
2016مجيل ادلوهيي�، تأ�ّمالت من صفاء الروح، مرشوع أ�فاكر اغرتابية 
نسانيُّتك يه دينك ا4

بعد أ�ن خدمُت املعبد أل�ربعني سAنة، وأ�صبحُت شAيخًا طاعنًا، سلّمُت املعبد
صغر، وأ�وصيُته خريًا ابلناس، مّث ذهبُت ا4ىل اجلبل اذلي يرتفعا4ىل الاكهن األ�

فوق الغابة، حيث املعبد القدمي اذلي اكن يعيش فيه الكهنُة السابقون، واكن
همجورًا وهمَماًل، فأ�صلحُته وساعدين يف معيل بعض الرجال والنساء اذلين

يعيشون قرب الغابة. ومل متِض أ�اّّيم حىّّت بدأ� قليٌل من الناس يتوافدون ا4ىل
املاكن، وكنت أ�سAتقبلهم بغبطة وأ�شاركهم يف الصالة.

مل أ�سأ�ل أ�حدًا مهنم: من أ�ين جئَت؟ وكنت أ�عمل أ�ّن بعضهم قد جاء من قرية
بعيدة، فاأل�سامء واأل�مكنة والوجوه ال هتمُّين. فمك من األ�سامء ال تشAبه أ�حصاهبا،

ومك من أ�مكنة تضيق عىل ساكنهيا، فيحّطمون حديد املسافة وهيربون ا4ىل
اجملهول... ومك من وجوه مسAتعارة تتساقط عند هبوب الراّيح!

نَّ قمية اال4نسان ال تكون يف صورته، فالصوُر تُعلَّق عىل جدران األ�زمنة ا4ىل ا4
ا الروح فتبقى، وذلكل خيلع الناس أ�جسادمه حني، وقد تتساقط وتندثر، أ�مَّ

ميان ابهلل وحده فهو جوهر تكل القمية، ولكُّ يشء وال خيلعون أ�رواهحم، أ�ّما اال4
اّل ذكل اجلوهر، فهو اكلشمس، لكاّم تقادمت هبا العصور يتداعى مبرور األ�اّّيم ا4

ازدادت نورًا وملعااًن.
سأ�لين أ�حد الزائرين يومًا: ا4ىل أ�ّي دين تنمت�؟ 
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ذا اكنت سبياًل للفرقة بني الناس، فهل أ�نت ّن ادلاّيانت تبطل ا4 فقلت هل: ا4
تفّرق؟

قال: ال. مل أ�فّرق يومًا، ومل أ�دُع ا4ىل الاختالف. 
قلت هل: أ�نت من طائفيت وأ�ان من طائفتك. فال ينبغ� أ�ن تسأ�ل أ�حدًا عن

القشور اليت ال أ�مّهّية لها.
ذا كنُت يف حصراء، وأ�شكو من اجلوع والعطش، وكنَت وسأ�لُت الرجل: ا4

أ�نَت يف خمية ورأ�يتيَن منطرحًا عىل الرمال احلارقة، أ�فال خترج من خميِتك عىل
ذا جعل ليك تنقَذين من املوت؟ وهل كنَت تسأ�لين: َمن أ�هيل وعشرييت؟ وا4

كنت أ�عبد هللا أ�و احلجر؟
ر املشهد اذلي رمسُته يف خياهل، وقال: نعم أ�هّيا فكّر الرجل هنهية وأك�نّه يتصوَّ
الاكهن، كنُت أ�خرج من خمييت ويف يديَّ خزب وماء أل�طعمك وأ�سقيك. وما

كنُت سأ�لتك: َمن أ�نت؟ أل�ّن حياتك عندي أ�غىل من لّك يشء.
نسانيُّتك يه ا املؤمن الشجاع. ا4 فرحُت بالكم الرجل، وقلت هل: طوىب كَل أ�هيُّ

ديُنك. 
هذه العبارة األ�خرية اليت تفّوهُت هبا يف ذكل اليوم، نقشAهُُتا عىل جحر، وجعلهُُتا

فوق ابب املعبد ليك يراها الوافدون ويمتّعنوا فهيا. وما تزال ا4ىل األÍن شاهدة
هل البرش مجيعًا، وال ميكن أل�حد أ�ن هل واحد هو ا4 مياين اب4 عىل معرفيت وصدق ا4

ميتلكه. 
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الشجر ة املمثرة

مسعمُُت من الناس عن الشجرة املمثرة اليت يرضهبا الناس ابحلجارة، فال تصّدقوا
جشار تكل اليت تعط� مثرًا طّيبًا، ومهنا ما تعط� مثرًامجيَع ما يزمعونه، مفن األ�

ُمّرًا يشكو منه الناس وتأ�نفه الطيور.
ويف احلقول أ�جشار كثرية تعانق السامء وليس فهيا مثر، وأ�جشار أ�خرى صغرية

لكهّنا كرمية تعط� من غري حساب.
وقد جتدون يف أ�رضمك جشرة تعط� فاكهة كثرية، وأ�خرى تعط� فاكهة أ�قّل،

غري أ�ّن اليت تعط� قلياًل قد يكون مثرها أ�طيب وأ�غىل يف السوق، فتكل اليت
تعط� قلياًل ابركوها، وافرحوا بعطاهئا، وال تغضبوا من تكل اليت أ�عطت

كثريًا، فا4ّن هللا يعط� من خاللها.  
وقد تزرعون أ�جشارًا وتنتظرون أ�عوامًا ليك تمثر، فال تعط� شيئًا، فتكل

أ�جشار خبيةل، يقتلعها الفاّلح من جذورها ويلق� هبا يف أ�تون اللهيب.
وقد تزرعون جشرة وهتمتُّون هبا جيّدًا، وعندما حيني الصيف تكتشفون أ�هّّنا ال
تعط� لمك. وقد هتملون أ�خرى فتعط� لمك يف مومس القطاف وأ�نمُت ال تتوقّعون

ليمك مهنا أ�ن تعط�، فاشكروا هللا عىل حمكته، وتعلّموا أ�ّن العطاء قد يأ�يت ا4
ليمك، ويعرف ماذا تريدون من حيث ال تنتظرون، أل�ّن هللا يرامك ويصغ� ا4

ونشAهُتون.
أ�ّما أ�سوأ� أ�نواع األ�جشار، فتكل اليت تعط� مثارًا انجضة تشAهُتهيا العيون،
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 وتطلهبا األ�يدي، ولكْن بعد أ�ن تقطفوها جتدون أ�ّن داخلها همرتئ، فتكل أ�مثار
ظهار نفسها عىل أ�هّّنا مجيةل يف قشورها، ويه مريضة يف مغشوشة تريد ا4

داخلها، وقد تنقل املرض ا4ىل أ�مثار أ�خرى تشAهبها.
لينا. حنن أ�جشار ممثرة وذلكل يرضبنا الناس وليس مجيع َمن يقولون: "أ�نظروا ا4

ابحلجارة" مه الصادقون. فالعابرون يف احلقل قد يرشقون جشرة حبجر أل�هّّنم
جائعون ويطلبون شيئًا يأ�لكونه، فيسقط هلم من الشجرة ما يسّدون به رمقهم.
Íماهلم عندما وقد يرمون حبجارهتم عىل جشرة أل�هّّنا خبيةل وال تعط�، فقد خابت أ

طلبوا مهنا أ�ن تعطهيم من غاللها وتنقذمه من اجلوع. وقد تتظاهر جشرة أ�مام
صاحهبا بأ�هّّنا تعّرضت لليباس واذلبول أل�ّن العابرين مل يرمحوها، فاحذروا أ�ن
تصّدقوا تكل املّدعية الاكذبة، فقد مثّلت عىل صاحهبا ليك تنجو من الفأ�س

اذلي يقرتب مهنا وهيّدد أ�غصاهّنا. وما أ�كرث َمن ميثّلون أ�دوارًا مثل تكل الشجرة
اجلبانة، فتسمعهم دامئًا يتحّدثون عن أ�فضاهلم وما حقّقوه من انتصارات يف

احلياة، ويْشكون من أ�ّن األÍخرين يعتدون علهيم، فهؤالء مه املزيّفون اذلين لو
مُجعت أ�فضاهلم ملا تساوي أ�فضال منةل تدّب عىل األ�رض، وقد جعلوا من
لهيم، وليك يتباهوا بأ�هّّنم من الشكوى والترّبم وسAيةل ليك يلفتوا األ�نظار ا4

اّل ينابيع ضئيةل وخبيةل، وال تسق� عطشااًن. أ�حصاب الفضيةل والعطاء، وما مه ا4
Íاثر ن أ�ولئك اذلين يكشفون عن أ�جسادمه ليك يرى الناس أ صدقًا أ�قول لمك ا4
احلجارة اليت أ�صابهُتم، قد أ�صابت جحارهتم كثريًا من األ�براّيء، ولكهّنم يريدون

أ�ن ينظر الناس بعني واحدة، ويسمعوا بأ�ذن واحدة. 
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اّل ومك تسمعون ِمن أ�جشار أ�ّن الناس رشقوها ابحلجارة، بيامن يه ال تعط� ا4
الشوك والقذى، فتكل تزمع أ�هّّنا حضّية لرشور الناس ليك ترصف األ�نظار عن

فشلها وخبلها، وليك ترفع من شأ�ن نفسها بعد أ�ن رذلها العابرون ومل يلتفتوا
لهيا. ا4

نعم اّي أ�بنايئ وحصيب. ال تكونوا ساذجني، فتصّدقوا مجيع ما يُقال لمك. بل كونوا
حكامء، وادخلوا ا4ىل األ�عامق حاملني أ�نوار العقل والقلب، أل�ّن ما يظهر عىل

الوجوه ال يعط� صورة حقيقيّة عام خيتئب يف الروح. وال تَدعوا الاكذبني
يسAيطرون عليمك وخيدعونمك ابملزامع الباطةل. كونوا اكلفاّلح اذلي يعرف أ�جشاره
وأ�جشاره تعرفه، وميزّّي بني تكل اليت تعط� مثرًا طّيبًا فيحمهل ا4ىل السوق ويبيعه

هّّنا همام وجيين منه مااًل وفريًا، وبني تكل اليت تعط� أ�مثارًا مّرة أ�و همرتئة، فا4
ارتَدت أ�قنعة مزيّفة، سAيفضحها نور الشمس، وسAتكون عارية يف يوم

احلساب، ال يشفع هبا باكء، وال تنقذها شهادة زور.
ّن أ�مجل األ�جشار يه اليت تعط� وال تعرف أ�هّّنا تعط�، وأ�بغضها تكل اليت ال ا4
تعط�، ولكهّنا تنتقد َمن ميّرون يف ظاللها، وتزمع أ�هّّنم أ�لكوا من خرياهتا وال

يشكرون.
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مأ�دبة احلّطابني

ىل الهنر اذلي جيري يف وسط الغابة، فرأ�يت مجعًا من احلّطابني كنت أ�سري ا4
يتناولون الغداء حتت جشرة، واكن أ�حدمه يغيّن غناء عذاًب، فأ�جعبين غناؤه،

وفرحت أل�ولئك الرجال وقد أ�َخذ مهنم التعب لّك مأ�خذ، كيف أ�هّنم يفرحون
يّل، وحيّاين مّث قال: تفّضل أ�هّيا ويطربون. وعندما شاهدين أ�حدمه خّف ا4

الاكهن اجلليل ا4ىل مائدتنا، وفهيا خري كثري. 
ىل املائدة، فا4ذا يه بساط من القامش ُوضعت عليه أ�رغفة قليةل من نظرت ا4

اخلزب، وبضع حبّات من الزيتون األ�سود، وقطع من اجلنب اذلي تصنعه النساء
يف تكل النوايح.

ومك اكنت فرحيت عارمة عندما تشاركت مع احلّطابني يف تكل املأ�دبة. وكنت
اّل ىل الرجل اذلي يغيّن بشغف، فغنّيت معه، ومل أ�نتِه من غنايئ ا4 أ�سAمتع ا4

يّل بتعّجب، وقال يل أ�حدمه: عندما انهُتيى. واكن الرجال األÍخرون ينظرون ا4
لقد بلغُت من العمر عتّيًا، ومل أ�َر اكهنًا من قبل يغيّن مع احلّطابني ويفرح مثلام

ن الغناء هو نوع من الصالة، فامسع األ�جشار غنّيَت وفرحَت. فقلت للرجل ا4
كيف تغيّن، والينابيع كيف تعط� من ذاهتا للعطاش وتغيّن هلم، فعطاؤها فرح،

ىل نغمة واصغِ ا4ىل الطيور ويه تنشد عىل األ�غصان فتتحّول القصائد ا4
رسار األ�عامق، وقد خترُبك ساموية... ومتّعْن يف أ�غنية املوج ليك تكتشف مهنا أ�

قطرة املاء اليت تتكرّّس عىل الشاطئ

10 



 أ�قاصيص مل تعرفها عن عصور قدمية يعجز العمل عن معرفهُتا واكتشافها. نعم اّي
ميان ّن الغناء اذلي خيرج من القلوب الصافية واأل�رواح املؤمنة هو فعل ا4 بيّن، ا4

ابحلياة.
نّنا متعبون، والغناء خيفّف عنّا نّنا فرحون بل أل� قال يل الرجل: حنن ال نغيّن أل�

التعب. فقلت: نعم اّي بيّن، ولكّن غناءمك وأ�نمُت متعبون هو أ�مجل الغناء،
فشAتّان بني َمن يغيّن وهو فرح وَمن يغيّن وهو حزين. فاذلي يغيّن وهو فرِح
يشAبه النسAمي اذلي هيّب عىل الزهرة فيأ�خذ مهنا العطر، ومن يغيّن حبزن ال

يوقفه حزنُه عن أ�ن يأ�خذ العطر من األ�شواك والعواصف. وعندما تغنّون وأ�نمُت
نمّك تنترصون عىل التعب اذلي يريد أ�ن يرهق أ�جسادمك، وحيّطم متعبون فا4

ىل الرجاء كام تصعد النواة القاسAية من بني احلجارة ليك أ�رواحمك، وتصعدون ا4
تعانق الضياء.

وقال يل الرجل اذلي اكن يغيّن: حنن خناف أ�ن نغيّن أ�مام اجلبابرة، أل�ّن
ّن هناك أ�صواتنا ترعهبم وهتّز عروشهم. فقلت: حصيح ما تقوهل أ�هّيا الرجل، فا4

َمن خيافون من األ�غنية أل�ّن أ�صواهتم بشعة ومل يكتشفوا الغناء اذلي حيّول
نمّك لكاّم نطقمُت تكشفون عن ىل دفء. هؤالء يريدونمك أ�ن تصمتوا أل� الصقيع ا4

ّن بني الصمت والالكم مسافة احلقيقة اليت ال يريدوهّنا أ�ن تظهر أ�مام الناس. ا4
ال ضعفاء يرتعدون من اّل امللهمون... واذلين تصفهم ابجلبابرة ما مه ا4 ال يقطعها ا4
اللكمة وهيربون مهنا فيختبئون يف ظالم أ�نفسهم. فلتكن أ�فاكرمك كهذه األ�جشار
العاتية اليت ترتفع حولنا، وليكن الكممك اكلفؤوس اليت تقطعون هبا األ�غصان

اليابسة، ولكْن ال جترحوا الناس. قولوا
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ّن  احلقيقة كام يقولها الطائر الغّريد، وكام هيمسها الفجر أل�زرار الورود. ا4
الشجاعة فقط يه ما جيعلمك تمتزّّيون عن اجلذوع الواقفة اليت ال جترؤ عىل

السري كام يريدها الزمان أ�ن تسري.
وقال رجل اثلث: لقد علّمنا أ�جدادان الغناء، وحنن نعلّمه أل�بنائنا، وهكذا تظّل

األ�غنية ترتفع كصوت وصدى يف العصور...
قلت هل: أ�نمُت تفعلون حسAنًا عندما تعلّمون أ�بناءمك ما تعلّممتوه من أ�جدادمك،

ولكن عليمك أ�ن حتفظوا أ�سامء اذلين علّمومك، فمك من األ�غاين العذبة ال نعرف
ذا أ�راد أ�بناؤمك أ�ن يصنعوا أ�حلااًن جديدة، فافرحوا هلم َمن مه أ�حصاهبا! أ�ّما ا4

وابركومه، فكام تكون امخلرة املعتّقة يف اخلوايب طّيبة وغالية، فكذكل امخلرة
اجلديدة، وأ�نمُت ال تعيشون يف دهالزّي األ�مس، بل تنطلقون مهنا ا4ىل دروب قد
ال تعرفون ا4ىل أ�ين سAتوصلمك، ولكنمّك تعشقون املغامرة، وال تفّرطون ابللحظة

اليت تنقلمك من ماكن ا4ىل أÍخر. 
اكنت تكل أÍخر لكاميت ا4ىل احلّطابني يف الغابة، فقد وّدعهُتم ليك أ�ميض يف

سبييل، وكنُت أ�مسع أ�صوات غناهئم ترتّدد بني األ�جشار كام يرتّدد الرعد، أ�و كام
يرتّدد اهلمس اذلي يكون أ�قوى من الرعود.  
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َمن صنع لمك هذا؟

كثريون من الناس يفرحون مبا فعلوه لمك من اخلري والفضيةل، ومه يمْكِلون
معلهم عندما تشعرون أ�نمُت بأ�ّن ما صنعوه لمك قد غريَّ حياتمك وجعلمك تفرحون

ذا كنمُت ال تسAتفيدون منه، ولو اكن أ�حصابه أ�نمُت أ�يضًا.  فليس من معل يمُتُّ ا4
من العباقرة. فانظروا ا4ىل النّجار كيف يصنع لمك أ�بوااًب ونوافذ حتميمك من

العواصف والرعود، ولو مل تكن تكل األ�شAياء تفيدمك ملا اكنت لها قمية. وانظروا
َّه يتعب من أ�جل ىل الفاّلح يف حقهل كيف يزرع لمك لتأ�لكوا، وأ�نمُت تظنّون أ�ن ا4

ّن الرغيف اذلي نفسه، لكنَّ احلقيقة أ�نَّ ال أ�حد يتعب من أ�جل نفسه فقط، فا4
لهيم الزارع ليك ال جيوعوا، يأ�لكه أ�بناؤمك هو الهديّة املتواضعة اليت يقّدهما ا4

فاشكروه عىل كرمه وعطائه.
وحصيح أ�نَّ اخلّياط اذلي يعمل يف متجره من الصباح ا4ىل املساء، وخيّيط لمك

أ�ثوااًب ترتدوهّنا وتزتيّنون هبا يف أ�عيادمك، جياهد من أ�جل نفسه، ويسعى ليك
يوفّر الُقوت لزوجته وأ�بنائه، ولكنّه يف الوقت نفسه خيدممك ويساعدمك ليك

تغّطوا عريمك، ولوال فضهل عليمك  لكنمُت جعلمُت من  أ�وراق الشجر أ�لبسة ليك
ال تفضح عريمَك عيوُن األÍخرين. 

أ�نمُت مل تتّفقوا مع البّحار ليك يغامر يف البحار البعيدة ويكتشف الكنوز، فقد
فعل ذكل من تلقاء نفسه، ولكنّه عندما يقود مركبه يف احمليط البعيد، يقود

مراكب أ�حالممك، ويأ�خذمك معه يف رحةل العطاء، مِفن يديه تغتنون. 
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وكذكل الرّسام والشاعر واملرّسيّح واملوسAيقّ�، مفهنم رجال ونساء ال
تعرفوهّنم، وقد يعيشون يف أ�وطان بعيدة عن أ�وطانمك. وعندما يْبدعون فأ�نمُت

تغتبطون معهم، فأك�نمّك كنمُت تشاركوهّنم يف امجلال اذلي خرج من أ�فاكرمه
وأ�رواهحم املتوثّبة ا4ىل اخللود، فال تنكروا هؤالء أ�و تتنكَّروا هلم، كام يفعل
Íنية من الفّخار اشرتاها من السوق ويقول: هذه يل األ�انيّن اذلي ينظر ا4ىل أ
ولن يأ�خذها أ�حد ميّن، بْيد أ�ّن الصواب هو أ�ّن تكل األÍنية ليست هل، بل
لغريه، وهل نصيب فهيا أل�ّن َمن صنعها ليس أ�اننّيًا مثهل، ومل يقل  هذه يل

وحدي، ولن أ�عطهيا لغريي.
عندما تزمعون امتالك األ�شAياء تغلب عليمك مسة األ�خذ، وعندما تعرتفون بأ�ّن

النبع اذلي ترشبون منه ليس لمك، وأ�نَّ الزهرة اليت تتنّشقون عبريها ليست
الَّ لتنري الطريق مجليع العابرين كام تنري من أ�مالكمك، وأ�نَّ الشمس ال ترشق ا4

ّذاك تكونون حكامء وعادلني.  لمك، فا4
نَّمك ال تعملون من أ�جل أ�نفسمك بل من أ�جل َمن ولكاّم تعبمُُت يف معلمك تذكَّروا أ�

حيّبونمك وحتّبوهّنم، ولو كنمُت ال تعرفوهّنم. فف� هذا الشعور ابحملّبة قمية العطاء
اذلي ال يقف عند حدود.

لقد اكن الوجود غري موجود عندما أ�راده هللا أ�ن يكون، فالوجود لكُّه فكرٌة يف
لت ا4ىل حقيقة، فاكن ما ترونه أ�ماممك،  ولمك نصيب فيه، األ�صل، والفكرة حتوَّ
فهل تعرفون أ�نَّ اذلي خلق لمك لّك ما حتّبونه وتشAهُتونه قد اغتبطَ من أ�جلمك

وليس من أ�جل نفسه، فال هو يأ�لك من احلقول اليت غرسها لمك أ�جشارًا 
ممثرة، وال هو يرشب من أ�هّنارمك، وال يطلب ادلفَء
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ّن فرح  من املَجّرات اليت علّقها يف السامء مثل قناديل ال يتضاءل نورها. فا4
هللا كبري عندما يرامك تفرحون. وكثريون منمك يأ�خذون من يد هللا وال

يشAبعون، وبعضمك جيهلون فضهل علهيم، ويعتقدون أ�نَّ العطاء قد جاء مهنم
وليس منه.

مفا أ�مجل ذكل الفيلسوف اذلي أ�دهش الناس بأ�فاكره العظمية، ومأل�ت ادلنيا
َّا وقَف أ�مامه، وسأ�هل عن أ�حواهل، أ�راد ليه، ومل أ�خباره، فاسAتدعاه مكل الرعيَّة ا4
ب الفيلسوف أ�ن ياكفئه، فنادى ا4ىل اكتب ادلوةل أ�ن يعطيه أ�لف دينار، فتعجَّ

َّين كنت أ�مكل وقال: "أ�ان ما فعلُت ما يسAتحقُّ أ�ن أ�قبض مثنه. وال أ�تذكَُّر أ�ن
، وهو ّن هناك َمن هو أ�عظم شأ�اًن وقدرة ميّنِ شيئًا وأ�عطيُت منه للناس. فا4
الفيلسوف األ�ّول اذلي وضع يِفّ أ�فاكره فأ�زهرْت وأ�غنت، فكيف أ�مسح لنفيس

ا املكل اجلليل، لسُت سوى أ�داة يف يد بأ�ن أ�دَّع� ما ليس يل؟... نعم أ�هيُّ
يّن أ�صغر من طائر يغّرد يف حقل،  وأ�قّل قمية من اللون يف الوردة، حتّركها، وا4
وأ�حقر من قطرة ماء يف البحر الهادر. ولو أ�راد هللا جلعلين حرشة تدبُّ عىل

األ�رض. وقد رأ�يت يف حيايت كثريًا من األ�جشار الباسقة لكهّنا ال تمثر،  ورأ�يت
ّن أ�فاكران يه الناس يتحّدثون بفخر معَّا جادت به أ�فاكرمه، وليهُتم يقولون: ا4

يف احلقيقة أ�فاكر من هللا تعمل فينا." 
ّن َمن يزمع أ�نَّ حبّة القمح اليت يأ�لكها قد جاءت من حقهل ال نعم اّي أ�حبيّت، ا4

يعرف احلقيقة، ومك هو صعب أ�ن تكون احلقيقة أ�مام أ�عيننا وال نراها!  
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املتواضعون

املتواضعون مه اذلين خيفضون رؤوسهم أ�مام احلقيقة، واملتكرّبون مه اذلين
يرفعون جباههم ا4ىل فوق كام ترتفع السAنداّينة العاتية أ�مام الرحي، غري أ�هّّنا تعجز

ىل الكواكب املضيئة. عن الوصول ا4
واملتواضعون مه اذلين يقولون: حنن جنوم ضئيةل، وقد بقَ� فهيا بعض النور،

ومن هذا النور حنن نبدع ونعط�، أ�ّما املتكرّبون فيقولون: حنن مشوس كبرية،
لوال أ�نوران لغرق العامل يف ظلمة.

أ�نظروا ا4ىل األ�جشار العالية كيف أ�هّّنا ال تصنع العبري، وانظروا ا4ىل اليامسينة
اليت تنحين كيف أ�هّّنا تسكب لمك من عطرها وال تبخل.

ومن املتكرّبين َمن يفرحون بتكرّبمه، فلوال نعمة التكرّب علهيم ملاتوا همَملني
ومنبوذين، ومن املتواضعني َمن يتأ�لّمون بتواضعهم، أل�ّن الناس يرفضون أ�ن

لهيا أ�حد.  يعرفومه، فهم بذكل يشAهبون األ�كواخ املتداعية اليت ال يدخل ا4
وتسمعون كثريين يتحّدثون عن أ�نفسهم، ومّعا فعلوه يف حياهتم، وعن أ�مواهلم

جمادمه، فال تتَعّجبوا مهنم، أل�ّن حهّبم أل�نفسهم طبٌع ال تسAتطيع األ�زمنة أ�ن وأ�
تغرّيه، أ�ّما أ�ولئك اذلين يعملون بصمت، فصمهُتم أ�مل، وأ�ملهم خالص.

لقد مّر عىل األ�رض كثري من األ�نبياء وعلّموا األ�جيال دروسًا عن احملّبة 
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والغفران والتواضع والسالم، ولكّن أ�غلب الناس ال حيّبون املعرفة، ولو عاد
لينا لبَكوا من هجِلنا.وما أ�قبح اذلين يتظاهرون ابلتواضع ومه يف األ�نبياء ا4

احلقيقة متعجرفون ومغرورون. هؤالء خْيفضون عيوهّنم يف خشوع وصالة
عندما يعتقدون أ�ن هللا يرامه، وعندما حيّل الظالم ويرتاءى هلم أ�ّن العمتة

جحبت عيون هللا عهنم يعودون ا4ىل غرورمه، ولو اكنوا وحيدين مع أ�نفسهم.
أ�ما رأ�يمُت كيف أ�ّن بعض األ�غنياء يتباهون مبا معهم من أ�موال وما دلهيم من

قصور، وكيف أ�ّن الفقراء يشكرون هللا عىل نعمة اخلزب واملاء عىل موائدمه.
فاأل�غنياء يأ�لكون ويشAبعون، والفقراء يأ�لكون ويشAبعون أ�يضًا. أ�ّما اذلين

يشAهُتون أ�ن يأ�لكوا مّما عىل موائد األÍخرين فقد ُكتب الفشل عىل جباههم.    
وبعض الناس يريدون منمك أ�ن تتواضعوا، وميعنون أ�ماممك يف احلديث عن

نكران اذلات، حىّّت تظنّوا أ�ّن هؤالء من املصلحني والفالسفة. ولكْن متهّلوا
قبل أ�ن تصّدقوا هؤالء اذلين يضعون أ�قنعة عىل وجوههم فال تروهّنم،
ويزتيّنون بثياب الربيع ليك يغّطوا خريف أ�رواهحم. فلقد اكنوا يُظهرون

افتخارمه عندما اكنوا أ�قواّيء، وعندما شعروا بضعفهم ورأ�وا ما صنعمتوه بأ�يديمك
ليمك متظاهرين بأ�هّّنم أ�نبياء، وعقوهلم، أ�حرقْت قلوهبم الغرية واحلسد، جفاؤوا ا4

ليه أ�ن يتوقّف وقرأ�وا لمك من كتهبم الصفراء مواعظ وِحكامً، ولّك ما يسعون ا4
طموُحمك، وتنعقد أ�لسنُتمك، وتتجّمد أ�فاكُرمك يف عُلب. وعند ذكل ميكهنم أ�ن

ّن هؤالء املبرّشين الاكذبني يسAيطروا عليمك، ويتفّوقوا بأ�عامهلم الهزيةل. ا4
ابلتواضع يشAهبون رجاًل هزياًل أ�راد أ�ن يشارك 
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هجش ابلباكء، فتوقّف األÍخرون يف سAباق، وعندما رأ�ى أ�ّن امجليع يسAبقونه، أ�
ليه ليك يْطَمئنّوا ا4ىل حالته، فقام وسAبقهم ا4ىل خطّ عن الركض، وعادوا ا4
الهناية. وما أ�كرث اذلين يتظاهرون ابلقدرة عىل شفاء األ�مراض ومه مرىض

وعليلون!   
ّن التواضع اّي أ�بنايئ وأ�حبّايئ ال يعين أ�ن تنكرّس شوكتمك، وأ�ن تستسلموا ا4
لأل�عاصري، وال أ�ن يكذب عليمك الناس،  فتنطفئ أ�نوارمك ويأ�لك مصابيحمك

الصدأ�. التواضع ليس هزمية، والنجاح ليس عيبًا، كام أ�ّن عّزة النفس ليست
شتمية عىل صاحهبا.

ذهبوا اّي أ�بنايئ يف القرى واملدن، البسني رداء التواضع واحلمكة، وانرشوا ا4
عبري احملبَّة يف األ�رجاء، وليكن الكممك رقيقًا اكلربيع، لكن ليكن أ�يضًا قاطعًا

وجشاعًا. وامعلوا يف حقولمك وبيادرمك، ويف مصانعمك ومتاجرمك ليك تُْغنوا وتغتنوا.
فلّك يشء خيرج من بني أ�يديمك سAيكون مجياًل، ولكّن امجلال يف أ�رواحمك
ذا سأ�لمك أ�حد: هل أ�نمُت َمن َصنعمُت هذا؟ اليت تقول لليشء: كن فيكون. وا4

ّن هللا صنعه لنا، وقد أ�عطيناه لمك من أ�جل أ�ن تفرحوا.  فقولوا: نعم، ا4
ًا، بل التكربُّ هو أ�ن يّدع� اال4نسان ما ّن قول احلقيقة ليس افتخارًا وال تكربُّ ا4
ليس فيه. فال تكونوا اكملّدعني، وال تتلكّموا اكملتشاخمني، بل ليكن الكممك

خمترصًا، أل�ّن احلقيقة ال تكون ابلالكم اذلي يتبّدد يف الراّيح، بل تكون
رادة املؤِمنة عىل أ�لواح اخللود. ابلالكم القليل اذلي تنحته اال4
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اخلوف

نمّك ال تعرفون ماذا خيف� لمك. وختافون من الغيالن أ�نمُت ختافوَن من اجملهول أل�
اّل يف أ�فاكرمك ويف القصص اليت واأل�شAباح يف الليايل الظلامء، ومه ال يوجدون ا4
ورثمتوها من األ�قدمني. ولو مل يكن الليل حاكل السواد ملا كنمُت ختافون منه،

ذا سار أ�ماممك يف الطريق رجل حيمل قندياًل ليك ييضء لمك، لهدأ�ت قلوبمك فا4
وذهب مهنا لّك خوف.

ّن القنديل ال يبّدد الظالم فقط، بل هو يبّدد ما يف داخلمك من رهبة، أك�نّه ا4
عندما ييضء لمك ييضء فيمك أ�يضًا.

نمّك تفتقرون ا4ىل الشجاعة، والشجاعة يه وأ�نمُت ختافون من أ�شAياء كثرية أل�
ذا اكنت دليمك تكل املعرفة معرفتمك بأ�نمّك سAتنترصون عىل ما هو أ�قوى منمك. فا4

ّنمك تسريون يف وحض الهنار. تسريون يف العمتة أك�
ّن الشجاعة تُلبسمك درعًا، واجلبانة جتعلمك عراة أ�مام العواصف والرعود. ا4

ميانمك ابهلل يه أ�عظم جشاعة. والشجاعة اليت تأ�يت من ا4
ذات يوم اكن اكهن يصيّل يف معبد، ومل يكن يف املعبد سوى امرأ�ة جعوز،
حفدَث زلزال واهزّتت جدران املعبد، فرتك الاكهن صالته وفّر ا4ىل اخلارج

عىل جعل ليك ينجو بنفسه، وبقيت املرأ�ة خاشعة يف صالهتا، ومل خَتف أل�هّّنا
تعرف أ�ّن اال4هل اذلي يسAمتع ا4ىل صالهتا لن يرتكها، أ�ّما الاكهن فقد هرب من

صالته ومن املوت، وقد يأ�يت املوت من طريق أÍخر.
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لقد أ�فلح اجلبابرة يف اسAتغالل اخلوف اذلي يطغى عىل اال4نسان، فأ�ذاقوه من
املّر أ�لوااًن وجّرعوه كؤوس اذلّل واملهانة، وهو صاغر ال حيّرك ساكنًا، لكّن

البرشيّة عرفت أ�يضًا أ�انسًا متّردوا عىل اخلوف، وأ�علنوا الثورة عىل امجلود، وما
تزال أ�سامؤمه ترتّدد يف العصور. هؤالء مه البّحارة العتاة اذلين اقتحموا العمتة

رشقت أ�نوار العداةل. واأل�مواج فأ�خضعوها، ومن وراء احلجب ادلاكنة أ�
وسAيأ�يت جبابرة كثريون يف العصور، فكونوا أ�ماهمم اكجلبال العالية اليت ال

نسااًن ينئُّ ويتوّجع مّما صنعه ذا رأ�يمُت ا4 تنحين، وقولوا لكمة احلّق يف وجوههم، وا4
هؤالء، فساعدوه ليك يهنض من أ�مله ويتجّدد.

ومن الناس َمن خيافون مّما فعلوه أل�نفسهم، فهم يكذبون ويزيّفون ويرّسقون
Íذااًن صاغية، بل مه وحيقدون ويشAهُتون، وال يِعريون ملشاعر األÍخرين أ

يفرحون مبا جتنيه أ�يدهيم، وعندما يأ�تهيم رسول من حامك املدينة يأ�مرمه بأ�ن
ّن هؤالء يشAهبون امرأ�ة ميْثلوا أ�مام احملمكة ترتعد فرائصهم وميوتون فزعًا. ا4

غرست أ�جشارًا يف كْرهما وانتظرت مومس القطاف، ونصحها َمن حيّبوهّنا بأ�ن
تبْين سAياجًا للكْرم أل�ّن الثعالب تأ�يت لياًل فتأ�لك الزرع، ولكّن املرأ�ة مل تسمع

النصيحة، حىّّت أ�لكت الثعالب ما زرعته، فلطمت وهجها وجزعت جزعًا
شديدًا.

Íذانمك وعقولمك وأ�رواحمك، نمّك تسمعون بأ أ�نمُت لن تكونوا مثل تكل املرأ�ة أل�
نّه نور وجتعلون لكروممك سAياجًا هو سAياج الفضيةل، ولن ختافوا من الظالم أل�
يف األ�صل وقد شعر ابلنعاس فنام وقتًا قصريًا. ولن ترهَبمك العواصف والرعود

وأ�نمُت تسريون يف الرباري. كام لن يسAتطيع الطغاة أ�ن 
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نمّك تشAهبون ذا تعّريمُت من اللكمة ال يعود لوجودمك معىن. ا4 خينقوا أ�صواتمك، فا4
جنداّّيً ذهب ا4ىل احلرب وقّرر أ�ن يعود منترصًا أ�و ميوت شهيدًا، فأ�صبح

انتصاره جمدًا أ�بداًّي هل. وتشAهبون مغامرًا ذهب يف رحةل وراء اجلبال البعيدة،
لهيم كنرّْس ممّزق اجلناح، اسAتقبلوه وانقطعت أ�خباره عن أ�ههل، وعندما رجع ا4

بفرح عظمي، ورفعوا هل متثااًل لميّجدوا الشجاعة اليت حيملها يف قلبه. نعم اّي
ّن البحر اذلي ترونه ميتّد ا4ىل البعيد البعيد، وخياف أ�خويت وأ�حبّايئ، ا4

اّل قطرة من املاء، لكهّنا قطرة كبرية، الكثريون أ�ن يقتحموا أ�مواجه، وما هو ا4
واجلبان اجلبان هو اذلي خياف أ�ن يغرق يف قطرة ماء.
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رجل يعرف هللا

َّه من بالد بعيدة جّدًا، وأ�هلها ال ن جاءين رجل غريب ا4ىل املعبد، وقال ا4
َّه ن يشAهبوننا، وال يعرفون شيئًا عن اال4هل اذلي نعبده. وقال الرجل الغريب ا4

يعرف هللا وهللا يعرفه، فتعّجب منه بعض حصيب وامتعضوا من زمعه،
وغضب أÍخرون وانتظروا ميّن أ�ن أ�عرتض عىل الكمه أ�و أ�طرده من املعبد،

وازداد تعّجهبم عندما رأ�وين أ�بتسم هل، وأ�قرتب منه متوّددًا وسائاًل: مىّت
عرفَت هللا اّي بيّن ومىّت عرفك؟

أ�جاب: عرفته منذ زمن بعيد ال أ�ذكره، وكنت فىّت اّيفعًا، أ�ّما هو فقد عرفين
قبل أ�ن أ�ودل، وسAيعرفين بعد أ�ن أ�موت، وهو يسمع ما أ�قوهل كل، ويراين

واقفًا هنا بينمك... فهل أ�نمُت مزنجعون ميّن ومنه؟
أ�جبُت الرجل عىل جعل، بيامن اكن حصيب ينظرون أ�حدمه ا4ىل األÍخر، ومه
اّل أ�ّن هؤالء الرجال ال يقلبون شفاههم: ال... حنن لسAنا مزنجعني منك، ا4

يفهمون الكمك مثلام أ�فهمه، ويعتقدون أ�نّك ضللَت الطريق.
سأ�ل الرجل مّرة أ�خرى: وهل ضلَلُت؟

هّنم عرفوا أ�جبته: أ�نت تشAبه رجااًل كثريين عاشوا يف العصور املاضية وقالوا ا4
هللا وهللا عرفهم، وتعّرض أ�ولئك الرجال للمحامكة والعقاب، وعُلّقت أ�جسادمه

عىل األ�معدة ليك تأ�لكها الطيور اجلائعة. أ�ّما يف هذا املعبد اذلي تراه أ�مام
عينيك، وقد جعلناه مجليع الشعوب، فلسAنا نعاقب أ�حدًا عىل 
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ّن هللا نفسه مل يأ�مران بأ�ن حناسب الناس عىل أ�عامهلم. وصدقًا أ�قول ميانه، وا4  ا4
كل أ�هّيا الغريب وأ�مام هؤالء الرجال: أ�نّك عندما ال ترّسق، وال تقتل، وال
حتقّر أ�حدًا، وعندما تسامح وتكون طّيب القلب والضمري، فاهلل ال يطلب
لهيم أ�ن منك أ�كرث من هذا. ولكّن الناس مه اذلين يطلبون وأك�ّن هللا أ�ولَك ا4
يعاونوه يف معهل، أ�و أ�ن ينطقوا ابمسه عندما يكون غائبًا. وهللا ال يغيب ولن
يغيب. وهؤالء األ�حبّة اجلاهلون اذلين ترامه أ�مامك يعتقدون أ�نّك غري مؤمن

أل�نّك ختتلف عهنم، فأ�نت تشAبه طائرًا ضّل طريقه ووقع عىل جشرة فهيا رسُب
ّن مشلكتك ليست يف معرفة هللا أ�و عدم معرفته طيور من غري جنسه... ا4
بل يف معرفة هؤالء القوم أ�و عدم معرفهُتم. وبعض البرش يطلبون منك أ�ن

تسري يف رْكهبم فال يكون كل رأ�ي وال اعرتاض.
ذن، وأ�نت اكهن املعبد؟ قال الرجل: ملاذا ال تعلّمهم ا4

نيّن ال أ�علّمهم، ولكهّنم انفرجت أ�سارير وهجي� وقلت هل: وَمن قال كل ا4
بطيئون أل�هّّنم يقرأ�ون الكتب وال يقرأ�ون ما كتبه هللا عىل أ�فئدهتم حبرب ال
ْن يكن نّك تعرف هللا، وا4 يّن أ�نصحك اّي بيّن بأ�ن تتجنّب القول ا4 يزول. وا4
يعرفك، فأ�نت تعرُف بعضًا منه، وسAمتيض عصور طويةل ولن يعرف هللا

أ�حد... أ�نت تعرف أ�ّن هللا قوّي أل�نّه أ�عطاك القّوة، وكرمي أل�نّه أ�عطاك الكرم،
نّه خلق كل السهل واجلبل ومسامح أل�نه وهبك نعمة املساحمة، ومجيل أل�

والوادي والهنر اذلي يرمّّن وهو يتدفّق ا4ىل احمليط الواسع. وعندما تفقد هذه
الصفات تفقد شيئًا من األ�لوهة اليت يه جزء منك.  وهذه األ�لوهة موجودة

فينا مجيعًا، ومك جيدر بنا أ�ن نبحث عهنا يف دواخلنا ونكنتشفها! 
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ومن الناس َمن يعرفون هللا بأ�لسنهُتم، فهؤالء مه املراؤون، ومهنم َمن يعرفونه
بقلوهبم، فهؤالء مه املغمورون بأ�نوار هللا، وهناك َمن يعرفونه بعيوهّنم، وهؤالء

مه اذلين ينشغلون ابملشاهد اليت متتّد أ�ماهمم عن اجلوهر اذلي جعل تكل
ذا اكنت معرفتك قليةل عن اال4هل، فذكل ليس عيبًا، املشاهد عىل صورته. وا4

لهيا.  أل�ّن العيب هو ترفض املعرفة وال تسعى ا4
نمّك ىل الرجال اذلين حويل وقال هلم: أ�رأ�يمُت؟ ا4 فرح الرجل بالكيم، ونظر ا4

ترون بعيونمك وال ترون بقلوبمك.
قال ذكل واحنىن، مّث خرج من املعبد جيّر أ�ذاّيهل. كنت أ�راقب خطواته ويه

ن توارى عن نظري، حىّّت التفتُّ ا4ىل Íاثرًا خفيفة. وما ا4 ترمس عىل الرتاب أ
ّن الرجل اذلي مىض يف سبيهل يرى حصيب، وخاطبهُُتم برفق: أ�جل اّي أ�بنايئ، ا4
ما ال تسAتطيعون رؤيته، فال حتامكوا أ�مثاهل، واشكروا هللا أل�هّّنم ال حيامكونمك
أ�يضًا... لقد جاء األ�نبياء ومل يسAتطيعوا رؤية هللا بعيوهّنم، ولكنّه رأ�وه بقلوهبم
اليت مغرهتا أ�نوار السامء. ولو اكنت الرؤية يف العيون فقط، ملا كنمُت تغمضوهّنا

يف الليل عندما تنامون،  وتذهبون  يف أ�حالممك ا4ىل أ�ماكن بعيدة.  
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املرأ�ة والغالم وقّصة املاء

حدث يف ذكل الزمان جفاف عظمي، فغارت األ�هّنار يف األ�رض وسكنت
رشب مهنا ويسAتق� مهنا احلّطابون الينابيع، واكنت يف الغابة  عني ماء صغرية أ�
والفاّلحون والعابرون من مدينة ا4ىل أ�خرى. وجفأ�ة مل يعد يف تكل العني ماء.
واكنت هناك برٌئ أ�مام املعبد تتجّمع فهيا مياه األ�مطار جففّت أ�يضًا. ومل يبق يف
الغابة مصدر للامء أ�عرفه، فسأ�لُت احلّطابني اذلين ميّرون من أ�مام املعبد عن
ّن العني الوحيدة اليت يرشبون مهنا يه تكل العني اليت ينابيع أ�خرى فقالوا ا4
اختفت ماؤها ومل تبَق مهنا دمعة ظاهرة للعيان. وجاء بعض الناس من بدلة

قريبة يطلبون ماء يف الغابة فعادوا مهنا وجرارمه فارغة.
وذات صباح كنُت يف املعبد أ�نفض الغبار عن كتاب قدمي، فانفتحت النافذة

املطةّل عىل الساحة الصغرية ودخلْت مهنا نسمة ابردة، فرتكُت الكتاب من
رسعُت أل�قفل النافذة، فوقعت عييِن عىل غالم يف العارشة من معره يدي وأ�

يسري ببطء يف الساحة، مّث ينحين ا4ىل األ�رض ويرمس يف الرتاب دوائر
صبعه. وبعد قليل رأ�يته ينظر ا4ىل السامء البعيدة ويقول شيئًا مل أ�متكّن من اب4

سامعه. تسّمرُت ا4ىل  النافذة وأ�خذُت أ�راقب لّك حركة يأ�يت هبا ذكل الغالم،
َّه جاء ا4ىل هذا املاكن النايئ وليس من أ�حد معه. قلت يف ن بت كيف أ� وتعجَّ

نفيس: لعهّل ابن أ�حد املزارعني
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 وقد غاب عن أ�نظار وادله،  فتاَه يف الغابة حىّّت وصل ا4ىل الساحة. وبيامن
كنت أ�تفكَّر يف أ�مره، اكن هو جُيول يف املاكن، ويراقب لكَّ جحر من جحارة

املعبد بعينني مفتوحتني، ويمتمُت أك�يّن به مأ�خوذبرهبة ما يراه. وبعد حلظة
خرجْت من وراء الساحة امرأ�ٌة مجيةٌل، طويةل القّد، سوداء الشعر، واكنت

ا تبحث عن الغالم، وازدادت دهشAيت تنظر ا4ىل ما َحولها بقلق، فعرفُت أ�هّنَّ
أل�ّن املرأ�ة مل تأ�ِت ا4ىل هنا يف وقت سابق، ومل أ�َرها تصيّل يف املعبد وال

احتفلْت مّرة مع املعّيدين.
قال الغالم عندما رأ�ى املرأ�ة تدخل ا4ىل الساحة: ها أ�نِت مّرة أ�خرى تريدين

ليك، وأ�نِت ال تراعني أ�ن أ�خرج عن أ�طواري. ليس عندي وقت ليك أ�صغ� ا4
مشاعري، وتريدين أ�ن أ�ختىّل عن طفوليت، وأ�كوَن ساحرًا يف املدن والقرى.
ىس عىل وجه عندما انهُتيى الغالم من الكمه، رأ�يت مسحة من احلزن واأل�
املرأ�ة، وأك�ّن دمعة نزلت من ا4حدى عينهيا، فقالت للصغري ويه ترّد خصةل
ىل الوراء: أ�نَت دامئًا تعّذبين، وال تصغ� ا4ىل الكيم. وعيّل أ�ن من شعرها ا4

ن وجدتك بعد طول عناء، تعاملين أ�حبث عنك يف لّك ماكن فال أ�جدك، وا4
بقسوة وتؤملين.

ذا كنت ال أ�فهم دامئًا ما ه، وقال: ساحميين اّي امرأ�ة، ا4 تأ�ثّر الغالم من الكم أ�ّمِ
تقولينه يل. لكنَّين أ�حبُِّك كثريًا، وأ�قّّدُر ما تفعلينه من أ�جل الناس. فهل عندك

حلظٌة واحدٌة تراتحني فهيا؟ وهل تنام عيناك املتعبتان ليةل من غري قلق
م اّي حبيبيت ال حيّبون أ�نفسهم، وحنن نزرع من أ�جلهم نَّ َمن حنهبُّ ومّه؟... ا4

وحيصدون وال يشكرون. مه أ�حبّتنا اجلاهلون اذلين لو هجلنا مثلهم لسقطوا
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يف هاوية العدم.
قالت األ�ّم: عىل الرمغ من ذكل، فقدران أ�ن حنّب ونسامح… ولوال هذا احلّب
العظمي اذلي جيود اكلبحر، ملا اكن للحياة معىن. وعندما تكرب اّي بيّن، سAتعرف
جيّدًا معىن الالكم اذلي أ�قوهل كل األÍن، واذلين يتنكّرون للُحّب سAيكون هلم

معك شأ�ن عظمي.
ارتعدت فرائص الودل، واكد ينفعل، لكّن ابتسامة رقيقة من ثغر الوادلة أ�عادته

ا4ىل هدوئه. 
اتبعت املرأ�ة امجليةل الكهما برفق: لقد عِطشوا اّي بيّن، وأ�طفاهلم يرصخون من
األ�مل، وأ�جسادمه الرقيقة تاكد تهنار من القيظ... هل فهمت األÍن ملاذا أ�تبعك
هّّنم مل من ماكن ا4ىل ماكن؟ ووادلك يسأ�ل عنك يف ادلروب، فيقول الصْبية ا4

يروك منذ أ�اّّيم.
سارت املرأ�ة ببطء تسحب أ�ذاّيل ثوهبا الطويل، وغادرت الساحة، والغالم

لهيا بشفقة ويالحق خطواهتا بعينني ذابلتني. ينظر ا4
اّل وقد تفّجرت مياه العني القريبة من املعبد، كام تدفّقت ومل ميِض ذكل اليوم، ا4

الينابيع يف املدن اجملاورة. وأ�قسَم احلّطابون اذلين اكنوا يقطعون الاجشار يف
الغابة أ�هّّنم رأ�وا ودلًا صغريًا قرب العني، وقد أ�صابه العطش، فطلب مهنا أ�ن

تعطيه ماء.
ومنذ تكل الساعة مل جتّف مياه العني مّرة واحدة ال يف الصيف وال يف

الشAتاء، ومل يَر الناس ذكل الغالم وال أ�ّمه مّرة أ�خرى يف هذه النوايح. 
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اذلين يسريون يف العاصفة

رأ�يت اذلين يسريون يف العاصفة ويه حتّطم لّك يشء حوهلم.
اكنوا ميتطون خيول الروح ا4ىل مطارح بعيدة، يه أ�بعد من احلمل واليقظة.

واكنوا يفرحون أل�ّن الشAتاء يغمرمه والرعود تفاجهئم عند لك مفرتق.
هؤالء مه املؤمنون، الرائعون، اخلادلون، والقادرون أ�ن حيفروا أ�سامءمه يف

كتاب الزمان.
ميكن للعاصفة أ�ن تقطع األ�جشار من أ�صولها، وأ�ن حتجب الشمس وراء

الغيوم، لكهّنا ال تسAتطيع أ�ن تقتل األ�رواح اليت خترج من قشورها عارية،
وتقتحم الوجود.

ال ترتكوا أ�رواحمك حمبوسة يف القبور، وال تصغوا ا4ىل صوت األ�مس يناديمك
ليه، فاأل�مس يريدمك أ�ن ختضعوا ملشAيئته، ومشAيئته ابطةل، والغد مك ا4 ويشدُّ
نّه يسكن  يف جزيرة انئية هو األ�قرب نّه غريب عنمك، أ�و ا4 اذلي قيل لمك ا4

ليه فوق األ�مواج العالية، وال ختافوا رشعتمك البيضاء وتوهّجوا ا4 ليمك، فارفعوا أ� ا4
نمّك أ�قوى من اخلوف.  أل�

ن كنمُت تروهّنم يسريون أ�ماممك ّن اجلبناء واملرتّددين ماكهّنم يف القبور وا4 ا4
ويتحدثون عىل مسامعمك، أ�ّما األ�شّداء واملغامرون مفاكهّنم يف كواكب ال ينطفئ

نورها وال خيبو.
ن اكن يسAتطيع أ�ن جيعل بينه  ال تسأ�لوا الرجل َمن أ�بوه وأ�ّمه، بل اسأ�لوه ا4
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ن اكن يسAتطيع أ�ن حيمل النار بيديه لييضء للعامل. وبني املسAتحيل جرّسًا، وا4
ال ختربوا أ�والدمك قصص الغيالن اليت ترعهبم، بل اخربومه قصص األ�نبياء

والعظامء واملكتشفني ليك ميأل�وا أ�رواهحم بعبري العظمة. وخذوا الكتب اليابسة
ىل مقابر العدم، أل�ّن احلرف اذلي ال هْيدر هو حرف اليت تعمّل القعود والهزمية ا4

نسااًن ا4ىل أ�عىل من النجوم يه لكمة هزيةل ال مزيّف، واللكمة اليت ال ترفع ا4
تسAتحّق احلياة.

ما أ�غبط أ�ولئك اذلين يزرعون لمك لتأ�لكوا، ويعرصون لمك لترشبوا، ويصنعون
لمك حمرااًث يشّق صدر العدم. وما أ�عظم الاكهن اذلي ييضء لمك الطريق ليك
تبرصوا، وخيرجمك من التعالمي الضاةّل اليت حتبسمك يف العمتة. وما أ�مجل تكل

املرأ�ة اليت تريّبِ أ�بناءها عىل الفضيةل ليك ينشAئوا مدينة فاضةل للحّب
والسالم. وما أ�جشع ذكل الطفل اذلي يلق� بطّيارته الورقيّة يف الهواء لتطري
ذا ا4ىل عوامل جمهوةل، ويرتفع قلبه وروحه مع لّك خلجة من خلجاهتا، حىّّت ا4

َّه انقطع خيطها واصطدمت برؤوس األ�جشار، ذهب ليصنع طّيارة أ�خرى أك�ن
يرفض أ�ن يستسمل للجمود!

وما أ�قبح أ�ولئك اذلين عزلوا أ�رواهحم يف كهوف اخليبة، وبَكوا عىل املايض
واحلارض، وال يصّدقون أ�ّن األ�رض تدور، واأل�زمنة ال تتوقّف، فهؤالء يرضون

ابلُفتات، ويرشبون من املستنقعات الضحةل. 
ّن أ�رواحمك يه األ�جنحة اليت تطريون هبا وال تغادرون أ�جسادمك، فهل رأ�يمُت ا4

فهموا هذا الالكم، وال تصّدقوا طائرًا تصطدم جناحاه ابأل�رض؟... ا4
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َمن يقولون لمك: كونوا أ�بناء الروح، وال أ�ولئك اذلين يبرّشونمك بأ�نمّك بأ�جسادمك
تنترصون، فطاملا أ�نمُت أ�حياء جيب أ�ن تؤمنوا بأ�ّن اجلسد والروح يتحاوران كام

تتحاور املوسAيقى مع اللكمة. واال4نسان ينترص هبام معًا عىل الظلمة والقيود.
فالروح واجلسد يأ�تلفان يف احلياة، ولكّن الروح تنترص عىل ضعف اجلسد يف

املوت. 
ّن اذلين يكونون بأ�جسادمه ال خيتلفون عن األ�جشار اخلرضاء اليت ال تنفع ا4

ّن اّل حلطهبا، واذلين يكونون يف الروح يشAهبون النواة اليت يف المثرة. وا4 ليشء ا4
الروح ال تسري وحدها عىل الطريق، واجلسد ال يكمتل من غري الروح. فكونوا
ّن هللا قد خلقنا ضعفاء، أ�نمُت  اثبتني بأ�جسادمك  وأ�قواّيء بأ�رواحمك، وال تقولوا ا4

ّن اال4رادة اليت فينا ميكهنا أ�ن ترفع األ�رض ا4ىل عنان السامء. بل قولوا ا4
ذا رسمت يف العاصفة كام سار أÍابؤمك وأ�جدادمك، فال نعم اّي أ�حبّايئ وحصيب، ا4

تدعوا الرحي تعّريمك كام تعّري احلقول، بل عّروا أ�نمُت العاصفة، واتركوها تبيك
وتنئُّ يف ادلروب الوعرة، وليكن النتصارمك عىل الظلمة صدى ترّدده األ�جيال

وتتحّدث عنه الكتب.
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املرأ�ة عند الشاطئ

متتدُّ الغابة ا4ىل البعيد البعيد، وعند أ�قداهما يتكرّسَّ البحر بأ�مواجه، ويعزف
اّل العباقرة. واكن يطيب يل حينًا أ�ن أ�سري عىل ذكل املوج أ�غنية ال يفهمها ا4

جّمدها يف ما تنطق به الطبيعة الشاطئ املرتايم، وأ�ان أ�نظر ا4ىل عظمة هللا، وأ�
رسار. من أ�

 وبيامن كنت يف ذات يوم أ�راقب الطيور البيضاء اليت ترفرف عىل الصخور،
وتفرش أ�جنحهُتا عىل األ�فق األ�زرق حملُت امرأ�ة جالسة عىل رمال الشاطئ،
ويه تنظر ا4ىل البعيد وتتحّدث ا4ىل اجملهول بصوت مرتفع. ظننُت يف ابدئ

األ�مر أ�هّّنا ختاطب أ�حدًا، لكنيّن مل أ�َر حولها برشًا، فقلت يف نفيس: لعلّها
فقدْت أ�حدًا يف البحر ويه تناجيه. 

يّل وقالت:  اقرتبُت من املرة، فرأ�تيْن ومصتت عن الالكم، مّث التفتْت ا4
هل أ�نت تراقبين أ�هّيا الاكهن؟

قلت بعجل: الّك اّي ابنيت. لقد كنت ماّرًا من هنا، فرأ�يتِك... ال أ�قصد أ�ن
أ�زجعِك.

ين ويبّدد وحديت... لقد طال ُAنَت ال تزجعين، ووجودك يف هذا املاكن يؤنس�أ-
الزمان قبل أ�ن يعودوا... أ�ولئك اذلين رحلوا ا4ىل هناك... هل ترامه اّي أ�بِت كام

أ�رامه؟
كنت أ�حاول أ�ن أ�فهم ما تعنيه املرأ�ة يف الكهما. ومل ترتك يل جمااًل ليك 
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أ�جيهبا، فأ�ردفْت: لّك موجة تتكرّّس عىل الشاطئ حتمل أ�صواهتم، وتبوح مبا
اّل امللهَمني. لّك يفكّرون به ومه يغامرون ا4ىل بالد ال ميكن أل�حد أ�ن يكتشفها ا4
قطرة يه حياة تودَل وتسري وتقطع مسافة قبل أ�ن تلفظ أ�نفاسها عىل الرمال.
هّّنا تفرح ابلوصول، لهيا ويه مثلنا تتحّدث وتفصح عن ذاهتا وتنّئ... ا4 اسAمتْع ا4

عىل الرمغ من معرفهُتا بأ�هّّنا سAتتبّدد ولن يبقى مهنا غري الزبد.
قلت: لكّن األ�مواج ال متوت. منذ العصور واأل�مواج تذهب وتعود أك�هّّنا

معزوفة ترتّدد أ�صداؤها وال تنقطع. ولو اكنت األ�مواج متوت لاكن البحر نضب
من مائه، وحتّول ا4ىل حصراء اّيبسة.

قالت املرأ�ة، ويه تتنفّس بعمق: لّك يوم ويف ساعة معّينة أ�عود ا4ىل هذا
املاكن، ليك أ�نتظر حّبارة أ�شّداء، صعدوا ا4ىل مراكهبم وتوهّجوا ا4ىل جزر

اخليال... لقد مّرت أ�زمنة وراء أ�زمنة ومه ال يظهرون، لكنيّن أ�عرف أ�ّن
يّل عودهتم حمتومة... وأ�هيل غاضبون أل�نيّن أ�فكّر كام ال يفكّرون، وقد جاؤوا ا4
ّن األ�مواج ال تشعر وال تتأ�لّم، يب ا4 ابأل�مس وحضكوا من بساطيت، وقال يل أ�

ّن األ�رواح التاهئة اليت ال فلامذا أ�حّدهثا؟ لكيّن مل أ�همُّت لالكمه، وقلت هل: ا4
ا.  يراها يه اليت تشعر وتتذكَّر أ�ّننا حنهبُّ

لهيا بلّك جواريح: قد توقّفت املرأ�ة عن الالكم قلياًل، مّث اتبعْت وأ�ان أ�نصُت ا4
ال تعود املراكب يف القريب، ولست أ�نتظر أ�ن أ�مسع أ�صوات البّحارة ويه ترتفع
ّن ابلغناء عند اخلليج، لكّن قليب ال يصّدق أ�ّن الرحيل يكون يف اجتاه واحد. ا4

الراّيح نفسها ال تعرف املوت وامجلود أل�هّّنا تسري 
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يف اجتاهات متعّددة. 
سأ�لُت املرأ�ة: هل فقدِت أ�حبّاء كِل؟

أ�جابْت: نعم... ولكّن الباكء ال يغرّي شيئًا من احلقيقة، بل يزيدها تعقيدًا. حنن
نعرف شيئًا من احلقيقة عندما نعرتف بأ�ّن املوت يعّري الزهرة من ثياهبا

لتدوس علهيا خيول الزمن، غري أ�ّن قَدر اخلريف أ�ن ينهُتي�، وقدر الزهرة أ�ن
تنترص، عىل الرمغ من ضعفها أ�مام جربوت العاصفة... ليس من بداية من غري
ّن النجوم املنطفئة نفسها تيضء عندما هّناية كام ليس من هّناية من غري بداية. ا4

تنعكس علهيا أ�نوار الشمس. وحنن جنوم منطفئة لكّن فهيا بصيصًا من الضوء
وضعه هللا فينا، وهو النور اذلي ييضء يف احلياة بعد أ�ن منوت.

دهشُت من الكم تكل املرأ�ة، وتعّجبُت من أ�فاكرها، وقلت يف نفيس بعد أ�ن
لهيا لكاّم حتّدث ا4 وّدعهُُتا: هذه امرأ�ة من أ�عظم الشعراء... وليتين أ�سAتطيع أ�ن أ�

مررُت من هنا ليك أ�تعمّل مهنا.
ويف األ�اّّيم التالية قصدت الشاطئ، فمل أ�جد لها أ�ثرًا. وفهمت أ�ّن املراكب اليت
ىل أ�هلهم اكنت تنتظرها قد خرجت من غياهب البحر، وعاد من اكنوا علهيا ا4

وأ�حبّاهئم بعد غياب طويل. 
ّن األ�جساد تودل ليك تتحّطم، كام تتحّطم القناديل اليت تيضء ا4ىل حني، مّث ا4
يريم هبا أ�حصاهبا عىل خصور النسAيان. أ�ّما األ�رواح فلكاّم غابت عن أ�نظاران،

رأ�يناها بيننا، حتّدثنا عن الصباح اذلي يتجّدد، وعن اخللود اذلي يناقض
املوت والغربة. 
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اال4هل حيبُّمك

أ�حبّوا اال4هل اذلي حيبُّمك، ال اال4هل اذلي يرعبمك.
لهًا أ�معى يقودمك، أل�ّن الهاوية لهمك يف مساكل النور، وال تدعوا ا4 واذهبوا مع ا4

ليست بعيدة.
Vلهة كثرية، بعضها للغضب، وبعضها للشهوة، وبعضها ّن فيمك أ صدقًا أ�قول لمك ا4

للفضيةل، وبعضها للحّبِ والسالم،  فاعلموا أ�ّن األVلهة اليت تأ�خذمك ا4ىل الرّش
ا اال4هل اذلي يقودمك ا4ىل اخلري فهو اال4هل Vلهة مزيّفة قد صنعمتوها بأ�نفسمك، أ�مَّ يه أ
احلقيقّ� اذلي وجد نفسه بنفسه، فال يتعب وال ميوت.  وأ�نمُت لن حتزنوا وأ�نمُت

متّجدون اال4هل اذلي يعطيمك األ�مان.
ىل الغاابت والرباري ليك لهًا خيرج منمك وال يعود، فال تتبعوه ا4 ولكاّم رأ�يمُت ا4

ترجعوه، فاال4هل اذلي حيّبمك ال يغادرمك، واال4هل اذلي جاء ليك يضع أ�ماممك عرثات
هو اذلي يغضب من عدم اسAتجابتمك هل، فريحل عنمك وهو يُولِول ويلطم

وهجه.
لهمك يف قلوبمك هل تضطهدونه، فامحلوا ا4 هل يضطهدمك، كام ليس من ا4 ليس من ا4

وأ�رواحمك، ولن يأ�خذه منمك جمد وال سلطان.
ليمك، أل�نّه يتلكّم َّه ال حيتاج ا4 ن ض للقسوة، فا4 ذا تعرَّ لهمك ا4 اّّيمك أ�ن تدافعوا عن ا4 وا4
نَّ كثريين مّمن يُرافعون يف احملامك Íذان، ويرى بعيون، وا4 بلغات كثرية، ويسمع بأ

Íذان هلم وال عيون. ال أ
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لهمك أ�حيااًن فال جتدونه، فال تقولوا: ملاذا هو غائب عنّا؟ بل وقد تطلبون ا4
لهمك قريبًا منمك، اغتبطوا اسأ�لوا أ�نفسمك ملاذا أ�نمُت غائبون عنه؟ وعندما يكون ا4
ليمك لو نَّ اال4هل ال يأ�يت ا4 وافرحوا، وادعوا املرنّمني ا4ىل منازلمك. وصدقًا أ�قول لمك ا4
مل تفتحوا أ�بوابمك، وتنفضوا الغبار عن موائدمك، ولو مل تكرّسوا من خزبمك لتعطوا

اجلياع واحملرومني.
َّه يسمعمك ولو اكنت أ�صواتمك ال تصل ا4ىل لهمك، فاعلموا أ�ن وعندما تصلّون ال4
ّن اذلين ال يتلكَّمون يبهُتلون بصمت، كام تبهُتل األ�ودية واملروج البعيد، فا4

ّن الصالة يه ما يصنع ّن الالكم ال يصنع لمك صالة، بل ا4 واأل�جشار العالية. ا4
لمك الكمًا تمتّجدون به ، وتفرح به السامء. 

هلهم ال يشAهبهم، وال هلهم، ولكّن ا4 م حيّبون ا4 ّن كثريًا من الناس يتظاهرون بأ�هّنَّ وا4
ليه، فتح هلم هلهم بصدق، فلكَّام ذهبوا ا4 يتحّدث عهنم. أ�ّما اذلين حيّبون ا4

أ�بوابه، واسAتقبلهم بوجه بشوش، وخاطهبم برفق كام خياطب األ�ب أ�بناءه.
ليه مّرة أ�خرى. ذا أ�قفل اال4هل اببه ومل يسAتقبلمك، بل عودوا ا4 ولكن ال تيأ�سوا ا4

ّن هللا ال حيّبنا. ّن أ�كرب خطيئة مل تتحّدث هبا الكتب يه أ�ن تقولوا: ا4 فا4
هلهم يف لّك يوم، فهؤالء مه اخملتارون. ومنمك َمن حيّبونه يف ومنمك أ�انس حيّبون ا4
بعض األ�وقات، فهؤالء يتبعون نزواهتم ا4ىل حني، وعندما يتعبون مهنا يبحثون
ليه، اّل عندما حيتاجون ا4 هلهم ا4 هل يرحيهم ويساحمهم. وهناك من ال حيّبون ا4 عن ا4

فأ�ولئك مه اخملادعون اذلين يدخلون ا4ىل السوق ومعهم بضاعة يبيعوهّنا،
ذا اسAتجاب هلم ويطلبون من هللا أ�ن يبيع معهم، فا4
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ذا مل يسAتجب قالوا هل: أ�نت لسAنا منّا وال نريدك  ورحبوا يف جتارهتم أ�حبّوه، وا4
بيننا. 

ا األ�حبُّة،  أ�ن يطلب اال4نسان شيئًا من هللا وال  جيده، ومك هو صعب، أ�هيُّ
ولكنَّ هللا ليس عىل صورتنا ومثالنا، بل حنن عىل صورته ومثاهل، وهللا ليس

ابئعًا متجّواًل وذلكل ال ميكنه أ�ن يكون كام نريد ونشAهُتي�، كام ال ميكننا أ�ن
فعل فيفعل. لهًا يأ�متر بأ�وامران، ونقول هل: ا4 نتخيَّل  ا4

وكام أ�نَّ هللا ال يعرف احلقد والضغينة،  فكونوا أ�نمُت كذكل، وال تكتفوا بأ�ن
تعطوا احملَبة للناس، بل كونوا احملّبة اليت تسري عىل األ�رض، وتعرص من

عناقيدها للعطاش. وما أ�تعس اذلين يسريون بينمك والرشُّ يف قلوهبم، فاهلل
يعرفمك ويعرفهم، وهمام اختبأ�وا وراء األ�قنعة، فا4ّن وجوههم ظاهرة للعيون...

رشار واخملادعون واجلبابرة: حنن يف أ�مان، وال أ�حد يسAتطيع أ�ن وحني يقول األ�
يراان، يكونون عراة أ�مام احلقيقة، واحلقيقة ال يسAتطيع أ�حد أ�ن خيدعها.
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العازف الصغري

مّرت أ�زمنة منذ أ�وصيُت أ�بناء الناحية اليت كنت أ�سكن فهيا بأ�ن يصنعوا
السالم وأ�ن يدعوه يعيش ويكرب يف بيوهتم وشوارعهم. وقلت هلم، كام أ�ذكر:

ذا رأ�يمُت سالمًا يتجّول يف دروبمك وحتت أ�جشارمك، فال تقولوا هل: أ�نت "ا4
غريب... بل سلّموا عليه وحدثوه واسهروا معه، واصغوا ا4ىل لّك لكمة

يقولها"...
وقلت هلم أ�يضًا: "اصنعوا سالمًا اّي ا4خويت، وليكن سالمًا يدوم أل�بنائمك

وأ�حفادمك، وازرعوا يف لّك حقل جشرة سالم، وأ�ضيئوا يف لّك بيت مشعة
للسالم، وصلّوا صالة اجملد ال4هل السالم"...

وعلمُت فامي بعد أ�ّن بعضًا من حصيب اذلين اكنوا يأ�تون ا4ىل املعبد قد معلوا
بوصّييت، وذهبوا ليصنعوا السالم، ولكهّنم رجعوا خائبني ومرَهقني، وقصدوين

ليك خيربوين مبا حدث معهم ويطلبوا مشوريت.
قال أ�حدمه: لقد فعلنا اّي سAّيدي كام أ�وصيتنا، فرأ�ينا سالمًا يتجّول يف شوارعنا
وحتت أ�جشاران، وملّا ذهبنا لنسمّل عليه وندعوه ا4ىل بيوتنا، فّر من أ�مامنا، وقال

يّل؟ لنا: لست أ�عرفمك، فلامذا تأ�تون ا4
وقال رجل أÍخر: ذهبُت ليك أ�زرع يف حقيل جشرة للسالم، وبعد حني رأ�يهُتا

اّيبسة، والغرابن تنعق عىل أ�غصاهّنا، حفزنُت علهيا، وقلت يف نفيس: كيف
تيبس جشرة وضعهُتا يف تربة جيّدة وسقيهُتا ماء صافيًا؟
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يضء يف مزنيل مشعة للسالم، فلكاّم   وقالت امرأ�ة: وأ�ان أ�يضًا حاولت أ�ن أ�
أ�شعلت عود ثقاب اكنت هتّب عاصفة هوجاء، فتخلع النافذة، وتنطفئ شعيت

قبل أ�ن يغمرها النور.
وعندما انهُتيى أ�بنايئ الثالثة من الكهمم، قلت هلم: ساحممك هللا أ�هّيا األ�حبّة
Íذاهّنم، ويرون اجلاهلون، وهل أ�نمُت ختتلفون عن أ�ولئك اذلين يسمعون بأ

بعيوهّنم... وال يفهمون ماذا وراء الالكم؟
نظر األ�حبّة الثالثة الواحد ا4ىل األÍخر واكنوا ال يعرفون ما أ�قصده من الكيم،
رشح هلم ما لهيا ما تزال بعيدة عن مداركهم. وليك أ� نَّ احلمكة اليت وصلُت ا4 فا4

كنت أ�عنيه يف وصيَّيت، قلت هلم: ليتمك تفعلون مثل ذكل الفىّت الشجاع
اذلي صنع سالمًا أل�ههل.

ب ومه يقلبون شفاههم: وَمن هو ذكل الفىّت؟ قالوا بتعجُّ
َّه من بالد بعيدة اكنت فهيا حرب بني شعبني، واكن ابنًا لرجل فاّلح، ن قلت: ا4

وقد أ�عطاه هللا موهبة العزف عىل املزمار، فاكن لّك صباح يبدع يف عزفه،
فتصغ� األ�رض والسامء، وتركع األ�جشار خبشوع ليك متّجد هللا. ولكّن العازف
الصغري اكن يرتعد ويبيك عندما يسمع أ�صوات الرصاص يف مدينته، وهيرول

ه.  ا4ىل مزنهل ليحمت� يف أ�حضان أ�ّمِ

وذات ليةل خطرت للفىّت الصغري فكرة، واكنت احلرب قد أ�لكت األ�خرض
واليابس، وقتلت أ�انسًا كثريين. واكنت بني املتحاربني ساحة صغرية، فأ�خذ

لهيا وأ�خذ يعزف من غري توقّف. عزف يف الليل والهنار، ويف Vلته ا4 الفىّت أ
ليه متعبني، وال جيرؤون الصيف والشAتاء، واكن املتحاربون ينظرون ا4
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 عىل ا4طالق الرصاص خوفًا عىل النغم أ�ن يضيع، وانتظروا طوياًل أ�ن
يغادرليك يعودوا ا4ىل القتال، ولكّن انتظارمه طال، حىّّت جضروا وصدئت
ليه وسأ�هل أ�ن خييل الساحة هلم. فظّل يعزف ومه بنادقهم، فذهب بعضهم ا4
ذاهلون لرقّة النغم، وعاجزون عن مقاومة النشوة اليت متلّكهُتم. وجاء رجال

أÍخرون من اجلهة الثانية، فقالوا هل: أ�ما تعبَت من العزف؟ لقد تلفْت أ�سلحتنا
وحنن ننتظر أ�ن تغادر هذه الساحة. ولكنّه مل جيب، بل اكن  ينفخ يف مزماره
اّل دقائق حىّّت أ�خذوا ويدور بيهنم، وقد أ�خذ منه الطرب لّك مأ�خذ. وما يه ا4
يرقصون ويامتيلون، وقد عانق أ�حدمه األÍخر. ومل يعودوا يتحاربون بعد ذكل.
ومّر يف املاكن جّتار حيملون بضاعهُتم عىل عرابت جتّرها خيول فرقصوا. ومّر
كهنة اكنوا عائدين للتّو من صلواهتم فرقصوا أ�يضًا، وجاء أ�طفال  فرقصوا مع

الكبار،  واكنت نساء يعملن يف حقولهّن فهرولن ا4ىل الساحة ورقصَن. وتوافد
أ�انس من لّك هجة ليك يرقصوا...

كنت أ�خرب الرجلني واملرأ�ة تكل القّصة ومه ال يصّدقون ما يسمعون. قلُت هلم
ّن ذا كنمُت تبرّشون ابلسالم، فال تتعبوا، وال تيأ�سوا، وال تقولوا ا4 أ�يضا: ا4

ه احلروب الطريق طويل، مفهام اكنت رحلتمك صعبة لن تكون أ�صعب مّما جترُّ
ّن لغة السالم ال تقولها األ�لسن بل األ�رواح التّواقة من ويالت ومصائب. وا4

ا4ىل الانتصار. كونوا مثل الفىّت اذلي جعل من عزفه عىل املزمار نغمة للحّب،
لت البنادق، وجعلت Íاثر الليل، وعطَّ وتكل النغمة السامويّة يه اليت حمت أ

الوردة تمتّرد عىل غضب الشAتاء. 
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الضعف والقوة

Íتمك تسأ�لوهّنا: هل حنن أ�قواّيء أ�م ضعفاء؟ لكاّم وقفمُت أ�مام مرأ
أ�نمُت أ�قواّيء عندما تثبتون أ�مام العواصف، وعندما تزرعون وحتصدون، وتبنون

بيوتمك بسواعدمك فال هتدهما األ�عاصري. 
وأ�نمُت أ�قواّيء عندما تصربون، وعندما تقرأ�ون وتكتبون. وعندما تطمحون ا4ىل

البعيد.
وأ�نمُت أ�قواّيء عندما تْصُدقون، وتفعلون اخلري، وتساحمون.

ولكنمّك ضعفاء أ�يضًا، وضعفمك يبدو يف حزنمك وأ�ملمك، ويظهر يف أ�جسادمك
عندما مترضون، كام يظهر عندما تغضبون وتفعلون الرشور.

نمّك أ�قواّيء وجبابرة؟  فكيف يقول أ�حد عنمك ا4
اسأ�لوا امللوك األ�قدمني اذلين حمكوا املدن والقرى واضَطهدوا ساّكهّنا، ورفعوا

ذا اكنوا أ�قواّيء فلامذا قصورمه عىل عظام األ�براّيء، هل اكنوا أ�قواّيء فعاًل؟ وا4
اهّنارت عروشهم، ونعق الغراب عىل أ�براهجم، وأ�صبحوا خربًا يف الكتب

العتيقة؟
سأ�لوا البّحارة املغامرين اذلين  دفعوا مبراكهبم عىل األ�مواج العالية، وعن الكنوز ا4

لهيا عني: أ�ين أ�صبحت مراكهبم وأ�ين الكنوز اليت محلوها من جزر ال تصل ا4
اليت اكنت هلم؟

سأ�لوا اجلبال العالية اليت تعّرهيا الرحي وترضهبا الزلزل فال يبقى مهنا سوى ا4
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جحارة مرمية يف األ�ودية وعىل املنحدرات.
اسأ�لوا السAنداّينة اليت اكنت خترتق الغيوم، كيف نزلت علهيا فأ�س احلّطاب،

فقطعت جذعها وأ�غصاهّنا وجعلهُتا وقودًا للشAتاء.
أ�نمُت تودلون أ�قواّيء، فتشقّون جحاب العدم لتعانقوا النور، ولكنمّك ضعفاء عندما

تبكون يف حلظة الوالدة.
أ�نمُت أ�قواّيء عندما تزتّوجون وتنجبون، ولكنمك ضعفاء أ�يضًا عندما جتوعون
وتعطشون، وتطلبون من األ�رض أ�ن تعطيمك فتبخل، وختافون أ�ن تعّض

احلاجة أ�والدمك.
ىل كواكب جمهوةل، ولكنمّك وأ�نمُت أ�قواّيء عندما تكتشفون وتذهبون يف أ�فاكرمك ا4

ليه من العمل ليس أ�كرث من قطرة تعرتفون بضعفمك عندما جتدون أ�ّن ما وصلمُت ا4
يف حبر.

ذا سأ�لمك جاهٌل أ�نمُت أ�قواّيء عندما تقرأ�ون يف كتب الفالسفة وحتفظون مهنا، وا4
سؤااًل حُتكّون رؤوسمك وتقفون مشدوهني أ�مامه من غري جواب، فأ�ين

شوكتمك اّي مّدع� العمل والعظمة؟
ليمك بعني واحدة، وقد أ�رادوا أ�ن ن اذلين قالوا لمك: أ�نمُت أ�قواّيء، اكنوا ينظرون ا4 ا4
تنظروا أ�نمُت أ�يضًا ا4ىل أ�نفسمك بعني الومه، فتظنّوا أ�ّن بعض حقيقتمك هو احلقيقة

لكُّها.
وقالوا لمك: أ�نمُت اكملون، فلامذا تطلبون ما جيعلمك اكملني؟ 

ّن ما تبحثون عنه يف الغيب ال وجود هل، فالوجود يبدأ� فيمك وال وقالوا لمك: ا4
ىل ترف ال هيمُّمك،  ل احلقيقة ا4 ينهُتي� يف أ�ّي ماكن. وهكذا تتحوَّ

٤1



 وتعتقدون أ�ّن اال4هل اذلي يعطيمك القّوة والثبات هو خدعة جاءت هبا األ�زمنة
هبون طفاًل ْAنمُت تش�ولئك اخملادعون، فأ�جيال. فا4ذا صّدقمُت ما يزمعه أ�وتوارثهُتا األ

صغريًا أ�لبسوه ثياب الرجال، فضحك من نفسه وأ�حضك َمن حوهَل...
وتشAهبون العشAبة اليابسة يف جدار، وقد أ�رادت أ�ن تومه الناظرين بأ�هّّنا وردة

الصباح، فتطاولت وكرّسهتا العاصفة. 
ّن ال ختافوا من الاعرتاف بضعفمك كام تتفاخرون بقّوتمك، وصدقًا أ�قول لمك ا4

ناّم يضلّل نفسه قبل أ�ن يضلّل احلقيقة نفسها. اذلي يتخفّى ليك ال تراه احلقيقة ا4
أ�ّما َمن يتجّرأ� عىل معرفة ذاته فهو الشجاع اذلي صهرته املعرفة بنارها خفرج

مهنا خلقًا جديدًا.
اّل عندما نعم، أ�نمُت ضعفاء يف أ�مور كثرية، ولن تكونوا أ�قواّيء من غري ضعف ا4
اّل هللا، وأ�نمُت لن تعرفوه ولو تبلغون احلقيقة الاكمةل، وليس من حقيقة اكمةل ا4
ُودلمت كثريًا من املّرات، وأ�صبحمُت أ�عظم من الفاحتني، فارفضوا التعالمي

نمّك تكونون به وحده، وقد لهمك، أل� اخلادعة، وال جتعلوا عداوة بينمك وبني ا4
أ�عطامك من قّوته، وبه وحده تتغلّبون عىل ضعفمك. 

٤2



الغينُّ الفقري

َّه أ�مىض َّه حزيٌن جّدًا أل�ن ن ل ا4 زارين يف املعبد أ�َخواِن من مدينة بعيدة. فقال األ�وَّ
حياته لكَّها يف مجع املال، مفنذ اكن فىّت اّيفعًا اكن يساعد وادله يف معهل،

وعندما اشAتّد ساعده اخّتذ هل جتارًة، واكن يقوم يف الصباح الباكر ليك يطارد
القرش حىّّت ساعات الليل. وأ�خربين بأ�نّه اكن يضع القرش حتت وسادته، فا4ذا
استيقظ من النوم أ�مسك به، ورفعه نصب عينيه وخاطبه قائاًل: اّي سAّيدي
القرش، لقد وهبُتك حيايت، وأ�عطيتك شAبايب، فال ختّيِب أ�ميل، وال هترب
ميّنِ يف ادلروب. كْن صديقًا وفيًّا وادخل ا4ىل مملكيت عزيزًا مكّرمًا، وسAتجد

Íمنًا ودفئًا ال جتدهام يف ماكن أÍخر. عندي مالذًا أ
َّه رصف معره يلهث وراء وأ�خرَبين الرجل أ�يضًا بأ�نّه اندم شديد الندم، أل�ن

املاّدة، ومل يكتشف أ�نَّ عنده روحًا وأ�نَّ لها معىن.
ليه، فقد جهر أ�ههل َّه منذ صغره مل حيبَّ املال ومل يسَع ا4 ن ا الرجل الثاين فقال ا4 أ�مَّ
واسAتقرَّ يف كوخ منعزل عن الناس، حيث عاش يأ�لك اخلزب اليابس ويرشب
َّه مل يطلب معاًل، بل اكن يرىض ن املاء. وعىل الرمغ من الفقر اذلي اكن فيه، فا4

ابلُفتات وال يطمح ا4ىل يشء.
ىس والندم، بعدما انقىض معره وأ�صبح شAيخًا، ومل َّه يشعر ابأل� ن وقال أ�يضًا ا4

اّل شظف العيش وضيق اليد. يعرف من أ�عوامه ا4
يّل من أ�جل الشكوى والتربُّم، فقد  ذا أ�تيامت ا4 قلت للرجلني: أ�نامت خمطئان. وا4
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ذا كنامت تطلبان أ�ن تتغريَّ حياتكام، مسعُت منكام ما يبعث عىل القنوط، وا4
فاأل�مر بسAيط.

يّل بأ�مل، وسأ�ال: كيف ذكل؟ فرح الرجالن من الكيم، ونظرا ا4
نَّ الرجل الغينَّ مباهل، واذلي ال يعرف الروح ميكنه أ�ن يعط� الرجل الفقري قلت: ا4

شيئًا من ماهل، فيسAتعيد هو روحه، ويسAتعيد الفقري ما خرّسه من الرثوة.
قال الرجل الغيّن: لقد قرأ�ُت يف الكتب أ�ّن املعمّل األ�كرب أ�وىص شااّبً غنّيًا بأ�ن

نّه مل يكن قادرًا عىل يعط� من ثروته للفقراء، حفزن الشاّب ومىض يف سبيهل أل�
يخ من َّين لن أ�فعل مثهل، بل سأ�معل بنصيحتك وأ�عط� أ� ن التخيّل عن ثروته، وا4

مايل.
مّد الرجل يده ا4ىل جراب اكن حيمهل، وأ�خذ منه ذهبًا وفّضة، وأ�عطى ا4ىل أ�خيه

اذلي اكن ال يصّدق ما يرى.
نيّن يخ عىل ما فعلته، وا4 قال الفقري وقد أ�صبح غنّيًا يف مغضة عني: شكرًا كل اّي أ�
سأ�ذهب ا4ىل السوق ليك أ�شرتي ثيااًب جديدة، وسأ�بين بيتًا عىل أ�نقاض الكوخ

اذلي كنت أ�سكن فيه... 
؟ يّل بعينني فهيام قلق ورجاء: وأ�ان كيف سأ�تغريَّ قال الرجل الغيّن وهو ينظر ا4

نَّ أ�خاك اذلي أ�عطيَته مااًل سيتغرّي يف هيئته أل�ّن املادَّة قشور، أ�جبُته عىل الفور: ا4
ذا عبد املاّدة وقّرر أ�ن يتخىّل عن روحه مثلام فعلَت اّل ا4 ولكنَّ روحه لن تتغرّي ا4

أ�نت يف معرك الطويل، أ�ّما أ�نت فلن تتغرّي يف هيئتك أل�ّن الروح جوهر، واجلوهر
ال يبدو للعيان، بل هو يف العمق... وعندما تشعر
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َت من ادلاخل، فهل ابلسعادة، والرىض، وابحملّبة  واخلري، سAتكون قد تغريَّ
أ�نت مرّسور أل�نّك أ�عطيت أ�خاك، أ�م حزيٌن أل�ّن ما حصل عليه أ�خوك هو

خسارٌة كل؟
يخ ال يعادهل ّن رسوري مبا فعلُته أل� هتف الرجل وأك�ّن الكمه يسابق أ�فاكره: ا4
رسور، وما اذلهب والفّضة الذلان فقدهتام سوى جزء يسري من ثرويت، ولو

رصف مجيع ما عندي من الكنوز عشت سAنوات طويةل لن أ�سAتطيع أ�ن أ�
ّن الرثوة وحدها ال ا الاكهن اجلليل... لقد فهمُت الكمك، فا4 واأل�موال. نعم أ�هيُّ

تساوي شيئًا، ولكهّنا مع الروح يه القمية والغىن، ولقد أ�صبحُت األÍن غنّيًا
يخ غيّن... حقيقة، كام أ�ّن أ�

ظللُت صامتًا والرجل يتحّدث، بيامن أ�خوه انرصف ا4ىل السوق ذاهاًل عن
نفسه. واكن حديث الرجل الغيّن ينطوي عىل ِحمٍك وأ�فاكر عظمية، فأك�نّه
فيلسوف ُودل لتّوه من التجربة. ومك كنت مغتبطًا أل�ّن تكل األ�فاكر اكنت

تصدر عن اقتناعه... لقد أ�درك فعاًل أ�ّن الروح واملاّدة يتاكمالن، وبكامهلام معًا
يتحقّق اال4نسان.  
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طبيعة الفوىض

ا هّنَّ حذروا وأ�نمُت تسريون يف املدن والنوايح البعيدة أ�ن تْقربوا الفوىض، فا4 ا4
هتدم وال تبين. وسوف جتدون أ�انسًا يْدعون ا4ىل الثورة عىل املايض وتقاليده،

ونفوسهم مليئة ابمجلود، فهؤالء مه املراؤون اذلين يسAتغلّون الناس من أ�جل
هّّنم حيصدون من غري أ�ن يزرعوا، ويأ�لكون من غري أ�ن يتعبوا، وقد غااّيهتم. وا4
أ�طاعهم البسطاء وصّدقومه، فاسAتخدمومه ا4ىل حني. أ�ّما أ�نمُت فكونوا مفكّرين

ومتبرّصين لئاّل تقعوا يف جتربة. 
وستسAمتعون ا4ىل مفكّرين حيارضون يف الساحات ويقولون لمك: ختلّوا عن لّك

ما ورثمتوه من املايض وابدأ�وا عهدًا جديدًا من النور. 
وهؤالء املفكّرون يضلّلونمك، أل�ّن النور قد يكون من املايض ومن احلارض

ّن كثريًا من القمَي اليت تعرفوهّنا يه أ�غىل وأ�مثن من قمَي قد ال تعرفوهّنا. معًا، وا4
فليس عليمك أ�ن ختالفوا القوانني واأل�نظمة ليك تتحقّق الفوىض اليت يرصخ هبا
البعض، وأك�هّّنم يريدونمك أ�ن ترتكوا حقولمك  وبيوتمك وعائالتمك وأ�بناءمك وبناتمك

ليك تطاردوا ما جتهلونه وقد يكون غري انفع لمك.
ولقد اندى فالسفة يف العصور املاضية بأ�ن يمتّرد اال4نسان عىل املأ�لوف من
العادات وادلاّيانت واملفاهمي، مفاذا حدث؟ ذهبْت لّك التعالمي الضاةّل كام

تذهب الرمال يف الراّيح، ومل يبَق مهنا سوى أÍاثر يف بطون الكتب تقرأ�وهّنا 
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ليك تتعلّموا وتقارنوا بني ما هو حقيقة وما هو ابطل. 
ودعا فالسفة ا4ىل هتدمي الامتثيل واملعابد والقصور اليت بقيت لمك منذ قدمي

الزمان، فهل رأ�يمُت أ�انسًا حيملون املطارق وهيامجون املدن فيدّمروهّنا ويرّشدون
اّل َمن اكنوا جمرمني؟ وهل اسAتطاع أ�حد أ�ن يكتب لنا لغة جديدة ساّكهّنا ا4

لتحّل حمّل اللغات اليت ننطق هبا؟
لقد حاول سقراط أ�ن ينرش الفوىض يف أ�ثينا، وعىل الرمغ من عظمته وجمده،

Íماهل، وأ�صبح املعمّل الكبري موضوعًا للسخرية يف مرّسحيّة فقد خابت أ
ّن سقراط هو واحد من املعلّمني "السُحب" أل�ريسAتوفانس. وصدقًا أ�قول لمك ا4
األ�وائل اذلين درسُت عىل أ�يدهيم واحرتمُت ما جاؤوا به من أ�فاكر وتعالمي

، وليس من أ�حد معصومًا جليةل، ولكّن الفيلسوف خيطئ كام اال4نسان العاديُّ
من اخلطأ�. ومثلام فعل سقراط فعل ِمن بعده كثريون، وأك�يّن هبم يؤمنون
ذا بأ�فاكرمه بّراقة يف قشورها وجافّة يف ابملثل القائل: "خاِلف تُعَرف" فا4

جوهرها، ولو أ�طاعهم الناس وتبعوا خطامه لقامت أ�ّمة عىل أ�ّمة ومملكة عىل
ّن تكل التعالمي اليت قد تعجبون من غرابهُتا خ حيّب أ�خاه. ا4 مملكة، وما عاد األ�

ناّم تكون اكلامثر اليت تروهّنا انجضة عىل األ�جشار، وعندما تطلبوهّنا لتأ�لكوا مهنا ا4
جتدوهّنا ُمّرة الطعم وهمرتئة من ادلاخل.

ومن املفكّرين َمن وضعوا نصب أ�عيهنم الهدم، وقد تأ�ثّر بعض هؤالء بتعالمي
السAّيد النارصي اذلي قال: "لقد جئت أل�فّرق". ولكّن الكم املعمّل األ�كرب ال
جيب فهمه ابملطلق، بل ينبغ� المتعُّن به والغوص يف أ�بعاده. فالفرقة هنا يه

بني املؤمن وغري املؤمن، وبني من يتبع احلقيقة ومن يتبع الضالل، فافهموا اّي 
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Íذانمك بل بقلوبمك وعقولمك اليت ال ختطئ أ�حبّيت اجلاهلني، وال تأ�خذوا الالكم بأ
يف يف الفهم والتحليل.

أ�نمُت تذهبون ليك تصلحوا بني الناس، وليك تقميوا احملّبة والصدق والعدل
والتسامح، فال متزّّيوا بني امللوك واملساكني، وبني أ�جناس البرش وأ�داّيهّنم، وال
ذا دخلمُت ا4ىل مملكة، فامعلوا تفّرقوا األ�ب عن ابنه وال الصديق عن صديقه. وا4
حبسب نظاهما وال ختالفوا القوانني، فالثورة من أ�جل الثورة ال فائدة مهنا، أ�ّما
مم الثورة من أ�جل العداةل واخلري والفضيةل، فتكل يه ثورتمك اليت سAمتّجدها األ�

وتمتثّل هبا األ�جيال. 
لقد تعلّممُت أ�ن ترتدوا ثيااًب يف العيد، فال ختلعوها عن أ�جسادمك ليك تصريوا

عراة ويسخر بمك الناظرون. وتعلّممُت أ�ن تزتّوجوا وتنجبوا وتعَملوا يف حقولمك
ومتاجرمك، فال هتجروا العمل من أ�جل البطاةل، فالبطاةل أ�ّم اجلوع. وتعلّممُت أ�ن
حتتفلوا يف أ�عيادمك ابلغناء والشموع، فال تكفّوا عن الغناء وال تطفئوا الشموع

نمّك حتّبون احلّريّة، فاحلّريّة تكون مبقدار، كام حّريّة الهنر من أ�جل أ�ن يقال ا4
اّل لينرش املوت وادلمار. اذلي يفيض كام شاء هل ولكن ال خيرج عن ضفّتيه ا4

هكذا أ�وصيمك أ�هّيا األ�بناء، وأ�ريدمك أ�ن تضعوا هذا الالكم يف أ�ذهانمك فال تضلّوا
ّن الضالل ينتج عن اجلهل، عىل الرمغ من أ�ّن يف الطريق وال تضلّلوا أ�حدًا. فا4

كثريًا من اجلهةل يّدعون أ�هّّنم أ�عمل الناس وأ�فهمهم.
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الكممك

اكنت اللكمة يف البدء ليك ال تنهُتي�، وَمن ال يبدأ�ون ابللكمة ال يغتنون هبا،
فاجعلوا لكمتمك تطرق عىل لك ابب، وال تطرقوا األ�بواب بأ�يديمك، أل�ّن من
الالكم ما حيّطم األ�بواب، ويعرب يف التارخي كعاصفة تعّري لتخلق من العراء

عاملًا جديدًا خيتلف عن الصمت وامجلود. 
ن كنمُت لن تصلوا ا4ىل لهيا وا4 ليس من حواجز بينمك وبني احلقيقة اليت تسعون ا4
أ�عامقها. ويف رحلتمك بني األ�مس وما بعده سAتجدون أ�انسًا يسAتعبدون اللكمة

وجيعلوهّنا خادمة هلم، كام أ�انسًا تسAتعبدمه اللكمة ويكونون خّدامًا لها. فال
تكونوا أ�نمُت عبيدًا بل أ�حرارًا، وال حتقّروا الكممك عىل مسامع الناس فتحتقروا

Íٌة لوجوهمك. أ�نفسمك، أل�ّن الكممك مرأ
ّن من يسكبون عبري اللكمة يف كؤوسمك لترشبوا وتفرحوا مه الشعراء ا4

والفالسفة واملغنّون والرّسامون والنّحاتون اذلين خيترصون اللكمة العذبة يف
أ�لوان من صنع خياالهتم، وهبا يْعربون بأ�جنحة أ�رّق من النسAمي ا4ىل خلودمه.

ومك هو ضعيف ذكل الفنّان اذلي يعجز عن اخرتاق احلجب اليت تفصل بني
أ�مسه وغده، كام عظمي ذكل اذلي جيعل غده قبل أ�مسه، وينترص عىل الزمان.

اّل هبا، فالفكر كواكب، اّل بنورها وال يُعرف النور ا4 اللكمة احلقّة ال تُعرف ا4
والسطور جمّرة، واأل�فاكر مراكب حتملمك ا4ىل األ�بعاد لتسكنوا فهيا،
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 وتزرعوا يف حقولها وتأ�لكوا من حصادها. واحلرب عىل سواده ييضء، ولّك
ن حرب ال ييضء ميوت عندما يودل، وخيتنق من عذاب نفسه. ولّك ما تقولونه ا4

مل يكن رقيقًا اكلينابيع، ساحرًا اكلنغم، طليقًا اكلراّيح، مضيئًا اكلربق... يكون
أ�حقر من  عشب اّيبس عىل جدران األ�بد، فال تكونوا أ�نمُت من ذكل العشب

اذلي يعيش وهو ميت، ويرصخ من غري صوت.  
ّن كثريًا من األ�جشار ترفع أ�يدهيا ا4ىل السامء وال تقول شيئًا، وأ�مجل األ�جشار وا4

يه اليت ترفع أ�يدهيا للصالة، ولكاّم ابهُتلت ا4ىل خالقها أ�عطت الناس فاكهة
طيبة وظالًّ يقهيم من الهجري. أ�ّما أ�ولئك اذلين يمتمتون عىل أ�بواب املعابد
وقلوهبم ال تقول شيئًا، فهؤالء ال يسمع الكهمم أ�حد وال يسمعون مه ما

يقولون. وما أ�طيب َمن يبهُتلون بصمت ومعق، فهؤالء تطُرق لكامهتم أ�بواب
اخللود.

وسرتون أ�انسًا خيافون من الكممك أل�نّه أ�مجل من الكهمم، ومه ال يعرفون كيف
يِصلون ا4ىل مسّو أ�فاكرمك، فهؤالء يمْكنون لمك يف الطرق املهجورة، ويؤلّبون

ليه َمن Íثرمك، أ�رسلوا ا4 عليمك اجلّن اذلين يتبعون أÍاثهمم، ولكاّم حتّدث أ�حد عن مأ
يعاقبه أل�نّه قال عنمك الصدق، ومه يريدون منه أ�ن يكذب. وقد تُغنّون يف
الساحات بأ�صوات عذبة فيطردونمك ويطاردونمك، ولكهّنم يف اليوم التايل

ياكفئون الغرابن عىل أ�صواتهنا البشعة، فاعلموا أ�هّّنم يزّورون احلقيقة كام يزّور
اللّص هيئته ليك ال يعرفه أ�حد وهو يفّر يف الظالم. لكن اعلموا أ�ّن األ�صوات
البشعة سAيكون مصريها يف غياهب النسAيان، أ�مّا األ�صوات العذبة والرقيقة

فهي� اليت ترتّدد يف الوهاد وال متحوها 
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ّن الكم الضعفاء ال ميتدحه غري الضعفاء، فهل رأ�يمُت خمادعًا حيّب العصور. ا4
الصادقني؟

ّن امللوك ال حيتاجون ا4ىل َمن يرفع الكهمم، أ�ّما الصعاليك يف منطقهم فيحتاجون ا4
ا4ىل َمن ميدهحم ليك يغّطوا  سقطومه ابملدحي. 

لكاّم أ�عطيمُت الناس ذهبًا من أ�لسنتمك، وطيواًب من شفاهمك سرتون كثريين
يتجاهلونمك ويظهرون عدم الاهامتم مبا تعطونه، وهؤالء مه احلاسدون احلاقدون
اذلين يطمرون رؤوسهم يف الرمال، ويظنّون أ�ّن جتاهلهم سAيقلّل من شأ�نمك.  
وقد يقول البعض غري حقيقتمك، فال جتزعوا أل�ّن احلقيقة تنطق بنفسها، واذلين

يشّوهوهّنا ال ينقصون من شأ�هّنا بل ينقصون من شأ�ن أ�نفسهم. وأ�قبح من هؤالء
َمن يشAمتون وحيّطون من قدر األÍخرين، فهؤالء يرمون بالكهمم يف القاممة أل�هّّنم
يعرفون أ�ين جيب أ�ن يكون. فال تسAتغربوا من الساقط أ�ن يقول الكمًا ساقطًا،

بل تعّجبوا عندما يزنل الفالسفة بالكهمم ا4ىل مسAتوى الساقطني.
والفاشلون مه اذلين يتلكّمون أ�كرث من غريمه، ذلكل تروهّنم يف لّك ماكن هيذرون
ظ العظامء بلكامت قليةل لكهّنا أ�وسع من حبر وأ�معق من بالكم ال معىن هل، بيامن يتلفّ
جمّرات. فال تنشغلوا ابلالكم الكثري أل�نه زبد، وال يضلّلمك أ�حد بكرثة ما نطَق به،

مفا أ�كرث احلروف اليت تنطفئ قبل أ�ن تشAتعل، وما أ�عظم الالكم اذلي يكون
قلياًل لكنّه قالئد غالية يف خزائن الوجود. 
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ذا مل تكونوا عىل صورته، فاخلعوه من الكممك أ�عرفمك وأ�نمُت من الكممك تودلون، وا4
نمّك ال تريدون أ�ن تعيشوا مع الظلمة، بل مع نور عنمك واتركوه يف الغياهب، أل�

ليه منذ والدتمك.   الشمس اذلي تسعون ا4
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العاِلم األ�كرب والعاِلم األ�صغر

نمّك فيه تذهبون يف ابركوا الهنار اذلي ييضء لمك دروبمك، وابركوا الليل أل�
أ�حالممك ا4ىل أ�ماكن بعيدة، وتلتقون بأ�انس ال تعرفوهّنم وال يعرفونمك.

رشعتمك ا4ىل جزر اخليال، وافرحوا ابلبحر اذلي يعطيمك من مائدته، وحيمل أ�
وعندما يغضب ال ختافوا منه، بل انتظروا أ�ن هيدأ�، فكام أ�نمُت تفرحون

وحتزنون، فالبحر يفرح وحيزن. ولكن ال تلعنوا الساقية الشحيحة أل�هّّنا تعط�
قلياًل، فقد أ�خذت قلياًل وأ�عطت قلياًل مك البحر أ�خذ كثريًا وأ�عطى كثرًيا.

ولكاّم رأ�يمُت احلّصادين جيمعون غامرمه عىل البيادر، اغتبطوا معهم أل�ّن حصادمه
نَّ ما كثري، وهكذا كونوا مع لّك َمن يصنع شيئًا يفيد الناس، وال تقولوا: ا4

ّن صنعوه لنا ليست فيه فائدة، مفا تعتقدون أ�نّه ال يفيدمك قد يفيد غريمك، وا4
اذلي يذهب ا4ىل السوق ال يشرتي مجيع ما يراه أ�مامه، بل يشرتي فقط ما
ليه. وليس عىل التاجر يف السوق أ�ن يغضب مّمن ال يشرتون منه، حيتاج ا4

اّل عاش حياته فقريًا معَدمًا. وا4
ّن لكَّ َمن يعمل من أ�جل هدف هو عاِلم. فالطفل الصغري وصدقًا أ�قول لمك، ا4
اذلي يرمس أ�حالمه عىل ورقة، واملرأ�ة اليت ختّيط لمك أ�ثوااًب لرتتدوها، واخلّباز

اذلي يعطيمك خزبًا لتأ�لكوا... ال يقلّون علامً عن اخملرتعني اذلين يقّدمون لمك
اخلري والفضيةل. ومك مه جاهلون أ�ولئك اذلين يلعنون الِعمل 
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ويقبّحونه، ويعتقدون أ�ّن ما جاءت به البرشيّة يف اترخيها هو من معل
الشAياطني. وسرتون هؤالء ينرشون هجلهم يف لّك ماكن، ويِعظون يف

الساحات، ويطلبون من الناس أ�ن يرتدوا جلود احليواانت، وميتطوا اال4بل،
ّن هؤالء ويسكنوا يف القفار البعيدة كام سكن أ�جدادمه. وصدقًا أ�قول لمك ا4
يشAهبون أ�انسًا اكن يف مدينهُتم عاِلم جليل يصنع هلم أ�دوية ليك ينقذمه من

املرض والوابء. واكن ذكل العاِلم يْغين أ�بناء املدينة ويفتقر، فاكن ال هيمُتُّ
ابللباس واملأ�لك واملرشب، بل اكن يقيض الليايل ساهرًا يتفكّر يف معهل. ومك

اكنت غبطته كبرية عندما اكتشف دواء ملرض خطري! ولكنَّ رجاًل رّشيرًا
حّرض جامعة عليه، واهتمه ابلسحر، فهجموا عىل بيته وأ�حرقوه، ففّر العامل
لينجو بنفسه. وبعد مّدة انترش املرض يف تكل املدينة، مفات كثريون من

الساّكن، ومل جيدوا ذكل الطبيب ليك يساعدمه يف حمنهُتم.  
ذا كنمُت فال تكونوا أ�نمُت مثل هؤالء اجلاهلني اذلين حْيمكون عىل القشور. وا4
Íمنوا أ�يضًا أ�نّه متخّيل وعاِلم، ورّسام، وفنّان. لقد أ�وجد هللا تؤمنون ابهلل فأ

العالَم من خياهل، وهندسه بعلمه، ورمسه بأ�لوانه، ومن غنائه أ�عطى لأل�طيار
والينابيع املتدفّقه واأل�مواج اليت ترثثر ويه جتري ا4ىل الشاطئ البعيد. وأل�ّن

هللا ال يريد شيئًا لنفسه، فقد وهَبمك من خياهل وِعلْمه وفنّه ليك تبدعوا أ�نمُت يف
الوجود، فال جتعلوا يوممك يشAبه أ�مسمك، وال جتعلوا غدمك يرتدي أ�ثواب يوممك.

ّن  ذا ذهب ا4ىل حقهل ليك يعمل يقول هل الناس: عْد ا4ىل بيتك، فا4 َمن منمك ا4
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ّن الزرع ينبت من تلقاء نفسه؟ األ�رض ال حتتاج ا4ىل تعبك وا4
ّن أ�بناءمك سAيجوعون، ذا مسعمُت َمن يقول لمك ذكل ومعلمُت بنصيحته، فا4 ا4

وسAتكونون أ�نمُت مسؤولني عن الاكرثة اليت حلّت هبم.
وقد يقولون لمك: ال تركبوا العرابت، وال تكتشفوا الكواكب، وال تقربوا
الطائرات... فكيف تنتقلون من ماكن ا4ىل ماكن؟ وكيف تصعدون مع

طموحمك ا4ىل األ�عايل؟ وكيف تزورون أ�هلمك يف املدن البعيدة؟ فصدقًا أ�قول
ّن األ�نبياء أ�نفسهم لو جاؤوا يف هذا اجليل لاكنوا فعلوا مثلمك، ولو عاد ابن لمك ا4

اتن.  الانسان مّرة اثنية ا4ىل عامِلمك، ملا دخل ا4ىل أ�ورشلمي عىل حجش ابن أ�
ىل الوراء وال يذهبون ا4ىل حيث تأ�خذمه أ�فاكرمه أ�نظروا ا4ىل اذلين يسريون ا4
ّن اال4نسان منذ ودل يسري ا4ىل الوراء كيف يعزلون أ�نفسهم يف أ�قبية اجلهل. وا4

ولكنّه يرفض التسلمي للزمان، ذلكل ترونه حيتفل ابأل�عياد، وييضء مشوع
الفرح لكاّم تقادمت به السAنوات. ولو اكن البرش حيّبون الاستسالم أل�بْطلوا

األ�عياد، وحزنوا عىل السAنوات اليت تذهب من أ�عامرمه.
أ�نمُت علامء صغار عىل صورة العاِلم األ�كرب ومثاهل، فاجعلوا احلياة اليت متلكوهّنا

حقواًل مليئة ابلمثر، وأ�هّنارًا تروي العطاش، وحبارًا من األ�حالم اليت ال تعرف
حدودًا. كونوا اكلراّيح اليت جتري وال تقف، واكأل�مواج اليت تندفع ا4ىل األ�مام

ويه تعرف أ�هّّنا ستتكرّّس عىل الشاطئ وال يبقى مهنا غري الزبد. 
وكونوا اكلغيوم اليت ترتاكض يف السامء ليك تغمر احلقول بفضلها ومتأل�
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 األÍابر ماء للعطاش، وكونوا اكلشمس اليت تسكب أ�نوراها عىل الناس مجيعًا،
فال متزّّي بني فقري وغين، وبني مكل وخادم، وصدقًا أ�قول لمك: لو اجمتع لّك

ملوك األ�رض وأ�جنادمه ليحجبوا قبسًا من نور الشمس ملا اسAتطاعوا.
أ�ْغنوا األÍخرين من أ�عاملمك، وال تنتظروا ماكفأ�ة، فا4ّن هللا هو اذلي ياكفئمك

عندما حتّولون أ�فاكرمك ا4ىل كواكب تنري يف ادلروب الوعرة وال تنظفئ.  
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Íتمُك مرأ

نمّك كبار نمّك أ�نفسمك ختدعون. فقد ترون أ� Íة أ�نفسمك فا4 عندما تنظرون ا4ىل مرأ
نمّك جبابرة وما أ�نمُت سوى ضعفاء وساذجني، وأ�نمُت صغار، وقد تفرحون أل�

Íة تغّشمك فلامذا ال ذا اكنت املرأ وختافون من املرض واأل�حزان والعواصف. فا4
تكرّسوهّنا وتراتحون من عذاهبا؟ وملاذا تذهبون ا4ىل السوق لتسأ�لوا عن مرااّي

تشرتوهّنا وأ�نمُت تعرفون أ�هّّنا لن تكون صادقة معمك؟
Íته حتطاميً أل�هّّنا كذبت ما مسعُت يف حيايت أ�ّن أ�حدًا أ�خذ مطرقة واهّنال عىل مرأ

عليه، فالناس حيّبون َمن خيدعهم ويومههم مبا ليس فهيم. 
Íة يه اليت تُظهرمك عراة أ�مام احلقيقة، صادقني متواضعني، ّن أ�مجل مرأ وا4

نمّك تقفون Íًة تُظهر لمك هذا فا4 ذا مل جتدوا مرأ وعاشقني لعمل اخلري والفضيةل، فا4
عاجزين أ�مام الومه.  

Íة أ�رواحمك فهي� اليت حتّبمك وتُبدي لمك الوفاء، فاحرصوا عىل أ�ن أ�ّما مرأ
ّن كثريين مهنم حتفظوها، وأ�منعوا اذلين خيافون من أ�رواحمك أ�ن يكرّسوها، فا4

هلم وجوه بشعة وأ�رواح رّشيرة، وقلوب قاسAية اكحلجارة.
Íة فوجد نفسه فهيا نمّك تشAهبون رجاًل اشرتى مرأ وعندما يصيبمك الغرور فا4

معالقًا وهو قصري القامة، وبداًل من أ�ن يرّدها ا4ىل من اشرتاها منه، جعل لها
لهيا لّك يوم بفرح عظمي، حىّّت ظّن نفسه  يف مزنهل مقامًا، وراح ينظر ا4
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ملاكً. وعندما خرج امللوك ا4ىل املبارزة ارجتفت يده وانعقد لسانه من اخلوف
والهلع.

Íة. والروح ال تتبّدد كام تتبّدد الصَور. فف� ّن الروح ال خَتدع كام خَتدع املرأ ا4
احلياة تتوازن الروح مع اجلسد، ويف املوت يزول اجلسد وتبقى الروح ، فأ�هّيام

أ�نفع لمك يف الهناية اّي قلييل املعرفة؟ 
ليمك. وقد اجلسد يظهر لمك والروح ال تظهر، ولكهّنا تسري معمك وتتحّدث ا4

تكونون يف ماكن وتشعرون بأ�ّن أ�حدًا المس أ�جسادمك. تكل يه أ�رواح اذلين
ليمك أ�رسلوا حتّبوهّنم وحيّبونمك وقد ذهبوا ا4ىل شواطئ بعيدة، ولكاّم اشAتاقوا ا4

ليمك. وقد تظنّون أ�ّن ما يبدو لمك هو أ�فضل أ�رواهحم ليك تذكّرمك هبم، وتعيدمه ا4
مّما ال يبدو، فهل الليل اذلي يظهر أ�مجل من النور اذلي ال يظهر؟ وهل

الصوت القبيح اذلي تسمعونه هو أ�رقُّ من ترانمي املالئكة اليت ال تسمعوهّنا؟
قد تقفون أ�مام الناس وأ�نمُت يف أ�مجل حةّل، وتفرحون مبا ترتدونه من القشور،

ليمك لاكنوا سأ�لومك عن أ�رواحمك اليت تغيب عن ولو أ�نصف اذلين ينظرون ا4
عيوهّنم : هل يه مجيةل أ�م غري مجيةل؟

فمك يف احلقول من أ�زهار رائعة يف لوهّنا، لكّن راحئهُتا ال تطاق، ومك يه خبيةل
ذا عطش الصّياد أ�مواج البحر اليت تعلو وهتبط ويتناثر زبدها يف الفضاء، فا4
رفضت أ�ن تعطيه قطرة واحدة ليرشهبا. ومك يه كرمية تكل الساقية اليت تاكد

نقاذ رجل  مياهها تغور يف الرتاب، لكّن قطرة واحدة مهنا تكف� ال4
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غريب ياكد ميوت من العطش. ومك تلتقون بأ�انس يعطونمك من أ�فواههم عساًل
ومن قلوهبم وأ�رواهحم ساككني!

ذا جّمدمك أ�حد وامتدح أ�ماممك ما فعلمتوه من اخلري ، فال تصّدقوا مجيع ما وا4
ّن يقوهل، بل حّدثوه عن اخلري اذلي مل تمتكّنوا من صنعه بعد،  وقولوا هل: ا4

كثريًا 
من الالكم هو اكلرماد يف املواقد املنطفئة، والرماد يندثر ويزول. وبعض
Íة حصيحة تنعكس علهيا احلقيقة، كام أ�ّن الالكم الالكم امجليل ال يكون مرأ

اذلي حيقّر األÍخرين ويشّوه أ�فضاهلم ال يكون صادقًا أ�يضًا.
هّّنا ستنكشف يف عيون املُْبرصين، لكّن األ�رواح ذا اكنت وجوهمك مزيّفة، فا4 وا4
Íة تسمعون فهيا أ�صواتمك وترون ال تتقنّع وال تنحرص يف حدود، فهل دليمك مرأ

Íتمك أ�حاسيسمك، ونبضات قلوبمك، وتالحقون فهيا أ�حالممك؟ حفذار أ�ن حتّبوا مرأ
كام يفعل املغرورون اذلين يتعّشقون أ�نفسهم وال يريدون من أ�حد أ�ن يرّسق

اّل ما يشAهُتون أ�ن شهرهتم... هؤالء ال حيّبون أ�ن يعرفوا شيئًا عن أ�نفسهم ا4
تكون عليه، ولكّن ما يرونه هو األ�قنعة اليت تغّط� وجوههم، فكيف

سيترّصفون عندما تتالىش األ�قنعة، وليس من أ�قنعة تدوم ا4ىل األ�بد؟!
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 أ�نمُت وخلودمك

أ�نظروا ا4ىل احلجارة الباقية. لّك جحر خيربمك عن أ�انس اكنوا هنا ورحلوا. مَفن
زرَع هذا احلقل البنائه من بعده؟ وَمن حفر تكل الساقية وأ�هرق فهيا بعضًا

من عرقه؟ وَمن رفع تكل األ�معدة اجلّبارة اليت تصل ا4ىل عنان الفضاء؟
أ�سامء غابت كام تغيب الشمس، لكهّنا ترصخ من خالل الزمن الغابر لتذكّرمك

Íثر األ�ّولني، جفرمية أ�ن تغّيبوا أ�سامءمه وتنكروا فضلهم عليمك. مبأ
ال يشء يودل من تلقاء نفسه، ولو وجدمت يل شيئًا واحدًا يودل من غري خالق،
ليه من ينكرون فضل هللا علهيم. وهللا أ�قدم من لّك يشء القتنعت مبا ذهب ا4
موجود، فلامذا متّجدون اجلبال، والقمم واأل�وطان، ومتّجدون أ�نفسمك ومتدحون

ما جت�ء به عقولمك وأ�فئدتمك من علوم وفّن وأ�دب وفلسفة، وال تذكرون
الفيلسوف األ�كرب اذلي علّممك لّك هذا؟

اسأ�لوا البحر، فهو خيربمك بأ�نّه قطرة صغرية يف حبر كبري، وأ�نمُت ختافون من أ�ن
تغرقوا يف قطرة ماء. فيا لضعفمك وجبانتمك!

ىل أ�ّي مدرسة دخل ليك اسأ�لوا العصفور: من علّمه أ�ن يغيّن لمك لتطربوا وا4
يتعمّل املوسAيقى؟

سأ�لوا احلديقة الغنّاء كيف تزيّنت بأ�مجل ثياب، ويه مل تذهب ا4ىل خيّاط ا4
نّه لو اجمتع لّك صانع� العطور، ملا ليصنع لها رداء؟ وصدقًا أ�قول لمك ا4
اسAتطاعوا أ�ن يصنعوا لمك من عطرها. فاعلموا أ�ّن َمن سكب فهيا هذا
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 العطر هو أ�عظم من مجيع هؤالء، فمك مّرة شكرمت صانع العطور يف السوق
ومل تشكروا معلّمه األ�كرب؟

ّن الغيوم تصنع البحر، والبحر يصنع الغيوم، وحتكّون رؤوسمك أ�نمُت تقولون ا4
ّن هناك َمن خلق البحر لتعرفوا أ�اّّيً مهنام خلَق األÍخر، ولكيّن صدقًا أ�قول لمك ا4

والغيوم معًا، ولكنمّك ابلعمل واملنطق وصلمُت ا4ىل هجل.
قالت الشوكة للزهرة: ملاذا جعكل هللا أ�مجل ميّن، وأ�رّق عبريًا؟ وبعد قليل
جاءت العاصفة، فاقتلعت الزهرة، وبقيت الشوكة، فشكرت هللا عىل نعمة

القّوة اليت أ�عطاها لها، وحرَم الزهرة مهنا، ولو اكنت الزهرة قويّة ملا غلبهُتا
ّن القوة العاصفة. وهكذا أ�نمُت كونوا أ�قواّيء وحتّدوا العواصف، ولكن ال تقولوا ا4

اليت فينا ال يغلهبا أ�حد.
اكن يف اجلبال البعيدة حقل همَمل، تركه الفاّلح للشوك واأل�عاصري. واكن يف

جوار ذكل الكرم كروم أ�خرى سهَر علهيا أ�حصاهبا، وتعبوا فهيا. وملّا جاء
الصيف محلْت عرائش الكرم املُهمل بعناقيد كثرية، وامتأل�ت الكروم األ�خرى

بعناقيد ممصوصة وذابةل، مَفن أ�نمُت لتحاسAبوا اخلالق عىل احلمكة يف ما خلَقه
لمك؟ 

واكن يف البحر ماّلح مغامر، حّل عليه الظالم ومل يصل ا4ىل مرفأ� حىّّت ضاع
مركبه، وخاف عىل نفسه من الغرق، وبعد أ�اّّيم دفعت به األ�موج ا4ىل جزيرة

فهيا كنوز، فاغتىن، وانقلب خوفه وعذابه يف اجملهول ا4ىل فرح عظمي. ولكْن ال
نّه أ�غىن من الصحراء وأ�عظم من الكواكب جيب أ�ن يقول ذكل املاّلح ا4

املنطفئة.
61



ذا تقّطعت بمك السAبل، ووصلمُت ا4ىل أ�ماكن ال تعرفوهّنا، كام ال  ال ختافوا ا4
ذا رفضمك الناس ومل يسمعوا ما تقولون، مَفن يبغضون اللكمة مه تغضبوا ا4

اذلين يبست اللكامت عىل أ�فواههم، وأ�حبّوا الشتمية أ�كرث من القصائد املعلّقة. 
وأ�نمُت تعلَمون أ�ّن كثريًا من اجلبابرة اذلين عاثوا يف األ�رض فسادًا، اكنوا

يعتقدون أ�ّن حياهتم ال تنهُتي�، وعندما بلغوا من العمر عتّيًا وجدوا أ�ّن ما
اّل جزء يسري من الزمان. يْفصل ما بني يوم والدهتم ويوم رحيلهم ما هو ا4

Íيس وميكنمك أ�ن تتخّيلوا مقدار الندم اذلي أ�لك أ�رواهحم، ومه يسAتعرضون املأ
اليت أ�وقعوا األ�براّيء واملساكني فهيا، فأ�ين خلود هؤالء؟ أ�هو يف الامتثيل اليت

أ�قاموها هلم يف لّك ساحة؟ أ�م يف الكتب الصفراء اليت تغفل كثريًا من
املساوئ وتظهر قلياًل من احلسAنات؟... ولو أ�نصف الناس لهدموا متاثيل

اّل الغبار اذلي تطري به الراّيح، وأل�حرقوا تكل الكتب الظاملني، وما أ�بقوا مهنا ا4
الاكذبة، وجلسوا حيرّبون كتبًا غريها ال يزّورون فهيا حرفًا واحدًا. ومك مه عظامء

أ�ولئك امللوك اذلين تواضعوا يف حياهتم، فاكن موهتم جمدًا وكرامة هلم! هؤالء
فقط يُذكرون ابخلري وليس القتةل وانبشو القبور.
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العباقرة األ�ربعة

ا4ىل املعبد رجل ال أ�عرفه، وبدا هادئ الطباع، حاّد النظرات، هلدخَل 
اكن يتأ�ّمل يف أ�رجاء املعبد وال يتلكَّم، وأك�يّّن به أ�خذته. شارابن خفيفان

Íه يف املايض من الزخارف واأل�معدة اليت دهشة، أل�ّن املاكن خيتلف مّعا رأ
وبيامن كنت أ�رّحب به وأ�سأ�هل عن حاهل، دخل علينا لصٌّ يضع. ترتفع يف املعابد

.أ�عطياين ما دليكام من أ�موال: عىل وهجه قناعًا، وحيمل سكّينًا كبرية، وقال
فارتعد زائري وانفعل، بيامن اكن يأ�خذ ما يف جيبه من نقود ويضعه يف يد

.خفرج اللّص عىل جعل وتوارى عن األ�نظار. اللّص، ومثهل فعلت أ�ان
رشار يتحمّكون مبصائر: قال زائري ومل يذهب عنه الوجل أ�رأ�يت كيف أ�ّن األ�

لهيم أ�مران، ونطالهبم اخلرّيين؟ أ�ليس من رجال رشطة يف هذه النوايح نشكو ا4
لينا أ�موالنا؟ بأ�ن يقبضوا عىل هذا اللّص ويعيدوا ا4

ذا جاع يطلب الطعام ولو يف: "مسعُت أ�حد احلكامء يقول: قلت هل ّن اخلري ا4 ا4
نّه يرشب من املياه املنتنة الراكدة ذا عطش فا4 فأ�نت"... الكهوف املظلمة، وا4

ليه اخلري ليأ�خذ منه طعامه، وأ�ان املياه املنتنة الراكدة الكهف املظمل اذلي جاء ا4
لهيا يف تعّطشه رشار يتحمّكون. اليت جاء يسعى ا4 ذا كنت تتعّجب من أ�ّن األ� وا4

ليَت الظباء: "مبصائر األ�خيار، فال شّك يف أ�نّك مل تسمع الكم القائل
".تسAتطيع أ�ن تعمّل السالحف كيف جتري برّسعة

رمقين الرجل بنظرة غاضبة، ومل يقل شيئًا، لكنّه هرول من الباب مرّسعًا، ومل
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.أ�عد أ�راه منذ تكل الساعة
َّه ن ومل متض دقائق حىّت دخل عيّل رجل ال أ�عرفه أ�يضًا، وبعد التحّية، قال يل ا4
من بالد أ�خرى تقع وراء البحر الكبري، وقد أ�مىض حياته يبحث عن هللا ومل

جيده، حىّّت وصل ا4ىل قناعة مفادها أ�نَّ وجود هللا ليس رضورة، وطاملا أ�ّن
رادة والعزمية، فلامذا حيتاج ا4ىل هللا؟ اال4نسان فيه القّوة واال4

ليه، ولكيّن صدقًا: قلت للرجل لسُت أ�حمك عليك وال أ�دينك يف ما ذهبت ا4
ّن يف ساحة املعبد جشرة كبرية، وقد يبسْت منذ زمن بعيد، وأ�ردُت أ�قول كل ا4
أ�ن أ�قتلعها من جذورها أل�هّّنا ال تنفع ليشء، وطلبُت من املاكرين اذلين ميّرون
من أ�مام املعبد أ�ن يربطوها ابحلبال ا4ىل خيوهلم وحياولوا اقتالعها، فمل يفلحوا،

فهل تقّدم يل خدمة صغرية وتساعدين يف اقتالعها بيديك؟
يّل الرجل بتعّجب وقال ّن: نظر ا4 كيف أ�قتلعها بيدّي االثنتني وأ�نت تقول ا4
!اخليول مل تمتكّن من اقتالعها؟

لكّن هللا يسAتطيع أ�ن يقتلع الشجرة من أ�صولها، وأ�ن يزُنل علهيا: قلت للرجل
ىل نصفني، وميكنه أ�ن يبعث طوفااًن يف اللحظة فيجرف صاعقة فتشقّها ا4

.األ�رض وما علهيا، ونبحث أ�نت وأ�ان عن سفينة نوح ليك ننجو
وعندما وّدعين لمييض ا4ىل. ارتبك الرجل وتلعمث، وأك�يّن به ال يعرث عىل جواب

وفامي غاب يف األ�جشار الكثيفة متوهّجًا ا4ىل. سبيهل، اكن جيّر أ�ذاّيهل عىل الرتاب
البحر الكبري، كنت أ�وّدعه بنظرايت، وأ�طلب من هللا أ�ن يرافقه ويَظهر هل،

فيعرفه عن قرب ويوفّر عليه مشقّة البحث عن املعرفة والعذاب 
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.من أ�جلها
وما اكد زائري خيتف� حىّت جاء زائران أÍخران، أ�حدهام رشيّق السامت، 

بق� الرشيقُّ خارجًا ومل يدخل ا4ىل املعبد، بيامن. خر غريبٌّ أ�شقر الشعرألÍوا
هل رأ�يَت صديقًا يل أ�ضعته منذ أ�اّّيم؟ لقد تعبُت: دخل الغريّب وسأ�لين بلهفة

.ومل أ�عرث عليه
نّه غريب من وراء... لعهّل اذلي اكن عندي منذ قليل وذهب يف الغابة: قلت ا4

لهه ىل ا4 .البحار البعيدة، ويعتقد أ�ّن اال4نسان ليس يف حاجة ا4
نّه فيلسوف عظمي... عرفته، وقرأ�ت هل: أ�جابين الغريّب لكْن ما... لكْن... ا4

Íمر مع هللا، وجاء ليك يدلُّين عىل شأ�ين به؟ أ�ان أ�حبث عن شAيطاين اذلي تأ
.طريق الرّش، ويرافقين يف لّك خطوة أ�خطو هبا

Íمر الشAيطان مع هللا ليك يوقع بك؟: اسAتغربُت الكم الرجل، وسأ�لته هل تأ
وقد تعاهدُت مع شAيطاين عىل البقاء معًا، لكنّه تركين بيامن كنت. نعم: أ�جاب

.وقد التقى به صديق� األÍخر اذلي ميكث خارجًا. انمئًا وانرصف
أ�مل خيربك صديقك ا4ىل أ�ين ذهب الشAيطان؟... جعيب الكمك اّي رجل-
وأ�علن الشAيطان أ�نّه هو اذلي وفّر. لقد صادفَه عىل جرّس، وحتاداث. ال-

قال الشAيطان ذكل واختفى،... للبرشيّة سAبل التقّدم ودلّها عىل مساكل العمل
.وال نعمل ا4ىل أ�ين ذهب

وملاذا ال يدخل صاحبك ا4ىل هنا، وخيربان مّعا جرى هل مع شAيطانك؟-
نّه ال حيّب املعابد- .ا4
وهل هو مؤمن؟-
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اّل ببعض... نعم- يؤمن ابهلل عىل طريقته وال خيتلف مع املؤمنني األÍخرين ا4
.القشور
لهنا- لهه ال خيتلف عن ا4 ذن هو يعرف هللا، وا4 ...من ليس ضّدان فهو معنا... ا4

.هكذا يقول املعمّل األ�كرب
.ال هيّمين ماذا يقول املعمّل األ�كرب، أ�ريد شAيطاين-
وملاذا تريده؟-
نّه يزيّن يل طريق الشهوة ويساعدين عىل معل الرّش- .أل�

.فكّرُت يف الكم الرجل، وأ�دركُت مك هو جاهل، عىل الرمغ من اّدعائه العمل
:قلت هل بعجل

ليك؟ مك اكن معرك عندما جاء الشAيطان ا4
.كنت يف الثالثني من معري: قال

فهل كنت ال. لقد وقعَت حضّية النسAيان وخانتك اذلاكرة أ�ياّم خيانة: قلت هل
تفعل الرشور منذ والدتك حىّّت أ�صبحت يف الثالثني من معرك؟ وهل

توقّفت عن معل اخلطيئة بعدما فقدت شAيطانك؟
أ�جاب وهو حيّك رأ�سه وأك�نّه يسAتعرض املايض الغابر من حياته كرشيط ال

.نعم فعلت اخلطيئة، وأ�ان أ�فعلها األÍن: يتوقّف
نيّن أ�عرف أ�ّن: قلت أ�نت رجل صاحل حني تعرتف بأ�نّك كنت خاطئًا وما تزال، وا4

نسان خيلو من اخلري والرّش، لكهّنام يتصارعان يف فيك كثريًا من اخلري، فليس من ا4
ّن اللّص اذلي رسق. نفسه، فتارة يغلب اخلري واترة يغلب الرّش صدقًا أ�قول كل ا4

أ�موال املعبد سAُيطعم أ�بناءه اجلياع، وقد يصادف رجاًل فقريًا ُمعدمًا يشحذ عىل
عُْد اّي بيّن ا4ىل مزنكل،. الرصيف فيعطيه قلياًل من ادلرامه
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 وال تدع الوساوس هتمين عليك، فليس من شAيطان خارج اال4نسان، وهللا
يقاع بك وقد أ�عطاك العقل. ليس يف حاجة ا4ىل الشAيطان ليك يساعده عىل اال4

.لتفّكر وختتار
ّن كثريًا من البرش يرتكون: اكن الرجل بفكّر بصمت، بيامن اتبعت الكيم قائاًل ا4

اّل قطرات قليةل، تشAبه الرّش يمتكّل أ�رواهحم، فال يبقى من اخلري يف نفوسهم ا4
قطرات الندى عىل غصن جشرة، فهؤالء مه الطغاة والظاملون، وبعضهم يغرقون يف
اخلري ويف حمّبة هللا حىّّت الاعتقاد أ�هّّنم وهللا واحد، ومك قرأ�ان يف الكتب عن أ�انس

فال أ�عتقد أ�ّن. تعّرضوا للعقاب واجلدَل واحلرق أل�هّّنم قالوا الكمًا مل يفهمه امللوك
هل، ولكّن املبالغة يف الالكم أ�وقعت الكثريين يف نّه ا4 عاقاًل يسAتطيع أ�ن يقول ا4

هل فهمت ما أ�عين؟... املهاكل
ملاذا نضّيع: وبيامن كنت أ�نتظر من زائري جوااًب، صاح الرجل اذلي يف اخلارج قائاًل

ّن أ�مامنا معاًل كثريًا، فقد ال نسAتطيع بعد األÍن وقتنا يف جدال ال طائل منه؟ ا4
.العثور عىل الشAيطان

نّه يسعى وراء الشAيطان أل�نّه صّدق أ�نّه: قلت للرجل الواقف أ�مايم هل مسعت؟ ا4
ّن هللا وضع يف لّك واحد منّا عقاًل،. مسؤول عن تطّور اخلليقة وصدقًا أ�قول كل ا4

ىل الوراء، وال ليتحّجر يف رشنقة امجلود حنن املسؤولون عن التقّدم... ال لمييش ا4
ومك يكون فاشاًل َمن يتعب من... والتأ�ّخر، وحنن حنمل رساةل وعلينا أ�ن نوصلها

.محل الرساةل فرييم هبا يف الراّيح قبل أ�ن يبلغ هدفه
احنىن الرجل أ�مايم احنناءة تعرّب عن شعوره ابلرىض والاحرتام، مّث غادر لينضّم

لقد اكن عىل اجلرّس، ودعوتُه ا4ىل بييت، فرشبنا: ا4ىل صاحبه اذلي مسعته هيذر
!اّي هل من شAيطان... اّي هل من شAيطان... وبعد قليل طلبُته ومل أ�جده... معًا
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راقصة املعبد

هّّنا راقصة من بالد يف ليةل العيد، وصلت ا4ىل املعبد امرأ�ة مجيةل، وقالت ا4
الهند، واكنت تسافر مع فرقة لها، فسمعْت أ�نّنا يف املعبد نُقمي عيدًا لّك سAنة،
فأ�رادت أ�ن ترقص يف الساحة، وال تريد أ�جرًا ذلكل، ما دام العيد لال4هل اذلي

حتّبه، ويه من غري ِديننا.
ذا فرحُت مبا قالته الراقصة وشكرهُتا عىل طيبة قلهبا، وقلت لها: ال بأ�س ا4
كنِت سرتقصنَي يف املعبد، وليست دلينا مشلكة يف ذكل، فا4ّن هللا حيّب

امجلال، وحنن حنبُّ امجلال أ�يضًا.
واكن بعٌض من حصيب يسمعون حدييث مع املرأ�ة الغريبة، فاقرتبوا ميّن ومه

متعّجبون، وقالوا يل: أ�ال ترى أ�هّيا الاكهن األ�كرب أ�ّن الرقص من مظاهر
الفساد واخلطيئة؟

نمّك تقولون ذكل جلهٍل منمك، ومك يلزممك من املعرفة خويت. فا4 قلت هلم: الّك اّي ا4
ذا رقص الرجل ومل ترقص قبل أ�ن حتمكوا عىل األ�شAياء. مفىّت كنمُت تتعّجبون ا4

ليه، بل يف عيونمك اليت ّن اخلطيئة ليست يف اجلسد اذلي تنظرون ا4 املرأ�ة؟ فا4
نمّك ال ترون من الراقصة ما يف روهحا من براءة، تشAهُتي� ذكل اجلسد... نعم، ا4

وال تقرأ�ون ما يف عينهيا من احلمكة، بل أ�نمُت تؤَخذون مبا يظهر من جسدها
لهيا ، حتاسAبوهّنا عىل ذنبمك، ومهنا الضعيف ، وبعد أ�ن تشAَبعوا من النظر ا4

تنتقمون. أ�ما رأ�يمُت الرجل كيف يسعى وراء املرأ�ة، وقد يشرتي املتعة من نساء
يبْعهنا، مّث مييض عهنّن وينعهُتّن بأ�بشع الصفات.
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ال تسAتطيع الراقصة أ�ن تقتلع جسدها وتريم به يف الغياهب، فاقلَعوا أ�نمُت
ّن قدميه ال ىل قاّرة جديدة، فا4 شهوتمك، وتعالوا ا4ىل املرأ�ة كام يأ�يت املسAتكشف ا4

جترؤان عىل مالمسة األ�رض اليت نزل علهيا. واعلموا أ�ّن العيون اليت تنظر
فقط ا4ىل القشور يه ساككني يف عنق احلقيقة، أ�ّما العيون اليت ينعكس علهيا

ناّم يه حدائق للمعرفة. فاحرتموا هذه املرأ�ة اليت أ�حبّتنا جامل هللا وصورته ا4
لهيا كام ننظر ا4ىل وتركت جامعهُتا وحصهبا من أ�جل أ�ن تبدع لنا، ولننظْر ا4

الفراشة امللّونة، وكام نرى زهرة بيضاء تامتيل يف النسAمي، وكام حنّدق يف السهل
والقمر والوادي.

ليس عيبًا أ�ن ترقص امرأ�ة، بل عيب أ�ن نشّوه جاملها بعيوننا وبأ�لسAنتنا، وما
هّّنام أ�داة يف يد الرّش! أ�حقر العنَي واللساَن الذلين حيقّران، فا4

وعندما ترتدي الراقصة ثيااًب تكشف عن ساقهيا وصدرها، فاثبتوا يف براءتمك،
وبداًل من أ�ن تهُتامسوا فامي بينمك، فكّروا يف أ�ن تنظموا لها قصيدة لتعرّبوا عن
نمّك حتّبون لّك ذا خضعمُت لزنواتمك وأ�حببمُت جسدها، أل� جعابمك هبا، وال عيَب ا4 ا4

ىل أ�ن يشء صنعته يد الفنّان القدير، ولكن ال جتعلوا حبَّمك للجسد يقودمك ا4
تتخلَّوا عن أ�رواحمك وتسقطوا يف الوحول.

تركُت أ�حبيّت ومه ينظرون واحدمه ا4ىل األÍخر، ويفكّرون يف ما قلته هلم.
وانرصفت ا4ىل املعبد أل�قرأ� يف كتاب "احلقيقة غري الاكمةل"، فوقع نظري عىل
كتابة أ�نيقة تقول: "اكنت املرأ�ة مقّدسة يف العصور الغابرة، واكن بعض امللوك

يسجدوَن لها، ولكّن الزمان تغرّي، فاسAتغّل امللوك جسدها، وحّولوها ا4ىل
هّّنم ياكفئوهّنا ابلغدروالاحتقار." ذا اكفأ�وها عىل جاملها، فا4 راقصة يف هيالكهم، وا4
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عبادة اذلات

حذروا اذلين يعبدون ذواهتم، فهؤالء أ�خطر من القاتلني. فال يشء يردعهم ا4
عن اخلطيئة أل�هّّنم ودلوا مهنا وميوتون فهيا.

سAيرتبّصون بمك عىل الطرق، ويف القفار البعيدة، فال تأ�منوا أ�ن تديروا هلم
هّّنم أ�كرث ظهورمك، وال تنخدعوا ابلالكم امجليل اذلي يصدر من أ�فواههم، فا4

الناس ادعاء ابحملّبة والتواضع والعبادة. ومه ميأل�ون بيوهتم بصور األ�تقياء
والقّديسني، بيامن يعلّق الودعاء تكل الصور يف قلوهبم.

ىل احلامك وخيربونه بأ�نمّك هّّنم سيسارعون ا4 وال تقولوا الكمًا أ�مام هؤالء، فا4
حّرضمُت الناس عليه، عىل الرمغ من أ�ّن رسالتمك ليست ضّد َمن حيمكون بل

ضّد َمن يتحمّكون.
الصاحل يفعل ما هو صاحل، وقد يفعل قلياًل من الرّش، والرّشير يفعل ما هو

رّش، أ�ّما اخلري اذلي يفعهل فيشAبه حبّة رمل يف حميط، ولو ارتدى الرّشير
الثياب امجليةل، وتقدّل ابذلهب، ووقف خيطب ابلالكم الرقيق أ�مام الرعّية،
فاجتنبوه. فمك من وجوه سوداء تتخفّى ليك ال تراها العيون، ومك من قلوب

مليئة ابحلقد تتظاهر ابلنقاء والفضيةل!
اال4نسان يشAبه الكرمة اليت من غصهنا خترج عناقيد طّيبة وعناقيد ُمّرة تدوس
علهيا األ�قدام. فاحرصوا أ�ن تكونوا أ�نمُت العناقيد اليت يأ�خذها الزارع ا4ىل السوق

ذا  ليعرضها يفتخر هبا، وال تكونوا عناقيد ليس مهنا فائدة. وا4
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كنمُت يف يد الزارع وحَقد عليمك احلاقدون، فاعلموا أ�ّن هؤالء ال يطيقون أ�ن
يروا أ�حدًا أ�فضل مهنم، وأ�ّن الشتمية ودلت يف قلوهبم وكربت وترعرعت عىل

ّن الكم احلاقد ال ينقص من أ�جرمك، بل خيرب مّعا يف روحه من أ�لسنهُتم... ا4
أ�ذى.

ىل اّل عندما يصبح يف القرب، ويف رحلته ا4 احلاقد يتأ�بّط الرّش، وال يتخىّل عنه ا4
األ�بديّة ينرش اخلراب والبؤس، ولو اكن ال جيين مهنام شيئًا. فاحلقد ال يُباع وال

يُشرتى، ولكنّه طبع يف النفوس. وأ�نمُت لن يعلّممك أ�حد احلقد أل�ّن يف قلوبمك
ميان.  اال4

أ�نظروا ا4ىل الشمس كيف تدفق عليمك ابلنور والنعمة، وعندما حيّل الظالم
ّن املصباح ليس أ�قوى تضيع بمك ادلروب، فتضيئون مصابيمك. وحقًا أ�قول لمك ا4

من نور الشمس، ولكنّه ينفع وينترص عىل العمتة اليت حتيط بمك من لّك
نسااًن من الضالل.  ّن مشعة صغرية قد تنقذ ا4 جانب، وا4

نّه النور عىل ِصغره حييي والظالم عىل صغره مييت، وهمام طغى احلقد وجترّب فا4
ال ميحو النور، والنور خادل.

ال تعّرضوا أ�نفسمك للخطر عندما تقابلون من يعشقون ذواهتم، وكونوا عىل
ّن العمِل لكَّه يوجد فهيم. ولشّدة يقني أ�هّّنم يظهرون دامئًا مبظهر العاِلمني، فا4
Íثرمه، ومه هّّنم حيشدون أ�نصارًا ليك ميدحومه ويتغنّوا مبأ غرورمه وتعالهيم فا4

مجيعًايشAهبون ملاكً وِرَث احلمك عن وادله، لكنّه نرش الظمل يف الرعّية وسمّل
مفتاح املدينة لالعداء، وليك يغّط� فشهل، مجع حوهل طائفة من املرنّمني ليك

جماد عنه بعيدة كام تبعد يتغنّوا بأ�جماده، واأل�
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 الرثاّّي عن الرثى.
أ�نمُت املطر اذلي هيطل من السامء، وال أ�حد يف جربوته وقّوته ميكنه أ�ن يوقف

اّل رّب املطر، وجنود األ�رض وقّواهتا ليسوا أ�قوى من املطر عن الهطول ا4
الراّيح اليت هتبُّ عىل الغابة فتعّرهيا، وال أ�عىّت من األ�مواج اليت ترضب

الصخور وتفتهُّتا يومًا بعد يوم. 
هبذا أ�وصيمك وأ�علّممك ليك ال تيأ�سوا وتستسلموا. فهل رأ�يمُت سلطااًن يصدر أ�مرًا

نّه اسAتطاع أ�ن ابعتقال العطر اذلي يف الزهرة؟ وهل مسعمُت أ�حدًا يقول ا4
يصادر األ�غنية العذبة ويريم هبا يف غياهب السجون؟

أ�غنيُتمك يه سالحمك، فأ�نمُت ال حتملون السAيوف كام حيملها أ�عداء اال4نسان، وال
تقاومون َمن يشAمتونمك وحيقّرونمك ابلالكم اذلي يشAهبهم، فليك يعرفمك الناس
ويعرفوا من أ�جل ماذا أ�تيمُت، كونوا هادئني واثبتني يف حمّبتمك. واعلموا أ�ّن قّوة
ليه. ومك ترون املرء ليست يف اخلراب اذلي تصنعه يداه بل يف الرّب يسعى ا4

أ�انسًا يقفون عىل اخلراب ويفرحون به، وترون أÍخرين يعملون الرّب وال
يتفاخرون.

Íذااًن تسمع ما وراء الالكم، وعقواًل ّن لمك عيواًن ترى ما يف األ�عامق، وأ ا4
تكتشف ما هو أ�بعد من البعيد، فافهموا أ�ّن َمن يكذبون عليمك يقتلونمك

مّرتني، أ�ّما الصادقون، فصْدقهم عىل وجوههم، ومه اذلين حتَيون هبم وحيَيون
بمك، وعهنم ال تفرتقون همام اكنت وعورة احلياة.
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العداةل والقّوة

اكن يف مدينة بعيدة مكل جبّار، لكنّه غريب األ�طوار.
يب، وذات ليةل رأ�ى حلامً، فاسAتدعى أ�حد مستشاريه وأ�خربه به، فقال: رأ�يُت أ�

رمحه هللا، يزنل من السامء ويقول يل: عليك أ�ن جتعل أ�غىن األ�غنياء فقريًا
ّن األ�عداء ذا مل تفعل ذكل، فا4 وأ�فقر الفقراء غنّيًا وأ�ن تقمي العداةل بيهنام، وا4

سAينترصون عليك، وسAيدخلون ا4ىل املدينة ظافرين فيقتلون األ�براّيء،
وهيدمون البيوت، ويأ�خذون النساء واأل�طفال عبيدًا. 

ارتعد املستشار مّما مسعه، وبعد تفكري قال للمكل: ليس يل رأ�ي اّي موالي
سوى أ�ن حتقّق ما طلبه وادلك منك، مفاذا خترّس لو فعلت ذكل؟

ويف اليوم التايل، طلب املكل من جنوده أ�ن يبحثوا عن أ�غىن الاغنياء وعن
ليه. أ�فقر الفقراء، وجييئوا هبام ا4

وحرض الرجل الغيّن والرجل الفقري ا4ىل القرص، فسأ�هلام املكل عن أ�حواهلام،
ّن كرومه تفيض ابلغالل، وأ�مالكه واسعة، وقد اشرتى ذهبًا فقال األ�ّول ا4

نّه راٍض مبا قسمه هللا من نّه ال يشكو من يشء وا4 وكنوزًا كثرية. وقال الثاين ا4
نصيب.

قال املكل للفقري: ولكّن جنودي أ�خربوين بأ�ّن هذا الرجل الرثّي يضطهدك
وحيّمكل األ�حامل الكثرية، فهل صْدٌق ما رواه اجلنود؟

اّل أ�جاب الفقري بتلعمث:  ال... ال... اّي جالةل املكل... مل أ�َر من سAّيدي ا4
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 اخلري. 
نيّن سأ�رميك ذا مل تقل احلقيقة فا4 ا الاكذب. ا4 قال املكل بصوت قوّي: ا4مسع أ�هيُّ
ا الغيّن، ال يف السجن ولن أ�خرجك منه وأ�نت يّح. هل فهمت؟ وأ�نَت أ�هيُّ

اّل اكن مصريك السجن أ�يضًا. تكذب عيّل وا4
قال الغيّن: أ�ان أ�معل اّي جالةل املكل حبسب الرشيعة اليت أ�عرفها. فهذا العامل

واحد من أ�ماليك، أ�سAتخدُمه يف حراثة األ�رض، ويف الزرع والرضع، ويف
رعاية املاشAية، ويل احلّق أ�ن أ�فرض عليه العمل من الفجر ا4ىل الليل.

ذا اصطكّت قال املكل: ولكيّن مسعُت أ�نّك أ�رهقتَه بأ�عباء ال يقوى علهيا، فا4
ركبتاه رضبَته ابلسوط وأ�مرتَه بأ�ن يتابع معهل من غري شفقة وال رمحة. ومسعُت
أ�يضًا أ�نّك تركب امحلار ا4ىل اجلبل وجتعل هذا املسكني يسري وراءك، وعندك

كثري من امحلري اليت ترعى يف احلقل وال تسمح هل بركوب واحد مهنا... هل
هذا حصيح؟

ا املكل اجلليل... أ�ان أ�فعل ذكل. أ�جاب الغيّن خبوف: نعم أ�هيُّ
نزل املكل عن عرشه وخطا خبطوات قليةل حنو الرجلني وقال هلام: حسAنًا

ذن، منذ هذه اللحظة، سؤخذ أ�موال الغيّن وأ�مالكه وبيوته وتُعطى للفقري، ا4
ويصبح الغيّن عاماًل دليه، ويعامهل مبثل ما عامهل...

ارتعدت فرائص الغيّن واكد يسقط عىل األ�رض خوفًا ودهشة، وأ�راد أ�ن
حيتّج، لكّن لسانه انعقد. 

ا املكل العظمي... وبعد برهة قال متسائاًل: كيف... كيف ذكل؟... الرمحة أ�هيُّ
الرمحة…

٧٤



وبيامن هو يقول ذكل أ�خرجه اجلنود، وتبعه الفقري اذلي ال يصّدق ما تسمع
أ�ذانه.

… وبعد ُمّدة، أ�راد املكل أ�ن يعرف عن أ�حوال الغيّن والفقري شيئًا، فاسAتدعى
ليه ومل يكن يرتدي ثيااًب غالية المثن، وال ليه الفقري اذلي أ�صبح غنّيًا، جفاء ا4 ا4
ذا اكن يعامل الغيّن اذلي أ�صبح يزتيّن ابجلواهر. فسأ�هل املكل عن حياته ومّعا ا4
فقريًا مبثل ما اكن يعامهل، فقال الرجل: ساحمين اّي جالةل املكل عىل صدق نييّت
نيّن مل أ�سAتطع أ�ن أ�ظمل سAّيدي كام اكن يظلمين، وقد عانيُت وقليب الرقيق، فا4

من عذابه الكثري، فأ�شفقُت عليه أ�ن يذوق عذااًب مشاهبًا...
قال املكل حبّدة وغضب: لقد خالفَت أ�وامري، وأ�نت تسAتحّق العقاب...

وسأ�دعو السّجان يف احلال ليك يضع األ�صفاد يف يديك... كيف جترؤ عىل
طاعيت وقد أ�غنيتك بعد فقر، وأ�نعمت عليك مبا مل خيطر يف ابكل... اّي عدم ا4

انكر امجليل؟
قال الرجل اذلي أ�صبح غنّيًا وهو يرجتف من اخلوف: هل تسمح يل اّي

ّن هناك يف معبد الروح اكهنًا للحمكة، فأ�رجو أ�ن تسمح موالَي بلكمة؟... ا4
ابسAتدعائه وأ�خذ رأ�يه قبل أ�ن حتمك عيّل...

-ومن هو هذا الاكهن؟
نّه رجل جعوز، وقد صادفُته ذات يوم بيامن كنت أ�نقل احلطب عىل دابيّت... -ا4

ليه... وحتّدثُت ا4
-هل املعبد قريب من هنا؟
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ليه -الّك... ليس قريبًا... مسرية يوم واحد... أ�ان مسAتعّد أ�ن أ�ذهب ا4
ليه وأ�سAتدعيه... وأ�قول كل احلقيقة: أ�ان أ�حبُّ هذا الاكهن، وقد ذهبُت ا4

ونصحين بأ�ن أ�كون عاداًل وال أ�ظمل أ�حدًا... وهكذا بعدما أ�صبحُت غنّيًا،
فعلت.

اّل فالويل كل! ليه وليأ�ِت ا4ىل هنا... دليك همةل يومني، وا4 ذهْب ا4 -أ�مُره غريب. ا4
***

ىل القرص، وبعد التحّية خاطبه املكل قائاًل: أ�نَت الاكهن يف حرَض الاكهن ا4
معبد الروح اذلي أ�شار عىل أ�حد أ�بناء رعّييت بأ�ن خيالف أ�وامري.

قال الاكهن وهو ينحين ابحرتام: أ�ان هو الاكهن، وقد جاء يسأ�لين مّعا يفعهل
ليك يقمي العداةل.

-وهل العداةل تسمح بأ�ن يكون املرء غنّيًا فيصبح فقريًا، وأ�ن يتحّول الفقري ا4ىل
غيّن.

-لست أ�عمل كيف حدث هذا. ولكنيّن أ�عمل أ�ّن احلمكة أ�عىل مقامًا من العداةل.
-أ�نت ختالف الرشيعة.

-الرشيعة ال تقول لّك يشء كام نفهمه. علينا أ�ن نفكّر كثريًا قبل أ�ن حنّمل
الرشيعة لّك ما نرتكبه من أ�خطاء...

جمادي. ّن ما فعلُته اكن خطأ�؟ أ�نت هتني أ� -هل تقول ا4
-ساحمين اّي جالةل املكل، فقد طلبتيَن ليك أ�كون صادقًا ال ليك أ�كذب 
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عليك.
ذا أ�قنعتين ذن، عليك أ�ن تربهن يل كيف أ�ّن احلمكة أ�قوى من العداةل. وا4 -ا4

ذا مل تقنعين فسوف أ�عيده فقريًا سأ�عفو عن الفقري اذلي أ�صبح غنّيًا، وا4
معَدمًا، وسأ�عاقبه أ�ياّم عقاب.

فكّر الاكهن قلياًل، مّث سأ�ل: هل عندمك جسناء يف هذه املدينة؟
أ�جاب املكل مسAتغراًب: عندان مساجني... ابلطبع... وهل تريدان أ�ن نطلق

رساهحم ليك تنترص احلمكة عىل العداةل؟
-معاذ هللا اّي جالةل املكل. وال شّك يف أ�هّّنم جمرمون وسارقون ومغتصبون

ذا فتحنا ابب ّن اجملرم جيب أ�ن يعاقب ليك ال يكّرر فعلته، فا4 وصانعو اال4مث... ا4
السجن مجليع اجملرمني ووجدان هلم أ�عذارًا ليك نعفو عهنم، المتأل� العامل بأ�ساليب

القتل وادلمار. لكن ليس علينا أ�ن نعامل البرش كام تعامل احليواانت.
ن اكن قاطع طريق... نسان كرامته وا4 فلال4

ىل أ�ين تريد أ�ن تصل؟ هل ختترص تعّجب املكل من الكم الاكهن، وسأ�هل: ا4
وتفيد؟

ذا كنّا اّي سAّيدي نعاقب اجملرمني عىل أ�فعاهلم، فكيف -نعم... سأ�خترص. فا4
حناسب غري اجملرمني؟ وهل جنازي الناس عىل رشورمه كام جنازهيم عىل

ّن اذلين فقدوا أ�بصارمه ميزّّيون بني فاعيل الرشور وفاعيل اخلري. فضائلهم؟ ا4
-مل أ�فهم بعد...

ّن احلمكة تقيض بأ�ن يبقى الغيّن غنيًا، وأ�ن يعط� من أ�مواهل للفقراء  -ا4
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يّل الفقري اذلي اغتىن فنصحته بأ�ن يعيد كثريًا واملساكني ويرمحهم. وقد جاء ا4
من أ�مواهل ا4ىل سAّيده، غري أ�هّّنام مل يعمال بنصيحيت خوفًا من سوء العاقبة. ومبا
أ�نّك اّي سAّيدي قّررت أ�ن تُْغين الفقري وتفقر الغيّن، فهذا ال مينع حديث النعمة
ّن حاهل ذا عاقبت هذا اال4نسان الربيء فا4 أ�ن يكون بريئًا وفاضاًل ورحاميً... وا4
سAتكون كحال َمن جسنهُتم من أ�حصاب الرشور، وليس من رشيعة وال من

حمكة وال من قوانني تساوي بني َمن يزنلقون ا4ىل هاوية اخلطيئة، وَمن يصغ�
ا4ىل صوت مضريه ويريد أ�ن يكون طاهرًا وبريئًا. 

فكّر املكل حلظة، وهو ميّشط حليته الشقراء بأ�صابعه، وقال بيامن اكن يتأ�ّمل
مخص قدميه: ىل أ� الاكهن من رأ�سه ا4

صدقَت أ�هّيا الاكهن احلكمي. لقد أ�قنعَتين بصدق نظرتك، فشAتّان بني َمن يقتل
وَمن يرفض القتل لرمحة يف قلبه... سأ�طلب من الفقري اذلي أ�صبح غنّيًا أ�ن
ذا فعل نّه لن خيرّس شيئًا ا4 ىل الغيّن اذلي أ�صبح فقريًا... فا4 يعيد  من أ�مواهل ا4

يب اذلي يف السامء لن يغضب، ّن أ� ليه، وا4 ذكل، وسأ�اكفئه أل�نّه غَفر ملن أ�ساء ا4
بل سAيكون فرحًا ومغتبطًا مبا فعلناه مجيعًا.   
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الوردة والعبري

اكن يوم ربيع... نيسان أ�خرض ميّد بساًطا ويفرتش احلقل، لكّن وردة وقعت
من يده، فارتفعت يف الفضاء، تتباىه جباملها. وتامتيل مع النسAمي العليل كراقصة

رسار جسدها.  اتهت يف رقصها، وهتادت يف غالةل رقيقة تكشف عن أ�
النسامت الرقيقة ال حتبُّ أ�ن جْترح الوردة فيتأ�لّم الربيع، وتسAيل دموع عىل

رّسهتم. األ�زرار الصغرية اليت مل تتفتّح بعد، أك�طفال ما زالوا يف أ�
به تكل الوردة األ�نيقة، ولعلّها اكنت ْAمل يكن يشء يف ذكل الصباح املرشق يش
تعرف مقدار الهباء اذلي انْطبع يف  وجنتهيا، فأ�معنْت ُصعدًا يف الكرباّيء حىّّت

اكدت تنقطع، وتسقط عىل األ�رض جثّة بال حياة. 
غري أ�ّن الهواء اذلي اكن يدور حول الوردة ويضّمها، مل يسAتطع أ�ن ميأل� من
عبريها يف رئتيه، فاسAتغرب وسأ�لها: أ�ين هو العطر اذلي خيرج من أ�نفاس

الورود وينسكب يف كؤوس رقيقة، فيسَكر ويُسكر؟
جخلت الوردة مّما مسعت، ومل تنبس ببنت شفة. فأ�ردف الهواء قائاًل:

لقد رأ�يت يف أ�سفاري البعيدة كثريًا من األ�زهار والورود اليت يسطو علهيا

ذا بعبريها ال يزول وال ينهُتي�. فأ�رجو أ�اّل السارقون وتُغري علهيا الفراشات، فا4

حتزين من رصاحيت... لقد ودلِت مجيةل وترعرعِت يف أ�حضان امجلال، لكْن

ّن يف جعبيت بعضًا من العطر اذلي أ�سAتطيع أ�ن ينقصِك الكثري... وا4
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 أ�سكبه فيِك، مفاذا تقولني؟
قالت الوردة: لكنيّن من جسد والعطر من روح. أ�ان عىل األ�رض وهو يف

السامء. تّبًا هل من أ�محق... لقد مّر من هنا ابأل�مس، ورجوته أ�ن خيفض
جناحيه، فارتفع وغاب عيّن ومل يسمع الكيم.

ّن ِمن صفات قال الهواء مسAتغراًب ما مسعه: ال حتزين أ�يهُّتا اخمللوقة النبيةل. فا4
الروح أ�ن تعلو، ومن صفات اجلسد أ�ن ينحدر، فالروح ال تعانق الرتاب،

واجلسد ال يرتفع ا4ىل األ�ثري. والويل ملَن احندرت روحه وجسده يف قت
واحد، أ�ّما أ�ولئك اذلين يرتفعون بأ�رواهحم وأ�جسادمه معًا، فهم اخملتارون،

هّّنم يشAهبون كزنًا خمبوءًا يف جزيرة بعيدة، وعبثًا يبحث عنه ووجودمه اندر. ا4
املغامرون، وقد يظهرون بيننا من حني ا4ىل حني، فنتبارك مهنم ونغتين من

أ�فضامل... ال تستسلم� لليأ�س والقنوط، وال تقتنع� بأ�ّن امجلال اذلي فيِك هو
لّك امجلال، فالربيع هو اذلي وهبك احلياة، وأ�رادك أ�ن تكوين ما أ�نِت عليه،

وال أ�حد يسAتطيع أ�ن يعاقب َمن يعط� عىل عطائه.
-أ�خىش عىل العطر أ�ن ميوت مع� لو جاء الشAتاء، وكرّستين العواصف، ومغرين

الفيضان... سأ�تبّدد أ�ان من غري شّك، وهو كذكل... 
ىل نّه لن يتبّدد، وأ�نِت لن متويت أ�يضًا... العطر سAيذهب مع� ا4 -الّك اّي ابنيت. ا4
اخللود، فأ�محهل يف جعبيت ويف طّيات ثويب... وأ�نت سAتودلين من وردة أ�خرى

ستشّق الرتاب وخترج من العدم، يف املاكن نفسه، ويف هذا احلقل ابذلات.
اغتبطت الوردة هبذا الالكم، وتفضت قطرات الندى عن أ�وراقها، ونظرت
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 ا4ىل الشمس املرشقة اليت تنحدر عن مّقة اجلبل لتالمس حبناهّنا ورفقها أ�جشار
ىل العريس. ومل الغابة. وشعرت مبا تشعر به العروس قبل ليةل من موعد زفافها ا4

متِض برهة، حىّّت اكنت موجة من الرحيق حتيط هبا وحتّل يف قلهبا، وارتفعت بعد
ذكل أ�صوات البالبل والشحارير يف اجلوار، تغيّن قصيدة جديدة، وتُمّجد الروح

واجلسد الذلين تعانقا بفرح، ويطمحان للبقاء معًا ا4ىل ما بعد األ�بد. 
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هّّنا كذكل غيّب َمن يقول ا4

رّستمك. مفّزقوا الكتب القدمية املرأ�ة ليست خادمة لمك، وال جارية تتعّرى يف أ�
وحّطموا الامتثيل اليت رفعها الغابرون يف أ�فاكرمك. وامحلوا نساءمك يف أ�رواحمك

 مهنا بعد. لقد رأ�يتمك تضطهدون النساء وتأ�خذون زوجاتمك ا4ىلنليك ال خيرج
احلقول فيعملَن يف األ�رض اليابسة ويعرصَن من الكروم مخرة وال أ�شهيى،

ويعجّن وخيزبَن لتأ�لكوا، أ�فمل تشAبعوا بعد من مخرة العصور ومن اخلزب
؟واجلسد

Vةل حتّبوهّنا عندما تكون مجيةل وتكرهوهّنا حني تكرب ومسعت أ�ّن املرأ�ة عندمك أ
وتشAيخ، فهل أ�نمُت ال تكربون وال تشAيخون؟ وهل نظرمت يف مرااّي أ�نفسمك

لتعلموا مك أ�صبحمُت عاجزين عن الفهم والتخّيل، ولتفهموا أ�ّن املرأ�ة ليست جشرة
ذا يبست تقطعوهّنا من اجلذور؟ ذا أ�مثرت تقّدسوهّنا، وا4 ا4

وعندما حتّب املرأ�ة رجاًل غري زوهجا، فأ�نمُت تعاقبوهّنا وتصفوهّنا بأ�قبح النعوت،
فهل عاقبمُت الرجل اذلي أ�حهّبا هو أ�يضًا وحتتقرونه كام احتقرمتوها؟ أ�م يه
أ�حبّت وحدها واضطجعت مع رجل من اخليال ال تعرفونه وليست دليمك

وسAيةل للعثور عليه؟
ّن رجاًل يشرتي مهنا، ولكُّ واحد يبيع أل�نّه ذا اكنت امرأ�ة تبيع جسدها، فا4 ا4

حمتاج، وكذكل َمن يشرتي. وقد رأ�يتمك حتامكون َمن يبيع وال حتامكون 
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ن التاجر الغيّن اذلي يأ�خذ بعضًا من ذهبه َمن يشرتي. وصدقًا أ�قول لمك ا4
وفّضته ا4ىل السوق، وال جيد من يشرتيه، ال يرتكه عندما تقفل السوق أ�بواهبا

نّه حيمهل ويعود به ليك يسطو عليه السارقون، أ�و يسAتويل عليه املاّرة، بل ا4
ا4ىل البيت ليك خيّبئه يف صندوقه.

وعندما يبيع الرجل نفسه ا4ىل امرأ�ة، مَفن حتاسAبون؟ 
ذا اشرتى أ�و ابع، فأ�ين عدالتمك اّي نمّك أ�يضًا حتاسAبون املرأ�ة، وتعفون الرجل ا4 ا4

قلييل اال4ميان؟
وليست لّك امرأ�ة تعط� جسدها من أ�جل املال، فاملرأ�ة اليت حتّب قد تعط�

جسدها أ�يضًا، يف احلالتني يعط� الرجل جسده أ�يضًا. فال تنظروا بعني
واحدة وهتملوا العني األ�خرى، فقد تكون العني اليت أ�مهلمتوها يه اليت ترى

اّل كام تريدون أ�ن بصدق، وتكل اليت تنظرون هبا ال تعرفون هبا احلقيقة ا4
تعرفوا.

وتطلبون من املرأ�ة أ�شAياء كثرية ال تطلبوهّنا من الرجال، وهللا ال ميزّّي بني أ�بنائه،
أ�ّما التقاليد اليت متزّّي فأ�نمُت وضعمتوها لغاية يف أ�نفسمك، وليك تنفعمك... وليس من

أ�جل احلّق.
جاءين رجل ابأل�مس ا4ىل املعبد واكنت زوجته تسري وراءه وأك�هّّنا اتبعة هل، فقلت

هلام: اكن أ�جدى بكام أ�ن تسريا معًا، فال أ�حد منكام يسAبق األÍخر، ليك تمتّجدا
ابحلّب اذلي أ�عطَ� لكام، ومن غرِيه ال معىن للحياة. وعندما ذهب الرجل ا4ىل معل
هل أ�وىص امرأ�ته برعاية املاشAية، وبأ�ن تطحن القمح، وتأ�خذ املاء من النبع اذلي يف

ن غاب الزوج الغابة ا4ىل املزنل البعيد. وما ا4
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هّّنا أ�صبحت  حىّّت اشAتكت املرأ�ة من التعب اذلي يسحق أ�اّّيهما وليالهيا، وقالت ا4
ّن ال تطيق أ�ن ترى رجاًل بعد أ�ن عانت من اضطهاد زوهجا لها، فقلت لها: ا4

األ�رواح القويّة 
ال تتعب، بل األ�جساد يه اليت تتعب، وأ�نِت حتملني األ�حامل الثقيةل ال من

أ�جل زوجك بل من أ�جل احلياة اليت حتتضنكام معًا وال تفرتقان. ولست أ�قول
ىل مزيد من املعاانة، بل ليك تصربي، واأل�جدى أ�ن تتقامس� هذا ليك أ�دعوِك ا4

نّك تكرهني الرجال، مع الرجل أ�عباء تكل احلياة، وال تقويل أ�مام الناس ا4
فالضغينة ليست من معل اال4نسان بل يه دخيةل عليه، بسبب الرّش اذلي

ينترص عىل اخلري ويطعنه يف الصممي بيامن يكون انمئًا. ومك رأ�يت من النساء
اللوايت يرفعَن الصوت من أ�جل احلّريّة، مفا أ�كرهمّن وما أ�عظمهّن! ومك رأ�يت من
ذا احتلّت املرأ�ة منصبًا كبريًا جاءت بلّك النساء اللوايت حيتقرَن اذلكور، فا4

ّن النساء ليعملَن معها ورفضت لّك الرجال ولو اكنوا أ�كرث قدرة وعلامً وفكرًا، فا4
هذا انتقام بشع ال يسAتقمي مع احلضارة، ومتيزّي همني ال يليق ابملرأ�ة اليت انضلت

Íاثر المتيزّي عن جسدها ومن اترخيها. طوياًل ليك متحو أ
ذا اكن أÍابؤمه قد ارتكبوا جرمية أ�و فعلوا يّن أل�سأ�لمك: ما هو ذنب األ�بناء ا4 وا4
مثًا؟ وهل يُعفى من العقاب َمن يعاقب الناس عىل ذنب ال يعلمون عنه ا4

شيئًا؟
ّن الرجل ال يساوهيا. ّن املرأ�ة ال تساويه، وغبّية من تقول ا4 غيّب من يقول ا4
ذا اهّناَر ركن من أ�راكنه ال الكهام جزء من اللّك، وأ�ساس يف البيت اذلي ا4

ن اكنوا عنه غائبني.  يسمل قاطنوه من اخلراب، وا4
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 الرجل العائد من احلرب 

ىل احلرب اليت اندلعت انرها يف املدن القريبة، ومات أ�خربمك عن رجل ذهب ا4
فهيا كثريون، وهتّدمت بيوت.

Íنذاك أ�صيّل ال4هل السالم ليك ينترص عىل اال4هل األÍخر اذلي كنُت يف املعبد أ
لهان يتصارعان يف أ�رواح الناس، وما نتج اسAتعبد األ�رواح وأ�ذلّها... اكن اال4
بشع مهنا. غري أ�نيّن مل أ�غضب من أ�ولئك من ذكل الرصاع هو هزمية ليس أ�
املتحاربني، وكنت أ�دعومه ا4ىل ولمية السالم امجليل اذلي يُزهر يف حدائقهم

ويمثر يف كروهمم، وقد مسعوا دعويت بعد سAنوات من احلصاد املرير، وعادت 
 أ�نوار احلّب والفضيةل تشعشع فوق املنازل اليت اكنت ابأل�مس توّدع أ�بناءها

وتبيك علهيم.
نسااًن أÍخر. اكن يأ�يت لّك عرفُت الرجل أ�ثناء احلرب، ولكنيّن بعدها عرفته ا4
يوم ا4ىل املعبد فيصيّل حبرارة، ويبيك أ�حيااًن باكء صامتًا، فتهنمر ادلموع من
عينيه. وذات يوم اقرتب ميّن وسأ�لين: هل تساحمين الرشيعة بعدما صبغُت

رويح ابلسواد وقتلُت اال4نسان اذلي يف داخيل؟
ّن احلرب ال تقتل األ�عداء قلت للرجل وأ�ان أ�شفق عليه من عذاب نفسه: ا4
فقط، بل تقتلنا حنن أ�يضًا، وذلكل فا4ّن مجيع من حاربوا يف املايض البعيد
ذا وانترصوا عىل أ�عداهئم ما زالت أ�صداء انكساراهتم ترتّدد يف العصور. وا4
هّّنا انتصارات عابرة، يه اكمللح يف  فتحنا كتااًب وقرأ�ان فيه عن انتصارات فا4
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جماده املاء، أل�ّن َمن ينترص اليوم وحيتفل بأ�جماده يهنزم يف اليوم التايل وتهنار أ�
تكل... لقد غرقنا يف الوحول حىّّت أ�عناقنا، مفاذا جنينا؟ وما هو الزرع اذلي
تركناه أل�بنائنا وقد أ�صبح نصفهم يف القبور والنصف األÍخر ينتحب علهيم وال
ّن األ�حياء قد يعانون يعرف كيف يسري يف دروب احلياة؟ وصدقًا أ�قول كل ا4

من جّراء املوت أ�كرث مّما يعاين األ�موات أ�نفسهم. 
-حقيقة ما تقوهل أ�هّيا الاكهن، وذلكل أ�قف أ�مامك حزينًا ومتأ�لاّمً، وال تذهب

من خيايل تكل الصورة البشعة... فكيف أ�نىس وأ�سامح ذايت؟
-الزمان يعلّمك النسAيان. ويومًا بعد يوم ستتالىش الَصور اليت تلّح عليك،

اّل يف أ�زمنة متباعدة... ولن تراها ا4
اّل صورة واحدة... لن تربحين ما دمت حيًّا. وال تزال رصخ يف مضريي، - ا4

كام اكن قايني يسع صواًت من السامء، وهيرب يف الرباري...
ذن، وتدخل ا4ىل هذا املعبد ليك تنجو بنفسك... -أ�نت هترب ا4

نيّن أ�شعر هنا مبتعة الاختباء، مثلام يشعر الطائر اذلي -حصيح أ�هّيا السAّيد، فا4
يطارده الصّياد ابأل�مان وهو يلتجئ ا4ىل الصخور العالية حيث ال تصل عني.

لكّن خيبيت تالحقين أ�يامن اجتهت، ومرارة يف حلق� ال تفارقين يف الليل والهنار.
-هل قتلَت أ�حدًا؟

-أ�نت تسأ�لين هذا السؤال وتعرف أ�ّن من يذهب ا4ىل احلرب ال يسAتطيع أ�ن
يرّبئ نفسه من اجلرمية، همام أ�وجد لنفسه من األ�عذار. وبعض الناس يتظرون

ذا اكن قد قتل ىل اذلي يدافع عهنم عىل أ�نّه بطل، وال يسأ�لونه ا4 ا4
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اّل ذا سأ�لوه فاأل�جدى أ�ن يبالغ يف احلديث عن فظائعه وا4  أ�حدًا أ�م ال، وا4
اعتربوه جبااًن وال يسAتحّق                               

صفة البطوةل. وذلكل مسعُت من رجال اكنوا حياربون مع� قصصًا ال تُصّدق
مّعا ارتكبت أ�يدهيم من جرامئ... لقد قتلُت... نعم... قتلُت مّرة واحدة... لكهّنا

اكفية أل�ن أ�هّتم نفيس بأ�يّن قتلت الناس مجيعًا، وقتلت معهم رويح أ�يضًا.
اكن الرجل مييض يف الكمه، وقد هتّدج صوته، واصفّرت مالحمه، وأك�ّن
مشهدًا مرعًبا قد مثل للتّو أ�مام عينيه. وبعد أ�ن زاغت نظراته يف أ�رجاء

يّل ابنكسار، وقال: قتلُت صديقًا يل... املعبد، نظر ا4
تعّجبت مّما يقول، ومل أ�مسع من قبل أ�ّن األ�صدقاء يتقاتلون يف احلروب. واتبع

حمّديث الكمه قائاًل: كنّا طفلني بريئني يف القرية، نلعب معًا، ونتسلّق الصخور
اّل الهبجة من حياتنا. وكنّا نسكن يف وجنري ا4ىل البيادر. ومل نكن نعرف ا4

رسته من لهيا مع أ� مزنلني متجاورين، فوادله ليس من القرية نفسها، ولكنّه جاء ا4
ماكن بعيد، فاشرتى أ�رضًا وبىن علهيا بيتًا، واكن هل متجر صغري يشرتي منه
ليه... كربُت مع صديق� يف تكل القرية ومل يكن يل أ�هل القرية ما حيتاجون ا4
صديق غريه... وذات يوم، بيامن كنّا يف الوادي تعرّثْت رجيل وسقطُت عن

خصرة عالية، وكدت أ�موت بسبب اجلروح اليت أ�صابتين يف مجيع أ�حناء
ىل القرية، بعدما رصخ طوياًل ومل جسدي. وقد محلين صديق� عىل ظهره ا4
يسمعه أ�حد، وهكذا جنوُت بفضهل، ووعدته منذ تكل احلادثة بأ�يّن سأ�رّد هل

مجيهل أ�ضعافًا... وعندما نشبت احلرب، ترك أ�ههل القرية وانقطعت أ�خباره، ومل
ىل أ�ين ذهب... وما حدث لنا أ�عد أ�عرف ا4
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خ أل�خيه العداء...  مل يكن غريبًا يف تكل األ�اّّيم، فقد تفّرق األ�هل، وانصب األ�
ومل يكن غريبًا أ�يضًا أ�ن أ�محل السالح، فقد اكن زينة الرجال وعالمة اجملد

الفارقة... وكنّا عندما نعود من 
القتال تنرث النساء علينا الورود وأك�نّنا يف عرس...

نّه يس مشفقًا عىل حاهل: ا4 توقّف الرجل برهة عن الالكم، فقلت هل وأ�ان أ�هّز برأ�
اجلهل اذلي ما بعده هجل اّي بيّن... لقد اكن أ�حرى بأ�ولئك النساء أ�ن ينرثَن الورود

عىل احلياة اليت تسAتقبل أ�بناء احلياة، وعىل الهنر اذلي يسق� العطاش، وعىل
ىل اخلري والفضيةل... واكن علهيّن أ�ن يشعلَن الشموع يف الطريق اليت توصل ا4

مم، وأ�ن يأ�خذَن البنادق من املعابد ال4هل السالم ليك يعود ويبسط ميينه عىل األ�
أ�يدي الرجال، ويعطيهَنم زانبق لزّيرعوها يف حدائق األ�مل...

قال الرجل: اكن أ�هل القرية غائبني عن عقوهلم وخّمدرين من راحئة البارود
بشع ما يف احلروب هو أ�هّّنا ضّد النور واحلقيقة. والنار... أ�

هل السالم اكرهًا للحقيقة، وأ�بناؤه دعاة لها -عني الصدق ما تقوهل، مفا رأ�يت ا4
يف مشارق األ�رض ومغارهبا. ومك أ�غبط أ�ولئك الفالسفة واملفكّرين اذلين رحلوا
ىل الصواب، أ�ّما اذلين دعوا ا4ىل عنّا، وما زالت أ�فاكرمه تسري بيننا وتدعوان ا4
الرشور فقد صاروا خربًا أ�سود يف الكتب العتيقة. وليت الناس يتعلّمون من

الكتب!
-كيف تريد من اجلاهل أ�ن يتعمّل من مشارق الشمس، وعيناه عالقتان

ابلغروب؟... لقد كنت أ�ان أ�يضًا من طائفة اذلين غرقوا يف هجلهم، حىّت 
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اّل عن الظالم اذلي يشAبه أ�رواهحم. وعندما Íذاهّنم، وححبوا أ�عيهنم ا4 مّصوا أ أ�
ذا اكن هللا استيقظُت من العمتة اكن الوقت متأ�ّخرًا عىل الوالدة من جديد. وا4
نيّن ال أ�سامح يرفق يب ويأ�خذين بميينه كام يؤخذ الابن الضاّل بميني وادله، فا4
ذا اكنت بشع اخلطيئة يه تكل اليت ال يغفرها صاحهبا... فكيف ا4 نفيس، وأ�

براءة الضحّية كرباءة األ�نبياء؟
-تقصد ذكل الصديق اذلي قتلته؟

-هذا ما أ�قصده ابلطبع. مل أ�كن أ�عرف أ�نّه هو... فقد دخلنا ا4ىل مزنل واعتقدان
اّن َمن يسكنونه مه أ�عداء لنا، فوجدان يف داخهل رجلني وامرأ�ة مقتولنَي ورجاًل

أÍخر ينّئ من جرح أ�صابه. اكن ممّددًا عىل بطنه وال يظهر من وهجه يشء.
فأ�هجزُت عليه برصاصة واحدة أ�سمل بعدها الروح. ومك اكن املشهد رهيبًا عندما

نقاذه اكتشفُت أ�نّه الصديق اذلي كربُت معه ووعدته بأ�ن أ�اكفئه عىل  ا4
حليايت... بكيُت مبرارة وأ�ان أ�تأ�ّمل يف وهجه الطفويّل. ومحلته عىل يدّي راجيًا

يّل... تعّجب رفايق اذلين اكنوا مع� يف املزنل منه أ�ن يعود من موته فمل يضغِ ا4
مّما أ�فعهل، فطلبُت مهنم أ�ن يغادروا ويرتكوين وحدي... وما أ�زال وحيدًا يف

عامل�... أ�بيك وأ�تأ�لّم مَفن يسمع باكيئ؟
اهّنمرت دمعة كبرية من مقةل الرجل، ووجدُت أ�ّن عيّل أ�ن أ�تركه يف وحدته
وتأ�ّمهل وذكراّيته... خرجُت ا4ىل ابحة املعبد، فرأ�يت أ�حبيّت يزيّنون الساحة

الصغرية ابلورود ويضيئون مشوعًا، فاليوم هو عيد السالم اذلي حنتفل به لّك
سAنة منذ انهُتت احلرب. ويف هذا اليوم نغيّن مجيعًا أ�غنية جديدة، وتغنهّيا

األ�جيال من بعِدان. 
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اكلرحي يف األ�وراح اجلامدة

حي، وافعلوا مثلَها يف األ�رواح اجلامدة، فا4ّن ذهبوا يف لّك اجتاه كام تذهب الّرِ ا4
زميلها املبدع يف العواصف ال هتدأ� قبل أ�ن تغرّي يف معامل الطبيعة وتنحت اب4

ّن املسAتّولني أ�نفسهم ال ينامون الغاابت والِقفار. وال تعودوا وأ�يديمك خالية، فا4
وليس يف أ�يدهيم يشء.

وسAتواهجون من يكرهون احلقيقة، فأ�حصاب الضغائن واأل�حقاد ال يغيظهم
سوى أ�ن تقولوا احلقيقة عهنم. وهؤالء يريدون أ�ن يُْعموا بصائر الناس، وأ�ن
يأ�خذومه ا4ىل جماهل الكذب والراّيء. واخملادعون ليسوا قةّل، بل مه فئة من

املْبدعني يف اال4مث، بيامن أ�نمُت تبدعون الفضائل، وليس من السهوةل أ�ن تنترصوا
عىل من يتنكّرون ويَظهرون بغري وجوههم. 

ولكاّم أ�تيمُت بفكر مجيل ازداد أ�هل القباحة غيظًا، فأ�نمُت وهؤالء تشAهبون أ�َخوين
أ�عطاهام وادلهام أ�رضًا لزّيرعا فهيا زرعًا طّيبًا، فغرس األ�ّول يف أ�رضه نوعًا

واحدًا من الشجر، وزرع الثاين سAبعة أ�نواع، وعندما جاء وقت احلصاد،
قطف األ�َخوان من أ�جشارهام خريًا كثريًا وذهبا ا4ىل السوق ليبيعاه، فمل يشرِت

خ الثاين حىّّت فرغت اّل قلياًل، واشرتوا من األ� خ األ�ّول ا4 الناس من األ�
صناديقه، فعاد يف املساء ا4ىل بيته فرِحًا، وأ�خرب زوجته وأ�والده بأ�نّه رحب مااًل
خ الثاين فاستشاط غضبًا، وبداًل من أ�ن يذهب ا4ىل وفريًا، فاغتبطوا. أ�ّما األ�

حقهل يف الصباح ليك يغرس أ�جشارًا أ�خرى مثلام فعل شقيقه،
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رضم النار يف زرع أ�خيه. فاعلموا أ�ّن اذلي يف روحه رّش ال يبارك اخلري،  أ�
ومن يباركون اخلري مه أ�قّل من أ�صابع أ�يديمك. 

ذا اكن الناس سAيرضمون الناس يف حقولنا؟ وسAتقولون: ملاذا نزرع كثريًا ا4
وأ�ان أ�طلب منمك أ�ْن ال تقولوا ذكل، فأ�نمُت لسAمُت اكفرين ومالعني، ولن تنكروا

فضل أ�بيمك اذلي أ�عطامك أ�رضًا خصبة، ومشسًا ترشق علهيا، وأ�هّنارًا تفيض من
أ�جلها فتمنو وترتفع. كام لن تستسلموا للحقد اذلي يرتبّص بمك عىل مفارق

ادلروب. فضعوا هذا الالكم يف قلوبمك وأ�فاكرمك، وامعلوا به لئاّل تعطوا
ميان حيّررمك من رشار قّوة الانتصار عليمك. وال ختافوا من كرثة العدد، فاال4 لأل�

نسااًن من موته. ّن قطرة ماء واحدة قد تعيد ا4 خوِفمك، وا4
ورباّم تقابلون برَشًا يسريون وراء البشاعة، ويكّرموهّنا يف لّك انحية،

ويْنكرون فضل امجلال اذلي يرونه يف وجوهمك وأ�فاكرمك، فهؤالء حيتفلون
ابلبشاعة  أل�ّن امجلال بعيٌد عهنم كام املسافة بني األ�رض والسامء. والفرق بينمك

وبيهنم يشAبه الفرق بني أ�طيار الصباح اليت تغّرد ومتأل� األ�جواء حسرًا،
وخفافيش العمتة اليت تضطرب من النور وتلعن الهنار. وستسمعون من

ّن ما اقرتفوه من كذب املاكرين حتقريًا للصدق ال خيطر يف ابل، وسAيقولون ا4
ليس غرورًا، ولكّن احلقيقة اليت تقولوهّنا وال تزيدون فهيا حرفًا واحدًا يه

الغرور.
وسAتِجدون يف مدن بعيدة َمن يعرضون أ�اكذيهبم يف عني الشمس، فميّجدمه

الناس ويطلبون رضامه، أل�ّن اذلين ضعفت أ�رواهحم خيافون من
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 الفجور، فاذلي يرتكب معصية الكذب ال مينعه يشء عن ارتاكب الفظائع
همام عظم شأ�هّنا، وذلكل ترون أ�ّن للمزّورين منازل كثرية، وَمن يدورون يف
فلكهم شعوب وقبائل، بيامن يبحث أ�نقياء القلوب مّعن يساعدمه ويؤوهيم يف
الشAتاء، وقد ال جيدونه... لكْن شAتّان ما بني الزهور واأل�شواك، فبيامن تنرش

ّن األ�شواك تبغض ىل الصغائر، فا4 الزهرة عبريها بصمت يف الهواء وال تلتفت ا4
العبري وتمتىّن لو أ�هّّنا تسAتطيع أ�ن تنشب أ�ظفارها يف األ�زهار وهتّشمها هتشAاميً.

وليس من أ�حد هل عينان ال ميزّّي بني األ�وراق النامعة واأل�ظافر اليت جترح.
فاسكبوا العبري يف لّك ماكن، ودوسوا عىل األ�شواك وأ�نمُت حفاة، وسAتجدون

أ�هّّنا أ�ضعف من أ�ن تؤذيمك. 
ّن الرماح اليت يف ّن أ�عىّت امللوك ال يسAتطيعون أ�ن حيبسوا كواكب السامء، وا4 ا4

رشار ال جترح األ�مل، وال توقف األ�رض عن ادلوران. أ�يدي األ�
امحلوا قناديلمك يف الليل، مفهام اكن الليل عظاميً ينكرّس أ�مام شعةل صغرية
ويندثر. واحنتوا أ�فاكرمه عىل الصخور، يف جذوع الغاابت، يف العواصف

والرعود، ولكُّ ما ترتكونه وراءمك لن ميحوه الزمان، ولن تقوى عليه الهناية. أ�ّما
ّن أ�فاكرمه حمكومة ابملوت وأÍاثرمه سAتأ�لكها أ�ولئك اذلين ينطقون ابلقشور فا4

العمتة يف مقابر النسAيان.
وبيامن أ�نمُت تسكبون من جرارمك يف كؤوس اجلاهلني، احذروا أ�ن تسريوا أ�مام

ّن الاكذب يُتعبمك، أ�ّما الصادق األ�مني فريحيمك من عناء اذلين يكذبون، فا4
ىل الوراء. النظر ا4
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املرنّمون

كنت أ�سري يف احلقول ومن ورايئ أ�انس يرنّمون بأ�صوات مالئكة.
يرنّمون لأل�رض اليت يه ابنة اال4هل، ومن يديه تعط� وتبدع.

يرنّمون للفاّلحني اذلين يرمسون يف الرتاب خطوطًا مهنا يودل الزرع ويمنو.
يرنّمون للنساء اللوايت يبذرَن القمح، مفن أ�يدهيّن بيادر اخلصب.

يرنّمون للعنارص اليت رمسهُتا يد اخلالق ووضعت فهيا قبسًا من أ�نواره.
يرنّمون للهواء، والسامء، والبحر والغابة... أل�هّّنا لكّها صَور عن املبدع األ�كرب

وبلسانه تنطق...   
سأ�لين بعض الغرابء: َمن مه هؤالء الناس اذلين ينشدون بأ�حلان نقيّة؟

فأ�جبهُتم: هؤالء مه اخملتارون، اذلين ال متوت أ�صواهتم، بل ختدل يف الشمس
والعاصفة وعىل خصور الوادي العميق. قلوهبم فهيا احملّبة وأ�رواهحم ترصخ

ابلسالم األ�بدّي. أ�بنايئ اذلين أ�رسلهم ا4ىل لّك ماكن ويُضطهدون يف القصور
ذا واجملالس، لكهّنم عازمون عىل احلياة، واحلياة يف أ�عيهنم يه احلقيقة، وا4

تعّذبوا عىل أ�يدي الظاملني فعذاهبم قيامة.
أ�بنايئ ال خيافون من اجللجةل، أل�ّن غبطهُتم اكلبحر العميق، ومه يواهجون
دانة، وما أ�عظم اال4نسان اذلي يدوس عىل أ�مِله ليصبح األ�مل لعنة حتت اال4

قدميه، ومن صوته هتزّت العروش!
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أ�بنايئ ليس يف صناديقهم ذهب امللوك، وال يرتدون الثياب الغالية، بل
يكتفون خبزب وماء، ودلهيم كنوز الروح اليت ال ميكل العظامء مثلها.

ذا اكن األ�ابطرة يرسلون جنودمه ا4ىل األ�صقاع البعيدة ليحتلّوها ويذلّوا أ�هلها وا4
نيّن أ�رسلهم يف لّك اجتاه، وال يعيقهم يشء، ليك يبسطوا ابلسAيف والنار، فا4

أ�يدهيم عىل العامل بلكمة "سالم"، وحيّرروا األ�فاكر من قيود العبوديّة.
نعم اّي أ�هيل. سوف يرتعد السالطني من الرباءة اليت يف أ�عني الصغار. ولن

يبقى جحر عىل جحر يف أ�ورشلمي احلقد والضغينة. سAيدخل أ�بنايئ ا4ىل املامكل
حفاة عراة، ليك يقلبوا متاثيل الرخام، وخُيرجوا امحلام من األ�قفاص، فقد طال
ّن العيون اليت تغرق يف ادلموع، سAيصبح لها صوت زمن اخلوف والرعب، وا4

وسAُتِغرُي عىل حجافل العدم.
أ�بنايئ مه أ�طفال ُودلوا للتّو من الشجاعة، وكربوا جفأ�ة بعدما أ�لكوا ورشبوا عىل

ّن خّدام الهيلك لن يسAتطيعوا مالحقيت مائديت، وليس بيهنم خائن. وا4
واعتقايل، أل�ّن أ�لسنهُتم مجدت، وقلوهبم أ�صبحت اكحلطب اذلي تنتظره النار.

الهيالك هتّدمت، والبحار ارتفعت لُتغرق الظلمة.
اّل هكذا سAيكون، وقد رأ�يت برشًا يعانون من ظالم األ�اّّيم، وما انترص أ�حد ا4
للرّش، أ�ّما البرئ اليت أ�غدقت مباهئا عىل العابرين، فقد رمجها أ�بناء البؤس، ومل

يعد فهيا ماء للعطاش.
للمحّبة أ�بين، واحملّبة تبين من حيّبوهّنا. واذلين ورايئ سريفعون لها برجًا للعبادة،
ومن راكم املعابد القدمية، سAيكون معبد ال4هل جديد يطلب منّا  ذبيحة واحدة،

يه ذبيحة الرّش اذلي فينا، وحنن  سAنطيُع اال4هل من أ�جل أ�ن ينترص اخلري
    ٩٤وتزهر املعرفة.                        



مثيل يرتدي الرباءة لباسًا

يّل ذهبًا، أ�خىش عىل ذهبمك أ�ن يأ�لكه الغبار. أ�هّيا املقّدمون ا4
يّل حريرًا، أ�تركوه يف وأ�هّيا القادمون من بالد وراء جبال الثلج، حتملون ا4

خزائنمك، مفثيل يرتدي الرباءة لباسًا.
واّي مسافرين عىل ظهور اجِلامل، ال هترقوا عىل أ�عتاب املعبد مخورًا غالية، فا4ّن

مخورمك سAتكون أ�طيب لو بقيت يف خوابهيا لتحرسها األ�عوام.
أ�نمُت تعتقدون أ�نيّن أ�طلب منمك، وقد صَدقمُت أل�نيّن أ�طلب منمك أ�ن تأ�توا ا4ىل

ال ترانمي سامويّة يُسمع صداها معبدي وليس يف أ�يديمك يشء، وال يف أ�فواهمك ا4
يف البعيد البعيد.

ليس عندي خزائُن تضعون أ�موالمك فهيا، خفزائين يه أ�يدي الفقراء اليت
ترتعش يف الشارع املمطر، وقد أ�صبحْت مع الشAتاء والعاصفة والرعود واحدًا.

وأ�ان مثل هؤالء املرّشدين، فلامذا أ�ضع عىل جسدي الضعيف ثواًب أل�محيه؟ 
نيّن لو أ�خذُت أ�ثوابمك لربدُت أ�كرث، وخلفُت من الراّيح أ�ن ال أ�هّيا األ�حبّة، فا4
تلفح أ�بناءمك الصغار، وعندما تضعون ثواًب عىل جسد ال أ�عرفه وال يعرفين،

فعند ذكل أ�شعر بدفء وغبطة.
وأ�ان يف السوق ال أ�بيع وال أ�شرتي، وذلكل أ�رىض ابلقليل من اخلزب. وعندما 
يّل أ�حد القروينّي طعامًا ووضعه عىل مائديت، خفُت عىل َمن حيهّبم أ�ن محل ا4
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نّه جاء من ماكن بعيد، وسيشعر ابال4ساءة لو حلّ عيّل، وقال ا4 جيوعوا. ولكنّه أ�
رفضُت هديّته، فأ�خذهُتا عىل مضض وقلت هل: أ�نت سAتغَتين أل�نّك تكّرمت

عيّل هبذا الطعام. 
وظّن الرجل أ�نيّن أ�قول هذا ليك أ�عرّب عن امتناين هل. مّث انرصف عيّن وأ�ان

أ�راقبه وأ�دعو هل ابخلري.
وبعد مّدة عاد الرجل مرّسعًا، فسأ�لُته: هل اغتنيت؟ 

أ�جابين: الّك أ�هّيا الاكهن يف معبد الروح، لكّن عندي نبعًة اكنت قد جف
ذا هبا تتدفّق من جديد وأك�هّّنا ماؤها وغارت يف األ�رض حىّّت مل يبَق لها أ�ثر، فا4

ُودلت لتّوها بعد خماض طويل... واكن عندي كرم أ�تعب فيه وأ�شقى فال
ذا به يفور ابلعناقيد... اّل عناقيَد ممصوصة ال تشAهُتي� أ�لكها الطيور، فا4 يعطيين ا4

واكنت بيادري خالية من القمح فامتأل�ت... وال أ�عرف كيف حدث هذا.
ىل احلامك، ومل يكن عنده ذهب نّك تشAبه رجاًل ذهب يف زاّيرة ا4 قلت هل: ا4

رة، وبيامن اكن الناس ينحنون أ�مام احلامك لهيديه، فأ�خذ هل من حقهل كياًل من اذلُّ
ويضعون بني يديه اذلهب والفّضة والعطور اليت اشرتوها بأ�مثان غالية، تقّدم

رة، فضحك الناس منه الرجل املسكني جِخاًل، ووضع أ�مام احلامك كيل اذلُّ
وخسروا من بساطته، لكّن احلامك هّنض عن كرسAّيه وربّت عىل كتفه قائاًل هل:
يّل يه أ�مثن ما رأ�يُت يف يويم هذا... ّن هذه الهديّة املتواضعة اليت جئَت هبا ا4 ا4

وسAتغتين اّي بيّن مّما فعلَته من أ�جيل.
وانرصف الرجل ا4ىل بيته يفكّر يف الكم احلامك. ويف صباح اليوم التايل
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ذهبوا ا4ىل  أ�رسل احلامك بعض جنوده، وأ�عطامه جّرة مليئة ذهبًا، وقال هلم: ا4
كوخ الرجل املسكني واتركوا هذه اجلّرة عند اببه، واحرسوها ليك ال يأ�خذها

أ�حد غريه، وال تدعوا الرجل يرامك أ�بدًا، وعندما يعود من حقهل يف املساء
ىل القرص وال ختربوا أ�حدًا مبا فعلمتوه. ويعرث عىل اجلّرة، عودوا ا4

… أ�خربُت هذه القّصة للرجل اخلرّي اذلي وضع من طعامه عىل مائديت، فأ�خذ
يتفكّر هبا ملّيًا، ويقارن بني ما حدث هل وما حدث للرجل املسكني اذلي

رة... وبعد قليل قلت هل:  ىل احلامك كيل اذلُّ محَل ا4
يخ، أ�ان ال أ�ريد شيئًا لنفيس، واحلامك أ�يضًا مل يطلب شيئًا لنفسه، لكّن نعم اّي أ�
هل عيواًن ترى وقلبًا يشفق، وجنوده ساهرون عند األ�بواب، والناس ال يروهّنم

أل�ّن أ�جسادمه ليست من تراب.
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ال حتتقروا أ�حدًا من الناس

ّن الشّحاذين قد يكونون أ�غىن من النبالء، ال حتتقروا أ�حدًا من الناس، فا4
ّن اذلين خيدمون يف القصور قد تكون أ�فاكرمه أ�مجل من أ�فاكر الشعراء .وا4

اكنت امرأ�ة تبيع جسدها يف الطريق، فرأ�ت رجاًل يسقط عن صهوة جواده،
ليه ليك تساعده، فمك يه ابئسة يف جتارهتا، ومك مه رسعت ا4 فرتكْت جتارهتا وأ�

:فال تقولوا. ابئسون َمن يشرتون مهنا، لكهّنا عظمية عندما أ�عطت ومل تأ�خذ
هذا غينٌّ وهذا فقري، فالفقراء ميلكون ما ال ميلكه األ�غنياء، وقد يشAهُتي�
.األ�غنياء اذلين يف أ�رواهحم جليد مّما يف قلوب الفقراء من احلّب والطهارة

لقد رأ�يت ملواكً يشحذون رغيفًا، ورأ�يت صعاليك يصنعون للشمس عقودًا
والتقيت بأ�انس يأ�لكون وال يشAبعون، فهؤالء مه احملتاجون، مَفن. وأ�ساور

يساعدمه؟
لكاّم التقيمُت بفاّلح يعمل يف احلقل فاحننوا هل، وجّمدوا تعبه أل�نّه يعطيمك خزبًا

ّن الرّسامني والنّحاتني يعرضون. لتأ�لكوا وتطعموا أ�طفالمك وصدقًا أ�قول لمك ا4
لهيا املعَجبون ويشرتوا مهنا، أ�ّما الفاّلح فال أ�عامهلم يف معارض ليك ينظر ا4

حاجة به ا4ىل أ�ن يفعل مثلهم، أل�ّن الطبيعة معرضه، ولّك مثرة خترج من بني
.يديه لوحة من امجلال رمسهُتا يد املبدع

ولكاّم رأ�يمُت حّدادًا يزنل مبطرقته عىل احلديد، فقّدموا هل وردة من أ�جل 
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وهكذا افعلوا للنجار واخلّباز والراع� واملرأ�ة اليت. عرقه اذلي يبذهل من أ�جلمك
فهؤالء مه املالئكة اذلين يسريون بينمك، تطحن وتعجن وهتّز الرّسير بمييهنا،

ن اكنت ثياهبم ممّزقة ويكسوها الغبار والسواد، مِفن حدائقهم زانبق، ومن وا4
ذا مسعمُت أ�حدًا يسخر مّما يرتدون، فامنعوه، أل�ّن ال أ�حد. أ�فواههم صلوات وا4

.يسخر من الرشف والفضيةل
اكن مكل عظمٌي يتفقّد أ�حوال رعّيته وحوهل رهط من جنوده ووزرائه، مفّر
عىل شاطئ البحر وشاهد طفاًل صغريًا يرتدي مالبس حقرية، ويقف أ�مام

اكن الطفل يراقب طّيارة من الورق وميسك خبيطها، فزنل. كوخ من التنك
:املكل عن حصانه واقرتب من الودل وسأ�هل

يخ الصغري بأ�ن أ�مسك هذا اخليط دقيقة واحدة؟ هل تسمح يل اّي أ�
وعندما أ�مسك املكل ابخليط. تفاجأ� الطفل مّما مسعه كام تفاجأ� اجلنود والوزراء
ىل الطفل وقال هل :اكن مغتبطًا، مّث أ�عاد اخليط ا4

يخ الصغري عىل ما فعلته، لقد أ�عطيتيَن كثريًا من السعادة .أ�شكرك اّي أ�
وبيامن اكن املكل عائدًا ا4ىل مدينته، سأ�هل وزير من وزرائه عن سبب فرحه

امسع اّي وزيري، لقد: وهو يشارك طفاًل من الفقراء يف اللعب، فقال املكل
فتحُت العوامص، وملكُت خزائن من ذهب وفّضة، لكنيّن مل أ�سAتطع أ�ن أ�فعل

...شيئًا يقّربين من السامء، كام فعل ذكل الودل
كونوا أ�نمُت كهذا املكل اذلي عنده من احلمكة ما يعجز عنه املاكبرون، وال
تكونوا أك�ولئك امللوك اذلين يتبّجحون بنعمة ليست مهنم، ويتومّهون بأ�ّن
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اّل من تراب  لهيم، وتأ�متر بأ�مرمه، وما أ�رواهحم ا4 .السامء تصغ� ا4
ال تعارشوا َمن ميعنون يف حتقري األÍخرين ليك يُْظهروا أ�هّّنم األ�فضل، فالناس

فا4ىل أ�ّي مدى تسAتطيع. ليسوا أ�غبياء، واأل�قنعة ال تظّل طوياًل عىل الوجوه
نّه ييضء للعابرين يف القباحة أ�ن تتغىّن جباملها، ويسAتطيع الظالم أ�ن يقول ا4
ّن اذلين يصّدقون أ�ّن الظالم نور سAيكتشفون الطريق؟ حقيقًة أ�قول لمك ا4

.حقيقته عندما يتعرّثون ويسقطون
ذا حقّرمك أ�حد فال ترّدوا عليه، أل�ّن اذلي ينطق ابحلقارة دليه بضاعة رخيصة ا4

ذا أ�ظهرمتوها يف لّك ماكن، فقد لهيا أ�حد، وأ�نمُت يف أ�رواحمك كنوز، فا4 ال ينظر ا4
.يسAتويل علهيا اللصوص
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احلّريّة للشعوب

لهيا اكن حيمك القبائل يّل بعض أ�حبَّيت بأ�ّن ملاكً يف بالد قد وصلوا ا4 رّس ا4 أ�
ويفرض عىل أ�بناهئا أ�ن خيضعوا هل. وذات يوم أ�علنت تكل القبائل ثورة من
أ�جل حّريهُّتا، فغضب املكل وأ�رسل جنوده فأ�حرقوا املنازل، وقتلوا األ�براّيء،
ورّشدوا النساء واأل�طفال، واقتادوا رجال الثورة ا4ىل أ�عواد املشانق. وسأ�ليَن

حصيب: أ�هّيام عىل حّق، أ�ذكل املكل أ�م اذلين اثروا عليه؟
جماد، وال تسAتخفّوا ابلضعفاء قلت هلم: ال يغّرنمّك امللوك مبا دلهيم من كنوز وأ�

ّن هللا مل خيلق الناس ليكونوا أ�مالاكً اذلين يبذلون أ�رواهحم من أ�جل كرامهُتم. ا4
ناّم حيمكون عىل أ�نفسهم ملَن مه أ�قوى مهنم، وامللوك اذلين يظلمون شعوهبم ا4

ابملوت وعىل عروشهم ابلزوال.
وتسمعون أ�ّن قدر الشعوب أ�ن تعيش يف دَول، وهذا أ�مر جيّد لو أ�ّن تكل
الشعوب قد اختارت بنفسها أ�ن تعيش جممتعة حتت راية واحدة، ولكْن أ�ن

يُفَرض علهيا أ�ن تكون يف أ�ّمة مع شعوب ال تفهم لغهُتا، وال تعرف تقاليدها،
وال تؤمن بقيَمها، فهذا ال يسAتقمي مع املنطق والعداةل. فكيف سيتعامل يف

التجارة والصناعة والزراعة َمن ال يقبل األÍخر، وقد حيتاج ا4ىل مرتمج لكاّم أ�راد
ليه؟  أ�ن يتحّدث ا4

وتسمعون أ�ّن َمن يريدون احلّريّة مه خائنون، واملكل اذلي أ�معل سAيوفه يف
ناّم فعل ذكل أل�نّه اعتربمه خائنني، وخارجني عىل سلطة ورهثا أ�عناق الناس ا4
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اّل الشعور ابلقّوة والاعتداد والهمينة عىل من أ�جداده، وما يه السلطة ا4
مصائر الضعفاء؟

ذا سأ�لمك سائل عن أ�ولئك األ�بطال اذلين جاهدوا من أ�جل مصري أ�بناهئم، وا4
مم اليت تفّرقت برىَض أ�بناهئا، هّّنم من اخملتارين، وذكّرومه بتكل األ� فقولوا ا4

وا هبم فذهبت لكُّ مجموعة مهنم يف طريقها، ومل يعاقب احلاّكم أ�اّّيً مهنم، وال زجُّ
يف السجون. أ�ّما الكتب اجلامدة اليت ما زال يلوكها َمن عمتت قلوهبم ورفضوا
أ�ن يسريوا يف مواكب الضياء، فال تصّدقوا حرفًا واحدًا ممَّا جاء فهيا. وهؤالء
يتغنّون ابحلّريّة وأ�فاكرمه يف جسون يه أ�ضيق من نعوش، ويتفاخرون ابملعارك

Íثر القدمية اليت ال يد هلم فهيا، وال قمية لها يف احلارض. ومك هو واحلروب واملأ
رائع أ�ن يتذكّر املرء اترخيه، وأ�ن يتعمّل منه ويعلّمه أل�بنائه! ولكّن التارخي ليس

Íاثرًا متعفّنة ترضهبا الراّيح وتعّرهيا، فالتارخي يتحّرك ا4ىل األ�مام، جحرًا، وال أ
وحنن نقود العربة ا4ىل املاكن اذلي تشّع فيه الكواكب، وترصخ مواكب اخلري

والفضيةل.
نّه ال يسAتطيع أ�ن يبين سّدًا يف وجه العاصفة ، فا4 وهمام طغى ذكل املكل وجتربَّ

ّن جبابرة األ�رض اليت هتبُّ من لّك جانب. ولو وضع سلاّمً ا4ىل السامء، فا4
سAيالحقونه ويزنلونه من عليائه. وسرتتفع أ�عالم احلّريّة يف لّك ساحة، أل�ّن

احلّريّة من صنع اال4هل، وقد أ�عطاها من يديه ليك يغتبط هبا البرش، والطغاة
أ�جعُز من أ�ن يرموا هبا يف دهالزّي العدم. 
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لتنترص اليامسينة عىل اخلوف

يّل لنسري معًا ا4ىل مرشق الشمس، ونغيّن مع الربيع واجلدول. للسالم تعالوا ا4
نغيّن، بعدما بكينا طوياًل، وسكَن احلزن يف قلوبنا.

الرجال سAيغنّون، وميحون من ذكراّيهتم أ�اّّيمًا سوداء، أك�هّّنا شAبح يرتدي ثياب
العواصف والرعود. 

والنساء سAينشدَن بأ�حلان سامويّة: طوىب لذلين يعودن ا4ىل حقوهلم لزّيرعوها
مقحًا ويغرسوا يف الوادي أ�جشار زيتون وتني. وطوىب ملن حيّطمون أ�غالهلم،
ويفّرون من املوت اذلي اكن يسAتعبدمه، وينطلقون خبطى اثبتة ا4ىل زمان

جديد.
واأل�طفال سAيغنّون قصائد جديدة ليس فهيا الكم عن الرحيل وادلموع

والنسAيان، بل فهيا الكم عن الوردة والعطر وهديل احلاَمم.
والشAيوخ سريّددون مع املغننّي: لقد طرحنا عن أ�نفسAنا رداء الغضب،

وخرجنا من عمتة رهيبة ضاع فهيا أ�بناؤان ومل يعودوا... سAنلتق� هبم من جديد
ونفرح. سAنكرّس اخلوايب العتيقة ونرشب مخرًا عرصانها من كرومنا، صافية،

رقيقة أك�نغام كامن.
والفقراء سAيأ�لكون عىل موائد عامرة، ولن جيوعوا بعد األÍن.

واأل�غنياء سAيفتحون صناديقهم أل�ّن أ�عامرمه قصرية والكنوز ال تدخل ا4ىل
القبور.
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يّل ليك خُنرج املدن من حرائقها، ونعط� للعابرين كتاب حياة. تعالوا ا4
وداعًا اّي لكامت الراثء، واّي أ�انشAيد البطوةل، واّي حاكاّيت اجملد البائدة.    

وداعًا للقصائد املعلّقة اليت تتحّدث عن فرسان القبائل، ولدلماء اليت ما زالت
ترصخ يف رمال الصحراء. وداعًا للسAيف والبندقية واحلجر، ولتنترص اليامسينة

عىل اخلوف، وليمتّجد حرب القمل. 
سAمنيض يف الغاابت والقفار حىّّت نصل ا4ىل البحر الهادر. سAنخاطب الطيور
البيضاء اليت تنرش أ�جنحهُتا عىل املوج قائلني: حنن مثكل أ�يهُّتا الطيور... ال
نسأ�ل عن بيوتنا، وال من أ�ين جئنا، وال ماذا نأ�لك ونرشب. نعرف أ�ّن هللا
يعرفنا وجيعل لنا مساكن يف قلبه، وهو الزمان واملاكن والعناوين لكُّها، وهو

يطعمنا من حصاده، ويسقينا من ينابيع ال ينضب ماؤها.
ترْكنا السالح عىل الرصيف ليأ�لكه الصدأ�، فنحن ال نريد الباكء بعد اليوم.

ال نريد الثأ�ر، وال نريد القبيةل.
َمن يقّدسون ادلماء فبادلماء ميوتون، ومن يعبدون الروح فبالروح يعيشون.

فلنحَ� حنن بأ�رواحنا، ولنرتك أ�بناء اجلسد ميوتون يف أ�جسادمه، ويبكون علهيا
وال أ�حد يسمعهم سوى أ�معدة القبور.

للسالم نبين أل�ّن السالم حياة. ومك فقدان من أ�حبَّة لنا، عندما أ�معى احلقد
ىل الوراء، عيوننا، وتلّطخت ثيابنا ابدلخان. ومن بقيْت هل عينان فلينظر ا4

ّن اذلين بدأ�وا احلروب مل ينترصوا، واذلين وسريى مك من العذاب يطارده، فا4
رفعوا سالهحم ليقتلوا األ�براّيء مل يبَق مهنم سوى صفحات يف كتب، ومتاثيل

عّرهتا 
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الراّيح يف ليايل اخلريف.
لتعودوا اّي أ�بنايئ وأ�حبيّت ا4ىل البيوت البيضاء اليت بنيمتوها يف القرى، وأ�شعلمُت

فهيا انر املواقد، وغنّيمُت للفصول... لتعودوا ا4ىل أÍابرمك وحاكاّيتمك... ا4ىل غناء
ىل أ�رواحمك اليت غادرمتوها ومل اجلدول وهديل الاميم عىل السطوح... وا4

توّدعوها، ويه تبيك بأ�مل وتسأ�ل عن أ�بناهئا فال جييب سوى الفراغ.
أ�نمُت حتزنون عىل أ�حبّاء لمك رحلوا يف مراكب اجلهل والضياع. رحلوا وأ�قفلوا

أ�بواب الزمان، وقطعوا أ�جشارمه وكروهمم وأ�لقوا هبا يف أ�حضان الليل... مفىّت
ينهُتي� احلزن، وتضحك األ�اّّيم؟  

ّن صوت هللا هو صوت الرباءة، فال تفقدوا براءتمك، أل�ّن األ�رض اليت ا4
أ�طلعتمك ال تريدمك أ�ن تتحاربوا من أ�جلها... لقد غضبت تكل األ�رض من عارمك،

وكتبت أ�سامءمك عىل أ�لواح الهزمية، فكيف تقرأ�ون تكل األ�سامء وتقولون: ها
ّن خلودمك يكون يف َمن أ�حببمُت وَمن حنن مذكورون يف سفر اخللود؟... ا4

سAتحّبون. واحلقد ال جيعلمك خادلين، أل�نّه واملوت واحد، فاحبثوا عن البقاء يف
ّن العدم ىل العدم، فا4 مدينة األ�حياء، وال حتملوا بعد األÍن نعوشمك وتسريوا ا4

نفسه ال يشAهُتيمك وأ�نمُت ترتدون ثياب الضغينة وحتتفلون ابلثأ�ر وادلمار.   
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