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يف "تأ)ّمالت من صفاء الروح" مجليل ادلوهيي� الابتاكر 

لكمة أ)لقيت يف جلسة حواريّة

عن كتاب "التأ)ّمالت"

 عىل موقع فرح نيوز(2017-3-18)نرشت وقائع اجللسة يف 

يداُت والسادة، امسحوا يل أ)ن أ)حتّدَث عن الابتاكر يف التأ)ّمالت،أ)هيا الس
فادلوهيي� مجيل يَعَمل من فكِره، والنصوُص شهادٌت حيّة، ومهنا "الشجرُة
املمثرة"، وهو نّص يرمز  أل)انس يف جممتعاتنا، و"املرأ)ُة والغالُم وقّصة املاء"

اليت فهيا جيعل ادلوهيي� املس�يَح يقوُم بأ)جعوبٍة وهو بعُد صيبٌّ صغري، أ)ي
ُق ادلوهيي� ما أ)راده قبَل أ)جعوبة قاان. ويف نّص "َمن صنع لمك هذا؟" يطّبِ

لنفسه من التواضع والعطاء من غري مقابل، فاال�نسان ال يعط� بل ا�ن هللا
عندما تزمعون امتالك األ)ش�ياء تغلُب عليمك مسُةيعط� من خالهل. يقول: 

األ)خذ، وعندما تعرتفوَن بأ)ّن النبع اذلي ترشبون منه ليس لمك، وأ)نَّ الزهرَة
الَّ اليت تتنّشقون عبرَيها ليست من أ)مالكمك، وأ)نَّ الشمس ال ترشُق ا�

ّذاك تكونون حكامء وعادلني". لتنرَي الطريق مجليع العابرين كام تنري لمك، فا�
ويف نّصِ "املرأ)ة عند الشاطئ" يتحّدث ادلوهيي� عن أ)رواح اذلين رحلوا
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واملرأ)ُة تنتظُر عودهََتم. حصيح أ)ن عودة الروح يه فكرة قدمية لكّن أ)سلوب
الكتابة وطريقَة التعبري خيتلفان، وجرباُن نفُسه أ)خذ "يسوع ابن اال�نسان"
عن اال�جنيل املقدس، والنيب عن نيتشه، وفكرَة النيب من ويليام باليك،

ومدينَة أ)ورفَليس عن مدينة "غولونغازا" اليت كتب عهنا باليك. يقول
ادلوهيي� عن الراحلني: "لكُّ موجة تتكرّّسُ عىل الشاطئ حتمُل أ)صواهََتم،

اّل ىل بالد ال ميكن أل)حد أ)ن يكتشَفها ا� وتبوح مبا يفكّرون به ومه يغامرون ا�
ّما مبتكرة يف امللهَمني". ويقّدم ادلوهيي� أ)فاكرًا كثرية ال جماَل ذلكرها هنا، ا�

ما هو يعاجُل أ)فاكرًا معروفًة اكحملبة التواضع والفضيةل قصص قصرية، وا�
والسالم، ومك من مّرٍة يرسل ادلوهيي� أ)حبَّته ليك ينرشوا لكمة اخلري

والسالم يف العامل، يقول: "احلقُد ال جيعلُمك خادلين، أل)نّه واملوَت واحد،
فاحبثوا عن البقاء يف مدينة األ)حياء، وال حْتملوا بعَد األÕن نعوَشمك وتسريوا

ّن العدَم نفسه ال يش�هتيمك وأ)نمت ترتدون ثياب الضغينة ا�ىل العدم، فا�
وحتتفلون ابلثأ)ر وادلمار. امِحلوا قناديلمَك يف الليل، مفهام اكن الليل عظاميً

ينكرُّس أ)مام ُشعةل صغريٍة ويندثر. واحْْنَتوا أ)فاكَرمه عىل الصخور، يف
جذوع الغاابت، يف العواصف والرعود، ولكُّ ما ترتكونَه وراَءمك لن ميحوه
ّن الزمان، ولن تقوى عليه الهناية. أ)ّما أ)ولئك اذلين ينُطقون ابلقشور فا�

Õاثَرمه س�تأ)لُكها العمتُة يف مقابر النس�يان. أ)فاكَرمه حمكومٌة ابملوت، وأ

وبيامن أ)نمت تسكبون من جرارمك يف كؤوس اجلاهلني، احذروا أ)ن تسريوا
ّن الاكذب يُتِعُبمك، أ)ّما الصادُق األ)منُي فريحُيمك من أ)ماَم اذلين يكذبون، فا�
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ىل الوراء". َعناء النظر ا�

 "تأ)مالت من صفاء الروح" قميٌة وِقّمة، وهو كسابِقه "يف معبد الروح"
ذا اكن ْبٌق يف األ)دب والفكر، ليس املهجري فقط، بل العامل� أ)يضًا. وا� س�َ

هناك من يتجاهلونَه أ)و جُيهِّلونه، فاأل)جياُل س�تخرُب عنه. 

(34 نّص من "تأ)ّمالت من صفاء الروح" - اال�هل حيّبمك )ص 

لهمك يف مساكل أ)حبّوا اال�هل اذلي حيبُّمك، ال اال�هل اذلي يرعبمك. واذهبوا مع ا�
لهًا أ)معى يقودمك، أل)ّن الهاوية ليست بعيدة. النور، وال تدعوا ا�

óلهة كثرية، بعضها للغضب، وبعضها للشهوة، ّن فيمك أ صدقًا أ)قول لمك ا�
وبعضها للفضيةل، وبعضها للحّبِ والسالم،  فاعلموا أ)ّن األóلهة اليت تأ)خذمك
ا اال�هل اذلي يقودمك ا�ىل óلهة مزيّفة قد صنعمتوها بأ)نفسمك، أ)مَّ ىل الرّش يه أ ا�
اخلري فهو اال�هل احلقيقّ� اذلي وجد نفسه بنفسه، فال يتعب وال ميوت.

وأ)نمت لن حتزنوا وأ)نمت متّجدون اال�هل اذلي يعطيمك األ)مان.

ىل الغاابت والرباري ليك لهًا خيرج منمك وال يعود، فال تتبعوه ا� ولكاّم رأ)يمت ا�
ترجعوه، فاال�هل اذلي حيّبمك ال يغادرمك، واال�هل اذلي جاء ليك يضع أ)ماممك

عرثات هو اذلي يغضب من عدم اس�تجابتمك هل، فريحل عنمك وهو يُولِول
ويلطم وهجه.

لهمك يف هل تضطهدونه، فامحلوا ا� هل يضطهدمك، كام ليس من ا� ليس من ا�
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اّّيمك أ)ن تدافعوا عن قلوبمك وأ)رواحمك، ولن يأ)خذه منمك جمد وال سلطان. وا�
ليمك، أل)نّه يتلكّم بلغات كثرية، َّه ال حيتاج ا� ن ض للقسوة، فا� ذا تعرَّ لهمك ا� ا�

Õذان هلم نَّ كثريين مّمن يُرافعون يف احملامك ال أ Õذان، ويرى بعيون، وا� ويسمع بأ
وال عيون.

لهمك أ)حيااًن فال جتدونه، فال تقولوا: ملاذا هو غائب عنّا؟ بل وقد تطلبون ا�
لهمك قريبًا منمك، اسأ)لوا أ)نفسمك ملاذا أ)نمت غائبون عنه؟ وعندما يكون ا�

نَّ اال�هل ال اغتبطوا وافرحوا، وادعوا املرنّمني ا�ىل منازلمك. وصدقًا أ)قول لمك ا�
ليمك لو مل تفتحوا أ)بوابمك، وتنفضوا الغبار عن موائدمك، ولو مل تكرّسوا يأ)يت ا�

َّه لهمك، فاعلموا أ)ن من خزبمك لتعطوا اجلياع واحملرومني. وعندما تصلّون ال�
ّن اذلين ال يتلكَّمون ىل البعيد، فا� يسمعمك ولو اكنت أ)صواتمك ال تصل ا�

ّن الالكم ال جشار العالية. ا� يبهتلون بصمت، كام تبهتل األ)ودية واملروج واأل)
ّن الصالة يه ما يصنع لمك الكمًا تمتّجدون به ، يصنع لمك صالة، بل ا�

وتفرح به السامء. 

هلهم ال يش�هبهم، هلهم، ولكّن ا� م حيّبون ا� ّن كثريًا من الناس يتظاهرون بأ)هَّنَّ وا�
ليه، فتح هلهم بصدق، فلكَّام ذهبوا ا� وال يتحّدث عهنم. أ)ّما اذلين حيّبون ا�
هلم أ)بوابه، واس�تقبلهم بوجه بشوش، وخاطهبم برفق كام خياطب األ)ب

ليه ذا أ)قفل اال�هل اببه ومل يس�تقبلمك، بل عودوا ا� أ)بناءه. ولكن ال تيأ)سوا ا�
ّن هللا ّن أ)كرب خطيئة مل تتحّدث هبا الكتب يه أ)ن تقولوا: ا� خرى. فا� مّرة أ)

ال حيّبنا.
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هلهم يف لّك يوم، فهؤالء مه اخملتارون. ومنمك َمن ومنمك أ)انس حيّبون ا�
حيّبونه يف بعض األ)وقات، فهؤالء يتبعون نزواهَتم ا�ىل حني، وعندما

هلهم هل يرحيهم ويساحمهم. وهناك من ال حيّبون ا� يتعبون مهنا يبحثون عن ا�
ىل السوق ليه، فأ)ولئك مه اخملادعون اذلين يدخلون ا� اّل عندما حيتاجون ا� ا�
ذا اس�تجاب هلم ومعهم بضاعة يبيعوهَّنا، ويطلبون من هللا أ)ن يبيع معهم، فا�

ذا مل يس�تجب قالوا هل: أ)نت لس�نا منّا وال ورحبوا يف جتارهَتم أ)حبّوه، وا�
نريدك بيننا. 

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

ليس ابئعًا متجّواًل وذلكل ال ميكنه أ)ن يكون كام نريد ونش�هتي�، كام ال
فعل فيفعل.  لهًا يأ)متر بأ)وامران، ونقول هل: ا� وكام أ)نَّ هللاميكننا أ)ن نتخيَّل  ا�

ال يعرف احلقد والضغينة،  فكونوا أ)نمت 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
ّن وجوههم ظاهرة للعيون... وحني ويعرفهم، وهمام اختبأ)وا وراء األ)قنعة، فا�

رشار واخملادعون واجلبابرة: حْنن يف أ)مان، وال أ)حد يس�تطيع أ)ن يقول األ)
يراان، يكونون عراة أ)مام احلقيقة، واحلقيقة ال يس�تطيع أ)حد أ)ن خيدعها.
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"يف معبد الروح" 

للمفكر املهجرّي د. مجيل ادلوهيي�:

نسانّية وفكريّة ومرشوع حلياة قمية ا�

ها هو كتاب رائد يف الفكر املهجري األ)سرتايل "يف معبد الروح" لأل)ديب
والشاعر اللبناين املهجري ادلكتور مجيل ادلوهيي�، اذلي بعد أ)ن طفحت

خرج كتااًب شلك مفاجأ)ة للواقع أ)كواب شعره املتعدد األ)نواع والاجتاهات، أ)
الثقايف، ورمبا يكون مرحةل أ)وىل من مراحل ا�صدارات فكرية متالية.

وبعد أ)ن اكن ادلوهيي� "مخسة شعراء يف شاعر واحد"، وقّصاصًا
ومؤّرخًا، وابحثًا أ)اكدمييًا نرشت أ)عامهل يف جمالت وكتب ومواقع

نلكزيية والعربية، ها هو يطل بنفحة جديدة، وأك)ن دأ)به أ)ن متخصصة، ابال�
يقتحم لك اجملاهل من غري رهبة، وهو املثقف األ)اكدمي� املشهود هل،

واذلي ملع جنمه يف لبنان واملهاجر والرشق.

"يف معبد الروح" ال خياف ادلوهيي� من مناقشة الفالسفة، ومن الغوص
يف ادلين، بفكر ينطلق من املس�يحية أ)صاًل، لكنه ال ينحرص فهيا، بل

نساين، نسانية الواسعة... وهو املمُل ابدلاّيانت والفكر اال� ىل اال� يطمح ا�
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واجتاهات العاملقة الكبار يف األ)دب العامل�.

Õداب الرشق، ومدارس الغرب، واطلع عىل لقد مشلت ثقافة ادلوهيي� أ
احلضارات، والتارخي واأل)ساطري واحلاكاّيت، وغرف من املس�يحية

واال�سالم والتوراة والبوذية والهندوس�ية، ودرس أ)عامل جربان والرحياين
ونعميه وطاغور وغوته والالكس�يكيني والرومنطيقيني والرمزيني

والسوراّيليني، وكثريين غريمه مّمن يضيق املدى بأ)سامهئم، أ)ما األ)دب
العريب بقدميه وحديثه فف� ذاكرته الكثري منه. وهذا ما كّون دليه مساحة

فكرية واسعة اس�تغلّها يف ا�طالق أ)ّول معل فكرّي من هذا النوع يف
املهجر، حىت أ)ن البعض تذكر من خالهل "نيب" جربان، عىل الرمغ من أ)ن
لدلوهيي� لغته اخلاصة اليت توازن بني الرمزية والواقعية، وأ)دبه أ)سهل من

أ)دب جربان، أ)ّما أ)فاكره فتختلف.

ّ:ادلوهيي� والفكر الفلسف�

Õراء جربان عّدة مّرات، فف�األÕابء واأل)بناء:  يعارض ادلوهيي� يف الكتاب أ
"الرجل وأ)بناؤه"، يقول ادلوهيي�: "ال تنشغلوا ابلتعالمي الضاةّّل اليت تسعى

ىل التخريب، ا�ن هللا أ)وجدمك وأ)حبمك ويريدمك أ)ن حتّبوا الغرابء عنمك ا�
(. وال ريب يف أ)ّن ادلوهيي�62فكيف بأ)قرابئمك اّي قلييل اال�ميان؟" )ص 

ينطلق من فكرة مس�يحية يف األ)صل، لكّن الهدف ليس نقل الفكرة بل
ىل مقارعة جربان يف قوهل: "أ)بناؤمك ليسوا لمك، ابناؤمك أ)بناء الانطالق مهنا ا�

ن األ)رض اليت ليه، يقول ادلوهيي�: "ا� احلياة". ولتأ)كيد حصة ما نذهب ا�
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أ)طلعت الشجرة ال تغادرها وال تبتعد عهنا، بل تظّل ملتصقة هبا" )ص
63 .)

ذا لكّن ادلوهيي� ال يطلب من األ)بناء أ)ن يأ)خذوا لّك يشء من أ)هلهم: "ا�
اكن األÕابء يفرضون عليمك رشائعهم فال تغضبوا، بل خذوا مهنا ما يفيدمك،
ّن من يعط� كثريًا ال ذا سأ)لومك: ملاذا مل تأ)خذوا لك يشء؟ فقولوا هلم: ا� وا�

( وهبذا ال يريد ادلوهيي� أ)ن63يسأ)ل عن القليل اذلي مل يؤخذ." )ص 
يفرتق األ)ب عن ابنه، كام ال يريد أ)ن يفرض األ)هل عىل أ)بناهئم لّك يشء

يمتنُّونه.

ويف موضوع الش�يطان خيالف ادلوهيي� جربان أ)يضًا، وادلوهيي�الش�يطان: 
درس تأ)ثـُّر أ)دابء املهجر، وخصوصًا جربان والرحياين مبرّسحية "فاوست"

الشهرية للشاعر األ)ملاين الكبري غوته، فف� قّصة الش�يطان )كتاب
 اخلوري الش�يطان عىل الطريق. حملالعواصف( ي

معبد الروح" نسمع رجاًل يسأ)ل الاكهن: "هل حصيح أ)هّياكتاب "يف ويف 
 ا�ىلهالاكهن اجلليل أ)ّن الش�يطان اتفق ذات مّرة مع اكهن ليك حيمل

مسافة؟" وجييب الاكهن يف معبد الروح: "مساكني هؤالء الشعراء مك
ىل الواقع بصةل. لقد أ)راد جربان أ)ن يعملون خياهلم يف أ)قاصيص ال متّت ا�
يصّور الرّش اذلي يف نفس اكهن، فصّور بداًل من ذكل اخلري يف نفس

(. 26-25الش�يطان" )ص 

ذن خيتلف ادلوهيي� عن جربان، فاأل)ّول يعترب أ)ّن الش�يطان رّشير متامًا ا�
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وليست هل صفة من صفات اخلري، بيامن جربان يعترب أ)ّن الش�يطان يفعل
ن اكنت نوااّيه رشيرة ابملطلق.للاكهنخريًا  ، وا�

ومل يكن جربان وحده من اعتقد أ)ّن الش�يطان فيه خري، فقد اكن هناك يف
Õخر هو أ)مني الرحياين اذلي أ)س�ند ا�ىل األ)دب املهجرّي صوت أ)مرييك أ

الش�يطان أ)عامل اخلري والريّق. ولدلوهيي� دراسة أ)اكدميّية غري منشورة عن
هذا املوضوع، مك أ)متىّّن عليه أ)ن يسارع يف نرشها. وعندما يقول ادلوهيي�:

نساين ّن بعض الشعراء صّوروا الش�يطان أك)حد دعاة التطور اال� "ا�
 فهو(،26والاخرتاع وشكروه عىل هجوده ال�صالح العامل... " )ص 

ىل املسأ)ةّل اليت ذكرهَتا سابقًا. فادلوهيي� يرى عكس هؤالء أ)ّن هللا يشري ا�
وضع يف اال�نسان العقل والروح معًا، وأ)وجد هل الفكر ليطّور البرشيّة وال
يد للش�يطان يف ذكل. ولكّن بعض رجال ادلين اذلين جعلوا ادلين منافيًا
للعمل واعتربوا أ)ّن تطّور اال�نسان خيالف الرشائع مه اذلين جعلوا بعض

املفكرين يعتقدون أ)ّن الش�يطان هو صاحب األ)عامل اجلليةل والتقّدم )ص
26.)

ويتابع ادلوهيي� رحلته يف فكر جربان، فيقع عىل نص "اخلرياخلري والرّش: 
والرّش" يف كتاب النيب، وفيه يقول جربان: "أ)ان ال أ)حّدثمك عن الرّش اذلي
óالمًا ناّم عن اخلري اذلي فيمك، أل)نه أ)ليس الرّش بعينه هو اخلري املتأ)لّم أ فيمك ا�
ذا جاع سعى ن اخلري ا� يّن احلّق أ)قول لمك: ا� مربحة من تعّطشه وجماعته؟ فا�

نّه يرشب من املياه ذا عطش فا� ىل الطعام ولو يف الكهوف املظلمة وا� ا�
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املنتنة الراكدة."

ناّم فالرّش عند جربان غري موجود، وهو اخلري املتأ)لّم، مبعىّن أ)ّن الرشير ا�
ىل الطعام والرشاب، فأ)صل الرشير خرّي. ولكن يرتكب الرّش حلاجته ا�

جربان يناقض نفسه يف النّص ذاته، عندما يقول: "ليت الظباء الرّسيعة
تس�تطيع أ)ن تتعمّل السالحف البطيئة الرّسعة واحلركة." ونس�تنتج من هذا

الالكم أ)ّن هللا هو اذلي خلق الظباء رسيعة )ا�ىل معل اخلري(، وخلق
ذن أ)ّن اال�نسان هو السالحف بطيئة )ا�ىل معل اخلري(، فكيف يكون ا�
لهيا ىل الرّش أل)نّه جيوع ويعطش؟ وهذه اال�شاكلية يلتفت ا� اذلي يتحّول ا�

ادلوهيي� مرتني:

: "ومسعمت أ)يضًا من بعض املفكرين أ)ّن اال�نسان قد ودل وفيه26-العظة 
ذا شعر ابحلاجة فقد يقتل أ)و يرّسق ليعيش. اخلري وميوت معه ولكنّه ا�

يّن أل)سأ)لمك وأ)نمت تغفرون لصاحب احلاجة خطيئته: ما الفرق بني هذا وا�
اخلاطئ الرّشير وبني اذلي تعّضه احلاجة ويعطش وجيوع، فيفّضل املوت

(.77عىل أ)ن يفعل رّشًا؟" )ص 

ذ ال جتوز نسانية، ا� وينطلق ادلوهيي� يف رده عىل جربان من فكرة دينية وا�
املساواة بني القاتل والضحّية وبني السارق واملرّسوق، وبني اجلاين واجملين

ذا طلبنا مهنم أ)ن عليه. ومك من ضعفاء يف هذا العامل س�تضيع حقوقهم ا�
يسلّموا تكل احلقوق ملن يفوقوهَّنم قّوة وثراء!

 أ)يضًا: "وقد مسعمت عن األ)انيّن اذلي يأ)خذ وال يعط� أل)ّن26-العظة 
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ّن األ)انيّن يعيش معّذاًب عىل هذه األ)رض عطاءه يعّذبه. وصدقًا أ)قول لمك ا�
ن أ)عطى من ليه، وال يرّسُّ ابلعطاء امجليل، وا� أل)نّه ال يُسعد َمن حيتاجون ا�
غري أ)ن يدري فعطاؤه ال قمية هل أل)نّه غري مقصود وال تعمل به نفسه" )ص

76.)

ىل ما جاء يف مقاةّل "اخلري والرّش" جلربان: ويلفت ادلوهيي� يف هذا املقطع ا�
ن المثرة ال تس�تطيع أ)ن تقول للجذر: كن مثيل انجضًا، مجياًل، جّوادًا، "ا�
اّل به". أل)ّن العطاء من طبيعة المثرة واأل)خذ من طبيعة اجلذر وال حييا ا�

فاجلذر أ)انيّن يغوص يف الرتاب ابحثًا عن الغذاء واملاء، ولكنّه يعط� للمثرة
أ)ن تكون من غري أ)ن يدري. وادلوهيي� يعترب اجلذر غري سعيد أل)نّه ولو

ّن عطاءه غري مقصود وال تعمل به نفسه. أ)عطى غريه من غري أ)ن يدري فا�

ويعارض ادلوهيي� جربان أ)يضًا يف فكرة احللولّية أ)ي أ)ن يكوناحللولّية: 
Õمنوا ابحللولّية بأ)هَّّنم جعلوا من غرور لهًا، ويهّتم ادلوهيي� من أ اال�نسان ا�

Õة خلالقهم )ص  (7أ)نفسهم ورغبهتم يف التعايل مرأ

ومييض ادلوهيي� يف نقض رصحي وجريء ألÕراء املفكرين،هللا املوجود: 
لغاء هللا"، فيقول: "لقد اته فيلتفت ا�ىل موضوع خطري عند نيتشه: "ا�
بعض الفالسفة اذلين اخترصوا الطريق، وأ)رادوا أ)ن يكون هللا حموًا
(.7وزوااًل مفا أ)زالوه من الضامئر والقلوب وال حموه من الكتب" )ص 

ويعارض نيتشه قائاًل: "نيتشه ال يعرف احلقيقة. لقد رأ)ى نفسه معالقًا يف
لهًا ولن هل. أ)ان أ)درك أ)ن اال�نسان ليس ا� Õة اكذبة، فاعتقد أ)ّن اال�نسان ا� مرأ
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يكون، ولكن فيه قطرة من عبري اال�هل، فلامذا يفّرط هبذه القطرة اليت
(43تعطيه اجملد والفضيةل؟" )ص 

يبحث ادلكتور مجيل ادلوهيي� عن دين عاملّ�، يتجاوزادلوهيي� وادلين: 
األ)داّين مجيعًا وحرفيّاهَتا اليت تفصل بني الناس، فكام يظهر يف الكتاب أ)ّن

خوة يف معبد الروح، وال تسأ)لوا ادلين واحد كام أ)ّن هللا واحد: "كونوا ا�
أ)حدمك: من أ)ين أ)تيت؟ ومن هام أ)بوك وأ)ّمك؟ فاملؤمن ال يسأ)ل أ)حدًا عن

أ)صهل ودينه، فاأل)صل واحد، وادلين واحد كام أ)ّن هللا واحد يف مجيع
(.92األ)مكنة." )ص 

ويطلب ادلوهيي� من الناس أ)ن يُصلُّوا عىل األ)موات مجيعًا من غري متيزي:
ذا مررمت ابلقرب من مقربة، فصلّوا عىل األ)موات وأ)نمت مغمضو العيون، "ا�

وال تقولوا: هؤالء ليسوا من أ)مواتنا، فاأل)موات ال يعرفون أ)سامءمه وقد
تركوا معابدمه عىل األ)رض وذهبوا ا�ىل ماكن ليس فيه معابد وأ)يقوانت."

(51)ص 

وانطالقًا من هذه احلقيقة جيعل ادلوهيي� معبده مجليع الشعوب: "فتحت
أ)بواب املعبد مجليع الشعوب، فاهلل مجعمك ال ليفّرقمك، وفّرقمك أل)ّن اختالفمك

Õابءمك نمك اخرتمت دينمك بل أل)ّن أ حمكة. وقد ودلمت عىل دين ليس أل)
وأ)جدادمك اكنوا عىل هذا ادلين، وبعد أ)ن ودلمت مل يسأ)لمك أ)حد عن ادلين

اذلي تفضلونه فيكون لمك، فاأل)داّين ليست منازل من جحر مقفةل األ)بواب.
نمك عندما تعبدون هللا تكون عبادتمك دينًا، وليس همّمًا كيف تصلّون. وا�
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ّن دين األÕخرين ليس حصيحًا، فهم جّتار الهيلك اذلين أ)ّما اذلين قالوا لمك ا�
أ)صاهبم الغىّن، وما زالوا جيمعون املال وال يش�بعون ولبسوا التكرب درعًا."

(91)ص 

ويف هذا املقطع القصري يطرح املفكّر ادلوهيي� مجموعة من احلقائق املتّصةل
خترصها يف ما يأ)يت: ابدلاّيانت أ)

-هللا مجع الناس ال ليفّرقهم.

-هللا فّرق بني الناس شعواًب وقبائل أل)ّن الاختالف حمكة من هللا وليس
مدعاة لالقتتال.

Õابئه وأ)جداده وال خيتار دينه، ولو ُودل أ)ههل عىل -اال�نسان يودل عىل دين أ
Õخر لاكن اخّّتذه. دين أ

-اال�نسان ال يُسأ)ل عندما يكرب عن ادلين اذلي خيتاره، أل)ّن الاختيار قد
مّت عن طريق التقليد والتبعية.

-األ)داّين ليست مقفةل، بل يه منفتحة عىل بعضها، وقد جاء واحدها
ليمكل األÕخر.

-عبادة هللا يه ادلين، والاختالف يف الصالة ال يعين أ)ّن هللا خمتلف.

Õخر غري حصيح. -تفضيل دين عىل دين أ

-اذلين يصفون ادلين األÕخر بأ)نّه غري حصيح مه جّتار الهيالك.
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óلهة متعّددة للك من الفاّلح والبّحار والفنّان وعندما يتحدث ادلوهيي� عن أ
والنّحات والراقص والعامل، فهو ال يقصد أ)ّن هللا غري واحد، ولكّن الّك
مهنم يراه عىل طريقته ويصيّل هل عىل طريقته، فالفاّلح مثاًل يطلب من

هللا أ)ن يغين زرعه، والبّحار يطلب أ)ن هيدأ) البحر ويكرث الرزق وهكذا.

ومّما ال شّك فيه أ)ّن ادلوهيي� ينطلق من عقائد دينيّة معروفة، خصوصًا
لغاء ادلاّيانت، فالعناوين الكثرية املس�يحّية، ليك ال يظّن الناس أ)نّه يريد ا�
اليت يزخر هبا الكتاب تدّل عىل روح مس�يحّية: قمية احلّب، املساحمة،

ىل السالم(، فف� املساحمة يقول: "لقد غفرت العظة األ)خرية )دعوة ا�
ذنوب الكثريين من البرش وعيّل أ)ن أ)غفر املزيد مهنا يف األ)اّيم واأل)عوام

(... "وهللا أ)وجد فينا نزوات ال تقاَوم عند الضعفاء، ولكهّنا6األÕتية" )ص 
رادة اليت ودلهَتم وطهّرهَتم تقاوم بصعوبة عند األ)قواّيء فيتقّدسون ابال�

ذًا يعترب ادلوهيي� أ)ّن اخلطااّي ُوجدت يف اال�نسان وال6بنارها" )ص  (. ا�
رادة قويّة، أ)ّما الضعفاء فيسقطون يف الزنوات. اّل اب� سبيل للفرار مهنا ا�

ولكن هل يسامح هللا اال�نسان اخلاطئ؟ هذا ما يوحضه ادلوهيي� يف قوهل:
"حْنن عندما نقع يف اخلطيئة نكون قد نسينا أ)ن نضع زيتًا يف املصباح."

(، "اخلطيئة ليست ضّد النور، بل يه أ)زمة يف قلب النور"32)ص 
(، "عقاب اخلطيئة ال ينبغ� أ)ن يكون مواًت أ)بداّّيً، بل مساحمة32)ص 

ىت عىل حني ىل أ)ّن الظالم قد أ) وشفقة عىل الروح اليت غفت ومل تنتبه ا�
(، " النور أ)عطاان احلياة، والظالم ال مينع عنّا احلياة."32غّرة" )ص 

( وس�مييض وقت طويل قبل أ)ن يوافق الناس عىل فلسفة32)ص 
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قناعهم بصدق نظرته، مس�تفيدًا من قول القديس ادلوهيي�، وها هو يريد ا�
ذا فشلمت فال تيئسوا يوحنّا: "هللا حمّبة"، فيقول: "ال تقعوا يف جتربة، أ)ّما ا�

(.32أل)ّن هللا حيّب اال�نسان" )ص 

وال تكون املساحمة من هللا ا�ىل اال�نسان فقط، بل من اال�نسان ا�ىل
اال�نسان أ)يضًا: "عندما تساحمون، فأ)نمت ترتفعون ا�ىل هللا بأ)جساد من نور،

ّن أ)رواحمك تكون حمبوسة وتدوسون عىل الكواكب. وعندما حتقدون، فا�
ذا ساحممت، ترفرفون بأ)جنحة يف أ)واكر الظالم، وقلوبمك أ)ضيق من نعوش. ا�

ذا ثأ)رمت لدلم البايل، فأ)نمت تصبغون حياتمك ابلسواد، وال املالئكة، وا�
Õمت." )ص  (. ويبدو هذا املنحى التساحم� تمكةل ملا جاء يف92تغادرون املأ

كتاب "طائر الهامة"، وهو قّصة يتحّدى فهيا ادلوهيي� الثأ)ر ويعلن
عدًاُسقوطه. ومييض ادلوهيي� بعيدًا يف موضوع املساحمة، ليتّخذ هذه املرة ب

فلسفيًّا خاّصًا به، فف� "الزنوات"، يعترب ادلوهيي� أ)ّن اجلسد ليس
ن مسؤواًل وحده عن اخلطيئة، بل تشاركه الروح: "يقولون لمك ا�

ّن اجلسد منا يه من فعل اجلسد، فصدقًا أ)قول: ا� اس�تجابتمك للزنوات ا�
والروح توأ)مان ال ينفصالن، متامًا كام ال ينفصل نُور الشمس عن

ليه أ)رواحمك صاغرة، وال تربئوا حرارهَتا... فال تهّتموا اجلسد مبا تذهب ا�
ن يقرأ) الكتاب يالحظ التوازنَ(. وم33الروح من ميول اجلسد." )ص

العميق اذلي ينش�ئه ادلوهيي� بني الروح واجلسد، حىّت يصل به األ)مر ا�ىل
انتقاد التخويف اذلي ميارسه الفكر ادلييّن عىل الناس، وميزّي بني نوعني

من الناس: من تنترص علهيم شهواهَتم، ومن ينترصون عىل شهواهَتم، ويف
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نظره أ)ّن اذلي يعبد شهواته يصري خش�بة يف حميط هادر ويفقد طبيعته
لهّية، أ)ّما من يتبعون شهواهَتم، فلن يكونوا جمرمني يس�تحقّون العقاب اال�

ىل اجلرمية،34-33)ص  (، وادلوهيي� ال يقصد هنا الزنوات اليت تدعو ا�
ر اجملمتعات، وليك أ)ثبت بل الزنوات البس�يطة اليت ال تؤذي الغري وال تدّمِ

أ)ّن ادلوهيي� يريد للمجرم أ)ن يعاقَب، أ)تلو عليمك ما كتبه يف "طبيعة
يّن أل)سأ)لمك وأ)نمت تغفرون لصاحب احلاجة خطيئته: ما ذ يقول: "ا� اخلري"، ا�
الفرق بني هذا اخلاطئ الرّشير وبني اذلي تعّضه احلاجة ويعطش وجيوع،

ذن ادلوهيي� يفصل77فيفّضل املوت عىل أ)ن يفعل رّشًا؟" )ص  (. ا�
بشّدة بني الزنوات واخلطااّي.

ومن منطلق ديين أ)يضًا يعترب ادلوهيي� أ)ّن املوت ليس هَّناية، بل هو
عودة: "انتظري زوجك عائدًا من احلقول مع رفيف األ)غصان، وسقسقة

ي هل مائدة العشاء ليك يأ)لك مع أ)والده، اجلداول، وغناء الرعاة، وأ)عّدِ
ليه وهو ينفض املوت عن ويرشب من أك)سه اليت احتفظت هبا. وانظري ا�
رسار ليه ليخربك عن أ) ثيابه كام تنفض الراّيح الغبار عن الطريق. وحتّديث ا�

اجملهول، وما وراء العمتة، وعن النور اذلي يراه املغمورون مبحّبة هللا."
(.35)ص 

ىل األ)حياء ذن يعرفون احلقيقة وما وراء املوت، واحلقيقة ابلنس�بة ا� املوىت ا�
غري موجودة. وهذا ما يثبته ادلوهيي� يف عظة بعنوان "احلقيقة": "مك من

الناس أ)رادوا أ)ن تظهر هلم الصورة اكمةل فعجزوا ويئسوا وأ)صاهبم اجلنون،
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ولو اكنوا عقالء لاكنوا وفّروا عىل أ)نفسهم هجدًا وتعبًا مضنيني، واقتنعوا
بأ)ّن ما هو موجود هو جزء ضئيل من املوجود، وأ)ّن أ)فاكرمه عاجزة عن

دراك املعامل اخلفيّة اليت جحهبا هللا." )ص  (79-78ا�

يف هذا املقطع القصري ميكن لنا أ)ن حتّدد مجموعة من األ)سس اليت تقوم
علهيا فلسفة ادلوهيي� يف رؤيته للحقيقة:

-البحث عن احلقيقة الاكمةل يعّرض الناس للعجز واليأ)س واجلنون.

هَّّنا حمجوبة وال خفاها هللا أل) -العاقل هو َمن ال يبحث عن احلقائق اليت أ)
لهيا. سبيل للوصول ا�

-الفكر البرشّي ضئيل وال يس�تطيع رؤية املعامل اخلفيّة احملجوبة.

هذه األ)سس الثالثة ال تنفصل عن الفكر ادليين، أل)ّن الكثري من احلقائق
Õدم حمجوبة، أ)مل خيِف هللا نفسه عن موىس عندما خاطبه؟ أ)ومل يطمح أ
وحواء ا�ىل جشرة املعرفة ليصريا هام هللا؟ وَمن يعرف ماذا وراء احلُجب

غري هللا تعاىل؟

غري أ)ّن ادلوهيي� اذلي يتقّمص صورة اكهن يف معبد الروح ال يصمت مّعا
Õدب، يفرزه ادلين من مظاهر التكرّب، والقيادة، والعنجهّية وتصّدر املأ

ىل ادلعوة للقتل، وخّتريب احلضارة والعودة والمتيزي بني الناس، وصواًل ا�
ىل أ)زمنة الكهوف. فهو ينتقد رجال ادلين اذلين"يغّضون الطرف عن ا�

أ)انس ضعفاء ليظهروا اهامتهمم ابأل)غنياء اذلين يغمروهَّنم ابلهدااّي،
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ويرّوضون عقوهلم ليصريوا معهم يف دائرة واحدة ميتنع عىل البائسني
ال البائسون احلقيقيون اذلين جيهلون أ)ّن اال�نسان قمية دخولها. وما هؤالء ا�

وليس سلعة تباع وتشرتى، مفا أ)قبحين عندما أ)كون يف ضيافة أ)انس أ)ثراّيء
جخل من زاّيرة امرأ)ة فقرية ليس عندها سوى كريّس يف ليةل العيد، وأ)

(15-14حقري جتلس�ين عليه." )ص 

ّن رجل ادلين اذلي هيمل فقريًا لفقره، أ)و أ)رمةل Õخر يقول: "ا� ويف ماكن أ
ناّم هو óالم املتأ)لّمني لمييض ا�ىل حفةل عرس ا� حلاجهتا، أ)و يغّض طرفه عن أ

(.17رجل يقتل احلّب فيه، وخيلق البغضاء يف نفوس البائسني." )ص 

اّل ّن ادلوهيي� يتناول املظاهر النافرة من ادلاّيانت، مفا من دين يف العامل ا� ا�
وحيّض عىل التواضع واخلدمة واملساواة والرمحة والعدل...

ين مع املال، يكتب ادلوهيي� قّصة قصرية مبتَكرة من ويح وعن عالقة ادّلِ
ىل املعبد خياهل بعنوان "املال"، يتحّدث فهيا عن جماعة حدثت، جفاءه ا�
ّن هللا لن مجع من الناس يطلبون منه أ)ن يساعدمه، خفاطهبم قائاًل: "ا�
ذا أ)عطامك لباسًا لتسرتوا ليمك أ)موالمك، ولن يبقى عاراًّي ا� ذا أ)عاد ا� حيزن ا�
ذا فتح لمك أ)بوابه لتأ)لكوا وترشبوا من خرياته." )ص عريمك، ولن جيوع ا�

ىل الصندوق اذلي65 (، وطلب الاكهن من الناس الفقراء أ)ن يتوهّجوا ا�
نوا الطعام هلم يف زاوية املعبد ليفتحوه ويأ)خذوا ما فيه من مال، فيؤّمِ

وأل)طفاهلم.

ويظهر دفاع ادلوهيي� عن املس�يحية يف عظة ال خّتطر عىل ابل أ)حد، وقد
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ال يتوقّف عندها أ)حد، ملا فهيا من الغرابة، وحتّدي املفهوم من العمل،
خصوصًا عند فيثاغورس واملعلّمني األ)وائل اذلين أ)خذوا ابحملسوسات،

ذ يبنّي ادلوهيي� أ)ّن األ)عداد اصطالحات وأ)عين بتكل العظة "األ)عداد"، ا�
وضعها العقل اجملّرد وانطبعت يف أ)ذهان الناس: "وقد تظنّون أ)ّن الفصول

م(72أ)ربعة، ويه فصل واحد يرتدي ثيااًب خمتلفة." )ص  . وبعد أ)ن يقّدِ
املفكر مجموعة من األ)مثةل يصل ا�ىل طبيعة هللا، فيقول: "هكذا هو هللا،

ليه بأ)فاكرمك فقط بل بأ)رواحمك ه عقل وال حتّدده أ)رقام، فال تنظروا ا� ال حيدُّ
نه غري واحد، فاسأ)لومه ذا مسعمت من يقولون ا� أ)يضًا لتكتشفوا أ)نّه واحد. وا�

عن ذكل وانتظروا مهنم أ)ن جييبوا، فلعهّل واحد وغري واحد يف وقت
(73واحد." )ص 

ن ادلوهيي� يشفق عىل أ)فاكر الناس اجملّردة عن الروح، وذلكل يقول هلم: ا�
"تعلّممت أ)ّن املاّدة اليت يتكّون مهنا الكون أ)ربعة: ماء وانر وتراب وهواء،
ليه عقولمك وأ)فئدتمك؟ وهل مفا أ)درامك ماذا يوجد يف املاكن اذلي ال تصل ا�

(، فالناس كام يبدو للمفكر78تعلمون أ)ّن الفراغ هو ماّدة؟" )ص 
ادلوهيي� يعمتدون عىل األ)فاكر فقط فيخطئون، وهكذا نظرته ا�ىل الثالوث

نه ذا قال أ)انس ا� يف املس�يحّية، املساوي هلل يف اجلوهر، فاهلل واحد، وا�
ذا اكن الثالثة مه واحد يف غري واحد، أ)ي ثالثة، فليس ذكل خطأ) ا�

ىل اعتقاد املس�يحيني أ)ّن هللا هو أÕب وابن احلقيقة. وهو يشري بذكل ا�
هل واحد. وروح قدس، ويف الوقت نفسه يؤمنون اب�
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ومثل هذه العظات تعرّب عن فكر ادلوهيي� املس�تقّل اذلي كّونه بنفسه،
مفن الغنب أ)ن جيهتد الغيارى يف تشبهيه بأ)حد، فها هو يناقض جان جاك
ىل الغابة، عندما يلق� عظة بعنوان "ساكن الغابة" حيث روسو يف ميهل ا�
يلتق� برجل يعيش يف الرباري، وتدور بيهنام حمادثة طويةل يظهر فهيا أ)ّن

ادلوهيي� مؤمن ابلعمل والتقّدم وتطوير البرشية، بيامن ساكن الغابة مقتنع
ابمجلود. ويعترب ادلوهيي� أ)ّن الرجل أ)فضل من روسو بكثري، "ولو اكن
لهيا ومل روسو مقتنعًا بأ)ن الغابة يه ماكن صاحل للسكن، لاكن توجه ا�

نسان الغابة83يعش يف مدينة." )ص  Õخر احملاورة يرتك املفكر ا� (. ويف أ
ىل املدينة "حيث الصخب وجضيج األóالت اليت تعكل الزمان، ويسري ا�

خرج اال�نسان من ظالم وكنت أ)جمد العقل والروح، وأ)غيّن للعمل اذلي أ)
(.83األ)ودية ا�ىل مشس املعرفة." )ص 

ويس�تغل ادلوهيي� حديثه مع ساكن الغابة ليؤكّد عىل أ)ن الرّش غري حمصور
ىل الغابة ال يوفر الرباءة والسالم، والعيش يف املدينة يف زمان، فاذلهاب ا�

ليس مدعاة للرشور: "قد يكون املرء طاهرًا يف مدينة، ورّشيرًا يف
حصراء. وقدميًا اكن الناس يقتتلون ابحلجارة والنبال، واليوم يقتتلون
ابلبنادق واملدافع. لقد تغرّيت الوسائل أ)ما الطبائع فهي� ذاهَتا. ومك من

احلروب دارت رحاها يف األ)زمنة القدمية عندما اكن الناس يعيشون يف
(83الرباري والكهوف وينامون حتت أ)غصان الشجر." )ص 

ىل واقع اخلري والرّش، ال تتشابه يف أ)ّي شلك من هذه النظرة الفلسفيّة ا�
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هَّنا تدّل عىل النضوج الفكري عند Õخر، بل ا� األ)شاكل مع رؤية أ)ي مفكّر أ
ّن مقاطع ادلوهيي� اذلي يناقض الفالسفة واملفكّرين جبرأ)ة وصدق. بل ا�

بَّه Õخر، مفن السذاجة أ)ن يش�َ كتابه ال تش�به معل أ)ّي مفكر أ)و فيلسوف أ
بأ)حد جاء قبهل. أ)ّما أ)ن يكون واعظًا، فليس عىل طريقة جربان، بل عىل
طريقة رجال ادلين اذلين بلغوا من احلمكة ما بلغوا، فقد جاء كثريون قبل
جربان واس�تخدموا األ)سلوب نفسه، مثل الوتسو وكونفوش�يوس وطاغور

ومار بولس الرسول...

وغري بعيد عن الغابة وساكهنا، ينتقد ادلوهيي� َمن يطلبون من الناس أ)ن
نّك ترى يف يرتدوا اخلشن من الثياب، ويعيشوا يف الصحاري، فيقول: "ا�
هذا العرص أ)انسًا يبرّشونك ابلسعادة، ويقنعونك بأ)ن تسكن يف الكهوف

العميقة، وترتدي اخلشن من اللباس، وقد يطلبون منك أ)ن تقتل من
ليه قوم82أ)جل الغبطة، فاحذر من هؤالء." )ص  (. وعندما يأ)يت ا�

نّه من غري ديهنم، يقف ادلوهيي� بيهنم وبينه، قائاًل: يريدون قتل رجل أل)
نكر وجود هللا أ)مايم، ملا غضبت منه، "لو جاءين أ)حد ا�ىل هذا املعبد وأ)

ذا ليه، بل أل)خذته ابللني، وحاولت أ)ن أ)قنعه خبطا� رأ)يه، فا� وملا أ)سأ)ت ا�
ذا مل يقتنع ال ينبغ� أ)ن يكون عناده اقتنع يكون اقتناعه والدة اثنية هل، وا�

مواًت. أ)ّما احلمك عىل اال�نسان فال يصدر عن أ)انس يصيبون وخيطئون، بل
(.75يصدر عن اال�هل العادل اذلي يصيب وال خيطئ." )ص 

ن ادلوهيي� يس�تفيد من خربته يف كتابة القصة، لميزج بني الرواية واحلوار ا�
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ين، حيث ال معىّن نسانية للعمل الفكري، وخصوصًا يف جمال ادّلِ والقمية اال�
لينا أ)نبياء كثريين للحمك املربم من قبل أ)انس عىل أ)انس، وقد أ)رسل هللا ا�
لينا نبيًّا واحدًا ويقول: اتبعوه، فنكون حلمكة منه، واكن ميكنه أ)ن يرسل ا�

(75عىل ِدين واحد وال خنتلف." )ص 

ويتحّدث ادلوهيي� عن القاتلني ابلس�يف، وما مه سوى العصاابت املتطرفة
اليت هَتدر دم اال�نسان وتعيث يف األ)رض فسادًا: "هؤالء مه أ)عداء

(. ومصريمه الباكء والظلمة،84البرشية، وأ)عداء الفكر والتقدم." )ص 
ال "حفياهَتم مملوءة ابلبؤس وموهَتم هزمية، ومقرمه حفرة أ)بدية ليس فهيا ا�

(.85الصمت والوحدة." )ص 

وهكذا يبدو أ)ّن املفكّر اللبناين املهجري ادلكتور مجيل ادلوهيي�، يقّدم يف
نسانّيًا فريدًا من نوعه، يصلح أل)ن يكون مرشوعًا معبد روحه دس�تورًا ا�

حلياة، يف عرص سادت فيه الفوىض، وحتّطمت املفاهمي. ولعّل لكمة
مشل "سالم" اليت مّرت كثريًا يف النصوص، تصلح أل)ن تكون عنوااًن أ)

خرى عىل أ)نه مرشوع مبتكر، وفيه مواضيع للكتاب، اذلي أ)شّدد مّرة أ)
وأ)قاصيص وحوارات مل خّتطر عىل ابل أ)ّي مفكّر أ)و أ)ديب من قبل، ويه

تأ)يت من فكر ادلوهيي� وثقافته ومن مضن مرشوع لنرش العدل واحلّق
براز األ)دب واخلري يف أ)رجاء البرشية، ومن مصمي خّطة وضعها ادلوهيي� ال�
ّن أ)ي حماوةّل املهجري الرايق، بعيدًا عن الاس�تعراضات الفوللكوريّة، وا�
ال سع� اّيئس وغري خرى، ما يه ا� لتشبيه "يف معبد الروح" بكتب أ)
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بداعه، فامي احلقيقة ساطعة كنور الشمس. حصيح لتجريد املبدع من ا�

(74نّص من رائعة ادلوهيي� "يف معبد الروح -  ادلين والكفر )ص 

جاءين قــوم برجــل اكفر وأ)رادوا أ)ن يقتلــوه أ)مــام املعبــد، فهنرهَتم ومنعهتم أ)ن
؟  يؤذوه، مثَّ سأ)لته: ملاذا أ)نت اكفر اّي بينَّ

هلهم. فســأ)لته: وَمن هــو به ا� َّين أ)صيّلِ ال�هل ال يشــ� فقال: لست باكفر،  ولكن
اال�هل اذلي تعبده؟

ليــه مبلء قلـــيب لهــًا وجدتـــه بقناعـــة نفيس، وأ)ترضَّع ا� َّين أ)عبـــد ا� ن  فقـــال: ا�
Õخريت. وجواريح، وأ)معل اخلري بني الناس، فأ)طمنئُّ ا�ىل حيايت وأ

مثَّ سأ)لت القوم: ملاذا حتمكون عىل هـذا الرجـل ابملوت؟ فأ)جـابوا غاضـبني:
لقد خالف رشيعتنا وخان أ)مانتنا، فهل نُبق� عليه حيًّا؟!

ا األ)حبَّة اجلاهلون. أ)فال تعلمون أ)نَّ هذا رصخت هبم قائاًل: ساحممك هللا أ)هيُّ
به الرجـل اذلي تضـطهدونه قـد خـالف رشيعيت أ)يضـًا، ولعـلَّ دينـه ال يشـ�
م هل الطعــام تقبهل يف معبــدي، وأ)قــّدِ ــل أ)ســ� َّين ال أ)عاقبــه، ب ن ــين؟ غــري أ) دي

والرشاب، وأ)دعوه ليك حيرض العيد فيفرح قلبه ويهتلَّل.

َّك أ)يضــــــًا خّتالف الرشيعة، ن ا الاكهن؟ ا� ذن أ)هيُّ -وعىل مــــــاذا أ)نت أ)مني ا�
وتتنكَّر لدلاّينة.

نَّ الغضـب اذلي يمتكلَّ يف أ)فئـدتمك هـو اذلي يـدفعمك ا األ)بنــاء، فــا� -الكَّ أ)هيُّ
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َّين أل)ســالمك واحــدًا واحــدًا: َمن منمك اكن قاضــيًا أ)و ن ا�ىل القتل والعقاب، وا�
ــل من هللا ليك ــ ــل عىل توكي ــدل يف أ)ّيِ زمن؟ وَمن منمك حصــ ــ حاكامً ابلع
يدافع عنه ويعاقب َمن خيالفونه؟ ومن أ)ّيِ حممكة حصلمت عىل حّقِ املرافعـة
ح اخلالق وليس لهــا كتــاب، ّبِ دانــة؟ انظــروا ا�ىل الطيــور كيــف تســ� واال�
هل احلبيب، وانظــروا وانظــروا ا�ىل الشــجرة كيــف ترفــع ذراعهيا وتترضَّع لال�
ــد، وال َّة، ويه مل تدخل يومًا ا�ىل معب ا�ىل األ)مواج كيف تتلو صالهَتا األ)بدي
س وجــودمك، وعليمك أ)ن حتبُّوه نَّ هللا حيبُّ عبــادتمك ويقــّدِ تعرف الركــوع... ا�
ــة للــبيع ــد ليســت أ)مكن ــل، فاملعاب من غــري أ)ن تطلبــوا منــه شــيئًا يف املقاب
ليــه من الطريــق الــيت ذا رأ)يمت أ)نَّ الناس حيبُّون هللا، ويَِصلون ا� والرشاء. وا�
خــوة لمك يف ادلين وأ)نمت ال تعلمــون. م ا� هَّنَّ ال تســريون علهيا، فال تلعنــومه أل)
نَّ هللا وقد يكون هللا راضيًا عهنم أ)كــرث ممَّا هــو راض منمك ومن عبــادتمك. ا�

ميانمك. ال يريد منمك دينمك بل يريد ا�

، وشهروا س�يوفهم يريدون أ)ن جيهــزوا عىل الرجــل وهــو امتعض القوم ميّنِ
ــاٍل: ــه وبيهنم، وقلت هلم بصــوت ع ــئيب، فأ)رسعُت ووقفت بين ســاكن وك
الَّ فعليمك أ)ن تقتلـوين قبـل أ)ن تقتلـوا رجاًل ىل أ)غامدهــا، وا� أ)عيدوا س�يوفمك ا�
óالف البرش اذلين يعيشــون يف الغاابت نَّمك لن تــذهبوا لتعــاقبوا أ بريئــًا. وا�
جشار. وقــد جَعلنــا هللا خمتلفني حلمكة منــه، ويعبدون الشــمس والقمــر واأل)
ة واحدة خالفنا تكل احلمكة وعارضنا ذا جاهدان ليك يكون مجيع الناس أ)مَّ فا�
َّه لو جاءين أ)حد ن بون دلينمك ا� ا األ)بناء املتعّصِ رادة هللا. وصدقًا أ)قول لمك أ)هيُّ ا�
ليــه، نكر وجود هللا أ)مايم، ملا غضبت منه، وملا أ)ســأ)ت ا� ا�ىل هذا املعبد وأ)
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ذا اقتنع يكــون اقتناعــه بل أل)خذته ابللني، وحاولت أ)ن أ)قنعه خبطا� رأ)يه، فا�
ا احلمك عىل ذا مل يقتنـع ال ينبغ� أ)ن يكـون عنـاده مواًت. أ)مَّ والدة اثنية هل، وا�
اال�نســان فال يصــدر عن أ)انس يصــيبون وخيطئــون، بــل يصــدر عن اال�هل

العادل اذلي يصيب وال خيطئ.

لينــا لينا أ)نبياء كثــريين حلمكة منــه، واكن ميكنــه أ)ن يرســل ا� لقد أ)رسل هللا ا�
ا نبيّــًا واحــدًا، ويقــول: اتبعــوه، فنكــون عىل دين واحــد وال خنتلــف. أ)مَّ
ــا حضااّي جملازر ــد جعلَن ــاء وَمن مهنم هــو األ)فضــل، فق نبي ــا عىل األ) اختالفن
مرعبــة وحــروب داميـة. وحْنن يف هــذه الناحيــة دفعنــا ثــمنًا ابهظــًا حلرب

عبثيَّة ما زال دخاهَّنا يتصاعد يف الفضاء.

قوا ومهن ىل مواضعها، مثَّ تفرَّ ىل األÕخر، وأ)عادوا س�يوفهم ا� ظر القوم بعضهم ا�
ــل يل اّي ا الرجل، خفرَّ ساجدًا عىل أ)دراج املعبد، وقال يل: ق يهتامسون. أ)مَّ

يّنِ أ)حبُّ أ)ن أ)عبده مدى احلياة. س�ّيِدي َمن هو اال�هل اذلي تعبده، فا�
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عبادة الشخص يف نّص "الغراب"

(54من كتاب "رجل يرتدي عشب األ)رض" )ص 

مجيل ادلوهيي� الفكريّة. لنقد املوضوع� أل)عامل األ)ديب دلغياب ش�به يف 
يضء علهيا، واأل)دبّية الرائعة، أ)جد من أ)قل الواجب أ)ن أ)كتب عن أ)عامهل وأ)

.لعليّن أ)مأل) الفراغ بقليل ما يس�تحقه امجليل

أ)ّواًل، نّص الغراب - من الكتاب الفكرّي الثالث "رجل يرتدي عشب
(:54األ)رض" مجليل ادلوهيي� ) ص 

اكن أ)انٌس يف قرية وراء اجلبال يعبدون غرااًب أ)سود، وقد حنّطوه
فالرجال اكنوا. هل مقامًا يف وسط القرية، يزورونه ويتباركون بهوجعلوا

ليه بأ)ن يغدق علهيم ابخلري وعىل أ)راضهيم يسجدون أ)مامه ويبهتلون ا�
ابلغالل، والنساء كّن يصلنّي بترضّع ليك يشفق اال�هل الغراب علهيّن،

واأل)والد الصغار اكنوا يطلبون. فينجنَب أ)طفااًل يش�هبونه يف وسامته وجالهل
ىل مدارسهم .منه أ)ن يكون هلم يف لّك يوم عطةل وِعيد ليك ال يذهبوا ا�

.واكنت تسهر عىل ذكل الغراب سادنة جعوز، تتقن السحر والشعوذة
وذات ليةل مرضت السادنة فلزمت بيهتا، ومل حترس الغراب احملنّط، مفّر
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يف املاكن رجل غريب، ورأ)ى الطائر األ)سود، فانزجع من هيئته، وانزتعه
من ماكنه، مّث جاء حباممة انصعة البياض وجعلها يف املوقع، حىّت جاء

واكن أ)ّول ما فعلوه أ)ن ذهبوا ليلقوا. الصباح، وخرج الناس من بيوهَتم
نظرة عىل غراهبم، فمل جيدوه، بل وجدوا امحلامة تقف ماكنه وهَتدل

اّل أ)ن جهموا عىل امحلامة وأ)مسكوا هبا، بصوت. بصوت عذب مفا اكن مهنم ا�
اّل أ)ن جهموا عىل امحلامة وأ)مسكوا هبا، فنتفوا ريشها،. عذب مفا اكن مهنم ا�

راًب، ورموا هبا يف برئ معيقة، وقالوا بعضهم لبعض راًب ا� لقد: وقّطعوها ا�
اس�تقامت العداةّل، وخّتلّصنا من الرّش اذلي أ)حاط بنا من غري أ)ن ندري،
وليس علينا األÕن سوى أ)ن نبحث عن غرابنا احلبيب، أ)و جند أ)ّي غراب

ىل قلوبنا، ويزول الشؤم اذلي جاءت به هذه من طينته، فيعود النور ا�
ىل قريتنا، ويُمحى يوم أ)سود من اترخينا اجمليد .امحلامة ا�

اثنيًا: حتليل النص:

ليست املّرة األ)وىل اليت يكتب فهيا أ)انس أ)و يتحدثون عن عبادة
فالتارخي ميلء بقصص من هذا النوع وأ)ساطري وأ)مثةل تتشابه. الشخص

ويف واقعنا اليويم نعايش قصصًا مماثةل يف الس�ياسة. يف الرساةّل واملعىّن
"الشخص"وادلين واجملمتع، ويف احلركة األ)دبية أ)يضًا، حيث تصل مرتبة 

ىل التقديس، من غري مرّبر منطق�، ويف غياب املقاييس العلمية ا�
ذا دأ)بوا عىل فعل يشء وجدوا. الصحيحة اليت تقاس األ)مور هبا والناس ا�

لهيم ابالثبات العلم� اذلي يدحض من املس�تغرب أ)ن هيجروه، لو جئَت ا�
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.اعتقادمه ويربهن سوء تفكريمه

ولنا يف التارخي كثري من األ)مثةل عن عبادة امللوك، وتقديس األ)بطال
ورمبا تكون لهؤالء املقدسني بعض السامت اليت تسمح بأ)ن. واملشاهري

ادلوهيي� خيتلف، فال" غراب"ميجدمه العامة وينصبوا هلم الامتثيل، ولكن 
يشء فيه يرّبر عبادته، فلونه أ)سود قبيح، ونعيقه مزجع، وحضوره دالةّل

هذا يف املأ)لوف، لكن أ)هل القرية اليت يتحدث عهنا ادلوهيي�... شؤم
.جعلوا للغراب مقامًا رفيعًا، وأ)لهوه، وعينوا سادنة تسهر عليه وحترسه

واكنو يعتقدون أ)نه رمز للتفاؤل والسعادة، وخصوبة األ)رض والوالدة، حىت
ذا غابت السادنة ومر يف املاكن رجل غريب، جفعل امحلامة ماكن ا�

الغراب، غضبوا واستنكروا، ونتفوا ريش امحلامة، وذهبوا ليبحثوا عن
Õخر ليعبدوه .غراهبم أ)و غراب أ

وهذا حيدث يف جممنعاتنا،. لقد مثلت امحلامة البيضاء سوادًا يف عيوهَّنم
ذا ظهر يشء جديد، ولو اكن أ)فضل، حيث تقديس املأ)لوف، حىت ا�

ومك من الس�ياس�يني واملبدعني والعباقرة. رفض العامة التخيل عن موروهثم
نبياء هَّنم جاؤوا ابلثورة والتغيري، ومك من األ) مثااًن ابهظة أل) واملصلحني دفعوا أ)

ذا امجلاهري متيل ا�ىل هَّنم نرشوا تعالمي فهيا النور، فا� صلبوا واضطهدوا أل)
!الظالم وتأ)ىب التنكر هل

وملاذا يرى كثري من البرش السواد بياضًا، والنور ظالمًا، والعكس
حصيح؟
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Õيس اليت حصلت يف ذا اس�تذكران املأ ن طرح هذا السؤال ال قمية هل، ا� ا�
التارخي، أ)مفا جاء النيب صاحل بأ)فاكر جديدة ال�صالح العامل، فعقر املاكرون

انقته ونلكوا به؟ أ)ما صلب املس�يح يف عرص اكن فيه األ)بيض سوادًا
واأل)سود بياضًا؟ أ)ما اضطهد النيب محمد من بين قومه أل)ن النور ظالم يف

أ)عيهنم والظالم نور؟

احلّق ليس عىل الغراب، بل عىل من يعبدون الغراب، وال يسأ)لونه عن
óهل، وما يه املعجزات اليت حققها، والعظامئ اليت فعلها ليكون هل حاهل ومأ
هذا التقدير؟ ولو قارن الناس بني هديل امحلامة ونعيق الغراب، مبنطق

سلمي وضامئر حية، ولو ملسوا ريش امحلامة بيد وريش الغراب بيد
خرى، لاكنوا فهموا الفرق بني اخلشونة والنعومة ولو فهموا أ)ن امحلامة. أ)

رسوةّل للخري والسالم، وتزرع الطمأ)نينة أ)يامن حلت، وأ)ن الغراب عدو
.اخلري ومفرتس للخريين، لاكنوا وضعوا حدًا بني اجلهل واملعرفة

ذن تيضء عىل حاةّل اجامتعية بأ)سلوب رمزّي، يتقنه ادلوهيي� القصة ا�
ذا مس� أ)ديبًا، فقصصه وروااّيته واعامهل الفكرية تنطق رساره، فا� ويعرف أ)
عن هذه احلقيقة، وهو ال يأ)خذها ال ابالس�تعارة وال ابلتطفل، أ)و ليكون

قيل عند الامتحان يكرم املرء أ)و: وقدميًا. هل مقعد يف صفوف األÕخرين
ومجيل يف امتحان الشعر والنرث والفكر والتارخي واأل)اكدمييا ينجح. هيان

واالثبااتت عىل الطريق وميكن أل)ي خشص أ)ن يراها ويلتقطها... بتفوق
.بأ)طراف أ)صابعه
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أ)نه مفكر من الطراز الرفيع، فهو ال" الغراب"لقد أ)ثبت ادلوهيي� يف نص 
ىل القصة لغرض الرواية والامتاع، بل لغرض فكري، وليعكس يذهب ا�

نسانية، فيبني املساوئ، ويطرح التغيري ولو أ)ن الناس يرفضون. حاالت ا�
التغيري كام رفضوا امحلامة، فهو ال ييئس ومييض يف سبيهل، فال بد من أ)ن

.تنجيل احلقائق ذات يوم، وتظهر األ)عامل عىل املزيان
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مأ)ساة املبدع يف نص "احملقّرون" مجليل ادلوهيي�
(97 "رجل يرتدي عشب األ)رض" )ص ن كتاب م

النّص:
مقُت ملّدة قصرية عند جامعة، ورأ)يت مهنم يف األ)اّّيم الثالثة اليت قضيهتا أ)

بيهنم ما يشيب هل شعر الغلامن، فقد أ)خذين أ)حدمه ا�ىل جبل قريب حيث
ترتفع أ)معدة عُلّق علهيا أ)انس كثريون، فارتعبُت من هول املشهد، وحزنُت
عىل هؤالء الناس اذلين تتأ)رحج أ)جسادمه يف السامء ادلاكنة، ولكاّم هّبت

هَّّنم يسعون للقيامة من املوت. الرحي يامتيلون، أك)
سأ)لت الرجل عن هؤالء املساكني، فأ)خربين أ)ّن قومه من احملقّرين اذلين

نسان يفكّر، أ)و يكتب، أ)و يتفلسف، أ)و ال يطيقون أ)ن يكون بيهنم ا�
يبدع يف أ)ّي شأ)ن من شؤون احلياة، وقد عاقبوا لّك انبغة وطبيب وعامل،

حىّت غّصت اجلبال واأل)ودية بتكل األ)معدة اليت تنحُت الفضاء برصيرها
املتواصل.

اّل برش قليلون مه اذلين وقال الرجل أ)يضًا: مل يبَق يف هذه األ)رض ا�
اّل ليك يأ)لكوا ويرشبوا. يكتفون من احلياة مبا قّل، وال يعملون ا�

ىل وسأ)لين الرجل عن حايل، وماذا كنت أ)فعل يف حيايت قبل أ)ن أ)صل ا�
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اّل أ)ن أ)زرع وأ)حصد داّيره، فقلت هل: أ)ان مزارع بس�يط، ال حيدوين أ)مل ا�
وأ)عيش يف الكفاف.

فرَح حمّديث فرحًا عظاميً، وبدا الرّسور عىل وهجه، وقال يل: ميكنك أ)ن
ىل ما تشاء، فنحن نعتربك واحدًا منّا. اتهلل ما أ)عدَل املساواة، تبقى عندان ا�

فليس أل)حد فضل عىل أ)حد... ال ابلتقوى وال بعمل صاحل!
تركين الرجل ومىض يف سبيهل، وأ)ان ال أ)زال أ)حّدق يف تكل األ)جساد
املصلوبة يف عني الزمان، وترتعش رويح يف داخيل من هول احلقيقة

وفظاعهتا. وبيامن أ)ان يف تكل احلال، مّرت قافةل من بالدي، فهيا ماكرون
رسعوا ليلقوا عيّل ن وقعْت عيوهَّنم عيّل، حىّت أ) يعرفونين جيّدًا، وما ا�

السالم، ويسأ)لوين مّعا حدث يل، وكيف وصلُت ا�ىل هذه الناحية، فقلت
ّن دابيّت نفقت من العطش خالل سفري الطويل، وهَتُت يف هلم: ا�

الصحراء حىّت اهتديُت ا�ىل هؤالء القوم.
قال يل أ)بناء بالدي: وحْنن س�نبيت هذه الليةل هنا، ويف الصباح، سنتابع

ىل بالد اال�فرجن. طريقنا ا�
يف ذكل الليل، مل يغمض يل جفن، وتسلّلت حتت جنح الظالم، ليك أ)فّر

من تكل البدلة، وأ)ويّل األ)دابر، ومل أ)عد أ)زورها من ذكل احلني.
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حتليل النّص:
هو قّصة أ)قرص من قصرية، والهدف مهنا ليس عنرص الرّسد كام يبدو، بل

نسانية. فالفكر خيتلف عن األ)دب يف أ)نه توصيل رساةّل هممة، وفكرة ا�
يتقدم خطوة ا�ىل األ)مام ليتجاوز املفهوم امجلايل ا�ىل مفهوم أ)كرث مشواًل

وبعدًا. وهذا ما فعهل األ)ديب ادلوهيي� يف كتابه الرائع "يف معبد الروح"،
ومن الفئة نفسها "تأ)مالت من صفاء الروح"... والكهام صدر ابللغتني

نلكزيية، وطبعًا يف كتابه الثالث "رجل يرتدي عشب العربية واال�
األ)رض"، وقد جاءت الكتب الثالثة يف فرتة من الفيض األ)ديب عند

 كتااًب خمتلفة20 س�نوات حوايل 4ادلوهيي�، حيث أ)صدر يف أ)قل من 
مناط األ)دبية، يف تفرد وتنوع غري مس�بوقني، وبزمن قيايس. األ)

لهيا، ويف النص اذلي بني أ)يدينا، جيعل املفكر ادلوهيي� البدلة اليت وصل ا�
رمبا عن طريق املصادفة أ)و القدر، مرّسحًا صغريًا حلياة كبرية، وهو قد

واجه مثل هذه احلياة يف أ)سرتاليا، وحلق به ما يلحق بأ)ي مبدع أ)و
حجاف وتنكر وجتاهل، مقارنة مبا يظهر عادة من"اهامتم" "خمتلف"، من ا�

فظيع عىل املقلب األÕخر من احلقيقة. فالبدلة حَتمك عىل لك مبدع أ)و
فيلسوف أ)و خمرتع بأ)ن يُعلق عىل معود ويرُتك يف الفضاء، كام عُلق احلالج

لكفر هو نوع من اال�ميان، مل يفهمه الناس عىل حقيقته. وما يديم القلب
أ)ن هذه املأ)ساة ال تصيب فردًا واحدًا عىل ذكل املرّسح - العامل الكبري،

بل تصيب كثريين، فاجلبال واأل)ودية موقع ملقتةل جامعية، حىت ابت
ادلوهيي� ينكر يف موقع اجلرمية، وأ)مام رهبهتا، حقيقة معهل، فهو "مزارع
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بس�يط" يعيش يف الكفاف... وهذه الكذبة يف الواقع يه حقيقة، أل)ن
ادلوهيي� مزارع بس�يط يف حقل اللكمة ويعيش يف الكفاف، وما يزال منذ

ىل أ)سرتاليا عام  ، يبحث عن معل وال جيد، فبات يش�به1988قدومه ا�
ىل بالد... واتسمت حياته العرب الرّحل يف تنقالته من بالد ا�

ابالضطراب، والشعور ابخليبة واملرارة.
ذا متعنا فهيا ال ا� ويف اعتقادي املتواضع، أ)ن هَّناية القصة غري مفهومة، ا�

بعمق وتفكري مضن، فلامذا فّر ادلوهيي� من البدلة، وهو مطمنئ ا�ىل أ)نه
"مزارع بس�يط" ولن يعاقب ويعلق عىل معود؟

هَّنا املصادفة، يف ذروة احلبكة القصصية، اليت جاءت بعدد من املاكرين ا�
من بالده، ومه يعرفونه جيدًا، ويعرفون أ)نه مبدع. وهؤالء س�يبيتون يف

الليل عند أ)هل البدلة وخيربوهَّنم عن حقيقة ادلوهيي�، ويكون مصريه
العقاب، ليك تس�تقمي املساواة وحيل العدل…

ال صاحهبا، يف عامل ادلوهيي� اخليايل كثري من النصوص اليت ال تش�به شيئًا ا�
وهذا هو الابتاكر يف لغة ادلوهيي� النرثية. وعندما تقرأ) هل تعيش يف عامل
Õخر، يرتاوح بني الكذب واحلقيقة، يف س�ياق قصيص سوراّييل، وهو أ

مغرم ابلسوراّيلية ومن قبلها ابلرمزية. وتشعر معه أك)نك تعيش يف مشهد
من أ)عامل الفريد هيتشكوك... قصص قصرية غاية يف الروعة ويف مناخ

ن تكون أ)فالمًا قصرية ملا فهيا من معق ومعاجلةأل)رعب وغرائبية، تصلح 
نسانية ملواقف حقيقية، يصوغها يف قلب درايم جاذب حيبس األ)نفاس. ا�
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صورة العاشق احلزين يف قصيدة د. مجيل ادلوهيي�: 

نّو غريب"  )منشورة عىل موقع "أ)فاكر اغرتابّية"("هيدا الش�يت بتفكّرو ا�

بْعرف أ)ان والرحي، ما خلْقنا سوا، بّس الهَوا رح يكرّس الش�ّباك... رح
ميكن غلط يكرّس حديد اجلرّس، اّي هالعاصفه شو خّصين بلون الشجر؟

صوِتك مش حلو،. عا حصرا ما فهيا انس... رويح عا أ)اّّي بالد... مع تفهم�
... ماومن زْغريت ما حبّب لون الغمي، ما حبّب الورق يوقع حتت البواب

اّل أ)ان، ومن وقت ما فتّحتحبّب العمت... ال  خّتربط� هالشارع املا يف حدا ا�
نيت، غضب، وخيول. عيين عادلين، ما عرفت حايل شو بين قوكل أ)ان ا�

سودا متل لون املدَخنه، والصوت هيّل فوق صويت، بْنفخ بقلب احلرب،
وْتزّهر الشجره اليل... بكرّس قزاز احملربه، اّي تطلع من الليل ورده ملّونه

.اكنت حتت دعسات الزمن مع تنحين

معقول ساحر ميْرق،. اّي هالعشب ما خّتاف، اّي حيطان ال تْساعو الضَجر
يضحك من كرت ما نتّف وراق الصَور،... يلّون جَبل يش مكّ لون ولون

الزم وّسع الغاابت، الزم: هندز ش�بابو عاملراِيه، وقال. وحملّها علّق صور
واحلور هيّل ابلش�يت عراّين الزم نّزلو ات... للسهل خيّط بلوزه من حرير

سأ)لو بردان ليش، وما معك ات تشرتي عصفورتني زغار فهين يضحكو،: ا�
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نّو غريب... ومش غريب،... ويمترحجو بنسمة عبري؟ هيدا الش�يت بتفكّرو ا�
بتلْمحو بعينني شاعر... لّك يوم بتلمحو... ال تسأ)لو شو صار... معقول

اجنرح... معقول لوال قلت لكمه جترحو...

بْذكر بنت ِحبّيهتا، فس�تاهَّنا حقةْل وْرد، وعيوهَّنا غنّّيتني... ومك مّره ِهربْت
من املدرِسه ات تْشوفين، ومنيْش سوا حتت الضباب، مريُولها يتجْعكل...

وبني الشجر هيّّي وأ)ان نضحك... أل)نو شفافها امنحيو متل ما بيمنحو
Õخر شهر أ)يلول اكن، وبعد مّده سأ)لت عهنا حروف الكتيبه من كتاب. أ

وين؟ قالو: غرّيت عنواهَّنا... ورَكضْت طول الليل خبّط عالبواب. اّي
هالش�يت ما عدْت حبّك... رصْت خّزق هالشهور وقول: بريك ابلربيع

اّل اذلكراّيت بريجعو اليل وّدعوين... ورصت وحدي... وما بق� من العمر ا�
الغاليه، ومشس الغياب... 

عاحلْيط بعدا صورتك، أ)حىل من طلوع القمر، هالرمش، هالشعر الطويل
نطرك املتل عمته انزهل عا بيوت.  هيدا مقعدي صاير عتيق... وبعدين مع ا�

وبقول: ميكن بعد مّده متريق... وما بمتْريق.... طالع عا ابيل كنت ا�حيك
مغرك، ات خّْتلق� غرِيك مرا... وبلوْزتك يتنّسلو لكمتني وروح... مش رح ا�

خيطاهَّنا... ويْطلع من زرارك عبري اليامسني... معقول عالش�ّباك بعد
بتشلح� وردة حنني؟ مع ضّل فّكر هيك... لكن هالش�يت بيغيب نتفه،

تالىق معو. وبعد نتفه عا طريق� بقشعو... واليل تركين ما بقا وال يوم ا�
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:حتليل القصيدة

كام يف لك مرة يفاجئنا األ)ديب اللبناين د. مجيل ادلوهيي�، راع� الهنضة 
الاغرتابية الثانية، بقصيدة من نوع خمتلف، مدهشة، صادمة، حمرّية. جيب
يب أ)ن تقرأ)ها، أ)و تسمعها أ)كرث من مرة لتكمتل عندك السكرة معاًل بقول أ)
نواس: "أ)ال فاسقين مخرًا وقل يل يه امخلر". فأ)بو نواس يسكر من امخلرة
خرى. لكّن يف قصيدة ادلوهيي� ويريد أ)ن يُذَكر امُسها أ)مامه ليسكر مرة أ)

سكرات. يه امخلرة العتيقة يف خوايب العصور، وتليق ابلعرص اجلديد وما
عده، وال ميكن أل)ّي شاعر أ)و انقد أ)و مطلع أ)ن يتغاىض عن جامليةب

.ادلوهيي� الفاقعة اليت أ)صبحت عالمة فارقة من عالمات أ)دبنا املعارص
وهو جيرؤ حيث ال جيرؤ الكثريون، ويقتحم غياهب جديدة لك يوم، فال

هينأ) هل ابل قبل أ)ن يبتكر وخيربط الشارع، ويثبت فرادته وغرابته أ)يضًا،
وموقعه أك)ديب ممتزي مل يس�بقه أ)حد يف مثانية أ)نواع من الشعر، يضيف

لهيا نرثًا وفكرًا وتأ)رخيًا .وابللغتني... ا�

ويف القصيدة اليت أ)مامنا، ال ينفك ادلوهيي� يلعب لعبة التفرد، فامليدان
يتسع هل وحده، وهذه اللغة ليست معتادة، خصوصًا يف أ)دبنا املهجري،

Õخر، ولكن هماًل :حىت ياكد املرء يعتقد أ)ن ادلوهيي� يكتب يف كوكب أ
تراكيب صعبة ال خّتطر يف ابل، وسهةل يف الوقت نفسه، فالقصيدة من

Õخر لكمة أ)ش�به بقرص منيف يقع عىل تةل، ويصعب أ)ول لكمة ا�ىل أ
ليه، وعندما يبلغ الزائر ساحته تنفتح لك األ)بواب والنوافذ هذه. الوصول ا�
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اّي هالعاصفة شو: "طريقة ادلوهيي� األ)كرث من ممتنعة واأل)كرث من سهةل
نيت؟ غضب وخيول سودا متل: "؟ أ)و"خّصين بلون الشجر قوكل أ)ان ا�

خل"... لون املدَخنه أ)فاكر غري معهودة، لكهنا سهةل وميكن فهمها، وهذا. ا�
املدور"هو رس القصيدة ادلوهيية، خصوصًا يف هذا النوع من الشعر 

.اذلي مل يطرقه أ)حد يف املهجر األ)سرتايل" العايم

األ)ول ذايت يقوم عىل العالقة بني: ويقسم ادلوهيي� قصيدته ا�ىل قسمني
الش�تاء وادلوهيي�، والثاين حديث يف احلب واذلكراّيت، من غري أ)ن تنقطع

فأك)ن القصيدة بناء متاكمل، لك قسم منه هل لون العالقة بني القسمني،
.خاص وهندسة متزيه عن األÕخر

اليت تتابع اجلرس" متفاعلن"يف القسم األ)ول مونولوغ شعري عىل تفعيةل 
، فالتناقض بني"الش�يت"واملونولوغ موضوعه الش�تاء . من غري لكل

بعاد الشاعر والش�تاء ظاهر يف مطلع القصيدة، حيث يبدأ) الشاعر اب�
قامة حاجز بني الصديقني الدلودين ولكن ههيات. الش�تاء عن نفسه، وا�

أ)ن تنجح احملاوةّل، فالعاصفة ستبقى خّتربط يف الشارع، ليعود الصديقان
ا�ىل التوحد يف روح وجسد، فالشاعر هو العاصفة والغضب واخليول

هو اذلي ينفخ يف احلرب ويكرّس احملربة ليطلع من الليل خلقًا. السوداء
هَّنا فعاًل صورة ادلوهيي� الشاعر يرمسها بنفسه، ويقول. جديدًا .هذا أ)ان: ا�

.هذه عاصفيت، ومن بعدي الطوفان. هذه ثوريت

يوّسع الغاابت وخيّيط. وادلوهيي� يفرتض وجود ساحر يغري يف العامل البارد
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ومن هو الساحر؟ من هو اذلي عاش مع. للسهل بلوزة من حرير
األ)حزان، واهَّنمر املطر من عينيه، وخيىش أ)ن يُسأ)ل عن أ)حزانه وجُيرح

خرى؟... سأ)ترك للمتلق� أ)ن يعرف بنفسه من هذا شعوره مرة أ)
نه ساحر يغرّي يف الواقع، ويلّون. الساحر؟ وكيف يه صورته وهيئته ا�

اكن... ويبدو أ)نه أ)ضاع فتاة اكن حيهبا. الطبيعة، فامي هو متعب وحزين
ال ذكراّيت غالية،... فرحًا ابللقاء معها، مث غريت عنواهَّنا ومل يبق معه ا�

لهيا ويتذكر وبيامن هو منتظر. ومشس الغياب، وصورة عىل احلائط ينظر ا�
، بربده وراّيحه وأ)مطاره ليعلن موت"الش�تاء"عودهَتا يعود خصمه الدلود 

لكن هالش�يت بيغيب نتفه وبعد نتفه عا طريق�: "احلياة، وموت األ)مل
تالىق معو"… بقشعو، واليل تركين ما بقا وال يوم ا�

.الشاعر، الش�تاء، والفتاة اليت اكن حيهبا مث فقدها: يف القصيدة أ)قانمي ثالثة
والربط بني هذه األ)قانمي ليس صعبًا، لنصل ا�ىل خشصية الشاعر العاشق

Õخر يف قوته، اذلي حرمه الش�تاء من احلبيبة، لكنه هو نفسه ش�تاء أ
وصوته الشعري، وانتفاضته عىل املأ)لوف، وحتديه للك هَّنج تقليدي

وهكذا يقتلع متاثيل احلديد واحلجر لينصب ماكهَّنا مفهومًا جديدًا... جامد
:يرصخ مبن حوهل وما حوهل... عىل صورة عاشق مبدع، ال حمنّط

الصوت هيّل فوق صويت، بْنفخ بقلب احلرب، بكرّس قزاز احملربه، اّي تطلع"
وْتزّهر الشجره اليل اكنت حتت دعسات الزمن... من الليل ورده ملّونه

."مع تنحين
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"أ)معدة الشعر الس�بعة"
لّك قصيدة تدهش، وما بعدها أ)كرث دهشة

يه املرُة األ)وىل يف اترخي العرب عىل اال�طالق اليت يكتب فهيا شاعر
هل: والسؤال املطروُح هو. واحد س�بعَة أ)نواعٍ من الشعر يف ديوان واحد

التعدُد نعمة أ)م نقمة؟ التعدد نقمة لو فشل صاحبه يف األ)نواع اليت يكتهُبا
أ)و يف نوع واحد عىل األ)قل، لكّن َمن يبحر يف ادليوان يرى أ)ن لكَّ
قصيدة تدهش، وما بعدها أ)كرُث دهشة، فف� الشعر العمودي َمن

يس�تطيع أ)ن يُزايد عىل رائعة ادلوهيي� الشعريّة يف مئوية الكبري سعيد
:عقل؟ أ)و قصيدِته عن احلّبِ اليت يقول فهيا

حْنُن ابتدأ)ان احلّب، ما من قبِلنا            شعٌر يقاُل وال ربيع يزهُر
وأ)ان بعينيِك اكتشفت حضارة              وكواكبًا طول الزمان تنّور...

منيش معًا واأل)رض تعشق خطوان،        ويدي عىل الشعر امجليل ترثثُر

ويف الشعر املدّور، وهو أ)صعب أ)نواعِ الشعر قاطبًة تس�توقُفنا عدة قصائد
من الَبدع، واكن ادلوهيي� أ)وَل من أ)طلق هذا النوع يف أ)سرتاليا عام

جتري عىل وزن واحد هو" وقلت أ)حبُِّك"، وقصيدتُه الشهرية 2001
Õخر حرف، وقصيدتُه  ىل أ يه" جدي القدمي"اخلبب من أ)ول حرف ا�
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. قّصة جتري عىل وزن الاكمل يف توليفة غريبة بني الرّسد والشعر

ويف الشعر املنثور ال يعمتد ادلوهيي� عىل لغة الطالمس اليت أ)صبح البعُض
لهيا للتعمية والتغطية عىل جعزه يف التعبري، أ)و أل)نه ال يعرف الوزن، يلجأ) ا�

فأ)حقم ادلوهيي� الفلسفة، والثقافة، واذلاتية، والرمزية والسوراّيلية يف
:أ)عطيُت حقيبيت للسارق وقلت هل: "نصوص شفافة من السهل املمتنع

لكُّ ما كنت أ)ريده. فهيا ذَهب كثري، ففّر من املاكن، اتراكً وراءه قّداحتَه
."أ)ن أ)عرَث عىل قَداحٍة ليك أ�رضَم الناَر يف احلقيقة

ذن أ)ان موجود،: لعّل دياكرت مل يكن يقِصدين عندما قال"و أ)ان أ)فكّر ا�
نيّن مثُل لّكِ يشء ."عندما ال أ)فكّر، أ)كون موجودًا أ)يضًا. فا�

بداع، وادلوهيي� ومنيض مع ادلوهيي� ا�ىل قصيدة الزجل ويُبدع فهيا أ)يَّ ا�
نه أ)راد أ)ن يكتب بيتًا أ)فضل من بيِت عنرتة اذلي يقول قال يل خشصيًا ا�

:فيه

دهَُتا           بني الطلول حمْت خطوَط امِلربِد... ذا ردَّ وأك)ّن أ)نفايس ا�
:جفاء ادلوهيي� ببيت يقول

من كرت َميّن بعيش�يت مقهور      دْمع� بَرم دوالب طاحونه…

ىل النوع اجلديد اذلي جعهل ادلوهيي�، يف عام  ، هَّنجًا مل2015وخَنلَص ا�
ليه يف أ)سرتاليا، ورمبا يف امل   وقد طوره من املدّورغرتابت...يس�بقه أ)حد ا�
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شفت القَدر مع يدُرز تياب: " املدّوَر العايموع هوالفصيح، وهذا الن
."الضباب ات يلبسو اليل مع مْعرهن متيل حزين

اّي ريت فييك تَرّجعيين س�نني، حىّت كْحل عينييك املتل َخيل: "ومثلُها
بّس... وخصالت َشعِرك َمّشط وغيّن ليك. العرب، غاابت يْطلَع ابملدى
من بعد ما غبيت حيايت ْمخّزقه، وُرويح... الوقت هرابن عا بالد الغَجْر
."متل قنديل عا األ)رض انكرّْس

وأ)ان أ)دعو الشعراء ا�ىل أ)ن ينّوعوا كام نّوع ادلوهيي� ومل خيّيب الظّن يف أ)ّي
ليه . نوع ذهب ا�
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رسار يف نّص ادلوهيي� "العباقرة األ)ربعة"األ)

(63من كتاب "تأ)ّمالت من صفاء الروح" )ص 

نّص "العباقرة األ)ربعة"

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

Õه 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. ترتفع يف املعابد

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

.خفرج اللّص عىل جعل وتوارى عن األ)نظار. يف يد اللّص، ومثهل فعلت أ)ان

رشار يتحمّكون: قال زائري ومل يذهب عنه الوجل أ)رأ)يت كيف أ)ّن األ)
لهيم مبصائر اخلرّيين؟ أ)ليس من رجال رشطة يف هذه النوايح نشكو ا�

لينا أ)موالنا؟ أ)مران، ونطالهبم بأ)ن يقبضوا عىل هذا اللّص ويعيدوا ا�

ذا جاع يطلب الطعام ولو: "مسعُت أ)حد احلكامء يقول: قلت هل ّن اخلري ا� ا�
نّه يرشب من املياه املنتنة الراكدة ذا عطش فا� "...يف الكهوف املظلمة، وا�
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ليه اخلري ليأ)خذ منه طعامه، وأ)ان املياه فأ)نت الكهف املظمل اذلي جاء ا�
لهيا يف تعّطشه ذا كنت تتعّجب من أ)ّن. املنتنة الراكدة اليت جاء يسعى ا� وا�

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

رمقين الرجل بنظرة غاضبة، ومل يقل شيئًا، لكنّه هرول من الباب
.مرّسعًا، ومل أ)عد أ)راه منذ تكل الساعة

ومل متض دقائق حىت دخل عيّل رجل ال أ)عرفه أ)يضًا، وبعد التحّية، قال
خرى تقع وراء البحر الكبري، وقد أ)مىض حياته يبحث َّه من بالد أ) ن يل ا�

ىل قناعة مفادها أ)نَّ وجود هللا ليس عن هللا ومل جيده، حىّت وصل ا�
رادة والعزمية، فلامذا حيتاج ا�ىل رضورة، وطاملا أ)ّن اال�نسان فيه القّوة واال�

هللا؟

ليه، ولكيّن: قلت للرجل لسُت أ)حمك عليك وال أ)دينك يف ما ذهبت ا�
ّن يف ساحة املعبد جشرة كبرية، وقد يبسْت منذ زمن صدقًا أ)قول كل ا�
هَّّنا ال تنفع ليشء، وطلبُت من بعيد، وأ)ردُت أ)ن أ)قتلعها من جذورها أل)

املاكرين اذلين ميّرون من أ)مام املعبد أ)ن يربطوها ابحلبال ا�ىل خيوهلم
وحياولوا اقتالعها، فمل يفلحوا، فهل تقّدم يل خدمة صغرية وتساعدين يف

اقتالعها بيديك؟

يّل الرجل بتعّجب وقال ّن: نظر ا� كيف أ)قتلعها بيدّي االثنتني وأ)نت تقول ا�
!اخليول مل تمتكّن من اقتالعها؟
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لكّن هللا يس�تطيع أ)ن يقتلع الشجرة من أ)صولها، وأ)ن يزُنل: قلت للرجل
علهيا صاعقة فتشقّها ا�ىل نصفني، وميكنه أ)ن يبعث طوفااًن يف اللحظة

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

جشار الكثيفة. ا�ىل سبيهل، اكن جيّر أ)ذاّيهل عىل الرتاب وفامي غاب يف األ)
متوهّجًا ا�ىل 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 من أ)جلها

Õخران، أ)حدهام رشيّق السامت، وما اكد زائري خيتف� حىت جاء زائران أ
ىل املعبد، بيامن. واألÕخر غريبٌّ أ)شقر الشعر بق� الرشيقُّ خارجًا ومل يدخل ا�
هل رأ)يَت صديقًا يل أ)ضعته منذ أ)اّّيم؟ لقد: دخل الغريّب وسأ)لين بلهفة

.تعبُت ومل أ)عرث عليه

نّه غريب من... لعهّل اذلي اكن عندي منذ قليل وذهب يف الغابة: قلت ا�
لهه ىل ا� .وراء البحار البعيدة، ويعتقد أ)ّن اال�نسان ليس يف حاجة ا�

نّه فيلسوف عظمي... عرفته، وقرأ)ت هل: أ)جابين الغريّب لكْن ما... لكْن... ا�
ُّين Õمر مع هللا، وجاء ليك يدل شأ)ين به؟ أ)ان أ)حبث عن ش�يطاين اذلي تأ

خطو هبا .عىل طريق الرّش، ويرافقين يف لّك خطوة أ)

Õمر الش�يطان مع هللا ليك يوقع: اس�تغربُت الكم الرجل، وسأ)لته هل تأ
بك؟
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وقد تعاهدُت مع ش�يطاين عىل البقاء معًا، لكنّه تركين بيامن. نعم: أ)جاب
.وقد التقى به صديق� األÕخر اذلي ميكث خارجًا. كنت انمئًا وانرصف

أ)مل خيربك صديقك ا�ىل أ)ين ذهب الش�يطان؟... جعيب الكمك اّي رجل-
وأ)علن الش�يطان أ)نّه هو اذلي وفّر. لقد صادفَه عىل جرّس، وحتاداث. ال-

قال الش�يطان ذكل... للبرشيّة س�بل التقّدم ودلّها عىل مساكل العمل
.واختفى، وال نعمل ا�ىل أ)ين ذهب

وملاذا ال يدخل صاحبك ا�ىل هنا، وخيربان مّعا جرى هل مع ش�يطانك؟-

نّه ال حيّب املعابد- .ا�

وهل هو مؤمن؟-

اّل ببعض... نعم- يؤمن ابهلل عىل طريقته وال خيتلف مع املؤمنني األÕخرين ا�
.القشور

لهنا- لهه ال خيتلف عن ا� ذن هو يعرف هللا، وا� من ليس ضّدان فهو... ا�
.هكذا يقول املعمّل األ)كرب... معنا

.ال هيّمين ماذا يقول املعمّل األ)كرب، أ)ريد ش�يطاين-

وملاذا تريده؟-

.أل)نّه يزيّن يل طريق الشهوة ويساعدين عىل معل الرّش-

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

ليك؟ مك اكن معرك عندما جاء الش�يطان ا�

.كنت يف الثالثني من معري: قال

فهل كنت. لقد وقعَت حضّية النس�يان وخانتك اذلاكرة أ)ياّم خيانة: قلت هل
ال تفعل الرشور منذ والدتك حىّت أ)صبحت يف الثالثني من معرك؟

وهل توقّفت عن معل اخلطيئة بعدما فقدت ش�يطانك؟

أ)جاب وهو حيّك رأ)سه وأك)نّه يس�تعرض املايض الغابر من حياته كرشيط
.نعم فعلت اخلطيئة، وأ)ان أ)فعلها األÕن: ال يتوقّف

نيّن: قلت أ)نت رجل صاحل حني تعرتف بأ)نّك كنت خاطئًا وما تزال، وا�
نسان خيلو من اخلري والرّش، أ)عرف أ)ّن فيك كثريًا من اخلري، فليس من ا�

صدقًا. لكهّنام يتصارعان يف نفسه، فتارة يغلب اخلري واترة يغلب الرّش
ّن اللّص اذلي رسق أ)موال املعبد س�ُيطعم أ)بناءه اجلياع، وقد أ)قول كل ا�

.يصادف رجاًل فقريًا ُمعدمًا يشحذ عىل الرصيف فيعطيه قلياًل من ادلرامه
عُْد اّي بيّن ا�ىل مزنكل، وال تدع الوساوس هَتمين عليك، فليس من

ىل الش�يطان ليك يساعده ش�يطان خارج اال�نسان، وهللا ليس يف حاجة ا�
يقاع بك .وقد أ)عطاك العقل لتفّكر وخّتتار. عىل اال�

ّن كثريًا من البرش: اكن الرجل بفكّر بصمت، بيامن اتبعت الكيم قائاًل ا�
اّل قطرات يرتكون الرّش يمتكّل أ)رواهحم، فال يبقى من اخلري يف نفوسهم ا�
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قليةل، تش�به قطرات الندى عىل غصن جشرة، فهؤالء مه الطغاة
هَّّنم والظاملون، وبعضهم يغرقون يف اخلري ويف حمّبة هللا حىّت الاعتقاد أ)

وهللا واحد، ومك قرأ)ان يف الكتب عن أ)انس تعّرضوا للعقاب واجلدَل واحلرق
هَّّنم قالوا الكمًا مل يفهمه امللوك نّه. أل) فال أ)عتقد أ)ّن عاقاًل يس�تطيع أ)ن يقول ا�

هل، ولكّن املبالغة يف الالكم أ)وقعت الكثريين يف املهاكل هل فهمت ما... ا�
أ)عين؟

:وبيامن كنت أ)نتظر من زائري جوااًب، صاح الرجل اذلي يف اخلارج قائاًل
ّن أ)مامنا معاًل كثريًا، فقد ال ملاذا نضّيع وقتنا يف جدال ال طائل منه؟ ا�

.نس�تطيع بعد األÕن العثور عىل الش�يطان

نّه يسعى وراء الش�يطان أل)نّه: قلت للرجل الواقف أ)مايم هل مسعت؟ ا�
ّن هللا وضع يف. صّدق أ)نّه مسؤول عن تطّور اخلليقة وصدقًا أ)قول كل ا�

ىل الوراء، وال ليتحّجر يف رشنقة امجلود ...لّك واحد منّا عقاًل، ال لمييش ا�
حْنن املسؤولون عن التقّدم والتأ)ّخر، وحْنن حْنمل رساةّل وعلينا أ)ن

ومك يكون فاشاًل َمن يتعب من محل الرساةّل فرييم هبا يف... نوصلها
.الراّيح قبل أ)ن يبلغ هدفه

احْنىّن الرجل أ)مايم احْنناءة تعرّب عن شعوره ابلرىض والاحرتام، مّث غادر
ىل: لينضّم ا�ىل صاحبه اذلي مسعته هيذر لقد اكن عىل اجلرّس، ودعوتُه ا�

اّي... اّي هل من ش�يطان... وبعد قليل طلبُته ومل أ)جده... بييت، فرشبنا معًا
!هل من ش�يطان
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حتليل النّص

ماذا يريد املفكّر واأل)ديب اللبناين املهجري د. مجيل ميالد ادلوهيي� يف
ربعة" من معهل الفكري اجلديد "يف معبد الروحأ)قصوصته "العباقرة األ)

، وقد نرش األ)قصوصة عىل "الفايس�بوك"،2016"، اذلي يصدر عام 2
جعاب الكثريين.  وحازت عىل ا�

 يف الكتاب، وفهيا20وقد علمُت أ)ّن "العباقرة األ)ربعة" يه النص رمق 
رسار يه من رضورة رسار وكثري من التوضيح. فلعبة األ) قليل من األ)
األ)دب الرمزي اذلي ينكّب األ)ديب ادلوهيي� عليه، من غري أ)ن يقطع

ذ ميكن اعتبار نصوص ادلوهيي� واقعية لكهّنا رمزية اللغة الصةل مع الواقع، ا�
ليه. من مضن املذهب الواقع� - الرمزي اذلي مييل ا�

وقد وضع ادلوهيي� أ)مامه مجةل من األ)هداف الفنية والفكرية والفلسفية،
مهية، وقد وصلت، من لكّن أ)مّه تكل األ)هداف توصيل رسائل ابلغة األ)
ىل ىل املتلق�، وا� خالل الشخصيات األ)ربع اليت أ)رادها أ)ن تكون بريده ا�

العامل، يف مرحةل تبشرييّة من أ)دبه الغيّن، والشخصّيات األ)ربع اليت يوّظفها
ىل هَّنم مجموعة من الرجال يأ)تون ا� ادلوهيي� يف نّصه تعاِرضه يف أ)فاكره. ا�

املعبد اذلي بناه ادلوهيي� للتّو عىل أ)نقاض معبد قدمي، بعد أ)ن سمّل املعبد
ىل املعبد من قبل، مه لتلميذه يف الكتاب األ)ّول، وهؤالء الرجال مل يأ)توا ا�

غرابء ال يعرفهم، والاكهن يف معبد الروح يعرف الناس من وجوههم،
ىل املاكن البعيد عن املدينة.  ومه قةّل يأ)تون ا�
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ويظهّر ادلوهيي� التعارض بني الزائرين األ)ربعة والاكهن، فاأل)ّول يعرتض
ىل املعبد واس�توىل عىل ماهل ومال الاكهن أ)يضًا، وحيتّج أل)ّن اللّص دخل ا�
ذا جاع ّن اخلري ا� لكّن الاكهن يواهجه ابلقول: "لعكّل مل تقرأ) الكم القائل: ا�

نّه يرشب من املياه ذا عطش فا� يطلب الطعام ولو يف الكهوف املظلمة، وا�
ليه اخلري ليأ)خذ منه املنتنة الراكدة...  فأ)نت الكهف املظمل اذلي جاء ا�
ذا لهيا يف تعّطشه. وا� طعامه، وأ)ان املياه املنتة الراكدة اليت جاء يسعى ا�
خيار، فال شّك يف رشار يتحمّكون مبصائر األ) كنت تتعّجب من أ)ّن األ)

أ)نّك مل تسمع الكم القائل: "ليت الظباء تس�تطيع أ)ن تعمّل السالحف كيف
؟جتري برّسعة"

وينرصف الزائر األ)ول غاضبًا حني يسمع هذا الالكم، وخيرج وال يعود
ّن الرّش هو خري متأ)لّم. أ)بدًا. أل)نّه هو اذلي قال ا�

أ)ّما الزائر الثاين، فهو غريب أ)يضًا ومن وراء البحر البعيد، ويعتقد أ)ّن
اال�نسان قوّي وعظمي وال حاجة لوجود هللا، فال يدينه الاكهن يف ما

نه ال يدين الاكفرين وال يعاقهبم ليه، وهو القائل يف كتابه األ)ول ا� ذهب ا�
ذا اقتنعوا قناعهم ابملنطق، فا� )عظة القاتلون ابلس�يف(، بل هو حياول ا�

ذا مل يقتنعوا ال يكون عدم اقتنامع مواًت هلم. اكن اقتناعهم والدة اثنية هلم وا�
ولكّن الاكهن ال يقف مكتوف اليدين أ)مام جّحة الزائر الغريب، بل يسأ)هل
أ)ن يقتلع جشرة اّيبسة من أ)مام املعبد مل يس�تطع املاكرون اقتالعها عندما
ربطوها ا�ىل خيوهلم وحاولوا جّرها، فيجيب الزائر: كيف تريدين أ)ن أ)قتلع
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ذا اكن املاكرون مل يفلحوا يف اقتالعها؟ وعند ذكل يفهمه الشجرة بيدّي ا�
الاكهن أ)ّن هللا أ)قوى من اال�نسان أل)نّه يس�تطيع اقتالع الشجرة وزلزةّل

األ)رض.

ىل أ)ما الزائران الثالث والرابع فأ)حدهام غريّب واألÕخر رشيّق، األ)ّول دخل ا�
املعبد والثاين بق� خارجًا أل)نّه ال حيب املعابد. وهام يبحثان عن الش�يطان
ليه ليك Õمر مع الش�يطان وأ)رسهل ا� وال جيدانه. ويزمع الغريّب أ)ن هللا قد تأ

يوقعه يف الرشور، أ)ّما الثاين فريى أ)ّن الش�يطان هو املسؤول عن تطّور
دانة البرشية وتقّدهما. وينصب اهامتم الاكهن عىل ثالثة أ)مور: األ)ول عدم ا�

الرجل اذلي مل يدخل ا�ىل املعبد، واعتبار أ)نه يعبد هللا عىل طريقته،
مستشهدًا بالكم املعمل األ)كرب )يسوع املس�يح( "من ليس ضدان فهو

قناع الرجل الغريب بأ)نه اكن يفعل الرشور يف حياته منذ معنا"، والثاين ا�
Õمر ودل، وهو ما يزال يفعل الرّش بعد أ)ن ضاع منه ش�يطانه، فاهلل ال يتأ

مع الش�يطان، واال�نسان فيه اخلري وفيه الرش، والش�يطان يكون يف نفسه
قناع حمّدثه عندما يتغلب الرّش اذلي فيه عىل اخلري. أ)ما األ)مر الثالث فهو ا�

بأ)ّن هللا أ)عطاان الفكر والنور وحْنن مسؤولون عن تقّدم البرشية وليس
للش�يطان أ)ي دور يف ذكل.                                       

اعتقادات ادلوهيي�:

بناء عىل النص اذلي بني أ)يدينا، ميكن أ)ن نس�تخلص مجةل من اعتقادات
لدلوهيي�، ال خّتتلف ا�طالقًا عن اعتقاداته يف الكتاب السابق، ويه:
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اّل حتّول العامل ا�ىل Õمث جيب أ)ن يُعاقب وا� ن اذلي يرتكب املعايص واملأ -ا�
بؤرة للفساد والرّش، فالغفران عند ادلوهيي� يكون أل)ولئك الناس اذلين

نسوا أ)ن يضعوا زيتًا يف مصباهحم، وعندما انتهبوا وضعوا فيه زيتًا، فهؤالء
أ)صاًل يعيشون يف النور ولكّن النور خيبو ويضعف أ)حيااًن يف نفوسهم، أ)ما
اذلين يف نفوسهم عمتة ومل حيملوا مصباحًا يف حياهَتم، فيجب أ)ن حُياس�بوا
ليك ال يقع الناس حضااّي هلم. وهذا الاجتاه ادلوهيي� يناقض املذهب اذلي
ن اال�نسان خرّي دامئًا ليس فيه رش، وقد يرتكب الرشور أل)نه جيوع يقول ا�

أ)و يعطش.

-ا�ن هللا موجود، والانسان ال يس�تطيع أ)ن يكون هو هللا همام اكنت
 مرات عند جربان مثاًل( ال يؤّهل7قوته، والتقمص عدة مرات )التقمص 

لهًا، فادلوهيي� يعتقد أ)ّن التقمص ماليني املرات ال اال�نسان أل)ن يكون ا�
نسان احلقيقة الاكمةل وال ميحو الرش من نفسه، وهللا هو احلقيقة يوفّر لال�

الاكمةل وهو اخلايل من الرّش.

هَّّنم مه هللا وهللا مه )اكحلاّلج والسهروردي( مل يكن ّن اذلين اّدعوا أ) -ا�
قصدمه كذكل، بل أ)رادوا أ)ن يصّوروا مقدار العالقة اليت جتمعهم مع هللا
من خالل العبادة، فأ)خطأ)وا يف التعبري وعوقبوا رّش عاقبة، فامسعه يقول:
هَّّنم وهللا واحد، "بعضهم يغرقون يف اخلري ويف حمّبة هللا حىّت الاعتقاد أ)
هَّّنم قالوا ومك قرأ)ان يف الكتب عن أ)انس تعّرضوا للعقاب واجلدل واحلرق أل)

هل، نّه ا� الكمًا مل يفهمه امللوك. فال أ)عتقد أ)ّن عاقاًل يس�تطيع أ)ن يقول ا�
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ولكّن املبالغة يف الالكم أ)وقعت الكثريين يف املهاكل... هل فهمت ما
أ)عين؟"

ن اخلري والرّش موجودان يف اال�نسان، وخسافة القول ا�ن هللا يتأ)مر مع -ا�
الش�يطان ليك يوقع اال�نسان يف املهاكل.

-الش�يطان غري مسؤول عن تطّور البرشية، فالفكر اذلي أ)عطاه هللا
ن الاعتقاد أ)ّن األóةّل فهيا نسان هو األ)داة اليت  هبا خيرتع ويتقّدم. وا� لال�

ش�يطان هو من خرافات العامة، وال يتوافق مع احلقيقة مطلقًا، حبسب
رأ)ي ادلوهيي�.

رسار النّص  أ)

رسار النّص رباّم نكون حىّت األÕن غري قادرين عىل اكتشاف أ)حد أ)مّه أ)
ادلوهيي�، وقد نكون مس�تعجلني كثريًا ليك نسأ)ل األ)ديب: من مه
الشخصّيات األ)ربع؟ وملاذا مل تذكر أ)سامءمه يف األ)قصوصة الهادفة؟

هذا الغموض يريده ادلوهيي� من السامت املؤثّرة يف معهل األ)ديب، حبيث
يرتك للمتلق� فرصة التحليل واملقارنة والنقاش، غري عامل أ)ّن املتلق� منشغل

رسار، ما عدا قلياًل من املثقفني يف أ)مور كثرية، وغري هممّت ابكتشاف األ)
ىل الكشف... اذلين قد يس�تفّزمه املوقف األ)ديب ويسعون ا�

الزائر األ)ول من غري شّك هو جربان خليل جربان، وقد غضَب من
السارق اذلي اس�توىل عىل ماهل، فأ)عاد الاكهن عىل أ)سامعه ما قاهل يف
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نّص "اخلري والرّش" - كتاب النيب، عن اخلري اذلي جيوع ويعطش
ىل الرّسقة، وعن السلحفاة البطيئة ا�ىل معل اخلري والظباء فيضطر ا�

الرّسيعة ا�ىل معل اخلري، وذلكل يغضب جربان أل)ّن املوقف احليايت فرض
عليه أ)ن خيالف تعالميه وينىس ما قاهل يف "النيب".

الشخصّية الثانية اليت جاءت من وراء البحر الكبري هو الفيلسوف
ذا اقتنع - بأ)ن هللا موجود األ)ملاين فريدريك نيتشه، وقد أ)قنعه ادلوهيي� - ا�
وهو أ)قوى من اال�نسان، ووجوده حاجة ال ميكن الاس�تغناء عهنا. فاهلل -

كام يقول ادلوهيي�- ليس اكئنًا جمّسامً بل هو اللك يف اللّك والنور يف
نسان خطأ)وا عندما ظنّوا أ)ن هللا ا� ن الناس قد أ) النور. ويقول ادلوهيي� ا�

مثلهم، وال يس�تطيع أ)ن يزحي اجلبل من ماكنه أ)و يقتلع جشرة من أ)صولها،
وهذه الصورة جعلت الكثريين ينكرون هللا وقدرته األ)زلية.

والزائر الثالث هو الاكتب والشاعر األ)ملاين وولفغانغ غوته اذلي صّور يف
Õمر مع الش�يطان وأ)رسهل ا�ىل بداية مرّسحيته الشهرية "فاوست" أ)ن هللا تأ

فاوست ليك يقوده يف طريق الرّش. "وهكذا يدعو هللا الش�يطان أ)ن
(. أ)ما الفلسفة92، ص 1يقتاد اال�نسان ا�ىل الهاوية" )فاوست، اجلزء 

ادلوهيية فغري ذكل، ومفادها أ)ّن الرش ليس طارئًا عىل الناس، بل هو
فهيم منذ الوالدة، كام أ)ّن اخلري فهيم منذ الوالدة أ)يضًا، وقد جعل زائره يف
ليه وبعد ان رحل املعبد يعرتف بأ)نّه اكن يفعل الرّش قبل جم�ء الش�يطان ا�

ذن؟ عنه، فعن أ)ّي ش�يطان يتحدث ا�
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رسار اليت ال أ)ّما الشخصية الرابعة اليت بقيْت خارجًا فستبقى رّسًا من األ)
اّل اكتب األ)قصوصة، وهو ال يفصح عهنا. وال أ)حد يس�تطيع أ)ن يعرفها ا�
جيربه عىل ذكل، وهو القائل يف ديوانه اجلديد "حاولت أ)ن أ)تبع الهنر...
يس قبيةل من اجلّن. عقيل من خشب الهنر ال يذهب ا�ىل اكن": "يف رأ)

قدمي ال يتنّجر."
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الرمز والرمزيّة يف قّصة "طائر الهامة"

 

خّترتق قّصة "طائر الهامة" لأل)ديب اللبناين ادلكتور مجيل ادلوهيي� جدار
بداعه الشعرّي عن طريق يّن به يعرض ا� الواقع يف كثري من األ)حيان، وأك)

النرث، أ)و أ)نّه مل يرد أ)ن يتخىّل عن ميهل الطبيعّ� ا�ىل الرمزيّة يف قّصة
واقعّية يوازن فهيا بني اجملرى القصيص املفهوم ولوحات فنية رمزية ابلغة
العمق. وميكن حتديد املسار الرمزي يف "طائر الهامة" عرب الرموز كامّدة

وأ)جسام، وأ)يضًا عن طريق اللغة اليت جاءت منفصمة لتؤكد ولوع األ)ديب
رصاره عىل البقاء يف ادلائرة الشعرية الغارقة يف التعقيد. ابلرمز وا�

نين لن أ)طرح يف النقاش مسأ)ةّل الرّسد أ)و احلبكة للقصة، فقد حتّدث وا�
العديد من النقاد عن هذه الناحية، وسأ)كتف� بعرض املسار الرمزي من

خالل الرموز أك)دوت، والرمز لكغة.

يف املوضوع األ)ول، الرموز أك)دوات، يبدو أ)ن "طائر الهامة" نفسه هو
ن العرب قبل اال�سالم رمز للثأ)ر يف اجملمتع الرشيق. وليس جديدًا القول ا�
اكنوا يعتقدون أ)ن طائر الهامة خيرج من رأ)س القتيل ويصيح: اسقوين،

اسقوين، حىت يؤخذ ابلثأ)ر من القاتل. وتظهر مالمح هذا الطائر يف
القصة من بدايهتا: "خّترتق معبد الطبيعة املقدس صيحة يطلقها طائر
خرى أ)قل غاضب، فترتدد جنبات األ)رض صداه املزجع، وتفّر طيور أ)
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(. والطائر اذلي يصفه الاكتب ليس من8سوادًا  مث تغيب رسيعًا" )ص 
(. ومن يمتعن يف القصة جيد أ)ن طائر الهامة هو28جسد وروح )ص 

سلوى نفسها )انفصام خشصية( اليت تريد الثأ)ر لزوهجا. الطائر صورة عن
Õهَتا وجزؤها األÕخر، والرواية تبدأ) معه ومعها: "هو صورة عن املرأ)ة ومرأ

نفسها املضطربة اليت ترتعش يف قفص ضيق، وتغالب احلدود لتنطلق ا�ىل
(28البعيد معربة عن غضب خانق ورغبة يف الثأ)ر." )ص 

وسلوى خّتاف عىل الطائر أ)ن يعطش، فهي� تقول هل: "سأ)سقيك أ)هيا
الطائر املسكني، من خوايب الزمن املّر سأ)سقيك... من مياه البحرية

الراكدة سأ)سقيك... فانتظر قلياًل... قلياًل بعد... وال خّتف من أ)ن تعطش
ىل أ)بد ادلهور.")ص  ذن هو طائر الثأ)ر اذلي يصيح: اسقوين28ا� ( ا�

اسقوين، واملرأ)ة س�تنتقم من قاتل زوهجا لتخلص طائرها من العطش.

خرى ليصري تعبريًا عن الرّش يف وينتقل الطائر نفسه من مرحةل ا�ىل أ)
Õخر يف الغابة )ص  ( فرحت سلوى28العامل، فعندما انترص عىل طائر أ

ال هَّنا رأ)ت يف انتصاره قوة لها... والرصاع ادلايم بني الطائرين ما هو ا� أل)
عادة رمس، مبالمح رمزية، للرصاع احلاّد من قدمي الزمان بني اخلري ا�

85-84والرش. ويصل التفاعل بني سلوى وطائرها ا�ىل اذلروة يف ص 
عندما هامجت الطيور سلوى يف مزنلها، وراحت تنقدها يف رأ)سها ففار

دم كثري. ومل تس�تطع الهروب أل)ن أ)رضية املزنل اكنت من مصغ. وهذا
املشهد يؤرش ا�ىل معاقبة روح سلوى لها بعدما تقاعست يف األ)خذ ابلثأ)ر.

ويأ)يت رمز الغابة ادلاكنة القريبة من البيت، لميثل عاملًا داكنًا، فقلام نعرث
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جشار مسراء، الغمية فوق الغابة رمادية، عىل وصف مفرح للغابة: األ)
(... فالغابة يه عامل اّيئس وحزين، ليس عىل4األ)وراق صفراء )ص 

طريقة الرومنطيقيني بل عىل طريقة الرمزيني اذلين ال هيمتون ابلوصف
ىل أ)عامق الروح. ويف ص  ، تتفاعل57-56اخلاريج بقدر ما ينفذون ا�

سلوى مع الغابة أ)يضًا )عاملها الرشير واحلاقد(، فرناها اتهئة يف الغابة
تبحث عن الطائر وال جتده، فتغضب وتغرز أ)ظافرها يف جذع جشرة

ليس�يل منه دم أ)زرق )الشجرة حضّية ودهما بديل عن دم القاتل املفرتض
فؤاد الرّسنوك(. 

Õخر هو طيارة الورق اليت ميسك هبا ودل عند ويربز يف القصة رمز أ
ىل فوق. ومن شاطئ البحر. ولعّل الطفل هو األ)ديب نفسه اذلي ينظر ا�
الواحض أ)ن الطّيارة مل تدخل عىل النّص من ابب الزاّيدة ولزوم ما ال يلزم،

حياء عن األ)مل والطموح الذلين يتخطيان ادلم للوصول ا�ىل عوامل فهي� ا�
جديدة يف الروح. وتظهر الطّيارة عدة مرات يف النص ا�ىل حني خيتف�

الودل ونعمل أ)ن أ)ههل سافروا ا�ىل خارج البالد )غربة األ)ديب عن وطنه(.
خرى، حدى املرات مع طيارة أ) وبني هذا وذاك تتصارع الطيارة يف ا�

فتدوران وتدوران وتسقطان أ)رضًا فيسمع الصطداهمام ابأل)رض حْنيب
ن رصاع الطيارتني هو يف اجلوهر الرصاع نفسه اذلي وقع59)ص  (. وا�

Õخر يف الغابة. وميكن أ)ن نرى يف سقوط بني طائر الهامة وطائر أ
الطيارتني املروع اهَّنيار احلضارة، لكن األ)ديب ادلوهيي� يبق� انفذة مفتوحة

خرى راغبًا يف اس�مترار احلياة عىل األ)مل، فالودل مرص عىل صنع طيارة أ)
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اليت ال يغلهبا املوت.

وبعد لك هذا يفاجئنا األ)ديب بأ)ن الودل ليس حقيقيًا: "ودل من هدير
األ)مواج ومن أ)جنحة النورس ويسكن يف رمال السؤال: هل بعد الوجود

وجود؟"

ومك كنت أ)متىّن لو أ)ن األ)ديب ادلوهيي� ظل حمافظًا عىل الغموض أ)ثناء
اس�تخدامه للرمز، فهو يرشحه، رباّم خوفًا من أ)ن حيمك املتلق� عليه

ىل العبث، والقارئ العريب يف الغالب معتاد عىل ابلغموض أ)و بأ)نه مييل ا�
هَّنا ال حتتاج ا�ىل معل الفكر والغوص وراء األ)بعاد. ومن الواقعية وحيهبا أل)

(، "بل50الرشوح اليت عرثُت علهيا : "الطائرة تعبري عن احلمل" )ص 
(... 28هو )طائر الهامة( صورة عن نفسها املضطربة" )ص 

وعندما يس�تخدم رمز الزهرة عند النافذة اليت يريد البطل راّيض أ)ن
(.77يعانقها، يوحض ادلوهيي� أ)يضًا أ)ن الزهرة يه حبيبته سعاد )ص 

حدى املرات يس�تخدم ادلوهيي� واحدًا من أ)مه الرموز اليت تتعلق به ويف ا�
خشصيًا، وحْنن كثريًا ما نراه جيعل من القاتل املفرتض فؤاد لرّسنوك كناقل
أل)فاكره، فامسع الرّسنوك يقول: "السائق يرشب عىل الرصيف. خذوين

ىل السائق أل)تشاجر معه. أل)زلزل األ)رض حتت قدميه، وأل)نشب أ)ظافري ا�
يف ابتسامته الصفراء... رجل مريض... يرافقين من ماكن ا�ىل ماكن، وال

ذا متعنا يف هذا النص83أ)عرف كيف يرتب األ)مكنة والعناوين )ص  (. وا�
ميكننا أ)ن نكتشف أ)ن األ)ديب يريد أ)ن يتشاجر مع السائق اذلي يقوده
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)القدر(. وهذا السائق ال يعرف كيف يرتب األ)مكنة والعناوين )جهرة
ىل ماكن(. ويريد األ)ديب أ)ن يتشاجر مع قدره األ)ديب املتتالية من ماكن ا�

ويغرز أ)ظافره يف ابتسامته الصفراء انتقامًا من املايض.

ن "طائر الهامة" تتأ)رحج بني يف املوضوع الثاين، لغة الرمز، ميكن القول ا�
: "واذلين يعرفون الرّسنوك منذ صغره13لغتني: لغة واقعية كام يف ص 

نه اكن يتعمل يف مدرسة القرية. ومل يكن ينقصه اذلاكء، بل اكنت يقولون ا�
متزيه عن التالميذ األÕخرين براعته يف الكتابة. وعندما أ)صبح فىت، اكن
ن من يقرأ) هذه يكتب القصص املضحكة، واخلواطر، وبعض الغزل". ا�

اللكامت ويكتف� هبا يعتقد أ)ن ادلوهيي� اكتب واقع�، ولكن متابعة القراءة
يف القّصة تظهر أ)نه رمزي أ)يضًا، وهو حيرص عىل املوازنة بدقة بني لغتني

متناقضتني متامًا. وملاذا يفعل ذكل؟ أل)ن القّصة تطرح نفسها بقوة عىل
Õخر فينتفض عقهل فال يس�تطيع فاكاكً من الواقع، مّث يشده الشعر يف اجتاه أ

عىل العادي من اللغة وحيلق يف سامء الرمز وأك)ن الواقعية مشلكة
مفروضة عليه فرضًا. واللغة الرمزية يف بعض املواقع صعبة وعصية عىل

الاكتشاف:"وحني أ)سأ)هل: ما شأ)ين وهؤالء الناس؟ يقول: مه البحر وأ)نت
ننا يف اكبوس... أ)نت لست حقيقة... أ)ان املركب... فأ)رصخ أ)مامه: غلط... ا�

والناس مل نكن يومًا حقيقة. عيّل أ)ن أ)كون البحر وأ)نمت مجيعًا مراكب...
هكذا ميكن أ)ن أ)كون واحدًا ال أ)كرث... وأ)صبح جفافًا خالل عصور..."

هَّّنا ممتعة، وساحرة ومليئة اللغة الرمزية هنا أ)بعد من املتناول، غري أ)
ابلتناقض اذلي خيف� تناقضًا ذاتيًا عنيفًا جتاه احلياة. احلياة غلط. الرؤية
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غلط والعقل غلط. وجيب أ)ن تعاد صياغة األ)مور والتفاصيل بكثري من
الثورة والانقالب عىل املأ)لوف. 

وتذكر اذلاتية عند ادلوهيي� بأ)سلوب شارل بودلري يف "طائر األ)لبرتوس"،
ويه مقطوعة شاعرية يتحدث فهيا بودلري عن طائر أ)لبرتوس جرحي يقع

عىل سفينة فيقبض عليه البحارة ويعذبونه وحيرقون جسده ابلسجائر،
ويقدلونه يف مشيته العرجاء. وطائر األ)لبرتوس هو بودلري نفسه املعذب
Õاثر الرومنطيقيّة وال تزال من العامل. والرمزية يقول ادلوهيي� جاءت من أ

نكر الرمزيون ذكل. ها هو فؤاد الرّسنوك ن أ) اذلاتية متداخةل معها وا�
)الناطق ابمس ادلوهيي� نفسه( يتلكم هبذه الرمزية اذلاتية: "أ)مجع ش�تات

معري عىل صفحة من غبار. يف يدي ارتعاشة، ويف شفيّت ملح. مفن أ)ين
تأ)يت األ)فاكر واأل)فاكر زجاج حمّطم؟ وكيف جملنون أ)ن يفصح عن ثورة

جنونه؟ … اجملانني ال يقرأ)ون وال يكتبون، ولكهنم جييدون قتل احلروف
ويه يف همدها. فدعوا احلروف انمئة يف خوايب العصور، ليك ال يدوس

(. نقف أ)مام هذا املقطع لنكتشف أ)ن3علهيا اخملبولون بأ)حذيهتم." )ص 
ذا اكن اختالفًا عن املريّئ واملسموع واملتفق عليه. واجملانني اجلنون فضيةل ا�

يقتلون احلروف اجلامدة ليك يعيدوا صياغة احلياة من جديد. 

Õخر يقول الرّسنوك: "احلرب ليست بني البرش، بل يه بني ويف ماكن أ
óلهة. وأ)ان أ)ريد من األóلهة أ)ن تتحارب، ليك متزي بني الثأ)ر والغفران. غدًا أ
ستنقّض العاصفة عىل جشرة فتعرهيا، لكن العاصفة اكنت عارية قبل أ)ن
هل المترد، والعاصفة حضّية". هكذا يوقعنا الرمز يف ذن ا� تودل. الشجرة ا�
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هل المترد أ)م العاصفة  ومن ينترص؟حرية من أ)مران، مَفن الضحية؟ الشجرة ا�
عىل من؟ ويرتك األ)ديب مساحة الفكر مرّشعة ليك يكون لنا حْنن معل

خرى ىل الضفّة األ) يف الكمه، فال نيئس من احملاوةّل وال خناف من العبور ا�
من املعىّن.

نين أ)كتف� هبذا القدر من احلديث عن اللغة الرمزية، اليت طغت عىل وا�
كثري من املواقع يف القصة، وأ)ترك للمتلق� اذلي يمتعن يف الكتاب أ)ن حيلل
ذا اكن من أ)نصار الواقعية فس�يجدها أ)مام عينيه انصعة ويناقش ويفكر، فا�
ذا اكن من أ)نصار الرمز فهو س�يكون راضيًا بولمية الرموز. ولن وموحية، وا�

ال من اكن يكره الرمز والواقع معًا. ينجو من القصة ا�

مقطع من قّصة "طائر الهامة"

تشابكت يداهام كطفلني صغريين يسريان حتت السامء، وعندما غسلت
، كتب األ)مواج أ)قداهمام، ورقصت الشمس يف غالةّل من احلرير األ)رجوايّنِ

ا يه، فقد رقصت دمعة". أ)حبُِّك اّي سعاد: "راّيض عىل رمال الشاطئ أ)مَّ
فرح يف جفهنا الرقيق، وطلبت منه أ)ن يعيد الكتابة عىل جذع جشرة

قريبة، خوفًا من أ)ن تغمر األ)موج اللكامت، ومتحوها يف غفةل عني، فتصبح
.اخللجات انرًا منطفئة

عند شاطئ البحـِر، ويف ذكل املساء امجليل، حملت سعاد فىت يُمِسك
ات .بيده خيطًا حْنياًل، ويُراقب طيَّارته الورقيَّة، ويه تطري ا�ىل حدود اجملرَّ

:ابتسمت للفىت، وسأ)لته
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أ)ال خّتاف، وأ)نت وحيد عىل هذا الشاطئ؟

رتني يف اخليط الـذي يفصل مل جيب عن سؤالها، بل ظلَّت عيناه مسمَّ
ىل أ)ن جيعل طيَّارته الورقيَّة تصل. األ)رض عن السامء اكن عنده طموح ا�

ىل فضاء مل حيمل به برش من قبل، فاأل)رض التـ� يعيش علهيا ما عادت ا�
Õخرين، خيَّمت العمتة عىل قلوهبم، وأ)طبَقت َّام يه مكل أل)انس أ ن ملاكً هل، ا�

.أ)جنحة قامتة عىل خياالهَتم

، مثَّ تعود لتودل قالت سعاد للفىت، بيامن اكن راّيض يُراقب موجة تتكرّسَّ
:من ذاهَتا

هل دليَك حمل؟

:عند ذكل، رصف اهامتمه عن طيَّارته، وقال

جشار... أ)حاليم كهذه األ)جنحة املُرفرفة ...كهذا النس�مي اذلي هيدهد األ)
.وكتكل األ)مواج التـ� ال تعرف هدوءًا

بـ� القلوب- عراء، وطّيِ هل... األ)حالم الربيئة يه رفيقة العاشقني، والشُّ
تذهب ا�ىل املدرسة؟

.نعم، وعندي شغف ابلقراءة- 

م-  .أ)نت شاعر صغري، وأ)توقَّع أ)ن تصبح شاعرًا كبريًا يف يوم من األ)اّيَّ

:حِزن الفىت، وقال
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يب يريدين أ)ن أ)كون همندسًا هل تعرفني مك يس�تغرق من الوقت ُصنع. أ)
يف األ)حالم ميكننـ� أ)ن أ)صل ا�ىل! طائرة من احلديد حتملين ا�ىل القمر؟

أ)ّيِ كوكب يف ملح البرص، وذلكل أ)حبُّ طيَّاريت الورقيَّة أ)كرث من أ)ّيِ
Õخر .اخرتاع أ

حصيح، فالطيَّارة يه تعبري عن احلمل، والفرق شاسع بني... حصيح- 
.األ)حالم التـ� تصنع املعجزة، والعقول التـ� تصنع احلقيقة

اكنت سعاد تمتىّنَّ لو اس�متع راّيض ا�ىل حديث الفىت، اذلي اكن ال يزال
ل البحر، َّه ممسك برمق، فراّيض اكن منشغاًل بتأ)مُّ ممساكً ابخليط، وأك)ن

.وما فيه من غرابة وابتعاد

.مىش راّيض وسعاد عىل الشاطئ، هامئني يف األ)حالم ا�ىل ما وراء احمليط
اكان يعربان عىل بساط الروح، ويتعانقان عند الغروب، ويشعران ابلربد،

.فيجدان يف تكل اللحظات دفئًا أ)قوى بكثري من دفء الشمس

ن رمال الشاطئ، وابتعد لكٌّ مهنام يف طريق، اكتشفا وعندما غادر الشاابَّ
، أ)نَّ احلياة فارغة من أ)ّيِ معىّن، وأ)نَّ ما يُعط� للكون لواًن مجياًل هو احلبُّ

.وال يشء سواه

مغضت عني،. مل يغُف راّيض تكل الليةل، ومل نغُف سعاد أ)يضًا ذا أ) فا�
وق يف الضلوعِ، كام ترصخ القبةل األ)وىل عىل رصيف الزمن .رصخ الشَّ
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نّص "الش�تاء" مجليل ادلوهيي�

 ال يقايض عىل حّق وال يريم برحمه  

نّص "الش�تاء"

بعد س�نوات من والديت، سأ)لُت نفيس عن الامس اذلي تسّمت به،
ليه هَّّنا ال تعرف. وصدَف أ)ن مّر الش�تاء يف املدينة، خفرجُت ا� فقالت ا�

وسأ)لته: هل تعطيين واحدًا من أ)سامئك؟

ذا أ)جاب الش�تاء بغضب: ليس يل غري امس واحد، وال أ)ريد سواه. لكنيّن ا�
اّّيه، فسوف خياف منك الناس، وال يعود كل أ)صدقاء. أ)عطيتك ا�

قلت هل: وملاذا خيافون؟

قال: هل أ)نت تغضب مثل غضب رعودي؟ وهل يف روحك عاصفة
جشار فتقتلعها وتعّرهيا؟  كتكل اليت هَتّب عىل األ)

أ)جبُت: عندي الغضب وعندي العاصفة، مفاذا أ)ريد أ)كرث؟

يّن أ)خاف عليك من الوحدة، فالناس قال الش�تاء: لو أ)عطيُتك امس�، فا�
هَّنا تطول ولو أ)ّن أ)اّييم تقرص خرى، ويمتنّون لو أ) ميّجدون الفصول األ)
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وتنهتي�. ومه يكرهونين 

أ)يضًا وميطرونين ابللعنات، ولكاّم برقت السامء أ)و رعدت هيرولون ا�ىل
منازهلم يف رعب وقلق، وعندما أ)غدق علهيم ابملطر، تتجهّم وجوههم،

لهيم بداًل يسء ا� نيّن أ) وحيملون مظاّلت ليك ال يصيهبم البلل، فأ)شعر وأك)
من شعوري ابلسعادة. 

توقّف الش�تاء هنهية عن الالكم، بيامن كنت أ)راقبه وأ)شفق عليه من اخليبة
اليت يشعر هبا، وعندما أ)يقن أ)نيّن ساكت وليس عندي جواب، أ)ردف

ذا اكن امس� يعجبك، خفذه، وس�تكون أ)نت أ)ّول من يتسّمى به يف قائاًل: ا�
البرش.

خّّتذ امسك أ)هّيا رصخت بفرح عظمي: هل حصيح أ)نّك ستسمح يل بأ)ن أ)
الش�تاء؟ 

رعد الش�تاء رعدة قويّة اهزّتت لها مفاصيل، وقال بصوت قوّي: خذه،
فلعكّل حتمل عيّن بعضًا من اللعنات اليت أ)صابتين يف ادلهور.

مىض الش�تاء عيّن مرّسعًا، ومنذ تكل اللحظة أ)صبح امس� الش�تاء، وصار
أ)هل املدينة خيافون ميّن لكاّم مررت جبانهبم، ويلعنونين لكاّم التقيت هبم،

ومل يعد أ)حد يلق� عيّل السالم. 

تعليق عىل النّص:

عَرفت األ)ديب مجيل ادلوهيي� منذ طفولته، وعَرفُته أ)كرَث يف العرشين من
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معره، وما زال كام هو األÕن، طفاًل يتحّدى الش�تاء. ومن صفاته أ)نّه
اكلش�تاء، يضحُك عندما ترُشق الشمس، ويعبَس عندما يرى الغيوم.

ذا أ)مطرت وحيبُّ أ)ن يقوَد س�ّيارتَه يف الش�تاء، وخصوصًا يف الليل. وهو ا�
ال هيَرُب من املطر ، بل يسرُي بطيئًا، ويقول: لو اكنت اِلمظةّلُ حاجًة

نسان لاكن هللُا خلَقها معه ووضعها فوق رأ)ِسه. يُغامر يف اجملهول وال لال�
وقُفه همام اكنت العوائق، فهو تّواق دامئًا للمثابرةيهياُب الصعاب. ال أ)حد 

ىل األ)مام، ولو عَرف أ)ّن البعَض س�يكرهونَه، وهمام عىل معهِل وامليَّض ُقدمًا ا�
اكن المثُن غاليًا، فهو ال يُقايُض عىل حّق، وال يريم برحِمه ال�رضاِء أ)حد.

اكلش�تاِء ال يعرُف هدوءًا وسكينة... ومك مّرًة يف ِشعره ونرِثه وفكِره مّرت
لكمُة "ش�تاء"؟ هللُا أ)عمل. ويف هذا النّص، يبدو أ)نّه ال يريد امَسه،

فبحسب زمِعه أ)ن وادليِه أ)مسياُه مجيل، قبَل أ)ن يعرِفا شيئًا عن جامهِل أ)و
عن قُبِحه، أ)ّما ملاذا يطلُب من الش�تاء أ)ن مينََحه امَسه، فأل)نَّ صفاِت

الش�تاء تنطبُق عليه، فهو واحٌض وقويٌّ اكلش�تاء، يف الكِمه برٌق ورعود،
أ)فاكُره عاصفة، يعّري اللكمَة من قشورها لتكوَن َخلقًا جديدًا… كَرُمُه

نسايّن وحمّبُته مطر، يفيُض من غري أ)ن تسأ)هَل... فيضاٌن هو من العطاِء اال�
والفكرّي. يقوُل عن نفِسه: أ)فعُل ما أ)عرفُه، وأ)رفُض أ)ن أ)فعَل ما ال أ)عرِفُه،
بيامن الكثريوَن يفعلون ما ال يعرفونَه ويّدعون ما ليس هلم. نعم، س�يخاُف
منُه الناس وال يعوُد هل أ)صدقاء، فهو غاضٌب كغضب الصاعقة مّما حيدُث
يف عاملنا من احْنطاط وهجل، وقد يعيُش يف ِوحدة، أل)ّن الناَس يُمّجدوَن

خرى، وميدحوهََّنا، وش�تّاَن بني فصٍل جيوُد ويُغِدُق عىل الفصوَل األ)
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األ)رض، وفْصٍل كسوٍل قاعٍد، حيُصُد الِغامَر من غرِي أ)ن جيهََد ويتعب.

تسّمى ادلوهييّ� ابمس الش�تاء، ويكوُن أ)ّوَل واحٍد من البرش يتسّمى به،وي
واملفارقَُة الغريبُة أ)نّه يفرُح هبذا الامس، وأك)نّه ال يُصّدق أ)ّن املوصوَف عاد

ليأ)ُخَذ صفاِته الكثرية، عىل الرمِغ من حّدهَِتا، وجربوهَِتا، وِعناِدها... وجامِلها
Õخر، Õخَر يف ماكٍن أ أ)يضًا. وهكذا مييض الش�تاُء مرِّسعًا، أل)نّه عىل موعٍد أ

وصار أ)هل املدينِة خيافون من ادلوهيي� لكاّم مّر جبانهبم، ويلعنونَه لكاّم التقى
هبم، ومل يعد أ)حٌد يلق� عليه السالم. قدٌر يرتبُّص ابأل)قواّيِء يف سوٍق

للِتجارة، َمن يبيُع س�بعَة أ)نواع من الفاكهة خيرّس، ومن يبيُع نوعًا واحدًا
خيه. ومن ال يبيُع يكوُن هل اذلهُب والفّضُة، ليمِتّ ما يُشعل الناَر يف زرعِ أ)
Õَخرون واألÕَخروَن أ)ّولون، وِمن حّق مجيل ادلوهيي� قاهل الكتاب: األ)ّّولوَن أ
أ)ن يرُصَخ يف كتاِبه "حاولُت أ)ن أ)تبَع الهنَر... الهنُر ال يذهُب ا�ىل ماكن":

نهتيَ� من كتايب... ومن عذايب. أ)عُطوين علبَة ِثقاٍب... أل)
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هللا والوجود يف كتاب

 "حاولت أ)ن أ)تبع الهنر... الهنر ال يذهب ا�ىل ماكن"

مل يأ)خذ كتاب ادلوهيي� الرائع "حاولت أ)ن أ)تبع الهنر... الهنر ال يذهب ا�ىل
ماكن" حقه يف النقد، فمل يكتب عنه سوى اثنني فقط، منذ صدوره عام

، هام األ)ديبة لكود انصيف حرب يف س�يدين، والشاعر أ)محد2016
لهيا وهيب يف بريوت. وهناك مواضيع كثرية جدًا ميكن أ)ن يتطرق ا�

ن اكن عىل صعيد املضمون أ)و اللغة اليت تتنوع بني الواقعية، الباحث، ا�
والرمزية والسوراّيلية الطريفة. ويس�تغرب املطلع عىل حركة األ)دب

املهجري مّما عاانه هذا الكتاب األ)نيق املزنوي يف مكتبة ادلوهيي�، وميكنين
خترص هذا السفر املمتزي بلكمة "خي ال ادلوهيي� اذلي الَال". خيَأ)ن أ)

يكف عن احلركة والاخرتاع يف أ)ي نوع من أ)نواع األ)دب املعروفة. وهو
حبق ابعث الهنضة الاغرتابية الثانية يف املهاجر، وجيرؤ حيث ال جيرؤ

 جذبتيندكثريون، وحيلق ا�ىل حيث ال تصل طيور الغاابت والقفار. وق
ىل الفلسفة، فادلوهيي� يف أ)ول يف الكتاب األ)فاكر الوجودية اليت ال ترىق ا�
قطعة من الكتاب ينكر أ)نه شاعر، ويقول: هللا هو الشاعر وأ)ان منتحل
صفة. ولكنا يعرف أ)ن ادلوهيي� يكرر دامئًا أ)نه ليس الشاعر، وال يعط�
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الناس من فضهل بل من فضل هللا عليه، ومك تتجىل صورة هللا يف بداية
بداع( اذلي أ)طلع ا جشار من صورةأل)الكتاب فهو الساحر )من السحر اال�

لهه، اجلدار، ورتّب الكواكب عىل صفحة املاء. وادلوهيي� يريد احلتفاظ اب�
(.6ولن يعطيه أل)حد )ص 

نه اال�هل املنتظر يف روحانية ادلوهيي�، وبعيدًا عن جضيج القبور.. هللا ا�
(. ولكن األ)ان واأل)نت يف اعتقاد ادلوهيي� يه8وحده الزمان واملاكن )ص 

أ)نت يف الهناية، فاخمللوق ال قدرة هل عىل اخزتال اخلالق، بيامن اخلالق هل
قدرة عىل اخزتال اخمللوق: أ)ان الروح وأ)نت احلياة، أ)ان الغناء وأ)نت معزوفة
األ)فق. اخترصين يف لكمة صغرية، لكهّنا لكمة أ)كرب من الشمس، يه أ)نت

ذن ال يؤمن ابحللولية أ)ي الوحدانية بني هللا9)ص  (. ادلوهيي� ا�
واال�نسان، فلو عاش اال�نسان مليون حياة، فلن يصبح خريًا صافيًا ال

خطيئة فيه كام هللا. 

Õخر ويأ)مره بأ)ن هل أ ليه ا� هل واحد، فعندما يأ)يت ا� وال يؤمن ادلوهيي� سوى اب�
يلمث كفيه ويسجد للشمس والقمر، خياف منه، ولكنه يرفض أ)ن يقبّل

لهًا ليس يف قلبه )ص  (.14أ)حدًا ال حيّبه. ويرفض أ)ن يعبد ا�

نسان يف رؤية ادلوهيي� الفكرية. فعندما يتحدث وحيدًاا�واال�هل صديق لل
ا�ىل نفسه، يتشاجر معه رجال حضكوا منه أل)نه ينظر ميينًا وشاماًل وحيّدث
أ)حًدا، وأ)ثناء اجلدال يؤكد ادلوهيي� أ)ن الشمس يه ظالم يش�تعل، وأ)ن
ىل نّص بعنوان "النور والظالم" يف كتاب الليل نور ميوت. وهذا يعيدان ا�
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"يف معبد الروح"، حيث يقول: "الظالم والنور توأ)مان ال ينفصالن،
(30)يف معبد الروح، ص ُودلا معًا وخيدُلان معًا" 

كام خياطب ادلوهيي� واحدًا من الفتية اذلين يتشاجرون معه، ليؤكد هل أ)نه
صغري أ)مام اخلالق: "صوته أ)قوى من العاصفة، دليه الكواكب، وأ)نت دليك

رغيف وقبعة... هو النور اذلي ال تراه، والصوت اذلي ال تسمعه، ولن
(. 41يكون يف قلبك ما حييت" )ص 

ىل طائفة ميان ادلوهيي� اذلي حيّب هللا، ويرفض الانزاّيح ا� هذا هو ا�
ن العمل جعهل يكتشف هللا وليس العكس، ويف امللحدين، وهو يقول ا�

كتابيه "يف معبد الروح" و"تأ)ّمالت من صفاء الروح" العديد من
النصوص اليت تثبت هذه احلقيقة: "لقد اته بعض الفالسفة اذلين

اخترصوا الطريق، وأ)رادوا أ)ن يكون هللا حموًا وزوااًل، مفا أ)زالوه من
د ذن أ)كرب من أ)ن يتجرَّ الضامئر والقلوب، وال حموه من الكتب. املسأ)ةّل ا�

د النظر يف اخمللوق ليك اخلالق كام هو اخمللوق، وذلكل عليك أ)ن حتّدِ
ا اكفية ال�قناعك بنبل وجوِدك هَّنَّ تعرف اخلالق معرفة غري اكمةل، بيد أ)

(7وماكنتك حتت السامء". )يف معبد الروح، ص 

 وادلوهيي� يعترب اال�نسان ضعيفًا وأ)ّن اخلطيئة ال تقتهل، مفن يرتكب
اخلطيئة يش�به من نيس أ)ن يضع زيتًا يف رساجه، وعندما ينتبه، يسكب

زيتًا يف الرّساج فيعود النور ا�ىل حياته. الناس جيهلون أ)نَّ املرء يودَل
ا هَّنَّ واخلطااّي يف قلبه، وأ)نَّ اخلطااّي ال تأ)يت يف أ)ثناء احلياة من تلقاء نفسها. ا�
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ىل فضاء النور. ن هيبَّ النس�مي حىتَّ خيرج ا� اكلعطر اخملبوء يف الزهرة، مفا ا�
ة، ومن نواهَتا القاس�ية خرجت هذه ا والدة متعرّثِ اخلطيئة والدة، لكهنَّ

َّفة من الرؤوس، وهذه األ)قدام العارية اليت خّتبط يف تراب األóالف املول
(، واخلطيئة ليست ضدَّ النور، بل يه6الزمن. )يف معبد الروح ص 

أ)زمة يف قلب النور. وعقاب اخلطيئة ال ينبغ� أ)ن يكون مواًت أ)بداّّيً، بل
ىت مساحمة وشفقة عىل الروح اليت غفت ومل تنتبه ا�ىل أ)نَّ الظالم قد أ)

ة. )يف معبد الروح، ص (36عىل حني غرَّ

ويف "حاولت أ)ن أ)تبع الهنر... الهنر يذهب ا�ىل ماكن" نّص بعنوان
"خطيئة"، يتجادل فيه مع الاكهن أل)ن صورة امرأ)ة أ)مجل من صورة العمتة

بداع�85)ص  ىل ما هو أ)معق من هذا التصوير اال� (. ومييض ادلوهيي� ا�
ذا كنت ريشة يف يد األ)ديب، ابجتاه فكرة وجودية معيقة : ليقول: "ا�

القدر، فا�ىل أ)ين أ)س�تطيع الهرب؟ أ)ان جناح مكسور... أ)ان جرح أ)معى، أ)ان
خطيئة من غري ذنب... خّتيفين خطيئيت، ولكنين أ)دوس علهيا وأ)نترص

(.85عىل ذل احلياة". )ص 

ن اال�نسان ضعيف يف يد يف هذا املقطع الصغري فكراتن أ)ساسيتان هام: ا�
هَّنا ودلت القدر وال يس�تطيع الهرب من اخلطيئة اليت تقول ادلاّيانت ا�

Õدم وحواء. فاخلطيئة لبست اال�نسان وال ذنب هل فهيا. معه، أ)و ورهثا من أ
والفكرة الثانية يه أ)ن احلياة جيب أ)ن تس�متر، فال ينبغ� أ)ن تكون

اخلطيئة مواًت أ)بداًّي، بل يه يشء يعرتض املرء يف الطريق فيدوس عليه
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ليتخلص من اذلل املفروض بقوانني وضعت سلفًا لتنظمي اجملمتع وأ)صبحت
قيودًا تكبل البرش يف حلهم وترحاهلم.

 هذا املنحى التربيري لسلوكيات اال�نسان، ال يتناقض مع اعتقاد ادلوهيي�
أ)ن اال�نسان غري خالق، بل هو خملوق، ولك ما يفعهل خملوق أ)يضًا، وليس
من معهل، فمك مرة يكرر ادلوهيي� يف كتابيه املذكورين أ)ن اخللق من معل

 ال ميكل شيئًافاملرءيد اخلالق، من اخلري واال�هل وليس من معل اال�نسان، 
ليعطيه. ويف الكتاب اذلي بني يدينا نقع عىل نص بعنوان "احلكمي"، وفيه

نه هو اذلي صنع املاء؟ فأ)جاب أ)ن حكاميً س�ئل: ملاذا ال يقول النبع ا�
احلكمي، وهو ادلوهيي� نفسه: أل)نّه مل يصنعه يف الواقع. وهذا النص يعيدان

Õخر يف كتاب " " بعنوان "َمن صنع لمكتأ)ّمالت من صفاء الروحا�ىل نص أ
(، يقول فيه ادلوهيي�:13ص )هذا؟" 

"عندما تعرتفون بأ)ّن النبع اذلي ترشبون منه ليس لمك، وأ)نَّ الزهرة اليت
الَّ لتنري تتنّشقون عبريها ليست من أ)مالكمك، وأ)نَّ الشمس ال ترشق ا�

ّذاك تكونون حكامء وعادلني.  الطريق مجليع العابرين كام تنري لمك، فا�

مفا أ)مجل ذكل الفيلسوف اذلي أ)دهش الناس بأ)فاكره العظمية، ومأل)ت
َّا وقَف أ)مامه، وسأ)هل عن ليه، ومل خباره، فاس�تدعاه مكل الرعيَّة ا� ادلنيا أ)
أ)حواهل، أ)راد أ)ن ياكفئه، فنادى ا�ىل اكتب ادلوةّل أ)ن يعطيه أ)لف دينار،
ب الفيلسوف وقال: "أ)ان ما فعلُت ما يس�تحقُّ أ)ن أ)قبض مثنه. وال فتعجَّ

ّن هناك َمن هو َّين كنت أ)مكل شيئًا وأ)عطيُت منه للناس. فا� ن أ)تذكَُّر أ)
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، وهو الفيلسوف األ)ّول اذلي وضع يِفّ أ)فاكره أ)عظم شأ)اًن وقدرة ميّنِ
ا فأ)زهرْت وأ)غنت، فكيف أ)مسح لنفيس بأ)ن أ)دَّع� ما ليس يل؟... نعم أ)هيُّ
يّن أ)صغر من طائر يغّرد املكل اجلليل، لسُت سوى أ)داة يف يد حتّركها، وا�
يف حقل، وأ)قّل قمية من اللون يف الوردة، وأ)حقر من قطرة ماء يف البحر

الهادر. ولو أ)راد هللا جلعلين حرشة تدبُّ عىل األ)رض. وقد رأ)يت يف
جشار الباسقة لكهّنا ال تمثر،  ورأ)يت الناس يتحّدثون حيايت كثريًا من األ)
ّن أ)فاكران يه يف احلقيقة بفخر معَّا جادت به أ)فاكرمه، وليهتم يقولون: ا�

أ)فاكر من هللا تعمل فينا". 
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قراءة لطفوةّل ادلوهيي� وحارضه يف نّص
هنا تسكن العاصفة" - من كتاب "رجل يرتدي عشب األ)رض""

هَّّنا صورة مجيل ادلوهيي� اذلي مل يأ)خذ حقه يف احلياة، واذلي قاوم ا�
الظروف واأل)قدار بصرب يش�به صرب اجلبال عىل العواصف، وهنا، يف

قلبه تسكن العاصفة. يف حتمهل الصعاب وس�نوات الغربة والضياع من بدل
Õخر. ىل أ ا�

هو املس�تعجل اذلي خياف أ)ن يفقد اللحظة، ولك حلظة تعين هل شيئًا،
وكثريًا من العمل، وهو القائل: "أ)ان أ)كتب وأ)كتب وأ)كتب، واجملد ملن ال

يكتبون". وهو املتأ)ّمل يف الوجود اذلي يش�به سفينة تعرب احمليط يف غفةل
من الزمان، فأ)مس مجيل الطفويل ميلء ابملشقّه وحارضه ليس أ)فضل.

ذلكل فا�ن حاكيته خريف ال ينهتي�... والس�نونوة اليت تركت بيهتا ومل تعد
يه حياته اليت اكن يفضل أ)ن تكون حاكية فرح... لكنه تأ)بط يد األ)حزان

ومىش: "تكل الس�نوات امجليةل غادرتين، وطفوةّل أ)حهّبا يه أ)غىل ما
عندي، أ)رّق من أ)جنحة املالئكة، أ)طيب من العبري"…

ذن يه أ)مجل ما اكن ميلكه ادلوهيي�، ومل يبق مهنا سوى غبار الطفوةّل ا�
حداها مرسومة عىل وهجه، وعىل ابتسامته. اذلكراّيت، وصور قليةل، ا�

79



وملاذا يصمت ادلوهيي� عىل حافّة برئ معيقة؟ أل)نّه برئ معيقة رشب مهنا
ىل الغابة احلاملة، حيث كثريون... ورشب هو العطش. ذلكل يفّر ا�

اخلياالت واأل)وهام والظالل. وحيث ميكنه أ)ن يعود طفاًل ميّزق ثيابه يف
جشرة، فال تؤمله اجلروح أل)نّه اعتاد علهيا وأ)صبحت جزءًا من كينونته،

وكفاحه املرير.

لقد أ)صبحت اخلسارة متداخةل يف روح مجيل، وليس غريبًا أ)ن يدعو
خرى لزاّيرته، فيعطيه مجيع ما ميكل. فادلواء اذلي يشف� القدر مّرة أ)

اجلروح هو ادلاء نفسه، والصديق هو العدو الدلود اذلي يرتبص به عىل
لك طريق. ويرىض "الرجل اذلي يرتدي عشب األ)رض" بلك يشء...

ىل أ)سفاره اليت أ)جرب علهيا ابمللح، ابلشقاء، مبزيد من السفر يضاف ا�
بسبب الاضطهاد واملالحقة... وأل)نه ال يكذب وال يساير ليعيش. أ)ما

تكل املرأ)ة اليت رسقت كتابه، فهي� نفسها اليت عربت يف كتاب "حاولت
ىل ماكن"، فقد رسقت كتابه وفّرت من أ)ن أ)تبع الهنر... الهنر ال يذهب ا�
هَّنا احلمل الطفويل - الرجويل املاكن، ومل يكن يف الكتاب غري صورهَتا. ا�

ذا أ)رادت... اذلي حبث عنه مجيل طوياًل، فلترّسق كتابه وقلبه وروحه ا�
ويه س�تعود ا�ىل دفء بيته وصباحات أ)شعاره وحنني قوافيه، ويه اليت
س�متأل) كتبه حبرب عينهيا... لكن حذار، فهي� س�تحزن عندما تقرأ) صورته،

وتفهم أ)بعاد ماضيه وحارضه.

طاره Õفاق جديدة، خّترجه من ا� ا�طالةّل املرأ)ة هنا، تفتح النص عىل أ
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ادلرايم، لتكون يه األ)مل ابالنتصار واأل)جماد... يف مسرية طويةل مليئة
ابلتناقض: احلزن اذلي يصنع الفرح، الليل اذلي يصنع النور. الغضب

اذلي يصري مطبعة للكتب، وس�ميفونية أ)غنيات.

 عناوين كثرية، يه يف قلب ادلوهيي�،لعاصفة"هنا تسكن العاصفة"... ول
يف وهجه، يف عينيه، يف قلمه ودفاتره املرمية يف األ)مكنة، يف أ)حالمه.

جشار لتعرهيا فتخلق مهنا ومتأل) عاصفة هَتب عىل اليأ)س فمتحوه، وعىل األ)
الربيع أ)لوااًن…

حيث يعجز أ)دابء كثريون يقف ادلوهيي� عىل القمة يف شعره، ونرثه،و
وفكره، وأ)عامهل األ)اكدميية... يقف هناك ليبارك احملبني ويرشب أك)سًا مع

احملتفلني، ويضع كتبه عىل الطاوةّل لتكون زادًا وميعادًا…

العاصفة اليت تأ)يت من اخلارج عصية عىل هَتدمي املعبد، وعاصفة ادلوهيي�
هَّنا معجزة التناقض: العاصفة   الشمعة،،اليت يف روحه تنري املعابد، ا�

أ)غنية... معجزة دوهيية تتغلب فهيا اال�رادة عىل، وتر، السكينة، ادلمعة
الواقع املرير.

ومك هو مجيل أ)ن يغط� املرء لك دمعة اببتسامة، ولك أ)مل بوردة... ليصل
ا�ىل مرحةل متقدمة يف النص: "لكوا من خزبي قبل أ)ن أ)غادرمك"... وخزب

ادلوهيي� لكامته وكتبه الغنية بلك أ)نواع األ)دب. ومك هو مؤمل أ)ن يودع
امجليل أ)حبابه عند التةل، ومه لن يذكروا لكمة قالها، أل)ن املوت ميحو لك
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ىل األ)بد. يشء، حفياة اال�نسان صدفة، ولك صدفة ال تعيش ا�
رسار اليت تبقى معيق هذا النص وفريد من نوعه... ولعل فيه كثريًا من األ)
ال هو. هو يف نفس اكتهبا، فال أ)حد يس�تطيع أ)ن يتغلغل يف أ)بعاد روحه ا�
امجليل الباحث عن الطفوةّل لتسعده، املمترد عىل احلارض لينترص عليه،

الالعب عىل حبال املعجزات ليحقق معجزة يف أ)دب املهاجر... 

وال... ال أ)هّيا امجليل العبقري... حْنن سنتذكّر لّك لكمة قلهتا، همام اكنت
الظروف، وكرث التجاهل ومع الظالم... واملوت لن ميحو لك يشء. املوت

أ)جعز من أ)ن يريم ابلعاصفة اليت أ)تيت هبا يف غياهب النس�يان.
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روعة البناء يف قصيدة "وقلت: أ)حبِّك" مجليل ادلوهيي�

، فهو"فعلن"مل يكتب كثري من الشعراء قصائد مدّورة عىل وزن اخلبب 
وزن قصري، واأل)وزان الطويةل أ)سهل ملثل هذا الشعر، كام أ)ّن رنّة اخلَبب

ذا توالت هبذا المك "أ)حبِك: وقلت"لكنَّ من يقرأ) قصيدة ادلوهيي� . مزجعة ا�
ذ متكن الشاعر من الاعامتد عىل تفعيةل واحدة من أ)ول ال يشعر ابمللل، ا�

Õخر حرف ىل أ ،2000ولو علمنا أ)ن هذه القصيدة تعود ا�ىل عام . حرف ا�
وادلوهيي� رائد القصيدة) يف أ)سرتاليا ّ�ر العاّمّوويه من بواكري املد

، نعمل مدى قدرة( وفصحى، وشاعرها الوحيد يف أ)سرتالياّميّةرة، عاّواملد
ّالشاعر، يف ذكل الوقت املبكر من مسريته الشعر ة يف هذه البالدي

البعيدة، عىل صياغة قصيدة مجيةل اكأل)معدة، وسلسة كامء الينبوع، تتأ)رحج
.بني الرمزيّة والواقعّية، موضوعها الوطن وليس احلبيبة كام يرتاءى

ذن مامتسك، يقوم عىل تفعيةل واحدة ال تتغرّي وال يقف الشاعر... البناء ا�
Õخر أ)ّي مقطع، بل يتابع التفعيةل، وحيرص عىل عدم اس�تخدام أ)ّي يف أ

.قطع أ)و توقف، جفاءت التفاعيل سلسةل مرتابطة

وال يكتف� الشاعر ابلبناء عىل نظام الشعر املدّور، بل هو خيرج عن
يقاع السائد، ا�ىل شعر التفعيةل، فأك)نه عازف ماهر ينوّع يف النواتت، اال�
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ويربط الشاعر برشاقة. من دون أ)ن يشعر املتلق� بأ)ي خلل يف املوس�يقى
: بني املدور والتفعيةل، مثل

ُع منـِك" ليِك، وال أ)تـوقَـّ ام ا� َـّ ـُزن األ)ي يّنِ مشغـوٌل يف ركـيض مــن ح فا�
نسااًن مأ)لـوفًا ه صويت،. سوى ترتييب يك أ)صبـَح ا� اكدت عاصفُة الرمِل تشّوِ

أ)صـبحُت احلـطَب اخلائَف من توقيع الناِر
ومن عزِف األ)مطاِر،

وأ)صبحُت الوجَه القبيلَّ من اال�عصاِر
غضبُت
تعبُت

…وصلَّيُت عىل جسدي املهناِر 
".أ)حبُِّك: وقلُت 

ويف نظري أ)ن ال فرق بني املدور والتفعيةل، ما عدا أ)ّن املدور جيري عىل
السطر وال يس�تخدم القوايف ابلرضورة، بيامن يتقّطع شعر التفعيةل وتلزمه

وذلكل يس�تخدهمام الشاعر معًا،. القوايف، فالتفعيهل توأ)م للشعر املدّور
وهو الضليع ابأل)وزان، يتحمك هبا كام يشاء، وقد قرأ)ان هل قصيدة يف

، ميزج فهيا أ)يضًا بني تفعيةل"جدي القدمي"ادليوان نفسه بعنوان 
.وامليجنا، ابعتبار أ)ن امليجنا جتري عىل وزن الاكمل" متفاعلن"

، هو أ)ّن الشاعر ادلوهيي�"أ)حبِّك: وقلت"وما يدهش أ)كرث يف قصيدة 
:ميزج نوعًا اثلثًا من الشعر، هو الشعر العمودي، يف املقطع
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حىتَّ املوِت أ)قاتُل من أ)جِل تُرايب، اجملبوِل بصوت الفالَّحـنَي، املزروعِ"
طيواًب، وِضياْء

ت أ)زمنٌة وأ)سرُي بشعيب حْنو الفجِر، فقد طالت أ)ظـفــار الليِل، ومـــرَّ
مــــن دون َهــــواْء

ُه ، ومتأل) وسأ)بين حُبـطــــامــــــ� وطنًا تـتغىّنَّ فيه عَصافري الشجــِر الرّبِّيِ
رقصًا وِغناء

ْ فـوق: سأ)غينَّ ابلصوت العايل ْن ضــــاع اال�نساُن خُيمّيِ شعيب اال�نساُن، فا�
األ)رِض بكــاْء

اٌر، عقيل مـــن: سأ)ظلُّ أ)حبُِّك، لو قالـــــــــــــوا وهجي� غلطٌ، شلك� خفَـّ
َرمـــٍل، وهباْء…

لو صار ديم هَّنرًا، فقتايل عرٌس وسقوط� جمٌد يرفعين مثَل املارِد يف
".َصـّفِ الشهَـداْء

ومل يرتك ادلوهيي� يف هذا املقطع العمودّي فسحة بني الصدر والعجز،
رصارًا منه، كام يبدو، عىل مبدأ) التدوير، أ)ي التواصل بني التفعيالت، ا�

...ضياء، هواء، باكء: لكنه حافظ يف الوقت نفسه عىل انتظام القوايف
خل وهذا املزج غريب وفريد، ويدل عىل طول ابع الشاعر يف التحمّك. ا�

ابلنغم، فأك)نه يُسمعنا س�ميفونية، تتعدد فهيا املقامات، لكهنا تبقى يف س�ياق
وادلوهيي� يف املقطع الشعري العمودي، خيالف األ)صول، فال يعمتد. واحد

عىل مثاين تفعيالت، أ)ربع يف الصدر وأ)ربع يف العجز، كام هو معروف يف
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اخلبب، بل يطّور جبرأ)ته املعروفة، واقتحامه عامل التجديد والتغيري،
تفعيةل ونصف التفعيةل، والتفعيةل الناقصة يف 13ليس�تخدم يف لك بيت 

Õخر البيت يعيد ربطها ابلتفعيةل اليت تأ)يت يف أ)ول البيت التايل، فال أ
يقاع ...يتوقَف اال�

هَّّنا صياغة فريدة نّه ادلوهيي� اذلي... وتس�تحق ادلراسة من النقاد... ا� وا�
ويضف� هاةّل من نور وشعور عىل القصيدة... حيلّق بعيدًا، وبعيدًا جدًا

ذا كنُت أ)ركّز عىل شلك... العربية يف أ)سرتاليا، ويس�بق يف أ)فاكره وا�
القصيدة، فهذا ال يعين أ)ن الشلك أ)مه من املضمون، لكن أل)ّن البناء

ليه أ)حد من قبل،  ليه أ)حد يف أ)سرتاليا)ممتزّي، ومل يلفت ا� ،(وقد ال يلفت ا�
حيث أ)ن النقد مقرّص عن مواكبة أ)عامل ادلوهيي�، اليت جيمعها عنوان

                             .                واحد ومؤكّد، هو التجاوز

":أ)حبِّك: وقلت"ة ادلوهيي� رائع

اِل، واّي املنَفى حتت الشمِس، وأ)نِت ظـلٌّ يف مشس املنفى، يـا جشـَر الوزَّ
أ)حبُِّك؟ مل حيدْث أ)ْن صار احلبُّ طقوسًا،: أ)قوُل. وردًا يف أ)عراس القلِب

أ)دخلها يف رئيَِتْ ملٌح، يف شفـيَتَّ. أ)دُخلُها حتت املطِر املتساقطِ من عييِن
معَّرتُِك فوَق ُحطايم شيئًا مثَل املعبِد،. رمـاٌد، يف جَسدي بـرٌد يش�هبيُن

َّة يف عصـر اال�غـريِق، ومل أ)سأ)ْل كـم شعـبـًا أ)نِت؟ ومك: مثل املـُدِن احلـجـري
ـُزن يّنِ مشغـوٌل يف ركـيض مــن ح ِن، فا� وطنًا؟ ال وقـَت لتعـداد الساكَّ

نسااًن مأ)لـوفًا ُع منـِك سوى ترتييب يك أ)صبـَح ا� ليِك، وال أ)تـوقَـّ ام ا� َـّ .األ)ي
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ه صويت، أ)صـبحُت احلـطَب اخلائَف من توقيع اكدت عاصفُة الرمِل تشّوِ
الناِر

ومن عزِف األ)مطاِر،
وأ)صبحُت الوجَه القبيلَّ

من اال�عصاِر…
غضبُت،
تعبُت،

وصلَّيُت عىل جسدي املهناِر…
.أ)حبُِّك: وقلُت

ىل انٍر ِم ال أ)حتاُج ا� سوف أ)ظلُّ أ)حبُِّك مثل الطفِل، فف� معري املـتـقـّدِ
تعايل منيش يف ظّلِ الصمِت املفروض علينا، ال. تشعلين بعد هطول الثلِج

، ال تلزمنا لغٌة يك نقرأ) حرفًا أ)و حرفنِي، ويك نتـعــانــَق يف شلٍك رمــزّيٍ
نساٌن نَّ احلبَّ هو الفصُل األ)حىل يف. يــفـهـمـه ا� أ)علنُت احلـرب عليِك، فا�

الَّ يف الرقص عىل امجلِر،. مذحبٍة ال ينــجو مهنا أ)حٌد ينَّ ال أ)عرف ذايت ا� ا�
ويف هَتدمي العرِص،

ولسُت أ)حاول

أ)ن أ)عطيِك سامء الفجِر،
وال مـــاء الينبوعِ، وال أ)عــط� لـــربــيــع األ)رِض صـفــاٍت منِك، خرجُت

َِّك أ)نِت املــطُر، عىل المنط الشعرّيِ السائِد، أ)لغيُت املأ)لــوَف، أل)ن
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القدُر
السفُر

العمُر الهارُب حتَت جناح اخلوِف
وأ)نِت الرعُد،

الربُد،
وأ)نِت املوُت حبّدِ الس�يِف،

.أ)حبُِّك: وقلُت

خـضـعـُت البحَر. سوف نكوُن معًا أ)ان: وقفُت أ)مام املوجِ وقلُت... أ)
اُر، وقليب يأ)خذين فـوق األ)مـواجِ ولوال ضـعــُت، فسوف خّتلِّصين. البحَّ

سأ)جلُس عند الباِب البحرّيِ طوياًل، حىتَّ يــنـهمَر املطُر. أ)طياُر البحِر
وسوف أ)راِك عىل ُصَوِر اجلدراِن، أ)هذا الوجُه أ)ان أ)م أ)نِت؟ وهل. الصيف�ُّ

؟ هل أ)نِت اجلــمرُة بعد الناِر؟ حبثت عن أ)نِت اجلسُد املتبقِّ� من ظّلٍ
يّنِ قـــبـــَل الوقِت وبعَد الوقِت أ)حبُِّك ، ا� ْ حيُث. األ)صِل املفقــوِد، ومل أ)تغريَّ

نكون معًا يــرتــقـُص الشجُر العايل حتَت الشمِس، يـعـوُد الكحُل ا�ىل
بداعِ األ)حىل من أ)حالم النـوِم .عيـنيِك، وينفتُح الثوُب الزهريُّ عىل اال�

ق فيِك، أ)رى ُجـزءًا ميّنِ ال أ)عـرفه،  نَّ املنــف�َّ كثريًا ما)ويــــوَم أ)حـــّدِ ا�
واملنفى تشويٌه للـذاِت،(... ينىس جـــزءًا مـــن قـــامتـِه يف أ)رٍض مـا

يين مثل العصفور ا�ىل بييت… فرّدِ
بُتلقدف  سافرُت كثريًا، وتعذَّ
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ومن سفِر اجملهوِل تعبُت…
ولكْن عن وطين ما غابْت

أ)فاكري، وأ)ان ما غبُت،
فقد أ)حببتِك ُمذ أ)حببُت،
...وحىتَّ املوِت أ)ظلُّ أ)حبُِّك

حىتَّ املوِت أ)قاتُل من أ)جِل تُرايب، اجملبوِل بصوت الفالَّحـنَي، املزروعِ
طيواًب، وِضياْء

ت أ)زمنٌة وأ)سرُي بشعيب حْنو الفجِر، فقد طالت أ)ظـفــار الليِل، ومـــرَّ
مــــن دون َهــــواْء

ُه ، ومتأل) وسأ)بين حُبـطــــامــــــ� وطنًا تـتغىّنَّ فيه عَصافري الشجــِر الرّبِّيِ
رقصًا وِغناء

ْ فـوق: سأ)غينَّ ابلصوت العايل ْن ضــــاع اال�نساُن خُيمّيِ شعيب اال�نساُن، فا�
األ)رِض بكــاْء

اٌر، عقيل مـــن: سأ)ظلُّ أ)حبُِّك، لو قالـــــــــــــوا وهجي� غلطٌ، شلك� خفَـّ
َرمـــٍل، وهباْء…

لو صار ديم هَّنرًا، فقتايل عرٌس، وسقوط� جمٌد يرفعين مثَل املارِد يف
.َصـّفِ الشهَـداْء

ِّس يفَء الورق…  ، وكنُت أ)كن ل يوٍم يف معري مارسُت احلبَّ من أ)وَّ
رصُخ ، وأ) يلَّ اّي: "اليابِس عن وهجي�، وأ)طلُّ عليِك من التعِب املوكوِل ا�
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ِم، وجيري هَّنٌر من قصٍب فوق حرويف"امرأ)يت .، فيطري مَحاٌم يف األ)اّيَّ
يّنِ نوٌع من جشٍر مييش، ويناُم، ويقرأ) فـعل الرحِي وذات مساٍء،. وكربُت أل)

بَّاك الغمِي، وأ)وصدُت الزمن املفتوح عىل َّ عىل ش�ُ علَّقُت القمر الفيّضِ
، وحقواًل تزرعها اخليُل صهياًل ...األ)حزاِن، فصادفُت سطوحًا هَترُب ميّنِ
أ)علنُت رحييل، ووراء البيِت اخلش�يّبِ تركُت سامًء من ذهِب األ)شعاِر،

:واكن ديم حربًا يتساقطُ يف خطوتِه األ)وىل فوَق العْشِب، ويكتب
كنُت أ)حبُِّك،

سوف أ)حبُِّك…
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قّصة "الكرم عىل التةّل" مجليل ادلوهيي�

غالهل احلرب اذلي ال يعتق

ماذا تريد منّا أ)هّيا امجليل، وأ)نت تتخطى احلدود املرسومة أل)دب همجري،
بداع ماكنه عىل القمم، وليس عىل احلضيض؟ وملاذا تريد أ)ن وتعلن أ)ن اال�
تفتح عيوننا عىل هَّنضة مل تكن يف احلس�بان… متعّددة الوجوه واأل)شاكل؟

ىل تكل الشجرة رأ)يتك طفاًل ممتردًا، مشاغبًا، خّتربط املقاييس، وتركض ا�
علهيا، أل)نك" تعربش"ال هَتاب األ)فاع� والعقارب، و... البعيدة عن مزنلمك

ىل فوق، غري عائب ابأل)غصان الكثيفة واأل)شواك ورأ)يتك. تريد أ)ن تصعد ا�
صبيًا، تقف عىل املنابر يف التاسعة من معرك، وخّتطب وتعيّل الصوت

كام رأ)يتك يف الصف اخلامس الابتدايئ جتادل. أك)نك زعمي س�يايس
وعرفتك شااًب يف. املعلمني، وخّتّطهئم جبرأ)ة الكبار، ويثبت أ)نك عىل حق

اجلامعة، يشهد كل األ)ساتذة والزمالء، وأ)نت تريد العىل وتسهر الليايل…
ليك بغري وجه حق، وها أ)نت يف غربتك، حتارب احلروب اليت تأ)يت ا�

فأ)نت صاحب الكرم، ومك من. أل)نك مبدع، وعليك أ)ن تدفع مثن النجاح
رادتك أ)هيا الطفل الكبري،! النواطري اذلين يأ)خذون احلق من أ)حصابه لكن ا�

رصار"وما تسميه  .، هام جزء من روحك ومن انتصارك"اال�
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يه قريبة، وس�يأ)يت يوم. أ)حالمك ليست بعيدة كُبعد األ)رض عن السامء
تكون فيه أ)هيا امجليل يف ضامئر الناس، حيفظون قصصك، ويعلّموهَّنا

وس�تكرّس حواجز التجاهل أل)نك خلقت. أل)بناهئم يف املدارس والبيوت
وستتحّول العناقيد السوداء، عالمة... ليك تعلو بلكمتك وبتواضعك

ىل ذهب خالص، كروحك املعطاء يف زمن احلقد، والرش، والضغينة، ا�
...وكثري تعبه ومعاانته... صعب

نواطري الكروم يسهرون عىل غالهلم، أ)ما أ)نت فغالكل احلرب اذلي ال
وقد تعلمت من أ)جدادك األ)قدمني دروس الفروس�ية، والنضال. يعتق

نساين، واحلريّة، والصرب، وطول األ)انة وأ)خذت من بيتك التضحية،... اال�
والرشير ال ينترص عليك،. والتواضع، وحب اخلري، والرتفع عن الصغائر

مم تسري يف ركبه، أ)ما رأ)يت كيف تاكثروا عىل وعنده وجوه كثرية، وأ)
النارصّي؟ مفاذا يضريك أ)ن يكون معك خنب من األ)وفياء واخمللصني

وأ)حصاب الضامئر؟

هكذا رأ)يتك ومسعتك بأ)م عيين،. نعم. عندما خياف اال�نسان يصبح ميتًا
جتادل العسكري عىل حاجز الاحتالل، وترفض أ)ن حتين رأ)سك،
فيغضب، وهيّدد، ويزجمر، وأ)نت هادئ وممتسك برأ)يك ولو لكفك

متكل أ)داة حملاربة الظمل… والشجاعة. هذا أ)نت. السجن أ)و فقدان احلياة
. حررتك من زمن طويل

ال خّتف أ)هيا الصعلوك من املواهجة، ولو اكن الناطور عتّيًا، وجسمه أ)كرب
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هو اجلبان اذلي يتالىش ويصبح اكملاء،. منك، وظهّل الثقيل قد حيّطمك
ومك أ)نت مضحك عندما. وأ)نت املقدام اذلي ال ترهبه قوة عىل األ)رض

فهل سأ)كل أ)حد عن معرك؟ لعكل يف العارشة. رجل لرجل: تقول للناطور
... وفيه جسارة األ)سود... وقلبك فيه براءة. أ)و أ)كرب قلياًل

هَّنض أ)هيا الرجل، ليك تقطف العناقيد شقراء، حفربك ميحو السواد، ا�
واحضك أل)ن الوادي قد اش�تاق لضحكة صيّب عركته األ)زمنة، فأ)صبحت

. الضحكة من النوادر يف كتاب وجوده

لكْن ال اللحظات س�تنهتي�، وال املقادير س�تأ)خذ منك ما. مرّسعًا مرّسعًا
ّن البقاء لأل)قواّيء، واأل)دب احلّ� اذلي كتبتَه مكتوب هل. هو حق كل ا�

.                                                                  اخللود

قّصة "الكرم عىل التةّل" مجليل ادلوهيي�:

ىل كْرم لنا. هو ليس لنا حقيقة، بْيد اكنت متسكين من يدي، وتأ)خذين ا�
أ)نّه يشء من أ)فاكران، وأ)حالمنا البعيدة بُعد السامء عن األ)رض.

ليس من مس�تحيل. تقول يل، ويه تنظر يف عييّن الصغريتني، وهَتمس:
أكÕبة يه مدينة... ليست مأ)لوفة عند الصغار. 

واكنت تسري مع�. وال تتعب... واأل)والد يف يّح العرب يسخرون منّا:
قال عندمه كرم! الكرم ليس لمك… عنب أ)سود مل خيلق مثهل هللا.
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أ)تشاجر مع األ)والد يف احلّ�. أ)ابدهلم الالكم القايس. فتقول: ال تدع الكبار
يسمعون. اللكمة السيّئة عندما خّترج من مفك تصبح جرمية. والرجال

يغضبون اكلنار يف الهش�مي. ال خّترب أ)حدًا أ)نّك تشاجرت مع األ)والد، وال
حتقّر أ)حدًا من الناس… ميكنك أ)ن تعّض عىل اجلرح وتتجاهل. 

رصار. وأ)سأ)لها عن الكرم هناك عىل التةّل، حيث حْنن ذاهبان بعزم وا�
وأ)قول: مسعت من األ)والد أ)نّه للناطور.

جتيب ويه تضحك: هو لنا. الناطور األ)عرج أ)خذه منّا عنوة، وحْنن
سنسرتّده.

- كيف؟ هل نقوى عىل ذكل الرّشير، وال منكل أ)داة لنحاربه؟

- ال خّتف. عندما خياف اال�نسان يصبح ميتًا. الشجاعة حتّرران.

نصل ا�ىل التةّل، والشمس يف أ)عىل السامء امرأ)ة من انر، حترقين، وتكوي
جهبيت، فأ)مسح العرق الهاطل من وهجي�. وأ)رتعش، أل)ّن املواهجة مع

رصار. الناطور س�تكون صعبة… سالحنا اال�

ىل أ)ين؟ ويرصخ الناطور من خميته: ا�

جشاران، وعناقيدان السوداء اكلليل. كعيون اخليال الهاربة من ىل أ) فنجيبه: ا�
املعركة. ما يه مشلكتك؟

يزنل الرجل العمالق من خميته، عىل درج من اخلشب، فياكد يهنار حتت
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خرى، فيامتيل جسده كش�بح حداهام أ)قرص من األ) ساقيه الطويلتني. ا�
خميف. اكن ظهّل فويق مثل جبل. خفت عىل ظهّل أ)ن يكون ثقياًل عيّل،

فأ)حتّطم.

خياطبنا الناطور بصوت أ)جّش: أ)ليست وقاحة أ)ن ترفضا أ)وامري، وتعودا
ىل هذا املاكن؟ ا�

ذا اكن أ)سارع ا�ىل القول: ا�مسع أ)هّيا الرجل الطويل القامة كساّكن الكهوف. ا�
يّل... رجل لرجل. كل شأ)ن معنا، فتحّدث ا�

- أ)نت اّي صعلوك؟

- نعم أ)ان. صعلوك وسأ)نترص عليك…

هيجم عيّل الناطور، وميسكين من عنق�، ويرفعين فأ)ظّن أ)ّن األ)رض
رصخ… أ)صبحت بعيدة عيّن. وأ)

ذا أ)مسكته من ذقنه، يذوب اكملاء… أ)مسعها تقول بلهفة: ا�

- وكيف أ)مسكه؟ هو أ)طول ميّن…

- أ)لست مالاكً؟

اكنت لكامهَتا مبثابة الربق اذلي الهتم رويح. مددت يدي الصغرية،
وأ)مسكت ابلناطور من ذقنه، وتعلّقت هبا، فأ)صبح يذوب اكملاء،

ويتالىش، فسقطت عىل احلضيض، أ)نوح  من األ)مل.
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هَّنض. أ)نت خبري… العناقيد تنتظر من يقطفها.   قالت يل: ا�

ىل مقت عىل األ)رض بثقل، وهرولت حْنو الكرم، وعيناي شاخصتان ا�
العناقيد. مل تكن سوداء، بل شقراء، يقطر مهنا سائل شهيّ�. فركت عيينَّ
لهيا، فرأ)يهتا تضحك وتقول: غري مصّدق أ)ّن لون العنب قد تغرّي. التفّت ا�

ال هَتمّت اّي بيّن. األ)لوان لكّها يه لون واحد يرتدي ثيااًب خمتلفة… هل فهمت
ما أ)عنيه؟

حضك، يس موافقًا، وقلت بصوت خفيض: فهمت. مّث رحت أ) هززت برأ)
ويرّدد الوادي صدى حضكيت.  

اكنت تراقبين بشغف وأ)ان أ)قطف حبّات من اذلهب، مرّسعًا مرّسعًا،
خىش عىل اللحظات امجليةل أ)ن تنهتي�، وأ)ن هَترب منّا احلياة عىل أك)نيّن أ)

حني غّرة.
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فهرس

5الابتاكر يف "تأ)ّمالت من صفاء الروح" 
نسانّية وفكريّة ومرشوع حلياة  10“يف معبد الروح" قمية ا�

30عبادة الشخص يف نّص "الغراب" 
35مأ)ساة املبدع يف نّص "احملقّرون" 

نّو غريب"  39صورة الشاعر احلزين يف قصيدة "هيدا الش�يت بتفكّرو ا�
44"أ)معدة الشعر الس�بعة"... لّك قصيدة تدهش 

رسار يف نّص "العباقرة األ)ربعة"  47األ)
60الرمز والرمزيّة يف قّصة "طائر الهامة" 

69نّص "الش�تاء"... ال يقايض عىل حّق وال يريم برحمه 
هللا والوجود يف كتاب "حاولت أ)ن أ)تبع الهنر… الهنر ال يذهب ا�ىل

73ماكن" 
79قراءة لطفوةّل ادلوهيي� وحارضه يف نّص "هنا تسكن العاصفة" 

83روعة البناء يف قصيدة "وقلت: أ)حبِّك" 
91قّصة "الكْرم عىل التةّل"... غالهل احلرب اذلي ال يعتق 
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