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^⁄e_< ìİ̂ éu< ُجموعةة الكاِملَة؛المؤلِّف عمال أماألدبي  عموِعشرون"وكما ج سمن قَبُل " خَم
سةً إلى نصو وِعشاخَمحاولةً نَثريى في الذِّكرى الخامسة والعشرين لوالدة  أخرٍصرين م

e_<ìİ̂⁄^، فإن األحرف اآلِتيةصاحب  éuعمجي ،عمجة  ، وسيَل أعمال المؤلِّف األدبيجمم ابتداء
دا محاوالٍت طُفولية، بالمحِكية اللُّبنانية، والعربيِة الفُصحى، والفَرنسية، في ما ع( ١٩٦٩من عام 

، منها ما هو في أوراٍق خاصة، ومنها ما هو في كُتٍُب من صنع يِد يزية، ما زالَتْ مخطوطَةواإلنكل

، ١٩٧٠الذي نضده المؤلِّفُ ووضع رسومه وأخرجه في نسخٍة واحدٍة عام " ألوان"المؤلِّف، ِمن ِمثل 

  ").خمس وِعشرون"وأورد بعض نصوصه في 
  

e_<ìİ̂⁄^  من)٢٠٠٩- ١٩٦٩(  وفي الجزء األول éu:  
" أنِت والوطَن"، و١٩٧٩ الصاِدر عام" خَمس وِعشرون" اسِتعادةٌ لـ الكتاب و؛"ألرساِئل "-

وأما صدور .  المختِلفةه، ومرحلية، رافَقَت طبعاتالصاِدر في العام التَّالي، مع إضافاٍت عديدة
  .١٩٩٥ألول كانون اإلى ي طبعته األولى فتعود ف" الرساِئل"
  .١٩٩٧، وصدور طبعته األولى في تشرين الثَّاني "ألمنْعِتق "-
، نهايةَ ألٍف، بدايةَ آخر "أدبيات األلف الثَّاني"من ضمن وصدور طبعته األولى ، "ألمندِمج "-
  ).١٩٩٩كانون األول (
  .٢٠٠١طبعته األولى في تشرين الثَّاني صدور و ؛"حالِِمأل "-
  .٢٠٠٢يعود إلى كانون األول ، وصدور طبعته األولى "فياءألِلأ "-
  .٢٠٠٥ آذار فيوصدور طبعته األولى ، "ألمسالِِم "-
، وصدور طَبعتَيهما يعود إلى ٢٠٠٨، "المتَساِمح"، و٢٠٠٦، "ِلحبِك سالفَة"أو " القاِتل "-

e_<ìİ̂⁄^الجزء الحالي من  éu.  
 الجزء نمن هذا، وال يتضم الحالي^⁄e_< ìİ̂ éu الذِّكرى" كتاب " عام من ١٩٩٩الَّذي صدر 

، إذْ هو في طَور التَّوسيع، كما ال يتضمن المخطوطات غير "أدبيات األلف الثَّاني"ضمن 
  .تيبها بعد، إلى كتاباٍت أدبيٍة متفرقَة لم يجِر تَر"الذَّات"، "العداء"، "الزاِئر: "النَّاِجزة اآلِتية



  

  

  

  

ÙĆæù]<Łh^jÓÖ_ 

Øñ^‰†Ö_ 

 
 

  

  

  
 كتاب رساِئل"صدر،"الرَل ما صدل  في كانون، أوت ١٩٩٥ األوددوما لبثَت طبعتُه أن ج ،

الصاِدر عام " خَمس وِعشرون"وقد ضم في حينه كتاب . ١٩٩٦بعد شهرين، في شباط 
 طبعتُه اهنا أيض( ١٩٨٠الصاِدر عام " نِت والوطَنأ"، وكتاب )هنا طبعتُه الخامسة( ١٩٧٩

  . ، مع إضافاٍت عديدة)الخامسة
 كتاب رسائل"وصدات األلف الثَّاني"، في طبعٍة ثالثة، من ضمن كتاب "الرفي كانون " أدبي

  . ، ورسالةٌ ِعشرون(*) ، وفيه إضافاتٌ جديدةٌ ُأشير إليها بعالمة١٩٩٩األول 
جديٍد مكتَشَف، و من قديمٍٍٍة  بسيطٍت هنا، في طبعٍة رابعة، مع إضافاتصدر" ساِئلالر"وها هي 

  . (**)مستَحدث، ُأشير إليها بعالمة 
 عام "Morceaux choisis"بالفرنسية من ضمن " الرساِئل"منتخباتٌ من ت وقد صدرهذا، 
 عن "Poeme Alese" من ضمن نهفي العام عيبالرومانية ، و عن دار نعمان للثقافة٢٠٠٢

 وتصدر،،  صدرت منهفيما، ) رومانيا-بوخاِرست (غرب -منشورات األكاديمية الدولية شرق
 . عن دار نعمان للثقافة بطبعاتها المختِلفَة"النَّاجيات"منتَخَباتٌ بعشرات اللُّغات من ضمن 

ئيسا لالطِّالع على أفكار هذا الكتاب الرنهاية فنُحيُل القارَئ إلى التَّفسير الواِرد في ة، وأم
  .الكتاب
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  ٥ ........................................................................ألمقَدمة
 ٧ ...........................................................هينَمات: ألجزء األول

  .)٢٩ (، ثورة)٢٥ (، هروب)١٦ (، طَيف)٩ (سفَر

 ٣٧ ........................................................إنسانيات: ألجزء الثَّاني

، خواطر في الفعل والحب والمادة )٣٩ (خواطر في الحياة واإلنسان والمعرفة والتَّعبير

، من حب )٧٢ (، ألخاِلد)٦٩ (،  ألنَّارجيلَة)٦٥ (ألنسنَة انشور، م)٥٣ (والثَّورة واألوطان

 .)٧٧ (، إلى حنان ومروان وريان)٧٥ (وحرية

 ٨١ ..............................................................ِوجدانيات: ألجزء الثَّالث

، ِفكَر في الوجود والموت )٩٠(  والزمان والمكانهللاِفكَر في الرؤيا والدين وا، )٨٣ (حنين

 .)١١١ ( يا صديقيهللا، أ)١٠٥ (، في الحقيقة)٩٦ (والخلود والعدم واالنِدماج

 ١١٥ .....................................................مستقبليات: ألجزء الرابع

 ، شمس االنِدماج)١٢٦ (د شافاط، ألبعد التَّاِسع عشَر بع)١١٧ (...أأللفُ الثَّالثُ وما بعده

 .)١٤١ (، ألرؤيا)١٣٦(
 

 ١٤٧ ......................................................................ألتَّفسير
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  



  

  

  

  

  

  

íÚđ‚Ï¹_ 
 جاِمع ساِئلليسعةُ قَلِم صاحِبها، إذ هي متنِسوى الروضوعات الودةُ ممتعد ،

؛ كما هي متباعدةُ التَّواريخ، الفارقُ بين أولها امتناقضةُ الظَّاهر أحيانًاألساليب، 

 . اثالثون عاموآخرها 

، فقَبساتٌ من العقل هينَماتلمعنونَةُ الرساِئُل األولى، حتَّى الرابعِة، اوأما 

الوطن وأما . والقلب، باقيةٌ من خَيال، حكايةُ الحب ودغدغةُ العمر شأنُها

  . ماس عذر، ودعوةٌ إلى ثورة، رفع صالة، والِت"هينَمات"ه من الجريح، فلَ

، فخواطر في ِإنسانياتلمعنونَةُ ا، من الخامسِة إلى العاشرة، لرساِئُل الثَّانيةاوأما 

الحياة واإلنسان والمعرفة والتَّعبير، وأخرى في العقل والحب والمادة والثَّورة 

حيروقُص ،ِمثالي إنساني نشورم ةٌ صاِمتةٌ من فصٍل واحٍد واألوطان، ثممزيةٌ ر

، وأخرى، "من حب وحرية"، ورسالةٌ موجهةٌ "خاِلد"، وسيرةُ "النَّارجيلَة" عنواِنب

 ".إلى حنان ومروان وريان"حوَل الحياة، مرفوعةٌ 

لمعنونَةُ اةَ عشْرة، ةَ عشْرةَ إلى الخاِمس من الحاِدي،لرساِئُل الثَّالثةاوأما 

متََأرِجح بين الحياة والموت، وِفكَر في الرؤيا والدين " حنين"، ففيها ِوجدانيات

 والزمان والمكان، وأخرى في الوجود والموت والخُلود والعدم واالنِدماج، هللاوا

باإلنسان، فتَوجه، برسالٍة أخيرة، إلى " ِفعُل إيماٍن"نهايتُه ، "في الحقيقة"ثم بحثٌ 

  . الصديق-هللا

، مستقبلياتلمعنونَةُ الرساِئُل الرابعةُ، من الساِبعةَ عشْرةَ إلى الِعشرين، اوأما 

  يما،  قريٍب لإلنسان، فقبٍل، كالم على مست..."أللفُ الثَّالثُ وما بعدها"ففي أوالها، 



R<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

شمس "، و" بعد شافاطالبعد التَّاِسع عشَر"في الرساِئل الثَّالث األخيرة، أي 

 .ي لهذا المستقبلسِتشْرافٌ تكهِنا، "الرؤيا"، و"االنِدماج

  مختَِلفَ الجاِمعِة العريضِة، ففيه سعي إللقاء الضوء على الخطوِطتَّفسيرالوأما 

ساِئل السالخطوِط المؤلِّفَةالر ا، فعالً، ابقة، وتلك ين، اإلنسانيسارنَمات("لميه "

لمساراِن ؛ وا"الرساِئل "ِبصاِح، ِل")مستقبليات"و" ِوجدانيات("، والِوجداني ")إنسانيات"و

 .                        مجتمعاِن، في الواقع، على كَون اإلنسان نقطةَ االرِتكاز الكونية
 ١٩٩٩، إضافةٌ بسيطة ١٩٩٥
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₣_₣ÊÐ< << << << < 
 ،رالفَجِر أحم طُلوع كان إن 

  يِك فإن كُحَل عينَ

   هو اُألفُقُ الَّذي تَغيب عنده الشَّمس
         ".خمس وِعشرون "،، إلى شريكة العمر١٩٧٨
 

ÿqh]ç<<< << << < 
َأكْتُب؛ اِشعر أن عنِك تُريدين  

اِشعرَأكْتُب، ا عادي عنِك، لَن ،  

 وأروع الشِّعِر ما لَن يكْتَب
 ".خمس وِعشرون"إلى صداقٍَة عاِبرة، ، ١٩٧٩
 

şÖíuç 
  باألمِس كُنْتُ َأرى اللَّوحةَ، فُأِحبها، 

 وكأنَّي ال َأراها؛واليوم َأرى اللَّوحةَ، 

  ... باألمِس كُنْتُ َأراِك

 واليوم ما ِزلْتُ َأراِك
١٩٧٤ل، إلى حأو خمس وِعشرون"، ب." 
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ÿuoè‚ 
  ... يا فتاتي، أنا ال ُأِحبِك: قُلْتُ

 قَِلقَتْ وارتَقَبتْ؛ فصِعقَتْ و

  بل أنا َأعبدِك، : ... ثم َأكْملْتُ

عمقَطَتْ دكَةً، وَأسحلَتْ ضسةفَأر 
١٩٧٤ة الحقوق، حفي كلِّي خمس وِعشرون "،ب."  

 

ÿá^jË 
  شَفَتاِك تَقوالِن نَعم، 

 وتُسِمعاِن كلمةَ ال؛

  حيرِتني بتصرفاِتِك، يا حياتي، 

 وع من تصرفاِتكوليس أر
١٩٧٤ة الحقوق، حفي كلِّي خمس وِعشرون"، ب."  

 
₣Îş×fí 

  قُبلَتي األولى لِك 

  كانَتْ قُبلَتَِك األولى؛ 

   البراءِة مسحِتها، ماِءولما ِب

 محوِت خَطايا الدنيا
 ".خمس وِعشرون"، ، إلى شريكة العمر١٩٧٩

 
şÆÝ]† 

  قبلَِك كان، 

ك لن ينكوبعد 
٢٠٠٣** 



<^⁄e_<İì^éuI<ÙĆæù]<Łðˆ₣¢]<I<<ÙĆæù]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<ØŽñ^‰Ć†Ö]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MM< <
  

ÿ‰şË† 
  ال تُحِرجي البحر تَسَألين عنِّي، 

 فأنا ما َأبحرتُ إالَّ َألسَأَل عنِك
 ".خمس وِعشرون"، ، إلى شريكة العمر١٩٧٩

 

c…^ 
عي الثَّغْرِفر، دسِن ييعن اللُّج   

 والمستَرِسَل مع الريِح يطير،

  ودعيني في العينَيِن ُأبِحر، 

 عسى القَلب في القَلب يصير
١٩٩٨* 

 

ÿÄÚ 
  ُأسكُبيِه، إن ِشْئِت، في المقْلَِة ِمدرارا، 

،رانيح عمالد عيني َألِْثمود 

  ثم انْسِكبي في كأسي خَمرا، 

 ي َأثْمُل نَشْوان،ودعين

 فإنَّما الحب الدمع ينْسِكب خَمرا
١٩٩٦* 

 

ÿèá]‚ 
   -  كيفَ َأرِفض-يداِك، 

 يداِك قد سِبكَتا سبك هاِت؛

  ال، لم َأكُن َألرِفضهما، 

 لوال حرقَتي واآلهاِت
١٩٧٥ة الحقوق، حفي كلِّي خمس وِعشرون"، ب." 
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ÿqĆßí 
  : َأراِك وَأتَساءل

 من قاَل إن الجنَّةَ ليستْ من هذه األرض؟
١٩٩٥ 

ÿÂ° 
  

 

  لحظَةَ لَمحتُ عينَِك، وقد رمقِْتني بناِظرِك، 

 َأسرِت قَلبي، وعرفْتُ سمو شُعوِرِك

 نَِّك أنِت أنا، وأنِّي أنا أنِتَأدركْتُ أ

  لقد كانَتْ، يا حبيبتي، لحظَةٌ، 

 والعمر، يا حبيبتي، لَحظات
١٩٧٤ة الحقوق، حفي كلِّي خمس وِعشرون"، ب." 

  
 

ÿæì‚u 
  نحن اجتَمعنا يوم ِفراِقنا، 

 فمن قاَل أنَّا افْتَرقْنا؟
ريكة العمر١٩٧٩ إلى ش ".خمس وِعشرون"، ، 

ÿuøÿæì 
 

  أنا، إن لَقيتُِك، َأحسستُ بالحياة، 

  الموتوحال لي وإن لَم َألْقَِك، حلَمتُ بِك،
 ".خمس وِعشرون"، ، إلى شريكة العمر١٩٧٩

  
 

Ž‰àr 
تي، ابعيديرثْتُ عن ححعنِك، ب   

 فإذا حريتي في ِسجِن عينَيِك
 ".أنِت والوطن"، ١٩٨٠اريس، پ
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cŽj‰á]„ò 
 ،واألصدقاء ،الحب تَْأِذنَأس  

حدي كطائٍر جو ريح،وَأهيم 

 فال حب يجدي، وال صديقَ يريح، 

 وإنَّما حبي خَيالي، وصديقي قَلَمي
١٩٩١ 

 
ÿeÿŠ×Ü 

ِك جباأللَم،ح في عروز ،بي َألَم رح 

لْتُهتَْأصأنا اس ذَّر،إنْل، تَجكَّن، وِإلَّم َأفْعتَم  

 فحبِك دواُؤه سم، والسم، من يديِك بلْسم
١٩٩١ 

 
ŁÚÿj~ÿ’† 

 ِإفْتَرشَها، والْتَحفَتْه
١٩٩٤ 

 
<JJJ⁄–è_æ^ 

 ِإلْتَحفَها، وافْتَرشَتْه
١٩٩٥* 

 
ch^’jÞ 
؛ إمكونأو ال ي ،كوني ا أن  

 ِهفإن كان، كان بها، وإن لم يكُن، كان ِب
١٩٩٩* 
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ÿÚîj 
 متى َأحببتَ بال إرادة، فال ِخيانة

١٩٩٩* 
 

ŽÖð^Ï 
  ذُناِن تَرقُباِن، عيناِن تُعاِيناِن، وُأ

 َأفَيكون ِلقاء؟
١٩٩٧* 
 

ŽÞð]‚ 
  نَهداِن نَدهاني، 

 َأفال ُألَبي النِّداء؟
١٩٩٦* 
 

ÿ•ĆÛí 
  َأضمِك إلى صدري، 

  ... ُأفَكِّر فيِك

 َأموت
١٩٩٩* 
 

ÿeÿ‚ÃÕ 
  بعدِك سُأقِْفُل على قَلبي، 

 ِك،وُأوِدع مفتاحه رمشَ عيِن

   -َأبحرِت  متى -تُلْقين بِه 

 في اليم الواِسع
١٩٩١ 
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ÿèí¿Ï 
تَنامينلُبينفوني، تَسأحالمي،  في ج   

ِقظينتَييونيوتَسمع ع  
١٩٩٨* 

  

h^éŽŠÞc< <
"كأكره" ،صدى الح رِجعويب،  

  كون الِعشقوي، ثم تنساب دمعةٌ
٢٠٠٨**  

  

ÿâð^ß 
باحتْ، بمةً باشَر؛ وتَضحينانجيِئها، ح 

 وبشَّر بالحرية والمروءة، مذْ جاء، مروان؛

  يء ريانوتُبِشر المعِرفَةُ والِحكمةُ إذْ يِج
  

نَُأ نَعمانهِة، يثَالثةٌ لإلنساني 
١٩٩٣ ،انقبَل ري. 

  

áøŽ}< <
  :لدى العرِبالمستَحيالتُ 

الغوُل والع؛ نقاءفيوالِخلُّ الو  

ا الغوُل فقَتَلناهونا واحدا؛وأمداخلَنا إذْ غَد   

  إلى ما بعد الخيال؛  فحلَّقَتْ بناوأما عنقاء مغِرِب

  :وأما الِخلُّ الوفي فِخالَِّن

  !أنا وأنِت
٢٠٠٩**  



  

  

  
 

đ†Ö_Ö^‰éÞí<V ₣ínÖ]<^
Ìłéş 

 
ÿqÙ^Û 

  جميلةٌ أنِت عندما تَبتَِسمين، 

 ،تَمنَّعينجميلةٌ أنِت عندما تَ

 ،كرانس ما َأكونجميلةً َأراِك عند  

 جميلةً َأراِك عندما َأكون عطشان؛

  أنا َأرى الجماَل فيِك، في عينَيِك، 

 فَأرى الجماَل في كلِّ شيء؛

  ا فيِك، أنا َأرى جماَل الدني

 فأنِت الجماُل، وأنِت الدنيا
        ".خمس وِعشرون"، ، إلى ابنة الجيران١٩٧٣

 

Ć’Îí 
  َأحببتُِك ولَم َأعِرفِْك بعد؛ 

 عِشقْتُ جسدِك قبَل أن تَراه عيني، وعِشقَتْ روحي روحِك؛

قفْتُِك حرع ِك؛ اثمبي، ال حبفِعشْتُ ح ،  

 ي، ونَِسيتُ جسدي، وجسدِك؛َأفْرحتُ روح

ِبِك، ولمرورة قُرراني بضا َأشْع  

 حاولْتُ، فما استَطَعتُ، وخَِسرتُِك
١٩٧٤ل، إلى حأو خمس وِعشرون"، ب." 
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cløĞÊ 
   أين تَودين الهروب منِّي؟ إلى

 أإلى السماء؟ أإلى الجحيم؟ َأم إلى حيثُ ال تَدرين؟

  أال اعلَمي أن ال فَرقَ عندي، 

ديِك نَفعجِك منِّي ال يبرعين،افهال ي ، 

  ألنَِّك، إِن استَطَعِت اإلفالتَ منِّي في هذه الدنيا، 

  حب آمينففي اآلِخرِة الكُلُّ واِحد، وال
  

  إن الواِحد، يا حبيبتي، ال يعيش، 

 ِمم تَخافين؟فَ
٩٧٤ ".خمس وِعشرون "،ولأب ح، إلى ١

 
şłéÌ 

 هذا الشِّتاء، عندما يهِطُل المطَر، 

  وتَتراكَم األوراقُ تحتَ الشَّجر، 

  سَأشْتاقُ إليِك
  

  

  

 سَأشْتاقُ إلى عينَيِك، إلى همِس شَفتَيِك، 

فَر، إلى والح يِك بينمقِْع قَد  

 ...سَأشْتاق
  

  

  

  سَأشْتاقُ إلى ِمظَلَِّتِك البيضاء، 

ليخمشاِحِك الموإلى و، 

  يحجباِن خدِك عن النَّظَر، 

 ...سَأشْتاق
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 ليِك هذا الشِّتاء، وفي كلِّ شتاء،سَأشْتاقُ إ

 ومهما هطََل المطَر، وتَراكَمِت األوراقُ تحتَ الشَّجر،

 لن يمحي طَيفُِك، فطَيفُِك ِظلِّي، باٍق،

  ما دام في النَّاِس قَلباِن في سهر، 

 وما دام في الكوِن شَمس وقَمر
١٩٧٥ة الحقوق، حفي كلِّي خمس وِعشرون"، ب." 

  

ÿ‰ÿ†Óì 
  وحبيبتي الَّتي وعدتُ، في أحالمي، ... 

 تَقديم الزمرِد إليها، والمرجان،

  سحرني طَرفُها، 

 وملَكَني ِطيب ثَغِْرها، ولَمسها بالبناِن،

 حتَّى ِخلْتُني، في سكْرِة الحب معها، 

  إلى لبناِناولبنانً َأضم جماالً إلى جماٍل،
  

  م َأِف بوعدي، وتَبخَّرتْ أحالمي، ولما لَ

 آثَرتْ حبيبتي حبي على المرجاِن،

  وَأدركَتْ أنَّه، والزمرد، فاِن، 

  وأن حبي لها باٍق، 

 بقاء ِعطِر األرِز بلبناِن
 ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٥

  

ÿ}ÿrØ 
  يوم تَحكَّمتُ باللَّيالي، 

 ليلتي؛سرقْتُ إحداها، وجعلْتُها 
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  وفي مملكَتي، لما وصلِْت،؛ثم دعوتُِك

 َأغْلَقْتُ مناِفذَ النُّور ِلتَحلَّ الظُّلمة، َألخِْفي القَمر؛

مسينَيِك، وبكَةَ عحض ةَ شَفَتَيِك، لكن  

 َأنارتا مملكَتي، وقوضتا ملكي؛

 فَأسرعتُ، عندها، وفَتَحتُ منافذَ النُّور، 

واِحد فإذا النُّور ...  

 وقد خَِجَل القَمر
٩٧٥ ".شرونخمس وِع"، ١

 
Žâl^f 

 لما افْتَرشْنا في أحضاِن الطَّبيعِة لنا مكانا 

  نَفْزع إليه، 

 ،منَّا حيرانساِط قَشٍّ رتَمينا على ِبا

  وسبحنا في عالٍَم غَريٍب، 

،لنا فيِه، وال ِجيران ال شريك 

صى لنا قَصرِع الحملْنا من جعج اسا، اثمروح   

 وقَطَفْنا من ِهباِت الحب ما استَطَعنا،

 ،بقُربنا، نَشْوان ،خرحتَّى غدا الص 

   الشَّمس، وغنَِّت السماء، واحلَولَِت

 ورقَص القَمر ألوانا
  

  

  

  وفجأةً، لَم نَدِر ما حصل، 

يدثَل،بماِء مطَ السسو الغَيم أن  

  وعم الضباب إيذانا، 
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 ...هى الحبفتَساقَطَ الغَيثُ، وانْتَ

،مرانالع الطَّبيعةَ، نَطْلُب نا، تاركينعرفه 

  وعلى مفتَرِق الطُّرِق تَواعدنا، وتَودعنا، 

هاِمس وفي الباِل خاِطر: 

ما كان دوليتَ الع ...ما كان 
 ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٦

 
ŁÂłÛÐ 

 ِك،لَم تُلِْهميني ِسوى قَصيدٍة َأخُطُّها اللَّحظَةَ إلي

 ُأرِسلُها، والعمر حب، َأضعها بين يديِك
  

 عينَيِك، وحكْيِك، كَّر يديِك وخَطْوِك،ذَوَأتَ... 

 لقَلب الَّذي شاطَرِت، والحب الَّذي َأرضعِت، ا

 !وما أعمقَ حبِك
  

  لَم تُلِْهميني ِسوى قَصيدٍة، 

ٍة هيالحياةقَصيد : 

 فنَجوتُ ونَِعمتُ،فَديِتني بالهوى، 

  فما الطُّهر، والقداسةُ، 

 ِسوى قَصيدٍة أنِت َألْهمِتها
 ".خمس وِعشرون"، ، إلى شريكة العمر١٩٧٨

 
ÿ‰íşÊ^~ 

 أأنا من قاَل إنَِّك لَم تُلِْهميِه ِسوى قَصيدة؟

 !ما أسخَفَني
 ".خمس وِعشرون"، ، إلى شريكة العمر١٩٧٩
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ÿæìÿ… 
  وردتي َأخافُ عليها تَفَتُّحها، 

ها؟فكيفَ لَو يسالغَيِر تَم د 
  

  وردتي إكسير في دمي يسيل، 

 وردتي حوِريةٌ في خَيالي تَميل؛

  حب، وردتي الطِّيبةُ هي، والرقَّةُ، وال

لُمماُل، والحوالج ،هي تي الشِّعرردو 
  

 ،دتي، ال قَطَفَتِْك يردو  

 وإن يدي حاولَتْ، قَطَعتُها؛

  وردتي، ال تَجزعي، َأصونُِك بإحساسي، 

 فإن غَفَتْ عين، سِهر قَلب
  

 ؟"حبيبتي أنِت، هالَّ تَكونين وردتي "-

  : حوإذْ ِببرعمٍة تَتَفَتَّ

 ؟"أنا وردتُك، هالَّ تَقْطُفُني "-
١٩٩١ 

  
Ł‰_…Ù^Û 

  رأسماِلِك ما لِك، 

 ورأس الماِل في يِدِك؛

  أفَال تَتَكَرمين ببسمٍة، 

  بهمسٍة، 

 ببوسة؟
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  ، *لحب، وجيمهيا سين ا

  ورٍد على خَد،هالَّ تَستَجيبين لعاِشِق

  لساِرق نَظرٍة من حدِق، 

ِد؟لطاِمٍح في لَمِس ي 
  

  رأسماِلِك ما لِك، 

 ورأسمالي قَلَمي،

  َأفَتَغِْلب اليراعةُ، يا تُرى، 

  د؟رشاقةَ القَ
١٩٩٨* 

 

Ž‰ĆéÞçËÛí 
  َأتَيِتني مع هبوب الريح، 

 ثُ النُّفوس تَستَريح،من حي

 وَأيقَظِْت في األنغام
  

  َأيقَظِْت في األنغام، فلَِعبتُ بها، 

 ،ولَِعبِت، أنِت، بي

 فكانَتْ ِسمفونية
  

  ِسمفونيةَ هياٍم َأِتيِتني 

 من حيثُ الهائمون يفْتَِرقون

  ِسمفونيةَ ِعشٍْق َأتَيِتني 

 من حيثُ العاِشقون ينْتَِحرون
  

  

  

  

 *هسؤاُل الحوجواب ب. 
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  لَِعبتُ باألنغاِم، 

 ،ولَِعبِت، أنِت، بي

  َأتَيِتني وكُنْتُ ِنصفَ إلٍه، 

 وغادرِتني وقد غَدوتُ مشروع ِطفل
٩٩٨ *١

 
ŽkÞ_ 
   عين تَحرسني، أنِت قَلب يفْديني، أنِت

 ؛أنِت روح تُلِْهمني

  أنِت ِظلٌّ يالِزمني، أنِت بحر يغْمرني، 

 ؛أنِت ِسحر يفْتُنُني

  أنِت الفَجر في الصباح، أنِت البدر في الظَّالم، 

 ؛أنِت الزمن في العدم

  سد، أنِت نَبع ال ينْضب، أنِت هواء ال يفْ

 ؛أنِت شَمس ال تَغيب

  أنِت الورد لَم يعتَصر، أنِت الِعطر لَم ينْشَر، 

 ؛أنِت الجماُل لَم يبتَذَل

  أنِت ِسر لَن يكْشَف، أنِت ِمثاٌل لَن يبلَغ، 

 ؛أنِت كَون لَن يحكَم
  

  

  

  ،أنِت خَمر في ِدنان

 ،أنِت الكَِلمةُ األولى واألخيرة

  ،اني وفي دِم عروقيإسمِك على ِلس

 ،رساِئلُِك كَالم منزل
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   ،صورتُِك تُشِْرقُ مع نَهاري

 ؛وتَغيب مع لَيلي

  ما لَم َأحلُم بِك ال يطْبقُ لي جفن، 

 ؛وال يطْلَع علي نَهار

بيأن لُهمِكنُِك عمتَقْتُليني هو أقصى ما ي ، 

 أن َأموتَ على يديِك هو أقصى ما يمِكنُني أن َأصبو إليه
 ".أنِت والوطن"، ، إلى شريكة العمر١٩٨٠اريس، پ

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
 

đ†Ö_₣íÖ^‰]<í<V nÖnÖ^
Łâ{hæ† 
 

ÿÂˆr< << << << < 
  ِم َأصبِتني بالعجِز يوم َأتَيِت من الحلُ

 وحولِْت الحلُم حقيقة؛

،بجِز، وال عجِتني بالعبَأص 

  فيوم َأتَيِت، 

 زلْزلَِت األرض وسجدِت اآلِلهة؛

 ،بجِز، وال عجِتني بالعبَأص 

  فجمالُِك تَضعفُ عنده األحرف، 

 وطيبتُِك يخْشَع لها الموت؛

  َأصبِتني بالعجِز، 

لِكوأنا شاِكر  
١٩٩٠ 

 

₣ÆšçÛ 
 ،الغُموض دينتَنْشُدين؛ اتُب نانلح  

تَرومين؛: تَقولين ك؛ ُأريدكهَأكْر 

  لحب تَستَجدين؛ اتَخْشَين الصداقةَ، 

 لماضي تَدفُنين؛اتَعوزين الثَّورةَ، 

 لمستقبَل تَرسميناتَحتاجين الحريةَ، 
١٩٩١ 
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ÿqÙ^Û 
  هو الجماُل على هذه األرض،هللاُُإذا كان ا

 فأنِت، أنِت الجماُل عندي
١٩٩١ 

 

Õ]…c 
  لَو َأدرك الجماُل ِمقْدار جماِلك، 

 لَتَساوى والقُبح؛

  ِك، ولَو َأدركِْت، أنِت، ِمقْدار حبي ل

 لَخَِجلِْت من جماِلِك
١٩٩٣ 

 

Łâhæ† 
 ُأهربي منِّي ما ِشْئِت، وابعدي،

   - أنَّى ذَهبِت، ومهما بعدِت -فأنِت 

منِّي إلي بينرفإنَّما تَه 
١٩٩١ 

 

đic^v 
  أنا، إن َأِعشْ، فَعلى أمِل لُقْياِك، 

  االتِّحاد بِكوإن َأمتْ، فَعلى رجاِء
١٩٩١ 

 

ÿ}Ù^é 
  يفُِك في خَيالي يرتَع، طَ

 في الالَّمتَناهي يجول؛
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  والحب عند قَدميِك يركَع، 

 ويغوص القَلب في المجهول
١٩٩٠ 

 
ŽðÍ 

  غْمريني، اُأحضنيني، 

مِت،ضتَطَعيني ما اس 

  ففي ِدفِء حضِنِك كلُّ الحنان، 

 وفي غَمرِة ِذراعيِك كلُّ الصداقة،

بدِرِك كلُّ الحِة صموفي ض 
١٩٩١ 

 
á^Úş_ 

  إلى صدري اهرعي، والحنان انْهلي؛ 

 إلى قَلبي اهجعي، واألمان اطْلُبي؛

  فحرام أن يخْفى الحب، ويغْفو، 

 األمان-الحنان، وقَلِبِك-ي صدِرِكحتَّى ف
١٩٩١ 

 
Łuđ†Ćèí 

  مررِت، كما َأتَيِت، كالحلُم، 

  وعادِت الحقيقةُ، إلي، حلُما؛
  

 : عجزِت بدوِرِك

 فال ثَورةً على النَّفِس َأقَمِت،
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ِت،وال الضكَِك تَخَطَّيرعفَ الَّذي َأد 

 فلَم يعِرِف الثَّباتُ، إلى نَفِْسِك، سبيال؛
  

  منِْقذَِك؛- وما َأدراني -قد تَِجدين، في الضياِع 

 ي؛تولَطالَما وجدتُ، في الحريِة، منِْقذَ
  

  َأعدِت إلي حريتي، 

 وأنا شاِكر لِك
١٩٩١ 

 

ŽÚ[Ù^n 
 ِمثال-إن تَبحثْ عن امرأٍة

 *في الخَيال )وحتَّى؟(فلَن تَِجدها إالَّ 
١٩٩٩*  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 **٢٠٠٨، والعكس بالعكس، سيدتي، صحيح* 



  

  
 
 

đ†Ö_Ö^‰Ãe]í<V ₣íĆ†Ö]<
ìÿ…łçÿm 

 

ÿÚ^Ûã 
  اريس، مهما فَعلِْت، ـپ

 وجرحه لَن تُنْسيني حبها،
 ". والوطنأنِت"، ١٩٨٠اريس، ـپ
 

ÿÂìç 
  وَأعود إليك، يا وطني، ... 

 كلَّما قَررتُ الهرب من واِقِعك
 ".أنِت والوطن"، ١٩٨٠اريس، ـپ
 

₣…çé 
  ألطُّيور، هنا، 

  ؛تَمشي على األرِصفَِة الهوينا

   ِلم، في بالدي،

 يعبر من بِقي منها من فوِق السماء؟
 ".أنِت والوطن"، ١٩٨٠اريس، ـپ
 

Łq|† 
 ،ِحكرالتَّاريخُ في ج ذْكُرطني، سيو  

تَِحقَّكسلَم ي كشَعب أن 
 ".أنِت والوطن"، ١٩٨٠اريس، ـپ
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ÿe° 
   كَريم، ُهللا، واهللابين إن شاء ا

  قتيٍل يا وطنيِمَئةُ ألِف

  بين ِديٍن وِدين، 

 ِمَئةُ ألِف قتيٍل يا وطني

  بين إقطاٍع وإقطاع، 

 ِمَئةُ ألِف قتيٍل يا وطني

  بين شَرٍق وغَرب، 

 ِمَئةُ ألِف قتيٍل يا وطني

  بين جهٍل وجهل، 

 ِمَئةُ ألِف قتيٍل يا وطني
٨٠  ".أنِت والوطن"، ١٩اريس، ـپ

ÿ}íòéŞ 
 

   دِر جميعنا طَعنَّاك،بسيِف الغَ

 وبأيدينا قَميص عثمان َألْبسناك،

  وعلى العالَِم، في سوِق النِّخاسِة، عرضناك؛ 

 خَطيَئتُنا عظيمة؛
  

  وطني، 

 ساِمح جميعنا آلِخِر مرة
٩٨٠  ".أنِت والوطن"، ١اريس،ـپ

Ñø}_ 
 

  ألوطن وطن ال إقطاع؛ 

 ؛ ألوطن وحدةٌ ال انِقسام
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  ألوطن اسِتحقاقٌ ال اكِتساب؛ 

 ؛ألوطن إنسان ال آلة، واإلنسان غايةٌ ال وسيلة

 ؛ألوطن حريةٌ ال قَيد، والحريةُ ِنتاج ال اسِتنتاج

طنشاركةٌ ال احِتكارألو؛ كرامةٌ ال ارِتهان، والكرامةُ م 

 ؛ألوطن مسؤوليةٌ ال اتِّكال، والمسؤوليةُ عمٌل ال انِتفاع

  ألوطن ِصدقٌ ال ِرئاء؛ 
  

 ألوطن أخالق
 ".أنِت والوطن"، ١٩٨٠اريس، ـپ

  
 

Ž}íÞ^é 
  ِإالم جرحك، يا وطني، ِإالم؟ 

 يالما؟َأفال يكْفي جالَّديك ِإ
  

  من خانَك ِفعالً، 

  كمن خانَك قَوالً، 

 اكمن خانَك صمتً
  

غد ْأخُذَ منكِلي اليوم طيكعن يام، 

ومد ن َأخَذَ منكدونمن  اكميوم كِطيعي ا أن 
  

 ألمسيح صِلب مرةً، وأنتَ صِلبتَ ألفَ مرة

  ألفَ مرةألمسيح طُِعن مرةً، وأنتَ طُِعنْتَ

 ألمسيح غَفَر مرةً، وأنتَ غَفَرتَ ألفَ مرة

 ا أنتَ فلَم تَثُرةً، وأممر ثار سيحالم لكنةأيرم  
 ".أنِت والوطن"، ١٩٨٠اريس، ـپ
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]„ŽjÂc… 
  من دفتِر الوطِن، 

 َأقِْطفُ اليوم ورقةً َألرسم عليها صورةَ بالدي؛
  

  بالدي الطَّبيعةُ َأنْزلَتْ عليها جمالَها، 

 ،ناِئنَل من تُراِبها جعوإنسانُها ج 

 ،خِرها لبنانتَ في صونَح  

 ففاقَتْ بالدي الطَّبيعةَ جماال؛
  

  ولكن، 

 فَةَ موسى، صنيعتَه، ضرب تُح*كما بونَرتِّي

  كذلك الطَّبع طَعن إنسان بالدي، 

 ...َأعماه، لتَنِْزفَ أرض بالدي
  

،بالدي كما لَم تَنِْزفْ من قَبُل أرض فَتْ أرضونَز 

  حتَّى أرض الجيراِن؛ 

 ِك، بالدي، حربحرب تَكون؟خُالَِّنأو 
  

  أثَورةٌ َأدمتِْك، بالدي؟ 

 ،ال، ال َأظُن  

 عبِك، بالدي، متى َأحبِك، َأقام ثَورة الثَّوراِتفشَ

 ثَورةً بيضاء، ال ملَطَّخَةً بالدماِء
  

  بالدي، قد يحلو للِحراِب جرحِك، 

 وقد تَود الِحراب التَّمادي،

  
  .ميِكل أنِجلو بونَروتِّي* 
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  : أما أنا، فكلُّ شَقاِء الدنيا وال سماعِك تُنادينو

 وما ِمن ساِئٍل أو مباِل! أوالدي
  

تَِطِع اليوملَم َأس ِك بالدي، إنذْربالدي، ع 

 ِسوى رسِمِك على ورقٍة، وضمِك إلى دفتِر أشعاري؛
  

ِك، عذْرِك، بالديبالدي، عذْر!* 
  ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٧

 

ÿÚÄéf 
 كَلَّفوا أنفُسهم، وما كَلَّفَهم أحد؛

  رفَعوا الشِّعارات، حملوا القَضايا، وَأقْدموا، 

 فَأدموا الوطن، تَناهشوه، ومألوا جيوبهم؛

  ويوم دعاهم الواِجب، َأحجموا، ال بل خانوا، 

 ضِت القَضايا؛فسقَطَِت الشِّعاراتُ، وقَ

  وإذْ عِرض عليهم القليل، 

 رضوا بأقَلَّ منه، ثم َأفْلَسوا احِتياال؛

 باعوا ضماِئرهم، باعوا الوطن
١٩٩١ 

 

ÿmì…ç 
 َأسِرجوا الخُيوَل، واشِْهروا السيوفَ، وَأفِْسحوا،

  فالحريةُ آِتية 

  على صهوِة فَرٍس عاِتية، 

 
  .ِنزاع، ولبنان في  في برنامٍج للجيش باإلذاعة اللُّبنانية، صاِحبةُ الصوِت األدفَأ، الدجانيألقَتها ناهدة فضلي* 
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  تَحِمُل ثَورةً واِجبة 

 تُشِْعلُها نُفوس صاِفية،

 ضِرب أصحاب النُّفوِس الزاِئفَة واألفكاِر الباِلية،ثَورةً تَ

  ضاع؛اوتُعيد حلُم تُزيُل مِن استَباح، وباع،
  

  إنَّما الحريةُ والثَّورةُ تَوَأمان، 

 فَأسِرجوا الخُيوَل، واشِْهروا السيوفَ، وَأفِْسحوا
١٩٩١ 

 

ÿ‰Ìé 
  بِلج؛ هبطَ اللَّيُل وما عاد النُّور ِلينْ

 وسكَنَِت النُّفوس وما عادِت النَّار ِلتَشْتَِعل؛

ِشراع كَبتُها تَرَأيجهول، اورالم شَطر مموتُي   

 :فصرخْتُ بها

   يقْطَع العتْمة، اِإستَلِّيني سيفً

  يلِْهب األفِْئدة، اِإستَلِّيني سيفً

   يرتَجى، اا حلُم، يا حرية، ياِإستَلِّيني سيفً

 ماد ال إلى إغْاِإستَلِّيني سيفً
١٩٩٨* 

 

ŁqÅæ„ 
 ،هي األرض أرِزك ذوعج  

 فال تَخَفْ من الريح؛

  ثَلْج ِقمِمك ماء صاٍف يمسح الحزن، 

 وِلباس أبيض يرفَع الِحداد
 ".أنِت والوطن"، ١٩٨٠اريس، ـپ
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Žu]æ‚ 
 :أنِت والوطن واِحد

   في الوطِن َأِجدِك،

 وفيِك َأِجد الوطن

  أنِت في القَلب، 

 وهو في الضمير

  حبِك ِنعمةٌ، 

 وحبه واِجب
 ".أنِت والوطن"، ١٩٨٠اريس، ـپ

  

^ß×₣Ò 
   لُّنا للوطن،إلَّم نَكُن ك

 فال وطن لنا
٢٠٠٥** 

  

‚ł‘ÿ…< <
  بالجسد أسافر هذه المرة

  لبنان في النَّاِبِض، كما في كلِّ حين؛

   وأما في ساحة تْراِير

  فناس وألحان من كلِّ صوب،

  وألحان أشكاٌل ألوان، ناس أشكاٌل ألوان،

  د، تَنقُل،رصوعين الشَّاعر تَ

   :والخالصةُ

  ن، متى؟متى، لبنا
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 ال"لبنانالح"  

 ستَحقُّ أنأال ي"لِّيحه أكثر،"هيناس   

األطياب لبنان ناس  

  ؟ شأٍن عامساسةَون أال يستَحقُّ
  

  متى، لبنان، متى؟
  **٢٠٠٩انيا، ، ألم)ـاڤتريـ(تْراِير 
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MIì^éş£]<»< 
 

Žâ^ÚĆéí 
  َأصعب ما في الحياِة أن نَحياها، 

عِرفِتنا بماِهعلى الرتهاغم من مي 
         ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٣

 

ŁuÜ× 
  ِعِش الطُّفولةَ في الشَّباب، 

 واحكُم على الحياِة في الكُهولة، 

 واحلُم بالمستقبِل في الشَّيخوخة
١٩٨٩ 

 

ÿ‰ì^Ã 
 ادَل الحنان أن تَتَب

 ،ِسنمع ِطفٍل أو م  

 أسعد لَحظاِت الحياة
١٩٩٥ 
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ÿiØÚ^Ã 
  إن أنتَ تَعاملْتَ مع ِطفٍل، 

 ؛نَّك، الباِرحةَ، كُنْتَ ِطفالًتَذَكَّر أ

  تَ مع مِسن، أو أنتَ تَعاملْ

ِسنذاتَ يوٍم، قد تَغْدو م ،أنَّك اتَذَكَّر 
١٩٨٩ 

 

ŽÂ^‘şÏí 
 ،اِعقَةُ على رأِسكالص كِربما تَضعند 

 ال تَنْتَِظر سماع صوِت الرعد
 ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٣

 
ÿ‰êÃ 

 ،جِهكفي و األبواب دما تُوصعند  

 لِبك،ال تَدِع اليأس يتَسلَُّل إلى قَ

   إنسان يسعى؛ ذاأنَها : بل قُْل

 ويكْفي اإلنسانيةَ أن تَسعى
١٩٩٠ 

 
ÿ•Û 

،يكناحتَ جأنتَ فَقَد إن ،قِلكلَّقْتَ بعح 

  رأس ماِلك؛ألنسنَةُأو أنتَ فَقَدتَ مالَك، بِقيِت ا

  أما إن أنتَ فَقَدتَ ضميرك، و

دح عتَض أن لك رياِتكافخَيِلح  
١٩٩٢ 
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ÿiØé–Ë 
 أرقى من اللَّذَِّة الصفاء أبدى من الموِت الحياةُ،

 ألنسنَةأعظَم من المكاِسِب المبادُئ، أسمى من العقاِئِد ا

  المسؤوليِة الواِجب، أضبطُ من الراِدِع الضميرأهم من

من الكَس دِب أبعطاءةالعطاِء التَّضحيمن الع مأكْر ، 

،حُل من الِحقِد التَّسامجل أرأِس األممن الي بحأر 

 أحب من الصدِق الوفاء، أوفى من العقِل القَلب

أب ،ماِل ُأممن الج ذَبنانأعالح بقى من الح 

 أعبر من الضِحِك دمعة أغْلى من الذَّهِب الطُّفولَةُ،
١٩٩٢  

  

ÿâl^ŠÛ 
 كما السحر، تَسِبقُ الهمساتُ طُلوع الفَجر،

 وكما الريح، تَْأتي على شُموع العمر،

 ،يحالر كَبا أنا فَأروأم  

  وَأسِبقُ، كما السحر، 

 طُلوع الفَجر
 ".خمس وِعشرون"، *١٩٧٨

  

†đéÿŠŁÚ 
  نَعم،

  الخَير يسير العالَم،

  هو صاِنع الحياة
  **٢٠٠٧أثينا، 
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^Ú<fiðê< <
ليسِت الحياةُ جاٍتِدسي  

  ياٍت فحسب،أو روحاِن/و

  ياتٌياتٌ وروحاِنسِدا جوإنَّم

  ؛روشيء ما، آخَ

  وليست هي محبةً فحسب

  وإنَّما محبةٌ

  ؛وشيء ما، آخَر

  كما ليست حكمةً وِعلما وخَياالً

ا، ضبا وحرفًا وحبِحفنسفح كاءكًا وب  

  وإنَّما كلُّ ما سبق

  ؛وشيء ما، آخَر

  فَلْيكْتَِشفْ كلٌّ

  رشيَئه اإلضافي اآلخَ
٢٠٠٧**  

 

  
 

NIá^ŠÞý]<»< 
 

Ł…çÃ 
  شُعور اإلنساِن حياتُه، وخَيالُه حريتُه، 

  فإن هو خَِسرهما، 

  آخَراغَدا شَيًئ
 ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٩
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ÿi[á^Úş_ç 
  ياُل هو الحرية، ألخَ

  وما الحريةُ ِسوى خَياٍل 

 وهٍم يرتَجىِليسعى 
١٩٩٥ 

 

ÿÂØÏ 
 :أإلنسان عقٌل وشُعور

  في العقِل هدم وِبناء، 

 وفي الشُّعوِر هدم وِبناء؛

   تَقْضي بهدِم ما يهِدم في العقِل والشُّعور ألنسنَةُوا

 وِبناِء ما يبني فيهما
١٩٨٨ 

 

ÿ‰‚Ã 
   ِجد، دِع العقَل الساِكن ُألويقاِت

 :وخُذْ بالقلب الخاِفِق في كلِّ وقِت

 ،وغَن غَنِّي، فَغَنإنَّه ي  

 وِعشْ، فإنَّما العمر ُأويقاتُ سعِد
١٩٩٨*   

 

ŁÚÙæ^v 
  ألكلُّ يشْعر، وما ِمن شاِعر، 

حاِولبل م 
١٩٩٩* 
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ÿeíÂ^ 
 كلُّ ما يحصُل لإلنساِن كاِمٌل،

 ففي البشاعِة، حتَّى، جمال
١٩٧٤ 

 

ŁÚì]æ^Š 
   ألمساواةُ في الواِحد،

 والواِحد ال يعيش
١ 

æˆşÆ 
٩٧٤

 

 وبما بعده، أغزو ما بعدها، بالخيال، أغزو الدنيا،

 ن دونه، أنا سجين جسدوم
٢٠٠٥** 

‚è†rÿi 
 

 قبَل المفاضلَة بين البشَر،

 جردهم من المال، من السلطة،

 تُبِرز معاِدنَهم الحقيقية،

 ثم جردهم من إرث الجسد والبيئة،

 تَِجدهم متَساوين
٢٠٠٥** 

 

şÎíÿ‰]‚< <
  ثمة، دائما، وقتٌ

  ِلنَعود قديسين
٢٠٠٨**  



éu<^⁄e_<İì^I<ÙĆæù]<Łðˆ₣¢]<I<<ÙĆæù]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<ØŽñ^‰Ć†Ö]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PQ< <
  

OIíşÊ†łÃş¹]<»< 
 

ÿqØã 
  ال أحد يدِرك نَفْسي كما ُأدِركُها، 

 وكَم َأجهُل نَفْسي
 ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٣

 

ÿÿâí 
الم رفتَخْس ْل كلَّ ما تَراهعِرفَة، ال تَقْب  

 وال تُفَسر كلَّ ما تَراه فتَفقُد الدهشَة
١٩٩٢ 

 

ÿÚíÊ†Ã 
  ال تَدِع معِرفَةَ ما تَجهل، 

 فكلَّما َأقْررتَ بجهِلك ِزدتَ معِرفَة
١٩٩٣ 

 

ÿÂĆè†Ïfí 
 عادي إنسان أنَّك ِركتُد أن  

 ِبدايةُ ِمشْواِرك مع العبقَِرية
١٩٩٣ 

 

şÒÙ^Û 
  ا اتَّجه اإلنسان شَطْر الكَمال، كلَّم

  ، واتَّجه شَطْر اآللَِة، أنسنَِتهفَقَد من 

 ِليغْدو ال شَيء
١٩٧٥ 



PR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

h]Îc 
  كلَّما اقْتَرب اإلنسان من اآللَة، 

 تْ منه ِنهايةُ الكَونقْتَربِا
١٩٧٥ 

  

íşÊa< <
  ، جهُل الفقراء، وجشَع األغنياء

  آفةُ العالم
٢٠٠٨**  

  

ÿiíÿeç< <
  جهٌل، وحماقة؛ عنُّتُ، ومعه الكبرياء،ألتَّ

  بين، في انتظار التَّاِئَهللاأن ا  دوماننَتَذَكَّرِلولكن، 

  وفي كلِّ حين
٢٠٠٨**  

  

ŽÂÜ× 
 صرفاِت البشَر، أو هو يظُن ذلك، يفَسر ِعلْم النَّفس تَ

  فتَغْدو هذه التَّصرفاتُ بال معنى؛

 !؟فهالَّ يتْرك هذا الِعلْم البشَر
١٩٧٣  

  

ĆéÃéf<÷í 
 ألطَّبيعي، في العرِف، هو الصحيح؛

طَبيعي غير في أنَّهروفي ع ،  

 ال يعي عقْدتَه، أي سبب ال طَبيِعيِته
١٩٧٥ 
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íÿÛÓŽu 
  ؛يقَدم السعادة وال الِغنى، وحده، ،كمةًِليوِلد ِح ال الِعلم يكفي

  والتَّعاضد السعادة وإنَّما البساطةُ الِحكمةُ،
  **٢٠٠٧، أثينا

< <
  

PI<fłÃĆjÖ]<» 
 

ÿÂé 
،َأِعيش َأِعيشُ َألكْتُب وألنِّي َأكْتُب 

١٩٩٨* 
 

Å]‚ec 
 إن أنتَ َأردتَ أن تُبِدع في ِكتابٍة أو رسٍم أو لَحن،

 فال تَقْرْأ، أو تَشْهد، أو تَسمع، 

 بل دِع الطَّبيعةَ تَتَفاعُل فيك، وَأقِْدم
١٩٨٦ 

Œ^Þ 
 

 أو يسِقطاِن دمعة، يرسماِن بسمةً، اِإنِْظم كَلمةً ولَحنً

 وكُن، بين النَّاس، أفضَل النَّاس
١٩٩١ 

  

ÿ}Ð× 
   على وتَر، ا على ورق، أو ضاِربا لك يا كاِتباهنيًئ

ق، أو ناِحتًايا راِسمر،ا في نَسجفي ح  



PT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

  فالخَلْقُ هنا، في ِحبِر قَلَِمك، ونَقِْر أناِمِلك، 

 في لَوِن ريشَِتك، وضرِب إزميِلك
١٩٩١ 
 

ÿifÃ 
  عندما يتَجاوز القَلب القَوَل، والِفعُل الِكتابةَ، 

 فيعجز القَوُل، ومعه الِكتابةُ، عِن التَّعبير،

   ن الشُّعور األسمى،عندها فقط يكو

 والِفكْر األرقى
١٩٩١ 
 

ŽÞíè^ã 
   عندما ال يعود هناك ما يحس به،

 ... فيكْتَب، أو يرسم، أو يعزف

 ِنهايةُ العالَم تَكون، عندها،
١٩٨٩ 
 

ŽÊ†Ó 
  ألِحبر على الورِق قيمةٌ بالقُوة، 

  بالِفعلفإذا ما تُِبع في تناغٍُم غَدا قُدرةً
١٩٩٥ 

  

şÒíÛ× 
  ال شَيء أبقى من الكَِلمة، 

  إلى زوال- هي اُألخرى -وإن كانَتْ 
١٩٩٥  
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hÿ_ 
  :ثناِن ِاأألدب، في الضاِد،

   حميدة،وأخالقٌ، يراعةٌ مبِدعةٌ

  !فيا لَلصدفة
٢٠٠٧**  

  

Ñç‰< <
وال تُشرى، ألثَّقافةُ ال تُباع  

٢٠٠٤**  
  

íÂ^ßŽ‘< <
   تَصنع السالم،لثَّقافةُأ

  ، الحرةُ والمنفَِتحة،نَعم، الثَّقافةُ

  تَصنع السالم
  **٢٠٠٩، إعادةُ ِصياغة، ١٩٦٩

  

éjËÿi< <
ن يُأفَتِّشُ عماسرٍة،قُ كتابِلقراء   

  دهأِجال ف
٢٠٠٨**  

  

íÛéÎ 
  لكتاب قيمة،أ

خزن،وال قيمةَ لكتاٍب في م  

فِّ مكتبة،وال حتَّى على ر  

ي وإنَّما، فقط، بين يئقاِرالد  
٢٠٠٨**  



QL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

íÿe^jŽÒ 
  ألِكتابةُ إناء ينضح أنسنَةً

  **٢٠٠٩، إعادةُ ِصياغة، ١٩٦٩
  

şÓÖ]Ž×ÿÛí< <
  ؛ إنَّما الكلمةُ في السماء

  وإنَّما حروفُه في األرض
٢٠٠٩**  

  

Ì×ÿ~ÿi< <
و ركسي أن عارقٌر،  ،قَ ِحبرهرفي التَّاِفه والباِئد،وي  

   الرصين والراِئدعِن اعويمنَ
٢٠٠٨**  

şÒÝø 
  

تكلَّمتَ،ا كثير سمعت ،ا كثيرتَ، أقّلكلَّم أقّلسم ؛ع  

تكلَّمتُا، كثير سمقليالً عتُ، أقّل، تكلَّم أسم كثَر؛ع 
٢٠٠٣** 

ÿuÿr† 
  

  يفْنى البشَر، ويبقى الحجر، 

وهِرٍئ ال يبام بجفَر؛وَأعى الس 

 ى السفَر؛يهو بالقَلِب والجسِد، فَوقَ الدنْيِوياِت،

 ى السفَر؛يهو ِل، فَوقَ المعتَقَداِت،بالِفكِْر والخَيا
  

 يفْنى البشَر، ووجودهم، كما فَناُؤهم، سفَر،

 ووجوده، كما بقاُؤه، حجر ويبقى الحجر،
١٩٩٣ 
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íÿòéŞÿ} 
  ، "نا ال ُأخِطئأ"

  من األنانية والشَّطَط طويٍل طويٍل بدايةُ ِمشواٍر

  بالفَشَل والنَّدم ينتهي، حتما،
٢٠٠٧**  

ÝøÂc 
  

  المقصودة،خَطاياه ِلم، ِلينام على 

  بإعالمه الحقيقةَ؟ شَ إحساسهخِدي ال َأ كَالَّ أنامعلي أ
٢٠٠٧**  

  

<JJJíu^éđŠÖ]<ŽÚ^â<î×Âæ< <
< <

Žuì…^r  

  تستقبلُك، ريِةجها الح الرائعةُ بمنحوتاِتلونةُبرش

  تستقبلُك؛ جارةً،حولوا ِحتَيأو قُْل بفنَّاني العالم، القاِصدينَها، ِل

  جارٍة تنطُق،آٍه، كم من ِح

ت،وكم من ناطٍق عليه أن يصم أنتَ يَل ِححجارةو!  
  **٢٠٠٧برشلونة، 

  

íÿßĞËÿu< <
  ، بالد اإلغريِق

  ى بها الخاِلقُ من عِلألقَ راٍب تُةَحفْنَيا 

  ،الحواِريفأنبتَتْ آلِلَئ، و

،اعةَ، البِن آرامنِبتُ ِشعٍر، وإلهاِم أنِت، السم  
  **٢٠٠٧ِإغينا، اليونان، 



QN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

…Ł‚Łq  

  تَجري أمور؟  أربعة،كم، بين جدِر
  **٢٠٠٧أثينا، 

  

]…‚èc 
  نتظررمٌل ي، طائر يغوص، سان يعومإن

  ؛سائح في اسِتهالك، خادم في حراك

  قريبا يحلُّ الشِّتاء،

  م قاِدوسٍممإلى وتنام ِإيدرا 
  **٢٠٠٧، اليونان، يدراِإ
  

ovÿe< <
  اريس، في نهاية سبعينيات القرن العشرين،ـپ

  عن غريب؛تبحثُ فيها 

  تبحثُ فيها عن فرنسي اريس اليوم،ـپ
  **٢٠٠٧اريس، ـپ
  

î×Æù]< <
الم أطيبتاعتَع، وأخفُّ الم:  

  تأتيني، تُدغِدغُني؛
  

  طير بي،أطير بها، تَ

ا منها، يقِّقُ بعضأحآخَر؛نب تُ بعض  
  

  هي أحالمي :كهي أغلى ما أملُ
  

  المؤلِّف، صباح يوم ميالد)ألمانيا(ِغمنْد في ى جسٍد كما خُِلق، مرت هذه الخاِطرة تحت رذاِذ ماٍء ساخن عل

  **٢٠٠٩ أيار ١٩الخامس والخمسين، في 



  

  

  
  

đ†Ö_₣íÖ^‰ĆŠÖ]<‰^í<V 
Ł†Ž]çÿ}ŽËÖ]<»<nÖ]æ<ŽìĆ^¹]æ<đg₣£]æ<ØłÃá^æù]æ<Žìÿ…ç 

 
 

MIØłÃŽËÖ]<»<< << << << < 
 

ÿ‘ð^Ë 
  ، عناء؛ أن تَمر على البسيطَة مجرد رقٍم

 أو تَطْمح في الفاِنية إلى خُلوٍد، هراء؛ 

 ا أن تَسعى في البسيطَة الفاِنية جهدك، أمو

جاِئع افتُطِْعمريحج لِْسما، أو تُبظَليم را، أو تَنْص ،  

 !فصفاء، وأيما صفاء
١٩٩٢ 

ÿmímø 
 

 بحبوحةٌ، وِفكْر ال إلى انِْشغال؛ ِصحةٌ، و :ثَالثَةٌ للسعادة في هذه الفاِنية

 هد، وبذٌْل، وِذهن إلى صفاءج: وثَالثَةٌ للهناء
١ 

ÿ} 
٩٩٥

 

   من ناٍر، جبانَةٌ، اأن تَفْعَل الخَير خَوفً

عشَعاأو طَمنٍَّة، ج؛ في ج 

 أما أن تَفْعلَه إلنسانيٍة، فشَجاعةٌ وعطاءو
١٩٩٥ 



QP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

ÿÚĆrĆéÞ^í 
 ،انيجم ِل إنسانيمما ِمن ع 

  حتَّى العمُل النَّاِتج من الصفاِت الحسنَة، 

 كالعطاِء والتَّضِحية، وغَيِرهما،

  فصاِحبه يكِْسب، من ِخالِله، راحةَ بال، 

حقِّقُ، به، ذاتَهأو ي 
١٩٩٣ 

  

ïæ‚ÿÂ< <
  تُعدي ألمجانيةُ، هي األخرى،

٢٠٠٨**  
  

ÿÞçßéşÒí< <
   عبد األمس، وسيد اليوم،

  كُن إنسان الغد
 ٢٠٠٧**    

  

…]†şÎ< <
الم ا يولدحررء ،ا عليه أن؛وإلى أقصى الحدود  يعيش،وحر  

  داأن يعود عب وبقراره وحده، وله، بالحرية وحدها،
٢٠٠٨**  

  

ˆĆéÿÛŁÚ< <
  وعبد ما لَم يِصل؛، ألعادي سيد ما وصل

  ِصلوسيد ما لم ي، والممَيز عبد ما وصل
٢٠٠٩**  
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ÔéÖcæ<şÔßÚ< <
  نون، إله،قا سيفٌ، سياف،

  نساناإلأيها  إنَّما العدالةُ منك وإليك،
 ٢٠٠٧  **  

  

łxÿjĞÊc 
لك، وح دينان، ووراِحالاليد ، 

ماِرسلك، وإيمان، م لِحدااِدرعوم  

 وجه لك، وأمان، أبيض، وملَونا

  ومهاِجراايةٌ لك، وِلسان، مواِطنًهِو
  

 ضنُك، أرضك أنا، تاريخُك، غَدك،ِح

 فافتَح لي قلبك، وعقلَك،

 !ِإفتَحهما لألنسنَة
٢٠٠٥**  

  

áç×ËÿÇŁÚ< <
  القانون ال يحمي المغَفَّلين، يقولون،

  ؟افمن تُراه يحمي إذً
٢٠٠٧**  

  

íşÖÿ^ÃŁÚ 
 نفع= ِعلم بال رحمة 

 عفض= رحمةٌ بال ِعلم 

 قوةٌ وأنسنَة= ِعلم ورحمة 
٢٠٠٣** 



QR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

°ÓŠŽÚ 
  يسعى ألنسنَة،-لِّف خَتَ في عالٍَم م- ِمسكين من

 ِمسكين أنا
٢٠٠٦** 

  

íşÖÿ^ÃŁÚ 
  ؛الموتالراحةُ  ألمُل الحياةُ،أ

  األخذُ الشَّقاء؛ لعطاء السعادةُ،أ

  الجهل؛االنِغالقُ  ةُ،الطِّالع الثَّقافأ

  ن األنانية؛بالج لشَّهادةُ الغَيريةُ،أ

  النَّميمةُ التَّفرقة لعمُل الجمع،أ
٢٠٠٨** 

  

ÐŽÊ^}< <
  ما أضعفَني، إالَّ أنتَ، يا خاِفقُ،

  ما حنَّنَني، إالَّ أنتَ، يا رقيقُ،

،ِحبما َأحياني؛ إالَّ أنتَ، يا م  

  ويبقى إنسان؟، نَةٌتَقوم أنس وهل ِبغَير قلٍب
٢٠٠٩**  

  

íş¿ŽÂ< <
  :لقُلتُ، أن َأِعظَ عند نَعشي لو قُدر لي

   حب، وغَيريٍة، وعطاء،محاِوَل

شروعكان إنساٍن، إنساٍن، إنساٍنم ،!  
٢٠٠٩**  
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NIflg₣£]<»< 
 

Łuflg 
،ِجدو إن ،بنً ألحعياةَ مطى الحِتالك؛ ؛ىَأعإلى االم حمنُفَ، جع وإن 

 وإن سما، غَدا عطاء ومحبة
١٩٩١ 

…^ÊÑ 
 

 ألفاِرقُ بين الحب الكَبير والحب األكبر

 لتَّضِحيةأن األوَل يتَكَلَُّل باالتِّحاد، والثَّاني يسمو با
١٩٩٢ 

 

şÖl^¿v 
   إن أنتَ َأحببتَ، فَأحِبب ِبال حدود؛

 أو أنتَ َأكْرمتَ، فَأكِْرم ِبال مردود؛

  فإنَّما العمر لَحظاتُ سعادٍة 

 تَرمقُها في عيوِن من تُِحب وتُكِْرم
١٩٩٠ 

 

ÿÚĆfví 
  ، ألمحبةُ أن تَذْكُر أبسطَ سوٍء تُسببه للغَير

 نْسى أعظم سوٍء يتَسببه الغَير لكوتَ
١* 

†ş¿ÿÞ 
٩٩٧

 

؛ جاعة تقوَل أنا آسف، شَأن  

فيه نَظَرأن من تَردادها أمر تُكِثر  
٢٠٠٤ ** 
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‚éÂ 
 : ِعيٍد داِئمثَالثَةٌ تَجعُل اإلنسانيةَ في

 ِعيد اإلنسان األب، ِعيد الطَّبيعة اُألم، ِعيد المحبة الجاِمعة
١٩٩٢<<
Žñ^Âş×í 

  

 دونها االنِحاللمن و ألعائلةُ قَيد،
٢٠٠٤** 

Ý]‚Îc 
  

 فِمم َأخاف؟ واألرض ُأمي، وحاِضنَةُ لَحدي،  أبي، ورفيقُ دربي،ُهللاأ

  ِسالحي، فماذا َأخْشى؟ألحريةُ سبيلي، والمحبةُ

 فِلم ال ُأقِْدم؟  معتَقَدي، وسعادةُ البشَر هدفي،ألنسنَةُأ
١٩٩١ 

  

ð^u_ 
  ليسِت الذِّكرى في األشياء، وإنَّما في األحشاء هي

٢٠٠٧** 
  

îßŁÚ< <
يتخطَّو بآبائهم، سعادة؛ أن األبناء يفخر نىأنهم، أقصى الم  

٢٠٠٩**  
  

ð^Êæ< <
فيو كن يفي يده،م ال شيء نَْل كلَّ شيٍء، وإنا ي  

  فيما، أيا يبلُغْ ما في يِد الجاِحد،

  يبقَ فقيرا فقيرا
٢٠٠٩**  
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ìø‘< <
،مأللَّه   

فِِّق اآلخرينهم، ،وجميع  

  على ِحسابي؛ولَو 

  جميعهم، ،ُأنْصر أعدائي

  هم؛نصرفي الحقِّ ا

،فِِّق الجميعاو رهم،نص  

  ك،ماِتواجعلْني آخر اهتما

  آمين
٢٠٠٩**  

  
ð^Ïe< <
  ،الفناء )نِم(ة ريبالغَ

ةوبالغَيالبقاءري   
٢٠٠٩  

  
^’ÿu< <

   زوس اإلغريقي أمامي،

  بن إيَل اآلرامي أنظر إليه؛ِاوأنا، 

زوسفي و ته الشَّهيرة، جاِمدضعي،   

  فُ ِسمفونية؛تعِز، حركَةُتَِييه، المِلْپـونوافير منْ

  قاعاتٌ ضاجةٌ ،  خلفي،ِيتّالفَيْغاليري 

   ؛على أشياء من صنع اإلنسان بآالف المتَفَرجين
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  ؛ إيَل المتَحركمالٍَة مع ابِن زفي مواجهِة فيما زوس الثَّابتُو

  ٍة من زوس،لَفْالً في غَوِسعه قُبتُ :لتِقيان صدفةً بعاِشقَين يإذْ

  ، ويتذكَّر ستَيِقظفي اِبلَة،ذ إيَل ورقةُ خريٍف طُ على ابِنسقُوتَ

َ،  قاَل إيل ،"وا السالمازرعوا المحبة تحصد"أِن 
  **٢٠٠٧ِلِْييه، فرنسا، پـمنْ

  
  
  

OIìĆ^¹]<»< 
 

şÎð^– 
 قَضى تَعاسةً؛  مدى فَقِره،إن َأدرك أفقَر الفُقراِء

 اقَضى جشَع  مدى ِغناه،أو َأدرك أغْنى األغِنياِء
١٩٩٣  

  

Ć^Úì 
 وقَهر لآلخَرين؛ ،ألنسنَةفي الكَثيِر من المادِة طَمع، وبعد عن ا

 ، وثَورةٌ على القَهرألنسنَةوفي القَليِل منها اكِْتفاء، وقُرب من ا
١٩٩٠ 

  

…^éj}c 
 َأخْطََأ البخيُل عندما خُير بين المال والحياة، فاخْتار الحياة؛

 فأي حياٍة، ِلبخيٍل، تُرتَجى؟
١٩٧٤ 

 

ŽÚá^ia† 
 :  إلى جنْبا ووِضعتا جنباا معألعطاء والبخُْل ِمرآتان صِنعت
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   األولى تَمرى بها النَّاس، والثَّانيةُ ابتَعدوا عنها؛

 َأفَتُبرى األولى قبَل الثَّانية؟
١٩٧٥  

  
ćàŽ–ÿè< <
  :شى الموتَ، وإنَّما بدرجاتألكلُّ يخ

  الغني أكثر من الفقير، 

  ...من الجاِهلأكثر عاِلم وال

ن يم أكثر خيُل،لكنخشى الموتَ الب  

 ِضنتَينفهو يهدالع دِبر:  

  واحدٍة إلى الثَّرى، وأخرى إلى الفَضا
٢٠٠٩**  

  
ìÿ†ş^ŁÚ< <

 ؛اياع اآلخرين ليسوا ِجعني أنال ي، َل تأكُنأ

وأنعني قَ تسرال ي ،غدا  ماَل اآلخرين أنا؛شاعم 

 وأنتنعمبالحر باحا؛ةياآلخَرين أضحى م جنكس عني أنال ي ،  
 

  إنَّما اإلنسان في عدٍو مستمر، والسيما شَطر ما ال يحصُل عليه؛

  !ال ِللتَّشاطُر، نَعم ِللمشاطَرة: مفأرجوكُ
٢٠٠٨**  

  

–şÊØ< <
  من فَضالته  ِلمن يعطيال فضَل

٢٠٠٤**  
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PInÖ]<»<ìÿ…ç 
 

Ž‘Å]† 
 ويموتُ األبرياء يتَصارع الفُقَراء، في حروِب األغِنياء،

 ".أنِت والوطن"، ١٩٨٠
  

ìÿ^Êc< <
  فمن تُراه يفيد برأِيك؟؛ جاعفي الحرب يموتُ الشُّ

٢٠٠٩**  

Žq]æg 
  

 وإنَّما هي، بالِفكَِر، قاِئمة؛ إنَّما الثَّورةُ ِضد القَهِر واِجبة
١٩٩١ 

ÿèÅ]† 
  

راعِل اليفْعلَم ي بثً، إنسامافعحاِوُل الحي  
١ 

ş_ł‰† 
٩٩٣

  

 نَتْها الطَّبيعة؛وحض سعيدةً ماتَِت الفَراشَةُ، بعد أياٍم من الحرية،

  ماتَ اللَّيثُ، بعد عقوٍد من اَألسر، وبكاه عرينُهاوحزينً
١٩٩١  

  

…]çÞş_ş_[< <
  ،مئةُ مليون قتيٍل في حروِبه

  :قَتْهبتي سأي أكثر من كلِّ حروب البشرية الَّ

  َأعصر أألنوار عصرك، أيها القرن الِعشرون؟
٢٠٠٧**  
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ÅçÎŁæ 
ن يبقى مةٌ ثالثة، هل سيعالمي تْ حربقَعو إنها؟درس 

٢٠٠٣** 
 

ÿiŁi^ß< <
  :انيا أقرأـپبين فرنسا وإسـرتُس المتَناتَشَِة ِ پفي

ام لكاتالُعنَ انيا،ـپـ لفرنسا، ال إلس" يال  ،"نْ
  واألنسنَة العالمية؟ َأِمن تَضارٍب بين القومية الوطنية: وأسَأل

والجواب :اتُ بما تُريد،ِلتَحنَة ما نَولْنُ ظَ القوميستطيعوِسِع لألنس  
  **٢٠٠٧انية، ـپـاإلس-، الحدود الفرنسيةِرتُسپ

 
  

QIá^łæù]<»< 
 

₣_ÿÚÜ 
 مم تاريخَها؛تاريخُ اُألمِم في أن تَضع اُأل

 وثَورةُ اُألمِم في أن تَتَوزع اُألمم ثَرواِتها؛

 وهناء اُألمِم في أن تُوحد اُألمم جهودها
١٩٩٣ 

< <

è…^i 
  من ينْتَِصر يكْتُِب التَّاريخَ، ولَِكن إلى حين، 

 فذاِكرةُ التَّاريِخ ضعيفَة؛

،ِر التَّاريخَ، اليوموزن يوم   

التَّاريخُ غَد هنْساي 
١٩٩٤ 
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ŁâçĆèí 
  يٍة تَبقى الشُّعوب ِبال هِو

 حتَّى تَخُطَّ تاريخَها بأحرٍف من دم؛

 فإن وعِت األجياُل ذلك التَّاريخ، سِلمتْ؛

تْ، أو خانَتْها ذاِكرتُها، وإنمجهي َأح   

 يةعادتْ ِبال هِو
١٩٩٤ 

Ł…ÿÃÎí 
 

 ألوطن هو الرقْعةُ الَّتي نَِجد فيها حريتَنا؛

 ،لُفُّ الكَونفي تَِّسعي  

 ويضيقُ فينْحِصر في مخَيلَِتنا
١٩٩٠ 

 

Łuæ‚ 
 حدود الوطَِن عند حدوِد تَفكيِر مواِطنيه،

 الِفكْر هو الوطن، وهو من يرسم الحدود،ف

 ال فَقط دم الشُّهداء
١٩٩٨*  

 

ŽjÞcð^Û 
  قد يخْتَِلفُ البشَر في ترتيِب انِتماءاِتهم 

 الِعرِقيِة والقَوِميِة والمذهِبية، 

  لكن انِتماءهم إلى اإلنسانية أمر واِقع، 

رمي وعليِه أن،ومفي ال،ا د لمقام األو 
١٩٩٢ 



 
  

  
đ†Ö_₣íÖ^‰ĆŠÖ]<Ãe^í<V 

]<Ł…çłßÿÚíÿßÿŠÞù 
 
 

M<I]<ŁÐè†<íÿßÿŠÞù 
ألمحبةُ أساس في وحدِة اإلنسان ووحدة مصاِلحه، وهي، وحدها، تَُؤدي إلى 

بد فْتَحالَّذي ي الم العالمييادين السختَِلف المفي م ِم اإلنسانيوره طريقَ التَّقد

الحياِتية لتَحقيق أفضِل عدالٍَة اجِتماعيٍة ممِكنٍَة من ِخالل بحٍث داِئٍم عن حياٍة 

 .اأفضَل وإنسانيٍة أكثَر تَماسكً

، محبةٌ فسالم فتَقَدم فعدالَةٌ اجِتماعية، وبحثٌ داِئم عن حياٍة ا، إذًألنسنَةطريقُ ا

 .اكًأفضَل وإنسانيٍة أكثر تَماس
 

N<I^ãßŽÚ<₣íè^ÇÖ]æ<ì^éş£]<ŁØ‘_<Łá^ŠÞý]< 
 ،خَّرسي لِخدمته ال أن خَّرتُس ياة والغايةُ منها، وعلى اآللة أنأصُل الح َأإلنسان

 أن تَكون مناراٍت لتَقدم جميع النَّاس،  اإلنتاِجهو، لتَشغيلها؛ كذلك، على عجالِت

 -أن المنِتجين قد يعتَِمدون و آخر، السيما ايقًال سبالً السِتغالل فريٍق منهم فر

إنسانية، غَير متَورعين مما قد توِرثُه هذه   الطراِئقَ -في تَسويق إنتاجهم 

 . من حروٍب ومآٍس لغَيرهم من بني البشَرطَّراِئقُال
 

OIÜşÖ^ÃÖ]<Łl]†łéÿ}< 
ضي باقِتسامها بين الجميع، كُلٌّ بحسب  تَقْألنسنَةُخَيراتُ العالَم هي للجميع، وا

اٍت حياِتيٍة هي من حقِّ كلِّ النَّاس ري . عمله، بعد تأمين ضرو

  تَكْفي  في العالَم الزراعية والصناعية والِعلمية المختَِلفة واإلنتاجاتُ واالكِتشافاتُ



RR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

  بها وتحديِداإلنسانيةَ وتَفيض عن حاجاِتها لوال سعي فريٍق من النَّاس لالسِتْئثاِر

، فيعيشُ ا إنسانياوهكذا، ال تُقْتَسم خَيراتُ العالَم اقِتسام. أسعار إفادِة غَيره منها

ؤس، والبعضالنَّاس في فَقٍْر وب ٍف زاِئٍدبعضفي تَر ِديه، في  اآلخرجال ي 

ةاالغاِلب، نَفْعةً إنسانيظَمأو ع . 
 
PI]<ŁgŽq]æ<íÿßÿŠÞùá^ŠÞý]<₣íÿÛéŽÎæ< 

، فهي واِجبةٌ عليه، وِقيمةُ اإلنسان أنسنَتهأإلنسان حر في جميع تَصرفاته، إالَّ في 

الحياة طَبيعي للجميع، وسالمةُ األشخاص فالحقُّ في  .متَأنِسنًاهي أوالً في كَوِنه 

 النَّاس أن ساواة بينمن كلِّ أذًى؛ كذلك، على اِإلخاء والم تُصان من الواِجب أن

 أي تَمييٍز في اللَّون أو الِجنس أو الِعرق أو الدين أو اللُّغة أو دونمن يتَحقَّقا 

نية أو القَومية، أو الوضع االجِتماعي أو العنصر أو العقيدة، أو التَّبِعية الوط

يالماد . ِفيدي ط األشياء الَّتي على اإلنسان أنها، من أبسقوق، جميعوهذه الح

ولإلنسان أن يتَمتَّع، إلى هذا، بأوسع ِنطاٍق من الحريات . منها في حياته

 .اسالشَّخصية شَرطَ أن يقْبَل بها لغَيره من النَّ

من نَةمن اإلنس شخٍص آخر لشخٍص ما ِحرمان جوزإضافةً إلى هذا، أنَّه ال ي ،

متَطَلَّباٍت حياتيٍة أساسيٍة قد تَتَلَخَّص في تأمين المسكَن والمأكَل والمشرب 

قد والطِّبابة والتَّعليم، بالمجان أو بالشَّيء الزهيد، ألن بعض هذه الضروريات 

، فكيفَ يمنَعها عن بشٍَر نَةًنسأيِمن بها اإلنسان على غَير بني ِجنسه، رأفَةً منه و

ِمثِله؟ وعلى هذه الضروريات الحياِتية أن تَِزيد وتَتَنَوع كلَّما تَقَدم اإلنسان في 

 .أنسنَته
 

QIĆjÖ_<flêÛşÖ^ÃÖ]<Łáæ^Ã 
روريات الحياتية والمنتَجات األخرى للبشرية إالَّ  الضال يعقَُل تأمين جميِع

  جل أ من - في جميع األزِمنِة المتالِحقة -اد السبل الممِكنَة كافَّةً ـبمحاولة اسِتنف
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من هنا وجوب إيجاِد تعاوٍن اقتصادي .  إلى إنتاٍج ضخٍم وكاٍفالوصول

عالمي ِب : واجتماعيسني كلُّ إنساٍن بحجر، ويدبفي ِظلِّ ِنظاٍم م دتُطْلَقُ الي

طيعي أن له بعدمه عليه عتِّمما تُح "نَةريبةُ اضمن تَقديماِتها "ألنس ِفيدوهو ي  ،

 أن ينْطَِلقَ في عِمله - بعد أن يطْمِئن إلى حياته -د لإلنسان وال ب. كغَيره

قتَِربستقبِله، مةالتَكوين ذاِته ومإلى الِمثالي حة تَطْمماعٍة عالَميمن ج فأكثر أكثر . 
 
RIäŁi^òđéÿ‰æ<á^ŠÞý]<ŁÙçéŁÚ< 

إن القَضاء عليها يعني القَضاء ال يمِكن اإلنسان القَضاء على ميوله وسيئاته، إذْ 

 ال وجود لها لوال وجود ألنسنَةُفا: أنسنَتهعلى اإلنساِن نَفِْسه والقَضاء على 

أيض كسه، والعالكُر لوال وجود بللح ئاٍت في اإلنسان؛ كما أنَّه ال وجوداسي 

 - اسِتطاعِتها ِرقَدعلى  –ر ، أن تَجمع البشَا، إذًأنسنٍَة باِدِئفعلى م. صحيح

 - على مدى األزمان -وتُسهَل إجماعهم على ِقيٍم إنسانيٍة مختَِلفٍة يرتَضونَها 

 .ألنْفُِسهم ولغَيِرهم
 
SI…ÿ‚şÏÖ]<₣íãÿe^rŁÚ< 

ه من أعماٍل إنسانيتَالِفي تَطيعسِة ما ير إالَّ بِنسبجابهةُ القَدم اإلنسان ِكنة قد ال تُم

 التَّوفيقَ -ر اإلمكان  قَد-؛ فيضبطُ هذه األعمال، ويحاِوُل اتَقوم مقام القَدر أحيانً

 يمنَعه ويمنَع أي سلطٍَة إنسانيٍة من  أساسيٍإدون ِنسيان مبدمن بين النَّاس 

ر المعقول التَّحكُّم التَّصرف بحياة اإلنسان والحكم عليها بالزوال، ألنَّه من غَي

 .بالحياة اإلنسانية، ومن غَير الجاِئز الحكم عليها بالفَناء
 
TIá^ŠÞý]<₣íĆèçŁâ< 

 قَّفُ اخِتيارتَون، وعليه فقط يهذا الكَو هو ابن ةُ اإلنسان هي العالَم، واإلنسانِويه

  يريد،  عندما  حقِّه تَغيير ِنظام عيشهومن ه،ه وعقائد نَفِْسيتَّ المالِئِم العيِشاِمـِنظ
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دون أي عاِئق، شرطَ أن من وبالتَّالي، تَغيير الِبالد الَّتي يعيشُ على أرضها 

لنِّظام الجديد الَّذي يخْتاره لنَفْسه في كلِّ  ل- اسِتطاعِته ِرقَدعلى  - ايكون أمينً

 . مرٍة يغَير ِنظام عيشه

 في -؛ وتَقوم في العالَم ِعدةُ أنِظمة تَتَِّفق "هِويةٌ عالَمية"وهكذا، تَكون لإلنسان 

طاء  على إع-جو من السالم والِوفاق والتَّعاون والمحبة اإلنسانية في ما بينَها 

وتَكون ِلكلِّ ِنظاٍم من هذه األنِظمة قَواعد . اإلنسان حريةَ اخِتيار ِنظام حياته

وال شَك في أن هذه . خاصةٌ يلْتَِزم بها من ارتَضاها من النَّاس، ويعيشُ في ِظلِّها

شُّعوب  لتَقديم العروض الَّتي تَراها مناِسبةً لل-أنسنَةً  –األنِظمة ستَتَبارى 

 .ألنسنَةواُألمم؛ وتَتَطَور هذه العروض وتَطَور ا
 

UI]<₣ìÿ̂éÚ<íÿßÿŠÞù 
 . وتَغَير ِقيمها تَغَيرها الداِئمألنسنَةميزةُ ا
 ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٦

  
          )١٩٧١( *ألحركةُ اإلنسانية

 )١٩٧٦( *وحدةُ اإلنسان العالمية

  

  

  
  جمع من خاللهمالمؤلِّفُ حاوَل اإسمان) ١٩٧٦ ("وحدةُ اإلنسان العالمية"و) ١٩٧١ ("إلنسانيةُألحركةُ ا"* 

المنشور "، أو "المنشور اإلنساني"أو ( الحالي" منشور األنسنَة"في تم تنظيمها ألفكاِر أنسنٍَة مناِصرين 

ِت الحركةُ .)"اإلنسانَِويعمةُ  وجحدنتَموالوشرِق ِفينمين، من مبعليرغرِب بالِد العلَّموااه إلى محتَّى،، تَس ، 

 ِلِعمادي ، في ما بعد، ِشعارا يتمثَُّل في رسِم وجهينلحركة والوحدة ل المؤلِّفُ ال بل تصور!بطاقاِت انتساب

ذاك الَّذي اعتمده روسيا هو  لَحنًا موسيقيا ، له عالمي ال كالم، كنَشيٍدلهماستَنسب اكما الحياة، الرجل والمرأة، 

 وسائُل االتِّصال في حينه محصورةً ولما كانت ."كينسجاِيي مِع شَّعِب لْم "نشودةأفي الفنَّان زياد رحباني 

  .توقَّفَتْأن اعية تلك تْ محاولَةُ األنسنَة الجمنِشطَة، وما لبثَأل ا، لم تتطوِر البطيَئةمراسالت البريديةبال
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 :بطولَة
 .الوطن: ألنَّارجيلَة

 
ها  شاِركفي :ي

 .لجِشع الظَّاِلم المستَِغّلا صاِحب النَّارجيلَة، :أبو ِكبل

    .المقبرة-سجنلا: رأس النَّارجيلَة

 .المتَنَفَّس: صحنُها

  .الحريةُ المكبوتَة: عنُقُها

 .اَألداة- لشَّعبا :إناؤها وماؤها

 .لسوطا: نَربيِدجها

 .لسيفُ المصلَتا: الِمخرز-ألِملقَطُ

                       .لشَّعب المظلوم المستَغَّلا: لتُّنباكأ

 .لِحكمةصوتُ ا: ألفَحمة

  .لشَّعب الثَّاِئرا: ألجمرة

  
  .قصةٌ ممسرحةعني كلمةٌ من نَحت المؤلِّف، وتَ* 
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بك أو التُّنْباك، وتُعرفُ النَّارجيلَة، في عرف المعاِجم اللُّغَوية، آلةٌ يدخَّن بها التَّنْ

 ."اَألركيلَة"ـ عند العامة ب
  

  وأما النَّارجيلَة، في عرف أبي ِكبٍل، وهو أبرز المشاركين في قُصرِحيتنا

يومه، وتَحِمُل خَيالَه على ابِتداع " هموم"الصاِمتَة الحاِضرة، فتُمثُِّل أداةً تُبِعد عنه 

 .اف الجشَع والظُّلم واالسِتغالل في حقِّ بني ِجنْسهالجديد من أصن
  

 بعامٍة، صاحب نارجيلٍَة طَيعٍة - والِكبُل أعظم ما يكون من القُيود -وأبو ِكبٍل 

وقد تَناولَها ذلك المساء، كعادته، . قَلَّما يِجد صعوبةً في إخضاعها لمتَطَلَّباته

، ا، وجعَل بالِمخْرز، بين التُّنباك والعنُق، طَريقًارأسها تُنْباكًوهيَأها لِخدمته، فمَأل 

 .وَأحكَم إقفاَل مناِفذها
  

وَأشْعَل الطَّاغوتُ فَحمةً، حتَّى، إذا ما اخْتَرقَتْها النَّار، َأقامها، بالِملْقَط، على رأس 

 على شُرفَة قَصره المِطلَّة على ثم انْطَلَقَ إلى ركٍن له. نارجيلَته، تُحِرقُ تُنباكَها

أقْباء مساكين قَريته وأكواخهم، وراح يسحب من دخان نارجيلَته، بوتيرٍة 

 .سريعة، إلى أِن استَكانَتْ له اآللة، وتَمكَّنَتْ نارها من تُنباكها
  

ه في النَّارِمُل نَفَسعضع، يعلى الو طَريٍل، وقد سأبو ِكب عواه، وشَرجيلَة، على ه

نَفَس بحسافتارةً ي ِعفُ، وال ماءنُقَ تُستُنْباكَها، ال ع لِْهبِبيِدجها، فيعن طريق نَر 

افي إناٍء تُطِْفئ، وطَور بحسه، فينَفَس ِريحلْقَه ويح يطَركةَ، ليرُئ الحدهي 

ةَالفَحمها صوِدعشتِعلَةَ بالِملقَط، ويجيلَته المنار نشاطَه حتَّى . حن تَعيدسي وما إن

َل فَحمةً إلى انِطفاٍء بأخرى مستَِعرة، ويكِْمَل يعيد النَّار إلى موِضعها، أو يستَبِد

 .ممارسةَ ِهوايته
  

 فراح يسحب، في ؛وصادفَ أن زادتْ شَِهيةُ صاِحبنا، ذلك المساء، عن المألوف

  الفَحمة  ارـن حوَل أن صوتَ الِحكمةـ وك.فَسفَس ِتلو النَّ النَّاالسِتمتاع،شَراهِة 
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ِت الجمرةُ حلقَ أبي جمرةً جعلَِت الشَّعب الثَّاِئر يسِقطُ السوطَ بالصوت؛ فَأحرقَ

ِكبٍل، وقَطَعتْ نَفَسه حتَّى اخْتَنَق، فتَوقَّفَتْ فَقاقيع ماء اإلناء عن إطرابه، وهوى 

 . النَربيِدج وصاحبه
  

 .ومرتْ دقائق، فانْطَفََأِت الجمرةُ، وُأنِْقذَ، من التُّنباك، ما ُأمِكن إنقاذُه
ضع ١٩٩٣ة ِفكر١٩٩٥، و   
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  ِلم يموتُ األطفاُل، وحتَّى الشُّيوخ؟

 ِلم يفْنى البشَر، ويبقى الحجر؟

ه خاِلدعاه والداتلك كانَتْ مسألةُ ذاك الفَتى الَّذي د ،حياة، وطَمفي الح فطَِمع ،

غيرإلى الخُلوداص ،. 
  

من الع َل خالدزنَهييادين، فتَمعى إلكْسيِر. لوم في شتَّى المسي راح الشَّباب ثم 

 أبحاٍث شخصيٍة رثَأعلى  غَيِر القاِبِل الفَناء، فوجد إليه سبيالً الداِئم والجسِد

تَْأثَراس ة؛ ثمؤوباألربعيند ،عدلُغْ، ببا يده ولمسقَفَ شَيخوخةَ جبه، وَأو .   
  

مضى خاِلد أربعين حوالً في إخضاع زعماء العالَم، فكان له ذلك بعدما وَأ

بد ،طَريناِفسيه، سبخلوده، م ،بعة، وَأرٍة هامٍة وعسكرييراٍت مادقَدهائه، على م

ثم َأمضى أربعين حوالً في تَثبيت حكمه وإخضاع جيوٍب . وقد شاخوا أو قَضوا

 .عتَلى بعدها عرشَ الملك الَّذي صنَعِاأحرار، لمقاِومين 
  

وقَضى خاِلد أربعين حوالً ينَكُِّل بأعدائه السابقين، ويقيم األتباع في كلِّ حدٍب 

ب، ماِنعواوصعه، طَما إكسيرشَعن ا وجعن الجميع، بم ، والشُّعراء لماءفيهم الع

ثم قَضى أربعين حوالً يظِْلم فيها أبناء .  أوالده وأوالدأوالدهعن وابغ، وحتَّى والنَّ

لهم خطوطَ حياتهم بأدقِّ التَّفاصيل، وطبع مساعالَمه تحتَ ِستار التَّنظيم، وقد ر ،

 .باد ذلك، صاحب الِبالد والِععلى أثَر فغَدا، ؛بحسب رغباته وأهوائه
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لَذَّات هذه الزق مالً في تَذَووح أربعين فَ خاِلدرة إليه، وصتْ، بالنِّسباِئلة وقد غَد

.  بحسب األعراف إالَّ واستَباحها مشينًاتَذَوقَ فَأكْثَر، وما تَرك أمر: دائمة

، وسكَن اد أربعين حوالً في السفر، فزار أقاليم عالَمه، جميعوصرفَ خاِل

وإذْ غَدا صاحب الزمان والمكان، وقِد استَكانَتْ له الدنيا، ولَم . قُصورها، وتَمتَّع

ه ربنَفْس ضل، فَرفْعري ماذا يدي دعلَألرباباي . 
  

فْس خاِلٍد الملَل، ثم أربعون أخرى ِليدِرك قَلبه ومضى أربعون حوالً ِليدِرك نَ

وانْقَضى أربعون حوالً ِليعود الرشد إلى عقِل خاِلٍد وقَلِبه، ثم . بعض حنان

 .أربعون أخرى ِليقْنَع بعدم صوابية تَصرفاته تجاه بني البشَر
  

د رسم سياسته تجاه بني ِجنسه، وقد تََأنْسن وانْصرفَ أربعون حوالً َأعاد فيها خاِل

من جديد، ثم أربعون أخرى إلتمام إعادة األنسنَة إلى العالَم، وقد طاَل ِغيابها 

 . عنه
  

، عن ألقابه ا فشَيًئاوانْتَهى األمر بخاِلٍد، بعد أربعين حوالً، أن تَخَلَّى، شَيًئ

ثم انْتَهى به األمر، بعد أربعين حوالً، أن . ا عادياوِصفاته، جميِعها، وعاد مواطنً

عرض إكسيره على من يشاء من أبناء الِجنس الَّذي عاد إليه، ولَشَد ما كانَتْ 

 ا ولَو طاِلب- وقد اتَّعظَ النَّاس من سيرة حياته -دهشتُه عندما لَم يِجد إلكسيِره 

اواحد. 
  

اِلد، بعد أربعين حوالً، أن ال قيمةَ للحياة لوال الموتُ، فَكَّر، بعد وإِذ استَنْتَج خ

الً جديدوح اأربعيندبنفسه، ح ،عضي ياتها، أنقابٍل .  لح ه غيرِجسم ا كانولم

كان  عن إكسير الموت، فاالفَناء، عاد خاِلد يستَذِْكر أسرار اكتشافاِته السابقة بحثً

هرتْ له ددالً بوح أربعين اله ذلك بعد. 
  

وفي اسِتعمال إكسير الم خاللَها خاِلد ددالً تَروح أربعون روم دضع حت ِلو

ها قَرارأخرى َأخَذَ بعد أربعون ياته، ثمالحفي هذا الموضوع، وقد شاخَتْ ا نهائي 

 .نَفِْسيتُه، وَأكْثَرتْ
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وقام خاِلد، بعد أربعين حوالً آخَر، بتدمير أسرار اكتشافاِته السابقة، ثم جمع ِمن 

هم موِصيعدون، فوِحبته وأصدقائه، وقد غَدا له ميأبناء ذُر وله بعضاهم احإي 

نَة، موِضحاباألنسورورة المٍة من  لهم ضيبارِتشاف كم ما هياة؛ ولمالح ت لتَكون

وة، إكسير المها لحاجته الخاصنَّعتجربةَ ِات ص ضرتَعةً؛ وإِذ اسبهر رقْشَع

عام تْ ثمانمئٍة وأربعينتَدياته الَّتي امَأاحدَل ما بوانْطَلَقَ ، َأكْم ،ناِدٍم، فخَر ه غَير

ركاناحال، وال م ،مانه زدقَيال ي ،إلى حيثُ الخُلود . 
  ١٩٩٤، وضع ١٩٩٣ِفكرة 
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رل الحببالده إذْ هي حاِملَةُ ِمشع فْخَري َأِمريكي ةُ الظُّلم جيمي مواِطنة وراِفعي

عن كاِهل كلِّ ضعيف؛ كما يفْخَر بُأسرته، فهي َأعطَتْ شُهداء سعوا للحرية، 

، فالمصانع والمؤسساتُ الَّتي اوجيمي فَخور بنَفْسه أيض. وعلماء خَدموا اإلنسانية

 ألوفَ العمال مع ُأسرهم، وإنتاجها َأنْشََأ ووسع إنَّما تَدلُّ على وطنيته، وهي تُعيُل

ذو جودٍة دولية َأتاح لها اكِتساح معظم األسواق العالَمية، فيما يسعى جيمي، 

نَِسينا أن نَذْكُر أن . بوسائله الخاصة، للوصول إلى ما تَبقَّى من هذه األسواق

ما ويْأتي المستحيَل في سبيل صبي وِبنت، يعشَقُه: جيمي متَزوج وله ولدان

 أن جيمي يصنِّع اكما نَِسينا أن نَذْكُر أيض. سعادتهما وتأمين مستقبلهما

والنَّار... البارود! 

عملُه . ييتي عادي ناهز الخامسةَ والخمسين من عمرهڤأما ِليونيد فمواطن سوو

سيط، حياتُه أكثرب ة، ومعِجدتيبتْهم  من رمبالشُّهداء الَّذين قَد فْخَرهذا فهو ي 

غير أن الحياةَ . ية حتَّى الحرب العالَمية الثَّانيةڤـِشُأسرتُه منذُ انِدالع الثَّورة البلْ

ضاقَتْ بِليونيد في اآلِونَة األخيرة، فهو ما زاَل يعمُل في مصنع قذائِف الِمدفَعيِة 

سمعه إلى منذُ إنشاِئه في م وعاد ،تاِلنهد سكو، رافَقَه إلى جبال األورال في ع

 .ضواحي مسكو لما وضعِت الحرب أوزارها

اغاِلب دوآفاٍق جديدة، ي صفور نحواالنطالقَ كالع دوة فيرسِليونيد بالح رشْعما ي 

  أن  دون منين سعادة المجموعة لقد تَِعب كفايةً لتأم. الَم الواسعـالتَّعرفَ إلى الع
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يوم ِحسوالَيهايعادة ولَو من حك.  بهذه السيالمسؤولونَأو عن التَّوجيه في ون 

ذا األمر، في جميع األحوال،  يعد هلَم في ما به يبشِّرون؟ طٍإالمصنع على خ

ِليهم ِليونيد وقد انْتَهتْ حياتُه الِفعلية؛ غير أنَّه يخافُ على مستقبل أوالده من 

 .شَغَفهم بالحرية

*** 

 ،قاتٌل وطنيم طِاِعمادضتْهلَه، وقد غَدا، رمالح، فحمل السأحداثُ بالده إلى ح 

بيد أنَّه يود الخُروج من دوامته الرهيبة، والعودةَ إلى الحياة ، ا بارزااليوم، هدافً

 .ولطالَما حلَم ِعماد بالسالم يعود إلى بالده. الطَّبيعية

َأحب منذُ ِصغره لَو أن . وأما ِنضاٌل فَعسكري يؤِمن بالقَومية، ويعمُل ألجلها

هو، اليوم، خارج بالده يحاِرب في سالح . خَذَلَه بنو قَومهمجد بني قَومه يعود، ف

 يحلُم بالسالم يعود إلى وطنه :، يحلُماوِنضاٌل، أيض. الِمدفعية للِحفاظ على السالم

 .الكبير حتَّى يتَسنَّى له اإلسهام في عمرانه وتَقدمه

*** 

بيد أن مدينةَ القَدر، .  رفيقَي طُفولة-  لساعاٍت مضتْ-حب وحريةٌ كانا 

في لَحظة كُفٍْر وإجرام، خَطَفاها " حب"من يد " حريةَ"واإلنسان األعمى، خَطَفا 

 .إلى غَير رجعة

ال تُتِْعب : قالوا له. حب، اليوم، ِطفٌل يبحثُ عن الحقيقة، عن الِعلَّة والسبب

 !بل هو اإلنسان: قَدر؛ فَأجابهمنَفْسك، إنَّه ال

*** 

 اِئرة، من اإلنسان إلى ا-نَضيعنَة في الدة - ألنسة والقَوميالوطني بين 

 إنَّما منبعها اإلنسان، وأن ال سبيَل للوصول إلى ألنسنَةَوالشُّمولية، ونَنْسى أن ا

 .ل المذكورة المرور الِفعِلي بجميع المراِحدونمن  ألنسنَةا
١٩٧٨ 
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لَيَل حلَلِْت، حنان، تَجسد الحب، فحنان المرأة رحمةٌ وعطْف، ِرزقٌ وبركَة، هيبةٌ 

  . ووقار

الرجل نَخْوةٌ وكَماٌل وتَمام في وفَجر انْبثَقْتَ، مروان، تَفَجرِت الحريةُ، فمروءةُ 

  . اإلنسانية

ومغِْرب فُضتَ، ريان، تَدفَّقَ الخَير، فالريان االخِْضرار في الطَّبيعة والتَّضلُّع في 

  . الِعلم

 وهِل الحياةُ ِسوى حب وحريٍة وِحكمة؟

*** 
  

 ِفلَذَ كَِبدي،

 العمليةُ في أنِشطَتُكم كانَتْ ا وتَكَسبوا الثَّقافةَ والمعِرفة، وأيتَسلَّحوا بالِعلم والِفكر،

المستقبل، فَلْيكُن لكم اهِتمام في ِكتابٍة أو فَن، والِتزام برياضة، ولَو على سبيل 

الِهواية، فليس أفضَل من يراٍع أو ريشٍة أو وتٍَر كصديق، وليس أفضَل من 

 . تنشيط الجسد وتَفتيح الذِّهنممارسة الرياضة في

، أصدقاء ال يتَجاوز عددهم، افانْتَِخبوا من معاِرفكم، وأراهم كُثُر. ألصديقُ قَليل

 سنح رتُقَر امعوا األيد الواحدة، ودأصابع الي طلَق األحوال، عددفي م

  إلى  ٍةـحاج في اإلنسانات قُلوبكم إلى أصدقائكم، فـوَأِسروا بمكنون. اخِتياركم
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المالذ األمين المريح، ولكِن احتَِفظوا ألنفُِسكم بأسرار، والسيما إذا تَعلَّقَتْ 

 .بغَيركم، فأنفسكم في حاجة، هي األخرى، إلى االخِتبار

*** 
  

ال تُربوا األعداء، بل تَحاشَوا من تَستَِشفُّون لديه بدايةَ عداوة، واقْصروا عالِئقَكم 

 .به بالضروري من االجِتماعيات، فِلسان عدو واِحٍد بألِسنِة ألِف صديق

*** 
  

ن لكلِّ قَلٍب منفِتح، وإذا ما ُأغِْرمتُم فاعلَموا أ. َأِحبوا ما استَطَعتُم إلى ذلك سبيالً

مر، غَراملافي كلِّ عاآلتي أفض ِقنوا أنل َأيَأسوا، بطوا وال تَي؛ لذا، ال تُحب .

 . أو ماالً أو دخيالً يفَرقُ في ما بينَكماوتَحابوا ِبال محاباة، فال تَدعوا إرثً

*** 
  

، فالحقيقةُ تُحرركم، ولو بعد حين، ال تَقولوا إالَّ بالحقيقة، وال تَنْصروا إالَّ بالحقّ

 .وإحقاقُ الحقِّ يكِْبر قُلوبكم

*** 
  

ال تَسمحوا ألحٍد بكَبت حريتكم أو بالتَّعدي على كرامتكم، فالحريةُ فَرسكم 

 .الجاِمحة، والكرامةُ سيفُكم المصلَت، وأما الخَياُل فمرتَع الخَيال، مرتَعكم

*** 
  

يتكم اإلنسانية والكَونية، وال تَتَعدوا حدود تُضيقُ على هِوال تَدعوا حدود وطنكم 

 .وطنكم بحيثُ تَفِْقدون حبكم له وتَوقَكم إليه

*** 
  

ال تَتَعصبوا لمعتَقَد، فالحقيقةُ واِحدة، أو لعقيدة، فالمصير اإلنساني واِحد، بل 

 والعالَم ؛لعقَل ما استَطَعتُم، ولْيكُن ضميركم اإلنساني حكَمكم وحاِكمكمحكِّموا ا

 .إلى تَغَير

*** 
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ما إذا اقْتَروالسي ،بالتَّخَلُّفال تَتَعاطَوا في الشَّأن العام في . ن ظيفةُ فتُفيدا الووأم

اخِتبار الجهِد اإلنساني وتقديِره؛ فإِن الْتَمستُموها سبيَل عيش، فَلْيكُن ذلك إلى 

بي أن رل الحمعلى الع كمحين، ألنتُكم وفَالحيرقى غايتَكم، ففيه ح. 

*** 
  

  

  

 فِمنهم من يرِبطُه بالتَّحصيل المادي، وِمنهم :، ِنسبي في الحياة العملية،لنَّجاحأ

 وأما أنا فَأتَمنَّى أن ؛من يِجده في الشُّهرة، وِمنهم من يستَطيبه في النُّفوذ

 .ا في خَلِقكم جديد-  كان هذا العملا وأي-  عملكمِضمِنمن تَكْتَِشفوه، 

، اوأما الحظُّ فضروري أحيانً. ظٌ وتَخطيطٌ ومثابرةح: والنَّجاح، سبيلُه، ثَالثةٌ

، وإذا كان ال يكْتَِمُل إالَّ اوأما التَّخطيطُ فضروري دائم. غْنَموهِاومتى ابتَسم لكم، 

 .بالمثابرة في الجهد، فألن المثابرةَ تَبقى، هي، األكثر ضرورة

*** 
  

  

  

، وكان يعني الشَّراكةَ والوكالةَ "حذَِر الشَّوكِا"على مساِمعي أِن لَطالَما ردد جدكُم 

اوالكَفالة؛ فال تُشاِركوا أحدبها، وال ا في أعمالكم أو أمالككم، وال تُوِكلوا أحد 

ظَرٍف من الظُّروفاتَكْفَلوا أحد في أي . 

 ذلك، في فَخَّي الشَّراكة حذَّرني جدكُم، طاب ِذكره، من الشَّوك، ووقَعتُ، مع

على ِحسابي الشَّخصي روستُ الدلَّمكالة، فتَعوالو. 

والمعروفَ في  )د(، عنَيتُ الدين "الدم"حذَّرني جدكُم من الشَّوك، وأنا ُأقِْرن به 

، ووقَعتُم في  إِن استَدنْتُم، خَِسرتُم من حريتكم لصالح داِئنكم،فأنتم. )م( غَير أهِله

 األهَل واألصحاب خَِسرتُم، على  إن َأدنْتُِم،شَرك الفَواِئد اآلِكلَِة جهدكم؛ وأنتم

األرجح، مالَكَم، وخَِسرتُموهم؛ واألفضُل، في هذه الحال، أن تُقَدموا لطاِلب الدين 

ير أهِله فمن شأنه وأما المعروفُ في غَ. مساعدةً مقطوعةً من أن يغْدو مدينَكم

 .، مجانيعامٍةبأن يجعلَكم تَنْدمون على ِفعِل الخَير، وِفعُل الخَير، 

لطموحاِتكم حدود ظِّفوه،وال تَكُنتُم ماالً وبوإذا َأص ، في  للمخاِطر،اتوزيع  أكثر  
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 للمهالك، في أكثر من مصِرف، واعلَموا احتياطًامن مشروع، وَأوِدعوا بعضه، 

 .أن الماَل الجاِمد إلى اضِمحالل

وإذا ما َأثْريتُم، ال . وال يكُن سعيكم للثَّروة من أجِل الثَّروة، بل للعيش الكريم

ِل واتَنْسولَكم، بن حن هم أهٌل له، وخَلِّدوا ِذكراكم في  ملوا المعروفَ في معاج

 .ِفعِل الخَيِر أو في دعِم فَن أو ِعلم

*** 
  

ال تُطيلوا البحثَ في أسرار الحياة، بِل اقْنَعوا بأفكاركم الخاصة بها، أِو اعتَِمدوا 

 فالحياةُ أقصر من أن أفكار غَيركم حولَها، وانْطَِلقوا في حياتكم متفاِئلين جادين،

 .وإياكم واليأس. ثين متشاِئمين، وأطوُل من أن نَقْضيها الِهين عاِبثيننَقْضيها باِح

*** 
  

 واعتَِبروا اإلنسان غايةً ال وسيلَة، ؛ِإحتَِرموا الطَّبيعةَ، وحاِفظوا عليها، فهي أمكم

 .رها رحب يحضن الجميع وافْرحوا وتَمتَّعوا فيها معه، فصد؛فهو أخوكم

*** 
  

  

 أحبائي،

 ،ولَِكن ،هدأنتم الس ،هدةُ راحة؟من أنتم الجزاء، وأيع دوِنكم، أي 

ِر ما َأحباكُم، واُألمِنيةُ أن تُِحبوا أوالدكُم كما قَدعلى لَن تُِحبوا أباكُم وُأمكُم 

 .ُأحِببتُم
١٩٩٥ 
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Žu]…Ø 
  ... أنا راِحل

  وِعندما سَأتْرك هذا المكان، 

 ،جاءر  

 ،اد جيدهَأغِْلِق الباب خَلفي، َأوِص

  ألنِّي، وإن شَعرتُ بالحنين، 

 ،َأعود أن ال ُأريد  

  حتَّى ال َأموتَ 

 ِميتَةَ اإلنسان
 ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٠

 

ÿ}Ìè† 
حفَر تَطير صافيروخَوفا، األع   

وهُل زتَتَماي فا،اأألغصانعوض  

 أألوراقُ تَتَساقَطُ خَضراء وذاِبلَة؛

  م ِشتاء؟ هِل الفَصُل صيفٌ َأ

 َأهو خَريفٌ َأم ربيع؟
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 هكذا يمضي العمر من خَريٍف إلى خَريف،

 إلى أن يْأتي خَريفٌ يكون آِخر خَريف،

  حيثُ ال عصافير تَطير، 

 وال أغصان تَتَمايل،

  يثُ كلُّ شَيٍء هو خَريف، ح

 حيثُ الخَريفُ هو كلُّ شَيء
 ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٠

 
Ł‰Ù]ö 

  أأنتَ الموت، َأم أنتَ األمل؟ 

 أأنتَ الحياة، َأم أنتَ الفَشَل؟

  أيها الجبُل الَّذي، إذا بلَغْنا ِقمتَه، 

 سفَل، األونَظَرنا إلى 

وِمُل المةُ تَحتْ لنا الهاِويدتَ والفَشَلب... 

  والَّذي، إذا بلَغْنا ِقمتَه، 

 ونَظَرنا إلى العالء، 

 ...وصلْنا السماء، وغَِنمنا الحياةَ واألمل
  

 َأوتَكون الخَيطَ الرفيع، أيها الجبل؟
 ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٠

 
îÏé‰çÚæ<…çÞ 

  في ظَالِم اللَّيل الثَّقيل، رَأيتُني، ذلك المساء، 

 في طَريٍق ضيٍق َأسير؛

  ... على طَريقي تَناثَرتْ أكواخ
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 أكواخٌ أشبه بأكواِم سواد، تَمشي مع الطَّريق؛

  ... ال َأدري

  أو نُباح كلٍب مريض،لَم َأسمع صوتَ إنساٍن طَريد،

 كُلُّ ما طَرقَ ُأذُني صمتُ اللَّيل الطَّويل؛
  

  : في هذا الطَّريق الضيق ما ِزلْتُ َأسير

 ألحياةُ تَدفَعني إلى المسير، 

  سكون اللَّيل الموِحش، والظَّالِم المخيف،  منمغرعلى ال

 ؛ذي ينْتَِظرنيانِْعدام مخَلِّص، والموِت الَّعلى الرغم من 
  

 تَستَِحقُّ الحياةُ كُلَّ هذا العناء؟ َأتُعطيني الحياةُ غَير الشَّقاء؟َأ

ني، خَياالتٌ تَشيلُني بعيدتَشُد ني قَلبي؛اأفكارلُبوتَس  
  

  ثم الح لي نُور وجدتُ فيه خَالصي، 

 : ِبِه نَبضتْ في الحياة

 سَأعيش؛متى بلَغْتُ هذا النُّور، 

  خُطًى واِسعةٌ، ولَو منهوكَةً، قَد تَفي بالغَرض، 

 ؛إلى الحياة... قَد توِصلُني إلى النُّور
  

  واقْتَربتُ من النُّور، واقْتَرب النُّور منِّي؛ 

 ثم سِمعتُ موسيقى تَبعثُ الحياة، 

  فكانَتْ وثَباتٌ وصرخات؛ 

 ! ولَِكن، ما ِمن مجيب

صا وياة؛لمثُ الحعل، وانِْتهى باألم نور شَح ،كانلْتُ الم 
  

  ألحياةُ ِجهاد، ووسطَ ذلك الطَّريق الضيق، 

 ِسرتُ من جديد، بإرادٍة من حديد، 
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  جديٍد ضوُؤه أزلي، َأبحثُ عن نوٍر 

 وعن موسيقى جديدة تَبعثُ في الحياة
 ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٠

 

ÿuş¹]<ì^éłçl 
  كما في كلِّ صباح، 

 ستَيقَظْتُ ذلك الصباح، ِا

 فإذا النُّور ظَالم، والحياةُ موت،

  فَأيقَنْتُ أن صباح الباِرحة، كان لي، 

 آِخر صباح، 

  اللَّحظَةَ، وأنَّني، 

 ؛َأغوص في ظَالِم الموت
  

  هنا، رحب بي ِرفاقٌ جدد، لُطَفاء، طَيبون، 

 ال يعِرفون الحسد والِحقْد واألنانية؛

  : دلُّوني على منزلي الجديد

 إنَّه مبِني من الظَّالم، 

  : ووجهوا حياتي الجديدة

 ؛إنَّها حياةُ الموت
  

 وتَعودتُ حياتي الجديدة،...  األيامومرِت

  عرفْتُها، فَأحببتُها، 

اِبقَة، اتَمامياتي الستُ حدوكما تَع   

 ؛وعرفْتُها، فكَِرهتُها
  

  : يا لَسعادة نَفْسي

 إنَّها اآلن حيثُ يِجب أن تَكون، 
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  هي اآلن تَبكي ما َأضاعتْه في عالَِم النُّور؛ 

 إنَّها اآلن تَتَمنَّى لَو أن النُّفوس، جميعها،

  تُساِرع إليها، ِلتَنْعم مثلَها بالعالَِم الجديد الَّذي هو عالَمها، 

 ؛والَّذي، هو، يستَِحقُّها
  

معادةَ نَفْسي لَم تَدس لكن : 

  فقَِد استَيقَظْتُ في الصباح، 

 وكما في كلِّ صباح، 

  رَأيتُ النُّور يِشع من جديد، 

نور تَحاَل الظَّالماوقَِد اس ، 

 ؛فرجعتْ نَفْسي تُصاِرع الموت
  

حاِربم أنا اآلن :  

 ر،محاِرب كلَّ ما يشَوه حياةَ النُّو

زيجم ِبحِلها حتَّى تُصألج حاِربت، اموياِة والممن الح   

 من النُّور والظَّالم، 

  ألنَّها، متى َأصبحتْ هذا المزيج، 

 سُأِحبها، وآسفُ ِلِفراِقها
٩٧٠  ".خمس وِعشرون"، ١

 
⁄‚Æ]^Ú‚ßÂ<H 
دي، اغَدسفْنى جما يِعند ،  

الطَّبيعة، ُأم ه أحضاني،سُأوِدع 

 سُأعيده إليها، فَأكون قَد رددتُ ما ُأعِطيت، 

  الحقيقَة، -وَأرحُل إلى كَنَف القُدرِة



TT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

 لوجوِد والعدم،اجاِمِع المحسوِس والالَّمحسوس، 

 ؛ أبي، فَأكون قَد عدتُ من حيثُ َأتَيتَأرحُل إلى

 وال تَسْل متى، أو كيفَ، أو إلى أين َأِصل، 

 ،قيقِة واِحدفالطَّريقُ إلى الح  

 ال زمن له، ال، وال وسيلَةَ، وال مكان؛

  الحقيقَةُ يعود إليها الجميع، -والقُدرةُ

فاأي ِمجوننْدلوا، ويهما فَعيها كانوا، وم 
  

  أِحبائي، لَِئن سبقَني، على هذا الطَّريِق بشَر، 

 وسيليني بشَر،

  فما همي، وهمهم، 

 وفي الموِت الحقيقَةُ، كلُّها؛

  فلْنَحزن ِلبعدنا عنها، 

  ولْنَفْرح ِلقاِصدها، 

 ؛ولْنَلْبس له ألوان قَوِس قُزح
  

دي، اغَدسفْنى جما يِعند ،  

من أهلي وأصِدقائي،فَلْي ن َأرادوِله ممن ح تَِمعج 

   ؛ولْيقْرْأ جليٌل ما سبق، فَأطْمِئن عليهم

  ولْيطْمِئنُّوا، هم، بدوِرهم، 

ِجد نا لَقَريبوِعدافم 
١٩٩٢ 
 

ÿiéjË 
  بنَي، متى متُّ، 

 ال تُفَتِّشْ عنِّي حيثُ َأودعتَني، 
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  بل في كلِّ ذَرة تُراب، 

  في الفَضاء، 

 هللافي ا
١٩٩٩* 

 

Žqì‡^ß 
  مِشيتُ في ِجنازتي 

  فكُنْتُ الحاِمَل والمحمول، 

 ؛اِدب والمندوبالنَّ

  ليوم َأعيش، ا: وصرخْتُ

 دفما سِمعني أح
١٩٩٩* 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
 

đ†Ö_₣íÖ^‰nÖ]<ÿÂ<şínÖ^ì†<V 
]æ<àèđ‚Ö]æ<^èõć†Ö]<»<fi†şÓŽÊá^Óş¹]æ<á^ÚĆ̂Ö]æ< 

  

MI^èõć†Ö]<»< 
 

ŁÞìðçf 
 ،كلُّ إنساٍن نَِبي 

  تَبدُأ الحياةُ ِبِه، 

 وتَنْتَهي
١٩٨٨ 

 

ÿi…]†Ó 
 ِنهايةُ العالَِم تَتَكَرر، 

فكلَّما ماتَ إنسان ،  

 نْتَهى العالَم بالنِّسبِة إليهِا
١٩٧٣ 

 

Ł…ÿèõí 
  َأرى بعيٍن واِحدٍة 

 ما ال تَراه عينان،
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 ،نَييما ُأقِْفُل عوَأرى، ِعند  

 ما ال تَراه العين،

   َأرى، ِعندما تُقْفَُل عيناي، ولَسوفَ

 ما لَن تَراه عين
١٩٩٢ 

 

ÿuíÏéÏ 
  خُذْ بنَظَريٍة حوَل الحقيقَة، أو ضع تَصورك عنها، 

 واقْنَع؛

  واسع للسعادة، ِلنَفِْسك وِلغَيِرك، 

 واتْرك أمر الحقيقَة للحقيقَة،

 والحقيقَةُ فيك، وِمنك، وإليك
١٩٩٣ 

  

NI»<àèđ‚Ö]< 
 

ŁÚÿÚ^Ãí× 
   ايبقى الدين ِدينً

عِلم حمسطالَما يشَريب لَة أيعامتَِنِقه بم   

 معاملَةَ أخيِه في الدين
١٩٩٢ 

ÜÿéŽÎ 
 

  عند وجود الِقيم اإلنسانية الحقَّة، 

 ال دين يِقفُ، ال، وال قانون
١٩٧٤ 



UN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

ÿi‚éuç 
  لحر والحي، اضمير اإلنسان، 

 ،ثُ اإلنسانيد،اواِإلردتَجريقُ والملع 

 عقيدةٌ ومعتَقَد موحدان
١٩٩٥ 

 

ÿ‰ì^Ã 
 :إن نحن َأخَذْنا

 حِترام األرِض واألجداد،امن الوثَنيِة، 

 لروحانية،االشَّرق األقصى، ومن دياناِت 

 لرؤيا والثَّبات،اومن اليهوديِة، 

 لمحبةَ والتَّسامح،اومن المسيحيِة، 

 ومن اإلسالِم، حرارةَ اإليمان،

 لتَّفَهم واالنِْفتاح،اومن العلمانيِة، 

 لسعي للِوحدة؛ا، ألنسنَِةومن ا
  

 جميِع تلك،إن نحن َأخَذْنا كلَّ هذا، من 

 غَدونا أسعد البشَر
١٩٩٠ 

  

OI]<»< 
 

ÿÚîßÃ 
  متى عِرفَ من هو إله البشَر، 

 زاَل عن الحياة كلُّ معنى
١٩٧٥ 
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øÖ_çqæ 
   وجوِده،  من الهللاوجود ا

 جودجودهللاوال وإالَّ مع الالَّو  
١٩٧٧ 

 

ŽÂ×í 
دي روحسى جباور   

تَِمدسقيقَة؛ امتَه من الحقُو  

  لكن الروح لَم تَدِر ِعلَّةَ وجوِدها، 

 فلَم تَدِر الحقيقَة
١٩٧٤ 

 

ĆêŽÊ 
   أن َأدري، دونمن  ِفي ُهللاأ

قيقَةُ ففي العا الحموأمد 
١٩٧٣ 

 

ÿq†âç 
 بين الخَلِْق والخاِلق، أنتَ هو المخْلوق؛ 

  وال خاِلق،دوِنك، ال خَلْقٌمن و

 فأنتَ جوهر الخَلْق والداللَةُ على الخاِلق
١٩٩٠ 

 

şÖ^^Û 
 طالَما اإلنسان يسَأل، ال بد من إله؛ 

 وِعندما اإلنسان يقْبل، يصِبح هو اإلله
١٩٩٨* 



UP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

ÿÚÝçãË 
 ؛هللا في الوجود، ال، وال مفْهوم اإلنسان اال شَيء ثاِبتً

 هللاوكذلك مفْهوم اإلنسان  وكلُّ شَيٍء ثاِبتٌ في العدم،
١٩٩٨* 

  

ä₣×Ãrÿß‰< <
  ظن أنَّه؟ غير ما نماذا لو كان اُهللا

ه أنا، ما نريديكون،سنجعلُه، حتم   

عليه إرادتَنا،ونفر ض  

  كونأو ال ي  يكون مَؤنسنًا، ومَؤنِسنًا،ُهللافا
  **٢٠٠٧ أندورا،إمارة  و)فرنسا (يانِنْپرِپبين 

  

fl‚Łe< <
كان أن نَإن دين، ال بد  

  دينفباألنسنَة وجب أن نَ
  **٢٠٠٩، )ألمانيا(ِإسِكرِشن 

  

ÿÞ^vfŁ‰Ô 
  ،سان، إنسان، إنسانإن

  ،*مأرقام، أرقام، أرقا

شاِبهوال م:  

  ، رب األكوانكسبحانَ
  **٢٠٠٧ِإغينا، اليونان، 

  

  

  

  

  

  

  .بشَر على شاطئ ِإغينا *
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PIá^Óş¹]æ<á^ÚĆ̂Ö]<»< 
 

ÿÞŽÓÿ†ì 
 ِعندما تَغوص في ِفكْرة الزمان والمكان، 

 ،يٍء، وكلُّ حكلُّ شَي حبصي  

 نَِكرة
١٩٩٢ 

 

ş¹_ÿá^Ò<^ 
  ما كان المكان، والزمان، ِليكونا، 

ا كانالم لَو ما كان 
١٩٨٩ 

 

Žu]çÖ_Ł‚đ’Ö]æ<†Ë 
 : ألواِحد والصفر

  موت، حياةٌ و

  ِبدايةٌ وِنهاية، 

 وجود وعدم
١٩٨٩ 

 

ÿeÿ† 
  أي كلُّ شَيء،  مع ِنهاية البشَر، يبقى ما عِلموه،

 وينْتَهي كلُّ شَيء،

 ، إالَّ بالبشَرإذ ال تَفسير لزماٍن، أو مكاٍن
١٩٩٨* 



  

  

  

  

  

  

đ†Ö_Ć†Ö]<₣íÖ^‰ÿÂ<şíÃe]ì†<V 
×₣¤]æ<Žlłçş¹]æ<ŽçqŁçÖ]<»<fi†şÓŽÊt^ÚŽ‚łÞ÷]æ<Ýÿ‚ÿÃÖ]æ<Žç 

  

MIçqŁçÖ]<»< 
 

ÿæÿ–Úí 
 بين الما قَبُل والما بعد ومضةٌ هي الحياة، 

  تَمر دونَما اسِتْئذان، 

لُمقى حميالً لإلنسان، اوتَبج   

 َأنَّى عاشَ، وكَيفَما
١٩٩٠ 

 

ŽÎ]æÄ 
 َأيكون حلُم الحياِة واِقعها؟

١٩٧٤ 

 

Žâÿè]çí 
 قينياِتنا، أليفي ح  

 والماوراِئياتُ ِهوايتُنا
١٩٧٥ 
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₣Êÿ‘†í 
حتومظٍّ مح ةٌ تَلي سوءؤاِتيةٌ مصياةُ فُراألح : 

 ألوجود
١٩٧٥ 

 

ÿækÎ 
 من ال إحساسة، دوِن ِنهاي 

 دوِن وقتمن وال حياةَ 
١٩٧٤ 

 

Ž‚Þct^Ú 
  ال شَيء من أي شَيء، 

 وأي شَيٍء في كلِّ شَيء؛ 

  وكلُّ الشيِء في الالَّشَيء، 

 وهما في انِْدماج
١٩٩١ 

  
 

NIlłçş¹]<»< 
 

Žâ^‚ 
ِنيعم ءرالم ِته، اليسوبم   

 وإنَّما هو شاِهد على موِت اآلخَرين؛

  ا أنَّه ال يعيشُ الموتَ، وِبم

 فإن حياتَه، في الواِقع، داِئمة
١٩٩٣ 



UT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

ÿÚ^Îcí 
،قيمي اإلنسان نْفَكوت،  ال يِيه للمعفي س  

 لبراهين على أنَّه حيا
١٩٩٣ 

  
 

ŁÂÿ‚Ïì 
 وفيها السعادة لكلِّ عقْدٍة حلٌّ إالَّ عقْدةُ الموت،

١٩٩٤ 

ÿ}Íç 
  
 

  إذا خافَ اإلنسان من الموت، 

 أِللحياة؟ فإلى م يرتاح؟
١٩٧٤ 

ÿ‰ÿfg 
 

 سبٍب ماِلال بد لإلنساِن أن يموتَ، و
١٩٩٥ 

  

ÿi‚éÒ`< <
  أكيدوبالتَّ وإنَّما، سأقوم بذلك يوما، لم َأمتْ ِمن قَبُل،

٢٠٠٩**  
         

ÿuì^é 
                                               

ناأيفي هذا الكَو شَِريياةُ البتَكُن ح : 

  أم فَقْر، مديدةً أم قَصيرة،ىحياةَ فَرٍح أم حزن، ِغنً

  فإن في الموِت السعادةَ األكبر، 

يرقيقَةَ والحفيِه الح ةألن 
١٩٩٤ 
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Í†ŁÂ 
 أبسطُ حي، في عرف الحياة، أبقى من أعظَم ميت؛

 أسعد من أعظَم حي وأبسطُ ميٍت، في عرف الموت،
١٩٩٤ 

 

ÿÂíÖ]‚ 
  ألموتُ عدالَةٌ، 

 ووحدةُ المصيِر البشَِري، بعد الموِت، عدالَة
١٩٩١ 

  

Üé×ÿu< <
  الكلُّ ينعِتقُ موتًا، والحليم من ينعِتقُ حياةً

٢٠٠٩**  
 

íÿßÿŠÿu 
 أنَّه يعِلمك أنَّك لم تَمتْ بعد حسنةُ األلَم الوحيدة

١٩٩٩* 
 

Ł‘íeçÃ 
لَّقَ اإلنساناكلَّما تَعينيا، ومادت ِتها، بالدوعليه الم بعص 

١٩٩٨* 
 

ÿ•ì…æ† 
 إنَّما النِّسيان رحمةٌ، والموتُ ضرورة؛

 ،ديِش األبيعى للعس لَِئن ،فاإلنسان  

  كهذاالَن يتَحمَل عيشً
١٩٩٠ 



MLL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

ÿiÙćçv 
جودلُه ووحي ة، والِفكْربالقُو جودو نلاألكَوبالِفع  

١٩٩٨* 
 

áçÓÿéÿ‰ 
 كما كان كَون، قبَل الِفكْر، وِبال إنسان،

 سيكون كَون، بعد الِفكِْر، وِبال إنسان
١٩٩٨* 

  

ŽÒ]ƒÿ†ì< <
  اإلنسان ذاكرةُ الكون، َأفَيزوُل الكون بزواِله؟

٢٠٠٩**  

ÿÂÿ…^’ŁÚí 
 

 ُأصارع الموتَ، وال أصرعه إالَّ متى صرعني
١٩٨١** 

ð^ËŽjÞc 
  

 أموتُ، ال تتوقَّفُ قطرةُ ماٍء عن االنِسياب في مجراها،

 وإن ينتَفي، بالنِّسبة إلي، الكون بمجمله
٢٠٠٦** 

  

ívé–şÊ< <
ثَ وفاجدح وتُ،َأإنني الم  

  ولَدي، بعد، ما أقولُه،

  هاِزمه في كلِّ حال،ال بأس، ألنِّي لَ

  !إذ فاِضح إياه
٢٠٠٩**  
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OIç×₣¤]<»< 
 

ćêÖ‡ù_flë‚eù]æ< 
 كيفَ لألزِلي أن يوجد، أو لألبِدي أن يستَِمر؟

نْدما مم؟َأتُراهدوالع جودين كما الوِمج 
١٩٧٤ 

 

Ł}ç× 
  ليس أصعب من القَبول بالعدم 

 ِسوى القَبوِل بالخُلود،

  فالخُلود، في اسِتمراِريته، 

 عدم
١٩٩٥ 

 

ŽÖð^Ï 
 ألخُلود في العالَم المحسوس تَعاسة؛ 

  وأما الخُلود في العدم 

 فِلقاء بغَيِر المحسوس
١٩٩١ 

 

ÿÞÝç 
   وحده النَّوم يسرع الغَد؛

  وحده الموتُ يفْضي إلى الحقيقَة؛ 

 وحده العدم خاِلد
١٩٩٤ 
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Üâÿæ< <
  ، هللاال خلود، حتَّى 

  بعد فناء البشَر،

  ةُ، في الفاِنية، وأما الشُّهر

  فَوهم مطلَق
٢٠٠٨**  

  
PIÝÿ‚ÿÃÖ]<»< 
 

ŽÆh^é 
 ،ياة، أشْياءَأرى، في الح  

 وتَغيب عنِّي أشْياء؛

  ، اوأما في العدِم فال َأرى شَيًئ

 وال يِغيب عنِّي شَيء
١٩٧٣ 

 

ÿiŠË 
قه حتَفْسير ِكنمم، اما يدالع هو   

 س له، أصالً، تَفْسيرألن ال تَفْسير لما لي
١٩٧٠ 

 

Łeá^â† 
  يحتاج الوجود اإلنسان ِليبرِهن عن وجوِده؛ 

 اووجود العدم ال يحتاج برهانً
١٩٩٣ 
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QIt^ÚŽ‚łÞ÷]<»< 
 

ŽÂ^é’á 
  َأحسن آدم، ومعه حواء، بالِعصيان؛ 

 فحياةُ الجنَّة رتيبةٌ، ال أحاسيس فيها،

 فاألحاسيس تَنْتُج من المتَضادات
١٩٨٩ 

 

ÿi‚éÒ` 
 : أمراِن أكيدان

ةٌ أيواِحد قيقَةُ، وهيشَر لها،األحكانَتْ تَفْسيراتُ الب  

  والعدم، وهو يفَسر ذاتَه؛
  

قيقَةُ، االنِْدماج؟َأووالح ،مدالع كوني 
١٩٩٥ 

 

ÿ‡Ù]æ 
  تَتَساوى، خارج العالَم المحسوس، 

  المتَضاداتُ، فتَزول، 

 ويغْدو الوجود والعدم ِصنْوان
١٩٩١ 

 

ŁÚĆ^–jl] 
 ألحياةُ، في هذا الكَون، قاِئمةٌ على المتَضادات؛

 اداتُ، ومتى حلَّ الموتُ، زالَِت المتَض

نيالكَو االنِدماج م، وكاندوالع جودوتَساوى الو 
١٩٩٣ 
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Žƒ†Ò 
  إن يذْكُرني أوالدي، 

  وأوالدهم من بعِدهم، 

  وأبناء جيلي، 

 وأبناؤهم من بعِدهم،

  رني البشَريةُ في تاريِخها الطَّويل، فلَن تَذْكُ

 وال الكَون بعد زوال البشَرية؛

  ولَِكن، ما همي، 

   وأنا، والبشَريةُ،

  والكَون عندما سيزول، 

 إلى انِْدماج
١٩٩٣ 

 

^ßéŞÂ₣_ 
  ،نتبعهاو، الروحدِرك ُأعطينا نعمةَ الِفكر لنُ

  ،الدرجاتأقصى إلى 

  ؛جسد ِللى ِفكٍرعمع الِحفاظ 

  ،نتبعهو، الجسددِرك لنُلَّذَّة وُأعطينا نعمةَ ال

   أيضا،الدرجاتلى أقصى إ

  ؛وحِلر لذٍَّة مع الِحفاظ على

  الروح والجسد؟الِفكر واللَّذَّة، بين ن حواٍر بين ثم، أليس ِم

  ن انِدماج؟ناق، ِمن ِعأليس ِم

٢٠٠٩**  
  



  

  

  

  

  

  

đ†Ö_₣íÖ^‰şíŠÚ^¤]<†ì<V ÿÂ<
íşÏéÏş£]<» 

 
Ć‚ÿvÿim†łéŞÖ]<±c<Łk 

حيدظُهر ذلك النَّهار، و تُ، بعدلَساج قُبتَرامي، َأرالشَّاِطئ الم خرٍة تجاهعلى ص 

 َأراد مؤانَستي، فراح يدور ويدور بقُربي، في اوكأن طَير. غُروب الشَّمس

 .كانَتْ تُنِْعم علي بآِخر ِظلِّها، فحطَّ عليه، إلى أن طاب له غُصن شَجرٍة خَوٍف

راِقب مغيب الشَّمس وسطَ اليم الواِسع، وَأِجب : نَظَرتُ إليه، فنَظَر إلي؛ قُلْتُ له

 ماذا تَرى في هذا المشهد الراِئع؟: على سؤالي
  

علي دثَتي والرحادم َأراد الطَّير وكأن .ِقواه ه، لَكنيناحبج إلي حِعفْه، فلَولَم تُس 

وطار إلى غُصٍن من الشَّجرة عاٍل، ثم إلى آخَر أعلى، فأعلى، إلى أِن انْتَهى إلى 

إن اإلنسان يعلو . فَِهمتُ قَصدك يا أخي: األعلى؛ وعاد ونَظَر إلي، فقُلْتُ له

حبريد، َأصلو، حتَّى إذا ما ناَل ما يعلَّقًويعُل إلى ا متَساءماء، فياألرض والس بين 

جود، طاِلبديد، إلى حيثُ الالَّوأكثَر، من ج لُوعي أن دووي ،صيرالم دوهحسي اأين 

ديدلْقى جي ل أنلنَفْسه على أم االفَناء. 
  

ِليم إلي الطَّير ما نَظَرَل عنِّابعدوديثي، حعى حديد ، وومن ج ه، وطاري نَظَر

عدوب منِّي مبالقُر ررة، ومحتَّى أسفَل الشَّج ردجود، وانْحالالَّو انَحو عروَأس ،

 ...إلى البعيد البعيدصبا فوقَ الشَّاِطئ المتَرامي، نَحو اليم الواِسع، و
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ورحتُ، في غَمرة المغيب الجميل، َأتََأمُل الطَّير الجريح يشُقُّ الشَّمس الغاِئبة، 

 .وقَد َأصبحتْ حمراء راِئعة، فيما البحر يغْنَم ِحصتَه من بدِرها المتَالشي
٩٧٣ ".خمس وِعشرون"، ١

 
<lłçş¹_ 
 : عدالةٌ وحقيقة، وهو أفضُل ما يمِكن أن يحصَل لإلنسانألموتُ

  

. فهو، من حيثُ حتِْميتُه، العدالةُ الوحيدةُ في هذا الكَون، إذْ يساوي بين البشَر

 المستَطاع، العدالةَ الَّتي دِرقَعلى ويبقى على اإلنسان أن يقيم على األرض، 

 .بيعةتَعجز عنها الطَّ
  

سِتمرار في تَقَمص، أو ا ولَِئن تَِبعه، بحسب المعتَقَدات، -وهو، عند وقوعه 

 يبقى الطَّريقَ الوحيد إلى -خُلود في حياٍة أبدية، أو اتِّحاد إنساني في انِْدماج 

   .وِس قُزحالحقيقَة؛ فلْنَفْرح لمن خَطا في هذا الطَّريق، ولنَلْبس له ألوان قَ
٩٨٧ ١

 
‚ÿŠş¢]<ŁØéuÿ… 

رحيُل الجسد وضع طَبيعي يعيشُه اَألحياء كلَّ يوم، بيد أن من يموتُ ِمنهم ال 

يِحس به، بل ينْتَِقُل من مرحلٍة إلى أخرى ِضمن حياٍة واِحدٍة فيها الما قَبُل والما 

دعب. 
  

فواِحد لجميع البشَر ألن القُدرةَ ال بد أن تَكون محبة، والمحبةُ وأما مفْهوم األبِدية 

على أن ذلك يِجب أالَّ يعني تَخَلِّي اإلنسان عن خُلُِقياته، بل هنا تَكْمن . غُفْران

نْتَِظر  أن يدونمن قُوةُ اإلنسان، وإرادتُه، فيقِْدم على ِفعل الخَير في هذه األرض 

 .أي مقابٍل خارجها
١٩٨٧ 
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fÖ_íÿè^ãđßÖ]æ<₣íÿè]‚ 
د ِلتَحديد تاريخ الِبداية ومسبباتها، َأوجفَ: ألِبدايةُ والنِّهايةُ شُغُل اإلنسان الشَّاِغل

ِلتَنظيِمها  فَ-وأما الحياةُ . اإلنسان الخاِلقَ؛ وِلتَفْسير النِّهاية، َأوجد الحياةَ اَألبِدية

على أساس كُنِْه الِبداية، ومعها الخاِلق، واسِتطالِع النِّهاية، ومعها الحياة اَألبِدية 

-األديان اإلنسان دجَأو . 
٨٩ ١٩

 
Žñ^ÏÿÃÖ]æ<Łá^èù_‚ 

 نَؤنْسفيها، وي ْؤخَذَ بكلِّ ما هو إنسانيي عنى أنقاِئد، بمنةُ األديان والعأنْس تَِجب

 .الباقي منها، أو يهمل، فتَلْتَقي، جميعها، ألن اإلنسانيةَ واِحدة، وما يجمعها واِحد
٨٨ ١٩

 
ÄŞşÏÿj₣¹]æ<ÜŽñ]Ć‚Ö_ 

ٍة من الزمد بعد ،تَطيعوتًال َأسماعي صس ن، وعنداما واِحدا داِئم بين زيُأم أن ،

وَأستَطيع، عند سماعي . وجود هذا الصوت وعدم وجوده، إذْ يغْدو حقيقةً طَبيعية

صوتٌ موجود متَقَطِّع، وآخَر : ، أن ُأميز بين نَوعين من األصواتا متَقَطِّعاصوتً

 تَخَلَّلُهداِئم، غَيرجود، يوم. 

وألصجوٍد بالنِّسبة إليوم في الطَّبيعة وغَير جودوم اِئمتُ الد . تَقَطِّعتُ المووالص

جودوغْدو مه إلى ما ال ِنهاية، فيِكنُني تَقْطيعمجوٍد بالنِّسبة ايوم في الطَّبيعة وغَير 

إلي. 

 . واِحد طَبيعي يمِكنُني نَفْيه،األداِئم والمتَقَطِّع، إذً

َأولَيستْ حاُل األبيض واألسود، والواِحد والصفر، وغَيِرها من المتَضادات، 

 كحاِل الداِئم والمتَقَطِّع؟
 ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٨
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ŒçÛĞ×ş¹]æ<Łá^Óş¹]æ<Łá^ÚĆ̂Ö_ 
غرافيج حدودةَ ال مثَم كلِّ اما دام تَقْسيم جود؛ وما داموم جاَل ِلتَحديد أيفال م ،

لموسأو م منيِكنًما هو زمسا ملْمن وكلِّ ما يمجود الزجاَل ِلوفال م ،. 
  

وإن كانَِت الحياةُ هي الوجود المحسوس، . لالَّوجود موجود قبَل الحياة وبعدهاأ

 .فإن الالَّوجود يشْمُل كلَّ وجود
١٩٨٧ 

  

  
 

ØÿfÏÿjłŠ₣¹]æ<†Ž•^£]æ<ê•^¹_ 
  : ألوجود ماٍض، وحاِضر، ومستَقبل

  

 فهو ،ا الحاِضرب، وأمُل، ففي ِعلم الغَيستَقبا المضى، وأما الماضي، فقَد موأم

وبما أنَّه ال يمِكن تَحديد الحاِضر، ِلكَوِنه مجموعةً . ن المرء أنَّه يحياهما يظُ

 . ، لهذا الحاضر، أو للزمناالمتَناهيةً من األجزاء، فال وجود، إذً
  

ماِضي ِرضتَعسل يِعيش، بال ي اإلنسان الًاوعليه، فإنستَقبتَقِْرُئ مسوي ،. 
١٩٨٨ 

  

  
 

Ö_çŁqŁæ<ŁÝÿ‚ÿÃ 
سرحلةَ االنِْبثاق في الجقُ مبسسوٍس يحم غَير جودو مدِليهاألعياة، ويد، أي الح.  

  

جوديا وحلي ِثقُ منها اإلنساننْبوالَّتي ي ،نةُ الكَووِجدةُ المم القُوداوفي العسوسحا م 

  . عبر الجسد
  

عضتُ ِليوْأتي المي ة، إلى ثمةٌ إلى القُودوع حسوس، فتَكونجود الما لهذا الودح 

  .الوجوِد غَيِر المحسوس أو العدم، حيثُ ال زمان وال مكان
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  )ما قبَل الحياة(
  .ير محسوٍس في العدم من ِضمن القوةوجود غَ

  إنِبثاق
  )الحياة(

  .وجود محسوس عبر الجسد، ناتج، كما الزمان والمكان، من المتضادات

  موت
ة( ا  )ما بعد الحي

 .وجود غَير محسوٍس في العدم، وعودةٌ إلى القوة
١٩٩١  

 

 
íşÏéÏş£]<» 

 .هاِت ما تَعِرفُه عن حقيقَتي أنا اإلنسان أيها النَّاجي من الحياة، -

 :سمعِا، وهو الكاِئن الحي المعقِْلن نَفْسه، ا يا من دعا نَفْسه إنسانً-
  

أنتَ من الطَّبيعِة، وأنتَ الطَّبيعةُ، وأنتَ صاِنع الطَّبيعة؛ فمن غَيرك من صلِْبها، 

كن غَيرإليها، وم عاِئد كن غَيروم تَكوِنهاي لَكتَتَناسى أص لها؟ فما بالُك ظِْهرم 

 وما صنَعتْ يداك؟

أما ِزلْتَ تَخافُ الطَّبيعة؟ أما ِزلْتَ في ِصراعك مع الزمِن الَّذي نَظَّمتَ والمعِرفَِة 

يٍة تَلوذُ الَّتي ربيت؟ أما ِزلْتَ تَخْشى مساِوَئ الحياة، والموتَ، فتُْؤِمن بقُدرٍة فَوِق

 إليها لدى الشَّداِئد وعند اقِتراِب المِنية؟

أما اكْتَشَفْتَ بعد أن إلَهك الواِحد هو أصلُك وِنهايتُك وِصنعك؟ وأن ال جدوى من 

تَعلُِّقك بالحياة اُألخْرى وأنتَ حاِصٌل، في الطَّبيعة، على كلِّ شَيٍء وعلى ال 

ك بحياٍة أفضل، فتَِعدها بما قَد ال تَحصُل عليه؟ َأولَيس من َأتُمنِّي نَفْس. شَيء

 األفضل أالَّ تَِعدها بشَيء، ثم تُفاِجَئها بكلِّ شَيء؟
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خاِئفًَأو اتَكون جودم وهو وده  من العوحد مدالع لَيسجود؟ َأوالالَّو جودبذاته، و

ما تَستَطيع تَحديده دونَما شُكوك؟ َأولَيس هو تلك الومضةَ العجيبةَ الَّتي تُِحس بها 

إلى الحقيقة، وتَضمك إلى ، وتُوِصلُك ا، والَّتي تَفِْصلُك عن الحياة مَؤقَّتًاأحيانً

الوة، لهليك مع حدة األزك ِلتُكِْمَل ِمشوارتُعيد كلُّه، ثم نمالز قْت، هيٍة من الوهنَي

 الحياة؟

أما حان لك، يا أخي، أن تَعِرفَ أن كلَّ شَيٍء ِبدايتُه من شَيٍء واِحد، وِنهايتُه في 

 شَيٍء واِحد، وأن ال وجود للواِحد؟

َأفَال تَدري أنَّك متى اكْتَشَفْتَ الحقيقةَ كاِملةً . ، محلِّالًاما بالُك تَدور وتَدور، باِحثً

  ؟لَن تَعود اإلنسان الَّذي صنَعت

 وفيك جودالو حث، كُفَّ عن التَّحليل، فِمنكران، كُفَّ عن البوكُفَّ عن الد

 .الحقيقة
 ".خمس وِعشرون"، ١٩٧٨

 
 

á^µc<ŁØÃŽÊ 
 ا يسقي األرض فتُنِْبتُ خَيراضح ِجباههم عرقًلوال أنِت، يا ِقلَّةً من بشٍَر تَنْ

للجميع، وفي أعينهم عزم يحقِّقُ المستَحيل، وعلى ِشفاِههم ينمو الطُّهر والبراءة؛ 

 .لوال أنِت، َألجدبِت األرض، وانْهزم اإليمان، وغاضِت اإلنسانية
 ".خمس وِعشرون"عمان،  نَنقوال وِمتري الشَّقيقَينكَبيري آل نَعمان، إلى ، ١٩٧٩

 
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
 

đ†Ö_₣íÖ^‰ĆŠÖ]<şí‰^ÿÂ< †ì<V
_êÏè‚ÿ‘<^è<H 
 

MI[êÏè‚ÿ‘<ŁáçÓÿè<Łå]†Łi<àÿÚ< 
 . ِإسمح لي، يا صديقي، أن ُأخاِطبك مباشَرةً، ِبال وسيط، ودونَما تَكَلُّف

 كُأنادي لي، قبَل ذلك، أن حمديقً"واسظُنُّه فأ". اصلك في ما ي دال ي ِرفُ أننا َأع

فال أنتَ اخْتَرتَ تَسميتَهم لك، وال أنتَ وضعتَ تَصورهم لك والِفكرةَ . البشَر فيك

 .الَّتي َأخَذوها عنك

لقَد َأوجدوك على صورتهم وِمثالهم، فكُنْتَ، قبَل تَوحيِدك، جملَةَ آلهة، كلٌّ منها 

كُنْتَ اإلله الحاِقد . مجال، وله تَسمية مختَِلفة عند كلِّ شَعبمتَخَصص في 

 الغاِضب المتَسلِّطَ الَّذي يسفَك ألجِله دم الضحايا، وتَطَورتَ وتَطَور اإلنساِن

لي أنلُّ أمفاِرق، وجم، وإنَّما المتَفَهالم تَساِمحالم ِحبالم ذلك اإلله وِلتَغْد ،ِبحتُص 

الِزما، اتَدريجالم بيبديق، واألخَ والحالص إلله .وعتُ ِلنَفْسي ودحمِلذا، س تُك

، وأنا على يقيٍن من أن ال ماِنع لديك، فإن لَم تَكُن أنتَ الصديق، فمن "اصديقً"

تُراه  يكون صديقي؟

 
NI[áçÓÿi<şÕ]†Łi<ÿàè_< 

ن تُراك تَكون؟ يقولون إنَّك تَرى وال تُرى، وفي عرفي أنَّك أي: لَطالَما تَساءلْتُ

  ويقولون إنَّك في كلِّ  .أنتَ تَرى بأعين البشَر، وتُرى في ضماِئرهم: تَرى وتُرى
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فاإلنسان َأوجدك ِلتَكون الحقيقةَ الَّتي : ك حيثُ يوجد اإلنسانمكان، وُأضيفُ أنَّ

طالَما بحثَ عنها، وأنتَ فَِرحتَ الهِتمام اإلنسان بك، وكُنْتَ قَد ملَلْتَ تَجاهَل 

 .الكاِئنات غَيِر المدِركَة لك

 شَرِشك، فيما البرعلى ع ،اليوم ،عبعليك  وال ذَنْ-وها أنتَ تَتَر ختَِلفون -بم 

في شَأِنك، ينَظِّمون األديان والِملَل، وأنتَ أنتَ واحد في وجودك غَيِر 

 .المحسوس، وجميعنا، منك منطَِلقون، وإليك ساِئرون، وفيك منْدِمجون

 
OI[áçÓÿi<şÕ]†Łi<]ƒ^Ú<< < 

َأُل البعضسَأَل: ويسي أن بوتَكون؟ واَألص ماذا تُراك تَكون أن كماذا َأراد 

لقَد َأرادك اإلنسان أن تَكون عنصر طَمأنٍَة لوجوده : وُأساِرع فُأجيب. بالنِّسبة إليه

 .غَيِر الكامِل التَّفسير، ولِنهايته غَيِر المعروفَة المصير

ذَ في ر المالوَأرادك البعض عنصر ردٍع لميول اإلنسان، ووجد فيك بعض آخَ

 .الشَّدائد، وال أنتَ شُرطي يحِمُل العصا، وال مسِعفٌ ينْقُُل البلسم

 ،ِحبديقَ المفيك ذلك الص َأِجد ِكنُني إالَّ أنما أنا، فال ياوأم ،تَساِمحالم ،متَفَهلم

 فَأردع نَفْسي  َأسير إليك، وَألْتَِحم بك،- دونَما ِخشْية -لحاِوي كلَّ شَيء؛ وِلذا ا

 .بضميري، ضميِر اإلنسان، وُأواِجه الشَّداِئد بإيماني، إيماني باإلنسان

 
PI[ÔÖ<žìÿ…ł‚₣Î<ćë_< 

يسَأُل البعض عنك، ويلومك، ألن اإلنسان طَلَبك واستَنْجد بك منذُ بدِء اإلنسانية 

 أن يِجدك إلى جانبه، دونمن ، الموِحش حتَّى عصر اإلنجازات الِعلمية الكبرى

 وإِن ؛ويسَألون عنك في الحروب والمصاِئب. أو يِحس بفاِعليتك في أموٍر عديدة

افْتَرضنا أن لَومهم لك يِصح في كلِّ ما ليس عادالً في الطَّبيعة، فأي قُدرٍة لك 

 على عيوب اإلنسان االخِْتياِرية؟ 
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 ديقُ ال كاِتبالطَّابور، أنتَ الص فيقُ ال قاِئدل، أنتَ الرمالع بال ر أنتَ الشَّريك

الخِْتياريةَ ومتى وعى اإلنسان ذلك، َأدرك أن عليه أن يداِوي عيوبه ا. القَدر

 بتَحقيق - إمكاِنه قَدِرعلى  -بنَفْسه، وأن يواِجه النَّقْص في عدالة الطَّبيعة 

 .العدالة اإلنسانية

  
 

QIÔéÊæ<ÔÿÃÿÚ<łŽÃÿßĞ×şÊ< 
غَير مناسبة، ِلمناسبٍة أو ِل، ايدعونَك يومي: َأصبحتَ، يا صديقي، ِجد متَداول

لدساِئس ايستَخِْدمونك في مآِربهم، ويفْتَِعلون، باسِمك، . فاعةللرأفَة أو للشَّ

 القَمح، ويدمرون النُّفوس يزرعون في األرض السموم بدَل سناِبِل. والحروب

 .بآالِتهم بدَل أن يعملوا على ِبناِئها

عونك يوميدفوتُهم أايتَخِْدمونك في مآِربهم، ويسك، وفيك؛ ، ويعيشوا معي ن

يفوتُهم أنَّك أنتَ الصديقُ الَّذي عليهم أن يمِسكوا بيده، ويسيروا معه إلى حيثُ 

 .األمان وراحةُ الضمير

  
 

RIÔe<^vđiøÖ<ÿáæ‚Žñ^Â<< < 
 : ، يا صديقيهللاأ

 فإنِّي مهما ِقيَل فيك، أو اخْتَلَفَ البشَر في شأِنك، أو شَك البعض في وجودك،

لَواِثقٌ من أنَّك العدالةُ الَّتي لَم تُحقِّقْها الطَّبيعة، وعجز عنها البشَر، والصديقُ 

 .  يتَفَهمنا، وبالتَّالي، يساِمحنا- مهما شَطَطْنا -الَّذي 

وإذْ أنتَ، .  عاِئدون لالتِّحاد بك- ا جميع-وِبما أنَّك العدالةُ والصديق، فإنَّنا 

نحن، سنَلْتَقي، فإن المتَضاداِت ستَتَساوى، وتَزوُل األحاسيس، فنَجتَِمع، خارج و

 .طاق الزمان والمكان، ويكون ِلقاء في غيِر المحسوسِن
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SIÿè<Ć‚ŁÛÿi<øÿâ<[áłçÿÃÖ]<ÿ‚ 
 :، يا صديقيأهللا

ولكنَّني واِثقٌ من أنَّها . أنا َأعِرفُ أن رساِئلي هذه ستَبقى دونَما جواٍب ِحسي منك

 .ستَِصلُك، إذْ ال زمان وال مكان يفَرقان بينَنا

ِلتُدِرك وأنا ُأدِرك أنَّك في حاجٍة إلى رساِئلي تلك؛ وإنَّني، إذْ ُأوجهها إليك، فَ

 .نَفْسي ذاتَها

إن الحقيقَةَ الَّتي يقُض التَّفتيشُ عنها مضاِجع البشَر، إنَّما هي منهم وفيهم، وهم 

فهالَّ تَمد لهم، أيها الصديق، يد العون، وتَدعوهم إلى . غاِفلون عنها، حاِئرون

سان، تاِركين أمر الحقيقة إلى يوم  عن هناء اإلنا دوماإليمان بنُفوسهم والتَّفتيِش

 ِلقاِئهم بك؟
١٩٩١ 
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đ†Ö_₣íÖ^‰ĆŠÖ]<şíÃe^ÿÂ<†ì<V 

nÖ]<ŁÌÖù_^åÿ‚łÃÿe<^Úæ<ŁoŽÖJJJ 
 

 هوذا األلفُ الثَّاِلثُ على الباب، فأين يِقفُ اإلنسان من عتَبِته؟
  

في أن ال شكةَ التَّاريخ، على الرساِئل الكَشف عن  ِقراءر وغم من تَطَو

غم ، على الرالماضي، ال تَزاُل صعبة؛ وقَد تَصعب، حتَّى، ِقراءةُ الحدث الراِهن

 الحاُل عند ساِئَل اِإلعالم؛ فكيفَ، يا تُرى، تَكونو ر الهاِئل الَّذي َأصابمن التَّطَو

 محاولة اسِتشْراف المستَقبل؟

***  
 

_Iáæ†ŽÃÖ]<Łá†şÏÖ_< 
ولَِئن سعى التَّْأريخُ . تَرتَِكز اإلنسانيةُ على عطاءات كلِّ إنساٍن في كلِّ زمان

 من هذه العطاءات، فإن ذاكرةَ اإلنسانيِة التَّاريخيةَ ضعيفةٌ، لتَسجيل أكبر ِقسٍط

ها هامبعض كونطاءاٍت قَليلة، قَد يع قَّفُ عندإالَّاوهي تَتَو في الظَّاِهر ليس . 

وأياً يكُن حكم التَّْأريخ واإلنسان في القَرن الِعشرين، فإن هذا القرن سيبقى، في 

، ما دام قَِد استَخْلَص حضاراٍت إنسانيةً ساِبقة، ا أساسانسانية، منعطفًتاريخ اإل

وجاءتْ عطاءاتُه في مجال التَّطور لتَرسم مستقبَل حضاراٍت إنسانيٍة الِحقة، 

فإما اسِتمرار في عصر اإلنسان الغَريزي، وإما دعم : وذلك في أحِد اتِّجاهيِن

 .نسان المتََأنِْسن، وبدء لعصٍر إنساني جديدلتيار اإل
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hIíşÖ]‚ÿÃÖ_< 
 إالَّ في - منذُ الِوالدة وعلى مدى الحياة -ال عدالةَ طبيعيةً في هذا الكَون 

الممن شَأن وإذا ما انْطَ. تو الذَّات، فإن بعلى ح فطورم اإلنسان لَقْنا من أن

شَر قَهرعض البب عُل طَموتَحة، فيعيفةَ الفاِعليقى ضتَب ٍة َأنعدالٍة إنساني اأي 

 .لبعضهم اآلخَر

روص اتَّخَذَ هذا القَهر باولَِئنالم غَير ها القَهرآخر ختَِلفة، ليسنا  منَياِشر، ع

السيطرةَ االقتصاديةَ والِفكريةَ والثَّقافية، فإن هذا ال يمنَع كَون االسِتعمار ال يزاُل 

اواِقعيا ح جتمع الواِحد، وبينف، في المقِّ األضعه األقوى في حماِرسي 

 يدعم السيطرةَ الساِبقُ ،ا إعالمياوال شك في أن اسِتعمار. المجتمعات المختَِلفة

ِذكرها، سيميز حقبةً غَير قصيرٍة من األلف الثَّالث الَّذي نحن مقِبلون عليه، 

رةَ لُغةَ العالَم قَسُل اإلنكليزيوحاوسي. 

 اإلمكان، إلحالل العدالة اإلنسانية الحقَّة، قَدِرعلى ، أن يسعى، اعلى اإلنسان، إذً

ات ويرفي الح ة، وتَزيدماعيةً وجُل من كلِّ إنساٍن قيمةً فرديعبادَئ تَجفْقَ م

 . المساس بالحقوق الجماعيةدونمن الشَّخصية 

وما  .ال تَستَطيع الطَّبيعةُ تَحقيقَه، فَلْيعمِل اإلنسان على إحالله

 
tIíĆè†Ł’łßŁÃÖ_< 

 العصبية الَّتي ربطَِت اإلنسان بمجموعٍة ما، بهدف وِجدِت العنصريةُ نتيجةَ

وتَطَورِت العصبيةُ لتَتَحوَل، عند اِإلمكان، ومن ِخالل . االحِتماء من اآلخَرين

الصراع على الثَّروات الطَّبيعية، ذَريعةً ِلالسِتقواء على اآلخَرين، وبالتَّالي، 

عنصرية، وتُمارس، من ِقبل عصبيٍة متفوقٍة في حقِّ وهكذا، موِرسِت ال. ِلقَهرهم

، وتَسعى، ِلدفِْع الظُّلِم عنها، ا العصبيةُ األقلُّ تَفوقً، فيما سعِتاعصبية أقلَّ تَفوقً

  َأن  يـوال شك ف. ة إذا ما وجدتْ إلى ذلك سبيالًـوِلم ال، ِلقَهر العصبية المتفوقَ
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تاريخَ الحضارات اإلنسانية يحِمُل لنا الكثير من الممارسات العنصرية المشينَة، 

 .وقَد عرفَ ازِدهار شعوٍب وحضارات، وانِهيار شعوٍب وحضاراٍت أخرى

يطرةُ العنصِروبنتصف األلف الثَّاني، سطَّد، منذُ مَأتْ تَتَودپ اُألوراألبيض ِّـي 

ة للشُّعوب اعلى باقي العناصر اُألخرى، وذلك ِتبعورة التَّاريخ الطَّبيعيلد 

وراحتْ تلك السيطرة، مع بعض التَّعديل لجهة الدول المسيِطرة، . والحضارات

 لقاراٍت ومناطقَ جديدة؛ وبرز، وسع، تَدعمها االكِتشافاتُ الجغرافيةُتَتَثَبتُ وتَتَ

األنغلواأخير كالعنصر األكثر سيطرةً، و-، العنصر كسونيلسْلا مزي وإن ،

 .بدرجاٍت متفاوتٍَة بين الدول
  

  

عد الهد بلول األلف الثَّالث، واسِتمراِر تَزايفي ح ،فُقراء العالَم ونَِجد ة بينو

وأغنياِئه، َأن العنصرية، إلَّم يستَخِْدمها العنصر المتفوق، فسيتَّهم بها، على وجه 

 .االتَّأكيد، من ِقبل العناِصر األقّل تَفوقً
  

  

لى وستَكون للعنصر المتفوق مكونات، كأن ينْتَمي إلى دول العالَم الصناعي، أو إ

 قون ِضمنتفوهنالك م كونة؛ وسية أو اليهوديالِعرق األبيض، أو إلى المسيحي

العنصر المتفوق نفِسه، ِمن ِمثل أصحاِب الثَّروات الطَّاِئلة من أبناء العالَم 

روِتستَنتيين من المسيحيين، والغَربيين پـالصناعي، والشَّماليين من البيض، وال

 .هودمن الي
  

. وقَد يتَمتَّع البعض بأكثر من مكَوٍن واِحد، فتَنْشَأ، بالتَّالي، هرِميةٌ في العنصرية

روِتستَنتي الشَّمالي، أو اليهودي الغَربي، من پـوهكذا، قَد نَِجد األبيض ال

عبتَرم ،ناعياأصحاب الثَّروات الطَّاِئلة في العالَم الصعلى ِقم  متَّهم، وسيرة اله

، وحتَّى، من بعض أبناء لَونه ومذهبه ابالعنصرية من ِقبل العناِصر اَألقّل تَفوقً

 .وعالَمه، من غَير المحظوظين
  

 قليالً من ِكبار اأن عددووستَتَنامى مشكلةُ العنصرية، مع الوقت، السيما 

كالررحين سية إلى الكُت- ْأسمالية العالَميشَريا - لة البلعنصر شَريالب  رعتَبالم  
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وسيكون معظم هُؤالء الرْأسماليين من العنصِر البشَري األبيِض الَّذي لَن . امتفوقً

دد أبنائه، بعد عقوٍد قليلة، ِعشْر عدد سكَّان كَوكَبنا، فيما هو مسيِطر يتَجاوز ع

زٍء كبيٍر جدرات العالَماعلى جبكثيٍر من قُد زٍء أكبرمن األرض، وعلى ج  . 

ويخْشى َأن تَنْعِكس المشكلة، في ِظلِّ الجهل، وتَتَحوَل من عنصريٍة في مواجهة 

ن بمصير العالَم، إلى ُأخرى تَشْمُل جميع أبناء الِعرق األبيض، فيصِبح المتَحكِّمي

لمستَهدف، وكلُّ ملَوٍن هو الفَقير، ا، هو الغَني، وبالتَّالي، بعامٍةاألبيض، 

 .لمستَهِدفاوبالتَّالي، 

يٍة لِّ هِوعوب في ِظإن مسألةَ العنصرية قديمةٌ حديثة، ولَن يحلَّها إالَّ اخِتالطُ الشُّ

إنسانيٍة عالَميٍة تَجمع البشَر وتَفْتَح الحدود بين الدول؛ كما َأن على الثَّروات 

ل، أيضأبناء الوطِن الواِحد، ب فقط بين دٍل، ليسفي ع عزتُو ة َأناالطَّبيعي بين ،

جميع . البشَر

 
IíÖû]æ<Łá^ŠÞý_< 

وقَد . نسان باآللة قديمةٌ ِقدم وجود اإلنسان على سطح هذه المعمورةعالقةُ اإل

 دينُل إنَّه مالقَو ِكنمدود، بحيثُ يفيد، إلى أقصى الحمن اآللة، وي اإلنسان َأفاد

 . لها بالتَّطور الَّذي عرفَه على مر العصور

َ فادتْ، وتَفيدابه أحيانًبيد أن اآللة، ِبيِد اإلنسان، َأضرتْ  . ، وتُِضر، أكثر مما

في ِحراثة األرض، من شْأنه، أيض اإلنسان ساِعدي ُل الَّذي من شْأنه َأنافالِمعو ،

 الَّذي من شْأنه َأن النَّاري الحتَ َأخيه؛ والسيفي تَهديِم هذا اإلنسان ب ِهمسي أن

، أن يسِهم في قَتل هذا اوالكَواِسر، من شْأنه، أيضيبِعد عن اإلنسان الوحوشَ 

 .اإلنسان َأخاه

ثم، على اآللة َأن تُساِعد على تأمين رخاء اإلنسان وهناِئه، ال َأن تُسِهم في 

   رقـٍمرد ـمج ،اتَدريج تَحويل اإلنسان نَفْسه آلةً، فيقوم، هو، بخدمتها، ويصِبح،
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 لِحساِب عدٍد محدوٍد من أصحاب ساطتهاواسِتهالكي إضافي للسلع المنتَجة ِب

الرساميل الكبيرة الَّذين قَد ال يتَورعون، في سبيل تَسويق ِسلَعهم، عن اسِتخدام 

 احِتهم، وخَلِْق الحروب كتَعييِن الحكَّام وإطإنسانيةً،ثِر األساليب الأك

 .رابات واألزماتواالضِط
  

ولَِئن كان من شْأن التَّطوِر التَّقاني َأن يجعَل اآللةَ أكثر طَواعيةً وفاِعليةً في 

 برمجٍة  بِجهاِزاي قريب فال نَستَبِعد مثالً وصَل الدماِغ اإلنسان-ِخدمة اإلنسان 

 فهل هناك ما يضبطُ هذا التَّطور ويوجهه شَطْر -يَؤدي له خدماٍت مختَِلفة 

 أولَوياٍت ما؟ 
  

ثم، ما موِقفُ اإلنسانية، يا تُرى، من آلٍة تُبرمج لتَُؤثِّر في عقل اإلنسان ومخيلِته، 

 وتَنْزع منه حريتَه؟ وما - أو، باألحرى، كما يريد أصحابها -د فتُسيره كما تُري

بالطَّاقة ذاتي دوِقفُ اإلنسان من آلٍة تَتَزوة امشَريياة البالح ها تَنظيمورد كوني ،

قاِبٍل للتَّعديل، تَكون، هي، غَير ها غَيررنامجب كونن؛ وفيما يعينظوٍر مفْقَ مو 

 ببِمَل على تعطيلها أو تفجيرها تَتَسقاِبلٍَة للتَّعطيل أو التَّفجير؟ وفي حال ع

 بخَراٍب كَوِني شاِمل؟
  

قييده على اآللة َأن تُساِعد في تَوسيع ِنطاق حرية اإلنسان، ال أن تُسِهم في تَ

ميادين، أن يضبطا ويرشَّدا وعلى التَّطورين، الِعلمي والتِّقاني، في جميع ال. أكثر

 مان اإلنسانخْدٍةببحيثُ يواد األعظم من عامالنَّاس على ِحساب الس ال بعض ،

فيده، فيد اإلنسان، أوَل ما تَاٍت تَوعلى هذَين التَّطورين أن يتْبعا أولَوي. البشَر

ياِصحا واجِتماعيُل، مثا وثَقافيمعة، ونَشِر ، فييالً، على تَنشيط األبحاث الطِّب

وساِئل االتِّصال والتَّواصل بين البشَر، وتطويِر األساليب المعتَمدة في تأمين 

ِئقَة لإلنسان في ما هو ِمن المأكَل والمسكَن حاجات الحياة االجِتماعية الالَّ

 .والخَدمات العامة
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المجتَمعية أن تَظَلَّ في تَطوٍر مستَِمر ويبدو َأنَّه قَد كُِتب على المفاهيم الدينية 

 عليها، عاِجالً أم آِجالً، أن كونِحّلحتَّى ال يموتَض وتَخْب. 

 َألن ، مصدر ِغنًى لإلنسانيةا لَِئن مثَّلَتْ أساس-وإن التَّعدديةَ الدينيةَ والمجتَمعية 

ما ِمن ِنظاٍم ديني أو مجتَمعي يخْلو من نقاِط الِتقاٍء مع األنظمة اُألخرى ِلما فيه 

 ا فاِتكًاعددية، ِحياَل الجهل والتَّعصب، قَد تَغْدو ِسالح فإن هذه التَّ-خَير البشَرية 

، إلى إهالك ايحرك الجماهير ويوجهها، إجماالً، إلى إهالك جيرانها، وأحيانً

 .ذاتها

 ة -وعلى ذلك، فاألديانعيجتَمفاهيم المُل في تَطوير المةٌ - وهي األفعطالَبم 

 عن الجهل والتَّعصب، للتَّوافُق على الجواِمع المشتَركة االقي، بعيدبالتَّقارب والتَّ

في ما بينها، ودحِض كلِّ ما يفَرقُها، في مهمٍة صعبٍة تَقْضي بإنشاء ِديانٍة كَونيٍة 

ذاِت مفاهيم عامٍة تَجمع بني البشَر، وال تَقْضي على خُصوصيات كلِّ ِديانَة 

تَضيها أبناُؤهاير. 

يانات تأثيرَل على التَّأثير في الدمتَع عات َأنجتَمعلى الم عى، اكما أنأكبر، وتَس 

 قَد تَخَطَّى مفاهيم قَديمة،  هذه المجتَمعاتَأن بعضوبدورها، لتَطويرها، السيما 

المجتَمعيةَ في حاجٍة داِئمٍة إلى ثم إن المؤسساِت . ولَوال تَخَطِّيه لها لَما تَطَور

من شأن التَّغيير، و حاِفظَ عليهاير َألني ه، َأنالتَّغي .حد

 
æIflêÖæĆ‚Ö]<ŁÄćÛÿrĆjÖ_< 

ن في تَقرير إن االقِتصاد يسير السياسةَ؛ وهو، والسياسةَ، الفاِعالن األساسيا

عيشيستَوى المالمواالجِتماعي ة للمشَريجموعات الب. 

وإن األوطان، وبعد فترٍة طويلة من الصراعات في ما بينها، راحتْ تَتَطَلَّع إلى 

  العقباِت  ةًـدود الجغرافيةَ الوهِميةَ الَّتي تَفِْصُل بينَها، ومذلِّلَـةً الحـالتَّجمع، مزيلَ
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ولية وسيشْهد المستقبُل المزيد من التَّجمعات الد. المذهبيةَ واللُّغويةَ والحضارية

   . من المجموعات البشَرية محتَرمةما دامتْ خُصوصياتُ كلٍّ

بين ومن شأن التَّعاون االقِتصادي  ة َأنوليعات الدالتَّجممعاء، ية جشَريالب فيد

َأن مشاكَل عديدةً، ومصالح، تَجمع بينَها، من ِمثل األخطار البيئية والسيما 

المختَِلفة، ومكافحِة الفَقر والجوع، وتَنويِع مصادر الطَّاقة، وزيادِة اإلنتاج من 

خفيف من الِبطالة، ومعالجِة موضوعي التَّزايِد الياِبسة والِبحار، ومحاولِة التَّ

 .السكَّاني والِهجرة

يوم يَؤدي ُل اكما من شأن تعاوٍن كهذا أنشْمي وليد إلى قيام نظاٍم اقتصادي 

، في تَجمٍع دولي واِحٍد يعمُل على تَوزيع الثَّروات العالَمية ا، أخيرالبشَريةَ

، والسيما في احاجات، وعلى مساعدة المحظوظين من هم َأقلُّ حظبحسب ال

 .الكَوارث، طَبيعيةً كانَتْ أم غَير طبيعية

بيد َأن التَّجمع بين الدول يرتَِكز على رؤياها الموحدة في أموٍر عديدة، والسيما 

 والحريات العامة واالحِترام المتَبادل بين  العلمانية والديمقراطيةضوعاتفي مو

 .المجموعات المختَِلفة

ِضمن المجتَمع الواِحد، على من هل من الحلُم َأن يعمَل، حتَّى : ويبقى َأن نَسَأل

ه نَزيَل قَصٍر لفترة، وخاِدمنَفْس ءرالم كوني ة، كأنه  فياإبدال الحاالت االجِتماعي

ه غنينَفْس ءرالم كوني طَ الحال اأو في غَيره لفترٍة أخرى؟ أو كأنستَولفترة، وم 

زاَل تَمامي على الفَقر َأن الفترٍة أخرى، على أساس َأن كما على الفَواِرق بين ،

األكث ر غنًى واألقّل غنًى أن تَتَضاءل؟

 
‡InÖ_<ì…ç 

ها  من القاِعدة الشَّعبية، فإن ثمن المآسي الَّتي تُراِفقُااِلب، لَِئن جاءتْ غإن الثَّورةَ

  وبحسب  بعد اليوم، - وفي عرِفنا َأن على الثَّورة َأن تَجيء. اادةً يكون مرتَِفعع
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 من رأس الهرم، ألن في مقدور ثورٍة كهذه أن تَفْعَل ِفعَل -طور اإلنساني التَّ

 .ثورة القاعدة الشَّعبية دونَما ثَمٍن يذْكَر

 دالعصور، ال ب رختِلفةً على مةً مةً واقِتصاديفَ أنظمةً سياسيرالَّذي ع والعالَم

مٍن طويل، َأنولز ،اليوم ،ِركدم ية هو ذاكة واالقِتصادياسيأفضَل األنظمة الس 

اجِتماعي كونتَِحقّ، فيسالِقيمةَ الَّتي ي طي اإلنسانعُل على الِعناية االَّذي يمعي ،

، يعمُل على الِعناية بحريات ا وديمقراطي؛باإلنسان، فيحاِفظُ على ِقيمه الحياتية

 . على ِقيمه اَألخالقيةاإلنسان، فيحاِفظُ

ولَِئن رجحنا اسِتمرار انِتشار النِّظام االجِتماعي الديمقراطي في المستقبلَين، 

 في الوجود، أو في الظُّهور، وإن تَِمرةً ستَسةً ِدكتاتوريأنظم عيد، فإنالقَريِب والب

 في هذا المجال، ِقيام أنظمٍة وأكثر ما يخْشى،. في ِظلِّ تَسمياٍت مختَِلفة

ِدكتاتوريٍة أو ِشبه ِدكتاتوريٍة تحتَ ِغطاٍء اجِتماعي ديمقراطي، ليس فَقط في 

ل، أيضتَخَلِّفَةً، بِة مرعتَبول المتهااالدقراطيريقة في ديمل العوفي بعض الد ، .

لمصلحةُ الخاصة؛ ولَِئن كَشَفَ بعض فاإلنسان، هو هو، تَستَْأِثر به السلطةُ وا

د، فإن األنظمة عن وجهه الدكتاتوري صراحةً، وعاشَ في ِظلِّ رجٍل نافٍذ واِح

خْفي، تحتَ ِستار الديمقراطية وغيِرها من الشِّعارات، ِقلَّةً من أنظمةً أخرى تَ

ل، أيضوِلها، بفَقط أنظمةَ د ليس كررهاالنَّاس تُحأنظمةَ العالَم بَأس ،. 

  
|Iì‚Žu]æ<žíĆéÛşÖ^Â<žíĆéÞ^ŠÞc<žíÿÂ^Ûÿq<ÿçłvÿÞ< 

إن مصير اإلنسان، اليوم، لَمرتَِبطٌ بنَشاط ِقلٍَّة من البشَر تَتَحكَّم بمصير اإلنسانية 

سيغْدو وإن خَالص البشَرية وتَقَدمها لَرهن بقَرارات هذه الِقلَّة الَّتي . جمعاء

ة معها قاِتمشَريالب كةامصيرمشتَر وامعوتَتَِّفقْ على ج ملَم تَتَفاه من هنا . ، إن

 على دور هذه الِقلَّة المَؤثِّرة، والسعِي لتَوحيد أهدافها بعد بثِّ ضرورةُ التَّركيِز

  الطَّريقَ القَويم  ع،في اإلنسانية بمفهومها الواِس  فيها، عساها تَِجد،ةـألنسنَروح ا
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ِلتَسيير أمور الكَثْرة، والوصوِل بها إلى شاِطئ اَألمان، وإنشاِء جماعٍة إنسانيٍة 

 .عالَميٍة واحدة
***  
 

مستقبل من ضروب التَّنجيم، فإن اإلنسان، في عرِفنا، واِحد لَِئن كان اسِتشْرافُ ال

رتَغَيم مان، وإنافي كلِّ زرةَ، .  والتَّطَوواإلنساني ،اإلنسان عمجهناك ما ي وليس

 .ِسوى منشوٍر إنساني تَرتَضيه البشَريةُ جمعاء
١٩٩١ 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
  

  

đ†Ö_₣íÖ^‰nÖ]<şíßÚ^ÿÂ<†ì<V 
½^Ê^<ÿ‚Ãe<ÿ†ÿÿÂ<ÿÄŽ‰^ĆjÖ]<Ł‚łÃŁfÖ_ 

 
عد١(َأطَلَّ الب(شافاط بعد شَرع التَّاِسع )٢( طُ في صراع ِقوى ما زاَل  والكَونتَخَبي

 عالَم الخَير إلى )٤(لمِلك ريان، بعض مقَدميا، )٣(الخَير والشَّر، فدعا حكيم مانا

 .ِلقاٍء في جزيرته

تَخَفِّير من أرض النَّار، ممخَي هاجاءقاِطع ،قايا من ا من ِقوى الشَّرالمسافاِت بب 

 .ا، فوصَل مانا آِمنً)٥(قُوِة الدفِْع فُرسا

تَخَفِّيليد، مه إيغُر من أرض الجاوجاءقاِطع ،ة،  الِجباَلا من ِقوى الشَّرِعرالو 

تَِطيمامر٦( الِحثَو(را ،تاِبٍعاِكب كأي القارب )َل مانا آِمنً)٧صسيط، فوا ب وإن ،

تأخِّراما شَمس٨(ا وقمر(. 

نآما من غابات ز تْهِل )٩(وجاءةً المسافاِت بالتَّفاعقاِطع ،ةً من ِقوى الشَّرتَخَفِّيم ،

  . الضوِئي، فوصلَتْ مانا آِمنةً

 ا من ِقوى الشَّر، قاِطعاالغاِئصة، متَخَفِّي من المدينة )١٠( م٨٩١٢وجاءه ب 

 ِفرقةً من ا، وإن محيدا، فوصَل مانا آِمنً)١١(المحيطاِت والِبحار بقُوة الدفِْع فاغا

 .مجموعة زريكا اعتَرضتْه

تَخَفِّية، محراء العاِئمه فُتْنا من الصاوجاءقاِطع ،نَّم،  وادي ا من ِقوى الشَّرهج

اساِئرل، ساِبحوتَسَل مانا آِمنًا كمصفو ،طٍَل أسطوريا كبتَأخِّرم ا، وإنا شَمس 

 .وقَمرين
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، تََأكَّد للحاِضرين أن ٨-ر الصناعي ساِبكاوإذ طاَل انتظار آِمن، مقَدِم مدينة القَم

 قَدريئٍة منها، فعبب تْ ِقوى عالَِم الشَّرتْ في ظروٍف غاِمضٍة ليستَه فُِقدركبم

 بعد شَرع د التَّاِسععمن الشَّمس التَّاِسعة من الب مو عالَم الخَير جلساِتهم ابتداءقَدم

 .لى جدولهم شؤون الكَون وشجونُهعام شافاط بمن حضر، وع

***  
  

 ا شافاط، وحزنًعلى أثَِر على مصير الكَون ا أسفً)١٢(بدَأ المجتمعون بالتَّأمل فُسحةً

ثم افْتَتَح حكيم مانا، ذو السحنة . على غياب آِمن الَّذي قَضى في سبيل الخَير

 ة، الشَّهيريمراء واللِّحيِة الِفضلسةَ األولى، ابردائه األبيض الفَضفاض، السلج

  :)١٣(فقاَل بالدوليِة المحدثَة
 

 يا ِرفاقَ الخَير، "

 . إنِّي دعوتُكم إلى مانا الحصينة اآلِمنة للبحث في شأن اإلنسان بعد شافاط"

ة، فسقَطَِت خْتَلَفوا على المادِإ: لقَد تَلَهى البشَر في األلف األخير قبَل عام الشُّؤم"

 ا تَعاهِدهم على إزالة ما يفَرقُ بينَهم، دينيعلى أثَِرالِقيم اإلنسانيةُ الَّتي ارتَضوها 

اوِعرقيِليصوٍر من ا وقَبةُ في عِت اإلنساني؛ ظَلَموا وظُِلموا، قَتَلوا وقُِتلوا، فغاض

مارها داألسلحة وأشَد يجور، وغَدا أفْتَكاالدا، ِسالحا فَرديدِويلَِّت ا وي؛ ح

الِعصاباتُ محلَّ الدول الَّتي انْقَسم بعض منها على البعض اآلخَر، فباتَِت 

خُبز االحروب١٤(ا شَمسي( . لَّ عامح ،تَباحوا الفَضاءواس ،األرض شَرالب روإذْ َأض

 .شافاط، عام انِتقام الكَون من البشَر

فها إنَّا نَراهم يستَرِسلون في غَيِتهم، ال . م يتَعلَِّم البشَر، يا ِرفاقَ الخَير، بعدلَ"

يرتَوون من الشَّر الَّذي َأوقَعوا أنفسهم فيه، وها إن ِقوى الشَّر تَسعى جاِهدةً 

، ِسوى للتَّضامن وما اجِتماعنا، الشَّمس. للسيطرة على ما تَبقَّى من فُتات العالَم

في وجه ِقوى الشَّر، لدحِرها، ولالتِّفاق على إعادة َأنْسنَة البشَر، عساهم يعِرفون 

اعصرا ذهبيفي األلف الثَّاني قبل شافاطا جديد فوهرالَّذي ع كذاك . 
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 من مفهومي انِطالقًِاوإليكم يا ِرفاقَ الخَير، الكَالم، فتَفَضلوا بِإبداء الرأي، "

الحرية والديمقراطية، وبحسب التَّعريف الصحيح بهما، الواِرِد في بعض كُتُب 

 ".التَّاريخ لدى األقدمين

***  
  
  

  

 عن الصحراء اِللَون بشَرته، قاَل، منْتَدب" واد اللَّيلس"لملَقَّب بـ اتَكَلَّم فُتْنا، 

مقَدعليهااالعاِئمة، وم : 

قَد تَكون الصحراء أصعب األماِكن الَّتي يمِكن اإلنسان العيشُ فيها بعد شافاط؛ "

وٍن من غَير أن اكِتشافَ مخز. ِلذا، فإن أطماع ِقوى الشَّر فيها ِشبه معدومة

- لكلُّ راِغٍب في هذه المادةا في باِطن الصحراء سيجعُل منها مطْمع)١٥(الساك

وِبما أن شعب الصحراء العاِئمة ال يملُك ما يكْفي من التِّقِنيات واآلالت . الطَّاقة

 دعم شعوبهم في ا طاِلبالسِتخراج هذه المادة وتَنِْقيِتها، فإنَّه يتَوجه إلى المجتِمعين

 ا منع-  في اسِتخراج الساك على أن يِتم تَوزيعه في عدللمساعدِةا: اتِّجاهين

ريٍة  وفي مقاِبل بضائع ضرو- لتَكرار تَجارب سابقٍة مميتٍة في التَّاريخ القديم

ية الَّتي هي من  موارده الطَّبيع شعب الصحراء وحمايِةلسكَّان الصحراء؛ ودعِم

 ".حقِّ جميع الشُّعوب، وذلك بصد أي اعِتداٍء محتَمٍل لِقوى الشَّر على أراضيه

*** 
  
  

  

 : م، مقَدم المدينة الغاِئصة، عريِن الِجنس األصفَر، قال٨٩١٢وتَكَلَّم ب 

شافاط، ومن على أثَِر غم مما عانى منه  على الر-ب المدينة الغاِئصة إن شع"

 قَد حافَظَ على جزٍء كبيٍر من -ِضيق المساحة الَّتي تَشْغَلُها مدينتُه وملحقاتُها 

حضارة الخَير الَّتي عرفَها العالَم قبَل العام المشؤوم، ال بل سعى لتَطويرها 

ر في بيد أن أطماع ِقوى الشَّ. بعده، وهو مستَِعد إلشراك شعوب عالَم الخَير فيها

ه من قَراِصنة البر والبحر والجو،  زريكا وجماعِتمدينة الغنية، والسيما أطماعال

   فإن المدينةَ الغاِئصةَ تُطاِلب ذا،ـِل .مستَحيالً اأمر ِت الحياةَ في المدينةـقَد جعلَ
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 ِبشَنشعوب عالَم ح بين قومي على أن ،ِقوى الشَّر وادةَ فيها، ِضدعلَنٍَة، ال هرٍب م

الخَير، بعد االنِتهاء من أمر ِقوى الشَّر، تَعاون في جميع المجاالت؛ ولَسوفَ 

 ".رها في ِخدمة المجموعة اإلنسانية، عندها، كلَّ تطوتَضع المدينةُ الغاِئصةُ

*** 
  
  

  

َأِذن الحكيم لها، . وطَلَبتْ آما، الِخالسيةُ الممشوقة، ومقَدمةُ جبال زن، الكَالم

 : فقالَتْ

من زن آِتيكُم ألَؤكِّد لكم أن شعبنا يرغَب في الحياة بحسِب الِقيم اإلنسانية "

أن في  عالَم الخَير؛ آِتيكُم ُألشَدد عليكم أن ال مجاَل للبشَرية منِضمن الغاِبرة، و

 عالَم الخَير، إالَّ إذا وحد ما بِقي منِضمن تَحيا بحسب الِقيم اإلنسانية الغاِبرة، و

 ؛ آِتيكُم ألوِضحهة ِقوى الشَّرشافاط، في مواج من ِقوى الخَير في هذا العالَم، بعد

 أن ِقوى الشَّر، لَِئن اتَّفَقَتْ في ما بينها، فإلى ِحين، وفي سبيل هدف، إذْ إن لكم

التَّصارع بينها هو القاعدة، فيما التَّحالُفُ هو الشَّواذ، بينما على التَّحالُف بين 

  وعلى أي ِصراٍع الِحٍق؛ِقوى الخَير أن يكون القاِعدة، وال جواز للشَّواذ عندها

 ِقوى الخَير أن يكون في إطار التَّنافُس البريء، ِلما فيه مصلحةُ )١٦(بين محِميات

 . عامةباإلنسان 

لقَد َأتَيتُكم، يا داِعمي الخَير، َألقوَل لكم إن ِجباَل زن تَضع إمكاناِتها في ِخدمة "

 ".الخَير، وتَمد يدها إلى كلِّ ساٍع له

*** 
  

  

  
  

وما إنتَصوير جتمعينَل المصتْ آما كلمتَها حتَّى ومن مدينة القَمر )١٧( َأنْه 

 مقَدِمها آِمن ألربعة شُموٍس خَلَتْ تَم على )١٨( يَؤكِّد أن انِدماج٨-الصناعي ساِبكا

، ويِفيد التَّصوير أن ناِئب آمن. يد ِعصابة زريكا فيما كان في طريقه إلى مانا

، وأن المقَدم الجديد يَؤكِّد على تَوجهات ٨-ساِلم، قَد تَسلَّم ِزمام األمور في ساِبكا

 .االمجتمعين في مانا، ويدعم مقرراِتهم مسبقً
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مخَي أرض النَّار، للكَالم، قالوقام مقَدر، م: 

 صحيح أن. إن ما عانَتْه أرض النَّار من شافاط هو األصعب على اإلطالق"

 ذلك العام، بيد أن َألَم شعوب تلك المحميات على أثَِرمحمياٍت بشعوبها زالَتْ 

من شافاط ما زاَل ماِثالً زاَل بزوالها، في حين أن ما َأصاب شعب أرض النَّار 

 .ا، وقَد يستَِمر أجياالً، وحتَّى، َأبداوضاِغطً

الِحظوا لَوني، فهو إلى اخِضرار، : ُأنْظُروا، يا أحباء الخَير، إلي، وخُذوا الِعبر"

وتََأملوا في شكل رأسي، وأطرافي، وفي طول شَعري، وتوزيعه؛ تَحلُقُ ِنساؤنا 

 .ِرجالُنا أذنابهم، وال ذَنْب لنا في ما حصلذُقونَها ويخْفي 

إن اسِتخفافَ البشَر بالطَّبيعة، بتَوازن مكَوناِتها، ِبما منها وفيها وعليها، قَِد "

لبس كَسراانْعجشَر والحِمُل في األرض والفَضاء .  على البعي وما زاَل البعض

 . على الحياة نفِسهااام الكَون، قاِضيما فيه منفعتُه اآلنية، مبِدالً ِنظ

"ميعج عنَد ون الِخيار، أنحِميا المهتي إليكم، أيعوسارها، فال ادالطَّبيعةَ في م 

وتَفَضلوا، أيها األحبة، بقَبول . نَتْركَن الجهَل يفِْتك بها، أو الِعلم يغَير معاِلمها

 ".احِترامي

*** 
  

  

 : الجليد، آخِر معاِقل الِجنس األبيض، فقالا ِإيغُر، مقَدم أرِضأمو

أرض الجليد تَحسد أرض النَّار، والصحراء العاِئمةُ تَحسد المدينةَ الغاِئصة، "

 وأبناء ِجبال زن يحسدون أبناء مدن األقمار الصناعية، والعكس بالعكس

لطالَما حذَّرنا الحكماء من كارثٍة .  أهَل الكَون، يتَحاسدون؛ فالبشَر، ياصحيح

، اككارثة شافاط، ولطالَما َأحسسنا بتلك الكارثة تَقْتَِرب منَّا، وما حركْنا ساِكنً

فبِرحنا عاِجزين عن منعها عنَّا، منتِظرين شَمس ِبدايتها، ناِقلين ِوزرها من ِحمٍل 

 في )٢٠( ال بل إن بعض األنظمة لَم يتَورع عن اعِتماد آلة فاِتك،)١٩(إلى ِحمل

 .تَسلُّطه، فَأسهمِت اآللة، عند شافاط، بخَراٍب عظيم
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"ر كيمعو، كما الحمن إنِّي َأد ِقيبيالً لخَالص ما بنَة سودة إلى اَألنْسان، إلى العي

دجدياة ملُّق بالحمن التَّع اإلنسان كَّنتَمة ومعاِلمها، وليشَريا، تَأمينًاالب 

، تلك الشَّمس الَّتي تَِجدها الطَّبيعةُ )٢١(السِتمراريتها حتَّى حلول شَمس االنِدماج

  ".افُ اإلنسان أمامها عاِجزمناِسبةً، ويِق
*** 

  

خَتَم الحكيم ريان الجلسةَ االفِتتاحية؛ واستَمرتْ مناقشاتُ مقَدمي المحِمياِت 

وإذْ تَوافَقَ المجتَِمعون على . البشَريِة الداعمِة الخَير، بعدها، شَمسين وثالثةَ أقمار

  :آلِتيةومتَنَوعة، خَرجوا بالمقررات الملِزمة احلِّ شُؤوٍن وشُجوٍن عديدٍة 
  
 

محاربةُ ِقوى الشَّر في معركٍة مصيرية شاِملة، فإما أن تَنْتَِصر ِقوى الخَير  -١

 ا أنشَر، وإمقى من الببن سيمٍة لمحتَرٍة مٍة َأخالقيياٍة إنسانيح سُأس ِسيوتُر

. فْني كلُّ بعٍض منها البعض اآلخر، فتَفْنى البشَريةُ معهاى الشَّر، ثم يتَنْتَِصر ِقو

 لتنفيذها )٢٢(وتُوضع، في هذا السبيل، خُطَّةٌ عامة، ولَسوفَ تُعين الشَّمس الصفر

عد في وقٍت الِحٍق على أن ال تَتَعدى تلك الشَّمس ِنهايةَ البعد التَّاِسع عشَر ب

شافاط، كما سيعمل، في الخطَّة، على تَحييد اسِتخدام أسلحة الفَناء إذا َأمكَن، 

 .والسيما أسلحة فاِتك
  
 

٢- ة الَّتي هي نوعِعية، وإزالةُ التَّبستَِجدة المعلى العنصري قِّألقَضاءالر  

ضاء وتلك اإلزالة في جميع المستَحدث في محِميات ِقوى الخَير، وتَعميم ذلك القَ

يمنة ِقوى الشَّرة من هررحالِبقاع الم. 
  
 

، سبيالً إلخضاع اأو تَعصب/مخالفةُ الديانات العصرية المستَخدمة، جهالً و -٣

، أو لتَحكُّم ِقلٍَّة من الفَريق في المجموعة بهدف تَوجيه  آخَرافَريٍق ديني فريقً

 .تَصرفاِتهاأفكاِرها و
  
 

  وضبطُها،  وإحياء المؤسسات القديمة، إعادةُ النَّظَر في المفاهيم االجِتماعية، -٤
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سةوالسية ما مؤسعلى اَألخالق العام واج، والتَّشديدٍن  الزحاولٍة لخَلق تَوازفي م

 .جديٍد في حياة البشَر
 

محاربةُ االسِتعمار اِإلعالمي عبر إعطاء حريٍة ِإعالميٍة ال حدود لها  -٥

الشَّبكاِت اِإلعالميةَ المحلِّيةَ الخاِضعةَ إلدارة الجماعات المختَِلفة في المحِميات، 

شَّاِمل المسيِطر على الِفكر اإلنساني، وإخضاع األحداث وتقليص دور اِإلعالم ال

األمنية، قبَل نَشْرها، ِلعمليات تَحقٍُّق تُشِْرفُ عليها لجنةٌ مشتَركَة، على أن ال 

رها، حعن األحداث، بعد اِإلعالم ِبحصشر، إذْ يٍح عقُّقُ عن فُسالتَّح تََأخَّرال اي ،

ل واِجباب. 
 

إعادةُ تَرويض اآلالت، وإخضاعها لإلنسان ومتطَلَّباِته، بعدما غَدا بعضها  -٦

 .يتَحكَّم باإلنسان وحياته
 

إعادةُ إحياء التَّعاون بين المحِميات، والتَّوصُل إلى توزيٍع أفضَل ِلما بِقي من  -٧

 .ما أمكَن، مع الِحفاظ على البيَئة الثَّروات الكَونية بين البشَر
 

مكافحةُ الفَقر والجوع، وتَحسين اَألداء الطِّبي، والسيما لجهة مواجهة مرض  -٨

 . المزِمن)٢٤( المستَحدث ومرض َأنْفْلو)٢٣(واكي
 

٩-  وتَشجيع ،ل الثَّقافيالتَّباد برختِلفة عماعات المة إلى الجإعادةُ روح اُألخُو

قاءات الرياضية بعد تَنظيمها والتَّخفيف من قَساوتها، روح التَّنافس عبر اللِّ

 .)٢٥(والسيما اللِّقاءات الرياضية المتعلِّقة بكُرة الملعب المربع
*** 

  

دجدرورة االجِتماع مجتِمعون إلى ضالم الِحقًاهذا، وخَلُص ددا في شَمٍس تُح ،

 كما فُضِت االجِتماعات، وودع الحكيم ريان ضيوفَه .ة على السرية األمنياِحفاظً

تَمنِّيشِرٍق في أقرب اآلجالامم صٍر إنسانيانِبثاقَ ع . 
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ê]çş£_<V 
 
 عليها قبَل شافاط، وهي افترةُ الزمنيةُ الَّتي حلَّتْ محلَّ السنة الَّتي كان متَعارفًألبعد هو ال )١(

والبعد والمدةُ والشَّمس والقَمر . تُقْسم إلى مدٍد بدَل األشهر، وشُموٍس وأقماٍر بدَل األيام

 .هر واليومتَخْتَِلف، لجهة الفترة الزمنية، عن السنة والشَّ
 
 شافاطُ هو العام الَّذي شَِهد انِتقام الطَّبيعة والكَون من أعمال البشَر بعدما فَقَد معظمهم )٢(

إنسانيِته، فحلَِّت الكوارثُ على أنواعها ومن كلِّ حدٍب وصوب، فغاصتْ مناطقُ شاِسعةٌ 

لعواِمُل اوإذْ تَبدلَتْ، منذُها، . شَر الب أخرى، وزالَتْ عن األرض والكَون ملياراتُوعامتْ

الً كبيرشَر تَحومن الب ِقين بلَتْ حياةُ موة، وتَحغرافياالجتَقْويم تَِمدونعؤالء يه ا، راحا تَْأريخي 

 .جديداً ِلما بعد عام شافاط، أو عاِم الكَوارث
 
 عالَم الخَير، وقَد قَدمهم مواِطنوهم ِلما وجدوه ِضمنمن  ألمقَدمون زعماء الزمن الجديد، )٣(

 .فيهم من مزايا إنسانيٍة وِقيادية
 
 مانا جزيرةٌ ناِئيةٌ صمدتْ في وجه عام شافاط، وقَد حصنَها زعيمها، الحكيم ريان، بهالٍَة )٤(

 .، كافَّةً البشَرية الممِكنة المعروفة بتاريخهتَمنَع عنها معظم التَّبدالت الطَّبيعية، واالعِتداءات
 
)٥(فُ قديمرعي في ما كان لماءبتطويرها ع سا آلةُ نَقٍل قامة ا فُربالواليات المتَّحدة األِمريكي 

الَّتي غَدتْ، في زمٍن ما، إمبراطوريةً من حيثُ سيطرتُها على أجزاء كبيرٍة من العالَم، لكنَّها 

وتَعمُل اآللةُ بقُوة دفٍْع . عتْ، في ما بعد، فَريسةَ التَّسلُّط واالنِحطاط والحروب الداخليةوقَ

وهمية؛ وإذْ حوِفظَ على بعض نماذجها في مستعمراٍت ساِبقٍة للواليات المتَّحدة األِمريكية، 

 .ستَمر اسِتخدامها ما بعد شافاطِا
 
وان مركَّب ناِتج من اخِتالط ما كان يعرفُ بحيوانَي الِحصان والثَّور، وهو ألِحثَور حي )٦(

 .يتَميز بسرعة األول وقُوة الثَّاني
 
 . ألتَّاِبع هو اإلنسان العادي الموالي لمقَدٍم ما)٧(
 
 .ِلفان عنه لِجهة الوقت والتَّقسيم ألشَّمس والقَمر فترتان زمنيتان حلِّتا محلَّ اليوم، وتَخْتَ)٨(
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 . ما قبَل شافاط، وِلحكم النِّساء، فيها، تاريخ زن َأمازن عصِر)٩(
 

افاط، تَعتَِمد على الحروف واألرقام غَدتْ تَسميةُ األفراد في المدينة الغاِئصة، بعيد ش )١٠(

 .المركَّبة
 

ن كلٍّ من ألمانيا واليابان، وهما دولتان قَديمتان  فاغا آلةُ نَقٍل قام بتطويرها علماء ِم)١١(

ولَِئن زالَتْ ألمانيا، أو كادتْ، بعد دخولها في حرٍب ِعرقيِة الطَّابع مع . اشْتَهرتا بِتقاِنياِتهما

 شافاط، إلى بعض بعيديا الكبرى، فإن أحفاد اليابانيين نَقَلوا نَماذج من تلك اآللة، ڤجارتها سال

 .ةصمدنهم الغاِئ
 

)١٢(حلَّ الدلَّتْ مةٌ قصيرةٌ حمنيقيقة في عالَم ما قبَل شافاط، وهي تَخْتَِلفُ عنها  ألفُسحةُ فترةٌ ز

 .لِجهة الوقت والتَّقسيم
 

)١٣( تْ عالَميتُِمدثَةُ لُغةٌ اعحدةُ الموليتْ هذه اللُّغةُ .  فترةً طويلةً قبَل شافاطاألدتَكَزار ولَِئن

يتُها تَضيع، فقَد طُعمتْ بكلماٍت وعباراٍت مختِلفة، وتَمتْ اإلنكليزية الَّتي كادتْ هِوعلى 

تْ، وراحتْ تُلَقَّن لُغةً ثانيةً ِشبه إلزاميٍة في مختِلف أنحاء برمجتُها، وحددتْ مفاهيمها، وبسطَ

بية الذَّهما في عصر الواليات المتَّحدة األِمريكيالكَون، والسي . 
 

 .لخبز اليومي بحسب مفهوم ما قبل عام شافاطا ألمقصود بالخبز الشَّمسي، هنا، )١٤(
 

)١٥(اُكألس ةٌ َأفْرما بعد شافاط في باِط ماد ها تَكوينة، وهي زحراويناطق الصن بعض الم

في حال تَنقيته، طاقةً فاِعلةً جد ،نَؤمعقَِّد التَّركيب، يحسوس، مزيٍج غَيِر ماِعبارةٌ عن م. 
 

 .عشَرات اآلالفِبو ألمحِمياتُ تَجمعاتٌ أو دويالتٌ صغيرةٌ محِميةٌ نَشََأتْ، قبَل شافاط، )١٦(
 

 ألتَّصوير طريقةُ إرساٍل بين األفراد تَُؤمن الصوتَ والصورةَ اآلنيةَ بالحواس كلِّها )١٧(

 .واَألبعاِد األربعة
 

)١٨( كتْرراِفقُها من انِدماٍج لإلنسان الَّذي يفاةُ وما يعاِصر، هو الوفهوم المفي الم ،أإلنِدماج 

 . في القُوة العظمىجسده ويحلُّ
 

 ".من جيٍل إلى جيل"، أي "ملمن ِحمٍل إلى ِح ")١٩(
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)٢٠(بالطَّاقة ذاتي دوآلةٌ تَتَز ا فاِتكشَر وياة البح تُها تَنظيمهمر صاِن، وموال . عهافْقَ تَصو

 .تَعديَل لبرنامج فاِتك، وفي حال عِمَل على تَعطيل اآللة، أو تَفجيرها، تَتَسبب بخَراٍب شاِمل
 

)٢١(االنِدماج هو يوم ظمى في انِتظار  شَمسة العلوِلهم في القُوشَر، جميِعهم، وحِنهاية الب 

 .الكَونقيام حياٍة طبيعيٍة جديدٍة في هذا 
 

 . ألشَّمس الصفر، أي الساعةُ الصفر أو اليوم المنشود)٢٢(
 

 واكي مرض خَبيثٌ ناجم عن تَنَشُّق اإلنسان هواء غَير منَقى، متفاِعالً مع مياٍه ِصناعيٍة )٢٣(

التَّنفُّس منَعالفَتْك، ي ريعبتَذَلَة؛ وهو سقْضي على اإلنسان غَيِر اموي ،ن باألجهزة الواِقيصحة لم

 .في أقلَّ من فُسحتَين
 

 اَألنْفلو مرض مزِمن قَديم حديثٌ لَم يتَوصِل الطِّب، بعد، إلى ِعالجه، ويشْفى المرء منه، )٢٤(

 .دون دواء، في غُضون شُموٍس وأقماٍر معدودةمن بدواٍء أو 
 

 جماهيريةٌ عالَميةٌ تَقوم على ملعٍب مربٍع في منتصف كلٍّ  كُرةُ الملعب المربع ِرياضةٌ)٢٥(

 اويسعى الالَّعبون، بجميع الوساِئل المتاحة، ركالً باألرجل وقَذفً. من أضلُعه األربعة مرمى

رياضية باأليدي، إلدخال كُرٍة بيضِويِة الشَّكِل في المرمى، متَوسلين جميع أصناف الفُنون ال

 . أي ضاِبٍط أو راِدعدونمن لمِرنَِة منها والشَِّرسة، االمعروفَة، 

  

  

  

  

  

íş¾çv×ÿÚ<<<<<<V 
وِضع النَّص الحاِضر، أصالً، بالدولية المحدثَة، وقام أحد هواةُ اللُّغات القَديمة بنَقله إلى اللُّغة 

 أن تَغييراٍت جذريةً َأصابتْ هذه اللُّغة في ا قبَل شافاط، ِعلمالعربية كما كانَتْ مستَخدمةً طويالً

 . قبَل أن تَنْدِثرلُّغةُ لُغاٍت ولَهجاٍت مختِلفةً الت حتَّى غَدِتالدول الكاِتبِة بها بعد ذلك الوق
١٩٩٤ 
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، من ِقبل أقرب أقْراني من اُألنموذَج س اعو خَِفيلمدا ر، ١٢٣٩٨٧أنا س م 

، أن ا رسميلمحظورِةا، )١(" اإلنسانيةالذَّاِكرِة"، والَّذي تُفيد أجهزةُ "سامورا"ر، /م

جيٍن ساميشَرتي وتَضاريِس أنفي، إلى هِة بِلحنطي ،ِهند -ُأصولي قَد تَعود

ِّـپأوررعي وِطنُه ما كانشِْرق)٢(فُ، قبَل عام شافاطي، مأنا  َأقوُل؛، بِبالد الم ،

 :سامورا، ُأوِضح ما يلي

 بعدما يِئس من إمكان صالح البشَر، وتجاه -إن الحكيم ريان التَّاِسع عشَر 

، وفي قَراٍر ال  عزم، هو الحكيم الخَير-المآسي الَّتي َأصابِت البشَريةَ جمعاء 

ختَِلف عما في مبعلى األرض، ور شَريجود البللو دِع حضودةَ عنه، على و

وكان قَد آمن بتلك . )٣(أنحاء الكَون المسكونَة، عن طريق تَسريع شَمس االنِدماج

 انِعدام الزمان والمكان، عودةٌ على أثَِرالشَّمس كثيرون، وَأِملوا في أن تَليها، 

وَأعد الحكيم، لتلك الغاية، ِسالحه . نساٍن جديٍد في زماٍن ومكاٍن جديدينفَوريةٌ إل

من )٤(التَّواتُري ِقين بَأ ميتَهعن تاريخ إطالقه حتَّى ي لَنعد؛ وَأعِب برجالم غَير 

 . البشَر لالنِدماج، فالخَالص

أو الطَّاِمحين إلى حياٍة أمدد، يستَِعدون /ووها إن الخاِئفين، بعد، من الالَّمعلوم، 

 في مواجهة النَّتائج غَيِر األكيدة للسالح المذكور، والسيما لِجهة حتمية قَضائه -

ماٍء وفَضاء أرٍض وقَعر ِجد، يابسةً وباطنأينَما و شَريَأقوُل- على الِجنس الب  ،  



<^⁄e_<İì^éuI<ÙĆæù]<Łðˆ₣¢]<I<Ö]<ÙĆæù]<Łh^jÓI<<<<<<<<<<<<ØŽñ^‰Ć†Ö]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MOS< <
  

فِمنهم من رِكب الفَضاء إلى أبعد ما استَطاع، ِلوفرة : ها إنَّهم يستَِعدون لالحِتماء

ثَروته وإمكاناِته التِّقانية؛ وِمنهم من غاص في أعماق الِبحار أو األجحار 

، من هلََّل ِلشَمس ا، ِلِقلَّة ثَروته وإمكاناته؛ وِمنهم، أخيرا ِنسبياألرضية المحمية

عف إمكاناته، فتَرك نَفْسه  الهرب منها سبيالً، ِلفَقره وضاالنِدماج أو لَم يِجد إلى

 .لمصيرها
  

  

سلُّط وكانَِت البشَرية، منذُ فَجر تَكوينها، وعلى مر العصور، قَد استَسلَمتْ للتَّ

االسِتعباد عيد الفَوالفَساد، فراحر، على الصواالسِتعمار ،عيد ديعلى ص ،

رتَكَرنًالشُّعوب، يما، ز ختِلفة، حتَّى غَدا بعدبأسماٍء وأشكاٍل م من، وإنز 

 .االسِتعباد يصيب البشَر في غالبيتهم، ومن بدِء تَصنيعهم
  

  

لمي الهاِئُل الَّذي شَِهدتْه البشَريةُ فاتَّجه شَطر جعِل اإلنساِن مجرد أما التَّطور الِعو

 إلى عمليات التَّصنيع -أداِة إنتاٍج واسِتهالك، ال قيمةً بحد ذاته، إذْ ظَهرتْ 

 شَريا -البتَه فقط، بيرمنه، ال ح ععى ِلتَنْزوتَس اإلنسان دل، حتَّى، كِتشافاتٌ تُقَي

فيد السلطاِت لٍَة مميزٍة لكلِّ إنساٍن تُومن تلك االكِتشافاتُ جعُل ها. خَيالَه

، وتَُؤهُل تلك ا وصورةً وحجماالمسيِطرةَ عليه بكلِّ تَحركاِته، أنَّى وِجد، صوتً

مرها، تَوجيه السلطات، عند أي شَك في تَصرفاته، أو لَدى محاولته ِعصيان أوا

 .ولَم يسلَم من تلك الهالَة ِسوى ِقلٍَّة من الِخيار واألشْرار. أشعٍة قاِتلٍة تَقْضي عليه

وإذْ سبقَ أن حلَّ عام شافاط بأهواله، وباءتْ محاوالتٌ عديدةٌ إلصالح شؤون 

عد التَّاِسع عشَر بعد  والسيما محاولةُ الحكيم ريان األول، في الب- البشَر بالفَشَل

 إذْ عاد الشَّر إلى -  في إحالل فترٍة خَيرة، ولَو إلى حينلَّذي نَجحاشافاط، 

، إن الظُّهور، ألنَّه، والخَير، متناِقضان، والحياةُ قاِئمةٌ على المتَضادات؛ َأقوُل

طُ في ِصراِع الخَيِر والشَّرتَخَبي ِرحما ب الكَون قسم شَر، فطَلَبالب ْأسلَغَ اليحتَّى ب 

 شَرع التَّاِسع انير كيمالح شَمس االنِدماج، فقام لُّهم من الِخيار، تَسريعمنهم، ج

  أن  دون من ار الَّذي طَور مَؤخَّرـالح التَّواتُد بتَشغيل ِسـادة تيارهم، ووعـبِقي
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طَبع برجاِبِع ايعد الرة الخاِمسِة من البدةَ من المشْرةَ عفي الشَّمس التَّاِسع ،

 .والخَمسين بعد األلف والتِّسعِمئة من شافاط
  

  

 قَد َأرفَقْتُ بنَماذج رسالَتي -شَري  رغبةً منِّي في الِحفاظ على التَّاريخ الب-ي وإنِّ

مغَّراٍت سصختِلفةً لِكتابة هذا التَّاريخ، في معة، تَحليالٍت مٍة الحاِضرة األربعي

صبجٍة حكة، ريحرِة المدِة اللُّغات، مع قاِرئاِتها ذَواِت القُوتعدٍة مِة اميلذَّاتي

 ا قَعر البحر، وثانيها باطن األرض، وثالثَها ِجسموالدائمة، وَأودعتُ أوالها

هذه افَضائي أحد ونْجي مِكن، آِمالً في أنم تَفَظْتُ براِبعها السِتخداٍم خاصواح ،

النَّماذج، فينْقَذُ التَّاريخُ البشَري، بمفاِخره ومآِسيه، ويْأتي إنسان جديد، في عصٍر 

 .ه، ويْأخُذُ منه الِعبر، إن هو اعتَبرجديد، فيطَِّلع علي
  

 :ويقْسم التَّاريخُ البشَري، بحسِب ذاِكرتي المتَواِضعة، إلى مراحَل كبرى، هي
  
 

مرحلةُ اإلنسان الِبدائي، وتَمتَد، في سرعٍة، بين ظُهور اإلنسان األول * 

مثَّلَتْ، في ما مثَّلَتْ، أوَل آالِت القَتل واكتشاِفه األدواِت الِبدائيةَ األولى الَّتي 

 والتَّدمير لديه؛

مرحلةُ اإلنسان المتَسلِّح، وتَمتَد من التَّاريخ األخير حتَّى اكِتشاف اإلنسان * 

السالح النَّاري، وهي مرحلةٌ تَطَور فيها اإلنسان، وزادتْ فيها اخِتراعاتُه 

، فإن حبه السلطةَ والتَّسلُّطَ قَلََّل من إنسانيته، اتَطَور روِحيوطُموحاتُه؛ ولَِئن هو 

فانْدفَع وراء شَهواِته، دونَما انِضباط، وضاع في متاهات األديان الَّتي اكْتَشَفَ 

 بسلبياِتها لالنِقضاض على جاره، وحتَّى، للسيطرة اأو وضع، وتَسلَّح غاِلب/و

 ء بيته؛على أبنا

مرحلةُ اإلنسان المدمر، وتَمتَد من التَّاريخ األخير حتَّى يوم شافاط، وهي * 

مرحلةُ االكِتشافات الِعلمية الكُبرى والمتَساِرعة، إذْ سيطَر اإلنسان على ِقواه، 

  راٍت قُد ورـوطَ ر،ـاع الجسد للِفكـأكثر فأكثر، فتَمكَّن بعض البشَر من إخض
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ولَِئن تَوصَل . شَخصيةً مكَّنَتْه، مثالً، من ِشفاء أمراضه، والطَّيران، وغَيِرهما

مر اإلنسان عن طَريق تأخير الشَّيخوخة، فإنإلى إطالَة ع ُأولى البعض 

بيد أن الفَواِرقَ . محاوالت زرع الذَّات البشَرية خارج الجسد باءتْ بالفَشَل

االجِتماعيةَ والِعلميةَ والماديةَ بين البشَر، باإلضافة إلى االنِشقاقات المذهبية 

بتْ بحروٍب عبثيٍة وبإيذاِء العقيدية، تَسب-الدينية-وكَثرة الِبدع والِفرق المجتمعية

 الطَّبيعة على ِنطاٍق واِسع؛

 *رحلةُ اإلنسان الزالطَّبيعة من م انِتقام من التَّاريخ األخير الَّذي شَِهد تَداِئل، وتَم

اإلنسان حتَّى شَمس االنِدماج، في حال حلَّتْ ِفعالً، ومتى حلَّتْ، وهي مرحلةُ 

 .طَّبيعة الثَّاِئرة، وحروِب ِقوى الخَير ِضد ِقوى الشَّرِصراع اإلنسان مع ال
 

انيكيم رة الحكُنْتُ من أتْباع نَظري ة، ولَِئنشَريوال البفي تَسريع ز شَرع التَّاِسع 

. ةلحريةُ المطلَقَاوُأْؤِمن باالنِدماج، ال بل َأنْتَِظره، فإنَّني َأهاب الموت، وإن، فيه، 

 قمِب هو اآلخَر، ُألنِْقذَ نَفْسي والررجغَيِر الم ،ُأ إلى ِسالحي الخاصوعليه، سَألْج

وأما وسيلتي فآلةُ االنِتقال في الزمان ". المورا" ر، حبيبتي ٧٨٩٣٢١ل م 

تُ بها، ِنسبيكَّمكان، وقَد تَحباوالم تُها ِلتَعودددكان، وَأعشِرق،  نا، لِجهة المإلى الم

 بيد أنَّني لَم َأتَمكَّن من التَّحكُّم بها، بما فيه الِكفاية، لِجهة الزمان، ِلذا ال ؛"موِطني"

َأدري في أي عصٍر ستَرمي بنا، وأملي أن يكون ذلك في زمٍن يسِبقُ وصوَل 

الَّتي ذُِكرتْ في بعض " يةالحر"أما طُموحي فأن َأعيشَ في ِظلِّ و.  األرضالبشَِر

فتلك . الَّذي ذُِكر في كُتٍُب أخرى" لحنانا"كُتُب األقدمين، وأن َأتَحسس، وحبيبتي، 

 ة، فكانيةُ في المادشَريِت البا زاال من الكَون، غاضلم ،نانةُ، وذاك الحيرالح

 .زوالُها
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اإلنسان " في مواجهة تَصنيع - تَسعى امنظَّمةٌ ِسريةٌ محظورةٌ رسمي" ألذَّاِكرةُ اإلنسانيةُ ")١(

لمصنَّعة بُأصولها  إلى تَذكير نَماذج البشَر ا-الَّذي درج قُبيَل شافاط وبعده " المركَّب

كما .  من لَون بشَرة هذه النَّماذج وتَكوينها العاما اإلمكان، وذلك انِطالقًِردقَعلى وجذورها، 

غم مما تَشْكوه من مخاطر الضعف  على الر،شَجعتْ هذه المنظَّمة على الِوالدة الطَّبيعية

قياس والِفكري ديساالجصقة بالنَّماذج المتَفونَّعة الم. 
 

العام الَّذي شَِهد انِتقام "هو " البعد التَّاِسع عشَر بعد شافاط"، بحسب ما جاء في "عام شافاط ")٢(

الطَّبيعة من أعمال البشَر بعدما فَقَد معظمهم إنسانيتَه، فحلَِّت الكَوارثُ على أنواعها ومن كلِّ 

. مناطقُ شاِسعةٌ وعامتْ ُأخرى، وزالَتْ عن األرض ِملياراتُ البشَرحدٍب وصوب، فغاصتْ 

، راح العواِمُل الجغرافية، وتَحولَتْ حياةُ من بِقي من البشَر تَحوالً كبيراوإذْ تَبدلَتْ، منذُها، 

تَقْويم ِعتَِمدونؤالء ياها تَْأريخيديدعام شافاط، أوا ج عام الكَوارث ِلما بعد ." 
 

الوفاةُ وما يراِفقُها من "، بحسب ما جاء في المرِجع السابق الذِّكر، هو "شمس االنِدماج ")٣(

 ".انِدماٍج لإلنسان الَّذي يتْرك جسده ويحلُّ في القُوة العظمى
 

)٤(" التَّواتُري الحقاِب" ألس ٍب ألنَّه غَيررجم غَير ٍة لتَّجربةَاٍل ِسالحٍة تَدافُعيشْتَِمُل على قُووي ،

 في حال نَجاحه، الكَون ،صيبيثُ يله بح دِنطاقها الَّذي ال ح عسةُ وتَوتُها التَّدميريفاِعلي تَشْتَد

 .بأسره
١٩٩٥ 
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 بعدما تَأكَّد له فَساد اإلنسان، وحصنها، ما َأمكَنَه، ِضد سعوا إلى رقعٍة هجع إليها

عالٍَم بشَري جِشٍع إلى حد التَّضحية بالحياة نَفِسها؛ قَصدوه بعدما َأطاح زعماؤهم 

قودموهم وتَخْدالم، واسآمال الس ربهم الشَّنيعة، مع إدراكهم أنَّها قد اآخرلح 

 .نَّها ستُفْضي، على األرجح، إلى ِنهاية الكَون أو ما يشِْبههاتكون األخيرة، وأ
  

  

 الَّتي وعد )١(وكان الحكيم ريان التَّاِسع عشَر تَخَلَّى عن تَسريع شَمس االنِدماج

٢(بها عن طريق ِسالحه التَّواتُري(ا، رأفَةً منه، وإفساح آلمال التَّغيير؛ وقد فَكَّك 

، زاَل ِسر ِسالحه، كما  يوماحه، ومحا تَركيبتَه، حتَّى إذا ما انْدمجالحكيم ِسال

 .وكان أِن استَمر الصراع بين بني البشَر، ال بِل استَعر. َأراد، معه
  

  

، وكانوا ِقلَّةَ ناجين من حرب الفَناء الَّتي طالَما خَِشي اإلنسان منها، اقَصدوه، إذً

قَصدوه، وقَصدوا رقْعتَه، ِلقُربهم منها، . وإليها، فأدركَها ووصلَهاوسعى لها 

سعوا إليه، لِحكمته، وإليها، ِلما عرفوه عن . وألنَّه سبقَ لهم وسِمعوا به، وبها

 .مناعتها، فوصلوها منْهكين، راجين قَبولَهم في ِحكمة الشَّيخ ومناعة ِحصنه
  

  

 للسنين المتَبقِّيِة على اسك نَهج َأمكَنَه حياةً، واخْتار النِّ الَّذي انْعتَقَ ماوأما الشَّيخُ

 عا إليها، إالَّ أنل دبها، ال ب ننَة الَّتي آمبِفعل األنْس ،تَِطعسانِْدماجه، فلَم ي

 .وَأدخَلَهم إليهيسِتجيب السِتغاثَة بشٍَر ِمثِله، ففَتَح لهم ِغالفَ الِحصن الحامي، 
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ولَم يِفد من يْأِسهم .  اسِتقبالَهمتُلزمهِإستَقْبلَهم يرجونَه دونَما حاجة، فاألنْسنَةُ 

هرب الزعامةَ، بل دعاهم إلى تَنظيم واسِتجارتهم به ِليتَزعمهم، وقد سبقَ له و

 في سبيل عيش حياٍة جديدٍة متَجددة، معتَِبرين من مآسي أمورهم، والتَّعاوِن

 .التَّجارب البشَرية السابقة
*** 

  
  

وحدِت المصيبةُ المستَجيرين، فراحوا يتَقاسمون ما يمِلكون، ويتَعاونون ِلدرء 

وإن حاد بعضهم عن هذا الخطّ، فِلخَوٍف من زواٍل . ر، واالسِتمراراألخطا

ته تَقْتيرفي نَفِسي كَسحتَّى على الذَّاتاانْع  . 

وكان الشَّيخُ فَضَل، في ما عدا التِّقانية المتقدمة الَّتي استَنْبطَها لِحماية رقْعِته، 

ها إلى الطَّبيعة، فعاشَ في ِعرزاٍل، ال في ِحصنه، عِتماد أبسط سبل الحياة وأقرِبا

 ال الحبوب الكيمياِئية، ويِضيء ليلَه بِسراج الجدود ال ،وراح يْأكُُل من زرع يديه

 ... بِنظام اإلضاءة الذَّاِتي الطَّاقة

تَِبرعتَجيريه، مسالشَّيخُ إلى م ِغبةاوراهم أهلَه في اإلنسانيعودوا إلى  إيي أن ،

وإن هم سايروه . األصول، ويعتَِمدوا على الطَّبيعة ما َأمكَن في تَنظيم شؤونهم

قاني د تَفترةً في ما ذَهب فيه، فقد حاولوا اإلفادةَ بعد حيٍن مما نَقَلوه معهم من عتا

 البعض دونمن ض بيد أن هذا العتاد، في أيدي البع. متَطَور، ذاِتي الطَّاقة

اآلخر، تَسبب في فروقاٍت ما لَِبثَتْ أن قَسمِت المجتَمع الَّذي عرفَ عدالةً ظَرِفيةً 

 من يمِلك تَقانيةً، والْتَفَّ حولَها بعض طَبقَِة: مصيبةُ إلى طَبقَتَينفَرضتْها ال

 من ال يمِلك المتَزلِّفين، وطَبقَِةيلة من مفْتولي السواِعد واألذِكياء وأصحاب الح

 .تَقانيةً، وال يرضى بتَزلُّف، والْتَفَّ حولَها الضعفاء والمساكين

، لماِلكي التَّقانية حكماوما لَِبثَ الصراع أن ذَر قَرنُه بين الفَريقَين، وكانَِت الغَلَبةُ، 

ومين، بعدما قَضوا على أبطالهم وشُعرائهم، وأتباِعهم الَّذين فَرضوا على المهز

  فلَم يستَِطِع  ،اوكان يراِقب ما يحدثُ متألِّم وأما الشَّيخُ، .أقسى شُروط االسِترقاق
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 محلَّ الِحوار؛ ولَم يتَعرضه المنتَِصرون، رٍك فاِعٍل لَما حلَّ السالحالقيام بأي تَح

ركوه حابل تَر هم على ِنظام الِحماية الخاصدعوا يضهم و زاله، وإنفي ِعر 

 .بالرقْعة
  

 من أموٍر بيد أن الشَّيخَ ما َأمكَنَه االسِتمرار في السكوت إزاء ما كان يجري

 . الإنسانيٍة وجد أنَّها ستَُؤدي، ال محالةَ، إلى فَصٍل جديٍد من العنف
  

 لطَة، وظَنُّوا أنالس فَ باألمر أصحابرمانهم، فعأِرقَّاء ز تَغاثَ بالشَّيخ بعضواس

على اأمر القَبض هم؛ وقد ُألِْقيِضد حاكالمتآِمرين" ما ي"م ِدموُأع ، ِقيهم، وُأبعظم

 .على الشَّيخ، للذِّكرى والتَّاريخ، في اإلقامة الجبرية
*** 

  
مل السةوكانَتْ أجهزةُ التَّواصماعاٍت -عيج عضب تْ أنرنقولَةُ َأظْهة المريصالب

لى من البشَر تَمكَّنَتْ من النَّجاة من حرب الفَناء، وأن حاالِت فَرٍز طَبقي، ع

 ".التآمر والتَّمرد"ِغرار ما حصَل في الرقْعة، تَمتْ لديها، وكذلك حاالتُ 
  

 وقد تَمكَّن، لِشدته وبأِسه، من إحكام السيطرة -ويبدو أن زريكا الثَّاِلثَ عشَر 

 أن اِسي، متَناا وجشَعا راح يسعى للتَّوسع في مناطق غَيِره، طَمع-على منطقته 

لِّطين، هم أيضاالمتَسَل حربموتون، فَأشْعقَّا، يتْ على ما تَبةً قَضى من  ِفعلي

جيوٍب إنسانيٍة في الكَون، ِبما في ذلك الجيب الَّذي انْطَلَقَ منه في حربه، كما 

اِتية، فكان أن قَضتْ على آخر التَّفاعالت الطَّبيعية القاِدرِة على تَوليد الطَّاقة الذَّ

ةُ الشَّيخ ِنظامقْعتْ رتْ تَخَِسراتُ ِحمايتها، وخَِسرهم،  ساِكنيها، وأسلحتُقاني

 .قُدراِتها، وغَدتْ مجرد آالٍت تَصلُح فقط لمتحِف االخِتراعات البشَرية الزاِئلَة
  

بيعية، فاقْتَتَلوا، وانْتَقََل وهكذا، عاد الصراع بين ناس الرقْعة إلى ظروفه الطَّ

غير أن الفاِرقَ بين . التَّسلُّطُ، بعد حين، إلى أصحاب الزنود، يديرهم الماِكرون

  في  هذه المرة،  فُقرائها كاد ينْعِدم، إذْ تَساوى الجميع،أغنى أغنياء الرقْعة، وأفقَِر
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وكان ُأفِْرج عن الشَّيخ، وُأعيد إليه اعتباره، وطُِلب نُصحه، . التَّعامل مع الطَّبيعة

 .فَأوصى بإلغاء الرقّ، فكان له ما َأراد
*** 

  

  

  

  

 . ين نُصحه لمرة أخيرةوَأحس الشَّيخُ بساعة االنِدماج، فتَحلَّقَ حولَه ناسه طاِلب

  :قاَل
   

تَقْتُ إرادية كما انْعِتقوا من الماداِإنْع تُ فَقيريدمري، َأهِة من عاِبععندما، في الس 

 الحي لُعبتي المفَضلَةَ الَّتي شَغَلَتْني عن العطاء؛ 

تَقْتُ إراديِتقوا من الغَرام كما انْعاوانْعمري،  عندما، في السةَ من عشْرةَ عاِبع

 ضحيتُ بحبي ِلصداقَتي؛ 

تَقْتُ إراديِتقوا من الِعلْم كما انْعمري، اوانْعمن ع ِة والِعشريناِبععندما، في الس 

 تَوقَّفْتُ عن تَجميع شَهاداٍت كادتْ تُفْضي بي إلى الغُرور بدَل التَّواضع؛ 

 عندما، في الساِبعِة والثَّالثين من عمري، ا انْعتَقْتُ إراديوانْعِتقوا من الشُّهرة كما

 َأدركْتُ أن الشُّهرةَ إنَّما سراب؛ 

تَقْتُ إراديات كما انْعراِئيحث في الماوِتقوا من البِة اوانْعاِبعبعدما، في الس 

أمر عَأد أن علي قَنْتُ أنمري، َأيمن ع قيقة؛ واألربعينقيقة للحالح  

تَقْتُ إراديات الخَبيثة كما انْعِتقوا من االجِتماعيِة اوانْعاِبعبعدما، في الس 

 والخَمسين من عمري، َأيقَنْتُ زيفَ غالبية التَّصرفاِت البشَرية؛ 

تم، إذا ما، ِمثلي، فِتقوا من النَّاس، وحاِولوا النِّوانْعما استَطَع ِة سكاِبعي الس

 ؛ ا وِفيا، لَم تَِجدوا لكم صديقًروالستِّين من العم

تَقْتُ إراديِتقوا من الِفكْر كما انْعمري، اوانْعمن ع بعينِة والساِبععندما، في الس 

 تَوقَّفْتُ عن الِكتابة، ومزقْتُ كُتُبي ألنَّها منَعتْني عن الطَّبيعة؛ 

من الجسد ما َأمكَنَكم، وفي مختِلف مراحل حياتكم، حتَّى إذا ما حان وانْعِتقوا 

  الحياة الَّتي  من لالنِعتاق مستَِعدين م الكُلِّي منه، تَكونون، ِمثلي،ـن انِعتاِقكـزم
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فإنَّما االنِعتاقُ مسار ال بد أن يِصَل إليه . تَعِرفون واالنِدماج ِبما ستَعِرفون

ميع، إرادياالجا أو ال إراديياة، ِنسبيهل، في الحعرفٍة أو عن جن ، ِلا، عن مم

ت، كُلِّيوف، وفي المرف، ِلاع ا االنِدماجِهل؛ وأمفَ أو جرن عم ميععيشُه الجي

 .عن جهل، ويموتون فيه دونَما إرادة
*** 

  

ِفكر ،االنِعتاقَ الذَّاتي في أن وقَوالًاال شك ، ،أسهُل من االنِعتاق االجِتماعي 

دسياة: ولكن، كلُّ يوٍم بداية.  وِفعالًاجقَّى من الحوأفضُل ِصفات . بدايةُ ما تَب

وأما . ٍر من الصفات اإلنسانية الحميدةمتِّع بأكبِر قَداإلنسان أنَّه إنسان، أي متَ

 إلى الحياة بالنِّسبةحياتُكم في هذا الكَون، بعد حرب الفَناء، وإن بدتْ ِشبه ِبدائيٍة 

الَّتي تَعودتُم حتَّى زمٍن غَيِر بعيد، فحاِفظوا عليها، ولْتَكُن أقرب ما تَكون مـن 

واعلَموا أن ال . يعة، أمكُم؛ ال تَتَقاتَلوا على خَيراِتها، ففي ِقتالكم هذا زوالُكمالطَّب

ُأنْصروا الطَّبيعةَ تَنْصركم، فاإلنسان إنَّما كان . انِتصار إالَّ بعد اعِتراٍف بانِهزام

ا تَكُن خَزانَكم كونوا عقلَها وِزنده. ِليظْفَر مع الطَّبيعة، ال ِلينْهِزم ويهِزمها

ِإنْتَِصروا معها، واجعلوا بمِعيِتها الكَون جنَّةَ إنسان، ال مطهر . ومخزنَكم

راِئييناماوشَريشٍَع وظُلٍم بج نَّمهٍت وج. 
  

 مز، فقد آنتْ كرتْ لواِقٍع أم ذُِكرة، َأُأريدقدة الخَطيئة األصليتَخَلَّصوا من ع

لر قدة خروجها من األوانمن ع اءزعوم، وتَحريِر حوالم فع الغُبن عن آدم

ِضلعه؛ وآن األوان لتَبِرَئة قايين المزعوِم من دِم هابيَل، وجعِل التَّضِحياِت 

قبولَةً، إنسانيشَر، ومناء الببيل همةً، فقط، في سقَدساواة؛ كما امم الموعلى قَد ،

 .  الطَّبيعة من تَسلُّط اإلنسانعتِق هاِجر وإسماعيَل، وآن األوان ِإلحقاِق
  

وبعد اإلنسان المخَلَّص، . وتَخَلَّصوا من هاِجس الموت، فإنَّما هو حقٌّ لنا ال علينا

جاء زمن اإلنساِن المخَلِِّص نَفسه، وزمن اإليمان باإلنسان؛ إنِّي َأدعوكم إلى 

  االنِعتاقُ  وأما  كما ِلكُلٍّ انِعتاقاتُه؛اتمام عهد، إذْ ِلكُلٍّ عهده،العهد األجد، عهِد الالَّ
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د  ما َأمكَن، في الذَّات والمجتمع، تَهِيَئةً إلدراك االنِعتاق الكُلِّي عنِرقَدعلى ف

 .االنِدماج في الخاِلق والمخلوق، وهما، في عرفي، واِحد
   

 : وإذْ سِئَل الشَّيخُ ماذا يعني بِفكرته األخيرة، قاَل
  

ْأِتيْأِت، ولَن يماٍن لَم يتُ لزْأتواكَتَبا ولَن يعلى . ، وُألناٍس ما َأتَو أن ِركأنا ُأد

تَبقى بشَِريةً، وبعض بساطٍة لتُصِبح شَعبيةً، عٍف ِللنُّصوص أن تَتَضمن بعض ضا

ولكن، ما ذَنْبي وقد تَعودتُ لُغتي؟ ثم، ألَم . اإلله-فإنَّما النُّصوص اإللهيةُ لإلنسان

أنَّني، أنا، و، ما َأقوُل أهميةً، السيما اَأقُْل لكم إنِّي مزقْتُ كُتُبي؟ ال تُعيروا، إذً

،تُم، إنسانتَطَعل مع الطَّبيعة؛ وإِن اسولَستُ، أنا، اإلنسان؛ واكْتَفوا بالتَّفاع 

ثنان في حال انِدماٍج كوني ِالنِعتاقٌ ذاتي، وَأنسنةٌ جماِعية، واِإ: تَذَكَّروا ثَالثةً

وجود ،ستَِمراممدا وع . 
 

 .نْدمجِاتَمتَمها ورحل، ولعلَّه، بحسب قَوِله، 

  

  

  

  

  
  
 

á^jÿéŽ^u<V 
 
، هو يوم نهاية البشَر، جميِعهم، "البعد التَّاِسع عشَر بعد شافاط" شمس االنِدماج، بحسب )١(

 . وحلوِلهم في القوة العظمى، في انِتظار قيام حياٍة طبيعيٍة جديدٍة في هذا الكَون
 

ِسالح يشْتَِمُل على قُوٍة تَدافُعيٍة تَشْتَد فاِعِليتُها ، "شَمس االنِدماج" ألسالح التَّواتُري، بحسب )٢(

 .لكَون بأسرهاالتَّدميريةُ وتَوسع ِنطاقها الَّذي ال حد له بحيثُ يصيب، في حال نجاحه، 
١٩٩٩  



 
 
 

  

  
 

ŠËĆjÖ_ 
  
َّرذَمة، ش متى تَنَوع التَّفسير، كَثُر ال ِت

د، تَجمح تى تَونياومِت الدد 

  
لشَّعريةُ الحرِفيةُ والمجاِزية، وصوِره، الظَّاِهر والباِطن، ومن معاِنيه، افي الكَِلم، 

 .بعض من جميع تلك" الرساِئل"والِفكرية، وفي 

لقاء وليس في النِّية، هنا، تَفْسير جميع ِكتابات الرساِئل السابقة، بل جلُّ المبتَغَى إ

 .الضوء على الخُطوط العريضة الجاِمعِة لها

عُل اإلنسان أساسُل فجاألو ا الجاِمعره، وقيمةً في اوأمفي نُشوء هذا الكَون وتَطو 

ن بينهم متَفَوقون والبشَر، على مر العصور، عاديون، وإن ِم. اسِتمراريته

 .ومسيِطرون وملهمون

جاِمع الثَّاني فوجوب تَحرير إنسان العصر، دونَما حدوٍد ِسوى االلتزاِم وأما ال

وعليه، ال محرماٍت عقيديةً ومعتَقَديةً أمامه، وال حدود جغرافيةً . بحرية الغَير

 .وبشَريةً ومجتَمعية

 بالعمل على اكَونً:  وما بعداونًوأما الجاِمع الثَّاِلثُ فطَمَأنَةُ اإلنسان إلى غَده، كَ

 رائيمكٍن لهاِجِسهم الماوبتَخفيٍف م عدشَر، وما بناء للبزيد من الهتَحقيق الم

 في تَيهان اإليمانات المتَعصبة المفِضية إلى التَّبعية إياهمالمقَيِد حريتَهم والمسِقِط 

والديمقراطية  أن التَّعدديةَ ِغنًى في ِظلِّ الحرية اِعلم هذا، .والتَّشَرذم والصراعات

 .والعلمانية، فيما، في ِظلِّ غَيِرها، كَثرةُ الِعلَل في كَثرِة الِملَل
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، عاِطفيةٌ، ِلذا خَفيفةٌ ناِعمة، أو "هينَمات"لمعنونَةُ ااُألولى، مجموعةُ الرساِئل 

وطنيةٌ، وبالتَّالي، ثَورِويةٌ قاِسية، وإن غَير خاِليٍة من لَمعاٍت صابٍة في اإلطار 

العام.  
  

  

َأنِْسن؛ من ، في سعٍي لإلنسان المتَ"إنسانيات"لمعنونَةُ امجموعةُ الرساِئل الثَّانية، 

، "جهل: "، وفي المعرفة"شُعور: "، وفي اإلنسان"تفضيل: "خواطرها في الحياة

: ، وفي المادة"إقْدام: "، وفي الحب"صفاء: "، وفي الِفعل"إبداع: "وفي التَّعبير

 ".رقعة: "، وفي األوطان"ِصراع: "، وفي الثَّورة"قَضاء"

وأما . ، وهو ركيزتُهاانَثْر" إنسانيات"ختَصر ، فِفيه م"منشور األنسنَة"وأما 

فقُصرحيةٌ رمزيةٌ صاِمتةٌ من فَصٍل واحٍد فيها الجشَع والظُّلم " النَّارجيلَةُ"

فِسيرةُ اإلنسان الساعي للخُلود، والمنتَهي إلى طَلِب " الخاِلد"وأما . واالسِتغالل

وأما . فِرسالةُ سالم" من حب وحرية"وأما .  مديدالموت، ولَو بعد عمٍر مديٍد

فِرسالةٌ من األب إلى ابنته وابنَيه، فيها العاِطفةُ  "إلى حنان ومروان وريان"

 .ونُصح لحياة
  

  

، في سعٍي لإلنسان المتَحرر من "ِوجدانيات"لمعنونَةُ امجموعةُ الرساِئل الثَّالثة، 

، ومنها، على "حنين"وفي المجموعة .  شَيء، بما في ذلك المحرماتكلِّ

األخص" :وياةُ المو"تح ،"مااغَدؤيا"، عندة: "؛ ومن ِفكَرها، في الروفي "نُبوء ،

، وفي "ألما كان: "، وفي الزمان والمكان"جوهر: "هللا، وفي ا"سعادة: "الدين

: ، وفي العدم"ِلقاء: "، وفي الخُلود"عرف: "الموت، وفي "إنِدماج: "الوجود

 ".متَضادات: "، وفي االنِدماج"برهان"

". ِفعُل إيمان"، و"العدم وجود"، فمجموعةُ ِكتاباٍت نَثرية، أبرزها "في الحقيقة"وأما 

 . وانِدماج فيهفتَقَرب من اهللا" ، يا صديقياهللا"وأما 
  

  

 ، في سعٍي السِتشْراف مستقبل"مستقبليات"لمعنونَةُ الرساِئل الرابعة، مجموعةُ ا

  اسِتمراره  من مغَبة ولتَحذيره ،..."األلف الثَّالث وما بعده "السيما في واإلنسان، 
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" البعِد التَّاِسع عشَر بعد شافـاط"في التَّأثيِر السلبي على الطَّبيعة، كما في 

 ".الرْؤيا"، ولدعوته إلى العهد األجد كما في "جاشَمِس االنِدم"و
 

 الظَّاهرةَ في كثيٍر من الرساِئل ما هي، في الواِقع، هذا، وإن مسحةَ التَّشاؤِم

 . دعوٍة النِعتاق اإلنسان وتَحرره من قُيوده، والتَّفاؤُل والتَّحرر ِصنوانِسوى
 ١٩٩٩، إضافة بسيطة ١٩٩٥
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