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 استهالل  

 مرياي

 ركضت الفتاة وارمتت بني ذراعـي       ، وبعد طول فراق   ،كانت تضحك لألرض السماء    ،يف ار مجيل   
 ،عانقته بكلّ ما أتاها اهللا من قوة، وراحت تشد على جسده لعلّها ختترق روحه لتتربع هنـاك                ... أبيها
تسـلبها  ميكن أن تتمكّن مـن أن        وحيث قسوة البعد ال    ، ال ميكن أن يكون أبدا مثّة فراق أليم        ،حيث

 .عرشها األمريي من جديد

 الغـىن   ، األمل والبؤس  ،احلياة واملوت أناشيد   وراح يتلو    ، ذلك العناق الصامت قصة األبدية     روىلقد   
 وراء جتعدات وجهها    خمتبئةوكأنه يقص حكايات عجوز طاعنة يف السن        ... يف قصائد طوال  ... والفقر

 .ونظّاراا وعصاها
ـ       أنه  نفسه  ب رءاملوحيث يظن    ،الشمس تسكب نورها  حيث   ،هناك  ا جالس يف صـالة يشـاهد فيلم

وعلى  هكتبأحد   يقلّب يف صفحات     هناك، ارمتى على بساط   .  خاطفة تعربحظات  للحيث ا  و ،اسينمائي ،
 خطّته  فالسيناريو الذي .  ماٍض من وجد ووجدان    "...احلب كلّو "أم كلثوم   كوكب الشرق    أغنية   أنغام

 فتحقّقت  ، صداه يف ذلك النهار    وجدالسماء والبحر واجلبال والسهول واألودية واألشجار واألزهار قد         
 .اا معا وبسيطًفال بد أن يكون اإلنسان ولو للحظة واحدة طبيعي :عندها مقولة األب

ن هم حولنا   فهل تكون جمموعة القصص هذه مناذج حقيقية وواقعية من أحداث عشناها أو عاشها م              
 من إخوة وأصدقاء ومعارف؟

 .هذا ما نتركه لكم أن حتكموا فيه 
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 فذلكة
 مكاريوس 

 

ما بني القدمي واحلديث، ما بني البداية والنهاية، هناك دائما قصة تسري أحداثها من واقع إىل آخـر،                   
 ...ومن واقع إىل خيال، ومن حقيقة إىل وهم

 بني األنسنة والتألّه، بني التناهي وعدم التناهي، وبني السـفليات           إنها قصة اإلنسان، قصة كائن يبحر      
ويف أغلب األحيان حيفر بني ذاته وذاته هوة عميقة، هوة يرمي فيها ويبين يف أسفلها كلّ ما                 . والعلويات

لّ ما ، وبعبارة واحدة، ك)ال اإلميان(األخالق، القيم، املشاعر، األحاسيس، التدين    : ميكن أن نسميه اليوم   
ندعوه اليوم سيكولوجية اإلنسان وعلم اجتماعه، وإىل ما هنالك من فذلكة سخيفة يف ومن وإىل وعلى                

وتبقى احلقيقة الوحيدة والفريدة وملخصها فلسفة حق تدعى فلسفة الكائن األساسية، إنها لعبة             . اإلنسان
 ...إنه اإلنسان بني وبني... ري واحداالمتالك والتجرد، التصوف والغىن، وكالمها يف اية األمر مص

 روح، كائن يبحث    -نفس  / عقل -جسد  : قالوا كثريا يف اإلنسان وسيقولون أكثر، ويبقى اإلنسان        
 ...عن اتزان وتوازن بني هذه العناصر الثّالثة

ربية ملحـن   أنا وأنت وهو، وكلّ يغين مواله احلزين أو املفرح، ويف احلقيقة إنّ املوال يف املوسيقى الع                
 إما، أو، يا ليت، لو، إذا،       -أال: دائما أو يف أغلب األحيان بلحن حجازي أو عجمي، وميثّل أو يعبر عن            

 .اخل

 .حلم وحقيقة من نسج اخليال 



 مكاريوس جبور ومرياي صعب  م من وجهكاملظلاجلزء 

 ٤

 حماولة تقدمي يائسة 
 مكاريوس

 

ة ، إنها فكـر   )ملخص فلسفة كانط  (خارج العقل البشري الذي يعقل، ال وجود لكلّ ما هو موجود             
 !ويبقى السؤال، أليس العقل البشري موجود يعقل ذاته؟ اهللا أعلم. رائعة

ملخـص الفلسـفة اهلجيليـة اخلضـمة أو         (واإلنسان عقل وتاريخ، وقليل أو كثري من االنفعاالت          
 ).الضخمة

فـال  . والتاريخ واحد، ولوال أرسطو والفلسفة اليونانية ملا كنا اليوم قد عرفنا لفافة ورق التواليـت               
 وخارج أرسطو هل كان بإمكان الفكر القـدمي         -خالص للعقلنة واملعرفة والعلم بدون الفكر اليوناين        

 والوسيط واحلديث أن يوجدوا مجيعهم؟

وما بني الفكر اليوناين وفكر اليوم حلم مجيل، عامل بديع، عبقرية من نوع آخر، سـعادة متألّمـة،                   
 .وحزن مفرح

 :ثالثعرف التاريخ البشري فلسفات 

 .  الفلسفة اليونانية •
 . الفلسفة اهليجلية جبميع تياراا •
 : بينهما ومعهما وقبلهما وبعدمها فلسفة الصليب •

 الوحدة ال التوحيد،  
 التفرد ال التعددية،  
 االختالف،  
 !هذا ما يعاجله علم النفس اليوم، ربما  

ة، هي يف الواقع بعض اخلربات اليت       حيتوي هذا الكتاب الصغري على جمموعة من القصص الصغري        
ومجيع هذه القصـص واقعـي      . عشتها خالل فترة مخس سنوات من عملي مع خمتلف فئات الناس          

أما . وحقيقي ولو كنت قد أعطيته طابعا ساخرا يف بعض األحيان، أو ألبست شخصياته أثوابا ومهية              
ربما جيد القارئ فيه شيئًا قد يفيده أو ينري         اهلدف من نشره فهو إيصال كلمة من الواقع إىل الواقع، ف          
 .طريقه، خصوصا أنّ عاملنا اليوم حيتاج إىل الكثري من العرب
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 ...اآلن أدركت معىن أن يكون املرء أًبا
 مرياي

 

سنون مرت ما كانت يف احلسبان، أيقنت معها أنين فلذة من كبده، وقطعة من حلمه ودمه، وحلم من                   
 ...ي والتزام وإدراك من أيام حداثته، وخليفة له يف عهد شيخوخته الساخرةأيام طفولته، ووع

سنون مرت ما كانت يف احلسبان، أيقنت معها أنه يوجد يف األفق البعيد، الغامض األمد، مـن وراء                   
الشمس والبحر واجلبل، من كان يهمس صراخ والديت يف أذنيه، ومن كان يسمع ضـجيج ركضـي                 

ـ حياول، ومن كان يبقي يف صحنه ويف كوبه، كان  ن مصدر الصوت وإنما عبثًا      السريع، مفتشا ع   دون ب
                 ن كان جيفّف يديه من الدمع اجلاري من مقليتجوعي ويروي عطشي، وم أن يعي السبب، ما قد يسد، 

 ينظر حوله فال يرى وجها ألحد، ومن كان يبتسم لضحكات مسموعة يف اهلواء، ومن كان                من كان و
 ذراعيه الكبريتني، من دون أن يشعر مبا يفعل، كي أستسلم يف داخلهما إذا ما خفت ليالً، أو إذا ما                    يفتح

 ...شدين صوت الرعد، وملعان أسياف الربق

 تزال قابعة يف تلك الزاوية البـاردة مـن          السنون مرت ما كانت يف احلسبان، ودفاتر ذاكريت اخلائنة           
 خافٍت من يلملم صفحات أوراقها املبعثرة ومن ميلؤها مـن حـرب          جراء الصقيع القارص تناجي بصوت    

 .قلمه

 بعد حبٍث مضٍن أحدنا عن اآلخر، وبعد مناجـاة طويلـة            أنا وهو ودفتر املذكّرات،   :  ثالثتنا يناوالتق 
 من أقاصيص األطفال، ومـن      كتمال أنصافنا املشتتة، ويف لقائنا الغريب شيء من ذاك السحر املقتص          ال

ما " :٤٠ملساء، وعربة لكي نفهم ولو لربهة معىن األبوة وأمهية البنوة، وصالة تردد مع املزمور               حكايات ا 
 .١"...كيف يل أن أحدث ا فهي أعظم من أن حتصى...كثر عجائبك لنا وتدابريك أيها الربأ

 .فأدركت بعد انقضاء أعوام معىن أن يكون املرء أًبا 

 

                                                           
 .٦: ٤٠) ٣٩( مزمور  ١
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 جمرم يف ملكوت السماوات
 مكاريوس إىل أدريانوس نم 

 
ملاذا يا تـرى؟  ملـاذا       ... يسألونين عن سبب جناح هذا وفشل ذاك، وعن مصري هذه وماضي تلك            

               ى مىت تستمرع؟ ملاذا نضحك عليهم ويضحكون علينا؟ وإىل أين وحتنكذب وخندع؟ ملاذا نتخفى ونتقن
 بنا األيام ونستمر ا؟

 يستغرب بعضهم كيف أستطيع احتمال مجيع      …من فوضوييت لقد سئموا من حزين وكآبيت، وضجروا        
 ...تناقضايت وفوضوييت وكيف أقدر على االستمرار

وأنا، بعد كلّ هذه األيام والسنني اليت قضيتها يف بناء األبراج واحلصون، وبعد أن تعلّمـت وال أزال                   
سـقطت يف هـوة عميقـة       أتعلّم خمتلف العلوم، وبعد أن متكّنت من معرفة أغلب حركايت وتصرفايت،            

 .وسحيقة هي هوة االستهالك
أين أنت من كلّ ما تعلّمـت       : أجيبك أيها الشاكي الذي ال يدري حبايل، وال أظنه يدري حباله أيضا            

ومجيعها أمور متعلّقة ومرتبطة باألصول واجلذور،      . … وعن …وعلمت وعرفت؟ جئت اليوم تسألين عن     
 .يل أنا الواثق واملقتنع جبهلي أن أجيبكوبالصناعة واالستهالك، فمن أين 

وعلى كـلّ حـال،     ! ماذا يعين أن تكون أصيالً؟ وهو سؤال جمهول غريب مستهلك وأمحق          : تسألين 
 .هاك اجلواب

 ... وأعرف بأنّ األمر ال يهمك كثريا،  أو رمبا ال يهمك أبدا. الطقس حار يف اخلارج 
وخرجت ... وكان ما كان  ...  وطلبت من البائع مرادي    ذهبت ألشتري علبة حلوى، فدخلت احمللّ      

من عنده بعد ساعة ونصف الساعة، وبدون أن أعي ماذا فعلت أو عن أي شيء تكلّمت أو مباذا أجبت،                
عرفت، أقلّه، بأني قد انتظرته ساعة ونصف، مصغيا تارة بامشئزاز وأخرى بغضب وأخـرى بابتسـامة                

 .من األفضل لنا أالّ نعرف شيئًا: ه قائالًوعندما أى كالمه تأو. جافة
 .حديث مجيل ويف غاية األدب طبعا 
خرجت من عنده وعدت أدراجي وأنا أفكّر ما عسى أن تكون األزمة احلقيقية يف أوغنـده؟ فقـد                   

 .كانت أوغندا حمور حديث بائع احللوى من الساعة الثّامنة صباحا وحتى  التاسعة والنصف منه
  ه مل يكن يدري ماذا يقول، أو            . ج عن نفسه، كما يقولون    لقد فرا منطقُه وحتليله لدرجة أنوكان ممتع

 .يعرف ملاذا مه أوغنده إىل هذا احلد
وأنا من استمتع حبديث بائع احللـوى  (وعندما وصلت إىل منـزل من دعاين لزيارته، اندهشت جدا   

لقـد عـاد   : ندما تقدمت زوجته معتذرة مني وقائلة     ع) ”كما يقولون “كي ال أدخل بيته ويدي فارغة       
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زوجي متعبا من عمله وغاضبا، وأنا ال أعرف ماذا حلّ به، إنه يف الداخل مستلق ال يريد إزعاجا مـن                    
 .أحد
 !أليس كذلك؟ نعم. رائع جدا كبداية 
 منـيح حـس     :وما إن مهمت بالرحيل حتى ضج صوت الزوج يف املنـزل يناديين، فقلت يف نفسي              

 .إجلس أريد أن أكلّمك مبوضوع مهم للغاية: ودخلت وما إن رأيته قال يل. على دمو
وبعد ثالث ساعات من األخذ والرد يف سياسة الدول والشعوب، فهمت أنه مل جيد هـذا الصـباح                   

 .موقفًا لسيارته
ة النفط ومشاكل شـعوب     إنما كان علي أن أناقش سياسة الدول والوضع االقتصادي يف العامل وأزم            

 .صربك يا أيوب... العامل الثّالث لكي أفهم أنه
كنت أقول يف نفسي تبا لك ِمن أمحق، ال بل سحقًا لك من جمنون ال تنتحر وتنهي وتنتهي من مجيع                     

 .هذه املشاكل اليت أنت وحدك سببها اجلوهري
موضوع عن  .  مهم وخطري للغاية   ويف املساء حضرت عندي امرأة تريد استشاريت يف موضوع عائلي          

وبعد ساعتني من اجلدل الرهيب، فهمت أنّ زوجها يريد فسخ زواجه منها ألنـه ال               . عالقتها الزوجية 
ال مشكلة حتى اآلن، أليس     . حيبذ استعماهلا ملسحوق الغسيل املعتادة على استعماله، بل يفضل نوعا آخر          

 .ين بأنّ املسحوق الذي تستعمله هي، هو األفضلكذلك؟ املشكلة تكمن يف أنها جاءت لتقنع
 !فلمن تقرع األجراس؟ ومضى قطار العمر؟ وال تبكي يا حبيب العمر 
 فما يل أنا، وما هو شأين يف كلّ ذلك؟ إنتظر ال تيأس، احلديث يف أوله؟ 
بعيـد  صعدت يف آخر الليل إىل غرفيت، وإذا باهلاتف يرنّ، أخذت السماعة وإذا بأمي تتصـل مـن           

 كيف حالك يا ولدي؟: لقد جتاسرت املظلومة وسألتين. لالطمئنان عن أحوايل
ما لك وحايل إني بأحسن حااليت أال تفهمني بأني سعيد جدا وبصحة جيدة؟ ملاذا ترهقني نفسـك                  

 .بالسؤال عين، وتبذّرين املال لالتصال يب؟ إنها أموري اخلاصة وال أمسح لك بالتدخل يف حيايت
 .مل ترد علي جوابا 
 . وكانت تلك ليلة خالية من الربغش 
ويف الصباح جاءين اتصال من أخي خيربين بأنّ أمي قد أُدخلت ليلة أمس املستشفى على أثر ارتفـاع                   

 .مفاجئ يف ضغط الدم
 !هل أنا مذنب؟ يا اهللا لقد قتلت أمي بقسويت وجنوين 
 ما العمل اآلن؟ 
لب منها االتصال؟ وملاذا تسألين عن حايل؟ أمل تسمع البارحة نشرة األخبار            من ط ! ال، ال لست مذنبا    

لتعرف أوضاع أوغنده املأساوية، أمل تنتبه للنشرة االقتصادية واحلالة العامة يف العامل أمجع؟ ال، ال وألف                
 .ال، إنه ذنبها، فلتتحمله حتى النهاية
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هلم حاالً لقد تعطّل قفل باب املرحـاض وعليـك          . إنه صوت رب العمل   ! أين أنت؟ انزل سريعا    
 .إصالح األمر بسرعة

وبينما كنـت أهـتم     . كان الطقس حارا جدا، وكان العرق يتصبب من وجهي وظهري وصدري           
وصل ليخربين بأنّ والده قد توفّي وبأنه حيتـاج         . بتصليح الباب، وصل رفيق يل مل أره منذ عشر سنوات         

 .كم أنا مهم. اختيار رائع.  لقد اختارين أنا.إىل إنسان يعزيه
وكان فنجان القهوة، على    . جلس على كرسي املرحاض يكلّمين، بينما أنا ال أزال أصلح قفل الباب            

وبني الرشفة األوىل والثّانية إذا مبوظّف االستعالمات يناديين ألجيب على    . الرحية، لذيذًا جدا يف املرحاض    
فتركت أدوات العمـل    . وجيب علي االنطالق فورا إلحضار برقية مهمة لرب العمل        إنه الربيد،   . اهلاتف

 .يف املرحاض واصطحبت معي رفيقي يف السيارة إلحضار الربقية
وأنا من صميم   . قال صديقي بينما كنا يف الطريق     . أعرف يا صديقي بأني أثقّل عليك وأزيد مهومك        

 وقت الضيق، قل يل كيف أستطيع مساعدتك؟ وحتدثنا قلـيالً أثنـاء             ال يا حبييب، فالصديق   : قليب أجبته 
 .الطريق

يف غضون ذلك، تركين رفيقي     . وعند عوديت أعطيت الربقية لرب العمل وعدت إىل مرحاضي للعمل          
 .بعد أن ودعين

 .واآلن هل تشعر بالشفقة حنوي؟ ها ها ها 
 . أجبت ال؟ جمنون أنت يف مجيع األحوالأنت جمنون حتما؟ جمنون إذا أجبت نعم وجمنون إذا 

 .سأشرح لك ملاذا
ألنّ كلّ ذلك ال عالقة له يب وال        ! إنّ كلّ ما قرأته حتى اآلن، ليس أنا ولست أنا         . إنها كلمة واحدة   

 .ميت بأي صلة حنو شخصي الكرمي، اللهم سوى عواطفي حنو أمي وصديقي وهي صادقة
 ي هدف حليايت؟ هل تعلم؟فما هو هديف يف احلياة؟ أو أ 
 من منا ال حيتاج إىل صديق حنون يسمعه وخيفّف عنه مهومه؟ ولكن ما هي مهومي؟ 
هل هي مشاكل أوغنده، أم الوضع االقتصادي يف العامل، أم مسحوق الغسيل، أم مرض أمي، أم باب                  

 املرحاض؟ أو؟ أو؟
 أكلّمك لكي أبقى مهما يف نظرك؟عندما ألتقي بك يا صديقي احلنون عن أي أمر تريدين أن  
 . ها ها ها. كان يف واحد حب فطحنوه: هل مسعت آخر نكتة 
سخيف جدا، واألسخف منه أنك عندما تريد أن تقول شيئًا شيقًا ومعبرا حلبيبـك، تضـيع منـك                   

 .الكلمات
فهـل  .  هذه الدرجة  أنت تغيرت، مل أكن أعرف بأنك مملّ إىل       . أنت حقا غريب األطوار   : وتقول يل  

 تغريت حقا، أم إنّ نظرتك إيلّ هي اليت تغيرت؟
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ال، كنـت يف    . كنت يف غرفيت  : وتسألين أين كنت ليلة أمس، لقد اتصلت بك فلم أجدك؟ فأجيبك           
 ...بيت فالن، ال، كنت يف املكتب أعمل، ال

 .فأنا ال أعرف أين كنت. وكلّها أجوبة كاذبة وإن كانت صادقة 
 .من أي شيء؟ ال أعرف. كنت هاربا. حلظة أرجوكانتظر 
 وأعود معك إىل هديف يف احلياة؟ 
هديف هو العطاء، وأن يكون مجيع الناس سعداء، هديف أن أكون إنسانيا حقيقة ومسـيحيا بالفعـل                  

 .ومؤمنا إميانا ثابتا
 .وكيف السبيل إىل ذلك؟ إنه بالعمل بصمت وحب وبالصالة واخلدمة 
خطايا شبايب وجهااليت ال تذكرها يا رب، بل    : " يف الكنيسة راكعا أصلّي، وكنت أردد بإحلاح       كنت 

 .٢"حبسب رمحتك اذكرين من أجل جودتك
 !أنت هنا ويل أكثر من ساعة أحبث عنك: وإذا بأحدهم يدخل الكنيسة ويتوجه حنوي بالصراخ 
 ؟قل يل ماذا تريد: أجبته دوء وبصفاء ما قبل العاصفة 
ابن الكلب وابن العاهرة، أخذ مني مبلغا كبريا من املال لتصليح سياريت وهي اآلن مـن جديـد ال                    
 .أهذا هو صديقك الذي تعرفه وخيدمك؟ ملاذا أرسلتين ألصلح السيارة عنده؟ إنه ذنبك. تعمل
 ما هو شعوري اآلن برأيك؟ ولو كنت مكاين ماذا؟ 
 .ء والفاكهة بدون غسيلكان الطعام ماحلًا جدا على الغدا 
 .وأتت فتاة نصف عارية تكلّمين مطوالً عن شباب اليوم وتصرفام غري األخالقية 
قتل أحدهم البطّة وأنت تنـام هنـا        : وكنت نائما يف غرفيت عندما وصل غاضبا وأيقظين بقوة ليقول          

 براحة وهدوء، ملاذا أنت ال تبايل بشيء؟
 .طتني ليستضيف على الغداء معارف لهذبح ب. ويف اليوم الثّاين 
 .وبعد غد جاءه من خيربه بأنّ الغداء مل يعجب معارفه 
 .انظر كم هم بدون ذيب وال أخالق: فأتى إيلّ وقال 
ال ترهق نفسك، ملاذا أنت عصـيب       : دقّت  اآلن الساعة الثّانية فجرا، إني أمسعك مس يف أذين قائالً            

أنت صديقي الوحيد وأنا أحبك حـىت املـوت وال أريـد أن           . حباجة إليك إني  . املزاج؟ ستقتل نفسك  
 .أفقدك

وأنا أيضا حباجة إليك لتخربين غدا من جديد عن مشاكل أوغنده واحلـرب االقتصـادية               : فأجيبك 
 ...و... والبطّة اليت ماتت وقفل باب املرحاض، و

                                                           
 .٨-٧): ٢٥ (٢٤ مزمور  ٢
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لقـد  .  مقصر جدا يف خدميت لك وحمبيت      إني. إني أحبك أينما كنت وكيفما كنت يا أخي اإلنسان         
كنت أنانيا عندما مل أكترث ملشاكلك، وعندما غضبت منك وصرخت يف وجهك وكـذبت عليـك                

 .وظننت بك السوء وافتريت عليك
 .ساحمين أرجوك مل أكن أهالً للثّقة. إذا كنت قد خلقت فألنك حباجة إيلّ 
 .إني جمرم يف ملكوت السماوات 
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 الصندوققصيت مع 

 مرياي 
 

 ومن  ،ىل آخر إ هناك قصة تسري أحداثها من واقع        ، ما بني البداية والنهاية    ،ما بني القدمي واجلديد   " 
 ."ىل وهمإ ومن حقيقة ،ىل خيالإواقع 

 !أدري ال .ك الواقع، أو اخليال أو الوهملوإليك بذ 
ك العامل  لة ومنازل وأبواب ذ    جبال وسهول وغابات ومباين وأدير     حزمت حقائيب ومشيت منطلقة إىل     

العـامل   ، إىل ذلك  ك العامل الغريب والغامض والشيق والعنيف واجلميل يف آن        لذإىل   ،القدمي قدم الزمان  
 ، ومكتبات وجامعات ومـدارس    ،وى حروبا كثرية ومديدة، وانتصارات واكتشفات عظيمة      احتالذي  

وبعد . وتأمالت وصلوات طويلة  ،  صى وبسمات وخالفات ال حت    ،ورحالت واغترابات فريدة من نوعها    
احلجم، الصغري  ت رأسي   فمدد. طول سفر وجدتين أمام كهف يطلّ على عامل آخر يشبه عامل األشباح           

 أفهـم ولـو     يبنصف نظر و هعلّي بنصف لأدرت مسمعي   وبعدها  .  أكثر فأكثر  ، مثّ أمعنت  أمعنت النظر و
 املشهد مهول واملكان قفر ومدهلم،     .من خفايا ف  الكه-لربهة ما يف ماضي وحاضر ومستقبل ذاك العامل       

     ،سريي       وعلى الرغم من ذلك مل أخف وتابعت ودخلت أتا    ثابتة   ىخبطبل جتردة أطـوارا ومتردطور ،
وإذ يب أقـف    .  كلّ ال ال منطق    نكماش واجلرأة ، ومن اال  بطاء الشيء الكثري  فيها من السرعة واإل   خبطى  

شيء سرقين لربهـة    . من يريد أن يروي غليله املعريف      هلفة دمعة الذهول و   ما بني عارية أمام ذايت، أقف     
الطريق حنو الغاية اليت      فأكملت قدما، إالّ أنّ إصراري كان أقوى من أي شيء آخر،         املضي  ومنعين عن   

اقتربت و.  داخل الكهفخشيب قابع يف زاوية قرب قرب قدمي بصندوققدمي إىل أن تعثّرت كنت أنشد، 
ن    ، يقترب من حتفه   نكمليقول    أو كم ألكتشف ما يف داخـل     و ، نعم :يقترب من مذبح الرب احننيت 

 وقد أوشكت حروفها     على مقدمة الصندوق   ةحمفور، كتابة   سترعي انتباهي بكتابة  ت   وإذ   هذا الصندوق، 
 تلـك   حاذاةومب .من الشيخ املصري  : حدقت وحاولت فك الرموز فإذ يب أقرأ      . أن ختتفي من شدة الِقدم    

 أمر  غريب: وكلّمت نفسي قائلة  .  فسمرين مشهد األرزة املرافق للشيخ املصري       رسم ألرزة  تربعالعبارة  
لسلطان أو ألمري من سابق العصر واألوان؟ وما حيوي يا          هل هو   ن؟   أأفتحه؟ أتراه ملك م    .هذا الصندوق 

 .زـنه كنال بد من أترى؟ 

     يدي، كما مد ومددت أتي           وجتروكـأن وجتاسرت أتاء يداها لتأخذ التفاحة من إبليس، جترت حو
وأخريا، فعلـت، نعـم،   . أمام إغواء اخلطيئة وإغرائها الذي إذا استفحل هليبه ال نعود نقوى على إمخاده        

 أرضـا وحتـول     ترمي بكلّ تساؤاليت وشكوكي   غري املتوقّعة   املفاجأة  وإذ ب . أقدمت على فعليت املذمومة   
 الفضول وخطيئة اإلغراء إىل موقف ساذج إذا دلّ على شيء فهو إنما يدلّ حتما على أني ال أزال                   شهوة
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 فالطريق غري   كمضي يف سبيل  يا فتاة ا   يا ه …ال أمل عندي  و ، ومقفل بإحكام  ،فالصندوق مقفل طفلة،  
 . هذا ما قلته لنفسي.سالكة

صـارخة   وشاحها األسـود     خالعةة املظلمة   أشباح تلك املقرب  حتى حضرتين    وما أنّ مهمت بالعودة    
أما أنا، فبني الرعب واخلوف والدهشة والذهول، ومجيع أفعال وصفات اهللـع            . عودي أدراجك  :وقائلة

أبقى يف ذلك الكهف املظلم حيـث       وكأنين بتلك األشباح تريدين أن      والقشعريرة، كان نصييب اإلغماء     
 . ه وعربت الذي جترأتالكهف-قد تلخص تاريخ ذاك العامليت الفايا حاوي اخل الصندوق يقبع خالدا ذلك

ولشـدة سـرعيت    . كلّ شيء  ةركا وت ةهرولومر وقت، ال أعرف مقداره، فرأيتين أستيقظُ وانطلق م         
تعثّرت قدمي اليسرى، عالمة الشؤم، فسقطت على األرض، وكان سقوطي ربما من صنع آهلة ذلـك                

 ملمته بلمحة بصر، وبدون أن أفكّـر  .ه الفلسفة اليونانيةِمبقدمفتاح يشبه بيدي تقع  إذ  الكهف، و -العامل
املفتاح ال جيـدي    ويا لألسف ف   ،احننيت من جديد  واقتربت بنفس الوترية السابقة     البتة  عدت القهقرى و    

أخرج مـن هـذا     نعم، أن أسرقه و   . فيت سوى أن أمحل الصندوق على ك      بوسعيمل يكن    عندها   .نفعا
 .العامل
 هل كان  ؟كان هذاما رى أتما  أو  أو خياالًاواقعوهم؟رب 
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 احملاكمة
 من مكاريوس إىل إبراهيم حداد

 
 هل صادفت يوما رجالً يبكي يف مكان عمومي؟ 
 بينما كنـا    …كان ذلك يوم السبت، كنت جالسا مع صديق يل يف مكان ما من هذا العامل، وفجأة                

 .يا صديقي حنن أصغر من أن تكون لنا ذكريات:صعقين جبملته احملترقةحنتسي زجاجة البرية العاشرة، 
  ذكريات عن أي شيء؟ عن الطفولة أو املاضي أو املراهقة أم الشباب؟ 
 .مل تقل شيئًا، بل أمجعت وصممت على تركي وهجري ونسياين 
 . والبحر واجلوويف آخر األمر حكمت احملكمة علي بالطواف يف الرب. تسعون يوما دامت حماكميت 
  فلماذا هذه القسوة يا حبيبيت؟ 
 .إنه حكم بالعبثية والفوضى واهلذيان. كالّ، إنها ليست بقسوة، بل هي إعجاز يف التدمري والتحطيم 
من اليوم فصاعدا بعرقك البارد املتصبب من وجهك تأكل نفسك ويم على وجه الغمـر كـالريح                  

 .انطلقت واىل أين تتجه واهلدف الذي ستدمراهلوجاء اليت ال تعرف من أين 
مل أكن أرجو   . لقد أحببتك من النظرة األوىل واتخذتك شريكة حليايت وشاطرتك األفراح واألحزان           

 .منك شيئًا سوى أن تبقي مبتسمة لكي أبقى لك ينبوعا يدفق بالعطاء واحلب والعمل والبذل واالجتهاد
ة نقية وبسيطة، عطوفة ِحمبة وبامسة فأعادتك إيلّ شـاحبة الوجـه            أخذتك األيام بعيدا، كنِت ساذج     

فأجنبِت منهم أبناء أشقياء حبلِت ـم       ... ملطّخة اليدين بدم رجالك الفساق وأصحابك األشرار الذين       
 .وولدم خالل فترة غيايب، وأنا كنت هناك يف األفق البعيد أعد لك نفسي

هكـذا  . جيب علينا العودة إىل البيت    .  الواحدة بعد منتصف الليل    أين حنن؟ إنها الساعة   ... يا صاح  
ولكن أين كان هو خالل أربع ساعات من الوقت ما بني مجلته            . أيقظين بغتة صديقي من سبايت العميق     

 اليت صعقتين وهذا النداء األخري؟
ا وحدنا علـى عتبـة      أمل يشعر برطوبة اجلبل؟ أمل يشعر بضجيج إقفال احمللّ وإطفاء األنوار؟ لقد بقين             

 .املكان
 .كنت سأسألك السؤال عينه. عمرك أطول من عمري: هل تستطيع القيادة؟ قلت له، فأجابين 
 .لننتظر قليالً ريثما نصحو من سكرتنا املزدوجة 
أين هو صديقي؟ كيف وصلت اىل البيت، ومن أشعل النار ووضع إبريـق           .  آه، لقد أحرقت إصبعي    

  يف حلم أم يف علم؟القهوة عليها؟ هل أنا
 .أين علبة السجائر؟ إنها يف املكتب. جيب أن أدخن 
 عظيم، عظيم، منذ مىت وأنت تدخن؟ وماذا تفعل عندك يف هذه الساعة املتأخرة من الليل؟ 
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 .إنه أيب. التفت إىل ورائي، وإذ يب أرى وأكاد ال أبصر
 . ما قاله يل والدياذهب سريعا إىل غرفتك وغدا نتكلّم، هذا على ما أذكر 
 .وإذ بصياح الديك اجلبان ليذكّرين بأني ال أزال حيا أُرزق 
 .يا اهللا، أعطيين نوما. حسنا، لدي عمل كثري جيب إاؤه يوم غد 
ما هو عمر اإلنسان على األرض؟ ملاذا حرمين اهللا من أشياء كثرية؟ ملاذا أفقد سعاديت ونشوة فرحي                  

 مل تعد ترى الرباءة يف عيين؟ ملاذا ميوت األبرياء؟ ملاذا يهجر اخللّ خليله؟يوما بعد يوم؟ ملاذا 
نام نام لدحبلك   : تعايل يا أمي وامهسي يف أذين     . أال تفهم يا إهلي أني أريد النوم؟ اآلن جيب أن استلقي           

 .طري احلمام
 . لألخبارأسعدمت صباحا إليكم العرض األول. طن، طن، طن، الساعة السادسة صباحا 
وحلسـن احلـظّ    . خلعت ثيايب وذهبت ألخذ محام ماء بارد، عساين أعرف ماذا جيري من حـويل              

 .انقطعت املياه وحلقها التيار الكهربائي
 .اللعنة على هذه احلياة 
سيدي الرئيس، بعد االضطالع على كلّ تفاصيل الدعوة، وبعد كلّ التحقيقات والتحريات، وحبسب              

 :، أطالب حمكمتكم املوقّرة بتجرمي املتهمشهادات الشهود
 .بتحريض نفسه على االنتحار: أوالً 
 .بالتخطيط الدقيق واملفصل للجرمية الشنيعة والبشعة: ثانيا 
 .إنزال أقصى العقوبة به، ليكون عربة ملن يعترب ولردع سواه: ثالثًا 
 :حمام الدفاع، تفضل 
ن تعيد حمكمتكم املوقّرة النظر يف الدوافع واألسباب الـيت      سيدي الرئيس، أرى من الواجب والعدل أ       

وشكرا سـيدي   . ضغطت على موكّلي للتحريض والتخطيط للجرمية، وختفيف العقوبة إىل أقصى درجة          
 ..الرئيس

 حمكمة 
 :باسم الشعب، وباألكثرية وبعد التدقيق، قررت احملكمة ما يلي 
 .والتخطيط لالنتحارإدانة املتهم جبرمية التحريض : أوالً 
 .احلكم عليه باالستمرار يف احلياة: ثانيا 
 .قرارا وجاهيا قابالً للطعن عن طريق النقد، صدر وأُفهم علنا 
 .ال، ال، أرجوكم، ال، إني بريء 
إنها السـاعة   . فتحت عيين ونظرت من حويل واخلوف يكاد يقتلين، وإذ يب نائم عاريا على األرض              

االعاشرة صباح. 
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. ضت سريعا وأخذت دفتر هواتفي وبدأت باالتصال بصديقي الذي كنت ساهرا معه ليلة أمـس               
 .اكتشفت بأني مل أكن مع أحد من مجيع أصدقائي. وبعد أن أيت عشرات من املكاملات اهلاتفية

 .كان ذاك صديق من عامل آخر 
 .كان ذاك، صديق العشارين واخلطأة والعواهر 
 .رفته وهو الذي حكم علي باحلياةاآلن ع 
 .أما حبيبيت اليت انفضح فسقها وخداعها وغشها فكانت ذاكريت 

 .اآلن فهمت ماذا تعين كلمته إننا ال نزال صغارا لتكون عندنا ذكريات  
 .وتعين أنّ اخللّ يهجر خليله، لتعرف ذاكرته قيمة الصداقة احلقيقية اليت ليست من هذا العامل 

وإنّ الرباءة يف العينني، ليست سوى ذكرى أيـام الطفولـة           . الربيء لئالّ تلطّخ العيوب ذاكرته    وميوت  
وإنّ سعاديت وفرحي إنما هي يف تذكّري ملا منحـت ووهبـت            . الصافية اليت تعطي قيمة حلياة اإلنسان     

نّ عمر اإلنسان علـى     وإ. وإنّ ما حرمين منه اهللا ليس سوى مصدر ال بل مصادر أنانييت           . وأُعطيت جمانا 
األرض ليس سوى تذكّر احلب األول الذي بادر إيلّ من بعيد من خالل حمبة الناس يل واحتماهلم جلميع                  

وإن كان قد حكم علي باحلياة، فلكي أتعلّم أن أجدك أيها اآلخر، فنجلس             . عيويب ونواقصي وشروري  
 .ارا إالّ أنّ قلوبنا مفعمة باحلبلنشرب زجاجة البرية ونتذكّر أننا وإن كنا ال نزال صغ

 .حكمت احملكمة حضوريا علي حببك، وعليك حببي 
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 اجلزء املظلم من وجهك

 مرياي ومكاريوس

 

 .التقينا، ونكاد نشك حبتمية ذلك، صغريين على الرغم من فارق بالسن ناهز العشرين ونيف   

رض عليهما أن يلتقيـا يف      ن فُ بري سبيل أو ربما كم     كعا التقينا. والتقينا كما ال ميكن أن يلتقي أحد       
عمل أو من أجل مصلحة، أو ربما كرفاق الصف يف املدرسة، أو كجريان يف مبىن، أو حتى كمسافرين                  

 كنا خالهلا كالزيت فوق املاء يف       اشهرأاء أسابيع و  قودام الل . ولكن التقينا . يف القطار أو على منت سفينة     
 .اآٍن معالتحام وانفصال يف 

 بـدون  باقتحامه، و  ميهد الطريق أمام  بريدي  إنذار   دونبووبدأ يقتحم، فجأةً، من دون سبق موعد،         
 اكـبري تـارة و   اصغريالظاهر  هو  وا  خميفًاقتحامه  كم كان   و. تسديد فاتورة بحتى إنذار بإخالء بيت، أو      

عت مجيع الصفات اليت جتعلك تعـد ال        قد اجتم الذي  فيه  هو   و .حيانا واملتكابر أ  حينااملتصاغر  أخرى، و 
 . قبل أن تستبيح لنفسك أن متد يدها وتصافحه تعجز احلواسيب عن عدهإىل ما بل ،لعشرة وحسبإىل ا

متناقض يف كلّ شيء، يف شكله، وكالمه، وأساليب تعبريه، والتعبري عن مشاعره، وحتى يف مشيته،                
 . يتلون بلون أحاسيسه وانفعاالتهه جسميك مرة ترتكاد يف كلّاليت وضحكته وانفعاالته، ودموعه 

 ...واقتحمين 

طريقة كدت معها أشك بوجـود      بهالين وقع االصطدام، أنا الصغرية املتكابرة، فسبقتين ردات فعلي           
 ولكـن مل يكـن      ؟ الطرف عنه  ضعقلي، فهل اسحب يدي؟ أم أغلّف ضعفي بأوراٍق من بوالد أم أغ           

زلق حنوي بسرعة فائقة، مل أكن أدري وال أتوقّع         ـذ بتلك الرافعة العمالقة تن     وإ .باستطاعيت أن أنسحب  
بال تلك الرافعة تكبلين من كتفي إىل أمخص قدمي، فلم أجد نفسـي إالّ       ما الذي كان سيحدث، وإذ حب     

 .ثنني معايف اهلواء معلّقة والصوت مني يكاد يكون صراخ استغاثٍة أو عويل هلع، أو ربما اال

 ...قتحمينوا 

، وإذ يب يف وكري، يف عشي، يف صومعيت، يف محيمييت، يف عـاملي               فجأة فهبطت إىل أسف    ينوخبط 
     ،قها وأُدخـل          سريريويف  املطلق الذي طاملا عشقتحيث أبين أحالمي وأهدمها، وأرسم صوري وأمز

 ،ي مسبقًا معي   حيث فارس أحالمي املستقبلي موجود وأوالد       الصور هذا إىل عرش صدري، وأطرد تلك     
 .ال بل وأحفاد أوالدي

 .يف هذا القصر املرصع بزمردات أفكاري استلقيت تلك اللّيلة 
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آخـر بـني    وجها  قتحام والغرام انون لسنني، رأيت وجهه       أي مغامرة يبغيها ذاك الذي من بعد اال        
 وانسبت حتـت  .عة يف البدءرفوف الكتب وهالين ذاك الوجه بعد طول ِعشرٍة بأفظع ما هالتين تلك الراف    

قتحـام أو    كنـت سأستسـلم لال     ذاحاف أُفتش عن كلمة سر أفتح فيها ذاك امللف قبل أن أقـر إ             لال
 .سأسترسل

 .دمـرين سبق و يف اخلارج، كانت الضوضاء تعميين فذاك الذي طاملا ارتبط امسه بالصحراء، كان قد              و 
ة، لربمـا   فلترفعين تلك الرافع   : قلت يف نفسي   ،وعي كان حلايف قد عجز عن استيعاب قطرات دم        عندماو

وعزمت على العودة إليه جبربوت، وأخذت وقيت لكي أعـد العـدة            . أنستين واقع األرض وما ومن عليها     
 .لقمعه، كان ذلك أقلّ شيء ممكن أن أفعله

ساليب أن  ا بكلّ األ   وعلى تلك الطريق حاول جاهد     . كان قد سئم من االقتحام     .ن دام حتضريي  ي شهر 
 قررت أن أسقيه ما سقاه اجلنود الرومان لرب األكـوان           ، رأيت شدة قيظه   عندما و .يلملم دمعيت ويشرا  

س اليت طاملا مرمرت داخلي، كأس نصف الصمت ونصـف السـماع،            أودفعت يف وجهه دفعا تلك الك     
 . األطفالت احتساء اهلموم وأقاصيصناهنأ بكأس طاملا أنك أدم: ا وقلت لهقذفتها قذفً

 . وبكى واسبطر قافالً، حتى خلت أنه لن يعود 

 .هنا بدأت قصيت مع العمالق انون واملارد 

وسرقين النوم تلك الليلة ألصحو على اقتحام من نوع آخر أنا اليت لطاملا هربت مـن سـراب اسـم                     
 بني اإلعجاب والنفـور     كنت حينها ما  . ا بإحدى ضحاياه  ا مربح وإذ به يرشقين يف الغد رشقً      .الصحراء

 .منها على مفترق طرق

ا من األسئلة بدون جواب لكني خلتها مفتـاح         وحبر ...ال تناسبين  ...أنفر منها  ...أحبها ...أوجعتين 
لذلك امللف السر. 
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 وقيدت الدعوى ضد جمهول
 
 مبناسبة وفاة املرحومة كريستينا شتوي

 
 ء خلف السطور والكلمات؟ملاذا يا ترى تصر احلقيقة على االختبا 
 .وأنا لن أحتاج إليك لكي أعرف بأنّ الشمس تشرق كلّ صباح وبأنها تغيب كلّ مساء 
عما قريب ستكونني بقربه هو فوق، أريدك أن تسأليه ملـاذا           : مهست يف أذا قبل الرحيل وقلت هلا       

 كلّ هذا الظلم هنا أسفل؟ ماذا يريد مني أنا بالذات؟
 . أمسكان هذا أول 
وربما يقول  . لقد رحلت دوء وسكون   . واليوم، انفجرت بالبكاء رغما عني، أمام عيون مجيع الناس         

 بعضهم كم كان حيبها ليبكيها كلّ هذا البكاء؟ 
التقيت ا  . لقد أحببتها حبا ال حدود له بدون أن أعرفها وأن أعرف شيئًا عن ماضيها             . إنها احلقيقة  

عاشت وحيدة وماتت وحيدة ومع ذلك كانت رائعـة         .  صامتة دائمة االبتسامة فقط    منذ سنتني وكانت  
 .رغم السبعني سنة اليت هربت منها مسرعة

 .رحلت ورحل حبها يل. رحلت حاملة سؤايل وتساؤيل، وهذا ما أبكاين باألكثر 
ن كلّ قلبه، ومل    كان حيبين م  : وإني متأكّد بأنّ هلذا احلب صدى يف السماء، حيث تستطيع أن تقول            

 .يتركين يف أيام حمنيت
 ويبقى السؤال هل ستتذكّر سؤايل مىت وصلت إىل السماء؟ وهل سترد علي جوابا؟ 
 .أعرف بأنّ ال أحد من املوتى يعود ليخربنا عما رأى ومسع يف العلى 
 .يقرع اجلرس يف اخلارج، وعربة املوتى تنتظر تنـزيل النعش 
ة، لقد أحببتك من كلّ قليب، ولكن ها أنا اآلن أقف للصالة على جثمانك املـوقّر                وداعا أيتها الغالي   

الذي اتشح بنعمة احلياة واحلب، وأعرف بأنّ صاليت لن تضاهي أبدا صالتك اليت تقدمينـها اليـوم هللا                  
 .مصحوبة بصلوات بصفوف املالئكة

ان جتمع األهل واألقارب واملعـارف      وعلى شرفة املنـزل ويف الدار وعلى سلّم البناية، ويف كلّ مك           
. كلّنا عا هـا الطريـق     :والغريب أنّ مجيعهم يأبون االحتفاظ بفلسفتهم احلمقاء عن املوت        . واألصدقاء
 .سبحان الدامي. ال يأخذ أحد سوى أعماله. ارتاحت

 .وبعد ذلك، ماذا؟ يبدأ احلديث عن أي شيء رد الكالم عن أي شيء 
مثلهم مثل كثريين من ذوي الثيـاب       . واد، واهللا يعلم ماذا خيبئون وراء السواد      اجلميع ملتحفون بالس   

 .السوداء حيث خلف الستار األسود برد قارص شديد
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فبعد انقطاع التيار الكهربائي، وقد كـان الظـالم         . ويف هذه الليلة بالذات، حصلت اجلرمية الكربى       
بض بسرعة رهيبة وتأججت عاطفته، والح له يف األفق         نام عقله وبدأ قلبه ين    . دامسا وال أحد يف املنـزل    

 .فأستلّ حربته وغمسها يف صدره. طيف من أمس واليوم، طيف لن يكون غدا
 .وفجأة، توقّف كلّ شيء وبرد اجلسم املشتمل على احلب واحلنان 
لكـايف  فلماذا صعدت القطار طاملا أنك ال متلك املـال ا         . كانت تلك احلربة من كالم قاس وجارح       

للبطاقة؟ ملاذا أشعلت القنديل طاملا أنّ الزيت ال يكفي لليوم وغد؟ ملاذا سلكت تلك الطريق املهجورة؟                 
 ملاذا شربت كثريا وأنت تعرف بأنّ الكحول يضرك، وملاذا، وملاذا؟

 .إني أصدقك متاما! ستقول إنك ال تعرف ملاذا 
  ومن هي تلك الفتاة اليت تعرت أمامك ونامت على سريرك؟وملن هذه الثياب الداخلية ملقاة على األرض؟ 
 كفى توقّف عند هذا احلد؟  
 .وكانت هذه آخر كلمة نطق ا قبل أن ميوت 
وصلت سيارات اإلسعاف وحضر    . يف الغد باكرا جدا، وقبل شروق الشمس، كانت الضجة الكربى          

 .احملقّقون للبحث والتفتيش عن اجلرمية وارم
 .ع بدون استثناء، كلٌّ يطلب تفسريااجلمي 
وبعد حتقيق دقيق وأخذ ورد، استطاع املفتش معرفة صاحبة الثياب الداخلية، إنها ثياا؟ أمل أقل لك                 

كنت أخشى من ذلك فعالً، واآلن فال سبيل لنـا بعـد أن             . أيها احملقّق إنها أصبحت معروفة منا مجيعا      
 .ات ملعرفة القاتلعرفنا الفتاة من متابعة البصم

 .أرجوك أيها املفتش أخربنا من هي الفتاة؟ صاح والد املغدور 
 .كانت دائما وستبقى أهم عنصر يف كلّ جرمية! إنها الثقة: تنهد املفتش وقال 
ويف . فقد كان يعاشرها مثله مثل غريه وأحبها كثريا، كانت جزًءا من حياته إن مل نقل ذاتـه كلّهـا     

لقد فقد ابنكم ثقتـه     .  ثياا أمامه ومضت، وهذا ما تفعله عادة بأغلب الشبان والشابات          األمس خلعت 
 .بنفسه وبالعامل الذي يعيش فيه

 دعنا من ذلك اآلن، وأحبث عن القاتل؟ 
 !مضت ساعتان من الوقت 
ب أبدا، حضرة احملقّق، أراين مضطرا إىل أن أكشف لك اآلن، كما يف كلّ مرة، عن ظنوين اليت ال ختي               

 .فالقاتل هو نفسه
لقد عثرنا يف غرفة املغدور على أوراق       . فأردف املفتش نعم إنه االختيار    . ماذا؟ أجاب احملقّق بدهشة    

مذكّراته، وقرأنا أسطرا يتكلّم فيها عن موت امرأة كان حيبها، وعن أسئلة طرحها عليها لتحملها معهـا         
 .إىل السماء

 .قال املفتش. ترف هو االختيار؟ سأشرح لك األمرفهل تشك يف أنّ القاتل احمل 



 مكاريوس جبور ومرياي صعب  م من وجهكاملظلاجلزء 

 ٢٠

أن ختتار العيش مع إنسان مل يعرف وال يعرف أن خيتارك ألنّ العاهرة قد خلعت ثياا يف غرفـة نومـه                      
أن ختتار  . أن ختتار صديقًا فإذا به غري أهل لصداقتك       . أن ختتار حبا فتكتشف أّنه كان سرابا      . وتركته وحيدا 

أن ختتار ارا فيمسـي     . أن ختتار ثوبا فال يناسبك    . أن ختتار مهنة فتأسرك وتكبل يديك     .  خربة بيتا فيصبح 
 ...فيقودك إىل ... أن تركب قطارا متجها إىل .  أن ختتار غدا فيظهر أمسا…أن ختتار وأن ختتار. غروبا

جمرم فار مـن العدالـة      . الختيارإنه ا . هذا هو ارم احملترف الذي قتل مئات من الشبان والشابات          
 متلبس ومتخٍف فمن يستطيع اإلمساك به؟

قتل االختيـار شـابا يافعـا       : يف الصفحة األوىل  : ويف الغد كتبت الصحف ونشرت اإلذاعات اخلرب       
 الرجاء ممن يعرف شيئًا عن القاتل أو الفتاة، االتصال        . ووجدت يف غرفته ثياب داخلية لفتاة تدعى الثقة       

 .بأقرب مركز للشرطة
 :أيها الشباب اتعظوا بكالم املعلّم املتنيب: وعلّق الصحفيون على اجلرمية بقوهلم 
  التعللُ وال أهلٌ وال وطن ِبم  كَنوال س وال كأس وال ندمي 
 ما ليس يبلُغه من نفِسه الزمن  أُريد ِمن زمين ذا أنْ يبلِّغين  
 ما دام يصحب فيه روحك البدنُ   مكترٍث ال تلق دهرك إالّ غري  
 وال يرد عليك الفاِئت احلَزنُ  فما يدوم سرور ما سِررت به  
 هووا وما عرفوا الدنيا وما فِطنوا  فما أضر بأهِل الِعشِق أنهم   
 يف إثِر كلِّ قبيٍح وجهه حسن  تفىن عيونهم دمعا وأنفسهم  
 فكلُّ بيٍن علي اليوم مؤتمن  لَتكُم كلُّ ناجيٍةحتملوا مح  
 إنْ مت شوقًا وال فيها ثَمن عوض  ما يف هواِدِجكُم ِمن مهجيت   
 كلٌّ ِبما زعم الناعونَ مرتهن  يا من نعيت على بعٍد مبجِلِسه  
  والكفَنمثّ انتفضت فزالَ القرب  كم قُتلت وكم قِدمت عندكُم  
 مجاعةٌ مثّ ماتوا قبلَ ما دِفنوا  قد كان شاهد دفين قبلَ قوِلِهم  
 جتري الرياح ِبما ال تشتهي السفن  ما كلُّ ما يتمنى املرُء يدِركُه  
  ...  
  لُمي وهي يب كرمح ي أُصاِحبإن نبلُمي وهو يب جح وال أُصاحب 
 وال ألذُّ ِبما عرضي ِبه درنُ  وال أُقيم على ماٍل أُذلُّ به  
 مثّ استمر مريري وارعوى الوسن  سِهرت بعد رحيلي وحشةٌ لكُم  
  بود وليتكُم وإن بمثِل ود  ين بفراٍق مثِله قِمن٣فإن 
 

 .وقيدت الدعوى ضد جمهول 
                                                           

 .، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة١قرص مضغوط، اإلصدار . ملعتمدة من امع الثقايف للشعر العريب األصيل املوسوعة الشعرية ا ٣
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 ومن يقوهلا؟... وصدق
 مرياي ومكاريوس

 

 أن يكون، أقلّه، موسوعة أدبية، أو دائرة معارف فلسفية وأدبية            به يتفوه تأكيد يفترض مبن     …وصدق 
 . طبعا ولغوية ووجودية، ويفترض أيضا أن يكون قد جتاوز من العمر العقد الرابع،  أقلّه

لـة علـى   هنا لوصل اجلملة املطمورة واملضمورة يف مدعية علما ومعرفـة، واملتطفّ     ) وصدق(والواو   
 .ل والوجدان يف القرباألفعال يف اجلم

فعل ريح رأسك من    عتراضية لوصل ما سبقها، أُ    افتراضية  أيضا، ا  هنا   ، مقدميت، والواو  تضجروقبل أن    
عمـق  لبرأيي املتواضع صدق نيب لبنان عندما قال، يف وصـفه املناسـب             :  ألقول "كذب" أو   "صدق"

 .٤"عرًسا بني املالئكة؟من يدري إذا مل تكن اجلنازة بني الناس، " :الوجدان البشري

والضوضاء من حوهلا ما بني بكاء ودمع وحنيب وأمل، وسـقط           ) وقفت(أمام النعش املسجى وقفت      
 وغاب لربهـة صـوت عقـارب        ، وسقط السؤال من فكرها إىل كبدها      ؟السؤال، وهل تسقط األسئلة   

         اة هي األخرى على جدار الكنيسة، وبني تلك املسجاة وعقارب   الساعة املسج     الساعة صـمت يهـز
 .الكيان

ها الصالة، كتبت ، بالصورة والكلمة،      كتبت، على لوح ذاكرا، تلك اليت تعشقت نفس       ... وصدق 
وعرب سيل الوقت كانت بـني الـنعش         .منشدة حنو تلك اليت مل تفارق يوما ابتسامتها وجهها املالئكي         

 ستربط بني فلسفة فريديريك وتأمالت      ان، خيوطً  كأني ا أربطة تربط األزلية بالزم      اوالكبد تنسج خيوطً  
 . القرن التاسع عشرأنبياءجربان، وكالمها من 

ن كـان   فم. وكانت العظة التأبينية من كلمات تلك املسجاة، وكانت عظة غري منتظرة وال متوقّعة             
كان و":  املرض ة يف نعش قد سبقت، كجربان وخطّت بأنامل طاملا أرجفها         اأنّ هذه النبية املسج   بيدري  

 .٥"وكان الصباح ورأيت النور... املساء، وشعرت بأنّ شيئًا سيحدث، وإذ بيسوع

الث، وهو اليـوم    امنة من األلف الثّ   وكان الصباح، صباح اخلامس عشر من شهر آب للسنة الثّ          نعم، 
 .٦ لوالديت ، على وجه التقريب، وما هي سبعة عشر سنة ونيف يف عمر الشعوب٦٣٣٠رقم 
ختطّى مجيع احلدود حتى أوشكت أن أشبه تلك أوجعلين   كان الصباح، صباح اقتلعين من جذوريو 

 .املسجاة
                                                           

 ). وزبدلرم (٣٨صفحة . ١٩٨١لبنان، -دار جربان، بريوت-انية، مكتبة صادرثّ، اموعة المؤلفاتجربان خليل جربان،   ٤
 .ر حوهلا القصةمجلة من دفتر خواطر املرحومة اليت تتمحو  ٥
٦  ان دريد حلّام يف إحدى مسرحيتهاكلمة مستعارة من الفن. 
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وكان الصباح الذي جعلين أقتين ألعيش فيه مجيع الفصول اليت طاملا عاشتها يف قلبها تلك اليت أحبت                  
، ٧"الفيل أنتروبـوس  "قبلة من فم     واحتملت األمل والعذاب معتربة إيامها       ،حبيبها واآلخرين حتى اجلنون   

لكن يوداس ذاك كان بقبلة قد      . ٨ واهللا إنه ليشبه قبلة يوداس     ؟وأي عذاب ميكن أن يكون قبلة من حبيب       
 .، أما هذا فبقبلة ينقل من املوت إىل احلياة٩بن البشر إىل املوتاأسلم 

الرسل من األقطار ليضجعوا     ١٠وكان الصباح الذي مجع حشدا غافرا باملأمت كما مجعت بنت عمران           
 .١٢وكان الصباح الذي نقلين أنا أيضا من املوت إىل احلياة. ١١جسدها

          وامتزجت روح جربان بروح فريديريك     ،بعد مرور أكثر من سنة عادت دموعي لتسيل وقد فهمت ، 
 ".مل تكن اجلنازة بني الناس، عرًسا بني املالئكة؟ ومن يدري إذا" :ما معىن أنّ

 وعلى الرغم مـن أنهـا جتـرح منـي     . لكن دموعي اليوم ليست سوى دموع ابتهاج.كيتباآلن   
 فقد صدق، وعذرا على تكرار التعبري، صديقيت، وعـذرا          ، إالّ أنها تعبر عن فرح غري أرضي       ،الوجنات

على التأنيث والتذكري، فريديريك، مع احترامي للغة العربية، وأنا لست أرمنية، فقد صـدق صـديقيت                
عميت اليت هي أخيت ترتاح     " : عندما قالت   صدقت صديقيت فريديريك   ، تاء التأنيث  ضعفريديريك، ومع و  

وكنت معها   باألمس   اليت كانت صديقيت الغالية   ) أصبحت اليوم فريديريك  (تلك الصديقة   ". يف الفردوس 
وة يف اجلدار، بل من      يف تلك الغرفة الواسعة اليت تسمى مقربة حيث يأيت نور من نافذة وال من ك               ةقفاو

هناك حيث    وحيث الصلوات ترتفع حنو العلى،     ، بني الالحمدودية واحملدودية   ،انسجام بني األبدية والزمن   
غلقـت  وأُ.  وألقت بنفسها يف أحضان أبيها بشوق وتوق مطلقـني         ،ألقت ورقة ملفوفة يف داخل املقربة     

لئك الذين يعرفون   وقة ستدوم إىل األبد، إنها صداقة أ      فتح يف املقابل صدا    لت ،النافذة الصغرية على اجلثمان   
 .ولكن عن براءة... أن يقولوا وصدق

 

                                                           
 . ومعناها إنسان، واملعىن حمب للبشر Anthroposومعناها حمبPhilos  من اليونانية   ٧
 .يهوذا اإلسخريوطي  ٨
 .٢٤: ٥يوحنا راجع   ٩
 .اسم العذراء مرمي يف القرآن الكرمي  ١٠
 .١٦٠٠صفحة ، ١٩٦٢لبنان، - الستعمال املؤمنني ذوي الطقس البيزنطي، منشورات التجديد، دير املالك خمائيل، الذوقوفيطوس، كتاب الصالةإدليب املطران نا  ١١
 .٢٤: ٥يوحنا راجع   ١٢
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 يف القطار
 من مكاريوس إىل لبنان

 
. مل أكن أنوي أبدا خوض هذه املعركة الكربى، مل أكن ألجسر مطلقًا على أن أرى احلزن يف عينيها                  

صـاح قائـد   . وأضحوكة تسمعها اليوم تنساها غدا ليتين كنت عدما، ليتين مل أخلق، ليتين كنت كذبة          
 .اجليش

آه، آه لقـد    ... كان القطار مسرعا جدا، يف طريقه إىل        . بني نائم وصاح، كنت يف املقعد األمامي       
 !نسيت إىل أين أنا ذاهب

التفت وأجلت نظري إىل األمام واخللف واليمني والشمال ألرى إذا كان أحد غريي قد مسع صراخ                 
خفت للحظة، وبعدها فتحت حقيبة     . وت جدا عندما عرفت بأننا وحدنا فقط يف العربة        . اجليشقائد  

، وهو عبـارة عـن      ١٣"يسوع العامل يف قطار   "يدي وتناولت كتابا، كنت بدأت قراءته، وهو بعنوان         
 .عمل طيلة حياته مع العمال) رمحه اهللا(ذكريات مطران جليل 

 ملاذا ال تكلّمين؟ صرخ قائد اجليش، أنا اجلنرال أبو القبضة احلديدية، أمل             وفجأة، ما بالك مل تعرفين؟     
 تقرأ عين يف الصحف واالّت؟

أيها القائد األسود هلم    : فغير نربته وقال يل   . أدرت رأسي باستغراب ورمقته بنظرة تعجب واندهاش       
 واالجتماعيـة، إنهـا اآلن فرصـيت        اجلس بقريب أريد أن أسألك عن بعض األمور األخالقية والدينية         

 . قلت لك هلم واجلس بقريب…الوحيدة، فأنا مل أدخل كنيسة قطّ يف حيايت ومل أعرف أبدا
تشرفت سيدي، إني أدعى رميـاكوس ويلقّـبين   : أخذت حقيبة يدي وضت وجلست بقربه وقلت  

 ك وهل أنت متزوج؟ها ها ها، انفجر بالضح. أصحايب األخصاء بلقب أبو الياس احلزين
يبدو أنه مكتوب علي أن ألتقـي       : فاستغرب واستغرق جمددا بالضحك وقال    . نعم وال؟ أجبته بعبسة    

أجبين يا حمترم ما هو الفرق بيين وبينك فأنا قائد عسكري وأنت قائد من نـوع                . اانني يف كلّ صوب   
 آخر، أال تظن ذلك؟

. د ال جيش له وال بلدا يدافع عنه وال قضية حيارب من أجلـها             نعم، أنا قائ  . كالم مجيل جدا، أجبته    
إني قائد ال يعرف استعمال     . إني قائد ال تتكلّم عنه الصحف وال حيارب أحدا واحلرب معلنة عليه دائما            

إني رجل كرس نفسه ألجل احلياة فإذ به يرى احلياة تصبح موتا وحزنا وأملًا وضياعا وفراقًـا                 . األسلحة
وأنت، أيها القائد، ماذا تريد أن تقول يل اليوم؟ هل تنوي أن ختربين قصتك وقضـية                . لوعة ومشاكل و

 احلرب اليت مات من أجلها شباب وأطفال وشيوخ، وكلّها يف عرفك قضايا حياتية ومصريية؟

                                                           
 . الكتاب للمثلّث الرمحة املطران املطران إقليمس جرجس شلحت، أسرة يسوع العامل، مطبعة جورج ومتيلد سامل، حلب ١٣
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خذته بكامل  قل يل، أرجوك، أي قرار ات     . لقد اقترنت احلياة باملوت واملوت باحلياة وضاعت املقاييس        
وعيك وحريتك وأي حرب خضتها ومل ختسر فيها رغم مجيع انتصاراتك؟ الفرق بيين وبينك هو أنـك                 

ومـن  . تزوجت امرأة أجنبت لك أوالدا للحياة، وتزوجت قضية كنت تظن بأنها للحياة وإذ ا للموت              
واخترت أن أعيش مـع     . أجنب أوالدا أما أنا فلم أتزوج امرأة ومل       . أجل ذلك فأنت اليوم تصرخ وتتألّم     

واآلن، تراين قد فقدت شبايب ونضاريت وأنا أركض        . إنها رعييت . امرأة حزينة ومتألّمة وهلا أوالد كثريون     
 . وماذا تريد؟ ما الذي جيربين على ذلك؟ إني أتألّم إذ أراك حزينا اليوم. وراءها ألجعلها سعيدة ومطمئنة

أرى أنـك   : وقال بصوت ختنقه الغصـة    . ظنه مل يكن يتوقّع مني هذا اجلواب      أ. انفجر القائد بالبكاء   
ما هو املصري   : ولكن أرجوك قل يل   . فهمتين جيدا، وأنا فهمتك كذلك، وال داعي ألن نعيد القصة كلّها          

 اآلن؟
وظننت بأنها  . لقد تركتين قضييت ومضت وعربت مثل غريها بعدما كنت حديث الصحف كلّ ساعة             
فهل كنـت يف حلـم أو يف        . بتين وقدرت تضحيايت، وها هي اآلن قد تغيرت كثريا، ومل تعد قضييت           أح

وهم أو خيال؟ وأسريت أين هي اليوم؟ لقد أخطأت أيها احملترم، فأنا مل أتزوج، بل أحببت فتاة وحيدة يف                   
 ...حيايت، هي قضييت اليت ناضلت من أجلها العمر كلّه، واآلن 

يك أيها القائد، صرخت بأعلى صويت، ملاذا تريد تدمريي يف آخر حلظة؟ أال يكفيين ما أنا فيه                اللعنة عل  
إنها . من عذاب؟ إني قد أحببت فتاة وال أزال أحبها حتى اليوم، وقد أحبتين حتى املوت وال تزال حتبين                 

أتعب وأعمل وال أنتظـر     تدعى احلب، وهي أمجل من اجلمال ومن كلّ ما يف الوجود، وأنا من أجلها               
 .شيئًا سوى الراحة وقت النوم والطمأنينة ساعة احلزن

 .انفتح باب العربة ودخل رجل بلباس رمسي وتوجه حنونا 
 .إنه املفتش: مهس القائد يف أذين 
لقد سجلتما امسكما يف حمطّة االنطالق، وقد دفعتما مثن         : وقف أمامنا، وقبل أن يطلب البطاقات قال       
نعم، . قة، لقد اخترمتا هذا القطار بالذات، وأنتما ذاهبان إىل احملطّة األخرية اليت ستزوراا ألول مرة              البطا

لقد اجتزنا منعطفات خطرة، وأوشكنا أن منوت مرات عديدة، ومل نيأس، بل            . مل تكونا لتعرفان الطريق   
لكما من قطع املسافة، فيجب أن تعرفـا        ولكن طاملا أنّ القطار يسري، وطاملا أنه ال بد          . سنصل بإذن اهللا  

أنا والسائق واملعاون قد حافظنا على سالمتكما بكلّ حزم وسنسـتمر           : شيئًا أخريا، وهو أننا حنن الثّالثة     
 .انظرا جيدا حولكما. حتى تصال، ولكن إياكما أن تغمضا العينني

فقلـت  .  ومجيعهم حيدقون بنظرهم إلينا  وفجأة، غاب عنا املفتش، وإذ بنا نرى العربة مليئة بالركاب،          
أال ترى أنهم حباجة مجيعا إليك وإيلّ؟ انظر إنّ فتاتك جتلس يف املعقد األمامي، وفتـايت يف املقعـد                   : له

 .اليمني
إني حباجة إليك وسأبقى معك، ألني      : وقبل أن أض وأتوجه حنوها، إذ ا تتوجه حنوي، وتقول يل           

 ...لقد كنت أنانيا ربما ومل تعرف.  معكأحبك، وسأكمل الطريق
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 .وإذ بفتاة القائد تتوجه حنوه وتقول الكالم نفسه، وتعانقه 
 قويل، أجيبيين، سألتها، مل أعرف ماذا؟ 
 .إنّ املفتش والسائق واملعاون هم العناية اإلهلية، هم الثالوث األقدس العامل يف قطار حياتنا: فقالت 
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 غربةٌ عن الذات
 ايمري

 
غريبة تلك الوحدة اليت مألت قلـيب وأبكـت         . ليلة قامتة يشبه سوادها سواد نفسي التائهة واحلائرة        
ي، والنجوم حلقت به. عيينى وجه القمر قد غاب عنا. حتبات خاوي وبييت الذي كان يعج. 
بحهـا  إىل أن وجدت يدي متسك لفافة من النيكوتني، هذه املادة السخيفة كسـخف وحـديت وق                

كانت حلظات معدودة وأطفأا، وعدت إىل سريري وأغمضت عيين ورحت          . وتشتت أفكاري ومبادئي  
عندها رأيت  . وكان نظري متجها حنو إيقونة وجه املسيح املعلّقة يف غرفيت اهلادئة          . أذرف الدمع الثخني  

لعني خيترقين ليكشف يل عـن      وإذ بشعاع غامض، خفي ال تبصره ا      . اد واجلمال والعظمة وجها لوجه    
: وبني الوعي وال ال وعي خطر ببايل ما قالته القديسة تريزيا الطفل يسـوع       . مكنونات كامنة يف داخلي   

. ١٤"إنّ يسوع يعلّم بدون دوي كالم، مل أمسعه قطّ يتكلّم لكني أحس أنه يف داخلي يسدد خطـاي                 "
 إىل توابع هذه املادة النيكوتينية السخيفة، بـل إىل          عندها علمت جيدا بأنّ استسالمي الوحيد لن يكون       

من سدد خطاي يف تلك اللحظة ألطفئها، وهو من يغنيين وميألين، وينعم علي مبواهب وطاقات أقـوى                 
 .ِمن أالّ أوظفها

آمل أن ال تفارقين ذكرى تلك الليلة طوال عمري، فإينّ فيها قد تواجهت حبب من تعجز أيدينا عن                   
وأدركت أنّ ذلك القلب الذي ينبض فينا أبدا سيكشف         . سته وآذاننا عن مساعه وعيوننا عن رؤيته      مالم

 .لنا الستار عن حقيقتنا

                                                           
 .دعد قناب عائدة. نقله عن الفرنسية د. ١٦٠، صفحة ٢٠٠١لبنان، -، طبعة ثانية، الرهبانية الكرملية، مؤسسة دكّاش للطباعة، بواررسالة تريز ليزيو، اليدان الفارغتاني مستر كونراد،  د ١٤
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 إنما للصرب حدود
 من مكاريوس إىل فالن

 
واألفظع منه أن تتـذكّر حياتـك،       . شيء فظيع أن يبقى اإلنسان وحيدا مع أفكاره يف غرفة معزولة           

 .د فاتوتدرك أنّ األوان ق
 .ومشكليت كانت تكمن يف كوين أشعر دائما بأنّ العمر أمامي، أما اآلن فهذا ليس بصحيح أبدا 
مل يبق اليوم من سبب لكي تتفوه بكلمة تلزمين ا على الرحيل، لقد اشتد ضغط احليـاة، ومل يعـد                     

يف صـفحة اإلعالنـات     وغدا ستتصفّح جريدة الصباح وستبحث      . إني راحل . بإمكاين مقاومة الرفض  
وال بد من أن تقع عينك، ال حمـال سـتقع           . املبوبة عن عمل يف ورشة، أو عن سيارة أو ربما عن شقّة           

. ليس مهما نوع احلشرة   . عامل تنظيفات يبحث عن حشرة تشاطره املسكن      : "عينك على هذا اإلعالن   
 ".…هاتف. املعاش مغٍر. املهم هي مقدرا على مقاومة رائحة مبيد احلشرات

 .فال تتصل. عندما ستقرأ رقم اهلاتف، ستعرف حتما بأنه رقم هاتفي 
وهـذا  . ماذا فهمت حتى اآلن؟ ربما أنك مل تفهم شيئًا، أو فهمت قليالً، أو استوعب عقلك الكثري                

 .أيضا ليس مهما
أنا؟ ألني مرة أو مـرتني      ما هو شعورك عندما يكون الناس معجبني بك؟ أليس هذا أمرا رائعا؟ بينما               

ويف كلّ مرة أترك شباك آخـر       . يف الشهر أقوم بتنظيف غرفة نومي، وأداوم على ذلك منذ أربعة سنني           
ألنّ أيا من نوع احلشرات مجيعـا مل        . أتركه للذكرى . عنكبوت رحل من الغرفة عندما قدمت أنا إليها       

 .يستطع التعايش معي
؟ شهرة، بيت، حب، عيش أم أصدقاء؟ لن يبقى سـوى امللـل مـن               وماذا يبقى بعد رحيل األيام     

ومن يعلم أين احلقيقة؟ إنها على حد قول الكتاب املقـدس عـن يوحنـا               . استغراب الناس من نشاذك   
، فمن يسمعه؟ إنه أشبه بضجيج التلفزيون وتساقط املاء معـا يف            ١٥"صوت صارخ يف الربية   : "املعمدان

تكة عقارب الساعة اليت تنبهك عن مرور الوقت بدون أن تدري هي به، أو ربما               احلمام، ومثله مثل تك   
 .هو يدري بك وا

لقد أبيض شـعرك وظهـرت جتاعيـد        . وتلزمك مرآة فقط، لتنظر إىل ماذا فعلت بك مهوم الناس          
 .وعند أعتاب السم ينتظرك قعر اجلحيم. وجهك

املثلّث بثالثة أضالع وثالث زوايا، واملربع بأربعة       هذا هو العدل أليس كذلك؟ أليس عدالً أن يكون           
 .وهذا أيضا وحي وإميان. أضالع وأربع زوايا؟ وذروة العدل أن جتد لذاتك عدوا هو أنت

                                                           
 .٣: ٣ متى  ١٥
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وعندما يتعود الناس عليك، سوف يرونك ممال ويكرهون جملسك، ألنّ أخبارك غري مفهومة وإامك               
قًا الصحفيون الذين كتبوا حمتواها يف الليل، على حد قول إحدى           رتيب كجريدة الصباح اليت يعرفها مسب     

 .١٦األغنيات اإليطالية
وعنـدما  . وتذهب عند الساعة اخلامسة فجرا لتوقظ صديقك ألنك ال تعرف ماذا جيب أن تفعـل               

 ينهض مرتعبا ويفتح لك الباب بوجه تظهر عليه مالمح االصفرار واخلوف، تتذكّر عندها أنّ الوقـت ال               
 .وتشعر باالرتياح ألنك جنحت يف إثارة شفقة الصديق. يزال مبكّرا، وتعود أدراجك

وأليس إذًا لذيذًا أن تشرب زجاجة من الكحول لتتذكّر بأنك حي؟ يشرب الناس الكحول عادة لكي                
ي حيا ألدرك أنا مرغما أنا فأشرينسوا مهومهم، أم. 

إنهـا أول   : " حلما، وإذ باملسيح يشد علـى يـدك ويقـول          وكم مجيل أن تشعر بالعبثية، فتبصر      
 .١٨"أنّ الذي يصرب إىل املنتهى، فذاك خيلص"فتعرف بأنّ اآليت أتعس، و. ١٧"املخاض

 ".إنما للصرب حدود: "فال تأخذنك إذًا أغنية املرحومة أم كلثوم 

                                                           
 .Toto Cutugnoللمغني اإليطايل " L’Italiano" أغنية  ١٦
 .٨: ٢٤ متى  ١٧
 .١٣: ٢٤ متى  ١٨
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 التقيت به عجوًزا
 مرياي

 
كان ذلك حتديا مع ولعقلي، وجمازفة مـع ولقلـيب،          .  قصيت أبدأ خبالصة لقائي به ألنها أمجل ما يف        

علما بأنّ املعروف عني أني فتاة تعرف أن جتمع بني رجاحة العقل وبراءة القلب              . واجنرارا مع وجلسدي  
 .ولكن الذي حدث كان صعب التفسري ومستحيل التربير. وحاجات اجلسد

 .ما يوحدنا باهللاهذا  ويف اية املطاف، انتصرت وعلمت بأنّ 
وكان حتد أوقفين من على زمـين وعـن         . وكان فراقًا جلس على أريكيت    . كان لقاًء طرق على بايب     

 .زمين ليخرجين من ذلك الباب
ومل يكن الشعر األبيض قد كسا رأسه بعد، ومل يكن التعب قـد             . والتقيت به عجوزا يف هيئة شاب      

ولكنه كان، كما عرفته حينها، ممن ال       . فقدته ضحكته ومحاسه  أك جسده، ومل تكن مرارة األيام قد أ       
 .أحالم هلم وال رغبات

وعلى الرغم من هذا الفراق عنه، ظلّ طيفه أمام ناظري وصوته يهمس يف أذينّ              . وعدنا. وافترقنا مدة  
 كيف السبيل يب إىل التحرر منه؟: وكان السؤال األكرب. وقبلته رِسمت على جبيين

وفريسيت كانت ذلك الطّيـف وذلـك   .  كحال صياد متمرس ال يقوى على قتل فريستهوكان حايل  
 .الصوت وتلك القبلة على اجلبني

العجـوز،  -وبعد تفتيش مضٍن على من كان مبقدوره أن يخلّصين من قيودي مع ومن ذلك الشاب                
ن على الصـليب وإكليـل      وجدت نفسي مرمتيةً بني يدي الالحمدود بزمان ومبكان، وبني يديه املسمرتا          

عندها أدركت أنّ الرب يشتاق أن يكـون تعزيتنـا          . الشوك على رأسه يقطر دما قد جتمد يف جروحه        
سواد الليـل قـد تسـرب حتـى         "وبعد أن يكون    . لنناديه من عمق أعماقنا ليضمنا    . ورجائنا وأملنا 

 .ز ألعرب إىل ما وراءه على حد قول تلك الترنيمة اجلميلة، حتررت من العجو١٩"األحشاء

                                                           
 ".هل أطرق بابك"بعنوان " أغايب" ترتيلة لفريق  ١٩
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 العاهرة والقديسة مًعا
 
 من مكاريوس إىل فيليب أخرس

 
على طول الشاطئ املمتد من جونية إىل جبيل، جلسنا ننسج، حبروف من ذهب أشـعة الشـمس،                  

 .قصة، ال بل أسطورة من حلم وحقيقة
وأخرى  لنا تارة إىل السماء   يقولون، هنا هناك، ما الذي حيلّ بالبلد من أحداث وغرائب وروايات تنق            

 بط بنا إىل قعر اجلحيم؟ ومن يدري ماذا سيحلّ بنا غدا عندما تشرق الشمس من جديد؟
ملاذا ختربين عني سحاب    . ثوبك األمحر من شعاع الغياب، ووجهك الوهاج من دفئ انعكاس احلرارة           

 ليصب مـن جديـد يف البحـر         ويعود. مطرا وتبتلعه األرض العطشى   ) السحاب(املطر؟ سيسقط غدا    
فتأخذينه دفئًا ومعه تلبسني ثوب محرة الشمس لتعود القصة جمددا تروي نفسها على مسـامع سـراب                 

، وحيث تسقطني أسرية لعبة البـثّ الفضـائي لقنـاة           "لعيونك"املستقبل حيث ال تسمع سوى كلمة       
ت يقود حنو ر املوت، وليس من له        وجيري من بعيد ر املوت حيث سباق السيارا       . وا عن البثّ  فسيوق

 .أذنان للسماع ليسمع
وعلى الثّامنة متاما يذيعناك خربا يف نشرة املساء اليت تتخلّلها دعاية لبرية أو ويسكي أو ربما حلفّاضات                  

 .األطفال
ومىت كان الوطن درمهًا ضائعا على طريق مهجـورة         . ويقولون بدون أن يفهموا ذاك يسرق الوطن       
 قطه عابر سبيل غريب؟يلت

، وما أدراك أي وطن هذا الذي حتلم بـه          "كلّنا للوطن للعلى للعلم   "وترتفع األصوات فجأة لتنشد      
 العيون، وأي علم هذا الذي لونه دخان العربات؟

وما أطال النوم عمًرا وال قصر باألعمار       : "وتذكرين تلك الرحلة يف القطار وأغنية السيدة أم كلثوم         
وأيها القارئ إقرأ، إذا كنت ال تزال ساهرا بعد ولك صرب وأجفان، باألمس قلت أحبِك               ".  السهر طول

 .، على حد قول أغنية السيدة ماجدة الرومي"هل أعود"واليوم الوداع، وغدا أعود و
 ، على حد قول ذلك املـوال احللـيب        "أنِت صغرية وأنا ابن سبع ما بلغت الثمانية       " و …عشقتِك يا    

وماذا سيقولون غدا؟ هـل سـيكون       . ألديب الدايخ، وليس من أمر إالّ وله من خيرب عنه حتت الوسادة           
عندهم من جديد؟ أم إنهم ينتظرون البابا ليأيت جمددا من بعيد؟ أما أنا فسأبقى هنا ريشة يف مهب الريح،                   

 ليوم عصيب، ولشمس من يعلـم       أترك نفسي ألعوبة بني أناملك السحرية وقد ارتفعت لتحضر يل لقمة          
إذا كانت ستشرق فوق رؤوسنا يوم االثنني وتعطينا من الطاقة ما يكفي لنستمر حتى مسـاء األحـد                  

 املقبل؟
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كنت أبكي على صـدرك، وكنـت       . عليك اتكلت منذ زمن بعيد    . أنِت وما أمجل أن أكون معك      
 أن يدرك ملاذا أحبك اليوم وغـدا        أنِت وال أحد على وجه األرض يستطيع      . أضحك معك يف ليل حزين    

أنِت ما يخربون عنه ويقولون حبقد إىل أين يذهب البلد؟ أنِت           . ال، وبعده نعم، ومن مثّ ال إىل ما ال اية         
أنِت، أُغضبك فتهربني، وأُدلّلـِك فتركضـني حنـوي         . بعيدة وقريبة يف الوقت ذاته    . أملي وفرحي معا  

أنِت، ليـتين  . أنِت وهم ينظرون إلينا بعيون من شرر  . تفرحيينين لثوانٍ أنِت، تبكينين لساعات و   . وتعودين
 أفهم من تكونني؟

واحلقيقة هي أنك تصنعني منـي      . كلّ ما أعرفه عنك ال يساوي شيئًا أمام احلقيقة اليت جيهلها اجلميع            
افـِك وأعـود وأرمتـي يف       وأخ. جمنونا حينا وعبقريا حينا آخر    . إنسانا حمبوبا مكروها غريب األطوار    

 .وأخشى أن يأيت يوم وال تكونني. أحضانك
كلّ يدعي معرفتك وامتالكك وهـو      . أنِت سبب كلّ اجلرائم على وجه األرض وعلّة السالم أيضا          

أنِت صنعِت األجيال وإذا كان اليوم مثّة أمل ألجله حييا الذين يفهمون، وهم قليلـون،               . عنك جد بعيد  
 . على العامل وحتكمينه بيد من حديدفهو ألجل أن تسودي

ومن سيقرأ هذه الكلمات، سيظن بأنه يقرأ ضربا من جنون، أو بأنّ حبيبيت اليت هي أنِت، ليسـت                   
 .سوى وهم وخيال، وربما أنِت هكذا بالنسبة إليهم

 وأعرف بأني   ستكونني أبدا معي حتى املمات، وسأفتش عنك حتى اية األبدية، وهل لألبدية اية؟             
 .قد وجدتِك وبأني مل أجدك بعد، وبأني ال أستطيع حتديدك ملَن يسألين عنك

فحاول أن تفهم ملـاذا أنـا       . لقد قرأت ما ومن هي بدون أن تعلم وتدري        : وملَن يسألين عنك أقول    
 غريب األطوار إىل هذا احلد؟

وهـذا  . وهذا ما فعلته يب تلك الشريرة     . هبةوهذا ما فعلته يب تلك الرا     . هذا ما فعلته يب تلك العاهرة      
 ".الصداقة"أما امسها فهو . أيضا ما فعلته يب تلك القديسة
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 املسافر

 مرياي

 

يف وضح ار يشبه وضوح عالقة ثبتها مرور األيام؛ وكان من األفضل أن تكـون               . يف وضح النهار   
 ومثل ثبات تلك الشجرة الـيت اتكـأت         اجلملة معكوسة وتشبيه ثبات العالقة بوضح النهار ال العكس؛        

وإذا بالذكريات تصب أمام عينيها ما غـاب        . يف وضح النهار سقطت ورقة من على غصن قلبها        . عليها
 .عن قلبها لربهة

ومثل من يسافر غفلة عن بالده وعن أهله وعن أصدقائه، وحيمل حقائبه والليل ساكن واهلدوء عارم                 
هنيئًا ملن حيمي ما هـو      :  هكذا سقطت املقولة اهلوجاء من خميلتها لتعلن       والقمر والنجوم يف حالة سالم،    

 .جماينّ للجميع
وها هو خيتار ما قد خطّ عنه قلمه صفحات عديدة يف لياٍل طوال، وما              ". الفراق"مسافر طاملا جرحه     

يعابه يف جنونه   عان منه قلبه الكثري إىل أن لقي الدواء عند أٍب حمب صادق وعفوي وحكيم، استطاع است               
 .ويف صراخه وبكائه وضحكته

وكم أصبح العامل صغريا؟ إذ اتصال واحد يعرب اجلبال والسهول واألودية ليمتزج جبليد قوي صـلٍب                 
 .والصعب هو ألهل الصعب. من الصعب أن يذوب

بشمسـه ودفئهـا    صغرية أنا، إالّ أنّ احلياة علّمتين أن ال أذوب إالّ بعد أن يزول الشتاء ليأيت الربيع                  
 .فريضخ جليدي مستسلما

فإذا شاء القدر أن    . وعلّمتين احلياة أن أكون حجرا ثقيالً ال يرمى أينما كان، وال يداس كيفما كان              
 .ألسرة تعيش للمسيح وفيه. حبذا لو أكون أساسا وركنا ألسرة صاحلة: أُنقل جبرافة، عندها أقول

، هنا، خربيت البسيطة، بنظر اجلميع، والقوية والبنـاءة بنظـر           وبكلّ تواضع ممزوج بعزة نفس أخطّ      
وأين؟ يف مبىن   . لقد التقيت بإنساٍن قد ضيق علي سابقًا أنفاسي، وأنزل الدمع السخي من مقليت            . والدي

            ه األساس ملستقبل مبتسم، وللبنان قويسون بغباٍء مزعج، ويقال عنه إنوما أدراك مـا    . يتكلّم عنه املدر
 .هو ذاك املبىن؟ وقد كان خيار االبتعاد جذّابا

حزمت أمتعيت ومهمت بالرحيل، وإذ بصراخ يدوي يف نفسي اليت وإن كانت مقيدة جبسد فـاٍن إالّ                  
لقد وصل الطبيب واألب ليتربـع      : أنها ال تزال صغرية وأضعف من املقاومة، صراخ يعلو ويهتف قائالً          

 طبيب وأي أب أبشر به أبعد البعيدين وأقرب القريبني، كما تقـول             ولكن أي . على عرش قلبك يا فتاة    
 .آمني. صديقة، إنه ربنا وإهلنا يسوع املسيح الذي له القدرة واد إىل أبد األبدين

 .دوى، ال يف أرجاء بييت أو شبيبيت، بل يف نفسي. نعم، دوى صوت صراخ يف نفسي 
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أو ما تتساءلون هل سافر أم بعد؟ ولكن إىل أين؟ وهل           . فرفعدت أدراجي أحبث عن بطل قصيت املسا       
 ميلك ما يكفي من املال والثياب؟ ولكم من الوقت سيبقى هكذا متغربا عن وطنه وأهله وأصدقائه؟

كما أنّ اجلليد يصبح بشروق الشمس جاهزا للذوبان، وكما أنّ أكرب الصخور واحلجـارة              . أجيب 
ىل مكان، هكذا نقل املسافر وعاد من غربته اليت دامت طويالً، عـاد             بات من السهولة نقله من مكان إ      

 .ليحمي ما هو جماين للجميع
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 البقية يف العدد القادم
 
 ذكريايت مع احلرب اللبنانية

 
 انظر، هل ترى جحافل النمل وقد ثقبت كيس اخلبز وبدأت تلتهم األرغفة؟  
 !حقا، كم هو منظر رهيب 
  عن هذا اهلبلأمل أقل يا بين ة، كفألف مر. 
أال ترى معي أنّ األمر يسترعي االنتباه؟ وأنت، يا أيب          . غريب هو منظر النمل يا أيب وهو يلتهم اخلبز         

 ال أدري بالفعل إذا كنت حيوانا أو حشرة أم إنسانا؟. مثل هذه النملة تثري فضويل وحشرييت
 . الوقت نفسه سيأيت يوم أقتله فيه وأنتهي منه إىل األبدمسكني ابنِك يا امرأة، إني أشفق عليه، ويف 
 .اهدأ يا رجل، ابننا طبيعي جدا، ولكنه ربما مير بأزمة ما 
كم أنِت محقاء يا أمي، أنت أيضا تشبهني السلحفاة الصغرية البليدة، وخاصة عندما تبدأ فلسـفتك                 

 .بالتدفّق
 .وتذهب األم إىل مطبخها للعمل. لكره يعمي عقلهوخيرج األب من البيت واحلسرة تأكله وا 
يسموا يف علـم احلشـرات      (ويف مكاٍن ما من هذا الكون الكبري قبعت وحيدةً حشرةٌ صغريةٌ جدا              

PseudoCocus               ومتوت خـالل ات فيجعل أوراقها تصفرالذي يضرب أشجار احلمضي وهي نوع من املن ،
وقالت .  تفكّر يف نفسها وتتأمل هذا الفضاء الشاسع الواسع        هناك جلست وحيدةً  ). وقت قصري ومتوت  

أي نفع يل من كلّ هذا العناء والشقاء هنا على هذه الشجرة الشقية اليت تعود هذا                : فيما بينها وبني ذاا   
الكائن الغريب األطوار الذي يدعى اإلنسان أن يأت إليها مخس مرات يف السنة ليزعجها ويزعجين معها                

ما باله هو؟ أين كان حني كنا حتت الشمس حنترق؟ أمل يكن هو يف داخل هذه املباين الغريبـة                   . لينويقت
حيتمي من شعاع الشمس؟ وأين كان حني كنا منوت بردا ونتبلل باملياه يف الشتاء؟ أمل يكن هو أيضا يف                   

 الداخل جالسا قرب النار؟
ب أن أدمر هذا الكائن الشرس النهم الذي يسـمونه          أعرف بأّنه جيب علي أن أسعى لبلوغ القوة، جي         

 .إنسان
كان يف قدمي الزمان وسابق العصر واألوان كـائن         : تعايل أيتها األمرية الصغرية ألخربك قصيت اجلميلة       

 واآلن ماذا حصل؟. يدعى اإلنسان، هذا على ما أعلم ما كان
 أين كنتم مجيعا حني؟ 
 .وأرى حويل أناسا ال يعلمون إىل أين هم متوجهون. ن كلّ صوبأمسع هدير احملركات يزعجين م 
ال لكلّ من يريـد أن يـريين        . أين أنا اليوم يا ترى؟ وأين أيامي اليت قد رحلت؟ ولكن ال وألف ال              

 .وال لكلّ من يلذّ العيش بتحطيمي. العذاب



 مكاريوس جبور ومرياي صعب  م من وجهكاملظلاجلزء 

 ٣٥

 أين كنت أنت؟ أين؟ أين كنِت أنِت؟ أين؟ أين كنتم مجيعكم؟ أين؟ 
نت يف امليدان وحيدا وكانت القوافل متر من حويل وال تكترث يب وال بغريي؟ أين كنتم؟ أين                 حني ك  

 .كنتم حني كان قليب  يغص باألمل؟ وحني كانت أشباح املوت حتدق بكياين النهار والليل
هناك حيث صمت اجلميع ومل تكن مثّة لغة سوى لغة املدافع والقنص والرصاص، كنـت وحيـدا                  

ا بني عبيد ال سادة هلم. ا بني إخويتوأجنبيدسي ا يركض حنو حتفه. كنتعمر كنت. 
       مبستقبلي       ... يف تلك اللحظات، وال أظن لنضاريت، ومل يتفكّر خملوق كـان املـوت    . مل يفطن أحد

 صديقي الوحيد والدمار أنيسي الندمي، كنت حمتاجا إليِك فأين كنِت؟
صديقي وقد أكلته قذيفةٌ جائعة، وهذا الطفل الغريـب سـقط، ويف            تعايل وأنظري بعضا من جسد       

 .احلي ااور هوت امرأة حتمل ربطة خبز
أين كنت أنت حني عصفت الريح حول بييت وناح الغراب فوق سطحي؟ هل كنت؟ يف املنـزل أم                  

ـ . يف احلقل؟ هل كنت هناك حتت شجرة السنديان؟ كنت وحيدة ومل يكن من يرثي حلـايل                ت وكان
فهل يقطف مـن احلـرب      . كنت وحيدة ألمي وأجنبية عند معاريف     . األشباح تطاردين من كلّ صوب    

 هدوء أم من املوت فرح؟
وفجـأة،  . كنت صبية حلوة مفعمة باحلب واحلياة     . كنت آكل رغيف الفناء وأشرب كأس الضياع       

، وقبلة دافئة وكلمة حلـوة؟      أين كنت عندما كنت حباجة إىل صدر حنون       . هوت أوراقي واصفّر ربيعي   
واألصعب منه هو التفكري    . وماذا بعد ذلك؟ يصعب علي الكالم     . مات أيب ومرضت أمي وسافر إخويت     

 .لقد مللت من كلّ شيء وخاصة من اهلواء والريح العاصفة. بتفاصيل حيايت
قم؟ وحـني   وحني رفضت الشباب ومل أنـت     . أين كنتم مجيعكم حني أردت الشيخوخة ومل أحلم ا         

سئمت أيام الشباب   . فس، فس، فس  . تش، تش، تش، تش   .  توت، توت، توت، توت   : أصابين مرض 
 !ومن عاشها غريبا ومهجورا يف عامل ال ال أعرف ماذا

 أرأيتم كم هي مجيلة ومشوقة؟... هذه قصة اإلنسان 
 وما هو اإلنسان يا ترى؟ ومن هو؟ 
إنه فكرة متر وتنقضي وميحوها الزمن، ألن ال جديد         . كلّ يوم إنه يف الواقع شريط مسجل يعيد ذاته         

 .واألغرب أنه يشيخ ويكرب وال يعرف مشاله من ميينه. فيه وال عنده
؟ هذا كالم الكـاهن     ٢٠"أحبوا بعضكم بعًضا  : "أيها األبناء احملبوبون منا بالرب، هل مسعتم قول اهللا         

 و أن حيب؟وما هو احلب يا ترى؟ وهل يعرف ه. اجلليل
أو سلحفاة بلهاء تنام يف الشتاء وتصـحو يف         . احلب هو أن تكون حشرة صغرية على شجرة ليمون         

. احلب هـو نفسـه الضـياع   . الصيف كي تتنقل من مكان إىل آخر بدون أن تعي ماذا جيب أن تعمل             
 .واحلب عذاب بدون اية

                                                           
 .١٢: ١٥ يوحنا  ٢٠
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 .إلطالقوما هو العذاب يا ترى؟ إنه الشعور بأني ال شيء على ا 
وما هو الشعور؟ إنه دائرة مفرغة تدور مثل دوران عقارب الساعة، اآلن يف األسفل وبعد قليـل يف                   

 أليس كذلك؟ ! وهذا ما يسمونه الزمن. األعلى
 .الزمن أكل وشرب ونوم وإشباع حلاجات ال ال أعرف ماذا 
 ". بدون أي منفعةطوىب للرجل الذي يستطيع أن حيب: "وختم الكاهن اجلليل عظته قائالً 
وعلى الرصيف يف اخلارج امرأة تصرخ بـأعلى        . ويف الصالة ااورة لشجرة البلح صوت كلب ينبح        

طز، طز،  . من تراه يلبس الثوب األسود    . اللعنة السوداء على كلّ جنس من لبس الثوب األسود        : صوا
 .إنه الذي يعتقد بتقوى الرب. طز
     مه علـى  : ولكن قلْ يل. دي مبيد احلشراتأهالً وسهالً بكم يا حضرة سيملاذا تسمح لنفسك ما حتر

 اآلخرين؟ 
 ومنذ مىت كان مسموحا  للحشرات أن تسأل أرباا أسئلةً وجودية؟ 
 .ومالت الشمس حنو املغيب. وخيم الضباب يف كلّ مكان 
جـدين راكعـا أصـلّي    فدخل علي يف غرفة نومي فو. وعاد أيب من عمله متعبا لريى أين أصبح ابنه    

تذكّرت الرب الذي أعطاين العقل كي أشقى به، فيا رب، صدق قول شاعر العـرب               : وأتضرع وأقول 
 :العظيم أيب الطيب املتنبي

 ٢١وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم  ذو العقِل يشقى يف النعيم بعقله   
واآلن فأنـا أرى    . لّ منها عمله  علمت يا رب بأنك منذ األزل صنعت مجيع الكائنات، وأعطيت لك           

. نفسي عدمي الفائدة وعقيم، وأتساءل مبن أو مباذا أشبه نفسي؟ إني ال أشبه أحدا يف اجلهل والشـقاوة                 
 .ساعدين، يا خالق األكوان، فقد شقيت بعقلي

 ... ومات والدي وتركين…اض سريعا اآلن عرفت بأنّ: وإذ بأيب يناديين 
كلّ شيء هـو    . وال شيء جديد على وجه األرض     . وبقت أرفع أمحال املاضي   . وبعد يوم ماتت أمي    

 .يف املاضي
      تة حتت الشيت   "لذلك أنشدت فريوز وغنة       . بديت القصو بعضن، وخلصت القصل شيت حبيف أو

 ".حتت الشيت تركوا بعض. يف تاين شيت
صـوت  . يت سوى تك، تك، تـك     ومل أعرف يف حيا   . وماذا يعين ذلك؟ يعين أني مل أكن شابا أبدا         

 .وربما جتعلين أشعر بأنّ أيامي قد ضاعت مني. عقارب الساعة اليت جيب أن تنجز مهمتها
 .الويل للثلج إذ ما عقبه املطر. وتساقطَ الثلج على رؤوس اجلبال 
 .والبقية يف العدد القادم 

                                                           
 … راجع املوسوعة الشعرية املعتمدة ٢١
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 حترر الذات
 مرياي

 
ة طويلة وشوق كبري، اهتدت إىل قلمها وقـد مـأل           بعد طول غياب، وبعد حبث مضٍن، وبعد مناجا        

 .الدمع عينيها، وراحت األفكار تتسارع إىل ذهنها وقد خنق الشوق أنفاسها
وها هي يدها ال تعرف احلراك، وها هي أفكارها قد جتاهلتها إىل أن ضاعت منها الكلمات، وبـات                

 كيف عساها تعبر؟فماذا عساها تكتب؟ و. حتى مجع حروف األجبدية ال جييد نفعا
ومضت حلظات عابرة وخاطفة فيها من الغرابة ما يثري الشك، شعرت بنفسها أنها تسري على شاطئ                 

أما روحها فكانـت أسـرية تـارة        . البحر وقلمها مرمي على األرض، وبأنها يم يف حبر من العواطف          
ر التامألشواق من عامل آخر، وأخرى ثائرة تريد التحر. 

وإذ مبا كان جيرحها لربهة     . وجدا تبكي بدون أن تعي السبب، وأخرى تضحك مما يبكيها         وفجأة،   
وما كان يقتلها يتحول يف داخلها إىل سـبب         . خلت ينقلب دواًء يعاجلها يف حلظة عتاب شخصي لذاا        

 .حياة
االسترسال ووسط هذا الضياع والتخبط، ويف عباب هذا اهلروب من احلقيقة وإليها، ويف خضم هذا                

 .مبا أطلقت عليه اسم أنانية، رأت نفسها أمام الباب تفتحه لذاك الصمت الذي طرق باا بغتة
. اقتربت بتردد من الطارق، وأبعدت ذاك اليأس ااري أليامها، وكسرت ذاك اخلضـوع لزماـا               

ا أن وقعت عيناها علـى      وتوجهت حنو ذاك الغريب الذي يشبه تلك الغربة اليت طاملا تالحق لياليها؟ وم            
فأغمضت عينيها علّها تفهم ولو لربهة ما الذي جيـري،          . وجهه حتى شعرت بتكسر األمواج وختابطها     

وما هو ومن هو هذا الغريب الذي يقف أمامها ليوقف التقطّع الذي حيصل يف صدرها، واحلنني الـذي                  
ها، وتذوق طعم هلفة تف مـن عمـق   وإذ ا تسمع قرعا عنيفًا على صدر . أمات البسمة على شفتيها   

أرجوكم، ال أريد أن تنقض أشباح الليل على مضجعي كلّ يوم، وال أريد أن تسيل من                : أعماق روحها 
مقليت دموع تعجز البحار واحمليطات عن استيعاا، وال أريد أن تغيب الضحكة عـن وجهـي، وال أن                  

 .يدوي صدى صرخايت فقط يف نفقات ودهاليز روحي
ما كان الصمت ال يزال خييم على املوقف، ارتفعت عيون الغريب حنو العلى، حنو صفاء السماء،                وفي 

ورونق أشعة الشمس الذهبية، ومجال البساتني واألشجار والزهور، فالتفت بنظرهـا لتـرى، وأدارت              
ليه معانقـة   مسمعها لتصغي إىل أناشيد الطيور، وترى األمل وجها إىل وجه، وتسمعه يناديها، فتسرع إ             

إنّ الينبـوع الكـامن يف أعمـاق        : "إياه بذات الشوق الذي يتخبط يف صدرها،  وكأنّ مقولة جربان          
نفوسكم سيتفجر يوًما ما وجيري منحدًرا إىل البحر، والكنـز املطمور يف أعماقكم غـري املتناهيـة                
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 تلك اللحظـة بالـذات       قد كُتبت يف   ،٢٢"…سينقب يف ساعة ال تعلموا وتفتح أبوابه أمام عيونكم        
 .لتكون خصيصا عنوانا هلذه الرحلة من حياا

 كيف أصنع ذايت احلرة؟: وبقي التساؤل صارخا يف داخلها 
لقد عرفت اآلن، وال تدري إذا كان األوان قد فات، الدافع الذي كان حيثّها على القيام بتلك الرحلة                   

 .يف عباب البحر
 أجوبة على تساؤالا العديدة عن احلياة واملـوت، وعـن الفـرح    وكأني بالغريب يعطيها، بصمته،   

إنـين  : وكأني به يقول هلا بدون التفوه بأي كلمـة        . واألمل، وعن احللم واليقظة، وعن اإلميان واإلحلاد      
حياتنا كلّها ربيع ألننـا     : "وامسعي يا صغرييت  . عجوز يف جسدي، وطفل يف عقلي، وجمنون يف عاطفيت        

فتشعر بكالمه أنّ فيه صدى أقوال      . ٢٣"لنا احلقيقة الدائمة اليت تنعشنا حتى النفس األخري       منلك يف داخ  
لقد حدث األمر اخلارق للعادة وأتاها بوقع أقدامه الصلبة اليت هـزت            . القديس إقليمنضس اإلسكندري  

اليـاس  شاطئ حبر نفسها، وأحىن مساء خميلتها لتسمعه من جديد هاتفًا، بصمت أعظم، مـع األديـب                 
حرام منع العصفور أن يغرد، والوردة أن تزهر، والصباح أن يبصر النور، والغجريـة أن               : "الشدياق

 .٢٤"...على احلب أن يكتمل... تغني، والديك أن يصيح، واالبتسامة أن تطلّ، والشجرة أن تثمر
 .لقد مات ألنّ احلب قد مات. فأدركت، ساعتها بأنّ الزمن قد مات فيها 
وجد إذًا من يسعى إىل إعادة  احلب إىل قلب تلك الفتاة، لكي ال يعود شبابنا إىل التخـبط يف                    فهل ي  

عامل اآللة والتصنع والتكلّف والسطحية والرتابة، وال يقهر األمل واحللم املترعرع يف داخلهم، وال، وال،               
 لبناننا املهمش، واملُنقسم،    وال، فتنهض فيهم مهم الشباب من سباا لتبين حجارة جيل قد تعب، حجارة            

 .واألمي، واملتغرب
 

                                                           
 . ٤١، صفحة ١٩٨١، اموعة الثّانية، مكتبة صادر، دار جربان، بريوت، مؤلّفات جربان جليل جربان املعربة عن اإلجنليزية  ٢٢
ـية، جونيـة  تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسةس سليم والفاخوري األب حنا والعبسي األب جوزيف البولسي،  بسترس املطران كريلّ ٢٣ لبنـان،  -، طبعة أوىل، منشورات املكتبة البولس

 .٣٨٢، املربي، صفحة ٢٠٠١
 .١٥٤، صفحة ١٩٩٠لبنان، -، طبعة أوىل، مطبعة دكّاش، كسروانالطريق إىل احلياة الشدياق الياس،  ٢٤
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 هذا هو اإلميان

 من مكاريوس إىل فيليب األخرس

 

وإذ . ومرت دقائق معدودة، وإذ يب أعيش وقد كنت ميتا      . على شفري احلياة جلست تلك الليلة الغريبة       
 .باملوت خيتلط باحلياة والعدم بالوجود

جلّ ما أعرف هو أنين تأكّدت مـن        . تلك الليلة، ال أعرف أن أصفها     مثّة أشياء عجيبة فعالً حصلت       
وال أقول إني لست من هذا العامل، ألنه ينبغي علي أوالً أن            . أني لست من ههنا   : حقيقة وحيدة وفريدة  

وكلمة لست من ههنا ال تعـين       . أدرك كنه هذا العامل، وأن أعرف ملاذا يدعى عاملاً قبل أن أحكم عليه            
 واملكان مرتبط باحلواس، واحلواس من يضبطها؟. كثري، ألنها جمرد نفي للمكانال

وخاصة أنّ ما ليس ههنـا يشـدين حنـوه       . لست من ههنا، ربما تعين أنين لن أفهم أبدا ملاذا أنا هنا            
 .بطريقة عنيفة، حتى أكاد أن أفقد كلّ ارتباط مع جسدي احلسي هذا

ال شيء هنا يفسر نفسه     :  اختصره ذه الكلمات غري الواضحة وغري املفهومة       كلّ ما أستطيع قوله اآلن،     
 .سوى تاريخ مشرحة الفكر اليت عرت الفكر نفسه من إمكانية مجع وربط ما جيري من حوله من أمور

ومن مثّ عـدنا أدراجنـا      . من العام انطلقنا حنو اخلاص، ومن امللموسات شققنا طريقنا حنو اردات           
 .لننطلق جمددا من اخلاص حنو العام، ومن ارد حنو امللموس

وما هذا سوى تسلية شيقة ومملّة يف الوقت عينه، لن تفيد يف شيء سوى كوا ختدم إلضاعة الـزمن                    
 . زمن-ال-قبل أن يدفنه ال 

 ال جديـد حتـت    : "وتبقى اللعبة لعبة األقنعة والوسائل الواقيـة، وقـد صـدق قـول اجلامعـة               
 .٢٦"وباطل األباطيل وكلّ شيء باطل، وعناء الروح"،٢٥"الشمس

وهذه، ربما، هي احلقيقة اليت جتعل أرواحنا تتألّم طاملا أنها حمصورة ههنا يف املكـان والزمـان، ألنّ                  
 .روح اإلنسان وفكره ال عنوان هلما

، أما ابـن البشـر      إنّ للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار     : "ومن هنا نفهم، ربما، قول يسوع      
 .بالطبع ألنّ مجيع األمكنة ال ميكنها أن تريح اإلنسان. ٢٧"فليس له مكان يسند إليه رأسه

 وبعد، ما الغاية من كلّ هذا احلديث؟ 

                                                           
 .٩: ١ اجلامعة  ٢٥
 .٢: ١ اجلامعة  ٢٦
 .٥٨: ٩؛ لوقا ٢٠: ٨ متى  ٢٧
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رأيت الناس على وجه البسيطة يتخبطون ويتقاتلون ويقتلون ويقتلون هنا وهناك، ومـن جنـون إىل                 
، ألنهم، يف احلقيقة، أجدر بالسخرية      ٢٨"الرب يسخر منهم  : "لذلك صدق قول صاحب املزامري    . جنون

ويتخاصمون على  . ال أكثر، فأنت تراهم يتمسكون باهلاوية ويتعلّقون باملاضي، واملاضي زمان قد مضى           
ويتكلّمون عن الغد، ويظنون بأنّ الكون سيزول بدون أن يشعروا بأنّ الكـون             . ما قد زال وما سيزول    

ا. هم، هم، إىل الزوال ذاهبونباٍق كما هو، وأنهم باقون أبدويبكون موتاهم وكأن. 

سارع ماضًيا من وسط    "أما أنا فأبكي يف مأمت وأضحك يف الوقت عينه، إذ أضع نفسي مكان الذي                
فأبصرته الشعوب ومل يفهموا، ومل يصغوا يف متييز فهمهم ما معـىن            "، على حد قول احلكمة،      "اخلبث
 .٢٩"هذا

ربما ألنهم  . ىن احلقيقي لكلّ ما جيري حتت الشمس مكتوما عن عيون سكّاِن هذه األرض            ويبقى املع  
باتوا حتت انقاد الزمن، وخاصة ألنه مل يبق من الزمن سوى حطام األيام والسنني، وأصبح حصاد الدهر                 

 :ألجل ذلك صدق قول املتنيب. أطالالً تنوح فوقها الغربان

   من زمين ذا أن ي ين أُريدلِّغب   ه من نفِسه الزمنلُغبي ٣٠ما ليس 

ويستمر العناء حتت الشمس إىل ما ال اية، طاملا أنّ إنسان اليوم قد أصبح سائحا وساحبا يف مستنقع                   
 .من سراب

هذا ما حلمت به تلك الليلة العجيبة الغريبة، فعرفت ملاذا مل يبق للحب من مكان حتـت الشـمس،                    
فكلّ ذلك ألننا لسنا من أبناء البدء، والبدء هو وفيـه األزل، وهلـذا              .  أن نبكي على املاضي    وملاذا جيب 

واهللا . ٣١"يف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهللا والكلمة كان اهللا          : "صدق قول الرسول احلبيب   
 .عرب إىل ما ليس ههناانطالقًا من هنا من مل يكن من أبناء البدء فلن يستطيع أبدا أن ي. وحده هو األزيل

وأن نعرب إىل ما ليس ههنا، يعين أن نرتفع ونترفّع عما نعتقد بأنه حقيقي وصـحيح، ألنّ احلقيقـة،                    
 .٣٢"قد ضعفت عند بين البشر"وحسب قول صاحب املزامري، 

 اإلميان  ومىت جاء ابن اإلنسان، هل جيد     : "ويف اخلتام، ال بد من أن نعود مجيعا إىل كلمة الرب احلقّة            
 .٣٣"على األرض؟

 .هذا هو اإلميان أن نعرف بأننا لسنا من ههنا 
                                                           

 .٤: ٢ مزمور  ٢٨
-، مطبعة دير القديس يوحنا الصابغ، اخلنشـارة كتاب النبؤات الكنسي كما هو معين يف كتاب التيبيكن والتريودي والبندكستاري وامليناون السنوي ترمجة قدمية لنص سفر احلكمة، من  ٢٩

 . كانون األول عيد القديس سابا٥. ١٦٢، صفحة ١٨٨٥لبنان، 
 … راجع املوسوعة الشعرية املعتمدة ٣٠
 .١: ١ يوحنا  ٣١
 .٢): ١٢ (١١ مزمور  ٣٢
 .٨: ١٨ لوقا  ٣٣
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 صدى كلمات
 مرياي

  
 .هم ويف القلب حسرة على أحالم وفتوة شباب الوطنتجئْ 
 جئت      فخامة الرئيس السـابق اليـاس      ل عنها   اة اليت ق   والذكريات العارية والقاسية من احلرب األهلي

الفـىت الـذي    "سأل عن   جئْتهم ت  ."حرب اآلخرين على أرض لبنان    ": اتهاهلراوي يف العديد من خطاب    
 إلنسان كالفكرة، عن طفولة كـادت متـوت يف        ًعايرقص عارًيا أمام النار، عن وطن ال يزال مشرو        
 .٣٤"حبرية من القيح، عن شباب عانَق األغالل والقيود

  معلوف كلمات عهد تنطـق     هم ويف حنينك إىل لبنان فريوز وسعيد عقل وزكي ناصيف وأمني          تجئْ 
إنّ لبنان الذي صنعه اجليل السابق ال يشبه إالّ ديكور املسرح و عملية البناء ال تبدأ مـن                  : "وتقول

 .٣٥"الصفر، بل من الوضع القائم
 اد            جئتم، وبأعذب ما يكون، ما قاله املطران غريغوار حـدمس يف آذا  " :     ّإنّ ملكـوت اهللا يف

ات اجتماع بني األبدية والزمن، حوار مرجتل ال ميكن توقّعـه،           ظم أي سلسلة حل   يشبه فيلًما، أنا فيل   
 .٣٦"...حوار بني حرية اهللا وحرييت

أنه ليس جمرد صورة لنا وإسقاطًا لذاتنا       " عن،  "اآلخر" عن   حيكيهم ويف سرك أمانة شيخ جليل       تجئْ 
 . ٣٧"ه يتم كآخرإنه خمتلف ومتعذّر االختزال، وقبول. إنه ذاته. يف اخلارج

 وسط رعشة جسدك، وخفقان قلبك، ونـبض عرقـك،          اال يعرفو أكادوا  و ،يف ذاك املساء  جئْتهم،   
؟ أو  ةبل صياح؟ أو صخب؟ أو استهالل؟ أو ج       يأه. وهليب نارك، ونسيم روحك، تفصيل نربة صوتك      

يتجـه صـويب    ووجدت اجلميع   .  عن لبنان   بكالمك كنت تعين  ماذا   اجلميعرنني؟ أو حشرجة؟ احتار     
؟ ومل يدروا بأنين أنا     "الدنيا هيك "هل حنن أمام فيلم املصري؟ أو برنامج        : هذا يسألين ف ،مستنجدين بتفسري 

بعدها بعث  .  على احلادثة، اليت تركت يفّ األثر العميق، مدة من الزمن          مضت. أيضا مل أفهم شيئًا مما قلته     
،"...:أحدهم إيلّ رسالة غريبة تقول     א אא

...، א א אא א א ، א א א
א ، א א א א א א ، א

."אא
א א ، ، א،"א"א

א. א"א א א ، א
                                                           

 .٢٢٠، صفحة ١٩٨٢، اجلزء األول، الطبعة األوىل، لبنان، جزيرة الكلماتجحا مصطفى،   ٣٤
 .١٦٦ صفحة ،١٩٩٧لبنان، -املطبعة البولسية، جونيه ، يف سبيل أنسنة اإلنسان،بولس اخلوري  ٣٥
 . ٩١، احلب واحملبة، صفحة ١٩٧٩، الطبعة األوىل، مطابع دار صادر، بريوت، ١٩٦٨-١٩٥٩تأمالت روحية  حداد غريغوار،  ٣٦
 .٨ صفحة ،...، يف سبيل أنسنةبولس اخلوري  ٣٧
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א א א אא ،؟٣٨"א א
א،Happy Birthday"،א.

א .٤٠"".٣٩"א
א אא ،

، א א"א א ، א א".א
".א"
،"א ،

،"٤١.
א" א א א א א ٤٢"א

، א א "א א. א ،
א א א ، א".٤٣"אא א א א

א".٤٤"א א .٤٥"א
א"א، א א
א:"،٤٦"א

؟ .٤٧"…א
  ".؟אאא

مسلّمات عمرها من عمر اإلنسـان      ": رمبا اآلن تدرك ملاذا كتبت لك أقول نقالً عن مصطفى جحا           
مذاهب وأديان عفّنت يف أدمغتنا، كيـف نسـتطيع أن          !... يف دمها يف ليلة واحدة أو ليلتني؟      ك

لكي دم حنتاج إىل زمن ليس أقصر من زمن البنـاء           ... نتطهر منها، ونتحرر، يف كتاب أو كتابني؟      
 .٤٨"...وترسيخ األوهام

 
 

                                                           
 .١٢ صفحة ،٢٠٠٣، طبعة ثانية، بريوت، اآلخرينالكالم على : األقاويل أيأنطون،  لطّوف األب يوحنا  ٣٨
 .٢٩٨  صفحة،لبنان-املطبعة البولسية، جونيةجمموعة فريدة من النكات والطرائف التارخيية من مجيع بالد العامل، الزغيب املطران الياس،   ٣٩
 .٦-٢: ٣يعقوب   ٤٠
 .)بتصرف(. ٢٠ صفحة ،٢٠٠١دمشق، لثة، مطبعة اليازجي، الثّا، الطبعة حدثين عن احلبكواست ميشيل،   ٤١
 .١١٤ صفحة ،١٩٤٩، سنة عصري الكرمةالراعي راجي،   ٤٢
 .١١٤ املرجع السابق، صفحة  ٤٣
 .١١٤ املرجع السابق، صفحة  ٤٤
 .١١٤ املرجع السابق، صفحة  ٤٥
 .٤٣ صفحة ،١٩٩٨، الطبعة األوىل، دار النهار، بريوت،حارث املياه، روايةبركات هدى،   ٤٦
 .أعده وقدم له عبد وازن. ١٧٧، صفحة ١٩٩٨، الطبعة األوىل، دار اجلديد، بريوت، حلالّجاديوان   ٤٧
 .٢١٨، صفحة ١٩٨٢، اجلزء األول، الطبعة األوىل، لبنان، جزيرة الكلماتجحا مصطفى،   ٤٨
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 ٤٣

 أرجوكم احبثوا يل عن شخص يدافع عني
 

 كثريينمن مكاريوس إىل 
 

هل تستطيع أن تضع إصبعك يف كفّك وتفرك؟ قال األول، بصوت رصني يوحي بأنّ مثّـة اختبـار                   
 .علمي جيريه مع صديقه والغاية منه أن يوصله إىل نتيجة حمددة

ومـا  . أما الثّاين، فبدون أن جييب بكلمة نعم أو ال، مد كفّه وأخذ يفرك بطن كفّه بسبابة يده اليمىن             
 لية، حتى سأله األول، بكلّ رصانة، مباذا تشعر؟أن باشر بالعم

قال بكلّ جد وكأنه يريد أن يفهـم        . إنه انتقال احلس من الكف إىل الدماغ      . ففكّر الثّاين، للحظات   
أال تشـعر بـأني أسـتهبلك؟       : أما األول فقاطعته، وبرصانته األوىل، قال     . صديقه بأنّ إجابته صحيحة   

ويف غضون ذلك، وقف الثّاين والذهول ظاهر على وجهه، وبـدون أن            . ما اية وانفجر بالضحك إىل    
جييب بكلمة أدار ظهره وخرج متعجبا من هذه السخرية ومن هذا املزاح الذي إذا دلّ على شيء فهـو                   

 .يدلّ على سطحية الصديق الغريب األطوار
 املا عشناها ونعيشها كلّ يوم؟أليست قصة كهذه تعكس أمام عينيك واقع احلياة الساخرة اليت ط 
والنهاية الـيت تنسـيك     . والغريب يف هذه الرواية هو الذهول من جهة، والسخرية من جهة أخرى            

ألنّ مجيع ما ستتذكّره من هذه األمثولة هـو انفجـار           . البداية الرصينة واليت كانت وكأنها مل تكن أبدا       
 .قبلالضحك الذي جيعل منك سخرية ملَ مل تكن تعلمه من 

وعندما نصل، فجأة، إىل النهايـة      . أليست هذه شيمة من شيم حياتنا اليومية اليت حنياها جبد ورصانة           
وكيف مل يبق   . اليت تكون، يف مجيع األحوال، غري متوقّعة، ننذهل وننسى أنّ ما بدأناه كان مجيالً ورائعا              

 . أن حتول هلا األيسرمنه سوى قهقهة ضحكة ساخرة تلطمك على خدك األمين فتضطر إىل
وحتاول، من جديد، أن تنسى النهاية لتبدأ جمددا خبطوات ستسبقك وتكون هي أيضا غـري متوقّعـة                  

 .وغري واضحة، وتنتهي بالطريقة عينها
عجب منك، أيتها احلياة، ألنك بضربة واحدة تفقدينين لذّة طعم البداية احللو، وجتعلينين أمثولة مبكية                

 . آن معاومضحكة يف
 ويقول لك، بعينني باردتني وقلب قد تصلّب، هل تعيد اللعبة؟ 
. ال أعرف، وكأنك تريد فعالً أن تبدأ من جديد إالّ أنّ قوة يف داخلك متنعـك               : وبني نعم وال جتيب    

 .ولن تعرف، يف النهاية، إذا كنت متلك من اجلد الشيء الكثري لتدخل اللعبة بقلب من حديد
ام، بني حنني وأنني، وذكريات وضياع، وآهات وزفرات، وتفقد الشهية للطعام ألنّ مجيع             ومتضي األي  

 .أنواع األطعمة يتم حتضريه بعناء كثري وتأكله بدقائق معدودات لتعود من جديد
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وليس لـديك مـن     . ٤٩"ماذا صنعت بالذهب؟ ماذا فعلت بالوردة؟     : "ويأتيك أنسي احلاج ليسأل    
 من الذهب ترابا ومن الوردة رمزا للموت، ألنهم يضعون على ضـرحيك             جواب سوى ذاك الذي جيعل    

: ملاذا تريدون عـذايب؟ فيجيبونـك     : إكليالً من ورد هو نفسه يهدونك إياه يوم عيدك، فتسأل حبسرة          
 .امضي بسالم، ها حنن نودعك بدموع وبكاء

ترتاح، فيـأيت مـن   وتطوي صفحة وتستلقي ل   . وتعرف فجأة كم كان حضورك ثقيالً وغيابك أثقل        
 .يأخذ مكانك يف حني أنّ بصمات شفتيك ال تزال عالقة على فنجان القهوة

وتصحو لتراهم يدعونك إىل احتساء فنجان آخر من القهوة، لتشربه بسرعة، وتقرأ فيه، جمددا، عنوان               
 ال  أريـد رمحـة   : "عذاب لقصيدة مل يفهمها أحد، ولكلمة قال املسيح يوما وعربت مثل غيمة صيف            

 .٥٠"ذبيحة
، يرشقونك بوابل من كلمات هي مجيعها       ٥١"اغفر هلم ألنهم ال يدرون ما يفعلون      : "وقبل أن تقول   

 :أمساء أدوية مهدئة لألعصاب، فتقول مع زهري بن أيب سلمى
 ٥٢مثانني حوالً  ال أىب لَك يسأِم  سِئمت تكاليف احلياِة ومن يِعش    
قّحة لعبارات تنطق ا عيوم بدون أصوات، ومضموا لوم وعتاب، فتدرك           وما هذا سوى قراءة من     

 .أنك كنت اجلزء املظلم من القمر
وتسري وحيدا، حتت ضوء النجوم، تبحث عن حب وتفتش عن حلن، ويكون حالك كحال الـذي                 

 واآلخر سيترك   فتترك مكانك آلخر،  . ٥٣"أبصرته الشعوب ومل يفهموا أمره    : "يصفه كتاب احلكمة قائالً   
 .مكانه آلخر غريه، وكذلك األمر مع اآلخر اجلديد وإىل ما ال اية

وجيمعكم الدهر، من جديد، لتشربوا خنب األيام السالفة، فترفع كأسك معهم، وتتضارب الكؤوس،              
 .لعن اهللا تلك الساعة: كأس الشباب وكأس املعرفة، وتعلو صيحة اجلميع: فتقول معهم بصوت جهري

ب اجلميع كلّ إىل حاله، ويبقى احلب ليحرم أجفانك النعاس، فتصيح وعيونك مغطّاة بسـتار               ويذه 
 .أرجوكم احبثوا يل عن شخص يدافع عني. ليت الذي كان ما كان: من دمعات

                                                           
 .١٩٩٤، طبعة ثانية، دار اجلديد، ماذا صنعت بالذهب؟ ماذا فعلت بالوردة؟ احلاج أنسي،  ٤٩
 .١٣: ٩ متى  ٥٠
 .٣٤: ٢٣ لوقا  ٥١
 … راجع املوسوعة الشعرية املعتمدة ٥٢
 ".هذا هو اإلميان" راجع املرجع يف  ٥٣
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 سأرحل
 مرياي

 
تنذر آتية من عامل بعيد      ،يف اخلارج من الغيم،    جيوش   .١٩١٤اين عام    كانون الثّ  ليايلكانت ليلة من     

ابات  الطـائرات والـدب    .كلّ اتجاه لتعلن حرا الشتائية    موجهة إياهم صوب     جحافلها   شد وحت ،بالويل
 .  الربقسيوفواملدافع والقذائف بدورها تزيد من حدة صوت قصف الرعد وملعان 

 ، وجلست بقريب، وفتحـت صـندوقها،       قدمي الطراز  ا خشبي اصندوقًحاملة  العجوز  وأقبلت جديت    
مـن  ) ِك(سأرحل وقبل أن خيطفين البعد سأقول لك        " :راحت تتلوها على مسامعي   وت منه ورقة    وتناول
 ."أنا

    ِك(سأحكي لك (  و. وشيخوخيت، شبايب   عهد طفوليت، حداثيت   عليك سأقص)ـة وجـودي    ) ِكقص
 يف  كنت باألمس سراًبا، حكاية يف بال العجائز، رواية        "فأنا .ومويت، سعاديت وشقائي، فرحي وسلويت    

صـوري،  ويف هذا الصندوق أيضا     مذكّرايت،  الصفحات دونت    ه هذ علىو .٥٤"كتاب ألف ليلة وليلة   
 حتديد ألناي وسـط هـذا       وفيها خصوصا .  زمين الصامت  اليت أتلفها أوراقي القدمية   وأغراضي وكتيب،   

 .العامل الذي لطاملا اعتربته غريبا
لكي أروي حكـاييت    " :س يف متهيد قصته   هرمان ه ما قاله    نطق وأتكلّم وأردد  سأ .سأخطو .سأبدأ 

 من بعيد، أن أعود القهقرى إىل أوىل سنوات الطفولـة، وإذا اسـتطعت إىل اجلـذور                 أجيب أن أبد  
 .٥٥"العميقة اليت جئت ا إىل الوجود، وما تزال تصنع حيايت دون أن أملسها بوضوح

ها إنّ جـديت    فتقع،  أكرب   بكارثة   اإذوكنت أصغي إليها مسرورة وقد زال عني اخلوف حبضورها،           
 . ئ مستسلمة لرقاد أبدي مفاجاألريكة رأسها على حنت

 أن تصحو من غفوا لتعاود تالوة تلك القصـة الغريبـة علـى              ترقّبأتسمرت يف مكاين وجعلت      
 .ولكن عبثًا طال انتظاري فجديت كانت قد فارقت احلياة. مسامعي

 يزال يدوي يف تلك الصالة الكبرية حيث عهـدنا أن  الصوت اجلدة مضت األيام والسنون وصدى     و 
ي أعمى، وعـن ذنـب    األشياء وحتى عن سبب قتل سقراط نفسه، وبقاء املعر   مجيع عن   لنتكلّمنتالقى  
 .ألف ملاذا؟ وملاذا؟ من هنا وهناكعن و. الفارايب

           ا يل تلك القصا عن سبب قراءمـاذا   و ة يف تلك الليلة الصاعقة؟    ة الغريب ولكن كيف مل أتساءل يوم
  عجيب غريب؟ه صندوق جديت؟ وملاذا أمرىحوعساه 

وفتحت وصعدت العلّية   أت  جترو ويف النهاية حسمت أمري   .  أخذ ورد  ومرت أيام كنت خالهلا بني     
.  لـدي  طّهـا مـألوف   فخطفتها سريعا وإذ خب   ،  وإذ بيدي تقع على ورقة كانت األوىل      . ذاك الصندوق 

                                                           
 .٢٨، صفحة ١٩٨٢، اجلزء األول، الطبعة األوىل، جزيرة الكلماتجحا مصطفى،   ٥٤
 .٢٣٥ املرجع السابق، صفحة  ٥٥
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أخاف و أحسب حساب هذه الفتاة وتفكري تلك،        ، على وجه التحديد   ا، شهر أمضيت" :قرأهارحت أ و
يف موقـع   قـوا هـم     بوددت أن ي  و مني،   نعليهكنت أخاف    .على مشاعر هذه وعلى أحاسيس تلك     

أنصـت إىل خفقـان     وكنت  ،  نوضحكاابتسامهن  من  نفسي   يأعزكنت   قابعة يف الزوايا     .الصدارة
قلوعروقه ونبض   ن،قتلت نفسي ألحييهو.  يف الصحو ويف الكرى نن. ذا وال أدري إ، واآلن أدركـت 

أملـي  صـار   .  يف اختيار جلجليت    أخطأت لقد . قد حان  موعد انطالق قطاري  أنّ   ،وان قد فات  كان األ 
 هم  شأين شأن جواد املركبة، الذي جيعل الناس يف عربته، لكي يتمتعوا          " وقد بدا    ، يف تلك اآلونة   ،موتا

  .٥٦"بالربيع
كثر البكاء وقلّ احلزن، تكاثرت اجلراح وقلّ األمل، تكـاثرت اجلنـة وقـلّ              "يف هذا العامل حيث      

نشـاد دون املسـرة، والـرقص دون        املوت، وكذلك بالنسبة لوفرة الضحك دون الفـرح، واإل        
ما يبدو هلا متداعيا، وأن      أن تقوم ما تراه معوجا، ومتكّن        تعودت سأبقى تلك الفتاة اليت      .٥٧"...النشوة

اعتربوين احلمامة الدخيلة يف سرم، وشبهوين بالفتاة الشقية يف قصة           .ترمي األقنعة املخبأة وجوه القتلى    
 .غري أنّ الذنب كان ذنيب فأنا من أخطأ يف اختيار جلجلته ".الثالشقراء والدبب الثّ"

 . إنها هي. إنه خطّها. توقيع أميعيين وبدأت أقرأ الورقة تلو األخرى إىل أن حملت  
حلمت برؤيتـها،    أمي اليت    .قد كنت، منذ صغري، أالحق جديت، رمحها اهللا، لتحكي يل عن أمي           و 

كانت يف كلّ مرة تؤجل ذلك، وتعيد علـى مسـامعي           لكنها  .  يف أحضاا  االرمتاءومساعها، وملسها و  
 ". بنييتيف الوقت املناسب، يا" :كلمات قد حفظتها غيبا

 بكـلّ   ، أنت ، ألنك كنِت أنت   ؟اآلن عرفت من أنِت، وملاذا أنتِ     . اآلن فهمت كيف وملاذا فارقتين     
 . إليِكاقاشت. أحبك يا أمي. حقيقتك يف كلّ مكان وزمان

  

                                                           
 .٢٥٧لسابق صفحة  راجع املرجع ا.من كلمات الفنان فانسنت فان غوج إىل أخيه تيو  ٥٦
 .٢٢١ راجع املرجع السابق صفحة .من كلمات جورج شكر اهللا يف كتابه رقصة يف العواصف  ٥٧
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 معضلة العبثيني
 

 ناطور احلظّمن مكاريوس إىل 
 

 .يلّ شخصيا وهو أستاذ جامعيرواها إ. هذه قصة من قصص أحد األباء املعذّبني 
ما األسهل؟ أن تغمض عينا وتفتحها لترى نفسك غنيا ومرفّها وعائشا يف قصـر ولـديك اخلـدم                   

 واحلشم؟ أم أن تتعب وجتد وتعمل العمر كلّه من أجل بناء مستقبل أفضل لك ولغريك؟
 أحاول أن أسري معك الدرب      على الرغم من صعوبة هذا الطرح ومشقّة اإلجابة على هذين السؤالني،           

 .خطوة خطوة
ال شك بأنّ الفرضية األوىل أسهل بكثري شرط أن تكون احتمالية حتقّق أحالم اليقظة أمـرا قـابالً،                   

، تصـبح الفرضـية     "كن فيكون "ويف حال مل تكن أحالم اليقظة حتتمل فرضية         . بشكل دائم، للتحقيق  
، أيضا، بأنّ الفرضية الثّانية أصعب، علـى الـرغم مـن            وال شك . األوىل أصعب وأقرب إىل املستحيل    

إالّ أنها تصبح سهلة وقابلة للتحقيق بسرعة أكثر إذا مل تكن من            . إمكانية حتقيقها ولو على املدى البعيد     
 .العبثيني الذي يعيشون حيام وهم ينتظرون احلصول على فانوس عالء الدين

وال ختف  . نتهيت وأنت ال تدري بأنك قد انتهيت إىل غري عودة         أبدأ معك، أيها احملبوب، من حيث ا       
 .عندما أستعمل معك لغة اجلزم هذه، وفيها من التأكيد أكثر مما حيق لشخص مثلي أن يتجرأ ويهني

وسرت الدرب، وال تـزال تسـريه،       . بني طيات الكتب جلست تفتش عن احلقيقة وهي بني يديك          
ىل علم النفس، ومن الالهوت إىل علم الكالم، ومن علم البالغة إىل علم الكـائن،               طويالً، من الفلسفة إ   

                  ومن علم الكائن إىل علم األحياء، وإىل ما هناك من علوم وأحباث ودراسات، ومجيعها عظيمة يف حـد
ذاا ولكنها مل تفلح معك بشيء، ومل تستطع أن تبدل فيك ما هو مفقود باألصل من حيث جوهره ال                   

مل تستطع أن تبدل فيك شـيئًا ألنّ احليـاة          .  حيث وجوده، ومن حيث علّته ال من حيث صريورته         من
وانطلقت من امليثولوجية اإلغريقية إىل الفلسـفة اليونانيـة جبميـع           . أبسط مما تقرأ ومما حتاول أن جتد      

ة العربية إىل النهضة الغربية     ومن الفلسف . ومن املسيح إىل املسيحية بكلّ فكرها والهوا وآبائها       . أعالمها
ومن نشأة العلوم احلديثة إىل     . ومن هيجل إىل الوجودية ومدارسها    . مرورا بالعصور الوسطى ومفكّريها   

وبني ويف مجيع هذه احلقبات وأعالمها، والشخصيات وفكرها، والعلوم وروداها، نسيت           . عصرنا احلايل 
فجميع العلوم تفشل وفشـلت     . يت ال شبه هلا وال شكل     أنك تفتش عن شبه صورة ورسم لشخصيتك ال       

 .عندما انتهت إليك
لقد اخترت املهدئات جوابا ائيا على      . لقد اخترت اجلواب على مجيع أسئلتك اجلوهرية واالعتراضية        

وت يف أزقّة علم النفس وعلم التحليل النفسي وعلى هامشه علم الفلـك             . مجيع األسئلة والطروحات  
 .تبصري والتنجيم وقراءة الكف واألبراجوال
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ال تتعب وال تفتش، فاجلواب على مجيع أسئلتك سـبقك إىل  . أيها الغريزة الذي يعيش يف شبه جسد  
حلّه كثريون غريك أال وهو الغريزة احليوانية اليت وجد من يعمل من أجلها ويسخر يف سـبيل جناحهـا                   

 أني أقصد الغريزة اجلنسية، ألنها أمسى وأرفع مـن أن أتكلّـم             وال أريدك أن تظن يب    . الغايل والرخيص 
نعم مقدسات، هـذه    . بشأا معك أنت من أصوله مل ترتبط يوما بالعامل احملسوس وما فيه من مقدسات             

 .الكلمة اليت تبغضها أشد البغض
أمل يقل لك أحـد     .  أم إىل زوايا ذلك البيت ويف حناياه عد وفتش عن شبه صورة البن ال أب له وال                

إنّ األمومة احلقيقية ال تبدأ يف الطنجرة؟ وأمل يعلّمك أحد أنّ األبوة احلقيقية ليست يف اإلجناب والعمـل         
وتكديس املال من أجل تعليم أشباه األبناء؟ من أحاكم أنت أم هم، وقد منعت من الدينونة، والدينونـة              

 .جرمية حرمها املسيح
أمل تعرف بعد   . بشر احبث وفتش عن رسم لك ليحملك إىل عامل احلقيقة وقد غاب عنك            بني أشباه ال   

ملاذا اآلهلة اليونانية كانت تلد وتولد؟ أمل تدرك بعد ملاذا ولد اهللا ابنه املسيح قبل كون العامل؟ أمل تفهـم                    
ي مثلك؟ وكيف هو    بعد ملاذا متحورت كلّ طروحات فرويد حول مفهوم األبوة والبنوة؟ ماذا أقول لعبث            

فأن تكون ابنا هذا علم قائم بذاتـه        . السبيل إىل إقناعك بأنّ املسلّمات ال ميكن البحث فيها وال التدقيق          
 .وأن تعيش من أجل أن تصبح ابنا هذا هدف احلياة ككلّ. قد أمهلته ونسيته

وما علّموك أن   . ية الصلييب وتأيت لتكلّمين عن جتريد األفيلية أو يوحنا الصلييب، ولتبحث معي رومانس           
وهؤالء مجيعا مل يروا من العظماء سوى مـا نسـبوه           . تطلق عليه اسم إباحيته يف شعره وعشقه لأللوهة       

 . إليهم من الغرائز اليت سخروها لتحمل صلبان مؤلّفات العظماء
أو قيمـة؟ أمل    لكلّ شيء وقته، أيها احملبوب، لكلّ شيء وقته هذا إذا كان للوقت عندك من وجود                 

تنظر بعد يف املرآة لتعرف بأنّ وجهك أصبح يشبه وجه صور الشيطان اليت صـورها فنـانو القـرون                   
الوسطى؟ أال جتد معي أنّ هذه الصور فيها من احلقيقة بقدر ما فيك من مرض العبثية؟ أال ترى معي بأنّ                    

 من البشر من صورهم أشد بشاعة وشناعة من صور الشيطان؟
وإذا عدت إىل ذاتك تدرك بأنّ مجيع ما        . تدور يف فلك البحث والبحث املضين إىل ما الاية        وهكذا   

قيل من ِقبل هؤالء العظماء جيد منفذًا إىل احلقيقة، ألنّ احلقيقة مل تكن تعين يوما ما تزعم به ناقالً عـن                     
، وجربان مـن دم     ٥٨"اةأوالدكم ليسوا لكم، أوالدكم أبناء احلي     :"األديب الكبري جربان خليل جربان      

، "أبناء"و" أوالدكم"ويا ليتك أكملت النص أو حتى اجلملة، أو فهمت الفرق عنده بني             . أمثالك بريء 
فاحلياة ال تقيم يف منــزل ال       ". احلياة ال تقيم يف منازل األمس     "وفهمت ما مل تقرأه بالعمق وهو أنّ        

أمل تفقه بأّن احليـاة ال      . اًء وتدعي بأنها قد أجنبت    عماد له، واحلياة ال حتتاج إىل مثلك ليكون لديها أبن         
تعرف أن تنجب إالّ احلياة؟ والبنوة للحياة يف مفهموم املفكّرين حتمل معىن النمو والشباب والشيخوخة               

فهل خلقت لكي متوت؟ أمل تقرأ مثالً أورجيينوس ونظريتـه عـن            . والعبور إىل حيث تعتقد بأن ال حياة      
                                                           

 .تعريب األرمشندريت أنطونيوس بشري. ٨٨، طبعة جديدة، لبنان، صفحة األبناء، اموعة الكاملة ملؤلّفات جربان خليل جربان املعربة  ٥٨
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الذي قال ما مل يقله أحد بعد؟ أمل تعرف مثالً خبلـود احليوانـات ونظريـة النمـو                  خلود النفس وهو    
واالرتقاء؟ وماذا بعد، أيها احملبوب؟ منذ سنني عديدة وأنا ال أزال أقرأ وأتعلّم، وأعترف أمامـك بـأنّ                  

ا أردت  إذ: وهذا يقودين إىل أن أقـول لـك       . احلياة هي املدرسة اليت لت منها أفضل العلوم وأعظمها        
البحث عن احلقيقة، فتش عنها يف األمثال الشعبية ففيها من احلكمة والعلم أكثر مما يدعيـه أسـاتذتك                  

؟ فإذا كنت تزعم بأنك ابن احلياة وتريد أن تكون          "احلياة مدرسة "هل مسعت يوما باملثل القائل      . النجباء
         ا للحيـاة          فعالً ابن احلياة، فلماذا ال تترك احلياة تعلّمك ولو درسعطي دروسك تريد أن تا؟ أم أنا واحد

 عينها؟
" احليـاة "أين كنت حني وصلت     . أجيبك، أيها احملبوب، وقد أحرقت قليب منذ سبع سنني وال تزال           

هناك يف  . إليك؟ أمل تصلك احلياة بواسطة أب وأم؟ احبث اآلن عن األبوة واألمومة، عن بنوتك الضائعة              
 جلست تتمرن على املداعبة وممارسة اجلنس، كما حيب أن يسميها أبناء جيلك، ومن              تلك الغرفة املظلمة  

يطلق علـى اهلوايـات أو      " ممارسة"قال لك إنّ اجلنس يمارس؟ مل يكن اجلنس ممارسة أبدا ألنّ التعبري             
العرب إذا كنت   امسع إذًا هذه القصة، وخذ منها       . شعائر الدين، وكالمها أبعد ما يكون عن اتحاد كائنني        

 .تستطيع
كنت يف يوم من األيام أسري يف طريق جبلية، وكنت أمحل يف قليب من احلزن والغم ما تتعب عن محله                     

وهكذا كان، وجلست على صخرة قريبـة مـن حافّـة           . قلت يف نفسي اجلس واسترح قليالً     . اجلبال
 غائص يف حبر من األفكار، تأخـذين هـذه          وفيما أنا . وبدأت أتأمل بالسيارات اليت تعرب أمامي     . الطريق

أرجوك، إني  : وقفت أمامي سيارة ونـزلت منها امرأة، وتوجهت حنوي بالكالم، قالت         . وتعيدين تلك 
فسألتها ماذا تريديين مني ألني أنا فالن، ومن دلّك علـي؟           . أحبث عن شخص يدعى فالن، وكنت أنا      

 تعرفون شخصا يستطيع أن يساعدين، فأوعزوا يب إليك،         لدي مشكلة، وقد سألت الناس هل     : فأجابت
. وها أنا أمامـك   . وذهبت لرؤيتك حيث تسكن ومل أجدك، واستخربت فقيل يل إنك يف هذه النواحي            

 .وبدأت. فقلت هلا تفضلي فكلّي أذنٌ صاغية
إذا عرفـوا   كنت أنت يف بطنها، وكانت حبلى بك، وأتت إيلّ لتطلب مني إنقاذها من ذويها الذي                 

هل أنت ابن احلياة؟ ما رأيك اآلن؟ هل ال تـزال           . فلو كنت مكاين، ماذا كنت لتفعل     . حببلها سيقتلوا 
 تبحث عن إجابة على أصعب األسئلة الوجودية واملصريية؟

غامرت بكلّ شيء يف سبيل احلفاظ عليك، ورضيت بأن تكون يل ابنا وأنا مل أجنبك، ومحلت وزرك                  
ويا ليتها عرفت   . نعم، لقد عرفت إىل من تأيت ليكون أبا البنها        . نعم، مل أتركها ترحل   . نينامذ كنت ج  

 .أن تكون أما صاحلة لك
أصـبحت  . وأصبحت كلّ شيء يف حيـايت     . ومرت السنوات تلو السنوات، وأنت يف بييت ويف قليب         

ومل . صليت وأصلّي من أجلك   واعتربتك هدية من السماء، وباركتك و     . أمسي ويومي وغدي ومستقبلي   
وأدخلتك أفضل املدارس،   . أترك سببا من أسباب الراحة والسعادة وفعلته لكي تنمو خبري وسالم وهدوء           
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وال تظـن اآلن    . بكلمة، جعت ألطعمك، وعطشت ألسقيك، وشخت لتكرب، وافتقرت ألغنيـك         . اخل
 .والشفقةبأني أمارس معك لغة رد اجلميل واستمالة العواطف والترثّي 

فإذا كنت تفتقد إىل نوع من      . هل أنت ابن احلياة؟ احلياة يا صغريي ال تقيم يف منازل األمس املظلمة             
 العاطفة مل جتده عندي، فهذا ال يعين أنّ العبثية اهلوجاء هي املدرسة الوحيدة لتخرجك؟ 

ل تنطبق اآلن هـذه     ما األسهل؟ أن تكون قد مت قبل والدتك؟ أو أن تكون أتيت إيلّ وعشت؟ ه               
ماذا كان ليحلّ بك لو رمـت بـك         : الفرضية بشقّيها، أم هلا طريق ثالثة؟ أظن بأنّ هلا طريقًا ثالثة وهي           

أمك يف علبة نفيات؟ أظن بأنك تفضل هذه الفرضية الثّالثة؟ اليت اجلواب الوحيد عليها هو العبثية وسواد                 
 .الوجود

 حلم ودم، أو عن أم من شهوة وغريزة؟ أم تفضل البقـاء ضـمن   واآلن هل تود التفتيش عن أب من   
 عبثية جدليتك التافهة؟

لن جيذبك احلديث عن الالهوت من بعد، ولن يأخذك الكالم بالفلسفة يف ما بعد، ولن يشبع شـيء     
ـ             . يف العامل عطشك إىل العبثية     ت فكيف تريد مني أن أساعدك على التحول من احلياة إىل املـوت وأن

 مائت؟ 
هلم انظر وافهم ما معىن أن يكون تفسري التفسري تفسريا حلادثة، جرت منذ ألفي عام، عقيما وبدون                  

لكانوا عرفوا بأنّ من يصلبوه هو رب احليـاة،         " احلياة"يدركون ما معىن    " أبناء احلياة "فلو كان   . جدوى
فلو كانوا فهموا ماذا تعين كلمة      . ٥٩"ةلتكون هلم احلياة، وتكون بوفر    "وهو الذي بذل نفسه من أجلهم       

، ألنّ احلياة أبعد وأرفع وأمسـى       "للحياة"ألدركوا أنّ اهللا يستطيع أن يصنع من هذه اجلارة أبناًء           " بوفرة"
 . وأقدس من أن تكون أنت ابنها أيها العبثي اجلاحد

                                                           
 .١٠: ١٠ يوحنا  ٥٩
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 مشروع طور البناء
 مرياي

 
 تضيع منـها األحـالم      ، الكلمات الالذعة فؤادها   عندما يتحطّم كربياؤها وعنفواا، وعندما جترح      

 .ليها بالذكريات من عامل الصمت والسكينةإمن ماٍض ال يلبث أن يعود وكأنها واألماين لتغدو 
خيرج  ليمسح الـدمع     إنسانا  علّ  ليف ذاك البهو الصغري تقرع يداها الضعيفتان اهلزيلتان على صدرها            

 ودوالشر .فالوجع الرهيب يكاد ميزقها    . يف وحشة روحها   ها ويؤنس ،الغربة عن قلبها   حوميومن مقلتيها   
 .كاد حيرقهايوهليب النار  .يكاد يهزمها

       ،ا، فتحسل ذال   على  من أ  يهويسدها  جب عابرة،للحظات  تقبع وحيدة لتتأمإىل أسفل، ويسقط ليقب 
يف تشـعر   و. هايعينصة ختنق   من خالل البالط الالمع، أنّ غ      ،تكاد تقرأ وبني اهلنيهة واألخرى    . األرض

كـان   وبعـد أن     ،حجـر من   بزينة يتزين أن   هاعلى قلب مفروضا  بعد أن كان     ف .سرة ممزقة حبضلوعها  
يف سـبيل   ختطّي الذات   قد ضربت صفحا عما كانت تسميه        ها هي اليوم  كها،    متلّاإلحساس بالعدم قد    

 .حمدودغري  أو عطاء حق،و حب  أ، مجيلرونق اإلبقاء على يف سبيل و. خرىل اآلإلوصول ا
يا أيتها النفس احلقرية والبشعة     : ترجتف بعرباتحظ شفتيها تردد    تالفسأكثر فأكثر،     أمعنت النظر  ذاوإ 

ال : الالهاب بلساا   علنملاذا احلب ما دامت احلروب تشعل نرياا وت        واجلشعة والفجة واحلمقاء والفقرية   
للحب. 

 ،، وأخـرى   نعـم  وللحب وحده  تارة،   نعم للحب،  :تقولوجتدها   ،وهناكوتتعارض األحداث هنا     
 .، وألف ال احلبال ،وبلهجة ساخرة

 يستجيب له قلبها وكأنّ مقولـة جـربان         نأنّ مثّة م  إذ ترى    تندهش والضياع   الضوضاء هوسط هذ و 
قشرة الصـلدة الـيت     ال" :رة من الليل  خ تلك الساعة املتأ   يفوالقدمي  خليل جربان تتحقّق يف ذاك القبو       

 إنه صوت مـن     .٦٠"حتجب الثمرة جيب أن تتحطّم حتى يربز قلبها من ظلمة األرض إىل نور الشمس             
 . كلّ ضبابتبددو .للحظة احلامسة لالختيار الصعب والصارم والغريبولقد أتت ا. عامل آخر

 فماذا عساها تقول؟ 
إنـه حفيـف     .إنه خرير املياه   . زقزقة العصافري  إنها .نعم إنه نور الشمس اآليت من ذاك األفق البعيد         

 حلظـة   ،إنها حلظة املغيـب    .إنه تساقط املطر على السطوح يف الليلة اخلرساء        .أوراق اخلريف الصفراء  

                                                           
  .٤٠، النيب، صفحة ١٩٨١، اموعة الثّانية، مكتبة صادر، دار جربان، بريوت، مؤلّفاتربان،  جربان خليل ج ٦٠
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وقبل أن تأخذ القرار، إذا بقرار من جمهول يأخـذها          . الزوال املشوش موم الطبيعة وأعبائها على الكون      
 .ياةقد فارقت احلل. ويرفعها

     مل ومـع ذلـك،     .  واالسـتغراب  ا، وفيه من الصمت ما يثري الغرابة       لقد كان وداعها لدنياها ساكن
 يزال يتخبط يف    الن  مـ ويف موا حياة ل    ،رحلت . كما هو املعتاد   ،امل حيرك أحد ساكن   ، و يكترث أحد 
ن مل يدرك   مـول. ولوم األيام اة وجع الليايل وأمل العتمة      ين مل يذق بعد من احل     مـول. مصريهأتون تقرير   

 ".مشروع طور البناء"بعد أنه 
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 ...احلضور احملب الدائم

 

 من مكاريوس إىل روح عماد رزوق

 

مخس سنوات وأنت احلضور    "... :يف ذلك اليوم، جتاسرت واقتربت من قربه تاركًا أمامه هذه الرسالة           
 .احملب الدائم

 . ويف سجالّت املدافن،ار البشر يف أعم ومل متِض إالّ،مخس سنوات مضت 

 .مخس سنوات مضت وبركة صالتك تظلّل أملي 

 . تكلّمين وأمسعك، يف كلّ وقت أُحدثك وتسمعيني،أناجيك يا ولد 

 لتنال نعمة عدم الشيخوخة واهلرم... مت .ا شامخ الطلعة والطلّةرحلت لتبقى شاب. 

 ... قلبك ةكنت مالكاً حبنانك وحبك وطيب 

أعود أدراجي علّي أفهم ما قد      .  ألتأمل يف مرضك وأملك    ، سبع سنوات خلت   إىل اليوم أدراجي    أعود 
 . وتغيب الذكرى ، ويغيب الفهم عني.حصل

 فأنا ال أذكر مـن      ،أحاول تذكّر أيام وساعات املرض واحلزن واألمل ولكني ال أجد شيئًا يف ذاكريت             
 .فئك اللطيف ونعومة كلماتك وعذوبة ابتسامتكتلك األيام واألسابيع سوى وجهك املشرق ود

 من العمر ال يفوت إالّ يف       ي أدركت أنّ املوت أكذوبة ووهم وأنّ ما ميض        ،معك أدركت أشياء كثرية    
 . وزمن اهلبوط واالضمحالل والتضخم الغاشم،هرولة التقدم اآليل وعصر الالزمن

 اإلبقاء عليك فانتفضـت ودمـرت ضـلوعها         كنت حقيقة احتوا كذبة هذا العامل فلم تقو على         
 .وانسحبت انسحاب العتمة أمام النور

 امس امت،ا لبنيان صرح األماين واملعاين عماد. 

 .زا سرقه العامل العلوي من بني أولئك الذين ال يعرفون متييز الكنوز واجلواهرـكنت كن 

 ...أمال ألوالديوال تزال تبين يف قليب قصورا من أحالم و... كنت ابين 

 . أيها احلضور احلاضر واحملاضر يف مدرسة قليب ووجداين، كلّ ما يف الكون يذكّرين بك،حبييب عماد 

 .بعد مخس سنوات ليس لدي ما أقوله سوى اشتقتلك يا عمري
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 رحلة
 مرياي

 
      
و عـن    أ ٦٢"نشيد احلب "عن  " رسائل راهب من الشرق   "  عما أحبث يف   ٦١"جزيرة الكلمات "على   

 ؟٦٣"وثائق هامة يف خدمة كنيستنا االنطاكية"
 ينذرين بـأنين يف قلـب       ٦٤"ال حيق ألحد أن يكون سعيًدا لوحده      " هناك حيث راوول فولريو بشعاره      

 ما عـدت    ٦٥"مرقاة ااين "حتى يف كتاب    . ، وبأنه مل يبق أمامي سبيل للعودة إىل الوراء        جلزيرة عالقة ا
إنسان كرس  " مبن وصفه يل     ٦٧"الويل يل إن مل أبشر    "ـف. ٦٦"الفارغتانيداي  "أعرف معىن جلزعي أمام     

 ـ ب ٦٨"نفسه للحب"ما أنا يف حاجة إىل    ". الكبري احلبي ال أريد     ٦٩"املستحيالت شفيعة"ربلتنقذين فإن 
 .٧١"القديسة الرسولة" وال حتى ٧٠"العينني املغمضة"أن أكون بعد اآلن الفتاة 

، وأدركت عندها وال    ٧٢"السابع والرجل السامرية"ذكريات إىل لقاء    جبانب ذلك البئر عادت يب ال      
األمر األهم لكنيسـة    " وأنها   ٧٣"املعاصرة القضايا"أدري إن كان األوان قد فات أنّ قضييت واحدة من           

 زأ من سـخفي ومحـاقيت       ٧٦"األجنحة املتكسرة "  كانت   ٧٥"بني دمعة وابتسامة  . "٧٤"األلف الثالث 
ولكـن  . ٧٨"من صميم احلياة  " علّ قصيت تضحي     ٧٧"تاريخ أصفياء اهللا  "د من   وسذاجيت وتراين أستشه  

 ؟ ٧٩"يوم الدين"أتراه 
                                                           

 .١٩٨٢، اجلزء األول، الطبعة األوىل، جزيرة الكلماتجحا مصطفى ،   ٦١
 .١٩٧١ لبنان،-، مطابع الكرمي احلديثة، جونية٦، أوراق رهبانية نشيد احلب، رسائل راهب من الشرق موراين جناديوس،  ٦٢
 . ٢٠٠٠منشورات النور، مطبعة النور،  ،١٧٢٤وثائق هامة يف خدمة كنيستنا اإلنطاكية، من صنع االنفصال سنة جبور مكاريوس واخلوري توفيق،   ٦٣
ـيالد  .١٩٨٢كسروان، - يوين برينتنغ برس، العقيبةمنشورات مجعية راوول فولريو اللبنانية، مطابع ،ال حيق ألحد أن يكون سعيدًا لوحده، فولريو راوولبرونشثويلر فرنسوا،   ٦٤ عربه شحاده م
 .خليل
 .عين جبمعه وضبطه وتصحيحه األب لويس شيخو اليسوعي. ١٨٩٨ اين، طبعة ثامنة، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت،ثّاجلزء المرقاة ااين،   ٦٥
 .دعد قناب عائدة. تعريب د. ٢٠٠١ لبنان، -ثانية، مؤسسة دكّاش للطباعة، البوارطبعة  ،اليدان الفارغتان، رسالة تريز ليزيودي ميستر كونراد،   ٦٦
 .مجعه ونسقه وقدم له ونشره اخلوري مكاريوس جبور. ٢٠٠١، مؤسسة دكّاش للطباعة، الويل يل إن مل أبشر أيب خليل شحادة ميالد،  ٦٧
 .١٩٦٩حلب،  مطبعة اإلحسان، احلب الكبري،جاموس يوحنا،   ٦٨

٦٩   ،يسة ريتا دي كاسيا احلاج األب إميل البولسية، جونيه ،  طبعة ثانية،٢٨سلسلة الشهود  ،)١٤٥٧-١٣٨١(شفيعة املستحيالت، القدة، املطبعة البولسيلبنان، -منشورات املكتبة البولسي
١٩٩١. 

٧٠   ،ة، جونيهمنش ،  طبعة أوىل،٨، سلسلة الواحة املغمضة العيننياحلاج األب إميل البولسية، املطبعة البولسي١٩٨٨لبنان، -ورات املكتبة البولسي. 
٧١  يسة، إميلياحلاج األب إميل البولسية، جونيه٣٦سلسلة الشهود  ،١٨٥٦-١٧٩٧دي قياالر  ، الرسولة القدة، طبعة أوىل، املطبعة البولسي١٩٩٢لبنان، -،  منشورات املكتبة البولسي. 
 .٢٠٠٣، طبعة أوىل، بريوت، السامرية والرجل السابع، لطّوف األب أنطون يوحنا  ٧٢
 .٢٠٠٢بريوت،  ،)١(قضايا معاصرة  ،الزواج املدين، املُساكنة، االستنساخلطّوف األب أنطون يوحنا،   ٧٣
ترمجها املطران كريلـس  . ٢٠٠٠لبنان، -ة أوىل،، املطبعة البولسية، جونيه، منشورات املكتبة البولسية، طبع٢٢سلسلة الفكر املسيحي بني األمس واليوم  ،األمر األهم لكنيسة األلف الثّالث  ٧٤

 .سليم بسترس
 .اموعة األوىل، مكتبة صادر، دار جربان، بريوت ، مؤلّفاتجربان خليل جربان،  ٧٥
  .املرجع السابق ٧٦

ترمجه األرمشندريت أدريـانوس  . ١٩٨٧املطبعة البولسية،  ،القرن الرابع إىل منتصف القرن اخلامس من مطلع ة األنطاكيةتاريخ أصفياء اهللا، نساك البطريركيتيودوريتوس أسقف قورش،   ٧٧
 .شكّور
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ي نطقت باحلقيقة الوحيدة اليت أفلجـت عـن صـدري            لتو … ال أدري  … ال أدري  …ال أدري  
 وتسلقي قمم اجلبال وحتليقي فوق البحار والسهول وجلوسـي          األسراروأزالت الغبار عن ادعاءي لوج      

 ...ر ومسايريت للنجومقرب القم
... لوهلة ظننت أنّ خفايا الكون كنت قد خبأا يف خزانيت، ولكن عبثًا           ... متعجرفة أنا ... مدعية أنا  

 وأحسـب   -أنا من أكره االنتظـار    -مل أعد أريد االنتظار   ... فالكلمات كلّها قابعة يف أعماقي تنتظرين     
حننا منقتل الوقت   :" يوما ولكن صدق قول أستاٍذ يل     الوقت وأعد الساعات والدقائق والثواين علّي أسبقه        

 "...بس الوقت بيزحبنا
وليمـة  "ركيب يف رحلة جديدة إىل جزيرة جديدة خوفًا مـن أكـون             ميف اية املطاف، عدت إىل       

 .٨١"أصابع القدر أقوى مني" فإنّ ٨٠"ألعشاب البحر
 

                                                                                                                                                                                     
 . ، منشورات بيت العيلة، مطابع معوشي وزكريا١قصص من صميم احلياة أبو جودة بشارة،  ٧٨
 .٢٠٠٢طبعة أوىل، دار اجلديد، بريوت،  ،يوم الدينمري رشا، األ  ٧٩
 .١٩٨٨دار أمواج، بريوت،  ،يمة ألعشاب البحر، نشيد املوت، روايةولحيدر حيدر،   ٨٠
 .١٩٨٦لبنان، -جونيه، املطبعة البولسية طبعة ثالثة،أصابع القدر، مسعود ميخائيل،   ٨١
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 دروس وعرب
 

 البخل 
يا ابين، بإمكانك   :  عن خرباته يف هذه احلياة، ومما قال يل        كنت أحتدث مع رجل يف الثمانني من عمره        

أن تبين صداقة مع مجيع أصناف البشر، مع الكذوب ومع السارق ومع الزاين ومع اللئيم ومع اخلبيـث                  
ومع احلسود ومع احلقود اخل، وال أحد منهم يضرك، ولكن إياك مثّ إياك أن تـبين صـداقة أو أن تثـق             

 حبه للمال واملقتىن يكون على استعداد ألن يكذب ويسرق ويزين ويفعل مجيـع              بالبخيل فهو من جراء   
ليتين مسعت من   . الرذائل، وال يتوارى من أن يبيع كلّ شيء مبا فيه ابنه أو ابنته بسبب خبله وحبه لألموال                

 .هذا الرجل ومل أثق يوما ببخيل
 

 الكرم 
ر مينعه من اخلروج قبل أن يطعمه ويسقيه، وإذا         أخربين رجل عن صديق له كان إذا ما دخل بيته زائ           

ليت أمثال هذا   . اعتذر أو متنع فكان صاحب البيت يرغمه حتى عن ولو اضطر إىل ضربه بالعصا ليأكل              
 .الرجل يكثرون يف هذه األيام، فنحن اليوم حباجة إىل أمثاهلم لتعلّم دروس وعرب يف الكرم

 
 )وال أقول أب(أسوأ والد  
 ولكنه ال ميكن أن يكون رجالً؛ وأسوأ إنسان؛ ولكن صفة اإلنسانية بعيدة عنه، وأسـوأ                أسوأ رجل؛  

امرئ؛ ولكن املروءة منه براء؛ وأسوأ شخص؛ ولكنه بدون هوية شخصية، هو ذاك الوالد؛ وكان خريا                
فعل حبجـة أنـه     له لو مل يتزوج وينجب؛ الذي يرى ابنه يسري منطلقًا حنو حتفه، وال مينعه، بل يتركه ي                

 فهل أنت أيها األب تفعل فعله؟. خياف على أعصابه
 

 الصرب 
يف إحدى املرات اليت كنت فيها أزور دار املسنني، وكنت مهموما وقلقًا بسبب أمر ما، رأتين عجوز                  

ري مبـا   يا ابين، أين العقل؟ فوقفت حـائرا، ال أد        : قد أرهقتها مهوم احلياة، فأحست يب، وسألتين قائلة       
وبعد تفكري قليل، أجبتها مبا تعلّمته، ظانا بأنه اجلواب األنسب          . أجيب، وراودين شعور بأنها تسخر مني     

العقل يف الصرب يا    : فنظرت إيلّ حبنو وحب وقالت    . إنه يف الرأس يا جديت    : على مثل هذا السؤال، وقلت    
 .رمحها اهللا. كان جواا درسا لن أنساه مهما حييت. ابين
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 املزيفون 
خالل زياريت املتكررة إىل بيت املسنني، كانت امرأة عجوز تسترعي انتباهي بصمتها وحزا وشـدة             
. ويف كلّ مرة كنت أحاول أن أتكلّم معها وأمسع منها واثقًا بأنّ لديها الكثري من الدروس لتعطيين                . أملها

أتين باخلروج من صمتها عندما تنهدت وقالـت        ويف أحد األيام فاج   . حاولت كثريا ولكن بدون جدوى    
ال : فقالـت . تكلّمي ال تترددي  : قلت هلا . تريد أن تسمع مني شيئًا؟ لكني أخاف من أن أجرحك         : يل

. كانت تلك آخر كلمة مسعتها منـها، رمحهـا اهللا         . وبكت. ختف إالّ من أولئك الذين يقرأون باإلجنيل      
 .ذي خدع تلك املرأة حتت شعار وستار اإلجنيلواهللا أعلم من هو ذاك املزيف ال

 
 الصمت القاتل 
رجل يف الستينات من عمره، مهمل ورثّ الثياب، ويبدو كأنّ          . كنت ألتقي به كلّ يوم على الطريق       

وحاولت مرات  . ويف إحدى املرات تشجعت ووقفت بقربه وسألته إذا كان حيتاج إىل شيء           . ال أحد له  
وعندما مهمت أن أرحل خرج عن صمته ورماين        . أحصل منه على أي جواب    عديدة، ولكن بدون أن     

 :ذه األبيات
 قُرِب احلبيب وليس إليه وصولُ   وأصعب ما قاسيته من أمل اهلوى 
 واملاُء على ظهوِرها حممولُ   كالعيس يف البيداِء يقتلها الظمأ 

لّما رأيته علـى الطريـق، وبـدون        قال هذا وصمت، وحاولت مرة تلو األخرى، وكنت أفعل ذلك ك          
 . جدوى، إىل أن غاب ومل أعد أراه البتة

 
 الصالة 
وبعد اخنراطي يف احلياة    . عندما كنت طفالً علّمين والدي أن أصلّي الصلوات اليت يعرفها مجيع الناس            

. اخلصـوص اإلكلرييكية تعلّمت الكثري عن الصالة وقرأت الكثري من الكتب وأقوال القديسني يف هذا              
 .ولكني مل أعرف معىن الصالة احلقيقية إالّ بعد أن رقد بالرب ابين عماد

 
 القديسة القريبة البعيدة 
. كانت شابة يف الثالثينات من عمرها     . تعرفت إليها، وكنت أخدم إحدى الرعايا يف منطقة كسروان         

أصاا املرض العضـال،    . دها ثالثة أوالد  متأهلة وعن . وابنة أسرة مرموقة وتقية   . وحيدة بني أخني شابني   
كنت أذهب لعيادا مرة يف األسبوع أو أكثر حبسب ما كانـت            . ومل يترك مكانا يف جسمها إالّ وطاله      

اخترقت صميم حيايت بصمتها وصالا وخشوعها وحمبتها، وكنت أرى زوجهـا وأمهـا             . تلح حالتها 
وشاء الـرب   . اد يف شعوري بضرورة البقاء بقرا وقرب أسرا       وأوالدها الثالثة يتألّمون، األمر الذي ز     

ووحده اهللا يعلم كم تألّمت     . وكانت وفاا يف أوائل كانون األول     . أن ترحل إىل حيث ال أمل وال وجع       



 مكاريوس جبور ومرياي صعب  م من وجهكاملظلاجلزء 

 ٥٨

وقرب عيد امليالد، وكنـت قـد       . لرحيلها، وكم كنت أشعر ا وهي تستعد للرحيل عن هذه الفانية          
.  ببعض املساعدات قبل حلول العيد، بكلّ أسف، مل يكن بإمكاين الوفاء بوعـدي             وعدت بعض األسر،  

وقبل ثالثة أيام من العيد، وال أعرف ملاذا، مسعت، حوايل الساعة احلادي عشرة ليالً، صوتا يف داخلـي                  
، وجاءين شعور قوي بأنّ هذه املرأة موجودة معـي        . ال ختف، سيكون كلّ شيئًا على ما يرام       : يقول يل 

لقد تركت ليليان معي مبلغا من املال       : ويف اليوم الثّاين اتصل يب زوجها وقال يل       . فطلبت منها مساعديت  
نعم، يوجد يف حياتنا قديسون عديـدون،       . وهكذا كان . من أجل مساعدة من هم حباجة يف هذا العيد        

 .ائم يف حيايتوليليان واحدة منهم، وأنا ال أنساها منذ أن عرفتها، وأشعر حبضورها الد
 

 الغدر 
وكـم  . فيما كنت أتسامر مع أحد الرجال املخضرمني، خطر ببايل أن أسأله ما هو الغدر، ففعلـت                

 .عندما يفرغ جيبك من املال، إذ ذاك تعرف ما هو الغدر: صعقت من جوابه عندما قال يل
 

 


