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 يخائيل نعيمهملنصوص خمتارة 

 )وفًقا للتسلسل الزميّن(
 
 
 

َْوُر األَدب  ِمح
 (1921لسنة " جملموعة الرابطة القلمّية"  مةً دّ ُوِضَعْت مق)

 
 

 ُة فيِه حيواٌن ُمستحَدٌث ِمن مجاِد ي  البَِ  َرتِ والذي َحا

ِعْبَة الِعَب وَحْْيُة احِلَْي. جييء من حيث ال يدري. وميضي إىل حيث ال يدري. حيّل هذه األرض ردًحا من الزمن فيبهره  - هو اإلنسان
جالل ما يرى، ويسحره مجال ما يسمع. فوقه جنوم ال تُ ّعد وحوله فضاء ال حُيّد، وخلفه وأمامه حياة ترتد ى كّل حلظة برداء. فصول 

تلحق أبجيال. هنار تبتلعه ظلمة، وظلمة ميحوها هنار. والدة وموت، وموت ووالدة، وبني الوالدة واملوت أشواق  تعقب فصواًل، وأجيال
حّّت تلتهب، وآالم ال تكّن حّّت ََتِْيج، وسعادة ال ُتورق حّّت تذوي، وعطش ال يرتوي حّّت يعود، وجوع ال يطمئّن حّّت  تنطفئال 

 يثور.

حّّت اليوم وهو يف صراع مستتّب مع الطبيعة. ال يصرعها مرّة حّّت تصرعه  ه اليقظةُ اأَلحاجي. منذ خاجَلْت نفسَ هو اإلنسان_ ُأحجية 
ه أبلف تطاء عن سّر من أسرارها حّّت تباغألف مرّة. وال يتغّلب على عثرة من عثراَتا حّّت تقيم يف سبيله ألف عثرة وعثرة. وال يرفع الغ

وهو مغلوب. ومن الغريب أنّه، مع ضعفه الواضح وجبوَتا الظاهر، ال يزال يصارعها. فال هو ينثين وال هي  سّر وسّر. فهي غالبة أبًدا
 ترحم. وال هو يقّر هلا ابلغلبة وال هي تسحقه فتسرتيح منه وترحيه.

اة فال يلبث أن يعود منتصًبا فما السّر يف حرب هذا "احليوان املستحَدث" مع كون، ما هو ابلنسبة إليه إاّل حشرة صغْية؟ تصرعه احلي
أشكااًل فيتحّملها  على ساقَيه متّحفزًا للوثوب. ُُتَرُِّعُه من املرارة ألواًًن فال ينقم عليها وال يرتكها إاّل قسر إرادته. َوتُ ْنزِل به من املصائب

 بثبات وصب. وتقيم يف وجهه من العقبات جبااًل فال تثنيه عن سْيه وال تثبط عزميته.

 حيوان، َوأَْْي احلّق، غريب عجيب، فما السّر يف هذا الثبات؟ حيواًًن" يثبت يف جهاده مع الكون مثل هذا الثبات لَ إّن "

ي أَو ليس السّر يف أّن هلذا احليوان "املستحَدث" سالًحا ال حتّطمه العناصر وال يفلُّه املوت؟ وهل ذلك السالح إاّل قًوى كامنة فيه ه
 واه احليوانّية؟أشّد وأمنت وأبقى من ق
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حبِّب إلينا احلياة، وتذكي  ُ تلك قوى الروح غْي الفانية. تلك هي القوى اليت ترفعنا فوق احليوانّية، وتُرينا يف دايجْي احلياة وميَض أنوار ت
ونشعر هبا إّّنا ال ندركها   على غْي معرفة منّاالبون. إي. هي قوى الروح ُتسّْيًنيف داخلنا شرارَة أمل أبّن ال بّد أن ندرك يوًما ما حنن ط

 بعد. لذاك نبحث عنها حّّت إذا ما وجدًنها وجدًن أنفسنا فعرفنا إذ ذاك منزلتنا من الكون، وِسْرًن معه ال ضّده لنتم  به ويتّم بنا.

 أنفسنا يف اّلّل. وإن سَعْينا ننّا يف كّل ما نفعل، وكّل ما نقول، وكّل ما نكتب، أّّنا نفّتش عن أنفسنا. فإن فّتشنا عن اّلّل فلنجدَ إأجل. 
وراء اجلمال فإّنّا نسعى وراء أنفسنا يف اجلمال. وإن طلبنا الفضيلة فال نطلب إاّل أنفسنا يف الفضيلة. وإن ََبَْثنا عن ِمكروب فال 

ارًن. فكّل ما أيتيه اإلنسان مكتشفون سرًّا من أسر إاَل عن أنفسنا يف املكروب. وإن اكتشفنا سرًّا من أسرار الطبيعة فما حنن نبحث إاّل 
اإلنسان. حول هذا احملور تدور علومه وفلسفته وصناعته وُتارته وفنونه. وحول هذا احملور تدور آدابه.  -إّنّا يدور حول حمور واحد هو

َمة لعمل أيتيه إاّل مبقدار ر نفَسه عّله يدرك القوى اليت تسْي به يف َبر الوجود. وال قيفهو يف كّلها يسعى وراء أمر واحد. وهو أن يُْظهِ 
ما يُدنيه ذاك العمل من معرفة نفسه أو يُقصيه عنها. وسواء أدرك اإلنسان ذلك أم مل يدركه فهو أبًدا يقيس كّل مآتيه هبذا املقياس، 

فحصنا، إاّل اتريخ هذه تفظ مبا يشاهد فيه مظهرًا من مظاهر نفسه. وما اتريخ املدنّية، لو فيُ ْهِمل منها ما ال يزيده بنفسه معرفة، وحي
 الغربلة الدائمة، واملقابَلة بني األمور، وانتقاء ما فيه أثر روحّي جليل، وإمهال ما ليس فيه من أثٍر يُذَكر.

تعش إّن على سطح األرض املاليني من البناايت اليت شادَتا يد اإلنسان من قدمية وحديثة. ولكّن اآلاثر اهلندسّية اليت تقّر هبا العني وتن
دهشة هبا الروح ال تُ َعّد ابملاليني وال ابأللوف. ويف العامل جبال من الرسوم والتماثيل. لكّن الرسوم والتماثيل اليت نقف أمامها خبشوع و 

العامل قناطْي مقنطرة من اآلاثر الكتابّية. فكم هي الكتب اليت ال تزال تقصدها البشريّة ]مكتبات[ تُ َعّد على األصابع. ويف مكاتب 
 شف املعرفة واحلكمة من سطورها!لرت 

دهرًا. فاألثر  خيطئاًل، لكّنه ال يج خيطئاليوم يف حكمه على أثر من اآلاثر، فيستكب الصغْي ويستصغر الكبْي. قد  اإلنسان خيطئقد 
ح اليت تتقّلب عليها اخلالد ال ميوت. وامليت ال يعيش. وال خيلد من اآلاثر إاّل ما كان فيه بعض من الروح اخلالدة. بني كّل املسار 

ًدا يف  ومشاهِ اًل سديّة. ففي األدب يرى نفسه ممثِّ مشاهد احلياة ليس كاألدب مسرًحا يظهر عليه اإلنسان بكّل مظاهره الروحّية واجل
يسمع  وقت واحد. هنالك يشاهد نفسه يف األقماط حّّت األكفان. وهنالَك ميثِّل أدواره املتلّوِنة بلون الساعات واألاّيم. وهنالك

نبضات قلبه يف نبضات سواه، ويلمس أشواق روحه يف أشواق روح غْيه. ويشعر أبوجاع جسمه يف أوجاع جسم إنسان مثله. هناك 
عواطفه الصّماء لساًًن من عواطف الشاعر. وتلبس أفكاره رداء من نسيج أفكار الكاتب. فْيى عن نفسه ما كان خفيًّا عنه.  ذتّتخ

من النطق به، فيقرتب من نفسه ويقرتب من العامل. فّرب قصيدة أاثرت فيه عاصفة من العواطف. ومقالة  يًّاَعيِ وينطق مبا كان لسانه 
اء، تفجّرت هلا يف نفسه ينابيع من القوى الكامنة. أو كلمة رفعت عن عينيه نقااًب كثيًفا. أو رواية قلبت إحلاده إىل إميان، وأيسه إىل رج

فضيلة. تلك مزية قد ُخص  هبا األدب. وتلك هي مملكة األدب ال ينازعه عليها ُمنازِع. وما سلطان  ومخوله إىل عزمية، ورذيلته إىل
م  ِ ب إاّل أنّه أبًدا ُيشاِطر العالًعا آاثرها. وما شرف األدياألدب إاّل يف أنّه أبًدا جيول يف أقطار النفس ابحثًا عن مسالكها، مستطلِ 

 ما وجد آخر بعًضا من نفسه يف تلك االكتشافات كان يف ذلك لألديب أطيب تعزية وأكب ثواب.اكتشافاته يف عوامل نفسه. حّّت إذا 

د ا هو من يزوِّ يبً إذن فاألدب الذي هو أدب، ليس إاّل رسواًل بني نفس الكاتب ونفس سواه. واألديب الذي يستحّق أن يُدعى أد
 رسوله من قلبه ولّبه.
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ا لألزايء اء العربّية لوال اعتقادها أبهّنا قد اّّتذت من األدب رسواًل ال معرضً م هذه اجملموعة إىل قر  انت لتقدِّ إّن "الرابطة القلمّية" ما ك
ة. وقد تكون خمطئة يف ما تعتقد. لكّن إخالصها يف األقّل يشفع خبطئها. فهي ال تّدعي هلذه اجملموعة أكثر روضيّ عَ اللغويّة والبهرجة ال

إاّل تشويق بعض األرواح الناشئة إىل طرق األدب عن سبيل النفس ال عن سبيل املعجمات فحسبها ا تستحق. فإن مل يكن هلا  ّ م م
 ثوااًب. فقد كفاًن ما عندًن من املعجزات اللغويّة، وآن لنا أن نتعّطف ولو ابلتفاتة على ذلك "احليوان املستحَدث" الذي كان وال يزال

 السمكة حّّت رأسها".  تُ هو أحرى ابلنظر والدرس من رأس السمكة يف قوهلم "أكلْ نا جند فيه ما سّر األسرار ولغز األلغاز، لعلّ 

 ميخائيل نعيمة،
 .358-354، ص 1979اجملّلد الثالث، بْيوت، دار العلم للماليني، ، الغرابل، اجملموعة الكاملة من
 

### 
 

 بصيص نور
  

فما هي القدرة  .وأهّنا قد تَقُصر فال متتّد ألبعد من يوم أو ساعة .أّن أعمار الناس قد تطول إىل املئة أو أكثر من السنني أعرفُ ]...[ و 
ل كيفما ات  َفق؟ أم أّن تفكْيًن يف  ل األعمار؟ أين هي؟ وهل هلا يف تفصيلها هنٌج ال حَتيد عنه؟ أم أهّنا عمياء تُفصِّ أو  عمياءَ  قّوةٍ اّليت تُفصِّ

ضروب من البالهة، أو مفردات يف القاموس ال  ،من البالهة؟ إذن، فالعدل كذلك، والنظام، واحلكمة، وحّب البقاء هو ضربٌ  ُمبِصرةٍ 
ا من هذا الكتاب، إذ كنت جالسً  "املرحلة األوىل"ها يف فصل سابق من تُ وإذن من أين جاءتين تلك اللمحة الساحرة اّليت وصفْ  .أكثر

النفق ينفرج، وأبصرت نورًا ضاعت فيه   تُ سْ من صخور الشخروب، فأحسسُتين كاملاشي يف نفق مظلم، مّث أحسَ  وحدي على صخرة
 .1؟كّل احلدود بيين وبني الكائنات

كان يدرس   اسكتلندي شابٍّ ( بنيويورك) كنت يف مثل ذلك اجلّو من القلق النفسايّن عندما مجعتين الظروف يف بدء سنيت الثالثة
، من بعد أن ارحتت إليه واراتح تُ وكنْ  ة.ا يف أحد البيوت اجملاورة للجامعناها معً وكان شريكي يف غرفة صغْية اكرتَيْ  .اجلامعةالصيدلة يف 
 ."ميشا"وكان يدعوين  (خُمتَصر ِولَيم" )ِبلّ "إيّل، أدعوه 
وله كماٌن ال ينفّك  .نيخالل نظّارتني مسيكتَ وكان يُبِصر الكون من  .اجلَفن احلركات، كسْيَ  ئَ الصوت، هاد تَ خافِ  "ِبلّ "كان رفيقي 
 .ُأَسّر بعزفه تُ كنْ و  .أوقات فراغه، ولكن من غْي أن يزعجينيف يَعِزف عليه 

أخْيًا سألته  .مساء كّل مخيس من كّل أسبوع يتأّبط كمانه ويَنزِل إىل املدينة فال يعود حّّت الساعة العاشرة "ِبلّ "مّر شهران وأًن أرُقب 
 .فأجابين أنّه عضو يف مجعّية تَعِقد اجتماعاَتا مساء كّل مخيس، وأنّه يتبّع ابلعزف على كمانه يف كّل اجتماعيف ذلك 

 ماذا غْي العزف يف اجتماعاتكم؟ :قلت
 .اّليت قامت اجلمعّية لنشرها املبادئحماضرات ومناقشات يف  :قال

 وما اسم اجلمعّية؟ 
                                                           

 [.252 -251، ص 1979بْيوت، دار العلم للماليني،  اجملّلد األّول، ،األوىلسبعون، املرحلة ، اجملموعة الكاملة]هذه "اللمحة الساحرة" حتّدث عنها نعيمه يف  1



   

لبنان - مصبح زوق اللويزة، سيّدة جامعة في اللبنانيّ  الفكر مؤّسسة  

 

4 
 

  وفّيةصاجلمعّية الثيو. 
 وما هي مبادئها؟ 
 أمّهها التقّمص وميزان الثواب والعقاب. 
 ما معىن التقّمص؟و  !التقّمص؟ 
  َفهي متوت لتوَلد حّبًة من جديد م.من جديد، كما تفعل احلّبة ابلتمان ميوت يعود بعد فرتة من الزمن فيولد معناه أّن كّل م. 
 أتعين أنيّن سأموت مثّ أعود فأولد يف مثل جسمي احلايّل وظرويف احلالّية؟ 
 َتها معك عند املوت بل تولد يف جسد جديد يُهي أ لك حسبما تقتضيه أعمالك وميولك ومواهبك وعالقاتك اّليت محلْ  .ال

 .من حياتك احلاضرة
  يل ذلك اجلسد؟ يهيئوَمن اّلذي 
  أو ميزان الثواب والعقاب"التكافؤ"القائمون على ميزان ،. 
 وما هو ذلك امليزان؟ 
  الشّر و  .اخلْي ابخلْي. ومن زرع القمح حصد القمح .من زرع الزؤان حصد الزؤان. فحَتُصد مثلما تزرعإنّه النظام القاضي أبن

 .حّّت األفكار والنّيات ّتضع للنظام .ابلشرّ 
  رع الزؤان حيصد الزؤان إىل األبداوز  .رع القمح حَيُصد القمحاإذن يبقى ز. 
   خطأه فيزرع اخلْي. وذلك ال يكون له إاّل ابالختيار والدًة بعد والدة.رع الشّر ابل القصد من تكرار الوالدات أن يُدرِك ز 
  ئيل.اإذن خالُصَك يف يدك اي إسر 
 .أجل. خالصك يف يدك 
 ظوظ بني الناس؟وال َدخَل ّلّل يف تفاوت احل 
  ُساح والبَ َله، ومينح اآلخر على اإلطالق. وإاّل فأّي العدل هو عدل هللا َيضِرب جنيًنا يف بطن أّمه ابلَعمى، أو ابلُبكم، أو ابلك

 يطغى على ابقي ميوله عاد لٌ يْ القّوة والعبقريّة واجلمال؟ إّّنا يكّون كّل منّا حياته اآلتية من حياته احلاضرة. فمن مات وبه مَ 
ًنبوليون  غإىل األرض فكان ذلك امليل أبرز مواهبه. هكذا عزف موتسارت على البيانو وهو يف الرابعة من عمره. وهكذا نب

 يف فنون احلرب وارتقى العرش. وكان جندايًّ جمهواًل. مثّ مات منفيًّا ألنّه يف حياته ما استحّق تلك النهاية.
  ِّل. إّنك لَتكاد تعّطل علّي تفكْيي. إذا صّح قولك فما ابيل ال أذكر شيًئا من حيايت السابقة؟على رِْسلك اي ب 
  َ؟ إّنك تنام ليلك مّث تُفيق فال تذكر إاّل القليل القليل من أحالمك. وقد ال تذكر ة املوتوكيف تذكرها وبينك وبينها َوهد

منها شيًئا. فكيف بك تنام نوم املوت، وتنتقل من جسد إىل جسد، ومن حال إىل حال؟ وهناك اّلذين يذكرون، واّلذين 
 يَروون حكاايِت َحَيواٍت سابقات ولكّن الناس ال ُيصدِّقون.

 أتصّدق أنت؟ 
 .أصّدق. أجل 
 !هنيًئا لك 
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. ومل أُك من قبلها قد مسعت أو قرأت شيًئا عن التقّمص. وعلى َقْدر ما استغربت االسكتلنديطالت احملاورة األوىل بيين وبني رفيقي 
رفيقي يف األجوبة والشرح، أفتح هلا عقلي وقليب  يف األسئلة، وتبّسطَ  العقيدة واستهجنتها يف بدء حديثنا عنها وجدُتين، كّلما متاَديتُ 

أوسع فأوسع. حّّت إّنين أذهلت ِبّل عندما رحت أفّسر حيايت، واحلياة إمجااًل، على ضوء تلك العقيدة. فَحْسيب منها أهّنا رّدت إيّل 
ّوضتين عن فكرة "اخلطيئة اجِلّديّة" و"الَدينونة الرهيبة"، إمياين بقدرة شاملة، منظِّمة، عادلة، حمُِّبة، ال حماابٌة يف نظامها، وال زَْيف. وأهّنا ع

 جمهول، فكرة اخلالص جبهودي اخلاّصة، وذلك عن طريق التجربة املؤدِّية إىل املعرفة. وألّن املعرفة ال تكون معرفة إاّل إذا مل يبَق لديها أيّ 
دة قد جعلت العمَر حركة موصولة تتخّللها فرتات انتقال من وألّن تلك املعرفة يستحيل بلوغها يف خالل عمر واحد مهما طال، فالعقي
 جسد إىل جسد، ومن حال إىل حال. وهي الفرتات اّليت ندعوها "املوت".

اإلنسان اجلاهل،  –وعالَم ال؟ عالَم ال يُفِسح هللا لإلنسان جمااًل للمعرفة غَْي سنوات معدودات، والزمان كّله يف قبضته؟ وها أًن 
وّقع من ولد يدخل مدرسة ابتدائّية أن خَيرج منها بعد سنة بشهادة دكتور يف الفلسفة. فكيف يريدًن هللا أن ندخل ال أت -القاصر

مدرسة احلياة لننتهَي منها يف َعْقَدين أو مثانية عقود من السنني بشهادة ّتّولنا دخول "ملكوته السماوّي" و"فسيح ِجنانه"؟ وإاّل 
 والدود ال ينام... تنطفئر ال فمصْيًن إىل اهلاوية حيث النا

ُب العقيدة أن تفّسر يل صفات الناس وِصالَتم بعِضهم ببعض ما بني أبّوة وأمومة وأخّوة، وصداقة وعداوة. إهّنا صفات مّث َحسْ 
الوراثة والبيئة. وليست الوراثة والبيئة مها اللتان  حُتَدِّدوصالت موروثة عن َحَيواٍت سابقات. فال اعتباٌط فيها وال مصادفات. وهي اّليت 

 حتّدداهنا. وهي "القضاء". وهي "الَقَدر".

من درس احملسوسات. ويف كّل يوم له  وأيُّ أبس على العقيدة يف أّن "العلم" ال يُِقّرها؟ وماذا يعرف العلم؟ إنّه ال يزال يف أول طريقه
نالك جماهل كثْية يف نفس اإلنسان يتحاشى العلم اقتحامها، وال هو يستطيع "تشرحيها" افرتاضات جديدة متحو افرتاضات قدمية. وه

يف أّي من خمتباته. وملاذا أصّدق استنتاجات عامل يف خمتبه، وال أصّدق استنتاجايت اخلاّصة، أو استنتاجات رجال أمثال فيثاغور، 
أبحاسيَس وهواجَس ورًؤى ال تدخل يف نطاق العلم واختباراته؟ إْن يكن للعامل  وأفالطون، واملسيح، وابتَ ْنجايل، وغْيهم، يف أمور تتعّلق

فنفسي هي خمتبي. وإْن أمضى العامل يف خمتبه بضع ساعات من يومه، فنفسي معي يف الليل والنهار، وأًن أُجري فيها اختبارايت  خمتبه،
 منها دّقة األجهزة الكهرابئّية واإللكرتونّية. يف كّل دقيقة من حيايت. وهي تسّجل كّل ما أختبه بدقّة أين

ثلى ابتت الركيزة الكبى اّليت تقوم عليها فلسفة مُ  ر األعمار بغية املعرفة الكاملة واحلرّيّة الّن عقيدَة َتَكرُِّر االختبار بتكرُّ إخالصة القول 
إىل احلوار اّلذي جرى بيين وبينه. فاحلياة أكثر من مهزلة  وقادتين االسكتلنديصاَدفة" اّليت مجعتين برفيقي مُ  حيايت من بعد تلك "ال

يف املهد وتنتهي يف اللحد لتعود فتتجّدد إّما يف غبطة أبديّة، أو يف عذاب أبدّي. أو لَتّمحَي ابملوت وكأهّنا مل تكن. واإلنسان  تبتدئ
غل فة بشّّت الُغُلف واملتوهِّجة توّهًجا ال ينقطع وال ينفّك حُيرِق مُ  الحّّت ويف يد هللا. إنّه الشرارة اإلهلّية  –أكثر من أُلعوبة يف يد الَقَدر 

 تلك الغُُلف على مدى الزمان إىل أن ينطلق منها نورًا ميأل الزمان واملكان. والتوّهج ال يكون إاّل على َقْدر الشوق إىل االنطالق من
مال واملعرفة واحلرّيّة مقياس "تقّدمنا". وكان التمّسك ابلفضيلة واخلُُلق الكرْي الُغُلف. لذلك كانت احلرارة اّليت يبعثها فينا شوقُنا إىل اجل
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ل العليا فُدخاٌن ثُ مُ  ل األعلى مقياس أشواقنا. فهذه أكثر بكثْي من مفردات يف القاموس. أّما الرذيلة واخلُُلق الذميم واالستهتار ابلثمَ  وال
 اإلهلّية وأن حَتُّد من توّهجها.وُسخاٌم وقَتاٌم من شأهنا أن حَتُجب الشرارة 

يف درس التعاليم "الباطنّية" منذ أقدم العصور، ويف درس الدايًنت "السماويّة" وغْي السماويّة. فأدهشين ما بينها من  ذٍ وأوغلُت بعدئ
وال "الطاو"    ببعيدة عن "أسرار ِهرِمس".فال "الفيدا" وال "الزَْنْدأَِفستا"  تقارب يف اهلدف والوسيلة على بُ ْعد الُشّقة يف الزمان واملكان.

عند الوتسو بغريب عن "اآلب" عند يسوع. وال "الِنرفاًن" يف "ْدهاماابدا" إاّل صورة أخرى من ُصَور "امللكوت السماوّي" يف اإلجنيل. 
ألسيزّي وجاكوب بومِهه وسويِدْنُبغ عريّب وغْيمها من املتصوِّفة العرب يلتقون على صعيد يكاد يكون واحًدا مع فرنسيس ا واحلاّلج وابن

 وِوْلَيْم ْبالْيك وراما كريشنا وغوردييف وأوروبيندو ومن حنا حَنَوهم يف سائر أقطار العامل.

املوت. األمل و إهّنا َلُدنيا حَتِفل ابلشوق إىل "احلقيقة" وإىل كشف الوسائل اّليت مُتكِّن اإلنسان من بلوغها كيما خُيل ص هبا من رِْبقة اجلهل و 
م. وال َضْْيَ عليها أن تكون غَْي الوسائل اّليت يعتمدها العلم. بل قد تكون هي الطريق األقرب إىل اهلدف من تلك اّليت يسْي عليها العل

 ".عن حقيقة نفسه وحياته واجلهل كلُّ اجلهل يف أن يتعامى عنها أيُّ ُمفتِّشٍ 

 ميخائيل نعيمة،
 .330-325 ، ص1979بْيوت، دار العلم للماليني،  اجملّلد األّول، ،املرحلة الثانية، سبعون، اجملموعة الكاملة من
 

### 
 

 إىل فارس بطرس
 البازيل

 
 1955كانون الثاين   16بسكنتا لبنان 

 
 أخي العزيز فارس بطرس

من الوسائل الفّعالة لتيسْي معيشته وفّك طالسم الوجود اّليت  -أو انكشف له -ال يزال احلرف، يف اعتقادي، أهّم ما اكتشفه اإلنسان
يّة. فلوال احلرف ملا كان لألفكار واألرواح أن تتعارف وتتالقح عب حتيق به من كّل جانب. وال أستثين الكهرابء والراديو والطاقة الذرّ 

ذا هلواملكان، وال كان لإلنسان أن يستعني خببة األمس على مشكالت اليوم، وخببة اليوم على جماهبة الغد. ولوال احلرف ملا كان الزمان 
 ين وبينك قارّات وحميطات.بيالقلم أن حيّرك فيك ما حّرك من مجيل األفكار وطيب املشاعر، و 

َتُه وحدي. بل ساعدين يف  ما راقك واستهواك إاّل ألّنك أنت كذلك تتحّدث إىل نفسك بلسانه، فأًن ما كتب ْ  مرداد صّدق اي أخي أنّ 
يف مجلة الذين  تَ به إىل ذلك اهلدف. وقد كنْ  ييتشّوق إىل معرفة نفسه، وإىل هدفه من وجوده، والطريق الذي يؤدّ  قارئكتابته كّل 
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من اجملاز  نعتاق والتغّلب. قد يبدو لك هذا القول ضرابً االًنًْ عّما يف نفوسهم من شوق إىل ترمجا "مرداد"اّّتذوا من قلمي ومن لسان 
واألمواج الفكريّة اليّت  ،واألرواح اليّت تومي إلينا عن غْي وعي منّا ،فاأليدي اليّت تساعدًن وال نراهاإاّل أنه احلقيقة العارية.  واملبالغة.

الفرديّة من غْي أن خنبها  فّية اليت تّتصل مبجرى حياتناواجملاري اخلألكثر من أن حُتصى.  ،نشعر هباتتدّفق علينا من كّل صوب وحنن ال 
 تة بني ألف حاجة وحاجة من حاجات املعيشة اليومّية.تّ ة َلفوق ما تستوعبه مداركنا املشيّ خبة حسّ 

الروح الذي أوحى إليك مبا جاء يف رسالتك. وأابرك القلم الذي خّط حروف تلك الرسالة. فنحن، وإن تالقينا اليوم يف  ابركُ إيّن ألُ 
ًصا يف العامل الرحب فقساعه، يغدو احلروف، سنبقى يف اّتصال دائم، ويف مًدى يرتّد عنه احلرف ذلياًل، هزياًل. فاحلرف على اتّ 

كّل بل فوق   -ء. ويف كّل زمان ومكانأًن، وأًن أنت، وكالًن يف كّل شيأ. وحيث أنت زّ ة ال تتجايالالمتناهي حيث الروح واحد، واحل
 قليب. يدي. بل هاكَ  اكَ فه -وخارج كّل مكان وزمان. ء.شي

 1955آذار  27بسكنتا 
الزارع وقد أيقن أّن غبطة تفيض علّي من سطورها ومن بني سطورها. هي  ،ُت غبطة ًنعمة، هادئةة فأحسسْ يّ خقرأُت رسالتك الس

جة. أو غبطة السائر هّ له الرماد عن جذوات حّية، متو  بذاره وقع يف أرض مشتاقة، خصبة. أو هي غبطة النافخ يف رماد وقد انكشف
أقتطفها من  نفسي إذا كنُت حقيًقا بتلك الغبطة تُ وحده يف طريق بعيد، ُمْقِفر، وقد التفَت إىل الوراء فإذا بقوم يقتفون أثره. وَلَكْم سألْ 

 كتبه وأنشره يف الناس.أاألكب ملا  رواملبِّ  -ازةتموهم الصفوة امل -مثالك من قرّائيقلوب أ

ر هدفك وأن تسعى إليه بشوق وحنني وإميان وإرادة. وال يثقلن  عليك أن تراك مكّباًل بقيود كثْية صبك من حيايت اي أخي أن تبُ سْ حَ 
من دفع جزية اللحم والدم. وال غضاضة يف ذلك عليك  - من حلم ودم تَ ما دمْ  -فال مناص لكوطريقك طوياًل. ُتعل سْيك بطيًئا 

ليت تدفع بك حنو اهلدف فقد ا إذا اّّتذت من اجلزية وسيلة من الوسائل اإاّل إذا جعْلت دفع تلك اجلزية هدفًا يُرُتى يف ذاته ولذاته. أمّ 
يعمل  اهلدف، وأن ال ينام الفكر عنه إذا بطهارته. فاملهّم أن تبقى عني القلب على َتَ ها جبماله، وطّهرْ تَ ها بشرف هدفك، ومجّلْ تَ شرّف ْ 

. "هلل هللوما  "أعطوا ما لقيصر لقيصر. اإلنسان يف سبيل جسده وواجباته األرضّية. ولست أجد يف هذا املعىن أفضل من قول املسيح:
واحدة من دورات احلياة. وال يف قفزة واحدة. يكفيك منه اآلن أّنك تفكِّر فيه،  ةلن أيتيك يف دور  "مرداد"واالنعتاق الذي حيّدثك عنه 

 حنيًنا. وتتعّشقه، وحتّن إليه. زادك احلقّ 

هي كّل ما لدّي من مؤل فايت  -.دروب. ءلقا. الريح يف مهبّ . مردادإليك أمس ابلبيد العادّي املضمون أبربعة من كتيب:  تُ بعثْ 
فيها بعض ما تصبو إليه من املدد الروحّي يف النضال  وأن ُتدَ  ،ساملة كَ إبرساله. أرجو أن تصلَ  تَ املبلغ الذي تلطّفْ وقيمتها دون  -اآلن

 الذي تقوم به اليوم مع نفسك ودنياك.

 1955حزيران  25لبنان  -بسكنتا
 ْت لك يف أحد فنادق سان ابولو إذصلَ يف رسالتك األخْية ما يدعو إىل التخشُّع. وعلى األخّص وصفك الشّيق لتلك الرؤاي اليت ح

هيويّل". وَمن يدري؟ فلعّلين كنت يف الواقع معك عندما غمرك ذلك  بغتة بروحي "تبدو" أمامك كما لو كانت يف جسد "ال تَ شعرْ 
ْم قرأُت سبها ضراًب من خداع النفس. َوَلكَ أن يكون يف األرض من يستغرهبا وحي أستغرب تلك الظاهرة. وأستغربُ  تُ الشعور. لسْ 

عنها، وعّما هو أغرب منها، بدرس القشور اليت تتناوهلا احلواّس اخلارجّية ال غْي. فالناس يعجبون  إاّل أّن الِعلم الهٍ  ومسعُت عن مثيالَتا.
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العجب  ،نظريللعلم يطلق الطاقة الكامنة يف قلب الذرّة وال يعجبون لإلنسان الذي ال حّد للطاقة اليت ينطوي عليها كيانه. إنّه، يف 
اهلائلة اليت حشَدَْتا احلياة فيه. فأحالمه دنيا مليئة ابلسحر والفتنة واألسرار، وكذلك أفكاره  ىزّان الذي ال هناية للقو الُعجاب، واخل

  اليوم سوى اليسْي اليسْي.قه وخياله وضمْيه وإرادته. وهذه كّلها ال نعرف عنها حّّت اوشهواته ونزواته وأشو 

ط كبْي من وقتك وعنايتك، فتجود عليك برزقك، وابلكثْي من نقاوة الضمْي، وصفاء سقلك مزرعة ُتود عليها بسّرين أن تكون 
ت الرتاب، ويف الفضاء األزرق الذي تضيع فيه مجيع مشاكل الناس. وأًن كذلك يل مزرعة الفكر، وروعة اجلمال يف الرتاب، وما يُنبِ 

 مَ عَ ن ْ ألَ  إىل حني ها من حنيمرت عن سطح البحر. وأًن أهرب إلي 1600على ارتفاع صننّي  حدعى "الشخروب". وهي واقعة يف سفتُ 
وأتفّيأ ظالل عفصها وسندايهنا. وإيّن ألعجب  ،أبغاريد طيورها رَ كَ سْ ا وأزهارها، وآلخذ الطمأنينة من صخورها، وأَ هبثمارمها وخضار 

 -للذين يعيشون بعيًدا عن الصخر والرتاب، وعن النبتة واحلشرة واحليوان، كيف ال تضيق صدورهم، وكيف يتحّملون فساد أنفاسهم !؟
 معدنكما يكاد يكون واحًدا.رُّ بك وأّنك سُتَسرُّ هبا. فسَ تُ ي يف سان ابولو؟ ال شك أهّنا سَ دة مرينا دعبول فاخور هل تعرف السيّ 

 بوركت اي فارس أًخا وتلميًذا ومعّلًما ورفيًقا.

 1957ل كانون األوّ   3لبنان  -بسكنتا
أحسد نفسي على  من حمبّتك وتقديرك. حّّت بتُّ  ضٍ يسالتك املمتازة اليت غمَرَتين بفمُت ر لّ ميّن أطيب السالم. وبعد فقد تس عليك

قلًما وال  تُ ا أمسكْ مَ  نفسي، ويستعذبون ما أعود به من سياحايت يف ظواهر الكون وبواطنه. ولوالهم لَ ٍء مثلك ينفذون إىل قرارة قرّا
 -من فضلي عليهم. فما النفع من أّي حلن لّ ر الذي منه نوري. وفضلهم علّي أجحرفًا. فُهم القّوة اليت منها أستمّد قّويت، والنو  تُ رمسْ 

إذا مل تكن هنالك  -مهما بلغت من احلكمة -الك آذان تسمع وتقدِّر؟ أو ِمن أّي حكمةإذا مل تكن هن -مهما تناهى يف السموّ 
وقلوب تفهم نظْيك، ونظْي رفيقيك الكرميني،  ع،تسمي هو أن جيد له قرّاء هلم آذان لوتعي؟ واجلزاء األكب ملن كان مثقلوب تفهم 

  لشاكر لك وهلم تلطّفكم إبهداء رمسكم املشرتك إيّل.الفريدو لطفي وتوفيق أبو عسلة. وأين؟ يف أقاصي البازيل! وإينّ 

َتها: ثالث نسخ من  إليها ثالاًث  تُ . وأضفْ النيبلكتاب  يتوثالث من ترمج مردادبعْثُت إليك اليوم ابلبيد املضمون ابلكتب اليت طلب ْ
مل َتطّلع عليها قبل اليوم. وها أًن أطوي هذه  تَ ك ُتَسّر هبا إذا كنْ . لعلّ على درب َكْرم  و صوت العاملو لبيادرا أخرى من مؤلّفايت:

 الرسالة على رسم صغْي من أحدث رسومي ليكون لك ذكرى عينّية لرجٍل عرفْ َته قبل اليوم بعني خيالك وبصْيتك.
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