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 الرَّيحانيأمين 
 نصوص مختارة

 )وفًقا للتسلسل الزميّن(

 
 د الذاتي  ج  :الو  ]من كتاب خالد[ الفصل الثالث

ا وأمريكا على طمأنينة الشرق، وتطعيم روحانّية الشرق، د لكّل من أوروبّ قاخلالد هو تطعيم النشاط املتّ  اهلدف الرئيسيّ  يبدو لنا أنّ 
ما من  على احلقيقة البدهّية القائلة بأنّ  اا جديدً برهانً  ،هتوميات أفكارهو  يف تطوافه الفكريّ  ،ما يقّدم لنا اه غالبً يّة الغرب.ولكنّ مبادّ 

يّته األصلّية. ميكنك أن تضع لقمة القناعة يف فم الطموح، على سبيل عنصرين متعارضني يلتقتان ويندجمان دون أن يفقد كالمها هوّ 
العقيم بني حقول القمح الشاسعة واليت تئّن حتت احملراث املسّنن مبائة سّن وبني حدائق البهجة  اجملاز، وأن متشي اهلوينا يف سريك

بني الطموح والقناعة. فإّنك حتصل على جحش )ولد األتان من احلصان(  ج  و از  ّية. ولكن  د واالنغماس يف الشهوات احلسّ املنتشية بالتعبّ 
القدريّة غري قويّة. بل نعتقد  الالَّمباالة يف مراحل وممرّات معيّنة من احلياة هي غري معافاة، وإنّ  ة. حنن ال نقول إنّ الالمباالة وغول القدريّ 

يوجد يف حديقة البهجة  حلساب. ويتساءل خالد: "ولكن، أالعوامل قويّة يف التجارة والتبادل، كقّوة العناد وا ،على حّد سواء ،ماأنّ 
القوس على أسالك التلغراف يف العامل الذي جعلها أداة للموسيقى كما لتسعرية األسهم يف  من مكان حلقل القمح؟ أال ميكننا تطبيق

والعمل،  ط احلياة كما نقوم بتبسيط ماكينات الصناعة؟ أال ميكننا تكريس هيكلها لثالوث العبادة والفنّ البورصة؟ أليس مبقدورنا أن نبسّ 
 .أو لثالوث الدين والرومانس والتجارة؟"

والتناقض، ترتاَءى ذروُة اإلميان اليت من شأنه  األمر وكأنّه اسرتاحة إجنيل خالد وحمّط أفكاره. ومن خالل متاهة الشكّ يبدو هذا 
هنا يف  ايف هذه العتمة املتاهة، حيث يكشف شعاٌع من الضوء صادر عن إحدى فجوات الفكر أو اخليال ناسكً  اوغالبً  بلوغها.

لقد توقّفنا هنيهة  –يف بورصة األسهم  ايف هلوه وعربدته، وفوقهما مسسارً  عظيم الثراء اتهما ثري  و حتا هناك يف مرمسه، أانً صومعته وفنّ 
 امرارً  وانتقلتُ  تُ لكي نطرح السؤال عن هذه املتناقضات الصارخة يف حياته وفكره. ومن شأنه على الدوام إعطاء اجلواب التايل:" حترك

له يشبه التماسك الذي تتوسّ  ا شيئً عوا ميّن يف معسكرين متعارضني. لذا، فال تتوقّ  ومنتُ  شتغلتُ اما  ابني قطبني متطرّفني. وغالبً  اوتكرارً 
وهلة غري متماسك لل -وإن يكن ليس على الدوام -ما يبدو افالفكر العميق غالبً  يف تكوين حياهتا والتحامها. ة اجلنس البشريّ أكثريّ 

 على السطح. ان يف جتاذهبما ونفورمها، مثل العناصر اليت ال يتبّدى تناغمها وانسجامها إاّل تها مها طبيعيّ يّ األوىل. إن شّدة الروح وسلب
. طموحي هو طموح األرض، تلك األرض املنتجة واحمليية ان معً ين طموح وقنوع يف آاجلانب. إنّ  وضّيق وأحاديّ  فالتماسك سطحيّ 

يف  ادً واح االصنوبر الشاخمة اليت تصيب مصريً  الزمن. وقناعيت هي قناعة أشجار لرباثنعلى الدوام، يف تنفيذها ملشيئة اهلل. ويف مقارعتها 
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 الظالل واإلشراق، يف اهلدوء والعاصفة، يف الشتاء كما يف الربيع. الطموح والقناعة مها مبثابة الليل والنهار يف رحلة حيايت. فالنهار
 ة لكي يفي بالوعد من يوم إىل اليوم.من القناعة الوّديّ  االليل كأسً  يفسح اجملال أمام مثار السلوان اليت جيلبها الليل. ويعطيين

ت فيه. فالغرب يعين بالنسبة يل الطموح. والشرق يذّ غتعن التعّلق بالشعور الذي  ايف املمّر املتمّعج، ال أفتأ أبدً  ا"وفيما أَتَصّبب عرقً 
سعى وراء خري ة اليت ال حتّرر اإلثنني. أنا ال أيف الواحد منهما، وروحي يف اآلخر. وال أكرتث للحرّيّ  ايعين القناعة: قليب يقيم دائمً 

فوقه،  ادً ي. بل ينبغي له االرتفاع بععندي جيب أاّل حيّده الطبيعيّ  ألجدادي، فالروحيّ  ادون اآلخر. ولكن خالفً  هالواحد منهما ورفاه
بأسباب احلياة، ولتنقية ما يؤّلف يف الطبيعة اخلارجّية جمّرد رمز ملا هو غري منظور. وليست فكريت  هوزه أو البقاء حتته إلشباعه ومدّ وجتا

 يتعارض مع الطبيعة وعلى حنو معاٍد لنواميسها ومزاعمها، كما هي احلال يف اليهوديّة واملسيحّية. اتطويرً  عن الروحيّ 

رمها منفصلني ومستقّلني. ين ال أسطتيع تصوّ نّ إ حول اآلخر بشكل ال ينفصم، حّت دان ويلتّفان الواحد منهما حيتّ  يّ دّ واملا "فالروحيّ 
شة، تستعرض نفسها حّ أهّبة مجيلة ومتو ما قوى عمياء بكماء، مواكب رين بدون الوعي. إنّ وكالمها باملعىن اجملّرد ال معىن هلما وغري مؤثّ 

َصفَّى. َنشَّط واملما مل يتّم حتصينها وتغذيتها بالفكر، أي بالوعي امل زمان"،ّتساع "الالمكان" و"الالادون هدف أو تصميم من خالل 
 ل، حّت كالمها يصدران عنها، ويظاّلن مثل سحب تنزلق وسراب يلمع وغبار متجوّ ف. ميكنك أن تلّقحها بالفلسفة، وأن تغّذيها بالفنّ 

 َأّسهما ونصريمها يف اإِلنسان. جيدان أنّ 

. واإلنسان هو األمسى، فقط وأبديّ  هو وحده حقيقيّ  -وبكالم آخر الفكر -أي الوعي املَنشَّط واملَصفَّىاإلنسان،  نّ إ"لذا أقول لكم 
ة الثالثة اليت يصدر عنها ومتّده بأسباب احلياة، وعليه أن يرجع إليها. مت كان األّس الصحيح للطبيعة والروح واهلل: تلك الينابيع اإلهليّ 

، مها مثل حيوان اأو قردً  اا أو مالكً عقل املتجّسد، وهذا الكائن املتعّلق جبدار اجلسد، سواء مّسي إنسانً بدون هذا ال فالطبيعة والروحيّ 
ّية، هذه ال تكون كاملًة ومتسامية القاقوم بفروه األبيض على شكل من الّشمع، والعنصر اإلنسايّن والعقل األّس وامللكات العقلّية واحلسّ 

. ا ونقي  ، إاّل يف حني يكون التناغم فيما بينها وروابط األلفة بينها وبني الطبيعة، متكاماًل وّسع املستمرّ ومقّدسة، إاّل يف حالة من الت
، اومّسوً  ا. واحلياة احلقيقّية، احلياة املمتلئة نقاًء ونشاطً  من احلّسيّ ، وال ميكنه ذلك، وحّت من اجلسديّ  امتحّررً  جيب ااّل يكون فالروحيّ 

هليّة ة لدى الروح واجلسد، بالّنظر إىل تطوير الصفة اإلمياعات النبيلة والسحرّة وغري حمدودة لكافة الّتطلّ  االتفيها جم حنَ هي تلك اليت متُ 
يف مثل  -اهلوى والروح والطبيعة واهلل  -رق وهلل والطبيعة واهلوى يّة إىل حّد ما لكّل من العِ قّية واملادّ يالرومنط يف اإلنسان، وحتقيق اآلمال

أّي من هذه العناصر، جاءت احلياة ناقصة  ت  دَ قِ تُ ف   الّلوحة البانورامّية من شأين أن أرسم صورة حلياة كائن أعلى ومتطّور. ومت هذه ا
 ري نقّية ويعوزها املستوى املطلوب.غو 

حني تستقبل الزوجة رجلها ، و ال أؤمن بالرجال الذين حبلت هبم األرحام بطريقة المبالية، ولو جاز القول على أساس نظام ذرائعيّ  اأن"
هو  اوشوقً  ادان حب  قثنني أو حمبوبني يتّ ااد شعلتني حتّ ا عي لتناول فنجان الشاي بعد الّظهر. إنّ يف الفراش وكأّنا ترّحب بضيف ممّل دُ 
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يولدون   رق البشريّ العِ . آه، ليت أبناء متصاص ليس إاّل الرتعاش الذبالة وااينتجان  م سالالشعلة وا وحده الكفيل بإنتاج الثالث. لكنّ 
ر رق يتوفّ رق، يا له من عِ كّلهم مثل طائر الفينيق يف نريان اهلوى النبيل واملقّدس، ولو جاز يل القول، يف مطهر احلّب. ويا له من عِ 

ترفع شعار  ، أو بطريقةل بأبناء األرض، ليس على أساس نظام ذرائعيّ بَ ي احلَ غا هلم من رجال ويا هلّن من نساء! هكذا ينب، يلدينا
، قبل اأيضً  ، وبآهلة األعماق السحيقة، قلياًل حيلم املرء بآهلة جبل األوليمب قلياًل  أعتقد باستحضار الروح، وبأن   . أن  "املسألة ال تعنيين"
أن يقرتب ا يقوله سقراط العجوز عن احلكمة والّلياقة يف ونفعل هذا األمر بالرغم ممّ  . ولنأخذ املسألة على حممل اجلدّ تصال اجلسديّ الا

 ".بالّتعّقل واحلذر والوقار... االرجل من زوجته متسّلحً 

ع نفسه يف الرطوبة الكئيبة وغري مثل صّياد يالحق طريدته، من شأنه أن يضيّ  اإىل الرتحيب والتحّية فإّن خالدً  اوهكذا، لو مل نبادر غالبً 
 يف تلك . ولو مل مننعه يف بعض األحيان، متمّسكني بأذيال ثوبه، ألقدم على مالحقٍة يائسة لشبح أفكاره حّت املطروقة داخل الغابة

نفعال ال، ذلك الصيّب الصاخب وشديد ااخالدً  ولكنّ  .بأّنما يف بيتهما ان دومً ااألعماق بالّذات حيث كان سقراط ومونتني يشعر 
ن ارائزه الرببريّة من سياج الفلسفة الشائك؟ ولو مل يستشهد بسقراط يف تلك الفقرة األخرية، لكنتزاع غاه يف بة، ما هو حظّ لَ وكثري اجلَ 

ولكن مهما كانت الفكرة  .إزاء املعىن الدقيق للياقة يف هذا العصر احملتشم والرزين مّ امصريها احلذف والشطب. حنن لسنا يف ضياع ت
حتشام املتطّرف واملتكّلف ال يسعه إاّل أن الس اهلواء األديّب.  فاوعافيتها عندما تتنفّ ا تكتسب من جديد لونا باهتة وسقيمة، فإنّ 

 عن ذلك، إذا كان سقراط ومونتني يتحّدثان إضفاء نكهة كالسيكّية عليه. وفضاًل  يكّذب نكهة االنغماس يف الفجور حني يتمّ 
مت كان لديه شيء جديد ليقوله، أو أيّة نصائح حسنة ليقّدمها. بصراحة عن قضايا منتصف الليل هذا، فلماذا ال يديل خالد بدلوه، 

 ولكن ما مدى اجلودة واجلّدة يف آرائه، جيب أن نرى ذلك. 

الذين يستطيعون التباهي بتجربة أعمق يف مثل  ، ولكنّ "تصال اجلسديّ الستحضار الروح قبل ا"اث خالد عن أن يتحدّ  امجيل جد  
النقطة األساسّية بالذات من العقل واحلكمة. فاحلكماء  ،ة سقراط املأثورة، واليت يستشهد هبا مونتنيهذه املسائل سوف جيدون يف عبار 

غرار الزمن املاضي البعيد الذي انقضى عليهم. وكما قيل مرّة بإنصاف: االعتدال هو تنّفس  لىالنظر ع داألقدمون اّتصفوا ببع
التعايل البعيد للضوء، فال يسعه أن يّتخذ لنفسه مثل هذا اللقب الرفيع. وهدف  مَ جن ا، مع أنّه يستحضر دائمً اخالدً  الفيلسوف. ولكنّ 

. واملسافة اليت تفصل خالد عن مدار التعايل، كما نفهمه حنن هو: توسيع مجيع امللكات وختفيض مطالب اجملتمع والفرد إىل أدىن حدّ 
س وَ ل  لرتّجحات القمر ودورانه. وأنت يا خالد املهَ  ازجة ختتلف تبعً ألمزجته. وهذه األم اهذا النجم العظيم يبدو أّنا تتنوّع طبقً 

وجّل ما  .. هذا هو رأينا يف املسألةانسجام واأللفة لن يكتب هلا النجاح دائمً الواملمسوس، إّن جهودك الرامية إىل حتقيق التناغم وا
 لرأي وينتقده. أن ينازع هذا اميكنه القارئ الذي ال حيرتم عادًة احملّررين،  نعلمه أنّ 

قّلما يتحّدث  اخالدً   مت وقف بثبات عند نقطة الدائرة )املركز أو األوسط(. ولكنّ ال يستطيع املرء أن حيافظ على التوازن يف أفكاره إاّل 
حيّل به عند السقوط على أّي جانب من جانيب السياج، طاملا أنّه يعرف ماذا يقبع خلفه. ومع ذلك، ال  اعن التوازن. فهو ال يكرتث مل
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تربير ذلك من خالل  والتناغم بني هذه الثالثة والطبيعة، ما مل يتمّ  ميكننا أن نتصّور كيف تكون ممكنًة ألفة العقل والروح مع احلواسّ 
نظرة إعجاب مرتيّثة.  اه يلقي عليه غالبً مثلما أنّ  ااإلنسان األعلى( وهو أشّد ما خيشاه خالدً  اإلنسان املتفّوق بالّذات )السوبرمان،

 يف املظهر اخلارجيّ  باألحرى، أو املضيّ  "الوعي"وعي أدىن و ضنقاأرتفاع إىل مرتبة وعي أعلى على الوهكذا جيب علينا إّما ا
تفت إىل يأيت دورنا. فاملوت ال يتنّكر ألحد من الناس. ويف هذه األثناء نلق والعذاب، إىل أن رَ واحملاكاة، يف التطّلع وفرز العَ 

 مها يف طريق عودته إىل املدينة، حماولني ترديد صداها.   خالد، اليت نظ 1رابسوديات

يّة واإلميان واألمل للحرّ  مغنّ ًيا ،امشع  و ا للروح الكونّية، والعامل، العامل بأكمله ينتشر أمامي، مثريً  على الطريق العامّ "ينشد خالد: 
ع ر صايف املدينة حيث احلقيقة واإلميان والصدق واحلكمة تعاين ما تعانيه من العذاب و تت -والصّحة والقّوة والفرح. عودة إىل املدينة

غي هلا إكمال دورهتا حول يّة والثقافة، وهي اليت ينبين األمر إذا كانت روح العقل والقّوة واحلرّ ال يهمّ  احترز اإلنتصار. أنو على الدوام 
غريزة املصلحة الشخصّية  . لكنّ من حصول ذلك. إنّه أمر حتميّ  لسيطرة غريزة املصلحة الشخصّية. ال بدّ  ااألرض، ختضع دائمً 

ى أو األعل تسقط وتنهار. أّما الروح األبديّة، وهي مبثابة اجلدّ  ميوت، واألمم تنشأ وتظهر ثّ  تذهب بصّحة اجلسد. فاجلسم السياسيّ 
 يف تصحيح نفسها وتعزيز قّوهتا خالل املسار.  ضيةً السلف لكّل املثل العليا، فإّنا تنتقل إىل أيٍد أفضل أو أسوأ، ما

إنعاش جسد اإلنسان وروحه وتقويتهما  العظيمان حيث يتمّ  الشرق والغرب، املذّكر واألنثى لدى الروح )الكونّية(، واجلدوالن"
على  اتطّورً   وأموت. إّن الكائن االشدّ حيايت، وألجلهم سوف أعمل وأتأملّ  اأسّبح وأهّلل هلما، وأكّرس هلم غيّن اإلثنني،أ -وتنقيتهما

 يّب والنيّب اآلسيوّي.و . بل هو باألحرى من يشارك يف الصفات واملزايا املمتازة لكّل من العبقرّي األور اوال شرقي   احنو رفيع ليس أوروبي  

. أعطين شارك يف مرياثك الروحيّ أها الشرق، يا شرقي، دعين يف احلياة. وأنت أيّ  ّديّةأعطين وسائل الراحة املا يا أمم الغرب اجلبّارة،"
ة األوىل، ال تأنفي من اهلبات اليت أرض األصالة، حيث ظهر النور وبزغت الروح للمرّ  . أنتِ ا، يا آسيا أيضً ، يا أمريكا. وأنتِ يدكِ 

 يّة حيكمان بال منازع، ال تأنفي من خريات مشرق الشمس.   لقّوة، حيث العلم واحلرّ اد التنظيم و بال ، ياتأتيك هبا أمم الغرب، وأنتِ 

إذا كانت مكتشفات العلم ومنجزاته سوف جتعل جسم اإلنسان أكثر نظافة وعافية وقّوة وسعادة، فإّن النبع الشرقّي الذي ال ينضب "
طمئنان والسلوان. وتذّكري، يا أوروبّا، المن ا اعن منح روح اإلنسان ما تتوق إليه أبدً  اف أبدً لن يتوقّ  والروحيّ  من اجلمال الرومنطيقيّ 
، يا يّتكِ مادّ  ، فإنّ الثقافة األجنبّية هي ضروريّة لروح األّمة مثلما هي التجارة اخلارجّية ضروريّة لصناعتها. وإاّل  تذّكري، يا آسيا، أنّ 

القائم  أسسها يف العمق، ومهما اّتسع البناء الفوقيّ  تا كانت فّعالة ومنيعة، ومهما غاصمهم -ها الشرق، أيّ أوروبّا، وروحانيّتكَ 
 ا ال شيء بل حمدودة.       إنّ هي مبتذلة وضّيقة وخسيسة، وبكلمة واحدة،  -عليها

                                                           
1
 .نفعال العاطفيإلزاخر با ديبكالم أو أثر أويُطَلق عادًة على  طرب، أو ال عن االبتهاج يتعبري محاسوهو ة صاحل لإللقاء على مسمع من اجلمهور، جزء من قصيدة ملحميّ  
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 وحاشا! فالعامل سوف من شأنما أن يتحّكما إىل األبد مبصري العامل وخيضعانه لعبوديّة سياسّية، كاّل  وال الرّق الصناعيّ  ال الرّق الديينّ "
من قباطنة الصناعة والكهنة الكبار يف اهليكل. ومن ذا الذي سوف يساعد على  ر من السلطة املطلقة والعمياء والطاغية لكلّ يتحرّ 

 .ةباملهمّ  اان جيب أن يقوممي. العلم واإلحترير العامل؟ العلم وحده ميكنه القيام بذلك

. وأرّدد معك، يا "من احلبّ  امزيدً  ،احلبّ ". وأقول معك، يا تولستوي: "من الضوء امزيدً  ،الضوء"تلك العبارة:  ،د معك، يا غوتهأردّ "
نها مبفرده ينطوي على خطر بدون كٌل منها ضرورّي كاآلخر. والواحد م  -واإلرادة ! الضوء واحلبّ "من اإلرادة ااإلرادة، مزيدً "إبسن: 

 واإلرادة هي ينابيع احليويّة واألزلّية الثالثة للحياة الكونّية األمسى واألصدق واألنقى. ين. فالضوء واحلبّ اآلخرَ 

جة من حبرهم. ويف هذه اجلداول من املرجان والآللئ املستخرَ  ا، يا مدينيت، تيجانً سوف أضع على هامتكِ  -واإلرادة الضوء واحلبّ "
العايل  يف هذه البحرية اجلبلّية، هذا األردنّ  اجعل معموديّتهأبنائك. والعقل والقلب والروح من اإلنسان سوف اسوف أقوم بتعميد 

 للحقيقة، على الضفاف املزدهرة وذي الرائحة للعلم والدين، ويف اهليكل املقّدس للعقل واإلميان. 

روبّيني ، القّوة واجملد يف هذا وحده، ويا و يت األإخو الضوء واحلّب واإلرادة. آه، يا  اته يف حبري اجلنس البشرّي كلّ  سوف أقوم بتعميد"
 يف هذا وحده. -خويت يف آسيا، اإلميان والفرحإ

ر العظيمة سوف يكون نر من هذه األنا كلّ   -املسيسييب واألمازون، والتيمس والسني والراين، والدانوب والفرات والكنجو اهلدسون "
منها سوف تبحر  واإلرادة. وفوق مياه كلّ  واحد منها سوف جتري سويّة أنار الضوء واحلبّ  يف املستقبل. ففي كلّ  "نر األردنّ "

 .مراكب األماين واآلمال السامية للجنس البشريّ 

أنذا آٍت إلطالق مركيب الشراعّي الصغري،  ا. ه "أردّنكِ "اآلن، يا مدينيت، لكي أتعّمد. أجيء لكي أطفئ عطشي يف نر  أجيء إليكِ "
 الضئيل، ولتسديد ديين.     يوللقيام بعمل

. يف ، للفنّ ، للشعر والفكر. ويف أسواق بازاراتكِ رحكِ اتذكاريّة للطبيعة. ويف مس ابً صُ ة، يا مدينيت، نُ العامّ  سوف أرفع يف ميادينكِ "
، ، للبساطة. ويف مستشفياتكِ ، للسلطة والرأفة. ويف مدارسكِ للعبادة. ويف قاعات حماكمكِ  كِ ة والعافية؛ ويف هياكل، للصحّ بيوتكِ 

جوفاء ومحاقات طّنانة فارغة.  اواإلرادة، تبقى أمورً  ب، بدون الضوء واحلبّ صُ هذه النُ  يّة والثقافة. وكلّ ة، للحرّ العامّ  لإلميان. ويف قاعاتكِ 
عبائهم أحتت  يف ناية املطاف. ومع هؤالء، سوف يبادر محّالوكِ   كبار أثريائكِ ك حّت واإلرادة سوف يلعن إذ بدون الضوء واحلبّ 

 ."ومنائركِ  وأبراجكِ  الثقيلة إىل رفع شكرهم للسموات اليت تشمخ حتتها قبابكِ 

 أمني الرَّحياين،
 .257-249، ص 1986للدراسات والنشر، ة سة العربيّ ة د. أسعد رّزوق، بريوت، املؤسّ ة إىل العربيّ ، ترمجه من اإلنكليزيّ كتاب خالد
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### 

 1األناشيد الثالثة
 
 نسانإللى اإ

 مهما جزل خريك
 كومهما تفاقم شرّ 

 ال أزال أخاك.
 ت يف مدارج احلياةمهما علي  

 خلص لك،ت ال أزال أُ ل  ومهما تسفّ 
 كوأحبّ  وأؤمن بك

 ا مبا فيك، مبا يأسرك ومبا يناديك؟ ً عامل تُ س  لَ ف َ أَ 
 الرباثن؟ ين تلكمِ دُ أمل تُ 

 مل تشفين تلك األجنحة؟وَ أَ 
 ىل العلياءإ ع  ا، تطلّ ذً إ تعالَ 

 ةا لنا ال حمجّ عل حمط  األكرب وقد جُ  يّ ها هو اهليكل الكلّ 
 د عند معامل املشرق واملغربولقد تشيّ 

 فوق اجلبال املشرفة على الغرب حتتها وعلى الشرق
 د فيه آهلة كاذبة باطلةبَ ع  ال ت ُ  مجعاء هيكل األمم

 آهلة الفلسفة والالهوت نّ إف
 ة الفانيةنسان على صورته البشريّ إلرها اواآلهلة اليت صوّ 

 ان واألنبياءوآهلة الكهّ 
 اا وحمرابً ها حتت ينبوع اهليكل وقد غدا مذحبً ملدفونة كلّ 

 ةق منه روح بارينا األزليّ ينبوع اهليكل الذي تتدفّ 
  بارينا احمليي املميت

 يغضي الطرف حني تنشب الرباثن يف قلبنا 
 هر األجنحة يف جروحنا.ظويبتسم حني ت

 اربن  واالبتسام الدموع  ربّ  نّ إا وحق  
                                                           

الطبيعة، والثالثة إىل اهلل، وقد ترمجها الرَّحياين من اإلنكليزيّة . من كتاب خالد وهو مقسَّم إىل ثالثة أقسام، وقد افتتح كّل قسم بأنشودة رمز فيها إىل معناه: أّوهلا إىل اإلنسان، والثانية إىل 1
 على األرجح. 1913إىل العربّية عام 
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 وينبوعه يف ذا اهليكل فائض مدى الدهر
 وارتِو، قف ها هنا، 

 .قف ها هنا وارتوِ 
 
 لى الطبيعةإ

 ة،ة اجلهنميّ ة، السماويّ األزليّ  ها األمّ أيتّ 
 األكوان،املكتنفة 

 امللتهمة أبناءها، حياءها،أية املغذّ 
 ا.ا سرمدً أبدً   لكِ ينّ إ

 ة بالنجومها اآلهلة املتوجّ أيتّ 
 املنتعلة الدرر والآليل،

 ا.ا سرمدً أبدً   لكِ ينّ إ
 وجيشانكِ  وليد هزميكِ  تُ ولئن كن  

 حشائكِ أأو مثرة من مثار 
 ا من نوركِ ا روحي  أو شعاعً 

  وابتسامكِ  من دمعكِ  ت  نَ وّ عمياء كُ اء صمّ  ةروحيّ ة ذَ ل  أو فِ 
 أو يف ما فوقكِ  أو يراعة آبدة من العقل الذي فيكِ 

 ا.ا سرمدً أبدً   لكِ ينّ إف
 ،نا ذا أمامكِ أها 
 ،ا عند قدميكِ ساجدً  أخرّ 
 .ليكِ إي م نفسي وكلّ أسلّ 
 هليّ إلا ركِ بقضيب سح اين أيضً ياملس

 ةيّ السرّ  يف بوتقتكِ  اأطرحيين ثانيً  
 .اشيئً  ا فيكِ ممّ  وال حترميين صنعي دييأع 

 نة جبالكِ يمن سك اكثري يفّ 
 وهول حباركِ  مسائكِ  ومسوّ 

 وصفاء ينابيعكِ  وقدس أحراجكِ 
 وثبات الراسيات من أرضكِ  ومشم أرزكِ 

 .بعض أسراركِ  أذينَّ عانقيين وامهسي يف 
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 ،ونسماتكِ  ي وكياين من نفحاتكِ املئي حواسّ 
 املخيفة اهلائلة، افتحي أمامي أعماق روحكِ 

 ،صفكِ اعو  طرحيين على صدرإ
 ة وعزّ من قوّ  بعض ما فيكِ  إيلّ  رِ س  يَ 

 وعظمة وجالل،
 اغمسيين يف مغيب مشسكِ 

 ات فنونكِ هليّ إفوز ببعض شيء من أين علّ 
 ة.األزليّ  ها األمّ أيتّ  أنشديين نشيد السرّ 

 ،اجلهنميّ  السماويّ  كِ ا من حبّ كأسً 
 ألقبل الرأفة والعسف منكِ  فإينّ 

 .ورأفتكِ  يف عسفكِ  ألعرف السرّ 
 سامسحيين بزيت البداهة املقدّ 

 .ا لكِ قمينً  لّ ظأل
 وال جتفيين، يينتصدّ وال 

 ، الصميم من احلبّ يفَّ  فيضمحلّ 
 ة.العميم من العطف واملربَّ 

 ةاألزليّ  تها األمّ يا أيّ 
 ة الزرقاء،مليكة العرش األزرق والقبّ 

 ل رجليكِ وأقبّ  ليكِ إ أبتهل ينّ إ
 ،ي لديكِ وأطرح بنفسي بل بكلّ 

 ىل ما عسى أن يكون منكِ إا فً ولست متشوّ 
 األكرب جممرة يف يد كاهنكِ  تُ فلئن صر  
  يف اجملمرةا ميّن أو خبورً 

  أو براعة يف هيكلكِ 
  ا يف حمرابكِ ا مطفي  أو سراجً 

 ا يف منطقتكِ أو لو صرت كوكبً 
 ا يف تاجكِ أو مشسً 

 نعلكِ  أو لؤلؤة يف
 نين متيقّ ا ألنّ ا راضيً لرتيين قانعً 

 وسالم.  كّلهذلك خري   أنّ 
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 لى اهللإ

 يف أديان الناس كَ تُ ا طلب  عبثً 
 يف سرادب عقائد الناس عنكَ  تُ ا حبث  عبثً 

 ة طامسةسة بعض آثار مساويّ  لقيت يف كتب العامل املقدّ ولكيّن 
 1يدا"ڤيف "ال ح يل حرف ساكن من امسكَ فلقد توضّ 
 2ستا"ڤ"الزند آ وحرف يف

 جنيل إلوحرف يف ا
 وحرف يف القرآن 

 ةة امللكيّ ة العلميّ يف كتاب اجلمعيّ و  -أجل
 ةة املباحث النفسيّ ت مجعيّ وسجاّل 

 ك ن حيرّ أ بعض احلركات اليت ال حيسن الطفل البشريّ 
  حرف الساكنة من امسكَ ألهبا ا
 ن حتسن النطق بهأرض وهي يف طفولة احلياة مم األأل وأىنّ 

 ىل تلك اهلمزاتإن يهدينا مَ 
 ة هليّ إلمهزات الوصل ا

 اليت جتمع بني الكواكب البعيدة املتقابلة 
 ةفالك السماويّ ألطراف اأيف 

 ت واحمّ  على نقاب السّر األبدّي كلمات تطَّ فلقد خُ 
 ثّ ُخطَّت واحّمت

 م العظيم س  لَ ا من هذا الطِ دركت حرفً أرض ألمم اأة من مّ أ كلّ 
 ن يأيت هبا علماء املستقبل أ احلركات ومهزات الوصل ال بدّ  لكنّ 

 سة الساكنة ا يف أحرف الكتب املقدّ حيي مجودً لتُ 
 وتبعث فيها سالسة املاء واهلواء

 .الطفل ومن قلبه كنة من لسان هذا البشريّ وتزيل اللّ 

 أمني الرحياين،
 .3937-3931، ص 87-80، مقطع رقم 2016لبنان ناشرون، ، بريوت، مكتبة 4، اجملّلد 1، ط.المؤلفات العربي ة الكاملة

                                                           
 . كتاب من كتب اهلندوس املقدَّسة.1
 اليوم. ) Parsisواضع ديانة اجملوس قدميًا والفرس ) لزرادشت. كتاب 2


