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َهْت َراكئُِبها َّ ُوجِّ ديُن بديِن احلياة ك
ُ
أ

بل األرِض اكنْت أو يف الكواِكِب َمَعاِقُلها..
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َوَصايا حياتّية .. ألبناء احلياة

الت اغرتابية .. خاِرج َمْنىف املعىن مُّ
َ
تأ

.. يف َشَذرات..

تمهيد:
جزء  بل  اجّص،  لولوج  َمة  ُمقِدّ جُمّرد  احكمهيد  هذا  ليس 
من  س  وُمؤِسّ حيوّي  ُعنرص  فهو  وفيه،  منه  ُعضوّي 
هذا  يف  َتِلُج  خَيْ َفما  وَمبناه..  معناه  من  وشلكه،  َمضمونه 
ا َفْعَتِمُل يف َمضمون هذه الَوَصايا  احكمهيد ليس بمعزٍل َقمَّ
ّمالت و حُمتواها، يف حركتها َووِْجَهتها، وِبُلَغٍة غري 

َ
واحكأ

َبة وِإْن َبَدْت الفكرة كذلك..  ُمَركَّ
ونرُِشَ  لَْوَليّب،  وبتصاُعٍد  تدرجيًيا،  «املادة»  هذه  ُكِتَبْت 
وم  ا وتصدر   ،٢٠١٣ و   ٢٠٠٩ السنوات  بني  ِتباًخ،  بعُضها 
وقد  األول،  هو  هذا  والكتاب  الكتاب..  هذا  يّت  َدفَّ بني 
ْنِتجه.. ألنين لم 

ُ
ي أ يغدو األخري، أي الِكتاب الوحيد ا

وال أسىع لكتابِة حَبْـٍث أو ِدراسة أو استعراض أو َتأويٍل 
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، ال يف الفكر وال  أو ترمجٍة، يف أّي من مواضيع اهتماما
أكُتب  ولَْم  ياسة..  والِسّ اإلعالم  يف  وال  والُفنون  اآلداب 
ويّم مهما َبدا «تارخيًيا»، وإْن ُوِجَد  ة اآلنِوّي وا

َ
حتت َوْطأ

املواضيع  دة  ُمتعِدّ َمقاالت  جمموعة  عرب  هذا،  من  ء 
ة..  اآلنِويَّ هنية  ّ ا عن  ى 

َ
بَمْنأ اكنت  لكنها  ُمعظُمها،  نرُِشَ 

وقيت  استثمار  آَثْرُت  فقد  الطَلب»،  كُتب «حتت 
َ
أ لم  كما 

وُجهدي فيما هو ال َيِقل أهمية، باعتقادي، أي يف ممارسة 
احلياة َحّد اخكَّماَلة..

مالحمه  حكحديد  إنما  مويت،  جتنَّب 
َ
أل ال  أكُتب  إْذ  وإنين 

َ وال أحيا ألكُتب، بل  شاء.. فأنا لم ُاو
َ
وتقاسيمه كيفما أ

ة.. زداد حياًة وحيويَّ
َ
كُتب أل

َ
أ

و اىل املوسيقار 
َ
كون هنا أقرب اىل اجَّحات الفنان أ

َ
وقد أ

للَكمال  ُحدوًدا  عرف 
َ
أ ال  ألنين  الاكِتب،  اىل  منه 

احَلْفر  ودائم  للَجمال،  عندي  نهاية  وال  واالكتمال، 
فضل.. 

َ
، أمجل وأ نقيب َقّما هو أعمق وأر واّجحت واحكَّ

َوَبْعد،
احكعابري  خدْت  وما   ، املعا لّك  حتتِمل  اللكمات  َيُعد  لم 
ُجدراُنها  ضاَقْت  أْن  بعد  الفكرة،  ل  حتمُّ بل  قاِدرة 

واضَمحلَّْت مساحات احلياة فيها..
فعندما تسقط الَمنظومات الفكرية واألدبية، أو َتضيق، 
املعىن،  بل  اللكمات  حَتاُيل  اىل  اجُُّصوِص  َكثافُة  ل  وتتحوَّ
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ذلِثّيات  والنََّسقية  ة  َمِطيَّ اجَّ وُيْفِسد  الَمناهج  وتْضَمِحّل 
والاكئنات  األشياُء  ى  َتَتَشظَّ وعندما  والعقل..  احلياة 
والَمفاهيم، َيْغدو الَمعا أفاكًرا ورسائَل َقصرية وعميقة، 
ة.. ِإنها الِكتابة املقطعّية غري الَمْبتوَرة،  صاروخية وُمبارِشَ
الِكتابة  شاكل 

َ
أ ِمن  شلٌك  باحكايل  ويه  املعىن،  اخزتال  يف 

بعد من جُمّرد االحتجاج، إىل جانب 
َ
االحتجاجية، لكنها أ

ء آخر..  لك 
ة «خواِطر» حَلْـِظية َمْبتوَرة،  وليست هذه األفاكر الِمْعَو
وخالهلا  فيها  تزَدِحُم  ُرؤى  يه  إنما  ة، 

َ
أ جُمْزَتَ نصوص  أو 

َرًة  ُمتحِرّ  ، املعا ل  ختزَتِ أن  دون  واإلشارات،  الالت  َّ ا
واملبىن..  املعىن  يف  واحَلياة،  للوجود  العقائدي  الفهم  من 
ومعناها  الطبييّع  وجوِدها  مالِمَح  األشياء  تأُخذ  فحني 
املنظومات  وتتبْعرَث  املوروثة،  األفاكر  تسُقط  احلقييّق، 
َهة  الُمَوجَّ باألْسُهِم  ُمرْتََعًة  َذَرات  الشَّ هذه   

ْ
فتأ املنهجية، 

لتشلِكّ دعوة ملزيٍد من احلياة وقليٍل من احَلياء واألحياء.. 
ِإنها َشظايا َرصاصات غري طائِشة، ُتْدِرك َمراميها َتماًما، 
ي فينا ومن حوِجا، دونما  وتواِصل حماولة قتل املوت ا
د أو توقُّف، ما دامت راحئة املوت َتْنَبِعُث من رساديِب  تردُّ
ة، تهِدف إىل حتريك  حياتنا.. ِإنها ِكتابة انِبثاقية غري ُمَقْوَكَ
الّساِكن وحتاِول ِإنقاذ احلياة من براِثن املوت.. ِإنها باقة 
فكرة  فلّك  فاكر، 

َ
أ صورة  يف  انِْشطارية،  ُعنقودية  قنابل 

وتتاكَمل  لها  وُتَكِمّ بها  تكتِمُل  األخرى،  مع  َيَتواَصل 
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معها..
يع  َتدَّ ال  االغرتابية  الت  احكأمُّ من  َفَقات  َّ ا وهذه 
أو  الَكمال  يع  َتدَّ ال  احلقيقة،  احتاكر  وال  الُمْطَلَقات، 
نه  ــزَتِ خَتْ ما  رغم  َصَنِمّية،  َمنهجية  يف  تَسري  وال  َقني،  ا
 ّ تتأ ال  لكنها  اخيّل،  ا الفكرّي  إيقاعها  يف  ة  نََسقيَّ من 
ُحدود  عند  تقف  وال  الفراغ،  حنو  تتجه  وال  الَعَدم  ِمَن 

«املفهوم ِضْمًنا». .
َماكًنا،  أو  جغرافيا  وال  وَطًنا  الت  احكأمُّ هذه  تعرف  وال 
وال  احكاريخ،  جتاُوز  وحُتاِول  مان  الزَّ خُتوم  خارج  وتقف 
إىل  التسلُّل  حُتاِول  بل  بعيـِنِه،  َموضوًخ  أو  قضية  َتَتناَول 
ْغَدغة عواِطف القاِرئ وال إرضاِئه،  َ ِ ء.. ال تسىع  لك 
وتبحُث عن ُعقوٍل وإرادات َحّية، وعن أحراٍر يُساِهمون 
يف حتطيم األْصنام، و حرِق الَمعاِبد.. إنها حُماَولة ذاتية 
والَقَلق،  واحلرَية  احّكيه  من  للخروج  ُمتواِضعة،  غري 
او  الالمعىن  يف  املعىن  د  جَتِ ِألْن  تسىع  األَرق،  ومواَجَهة 

نقيِضِه، أو يف ِليابه وخارج ُحدود ُوجوِده.. 
فيه  وُمباَدَرة،  ُمباِدَرة  يه  َذرات  الشَّ هذه  أّن  إىل  وإضافًة 
العقيل  واالنتقاء  االجزِتاء  منهجية  بل  ا  َردًّ تَُشلِكّ  أيًضا 
احلقائق  بل  واالحكفاف  ياء  الِرّ َكثافة  وبل  والفكري، 
َة  َعمَّ أي،  َحْوِجا..  ومن  وبيننا  فينا  جيري  كما   ، واملعا
ا  َقمَّ األقِنَعة  نزع  يف  تتجىّل  الِكتابة،  هلذه  ِإضافية  ة  َمَهمَّ
جيري من تشويٍه يف وجه َعَقاَفة احلياة وعقلها وطبيعتها، 
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.. ِ ِ د اجَلمال بعد اْضِمْحال وحماَوَلة إلخدة َيَمدُّ
ِإنها حماولة ارحتال بني اخلُالصات، وِإطالق رَساح الفكِر 
 ، يات.. وقد تبدو هذه املادة، للوهلة األو واجَلَمال واحُلِرّ
ُجنوًنا،  أو  َهْرَطقة  الَهَذيان،  يف  وُمْفِرَطة  للواقع  ُمتجاِوَزة 

عترُبه إِتّهاًما «طبيعًيا».. !!
َ
َرًة، ما أ ِثّ

َ
ًة أو ُمتك َ ُمقِتّ

االجتماعية  اكيئة  خارج  من  يْنَبِلُج  اإلنتاج  فهذا 
ا  وَردًّ اِئَدة،  والسَّ والُمحيطة  القريبة  والفكرية  واخكقافية 
 ، ما عليها، لكن باحكأكيد من داخل ِإطارها الَماك والزَّ

من داخل وطنها وبيئتها، ما يزيدها ُغربًة واغرتابا..
من  إْدراِكًيا،  اجصوص  هذه  معا  بتالبيب  واِإلمساك 
ومن  املحدوَدة،  وغري  َدة  الُمحدَّ غري  اتها  مرجعيَّ حيث 
َفهم  من  بالكثرِي  اِإلحاطة  يتطلب  ِإنما  َمراميها،  حيث 
بما  واْنِبثاقها،  ِنها  حككوُّ واخكقافية  املعرفية  الالت  َّ ا
د اِالندهاش أو االْنِبهار، احكجيّن أو االتهام،  يتجاوز جُمَرَّ
كبطل  الفكرة  َيَتكنَّق  املادة  هذه  فيف  فور..  اجُّ أو  الرفض 
ففيها  احلاِضَنة..  اللغة  حدود  من  أبعد  هو  ِبما  اجَّص، 
هو  وما  حديث  هو  ما  د،  ُمتجِدّ هو  وما  جديد  هو  ما 
ُمْسَتْحَدث، وما هو قاِبل للتلقيح واالستحداث، وأهم ما 
ٍة َمْنشوَدة وبوَصَلٍة  فيها هو حُماولة اجُّمو واالرتقاء َكَضالَّ

َهة.. ُمَوِجّ
ولَْم َيُمّر هذه األفاكر بعملية «تنسيق» ولم جَيْـِر عليها أّي 
«َيْنميق»، قبل وخالل تدويِنها، إالَّ يف املبىن الّلغوّي والَفيّن 
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بل  وانَطلقْت  وَتلقائية،  طبيعية  انبثقْت  فقد  كعِضها، 
لُتشلِكّ  َعشوائية،  أو  ّة  ارجتا تكون  أن  دون  ِتها،  َسِجيَّ
وَتناُسِقها  َيَتاُبِعها  يف  وحُكؤِلّف  خاًصا،  َمْسَكًنا  منها  لُكٌّ 
واالجرتار،  احكَّكرار  من  ًيا  لِكّ ختلو  ويه  ُمتماِساًك..  ُكالًّ 
.. كما أّن َيْبويَب هذه  وإْن بدا غري ذلك، يف القراءة األو
ِن 

ْ
أ األفاكر ِوفًقا للمواضيع وَقْنَوَنة الُفصول لم تكن بالشَّ

الَيسرِي، حكداُخِلها وتتاُبِعها وَتكاُمِلها.. 
الَمأساة  بني  واجُلنون،  العقل  بني  األفاكر  هذه  تتحّرك 
لكنها  واكناء،  اهلدم  بني  والَعَدم،  الوجود  بني  والَمْلهاة، 
بمرجعية  تلزتم  وال  َدة  ُمَتَمِرّ ويه   .. َِف  الرتَّ عن  بعيدة 
ومنهجية، لكنها ُمنَسِجَمة وُمتناِغَمة مع ذاتها يف اجلوهر 
ه من َمقاِصد املعىن، وإن َبدا غري  واالجتاه، وفيما َتْريم إ

ذلك يف املبىن..
يع هذه الِكتابة أنها خارج َمساحات احكأّثر واحكأثري،  وال َتدَّ
بعية، يف الشلك والَمضمون، فيه  بمنأى عن احكقليد واحكَّ
ال ختلو ِمْن تالُقٍح فكرّي، من تفاُعٍل وِحواٍر ونقد وجتاُوٍز 
عند  ة  املادَّ هذه  َتِقف  ال  َكَما  وَتناّص..  وجَماٍز  واستعاَرٍة 
الفلسفية،  والطروحات  والُمناَقشات  الت  احكأُمّ ُحدود 
د عملية إْسَداء اجَّصاِئح وتوجيه الَوصايا  ى جُمرَّ ويه َيَتَعدَّ
الت أنَّ ُكالًّ منها  يع أفاكُر هذه احكأمُّ ِمْن َعٍل.. كما ال َتدَّ
ة، لكنها  يُساوي أو يتجاَوز ِكتاًبا أو أكرث، من حيث املاهيَّ
ال تنيف ذلك، ويه ال تسىع ِألْن َتكون َشمال اكوَصَلة 
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ة  ُقوَّ ة  َعمَّ اجُّصوص  هذه  أْحشاِء  فيف  اجتاهاتها،  ويقني 
اتها، أو جتاُوِزها.. ِ تدمري 

أّما بعد،
تَساَءلُت مرًة: ِلَم ال أفعل ما يفعله اآلخرون، فأعيش يف 
صمٍت،  يف  ل،  وأتقبَّ وعرصي  وجمتميع  بيئيت  مع  تناُسٍق 
يف  صغرًيا  َخطأ  باعتباره  ِإّياه  ُمتجاِهًال  احكناُسق»،  «عدم 

احِلساب اهلائل؟!
داع، وعدُت اىل ُرشدي، ُمتناِسًقا  فرُسخن ما أصابين الُصّ
ُمْنَسِجًما  قليق،  يف  ُمْبِحًرا  عقيل،  مع  ُمتناِغًما   ، ذا مع 
..فقد قررُت ارتشاف احلياة، واخرتُت مساراتها  ال بتأُمّ

الطبيعية واحلقيقية، ح آخر قطرة موت.. 
ذلك  حاِول 

ُ
أ ال  بل  أصطنعه،  وال   ، احكمزُيّ هنا  أّديع  وال 

تستحقها  اليت  احلياة  ُمَماَرسة  أدَّيع  إنما  ه،  إ أسىع  وال 
وما  واجهايات..  اكدايات  ارض  لكونها  احلياة،  أرض 
، ُمْبِحًرا  ّ أكتُبه لكم هو ما أقو يل، ُمْمَتِطًيا َصْهَوة َن
عن  تبحث  السفن، فسفينيت ال  كبايق  َسفينٍة ليست  يف 
َشَغف  ال  اإلنسان،  الستقرار  تطَمح  وال  األمان  َشواِطئ 
حيًنا،  شواِطئ  ِبال  حبٌر  فأنا  الوصول..  َفرح  وال  صول 

ُ
األ

سبيل  يف  الَعَدم  أْمَتطي  وقد  أحياًنا،  َمواِنئ  بال  وشاِطئ 
ُمالَمَسة املعىن، فليس العدم سوى آخر املعا وبدايات 

الُغروب..
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اِإلرث  أن  سّيما  وِلَمْن،  أكُتب  ملاذا  ِمراًرا:  وتََساَءلُت 
ًثا  فول؟! وهل أكُتب ملجرد اكقاء حَبْ

ُ
اإلنسا لكه آيل لأل

حاجتها،  وما  الَعَظَمة  تعنيين  وماذا  حمتَمل؟!  خلوٍد  عن 
ذا  لقراَءة  أكتب  أنين  أْم  ؟!  حياتية  رَضوَرة  يه  وهل 
سبيل  ًسا  ُمَتَلِمّ أفاكري،  انتصَبْت  ما  فرسخن  ونقدها؟! 

اِإلجابات حبواٍس َسْبع..!!
َذرات ِبَمَداد القلق والتشاُؤم العقيل،  لقد ُكِتَبْت هذا الشَّ
والُمماَحكة،  اجِلدال  بروح  ال  تفاُؤل،  َبقايا  عن  ًثا  حَبْ
زال  ما  ُمستقبٍل  حنو  طريق  بل  اللِة  لتَّ جاحِمَة  وبرغبٍة 
اكقاء  د  جُمَرَّ تتجاوز  حياة  وِْجَهة  اىل  ولإلِشارة  ُمْمِكًنا، 
َقطيعة  ُيَمِثّل  تْكَتزنه،  ِبما  الرسائل،  فهذه  َقْيِدها..  بل 
جديَدْين،  وتأصيًال  استئصاًال  واِحد،  آٍن  يف  وَتواُصًال 
باسزِتاَدة  ويرغب  احلياة  حيب  َمْن  للك  وحاِفز  ِنداء  ويه 
الَفصل  القول  فيه  يكون  خمتِلف،  وبمستقبل  نوعية 
اكاِحث  الفكر  لكبح  ال  باحلياة،  م  الُمْلزَتِ الفكر  لقَدح 

عن ُدروٍب للّنجاة..
ة» ال حترِتم احكواُضع، وال َتْصبو اىل  وعليه، فإّن هذه «املادَّ
فكرية  أخاديٍد  عرب  الَعلياء،  حنو  ترنو  لكنها  االستعالء، 
َقني وال يتوارى يف رساديِبها الُمْطَلق،  َمْسبوَكة ال تقبل ا

ال حترِتم األصنام وال يه من طبائع الَعبيد.. 
املعىن  بني  اكلفاِرِق  والرثثرة  الكالم  بني  الفارق  إن 
يف  الوقوع  دون  كالَمك  تقوَل  ان  فيمِكن  والَعَدم، 
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َمتاهات ما ال يلَزم، من تفاصيٍل وَتكراٍر وَلْغو.. واإلجياز 
الت موَجزة اىل  ال يعين اإلْخزِتال.. من هنا تأ هذه احكأمُّ
ََّسعْت الفكرة ضاَقْت  أْق احُلدود، إنطالًقا من: لكما ات
واب.. ويه  الِعباَرة، و اإلجياز بالَغة، واإلجياز روح الصَّ
تريم أيًضا اىل حترير األفاكر واللغة من أغالل املوروث 
ما  وتطوير  إْحياء  وإخَدة  ل،  والرتهُّ س  واملقدَّ والَمْحظور 
ى اإلنسان الُمعارِص و َدياجري  ذلَب من معاٍن، باَتْت، 
لك  َحياِتِه  اىل  تترَسَّب  بينما  الَهَذيان،  اىل  أقرب  الّراِهن، 
ة حيًنا و«الِعلمية»  ِقَيم املوت والَفناء والغيبوَبة، الالهوتيَّ

ة.. ة وبل حني َغرَّ أحياًنا، وتأتيه ِبُصَوٍر ِعدَّ
بعد  ما  الت  تأُمّ باعتباِرها  الصاروخّية،  الرسائل  وهذه 
ة أو طوباوية، إنما حُتاِول جتاُوز  وجودية، وليست ماَورائيَّ
األسئلة والتساُؤالت الوجودية، بعد أن َوَضَعْت أوزاَرها، 
ة الوجود واملوجود، و حمورها،  يف طريق حبثها عن ماِهيَّ

.. ّ َ ّ ال ة الوجود اإلنسا وَتأسيًسا هلا، ماهيَّ
وعليه، ال تِقف الرسائُل هذه عند حدود ُمستوى املوجود، 
ق حنو َمكنوِنِه.. فحني تَُشلِكّ املوجودات جتِلّيات  إنما حُتِدّ
بوسائل  ال  تكوينه،  بطبيعة  ُمَرّكًبا  األمر  يغدو  الوجود، 

ولغة تفكيكِه، وال ِبَفَضاءات جتاوزه، فَحْسب..
مما  أكرث  وحتتِمل  يبدو،  مما  أكرب  حْتِمل  اُجّصوص  فهذه 
جتاُوز  اىل  وتصبو  ُيرى،  مما  أبعد  اىل  وترنو  ممِكن،  هو 
ما تكون يه بدايات للفلسفة  ما يبدو ُمستحيًال.. وُربَّ
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الفلسفة  تلك  هلا،  َلة  ُمَكِمّ أو  ة،  الالميتافزييقيَّ ة  ْغَيِويَّ ُ ا
والعالَم  الظاِهر  العالَم  بني  ك  تتحرَّ واليت  الالدوغمائية 
زالت  ما  فلسفة  ويه  وحقيقتها،  احلياة  جَتيِلّ  بني  الواِقع، 
أيًضا  ويه  االخرتاق..  من  نة  حُمَصَّ غري  لكنها  َعْذراء، 

».. !؟ د كفلسفة « ما بعد اخلرِي والرِشّ حتاِول أن َيَتَجسَّ
املوت  وصايا  مواَجَهة  يف  رضية 

َ
األ احلياة  َوَصايا  إنها 

أن  تريد،  ال  بل  َتِمل،  حَتْ وال  حتتاج  ال  ويه  السماوية، 
ُتْلَصق أو ُيْنَطق بلسان نيبٍّ أو راِهٍب أو ناِسٍك أو حكيم، 
ال من رشق الغرب وال ِمن غرب الرشق.. لكنها َوصايا 
ال تتناَول احكفاصيل وال تتعاَمل مع احَلْيثّيات، إنها مبادئ 
ِمُل يف ثناياها  وِقَيم، إنها مسارات تفكري ومسرية حياة، حَتْ

ًة حكغيرٍي َجْذِريٍّ ُبْنَيِويٍّ شامل.. دعوًة جاحِمَ
فمسألة الِعالقة بني اإلنسان واحلياة يف الوجود، كمسألة 
ة  العالقة بني الصحيح واجلّيد يف األخالق، ما زالت حادَّ
ة، ِمْن حيث من يقف باملرِكز، اإلنسان  ّ وحاِلَكة وإشاك
واحلياة  االرض  م  تعا اجلّيد؟!  أم  الصحيح  احلياة؟!  أم 
التساُؤالت  هذه  ِغمار  و  واملوت؟!  ماء  السَّ م  تعا أم 
الِمْطَرقّية َيَترَسَّب احّكيه والقلق اىل خمتلف معاِلم حياتنا، 
ك يف مسرية اكحث عن يقني، فرنتاح حينًا  ويغزونا الشَّ
يف ِظِلّ املنىف، وأحياًنا يف هليب االغرتاب اإلرادّي.. َفذات 
حكضاريس  ُمتجاِوَزة  الُمْغرَتِب  وشخصية  َرة،  ُمتحِرّ املنيّف 

الواقع وُطقوس املجتمع وحدود املستحيل.. 
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َحّد  بأفاكِرِه  وصاِدًقا  قاِنًعا  يكون  أن  اإلنسان  وبل 
َطموَحة  بعضها،  أو  االفاكر،  هذه  تكون  وقد  الَقْسَوة.. 
اجاس،  من  ٍة  ِقلَّ ألجِل  وحتيا  ُتْكَتب  النها  الُعزَلة،  َحّد 
يف  وهم  بعينه،  ماكٍن  يف  موجودين  وغري  ماكن  لِكّ  يف  هم 

د.. لِكّ َزماٍن وليس يف َزماٍن حُمَدَّ
بعض  يف  وَيَتواَصل  تتقاَطع  هذه،  االفاكُر  َيَتماىه  وقد 
ن َمَضْوا، لكنها حُتَايك باحكأكيد َمْن  اجلوانب، مع َعَدٍد ِممَّ
َ من جديٍد يف الَغّد، أو بعد الغد  وا َنْعد.. وقد ُتو َ لَْم يو
َتِمل، وفَق مضامينه، أكرث  أو َنْعَد بعده.. وهذا الكتاُب حَيْ
املستقبل  من  َمفتوحة  رسائل  منها:  وُعنوان،  تسميٍة  من 
واملا اىل أبناء احلارِض، أو رسائل مفتوحة اىل األحياء، 
اِبع، أو  ة ألبناء احلياة، أو اإلجنيل السَّ أو َوصايا غري الهوتيَّ
هكذا تتلكَّم احلياة، أو هكذا يتلكم اإلنسان ابن احلياة، أو 
اإلنسان يف مواجهة برشّيته.. لكنُه يبىق يف ماهّيته: بياُن 

الفردوِس الُمحَتَمل أو الُممكن..!!
ِلَمْن  ال  باحلياة،  حَيْتيف  ِلَمن  أساًسا  ه  ُتَوجَّ الوصايا  فهذه 
حيتفل بها وفيها، وَقْطًعا ليس ملن اختاَر نقيَضها.. فمنذ 
َفما  ُسل،  والرُّ «االنبياء»  مات  اهللا»  «موت  إعالن  قبل  ما 
«إنقاذ  عملية  َفْت  توقَّ وقد  ُرُسًال،  ُيْرِسل  «الُمْرِسُل»  خد 
قرون،  ُمنذ  ماوية»،  «السَّ َخالصها  حماولة  أو  البرشية»، 
سوى  لإلنسانية،  وُمنقٍذ  ورسوٍل  ُمْرِسٍل  ِمْن  َفُعد  ولم 

اإلنسان ذاته..!؟
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ة»، لكنها  بوَّ وتأ هذه الِكتابة حكبدو َنْوًخ من «إعالن اجُّ
ُنبّوة من نوع آخر، من نوع خُمتِلف ح اجقيض.. فيه 
وأنا  ُمْرِسٌل  فيها  وليس  ة»،  املرَّ «هذه  األرض،  من  تنَطلق 
من  ختلو  رسالة  الِرّسالة..  حتمل  أنها  رغم  برسول،  لسُت 
باإلشارات  تزَدِحم  لكنها  وُمْعِجزات،  ومواِعظ  َتْبشرٍي 
ترُفض  رسالة  واالجتاهات..  اَكداِئل  حنو  الالت  َّ وا
د واخكورة  كينة واملوت، وتدعو للتمرُّ دعوات الطاعة والسَّ
واجلمايع..  الفردي  احلقييق،  اخلَالص  رسالة  واحلياة.. 
اإلنسان،  بل  االعتماد  اىل  جوهرها  يف  َيْق  رسالة 
ومن  جهله  من  إنقاذه  اىل  وتهِدف  والطبييع،  احلقييق 
ِتِه ومن ذاِتِه،  ضعفه، من تَْسطيِحِه وَتْدجيِنِه، من حمدوديَّ

ِتِه.. تهِدف اىل إنقاذ اإلنسان اإلنسان من برشيَّ
عن  َعة  ُمرفَّ بل  َلة»  وليست «ُمزَنَّ َسة،  ُمَقدَّ غري  آيات  إنها 
احكزنيل، تنطلق من االرض، وتصُلح ألبناء احلياة يف لِكّ 
وخمتِلف،  بديل  دين  أنها  َتّديع  ال  ويه  وَزمان..  َماكٍن 
إنها أبعد من ذلك وأْرَفع.. ويه تعتِمد بل أقانيٍم حِمَْورّية 
الّطقوِس  من  وختلو  اإلْقِتدار،  اإلنسان،  احلياة،  ثالثة: 

َعاِئر.. والشَّ
َهة  إنها آيات إنسانية، ال َرّبانية وغري َشْيطانية.. ويه ُمَوجَّ
ين ُيؤِمنون بأن حياة اإلنسان لم توَجد ليك  اىل أوحك ا
يبدأ وخيِلق اكلرّب، فيف  إنما ليك  فحسب،  يقَبل وينتِقد 
ّ ِمّنا ُقْدَرة «اآلِلَهة»، لكن أكرث اجاس ال يعلمون، وإن 

لُكٍ
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علموا فإنهم ال يعملون.. 

وقبل هذا وبعده،
فحسب،  املادة  يصيب  ال  ْكُسد، 

َ
َتأ كحالِة  َدأ،  الصَّ إّن 

أيضًا.. العمل  َعّم  ومن  واألفاكر،  والِكتابة  الكالم  بل 
سّيما عندما نكتب أكرث مما نقرأ، ونقول أكرث مما نفهم 
ًال  وُنفكر، وَنّديع أكرث مما نستطيع، فيحرض الّصمت حُمَمَّ

كون وهموم الَمكنون.. بعواِصف السُّ
صدى  ِسوى  الرسائل  هذه  وما  َصدى،  ْمِت  للصَّ نعم 

 الكالم..
ْ
الصمت يف مواَجَهة َصَدأ

ىّل عن ديباَجِتِه وآَثَر الَعراء، ُعصارٌة  إنها ُعصاَرة عقٍل خَتَ
حُتاِول التَّسلُّل، اخرِتاقًا، اىل معظم مفاِصِل حياِتنا وُفصول 
ويه  اهلراء..  ة  َكرْثَ من  بالرغم  استئذان،  دوَنما  وجوِدنا، 
ْت تواِصل هديرها رغم  أيًضا ُعصارة جتربة حياة، ما انفكَّ
أنف املوت.. وعدم القدرة بل تفكيِك ُرموز هذه الَوصايا، 
نسبة  استشعار  وِجهتها، وال  خلفياتها واستيعاب  وُرؤية 
يعين  ال  أحياًنا،  وُتعلنها  حينا  تضمرها  اىل  رات  الُمتفِجّ
ازدياد  بل  حاجتها،  َنفاد  أو  صالحّيتها  فرتة  انتهاء  أَبًدا 
كيد بل رَضورِتها، وَمدى احلاجة لالْكِتواِء بلهيِبها، 

ْ
احكأ

حَبًثا عن احتماٍل آخر خُمتلف للحياة وفيها.. ما يتطلب 
أْن ُتقَرأ قراَءًة ما فوق عقلية ومعرفية ونفسية وفكرية، 
إن لم يكن ُهنا فهناك، وإْن لم يكن اآلن َفَغًدا.. وبهذا 
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الِرّحال  ِلَشِدّ  َدة  وُمتَجِدّ جديدة  حُماَولة  يه  إنما  املعىن، 
ويه  الَقبيلة،  ُسجون  وخارج  العقيدة،  َزنازين  خارج 
جَماًزا  احلقيقة  َغَدْت  بعدما  اجَّص،  خارج  َوصايا  باحكايل 

وبات املجاُز واِقًعا..
باتت  ما  بقدر  اآلخرين،  انِطباخت  تعنيين  خدت  فما 
َبدا  وإْن  َصْمًتا  لكم  أقول  أنا  وها   .. َقَناخ ُقين  ُتؤرِّ
ْمت،  الصَّ حلظات  يه  قيمة  اللحظات  فأكرث  َضجيًجا، 
اىل  الّرغَبة  ازدادت  الكالم  اىل  احلاجة  ازدادت  ولكما 

َقت الرضورة للِكتابة.. الصمت، وَتَدفَّ
احرتايف  وبعد  وجودي،  أسباب  استكمال  خُتوم  وبل 
وإماكنات  بظروٍف  معانيها،  ُجّل  احتواء  وحماَولة  احلياة 
اجهايات  رسم  بل  جاِهٍد،  غري  أعكف،  فإنين  بة،  ُمَركَّ
اىل  ِطلُّ 

ُ
فأ للحياة..  خِشٍق  ِة  حَبَيِويَّ الّرحيل،  إيقاع  وَضْبط 

من  حيملُه  بما   ، ّ َن َثنايا  ومن  احلياة،  رُشَفِة  من  مويت 
سرييت وصوريت،  يف حُماَولة جديدة، وقد تكون األخرية، 
الحتمال الُمستحيل.. فليست هذه اّجصوص َصدى وال 

ظايا والَمدى.. انفصام فيها وإْن َبدا، إنما تنقيب بني الشَّ
      

  
عبد عنبتاوي
اجلليل - ٢٠١٣
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الِفكرة كبطِل اجَّص.. 
يف الِكتابة واللغة..

َك وتساِهم يف حتريِرَك،  ي ال حيِمل ِفكرًة، تستفزُّ اجَّص ا
ال يستحق احلياة..

◆◆◆

ّ للفكرة، ألن الفكرة ذاتها ال نهائية.. ال يوجد نٌصّ نها
◆◆◆

ه يف األرِض اِكْكر،  ي ُيليق إطالحَكَ الفكراحلقييق هو ا
ْلَمة، وجَيول يف مساحات الَقْفر.. ويُِشّع بنوِرِه يف مناطق الظُّ

◆◆◆

بل  قاِدَرة  غري  أْجِنَحة،  إنتاج  بل  القاِدَرة  غري  الِفكرة 
احكَّحليق..

◆◆◆

ما اكن الفكر يوًما، إّال حبًثا عن ُدروٍب للحياة وفيها، فال 
انِفصام بني دروِب الفكِر وبني دروِب احلياة..

◆◆◆

إذا اكنت احلياة قد َبدأت بكلمة فسوف تنتيه بالرضورة 
بفكرة..

◆◆◆

 أعظم اّجصوص يه تلك اليت حتِمل أكرث املعا يف أَقّل 
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اللكمات..
◆◆◆

ُخذ «بعني االعتبار».. 
ْ
ر وتكُتب ال تأ عندما ُيَفِكّ

◆◆◆

األفاكر اليت ُيفّجرها العقل أعظم من تلك األفاكر اليت 
الواقعية  ُيْفِسدها  ما  ا   ـً ذلِك اخكانية  الن  العقل،  ُيبلِورها 
ذاته،  العقل  ُيفسدها  وقد  واالنِفعاالت،  والعواِطف 

أحياًنا..
◆◆◆

و حُتّرر العقل، 
ُ
ُحّرية الفكر أر من عقالنيته، ألن األ

بأدوات  وتقييده،  الفكر  برتويض  اخكانية  تقوم  حني  يف 
العقل الَمْحدوَدة..

◆◆◆

يف  االعتدال  أما  للعقل،  ِخيانة  احكفكري  يف  االعتدال 
لغياب  الضعيف  وتربير  لألخالق،  ِخيانة  فهو  لوك  السُّ

اإلرادة..
◆◆◆

ِذْهنيِة  بل  ُتَدِلّل  والُمْصَطَلحات  والَمفاهيم  اللُّغة 
ُمْسَتْخِدِمها..

◆◆◆

احِلَواُر احِلَوار، بعيًدا عن اجَلَدِل والُمَماَحَكة، يمنح األفاَكَر 
قيَمًة وقاَمًة وَحيِوّيًة..

◆◆◆
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يفِقد  ورات  الرضَّ إدراك  خارج  الفكر  يكون  حني 
ي ال يهِدم ال يعرف اكناء.. رات وجوده، والفكر ا ُمرَبِّ

◆◆◆

الِكتابة اليت ال تشلّك َخطرًا ال تبىق، فاخلطر يمنح الِكتابة 
ًرا لوجوِدها وبقائها.. معىن وُمرِبّ
◆◆◆

يف  رات  الُمتفِجّ حتِمل  اليت  تلك  يه  احلقيقية  األفاكر 
معناها..

◆◆◆

إن الِفكرة اليت ال َتْنَبِثق من احلياة، وال حَتَْتِكم ِلَمْنِطِقها، 
ها، ال تستِحق احلياة، كما يه حال األخالق  وال تعود إ

والِقَيم..
◆◆◆

لألحياء  وُتكتب  ُتقال  اليت  تلك  يه  احَلَيِوّية  الِفكَرة 
والُمْقِبِلني بل احلياة..

◆◆◆

 َتِصل األفاكر اىل حيث ال تستطيع األقدام أن َتِصل..
◆◆◆

األفاكر احلقيقية، يه تلك اليت تبدو اكلعواِصف، وأْبلغها 
َواِعق.. يه تلك اليت تغدو اكلصَّ
◆◆◆

الّلغة أكرب من جمّرد وسيلة تعبري وأْصَغر من فكرة..
◆◆◆
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وأحقُر  صياغتها،  يف  جتتِهد  اليت  تلك  يه  اللكمات  أْيَفه 
األفاكر يه تلك اليت ُتصاغ باللكمات ال باملعىن..

◆◆◆

وَمْبَعث  كود،  والرُّ كينة  السَّ أساس  احكفكرِي  يف  االعتداُل 
اِفق اىل ُمْسَتْنَقٍع آِسن.. حتويل اجهر ا

◆◆◆

قني،  ا خارج  والعقائد  األفاكر  مجيع  ُتوَضع  أن  ُبّد  ال 
وبل َمْذَبح التَّساُؤل والّشك..

◆◆◆

َمنح  درجة  اىل  واألفاكر،  األفراد  تقديس  من  َحذاِر 
األموات ِوَصاية بل األحياء، وحتويل احلارض واملستقبل 

.. َرهينًة للما
◆◆◆

ثويري.. نويري هو أساس الِفعل احكَّ َند الِفكري احكَّ السَّ
◆◆◆

ُفْقَرأ  لم  ما  ِقراَءة  هو  إنما  ة،  ماَورائيَّ حالة  ليس  ل  أمُّ احكَّ
ر فيه.. ر يف الالُمَفكَّ وُرؤية ما لَم ُيَر واحكفكُّ

◆◆◆

او  َغَظٍر  جمّرد  وليس  األفعال،  ِفعل  حقيقِتِه  يف  ل  احكأمُّ
س للفكر الُمْنِتج، حني  حْتديٍق، فاحكأمل هو الِفعل الُمَؤِسّ

ُيْصَهر مع املعرفة واكحث..
◆◆◆

ُلغة  اىل  الِفقه،  وُلغة  اللغة  ِفْقه  ِمْن  االنتقال  ِمَن  ُبّد  ال 
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العقل وعقل اللُّغة، ح َغْفَقه ُلَغة احلياة..
◆◆◆

ًرا.. ليس لّك َمْن َحكَّ ذقَنُه ُمَفِكّ
◆◆◆

ياء والُقبح والسطحية   نكُتب ليك ُغَقلِّص َمساحات الِرّ
َعمَّ  وِمْن  وفهمها  ذواتنا  وملعرفة  حياتنا،  يف  والضعف 

حتريرها وجتاُوِزها..
◆◆◆

الِكتابة، يف معناها و َمبناها، يه مرآة اكتبها..
◆◆◆

لكن  املخلوِق،  من  عمًرا  وأطوُل  حياًة  أكرُث  اخلاِلق 
الفكرة الفكرة أطول حياًة وعمًرا من خاِلِقها..

◆◆◆

بَوْصِفِه  بل  ًرا،  ُمَفِكّ بصفِتِه  ر  ُيفِكّ ال  احلقييق  ر  الُمَفِكّ
ر، وحسب.. إنساًنا حقيقًيا ُفَفِكّ
◆◆◆

ر.. د حني ُيؤطَّ يسُقط الِفكر حني ُفَقْوَلب، ويتبدَّ
◆◆◆

بعض اجصوص تبدو غري ُمتواِضعة،حني ال تبحث عن 
َعواِطف القاِرئ َوِوّده، بل حُتايك عقله وفكره وإرادته..

◆◆◆

يف  وَهَدًفا  َسبيًال  الُمتعة  ِمَن  واجعل  ِبُمْتَعٍة،  واعمْل  ْر  َفِكّ
الفكِر والعمِل..
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◆◆◆

ر أكرث فأكرَث..  إذا اكن احكفكري يقودَك اىل الُكفر، َفَفكِّ
◆◆◆

األماَنة الُعظىم يه األمانة الفكرية..
◆◆◆

ي ال يعِرف اجِّفاق األخاليق.. الِفْكر اخلَالَّق هو الفكر ا
◆◆◆

الفكرة اكجَلنني، إذا َتَوقفت عن اجمو واالرتقاء توقفت 
عن احلياة..

◆◆◆

وال  يبدأ  واحكطور،  اجمو  دائم  طَفة،  واجُّ اكلفكرة  اجَّص، 
ينتيه..

◆◆◆
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عن العقِل واملعرفِة وما بعدهما..

ليس بالعقِل وحده حييا اإلنساُن..
◆◆◆

ي ال يكون يف ِخدَمة احلياة وِقَيِمها، يكون  العقل ا
يف ِخدَمة املوت وِقَيِمِه..

◆◆◆

ر  ِرّ حُتَ اليت  املعرفة  تلك  احكحريرية،  املعرفة  عن  إحْبَْث 
د احلياة وترتيق  ِدّ ل اإلرادة، وجُتَ العقل وُتطِلق الويع وُيَفِعّ

بها ومعها..
◆◆◆

يعيُش  والعلم،  املعرفة  تناُول  ورُسعة  سهولة  من  بالرغِم 
ُغربِتِه  وضعفه،  جهله  عصور  أْحَلك  املعارِص  اإلنساُن 

واغرتاِبِه..
◆◆◆

استخدام العقل وأدواته، يف سبيل إخدة إنتاج  ما أحقر 
اجلهل وَتِبعاِتِه..

◆◆◆

احلياة،  بل  واإلقدام  اإلقبال  ز  ُيَعِزّ أن  املعرفة  َوظيفة 
ِقها وتصاُعِدها، وال قيمة للمعرفة خارج  ِدها وتدفُّ وجتدُّ

هذا املعىن..
◆◆◆
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ًزا  ِفّ ـَ حُمـ وال  للحرية،  ِمْقياًسا  املعرفة  ُسلطة  َيُعْد  لَْم 
ِر.. للتحرُّ

◆◆◆

َوْطأة  من  العقل  حتيم  اليت  تلك  يه  احلقيقية  املعرفة 
ر الفكر من َسْطَوة الُمطَلق.. َقني، وحُتِرّ ا

◆◆◆

ألنَّ  للتفكري،  كإطاٍر  يسقط  نهاِثًيا  العقل  يكون  حني 
.. ّ الفكَر اخلَصب ال ِنها

◆◆◆

الُعقوِل  قيِد  من  حرّيًة  أكرث  باألْغالِل  دين  ا َقْيد 
باألْوهاِم.. هذا ما حاَول قو ابن الرُّشد..

◆◆◆

 ال عقل بدون حرية وال حرية بدون عقل..
◆◆◆

ا.. ال قيمة للعقِل حني يغدو ِتْقَنِوًيا وأداِثيًّ
◆◆◆

العقل  أد  وما  اجلنون،  يَشحذه  ي  ا العقل  أعظم  ما 
ي خيلو ِمَن اجلنوِن.. ا

◆◆◆

ما أحّط العقل مع اخلُضوع، وما أرفع اجلنون مع املقاَومة..
◆◆◆

إعماُل العقل ُيؤدي بالرضورة اىل العلِم، لكن العلَم ال 
ُيؤدي بالرضورِة اىل العقِل..
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◆◆◆

َرة يف سبيل حترير العقل واإلراَدة.. لُكّ وسيلة يه ُمرَبَّ
◆◆◆

حني ُيَروَّض الَغَضُب بالعقِل ينطِلق، ويغدو إْنِبثاًقا داِفًقا 
للفكِر..

◆◆◆

ي يشُعر.. ر أقّل ِخيانًة من العقِل ا ي ُفَفِكّ القلُب ا
◆◆◆

ال   ، اإلشاكيِلّ اجقدّي  العقِل  اىل  حيتاج  َمْن  أكرث  «حنن» 
يلّك.. ّ الشَّ العقل اإلْذخ

◆◆◆

واالنتماء  والِقيَم  العقاِئَد  يتقبَّل  ال  العقل  ُفْعِمل  َمْن 
ة واألخالق بالَمْوروث.. والُهِويَّ

◆◆◆

اىل  حاجته  بقدر  املعرفة،  ختزيِن  اىل  اإلنساُن  حيتاج  ال 
تراُكم الويع، حَنو َيْفعيِل ُوجوِدِه..
◆◆◆

َوْقًيا  تغدو  فلن  تراُكمها،  إزداَد  َمْهما  الّراِكَدة،  املعرفة 
ِل  احكأمُّ نهر  يف  وتتدفَّق  ك  تتحرَّ لم  إذا  فاِعًال،  ا  َنْوِقيًّ

وإعمال العقل وتفعيل اإلراَدة..
◆◆◆

لة اخلصبة  إذا اكنت احَلواّس يه نواِفذ العقل، فإّن الُمخِيّ
يه َبّوابته..
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◆◆◆

العقل ليس إطاًرا ِنهائًيا للحقيقة والواقع، فهو نفسه قد 
َقني الَوهيّم.. ُفْف اىل ا

◆◆◆

وإدراك  املوجود  ِس  حكلمُّ الَوحيد  بيل  السَّ ليس  العقَل  إن 
دا.. الُوجود، ألنه ما زاَل حمدوًدا وحُمَدَّ

◆◆◆

ده، ومن أبرزها: للعقِل أيًضا خداته وتقا
استخدام الَمطاِرق والَمعاِول وحتطيم األْيقونات واألصنام 

ماِد واحُلطام.. واِكناء فوق الرَّ
◆◆◆

ات.. ّ ًة، يه معرفة ا أخطر أنواع املعرفة، وأكرثها َحَيِويَّ
◆◆◆

موضوًخ  املعرفة  إنما  معرفًيا،  موضوًخ  ليست  احلياة 
حياتًيا..

◆◆◆

معرفة ما جنهله بمثابة ِنصف معرفة..
◆◆◆

ة وُخصوَبًة.. د َمصاِدر املعرفة جيعلها أكرث َنْوعيَّ َيَعدُّ
◆◆◆

ليس  لكن  ة،  ّ ومَجا وعقلية  معرفية  رَضوَرة  الِقراَءة 
ح  ء  لك  تعرف  وأن  ء  لك  تقرأ  أن  بالرضوَرة 

تفهم حركة األشياء واجتاهاتها..
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◆◆◆

ِبما أن اهلدم هو الُمقّدمة األو للِبناء، فإن االنتقال من 
ة.. ّ هو َدالَّة ِبنائيَّ العقل اجقدّي اىل العقل اجق

◆◆◆

الطبيعية،  الغرائُز  تتحّرك  ا  َمْعِرِفيًّ العقُل  َفْعَجز  عندما 
وليست اِكدائية، لُتشري اىل االجتاهات احلقيقية..

◆◆◆

أو  الطبيعية،  الَغراِئِز  عن  بمعزٍل  العقُل  ُفْعَمل  عندما 
ضدها، يغدو العقُل َصَنًما..

◆◆◆

اىل  َيُؤول  الطبيعية  بالَغرائِز  يرتيق  ال  ي  ا العقل 
االحِنطاط..

◆◆◆

خرى اىل جانب العقل، اجقدّي واالسِتْداليل 
ُ
ة وسائل أ َعمَّ

، قد توِصل املرء اىل خُتوم املعرفة احلقيقية،  واالستنبا
و مقّدمتها احَلْدس الغريزّي..
◆◆◆

إذا اكن الِكتاُب َمْصدًرا أساسًيا للمعرفة، فإنه ال يكيف 
وحده ليك يُشلّك مصدًرا للَويّع.
◆◆◆

ُتؤدي  ال  واملعرفة  املعرفة،  َتْصَنع  ال  لوحدها  املعلومات 
إدرااًك،  بالرضورة   ّ

ِ ُيَو ال  والويع  الويع،  اىل  وَرة  بالرضَّ
واإلدراك ال ُيْنِتج باحلتمية إرادًة..



٣٦

عبد عنبتاوي

◆◆◆

األشياِء  بل  حادية، 
ُ
األ املعلوماتية  املعرفة  تُسيِطر  حني 

حادّي االجتاه..
ُ
واألحداِث والوقائِع، فإنها ُتنِتُج َوْقًيا أ

◆◆◆

عند اإلنسان الطبييّع َيْنَسِجُم العقُل مع الَغراِئِز، ويَسريان 
مًعا بتناُغٍم وتكاُمٍل، يف عملية اإلرتقاء الطبييّع..

◆◆◆

اإلخالص األعظم هو اإلخالص العقيّل..
◆◆◆

ودائًما،  ا  َدْوِريًّ وِبناِئِه  العقل  ِصياَغة  إخدة  من  ُبّد  ال 
بأدواٍت تتجاَوز العقَل ذاته..

◆◆◆

عندما ال ُتنِتُج املعرفة َوْقًيا، تغدو املعرفة َضْوضاًء..
◆◆◆

ًرا.. ْعِطَك ِفكًرا ُمتَحِرّ
ُ
ا أ أْعِطين َقْقًال ُحرًّ



٣٧

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

ة الُعلوم.. معىن الِعلم وَمَهمَّ

ه وال تنتظره.. ًثا تنقيبًيا، إذهب إ احْبَْث عن العلِم حَبْ
◆◆◆

ة ِعالقة طردية وتناُغمية بني احلقائق والُعلوم.. َعمَّ
◆◆◆

يه  والُعلوم  الفلسفة  بني  للعالقة  املوضويع  األصل 
لقيح.. الطبيعة، فيه َحزِيّ احكَّاليق وَمساَحة احكَّ

◆◆◆

يف  َتْكُمن  الُمَعارِصة  الوجودية  ات  اإلشاك أخطر  ِمْن 
ياق الفلسيف، و إقصاء الفلسفة  إخراج الِعلم من الِسّ

عن العلِم..
◆◆◆

الِعلم ليس حُماِيًدا وال يعرف االعتدال، فهو دائم االحنياز 
.. ّ َ اىل الطبيعة واحلياة، وللك ما هو طبييع و

◆◆◆

الَبرَش  اعتبارات  من  ر  تتحرَّ ِألْن  أيًضا  العلوم  حتتاج 
ًدا.. ومصاحلهم الصغرية، ح َتنطِلق جُمَدَّ

◆◆◆

ال، يف َعرْص احَلداَثة الوهمية،  ما َفِتئ العلم واحكعلُّم أن ُحِوّ
ْبِعدا عن كونهما 

ُ
اىل ذلية نهائية، أو اىل وسائل الِنهائية، وأ

د واالرتقاء باحلياة وفيها.. ِمْعَوًال للحفِر واكحث واحكجدُّ



٣٨

عبد عنبتاوي

◆◆◆

ُطقوِس  من  َطْقًسا  واألاكديميا  احكعليم  َمناِهج  باتت 
العلِم، حَتُوم حو وناِدًرا ما ُتالمسه..

◆◆◆

د َعالمات.. العلُم أبعد من كوِنِه جُمَرَّ
◆◆◆

العلم  َمنسوُب  يتقدم  أن  معىن  ما  إْسِتناكرّي:  تَساُؤل 
وَمنتوجاته، ويرتاجع العقُل وَمفعوالته، ويقرِتب اإلنساُن 

ين وَلْيبّياِتِه؟! أكرث حنو ا
◆◆◆

ْطَوة احِكقنِوّية احككنولوجية، أْقَصْت اإلنسان عن معا  السَّ
وجوِدِه العلمية والطبيعية، وأوَقَفْت َحفرّياته الوجودية..

◆◆◆

ْينا  فتَلهَّ وُبرازه،  العلم  منتوج  إالَّ  احككنولوجيا  اكنت  ما 
ة اججوم..

َ
بالرُباز ونسينا العلوم، وِبْتنا َننِئّ حتت َوْطأ

◆◆◆

ِخدَمة  يف  احككنولوجيا  باتت  الّراهن،  الوهم  عرِص  يف 
اخكيولوجيا وامليثولوجيا..

◆◆◆

من أْق وأْق ما أفرزته «احَلداثة» أْن َمَنحْت اإلنساَن 
املعرفة العلمية األداتية، وصاَدْرت عقله وحريته وإرادته 

وسعادته احلقيقية..
◆◆◆



٣٩

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

حاهلا  يه  كما  صغرية  ُمْسَتْعَمَرة  يوًما  االرض  اكنت  ما 
وِلياب  واحككنولوجيا  االتصاالت  عرص  يف  اآلن، 

اإلنسان..
◆◆◆

احككنولوجيا  اخزتحكه  أْن  وبعد  العلم،  أن  ا  َجِليًّ بات 
ر اإلنسان، بل زاَد ِمَن اسِتالِبِه  وَمسَخْت معانيه، لم حُيِرّ

الُمْزَدَوج، كُمْنِتٍج حمدود وُمْسَتهِلٍك بال ُحدود..
◆◆◆

ر من عبوديِتِه للتكنولوجيا،   ال يِمكن لإلنسان أن يتحرَّ
إالَّ بتحرير احككنولوجيا، وإخدتها اىل َدْوِرها الَوظييّف..

◆◆◆

ما خَدْت العلوم حتتاج اىل األاكديميا، بل باَتْت األاكديميا 
حتتاج اىل العلوم..

◆◆◆

العلُم ال ُيؤدي بالرضورة اىل العقِل، لكن إعماَل العقِل 
ُيؤدي بالرضورة اىل العلم..

◆◆◆

قنَي بالعلِم، وأَقّل الُمصابني بالعلوم.. «حنن» أكرث الُمَتَشدِّ
◆◆◆

ِتَك.. ا بِعلِمَك ليك تكون َعليًما بقوَّ  ُكْن َقِويًّ
◆◆◆

ال جْتَعل من العلِم وسيلة عمٍل فحسب، بل َمسرية حياٍة 
وَمسار ارِتقاء..



٤٠

عبد عنبتاوي

ِتِه.. اإلنسان يف مواَجَهة برَشيَّ

 ّ لَْم يكَتِمل َنْعد اجمو اجَلسدي والعقيل واملعر واجف
والسلويك لإلنسان، َفما زال اإلنسان يف مراحل اكناء و 
من  مرحلة  إالَّ  هو  ما  الّراِهن  فإالنسان  احكَّكوين..  طْور 
ة  الِقمَّ حنو  االرتقاء  َمسرية  يف  الطبييع،  اجمو  مراحل 

ة، أو اهلاِوَية..  الالنهائيَّ
◆◆◆

ي ال ينمو لك يوم يموت لك يوم.. اإلنسان ا
◆◆◆

َفة الُمالِزَمة لإلنسان من َمْهِدِه اىل حَلِْدِه،  الَعْجز هو الِصّ
عليها،  د  ويتمرَّ ته،  يَّ برََشِ اإلنسان  يتجاَوز  أن  يَْسَتْديع  ما 

يف سبيل االرتقاء..
◆◆◆

حقائٍق  من  َيْصنع،  مِلا  خَيَْضع  حني  االنسان  أْبأس  ما 
وأوهام..

◆◆◆

للٍكّ ِمّنا خمله، ولّك ِمنا يعتِقد أن خلََمه هو َمْرِكز الكوِن 
وحِمَْوره..

◆◆◆

بعيد  َْحَتيف  ِ يعيش  َمْن  البرشية  الاكئنات  ِمَن  هنالك 
ميالده، ما أكرثهم وما أْوَضَعهم..



٤١

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

◆◆◆

أحقر  من  والضعف  األحياء،  ِصفات  أر  من  د  احكمرُّ
ِسمات اإلنسان..

◆◆◆

عجيٌب أمر اإلنسان: فهو َيِرث أكرث مما ُيوِرث، يستهِلك 
ويتلىّق أكرث مما ُفْبِدع وُيْنِتج..

◆◆◆

ة يف الوجود  يبدو أحياًنا، أن الوجود اإلنسا َمْسألة َعَرضيَّ
.. احَليا

◆◆◆

اإلنساُن  ينزتعها  إنما  اإلنسان،   ِ َمْو مع  احلرّية   َ ُتو ال 
انزتاًخ..

◆◆◆

األنواع  أصل  يف  نظّريته  كد 
َ
أل علينا،  داروين  أَطلَّ  لَو   

ك يف احكطور واالرتقاء.. والنُّشوء وشكَّ
◆◆◆

ويترصَّف  ميالده،  يوم  يف  َبدأ  احكاريخ  أن  يعتقد  َمْن  ة  َعمَّ
بل هذا األساس..

◆◆◆

اِتِه َعرشات  ّي خيانته  ُيماِرس اإلنسان العادّي – الَبرَشِ
طبيعته  خيون  بذلك  أنه  يعلم  أن  دون  يومًيا،  املرات 

اإلنسانية الِفطرّية..
◆◆◆



٤٢

عبد عنبتاوي

◆◆◆

يبحث اإلنسان يف حياته عن ُطقوٍس أكرث مما يبحث عن 
معاٍن وَقَناخت وإيمان..

◆◆◆

أن  وال  تارخيا،  تصنَع  أن  والَغْوذلء  للّرخع  يمِكن  ال 
تُساِهم يف صناعته، مهما اجتهَدْت بعض اجظريات، إالَّ 

بإعتبارها ُوقوًدا حلركة احكاريخ، يف أفضِل حاالتها..
◆◆◆

باألنواع  إنما  البرشية  باألعداد  االنتصارات  تتحقق  ال 
اإلنسانية..

◆◆◆

اإلنسان،  ومستقبل  بقاء  تهديد  بل  البرشية  ُترِصُّ 
الُمتساِرع،  وَتناُسِلها  الُمتصاِعد  وعديدها  ِبَتْعداِدها 

اكلرّصاصرِي والِفرئان..
◆◆◆

ِفْرَدْوس  كناء  ويعمل  يَْسىع  َمْن  هو  اإلنسان،  اإلنسان   
احلياة بل االرض، وليس مملكة املوت يف الّسماء..

◆◆◆

ما  هذا  املوت:  من  وَفناًء  َفْتاًك  أكرث  الَبرَشّي  امليالُد  باَت 
لَْم َفُقْله نيتشه..

◆◆◆

وضاَقْت  اّجفايات،  ازداَدت  البرشية  ِتْعداُد  ازداَد  لُكَّما 
َد وجوُدُه.. حياة اإلنسان، وَيَهدَّ

◆◆◆



٤٣

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

◆◆◆

ل  الكرة األرضية، كما احلياة، ما خدت حَتْــَتِمل وتتحمَّ
َفْيِلّيات.. َفْيليني والطُّ الطُّ

◆◆◆

من  وتعقيًدا  ًة  ِحدَّ أكرث  اإلنسانية  اجَّفس  تضاريس 
َتضاريس الطبيعة..

◆◆◆

الزواج واملال واَكنون ِمن َخطايا االنسان الَمْسجون..
◆◆◆

لُكَّما تقلََّصْت مساحات االنِفصام يف شخصية اإلنسان، 
م.. لُكّما ارتىق وَيَقدَّ

◆◆◆

َتنايم  يف  َيْكُمن   ،ّ اإلنسا الوجود  بل  اِهم  ا اخلَطر 
الكّم وُافول اجَّْوع وِلياب التساُؤالت الُكربى..

◆◆◆

يعتقُد االنسان، واِهًما، أن نَْسَله هو ما ُيوِرُثُه لإلنسانية، 
د  وُيهِدّ َمْضَجعها  َفُقّض  إنما  بذلك  أنه  يدري  أن  دون 

ُمستقبلها..
◆◆◆

األبناء حاَجة َبقاء وليس رَضورة إرِتقاء..
◆◆◆

ور الوظييّف للجنس، باإلجناب يف سبيل اَكقاء،  ّ حتديد ا
يعين ارتفاع َمْنسوب املوت يف احلياة اإلنسانية..

◆◆◆



٤٤

عبد عنبتاوي

عاَدة اجلِّنسية من أهم َمصاِدر السعادة اإلنسانية..  السَّ
◆◆◆

كون بقوانني البرشية، تلك القوانني اليت  ين يتمسَّ إن ا
هم  إنما  وِفطرتها،  اإلنسانية وطبيعتها  اىل خلم  تنتيم  ال 

يعملون بالفعِل ضد اإلنسان..
◆◆◆

اهن يف مواَجَهة حتديات  هان بل اإلنساِن الرَّ ال يمكن الِرّ
املستقبل، و سبيل االرتقاء..

◆◆◆

هو  وارتقائه،  اإلنسان  تطّور  أمام  األساسية  الَعَقَبة 
اإلنسان نفسه..

◆◆◆

ًة، وأكرثها ُبْؤُسا، يه هروب اإلنسان  يَّ مات برََشِ أكرث الِسّ
من ذاته ومن حقيقِتِه..

◆◆◆

«اخكَّْورات» اليت ال ترتيق بالشعوب واألفراد، وال تدفعهما 
حنو األمام، إنما يه َفْورات برَشّية، حتّط من قْدر اإلنسان 

وقيَمِتِه..
◆◆◆

حرية  وال  اإلنسان،  حرية  بدون  االوطان  ر  تتحرَّ ال 
لإلنسان بدون حترير األْوطان..
◆◆◆

اإلنسان احلقييّق هو َمْن يمنح املاكن َمْعىن والّزمان قيمة..



٤٥

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

◆◆◆

حياة  فإن  وقصرية،  رسيعة  اإلنسان  حياة  أن  حني  يف 
احلقيقة بطيئة وطويلة..

◆◆◆

وَقْيَنْيِه  ذنيِه 
ُ
بأ ال  بعقِلِه،  ويرى  يَْسَمع  أن  اإلنسان  بل 

فحسب.. 
◆◆◆

، إنما  ّ د اَكقاء يف ذاته هو ذلية الوجود اإلنسا ليس جُمَرَّ
قيَمة هذا اكقاء وماهّيته..

◆◆◆

 َفْبُذل اإلنسان ُقصارى ُجهده، بقّوة داِفع اَكقاء الَغريزّي 
، للِحفاظ بل صّحِتِه اجِلسمانية، وال يبذل احلّد  ّ ِ اِكدا
األد من اجلهد الرضورّي للحفاظ بل صّحته العقلية 

واملعرفية واإلرادّية..
◆◆◆

البرشّي،  الكّم  ة 
َ
َوْطأ حتت  َينِئّ   ّ اإلنسا اجَّْوع  دام  ما 

ُوجودًيا،  َدة  ُمَهدَّ االرض،  هذه  بل  اإلنسان،  حياة  فإن 
ليس يف القرون القاِدمة إنما يف الُعقود القريبة..

◆◆◆

أنه  يع  وَيدَّ يعتقد  عندما  االنساِن،  َعْجَرفِة  ِمْن  َسِئْمُت 
أر من احليواِن..

◆◆◆

اإلنساُن لم يُكن يوًما ِمعيار احلقيقة أو ِمقياس األشياء، 



٤٦

عبد عنبتاوي

إالَّ فيما َتَراَءى..
◆◆◆

مما  وأزمانه،  ونمّوه  وجوده  مراحل  لك  يف  اإلنسان،  خياف 
جيهله ومما ال يفهمه ومما هو أقوى منه وخارج ادراكه..

◆◆◆

بل اإلنساِن أن خيتار: إّما أن حييا يف جحيم االرض، أو 
ماء».. ة السَّ أن يموت يف «َجنَّ

◆◆◆

الاكِئنات  بني  الَبرَشّي  اإلنسان  من  أرَْخص  َفُعد  لم 
َكة.. الُمتحِرّ

◆◆◆

ور  ا بل  َفْعلو  واحكاريخ،  احلياِة  يف   ، اإلنسا ْور  َّ ا
ّي.. الَبرَشِ

◆◆◆

ه الطبيعة وُيَلِوّث   إن ُوجود اإلنسان حباحكه البرشية يَُشِوّ
اكيئة اإلنسانية..

◆◆◆

ُطقوس  من  َطْقًسا  املوت  َيغدو  َفة،  الُمتخِلّ اخكقافة  يف 
احتقار اإلنسان واحلياة.. 

◆◆◆

من  ُخطوَرًة  أَشّد  لإلنسان  لويّك  والسُّ الفكرّي  االْنِفصام 
.. ّ االنِفصام اجف

◆◆◆



٤٧

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

يفِقد  الطبيعية،  الِفطرية  لغرائزه  اإلنسان  َفْفَتِقد  عندما 
إنزيم وجوده املادّي، وبوصَلة حياته األصلية..

◆◆◆

باحكأكيد  لكن  اإلنسان،  حييا  وحدها  بالقراَءِة  ليس 
ليس بدونها..

◆◆◆

ِمْن أكرث ما خُييف اإلنسان احلقييّق هو ذاته احلقيقّية..
◆◆◆

َقْت  وترقَّ عقله  َتَرقَّق  بعدما  «الُمعارِص»  اإلنساُن  َق  َتَرقَّ
قْت ُحّريُته وحياُته.. ثقافُته، ح ترقَّ

◆◆◆

يف َعرْص «احَلداثة» الَمْوبَؤة، بات اإلنسان هو الُمْسَتهَدف 
ة.. تُه وَجْعلها ُهالِميَّ االّول، يف حُماَوَلة َمْسخ شْخِصيَّ

◆◆◆

ِد  كتعدُّ ة،  البرشيَّ ات  ا يف  وتنوُّعها  الَقناخت  د  َيَعدُّ
ة، من أْحَلك أشاكل  اإلنسانيَّ نها يف الصورة  األْقِنَعة وتَلوُّ

ة.. ونيَّ ُّ ا
◆◆◆

وجمتمعه  واقعه  حكضاريِس  صورة  هو  الَبرشّي  اإلنسان 
يكوَن  أن  أْبأس  َفما  حلياته،  بائَِسة  وِمْرآة  وُجغرافّيته، 

االنساُن جُمَّرد ابن بيَئِته واستنساًخا هلا..
◆◆◆

ات اإلنسان، أنه حيواٌن اكِذب.. من أْبَرز َمزِيّ



٤٨

عبد عنبتاوي

◆◆◆

ياِته،  وجَتِلّ ومصادره  أشاك  بكل  الَبرشّي،  جيج  الضَّ
من أْخَطر وأحقر أشاكل َتَلوُّث اكيئة والطبيعة احلياتية 

واإلنسانية..
◆◆◆

وُطقوِسها  الطبيعة  َمناخ  من  َفْنُفرون  اجاس  أكرُث 
تضاريس  ِكُؤس  خاِضِعني  وَيَتكيَّفون  وَتضاريِسها، 

ة وَتَلوُِّث َمناِخها وُنفوِسها.. وُطقوس املجتمعات البرشيَّ
◆◆◆

ا  مدويًّ صوته  يرفع  فهو  الَبرشّي،  الاكِئن  أمر  أعجب  ما 
مت يف قول احلقيقة.. حني يكُذب، وخُيِْفضه حّد الصَّ

◆◆◆

عجبُت من برَشّية اإلنسان، كيف ال َفْبَحث عن ُجذوِر 
انتماِئِه يف املستقبل، بينما يواِصل اكحث عن ُهوّيِتِه يف 

.. ُراكم املا
◆◆◆

ما أعظم أن يكون اإلنسان قاِدًرا بل أن ينفذ من خالل 
والظواهر  األشياء  ة  ماِهيَّ اىل  اخلارجية،  ة  الَمْرئيَّ الُقشور 

اخلية.. اكاطنية ا
◆◆◆

الِوحدات  احتساب  عند  بطيئة،  ستغدو  الّضوء  رسعة 
الزمنية الالزمة النقاذ االنسان من برشيته.. 

◆◆◆



٤٩

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

ِة الّرجل، يف عرص  ـَ اإلنسان الّرُجل، أو َمْن هو بل شالِكـ
ء، إالَّ يف العالقة   ّ

«احلداثة»، ُيماِرس الرومانسية يف لُكِ
مع املرأة..

◆◆◆

من  ا  ثرًيً
ْ
وَتأ أهمية  َيِقّل  ال  لالنسان  اجف  اإلستعداد 

ء.. ء وحنو لّك  االستعداد العقيل واملادي، يف أي 
◆◆◆

من  والِقتاِل  اجضاِل  يف  اإلنسان  َسعاَدة  َجْوهر  َيْكُمن 
ِقها يف احلياِة.. قُّ أجل حتقيق األفاكر، وحَتَ

◆◆◆

تفكرَيه  دان  ِدّ حُتَ وبيَئته  اإلنسان  حياة  وقائع  اكنت  إذا 
وإراَدُتُه  اإلنساِن  تفكرُي  د  ِدّ حُيَ عندما   .. أر هو  ما  ة  َفَثمَّ

َوقاِئَع حياِتِه، ُمتجاِوًزا بيَئَتُه..
◆◆◆

اليت  األفاكر  يه  اِإلنسان،  حيتاجها  اليت  األحداث  أكرث   
واِعق.. تبدو اكلَعواِصف، وتلك اليت تغدو اكلصَّ

◆◆◆

، يف احلياة اإلنسانية،  ة يه األمر الطبييع والِصّ الَهَرِميَّ
كما يه يف احلياة الطبيعية..

◆◆◆

الَكمال  حنو  اإلنسانية  املحاَوالت  أكرب  ِمْن  غوّته: 
ات.. ّ واإلكِتمال، ِبما حتمِله ِمْن إخَدة َخْلق ا

◆◆◆



٥٠

عبد عنبتاوي

ة اإلنسان يف احلياة، فإّن  إذا اكن اخلطر ُيعيد إنتاج َحَيويَّ
أخطر ما حيتاجه اإلنسان املعارِص هو: الَقناعة واإلبداع 
ا  طبيعيًّ إنساًنا  يكوَن  أن  بمعىن  والشجاعة،  والصدق 

ا.. وحقيقيًّ
◆◆◆

 من أهم احلقوق الطبيعية لإلنسان، ما دام اإلنسان 
ْ
اخلََطأ

يف َطْور االرتقاء واحكَّكوين..
◆◆◆

َدفع  ة  بقوَّ احلياِة  بل  وُيْقِدم  يتحّرك  أن  اإلنساِن  بل 
ة.. زييفيَّ ديونزيّية، دون أن خَيْ الِسّ

◆◆◆

يتلّكم  هكذا  ِتنا:  برشيَّ من  وحَنْميها  إنسانّيَتنا  ر  َحِرّ ِجُ
اإلنسان، ابن احلياة.. 



٥١

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

ة، بني اإلرادة والُقْدَرة..  الُقوَّ

ة كثرٌي من  ة، و إرادة القوَّ ة إرادة ُقوَّ يف إراَدة احلقيقة َعمَّ
احلقيقة، إْن لم َيُكْن ُجّلها..

◆◆◆

اإلراَدة أبعد َمدى من القوة، لكن القوة رشط رَضورّي 
من رشوط اقتدار اإلراَدة..

◆◆◆

لٍّ إلرادة العقل، فإن االقتدار  إذا اكنت القوة يه أعظم جَتَ
هو أعظم َيَمْظُهر إلرادة احلياة..
◆◆◆

ة يه احلصن احَلصني لإلراَدة.. الُقوَّ
◆◆◆

حياة  للحياة  وليس  احلياة،  خارج  ُوجوٌد  للُوجوِد  ليس 
االقتدار،  خارج  إرادة  لإلراَدة  وليس  اإلرادة،  خارج 

وليس لالقتدار ُحضوٌر خارج القوة..
◆◆◆

الشجاعة مفتاح الُقدرة واحلكمة بوابة االقتدار..
◆◆◆

القدرُة بغرِي َشجاَعِة استخداِمها ال قيَمة هلا..
◆◆◆

الُقْدَرة واالقتدار هما مصدر القوانني واألخالق الطبيعية..



٥٢

عبد عنبتاوي

◆◆◆

ِه واحكواُزن ُفَقِوّض حركة العقل  اإلْفراط يف احَلَذِر واحكنبُّ
تها.. ّد من ُقدرة اإلرادة وَفّعا ، وباحكايل حُيِ ّ ّ ال اإلنسا

◆◆◆

ال ُحرية ِبال ِسياَدة وال ِسياَدة بغرِي إراَدة..
◆◆◆

ترَْسيع  َمًعا  يستطيعان  اإلرادّي،  الويع  كما  الَويع،  إراَدة 
حركة احكاريخ وِصناعة املستقبل..
◆◆◆

ال ُيمِكن إدراك الوجود إالَّ باحلياة، وال ُفْمِكن احلياة إّال 
ائم، وال يمكن اجمو واالرتقاء إالَّ بالُقدَرة.. باجمو ا

◆◆◆

َقَصده  ما  هذا  تستطيع..  كنََّك  ر  ُيَقِرّ عندما  قاِدر  أنَت 
نيتشه..

◆◆◆

احلُق رشٌط َحَيِوّي يف احلياِة، لكن القوة رشط رَضورّي..
◆◆◆

وَتْدنو  الَمسارات،  َتتضح  باإلراَدة  اإلدراك  يلتيق  حني 
الَغايات..

◆◆◆

وأمجل  أقوى  أحد  َيْكُمن  اجَلمال  ة  وُقوَّ ة  القوَّ مجال  بني 
ارسار الُوجود..

◆◆◆



٥٣

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

ال ُحدود للُقْدرات، يف َحرضة الويع واإلرادات..
◆◆◆

اإلرادة،  َتْنَبِثق  ْلَبة  الرَّ ومن  الرَّغبة،  َتَتَبْلَور  احلاجة  من 
 الُقْدَرة..

ْ
ومن اإلرادة َتْنَشأ

◆◆◆

َّ القدرة بغري القوة، لكن القدرة أبعد  ال ُفْمِكن أن تتك
ة.. َمدى من الُقوَّ

◆◆◆

تَك.. ال ُيْظِهر ُقْدَرَتَك إالَّ بعد اكتماِل ُقوَّ
◆◆◆

الويع  يِلّ  جَتَ يه  واإلراَدة  ورة،  بالرضَّ اإلرادة  يسبق  الويع 
ِتِه وإدراِكِه.. وترمجة ملاهيَّ

◆◆◆

ِلياب اإلرادة والويع أخطر من ُحضور املوت والَفناء..
◆◆◆

من  ُمتقدم  شلٌك  واإلراَدة،  والويع  العلم  كما  الشجاعة، 
أشاكل القّوة..

◆◆◆

ا بمساحات ِعْلِمَك.. ِتَك، وُكن َقِويًّ ُكْن َعليًما بماكِمن ُقوَّ
◆◆◆

مساحات  الَمصريية  واخلَيارات  ومية  ا ورات  الرضَّ بني 
من اإلدراِك واإلراَدة..

◆◆◆



٥٤

عبد عنبتاوي

االدراِك  يف  وال  واحُلب،  والعلم  املعرفة  يف  َيَتواَضع  ال 
يف  واحكطور  اكقاء  ِلّيات  جَتَ مجيَعها  ألن  والقّوة،  واالرادِة 

احلياة..
◆◆◆

رِسّ  َيكُمن  وفيه  عف،  الضَّ َيْكُمن  إخييليوس  َكْعِب  يف 
ة.. القوَّ

◆◆◆

بو لّك يوم.. ة اليت ال تنمو لّك يوم خَتْ القوَّ
◆◆◆

يَْسُقط  بالُقْدَرة،  واإلرادة  بالويع  الرغبة  تلتيق  حني 
الُمستحيل..

◆◆◆

ْلَبِة والُقْدَرة مساحٌة ال تَْشَغلها إّال اإلراَدة.. بني الرَّ
◆◆◆

ال ُبّد ِمَن االنتقاِل ِمْن إراَدة اَكقاء اىل إرادة احلياة، للبقاء 
بل َقْيد احكاريخ..

◆◆◆



٥٥

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

 يف نقد األخالق وَغْقض الِقَيم..

د  وجتدُّ احلياة،  َتَدفُّق  ختِدم  ال  اليت  واألخالق  الِقَيم  لّك 
وحرية وارتقاء اإلنسان، حتِمل يف أحشاِئها املوَت والَفناء..

◆◆◆

ة واالقتدار والطبيعة يه مصدر األخالق والقوانني  الُقوَّ
احلياتية..

◆◆◆

جانب  اىل  ة،  الِنهائيَّ زالت  وما  اكنت  والِقَيم  األخالق 
ـِتها.. نِْسِبيَّ

◆◆◆

العقل اخلالَّق والِفكر اخلَلوق ال َفْعِرفان اِجّفاق..
◆◆◆

إالَّ  األزمان،  لك  و  ا،  ذلِكً اِئَدة  السَّ األخالق  اكنت  ما 
ُمعيًقا يف مسريِة االرتقاء الطبييع، ما يعين رَضوَرة إخدة 

تقييم الِقَيم َدْوًما..
◆◆◆

بمثابة  اإلليّه»  «األمر  ِبداِفِع  َمَثًال،  تكِذب»،  «ال  أْن 
«ال  أن  حني  يف  ّي،  الَبرَشِ اجُلنْب  عن  َفُنّم  أخاليق  َضالل 
تكذب» بدافع الرّشف والشجاعة إنما ينم عن أخالِق 

اإلنسان الِمْقدام، ال اإلنسان الَبرَشّي..
◆◆◆



٥٦

عبد عنبتاوي

الطبيعية،  املشاِعَر  اِئَدة  السَّ األخالق  ُيْفِسد  ما  ا  ذلِكً
بيَلة.. احلقيقية واجَّ

◆◆◆

د قيَمة اإلنسان يه ِقَيمه، فبقدر ما ترتيق الِقَيم  ِدّ إّن ما حُيَ
حنو الوجود واملوجود واحلياة واإلرتقاء، بتناُغٍم مع قوانني 

الطبيعة، ترتيق قيمُة اإلنسان َوتَْسمو قاَمُته..
◆◆◆

لوِك ِخيانة لألخالِق، كما أنَّ االعتداَل   االعتداُل يف السُّ
يف احكفكرِي ِخيانة للعقِل..

◆◆◆

يف  ِصَلة،  وُمتَّ ُمتواِصَلة  معارك  ِسلسلِة  عن  عبارة  احلياة 
اكحث عن ِقَيٍم وِقَمٍم وطاقات جديَدة..

◆◆◆

اىل  االشياُء  تعوُد  الالطبيعية  األخالق  تغيب  عندما 
طبيعتها وَطباِئِعها، حقيقتها وحقائقها..

◆◆◆

ال  اليت  عاَدة  والسَّ عاَدة،  السَّ حنو  تسىع  ال  اليت  األخالُق 
ة، تُشلِكّ دعوة للموِت.. َ ترتيق إىل الِثّ

◆◆◆

ة، أكرث  ُسلطة املجتَمع والِقَيم اجَلماعية واألخالق اجَلْمِعيَّ
لَطة زيًفا وُبْؤًسا.. أشاكل السُّ

◆◆◆

ِن َفضيَلة.. إنَّ َكثرًيا ِمَن الظَّ



٥٧

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

◆◆◆

يف  واحلِقّ  ديِة،  واحكعدُّ ِة  َّ احكباُد بل  االحرتاُم  ُفنْبَ  لم  إذا 
رُضوِب  من  ورَضَبا  إْكراًها  َفْغدو  احكناُقض،  ح  ِع  احكنوُّ

الّرذيلِة األخالقيِة..
◆◆◆

ينتِظُرنا الرشُّ عنَد لكِّ ُمنعطٍف، أما اخلري فهو من ورائنا..
◆◆◆

بطرِق  إنما  األكتاِف،  بل  الرّتبيِت  من  اخلرُي   ّ يتأ ال 
الرؤوِس باملطارِق..

◆◆◆

من  والَكماِل،  اجَلماِل  حنو  يّع  والسَّ والقّوة،  احلرّية  إدراك 
أْسىَم الِقَيم األخالقية، ومن أْرَفع ِسمات الَفضيَلة..

◆◆◆

ال  اإلراِدّي  واإلنسان  احَلَيِوّي  والفكر  الفاِعل  العقُل 
َفَتَقّبل الِقَيم واألخالق بالَمْوروث..
◆◆◆

الِعليم  الُمنَطَلق  يه  األْحياِء-  كعلم  اكيولوجيا-  أن  ِبما 
تغدو  فإنها  االرتقاء،  وَمسار  النُّشوء  َمسرية  إلْدراِك 

املصدر الطبييع للِقَيِم واألخالِق..
◆◆◆

احلياة  واحتقار  الطبيعة،  ُيناِقض  ما  لك  يه  ذيلة  الرَّ
ة احلياة.. اجلنسية بمثابة خطيئة حبق ُقْدِسيَّ

◆◆◆
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لّك  جانب  اىل  اِئَدة،  والسَّ عليها  الُمتعاَرف  الَفضيَلة،  إنَّ 
َجر..  ة، ويَشوبها الضَّ ء آخر، إنما يه ُمِملَّ

◆◆◆

بل  اإلقباِل  ِفْعِل  من  أْرَفع  أخالق  وال  احلياة  يف  ِقيَمة  ال 
احلياة، واإلقداِم حنوها، واالقتداِر فيها ومنها وعليها..

◆◆◆

ة.. ة َمساحة َضباِنيَّ ْدنيِس َعمَّ ْقديِس واحكَّ بني احكَّ
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ة..  عن ُبؤِس االنتماء، وَجحيم الُهِويَّ

ا ما تكون االنتماءات الَمْوروثة والُهِوّيات الَمْنقوَلة  ذلِكً
د ُمْعَتَقالت وليست ُمْعَتَقدات.. جُمَرَّ

◆◆◆

األسهل  الُهِوّية  عن  «ماِهر»  باحث  العادّي  اإلنسان 
واألرسع واألقرب واألبَْسط..

◆◆◆

املا  بل  تعتِمد  ة،  مَجاعيَّ ة  ُهِويَّ عن  االنسان  يبحث 
للموروث،  االنتماء  ُمرّكبات  وبل  واجلموع،  واآلخرين 
وُمستحقات  العقل  رَضورات  من  والُهروِب  لالختباء 
احكحديات  ومواجهة  الفردانية  اإلرادة  وحترير  الويع 

ة.. احلقيقيَّ
◆◆◆

ل اإلراَدة، ال يتقبَّل العقائد والِقَيم  َمْن ُفْعِمل العقل، وُيَفِعّ
والَمعايري واالنتماء والُهوية واألخالق، بالَمْوروث..

◆◆◆

قِل املوروث، وليس بالعقِل  د باجَّ َيَقبُّل العادات واحكقا
الَمْحروث، إنما يعين أنَّ األحياَء أموات، وليس االموات 

أحياء..
◆◆◆

ة واالنتماءات املوروَثة، كما اكحث عن اخلُصوصية  الُهِويَّ
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مواَجَهة  من  هروب  ِسوى  احلقيقة  يف  يه  ما  اجَلماعية، 
الفردية  واحكحديات  اإلرادة  ورغبة  العقل  إسقاطات 

ة.. ة احلقيقيَّ واجَلماعيَّ
◆◆◆

اتية ِبما هو َمْوروث، وال َيَتأْقَلم بما  َتَك ا ال حُتارِص ُهِويَّ
هو واقع بالرضوَرة، السّيما إذا اكن الواقع امتداًدا للما 

حيق.. هذا ما لم َفُقْله ابن ختون.. السَّ
◆◆◆

ة بغرِيَك.. إذا لم َتْصَنع ُهوّيَتَك بنفِسَك َصَنَعْتَك الُهِويَّ
◆◆◆

ا  َ جُمَتَمَعَك، تغيرًيا ُبْنَيويًّ إذا اكن من غرِي الُمْمِكن أن ُيَغرِيّ
بل  حكغدو  يغرّيَك  بأن  تَْسَمح   ال  األقل  فعىل  وجذرًيا، 

ِتِه..  شالِكَ
◆◆◆

انتمائه  عن  يبحث  كيف  اإلنسان،  أمر  من  َعِجبُت 
وُهّويِتِه بني ُراكم املا وليس بني َثنايا املستقبل..؟!

◆◆◆

س  َيَتَلمَّ اليت  تلك  يه  والفاِعلة،  القاِدَرة  االنتماءات 
يف  وليَس  واجُلموع،  االمْجاع  خارج  وتدّفقها  وجودها 

إطار احلالة الَقطيعّية..
◆◆◆

ة إرادية، واالنتماء الالإراِدّي،  االنتماء اإلراِدّي يَُشلِكّ ُهِويَّ
ة والإراديَّة.. املوروث، يَُشلّك ُهوية ماَضِويَّ
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◆◆◆

ة،  االنتماء اىل فكرة أسىم ِمَن االنتماء اىل جمموعٍة برَِشيَّ
اىل  االنتماء  من  أر  املستقبل  اىل  االنتماء  أنَّ  كما 

.. املا
◆◆◆

الال انتماء هو َخيار َعقيّل وإراِدّي، وِبَكْوِنِه كذلك إذن 
فهو أر أشاكل االنتماء..

◆◆◆

ُكْن، ِليك تكون أنَت، كيفما أنَت وكما تريُد أنَت، ال 
َك.. كما يريُدَك َلرْيُ
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فني،  يف اخكقافِة والُمثقَّ
اح.. والُمثّقف اجَلرَّ

ة 
َ
َوْطأ ِمْن  العقل  حتيم  اليت  تلك  يه  احلقيقية  اخكقافة 

ر الفكر من َسْطَوة الُمْطَلق.. َقني، وحُتِرّ ا
◆◆◆

حُتّرر  وال  ية  ُحِرّ ُيْطِلق  وال  إْدرااًك  ُتنِتج  ال  اليت  اخكقافة 
عقًال وال ُيَبْلِور إرادًة وال َتبين ُمْستقبًال َيْغدو َضْوضاًء..

◆◆◆

ِوفق  أصحاُبها،  ويتحّرك  تتحّرك،  حني  اخكقافة  تسُقط 
ة قانون الَعْرض والطَلب.. إيقاع ُسوِقيَّ

◆◆◆

يف  أما  يصنعه،  أو  الَمْوِقع  د  ِدّ حُيَ الَمْوِقف  اخكقافِة،  يف 
ياسة... الِسّ

◆◆◆

ة ِمَن  ة وُقْدِسيَّ ّ أكرث َحَيِويَّ ِ يف اخّكقافِة، االختالف اجَلْوَهرا
اإلمجاع واحّكواُفق الَقطييّع..

◆◆◆

ُخطوَرة  أكرث  الُمَثقف،  عند  ة  والُمْجَتَمِعيَّ اتية  ا قابة  الرَّ
قابة األْمنية والسياسية.. من الرَّ
◆◆◆

يكون  عندما  وأخطرها،  االحنطاط  َدالالت  أْبَلغ  ِمْن 
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.. ّ ف بمستوى َسْقف السيا َسْقف الُمَثقَّ
◆◆◆

ه، واملثقف املثقف ُفْبرِص  ف يرى أْنَعد مما َفْنُظر إ الُمثقَّ
أبعد مما ُيرى..

◆◆◆

«ثقاَفة  ُيواِجه  أن  ْحراِوّي  الصَّ ف  للُمَثقَّ ُفْمِكن  ال 
حراء».. الصَّ

◆◆◆

ي خيلو ِمن اجلنون يتحّول اىل ُمستنقٍع آِسن.. ف ا الُمثقَّ
◆◆◆

هو  حنتاجه  ما  الُعْضِوّي»،  ف  «الُمَثقَّ يتجاَوز  حنتاجه  ما 
اح.. ف اجَلرَّ الُمَثقَّ
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ية يف َومضات..  احُلِرّ

حياة  نهج  بل  فحسب،  تفكري  فلسفة  احُلرية  َليست 
وسلوك أيًضا..

◆◆◆

واملاكن  اكيئِة  يف  ر،  واحكحرُّ احلرية  امتحان  يكُمن 
مان، حيثما َيغيبان.. والزَّ

◆◆◆

احلرية أّم املعا ومصدر األشياء َوحاِضَنة اإلبداع..
◆◆◆

معىن  تعِرف  َفَلن  اكلعبِد  وتَْسُلك  اكلعبِد  ر  ُيَفِكّ عندما 
احلرية..

◆◆◆

احلرية أْقَدس ح من احلياِة ذاتها..
◆◆◆

«ال»،  حلظة  يه  والُعبودية،  احلرية  بني  الفاِصَلة  الَمسافة 
وحَلظات أَبديَّة من اإلراَدة والُقْدَرة..

◆◆◆

قرار احُلّر ال يَْسَتِوي وقرار العبد..
◆◆◆

ًة من ُسهولة وُسكون  َمصاِعب احُلرية أكرث مَجاًال وَحَيِويَّ
الُعبوديَّة..
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احكاريخ واجلغرافيا وما بينهما..

 واكن َرْلًما عن 
َ
، إنما نَشأ ّ لك ما هو هام وحاِسم وتاري

من  وبالّرغِم  واإلمْجاع،  الواِقع  َمسار  وخارج  الظروف، 
..« ّ ياق احكاري «الِسّ

◆◆◆

احكاريخ يف جوِهِره وحقيقته، كما اإلبداع، إنما هو ِصناعة 
ا، إّال يف هاِمِشِه.. ِعيًّ فردية وليس َمنتوًجا مَجْ

◆◆◆

اع  ة، يف عملية الرِصّ احكاريخ كما  اهللا، انه ِصناعة إنسانيَّ
ومعىن  وماهيته،  َوُوُجوده  اإلنسان  قيمة  بل  الالِنها 

احلياة وَمداها..
◆◆◆

اِكَرة ليست ِذكرى.. كما أن احكاريخ ليس ماِضًيا، فإن ا
◆◆◆

جمموعة  ليس  احكاريخ  لكن  احكاريخ،  يف  ُصْدفة  ة  َعمَّ
ُمصاَدفات..

◆◆◆

جمموعة  ليس  احكاريخ  لكن  احكاريخ،  يف  ُمؤاَمرة  ة  َعمَّ
ُمؤاَمرات..

◆◆◆

ة مساحة اكليت  ز واحكاريخ الِعبء، َعمَّ بني احكاريخ الُمَحِفّ
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بني احلياة واملوت..
◆◆◆

وح  واملستقبل،  احلارض  حَترير  من  ُبّد  ال  لإلنِطالق،   
اجلغرافيا، من ِعْبء احكاريخ، سّيما من احكاريخ الِعبء..

◆◆◆

اجلغرافيا واحكاريخ اكنا وما زاال َضحايا السياسة، لكنهما 
بقيا يف جوهِر َكْينوَنِتها..

◆◆◆

ينَجح  ان  اجلغرافيا  قة  رَسِ يف  ينجح  ملن  يمكن  ال 
بالرضورة يف رسقة احكاريخ..

◆◆◆

حركة االنتقال من احلارِض اىل املستقبِل ال تكون واِثَقة 
وداِفَقة، إالَّ إذا اكنت خِرَفة وقاِدَرة.. إنه َمْنِطق احكاريخ..

◆◆◆

لكن  احكاريخ،  ِصناعة  يف  تُساِهم  اجلغرافيا  أن  يبدو 
د اإلرادات.. احكاريخ يبىق و

◆◆◆
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 يف املوسيىق وعنها..

ليس أْفَنع من أشجار املوسيىق يف ذلبة الفنون، وال أْرَفع 
من ذلبة الفنون يف أْدذلل احلياة..
◆◆◆

كثرٌي من املوسيىق ُيْلِهُم عقَل اإلنسان..
◆◆◆

لوال املوسيىق حَكماَهْت احلياة مع املوت..
◆◆◆

حني تنَصِهر األفاكر بل َمْذَبح املوسيىق تتجّدد احلياة..
◆◆◆

ِلَشْحِن  ديًنا  املوسيىق  من  َذ  َ الختَّ خِقًال  اإلنساُن  اكن  لو 
ُدنياه..

◆◆◆

عن  احلياة  تتوقف  حني  احلياة،  قلب  خفقان  يتوقَّف 
املوسيىق.. هذا ما لَْم َفُقْلُه بيتهوفن..
◆◆◆

يف ِظالل املوسيىق تكون املعا أْرَفع والَمقاِصد أْسَطع..
◆◆◆

.. ّ اك يها الرُبْ ِلّ املوسيىق كتنهيَدة الطبيعة يف جَتَ
◆◆◆

بل اللكمة أن تكون يف ِخْدَمة املوسيىق، ال أن تكون 
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املوسيىق يف ِخْدَمة اللكمة، ألن احلياة إيقاع وموسيىق قبل 
الكالم..

◆◆◆

بني  واحكاكمل  احكناُغم  َقَظَمة  تتجىّل  املوسيىق  يف 
ع.. احكناُقضات واحكباُينات واحكنوُّ
◆◆◆

جتسيد  ويه  ًدا،  وجترُّ جتريًدا  الفنون  أكرث  يه  املوسيىق: 
َصْويّت مَجايّل ملعىن احلياة ذاتها..
◆◆◆

االنسان: ليس حيواًنا ناِطًقا، وال حيواًنا اجتماعًيا، إنما 
هو حيوان موسييّق..

◆◆◆

عندما حَتْرُض املوسيىق َفْبُطل اللَّغو وينحرِص الكالم..
◆◆◆

أما   ، نها ملعىن  اجهائية  ة  اجَلما يه  احلياة  يف  املوسيىق 
خارج   ، ّ الالنها األَبدّي  املعىن  فيه  املوسيىق  يف  احلياة 

ة املاكن.. أخاديد الزمان وأِزقَّ
◆◆◆

بيتهوفن أكرث َمْن َفلَسَف املوسيىق وَمْوَسَق احلياة، بعمق 
دين  املوسيىق  َغَدت  ح  خدية،  فوق  ة  ومَجا وقّوة 

األحياء..
◆◆◆

، أكرث من املوسيىق.. ىي، وما أخد مَجْع أشال ما َنْعرَثَ
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يمقراطية والُمساواة  عن ُبؤِس ا
الُمعيقة..

اىل ثقافِة  يمقراطية، كما يه يف ُبْنَيِتها،  ا حني حَتَْتِكم 
يمقراطية  الكّم واألعداد ال الَكْيف واألنواع، تغدو ا

َمْنىف األحرار وَمْقرَبة احلياة واألحياء.. 
◆◆◆

لتشويه  «احلديثة»  الَوْصَفة  ُهَما  والُمساواة  يمقراطية  ا
وأْسَهلها  الُمحاَوالت  س 

َ
أْبأ وُهما  وإرادته،  اإلنسان  ويع 

ة يف احكاريخ.. د والفردانيَّ ملصاَدرة َدْور الفرد واحكفرُّ
◆◆◆

يعِرف،  ال  ي  ا أمام  يعِرف  ي  ا عقاب  يه  الُمساواة 
ي ال يستطيع.. ي يستطيع أمام ا وَمَذلَّة ا

◆◆◆

تكون  حني  فيف  املساواة،  من  أسىم  الُفَرص  َتكاُفؤ 
ًزا تكون اخكانية ُمعيًقا.. ِفّ االو حُمَ
◆◆◆

ثري..
ْ
أ يمقراطية َيْمَنح حرية احكعبري وُتصاِدر احَلّق يف احكَّ ا

◆◆◆

«حديًثا»  الُمْسَتعار  السيا  االسم  يه  يمقراطية  ا
لقانون  الحِتاكِمها  وقية،  السُّ واخكقافة  السوق،  القتصاد 
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العرض والطلب..
◆◆◆

وَمْرَتع  الُكربى،  وكذبته  اإلنسان  ُنكتة  يمقراطية  ا
عفاء وَحزِيّ االنِتهازيني.. الضُّ

◆◆◆

للحرية..  ه  والُمشِوّ ه  الُمَشوَّ الِقناع  يه  يمقراطية  ا
ِمَن  احلرية،  به  ُيْطَعن  ي  ا كني  الِسّ يه  يمقراطية  ا

اخلَلِف.. هذا ما لَْم َفُقْله نيتشه..
◆◆◆

ة.. يمقراطية ضاَقْت احُلريَّ َدْت ا  لُكَّما َيَمدَّ
◆◆◆

يمقراطية والُمساواة  ما قيَمة أن ُفْمَنح االنسان احلقوق ا
ة..؟! ة، ُمقابل أن ُيْنزَتَع منه َوْعيه وَخياراته احلقيقيَّ الَوْهِميَّ

◆◆◆

ُتْنِتُج  اليت  يه  فإنها  َمًعا،  ووسيلة  َهَدًفا  بكونها  احلرية 
يمقراطية، َكَوسيلٍة ال َهَدف.. َثقاَفًة َوَوْقًيا، وليست ا

◆◆◆

املادية-  صول 
ُ
واأل اروينّية،  ّ با يعتقدون  فيَمن  َعِجْبُت 

وبقاء  الطبييع  واإلنتخاب  واالرتقاء  للنُّشوِء  الطبيعية، 
يمقراطية..؟! األفضل، كيف ُفَهِلّلون للمساواة وا

◆◆◆

عون أنها «احلّل»، َيَتناَسْون  يمقراطية، وَيدَّ سون ا َمْن ُفَقِدّ
ة.. ة مِلا هو أر وأسىم، ويه احلريَّ د آ أنها جُمرَّ
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◆◆◆

يمقراطية، أختاُر املقاَومة بدون  بني َخياَري املقاومة وا
حني  يف  ر،  واحكحرُّ احلرية  طريق  يه  املقاَومة  الن  د..  تردُّ

يمقراطية يه َمنىف األحرار.. أن ا
◆◆◆

حني يكون احكمزيُّ تماُيًزا يغدو احكميزُي رَضوَرًة..
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 َرصاصات يف السياسة واإلعالم 
ي العام..

ْ
أ والرَّ

ياسات.. يزداد ُبؤس السياسة حني تغيب عنها الِسّ
◆◆◆

من أكرث ما يقتل يف الفكر والسياسة، كما يف احلياة، يه 
اخت  ة.. وإدارة الرِصّ َّ َعة االعتدا املواقف الَوَسطّية والزنَّ

بعقلية وأَدوات إداَرة األزمات..
◆◆◆

د استزناف أكرث  ويّم، يه جُمرَّ السياسة بمعناها اآلَنِوِيّ وا
منها بلورة ُمستقبل وِصناعة تاريخ..

◆◆◆

َلع واألسواق  يف َمساحِة ُمثلٍث َدنِس تكون أضالعه: الِسّ
حيث  وثقافتها،  املعارِصة  السياسة  َيْمُكث  واالستهالك، 

ُفْفَتَقد املعىن وتغيب احلياة..
◆◆◆

باتت  اليت  يه  واالجتماعية،  االقتصادية  الّسوق،  ثقافة 
ورِجاالتها..  َمضامينها  واجتاهاتها،  السياسة  معاِلم  د  ِدّ حُتَ
وَسْطَوة  ة 

َ
َوْطأ حتت  َتنِئّ  ة  الُمعارِصَ السياسة  أْضَحْت  ح 

لطة الَوهمّية.. املال واإلعالم والسُّ
◆◆◆
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معرفيا  مصدرًا  يُشلّك  الُمعارِص  اإلعالم  خَد  ما 
ومعلوماتًيا، وال ُمَبْلِورًا للويع، وال َسبيًال للَعَظَمة، إنما 
ة وُفقاخت َصْوتية  أْم َمْصَنًعا بائًِسا إلنتاج جنوٍم َوْهميَّ

ة..  واحتالل للويع وِصناعة ُشْهَرة افرتاضيَّ
◆◆◆

جُمِْرمو  الويع أَشّد ُخطَورة من جُمِريم احلرب.. 
◆◆◆

ّيِة.. ِمّ
ُ
الَويع الزائف أَشدُّ وباًء وأكرث َفْتاًك من األ

◆◆◆

سياسًيا  تربيًرا  باتت  بواِقِعّيِتها  الُمْفِرَطة  الواِقعّية 
وأيديولوجًيا للضعف..

◆◆◆

ِحساب  بل  يكون  ما  ا  ذلِكً احكَّكتياكت  يف  اإلْفراط 
حنو  احككتيك  أْدجَلَة  اىل  ُيف  ما  االْسرتاتيجيات، 

الُمراَوحة..
◆◆◆

الَمْحكومني،  طبائع  ِوْفق  خَدًة،  احُلاّكم،  طبيعة  تكون 
إنها  م..  احُلاكَّ َطبائع  ِوفق  الَمْحكومني  طبيعة  وَتَتشلكَّ 
الّسبِب  بني  والَمْعلول،  الِعلَّة  بني  ّة  احكباُد العالقة 

واجتيجة، ُمنذ األَزل الُمْغَلق اىل األَبِد املفتوح..
◆◆◆

رهينة  دامت  ما  تارخًيا،  َتْصَنع  ولن  السياسة،  َيْنَطِلق  لن 
وقّية.. وق والسُّ قانون العرض والطلب، وثقافة السُّ



٧٤

عبد عنبتاوي

◆◆◆

ياسة  ة: يه أخطر ُفنون الكذب الّرسيّم، يف الِسّ بلوماِسيَّ ا
و غريها..

◆◆◆

بل  معركة  يه  حقيقتها،  يف  ة،  احلياتيَّ معاركنا  أن  بما 
آت،  هو  وما  املستقبل  طبيعة  وحول  واإلرادات،  الويع 
َبْلَوَرة  يف  وُمساِهًما  ًرا  ُمَؤِثّ َفْغدو  الفردي  الويع  فإن 
عن  ِبَمْنأى  ُكّنا  لو  ح  مالحمه،  ورسم  اآل  تضاريس 

األحداِث ُمبارشًة..
◆◆◆

ُيواِجه  َمْن  يكون،  وأن  ينترِص  أن  ُيِمكن  كيف 
واألْوهاِم  الَغْيِب  بأدواِت  واحكحديات  اخت  الرِصّ

والُمجون.. هكذا يقول احكاريخ..
◆◆◆

 ، و 
ُ
األ من  واقرتَب  الرابعة  الّسلطة  َيَعّدى  اإلعالم: 

وبات أداة غري ناِعَمة يف احلروب واملعاِرك «احلديثة»..
◆◆◆

يف  تغيرًيا  حُتِْدث  اليت  تلك  ليست  احلقيقية  اخكورات 
اإلجتماعية  الَمْنظوَمة  يف  إنما  فحسب،  السيا  اجظام 
للمجتمع، و  واخّكقافية  والِقَيمّية والفكرية  واألخالقية 

الَمفاهيم وَمعانيها، وباحكايل يف مناِهج احلياة وَمناحيها..
◆◆◆

اخكورات اليت ال ترَفع احِلَجاب عن َعقِل املجتمع وأفراده، 
ِمْن  واحلارض،  األفراد  ر  ِرّ حُتَ وال  اإلرادات  ز  ـــفِّ حُتَ وال 
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د يف  َسطوة املا الِعبء، إنما يه َوْهم، رسخن ما يتبدَّ
ياته.. أول حلظة ُمواَجَهة مع املستقبل وحَتِدّ

◆◆◆

اخكورات احلقيقية يه تلك اليت تَْسَتِمد َخياراتها وبدائلها 
من املستقبل، ال ِمن رَساديب املا الُمظِلم..

◆◆◆

هو  إرتقاء  لك  لكن  َورة،  بالرضَّ ُنمّو  هو  َتغيري  لك  ليس 
رْيوَرة.. ُنمو بالسَّ

◆◆◆

أدياِنها  من  لَّلْت  حَتَ إذا  إالَّ  األفراد،  وال  مم، 
ُ
األ ر  تتحرَّ ال 

ِتها، من مُجوِعها  ِتها وَعَصِبيَّ وطوائفها وَمذاهبها، من َقَبِليَّ
ولك  وم،  ا الّسياسة  حتتاجه  ي  ا املعىن  هذا  وُركوِدها.. 

يوم..
◆◆◆

َمها  ُحاكَّ أن  يعين  ال  األْقزام،  حيكمها  اليت  عوُب  الشُّ
َعماِلَقة  وال  َصغرَية،  الشعوب  هذه  أن  يعين  بل  َعماِلقة، 

فيها، َمْهما َبَلَغ ِتْعداُدها وعديُدها وتارخيها..
◆◆◆

وأن  ُخضوع..  دون  ًدا،  جِيّ الواقع  تقرأ  أن  تعين  ة:  الواِقعيَّ
تفهم الواِقع جًدا، دون َضْعف..

ة حكغيري الواقع.. ة تعين أْن َيَتَملَّك األدوات الواقعيَّ الواقعيَّ
◆◆◆

َبالَغًة  األكرث  احكعبري  يه  العسكرّي،  ِدها  جَتَسُّ يف  ة،  الُقوَّ
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ة.. ة الّسياسيَّ يف الفاِعليَّ
◆◆◆

السياسة،  َضحايا  َيزاالِن  وما  اكنا  واحكاريخ  اجُلغرافيا 
لكنهما باِقياِن يف َجْوَهِر َكْيُنوَنِتها..
◆◆◆

عبري.. ثري أسىم من جُمَّرد حرية احكَّ
ْ
ّية احكأ  ُحِرّ
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يف احلروب وعنها..

ا ُمْطَلًقا.. ا ُمطلًقا، وال الّسالم َخرْيً ليست احلرب رَشًّ
◆◆◆

مم او ارتقائها..
ُ
فول األ

ُ
احلروب وَنتاجئها من أهم َمعايري أ
◆◆◆

مم اليت تعِرف احلروب وُيْتِقُنها يه يه اليت 
ُ
عوب واأل الشُّ

ة اإلْقدام بل احلياة ِراكبا.. ُتْدِرك كيفيَّ
◆◆◆

َزة  الُمَحِفّ واِفع  ا أكرث  من  يه  اخت  والرِصّ احلروب 
لإلبداع واإلنتاج واحكقدم واحكطور، واحلب..

◆◆◆

أشاكل  أْسىم  من  العسكري  والعمل  ة  القوَّ اسِتْخدام 
، ومن أهم أدوات ِصناعة احكاريخ وإحياء  احِلوار السيا
د  دُّ احلياة، فاحلروب اكنت وما زالت حَمطات َحَيِوّية يف جَتَ

ة.. اإلنسانيَّ
◆◆◆

مع  سالًما  يصنع  أالَّ  عيِف  الضَّ بل  احِلْكَمة  َيْقَت 
«اآلخر»، ما دام غري قاِدٍر بل احلرِب..

◆◆◆

ر اكلعبِد ويترصَّف اكلعبِد أن خيوَض  ال ُفْمِكن ِلَمن ُفَفِكّ
حروًبا.. ألن احلروَب ِصناَعة األحرار..
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◆◆◆

َفْنَقّض  حيث  واجُلمود،  كود  الرُّ أشاكل  أْحَلك  هو  ْلم:  الِسّ
ِ بل ذاِتِه.. ِ اإلنسان يف ِظال

◆◆◆

بل  قاِدَرة  غري  يه  احلروب،  بل  القاِدَرة  غري  الشعوب 
احلياة..

◆◆◆

اخت تَْسَتْخِرج أفضل ما وَمْن فيُكم.. احلروب والرِصّ
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حول قيَمة األْعداء..

ُقْل يل َمْن َعدّوَك أقوُل لَك َمْن أْنَت..
◆◆◆

شالِكَِتِهم  بل  ألنكم  أعدائكم،  نوعّيِة  بل  احرصوا 
َتكونون..

◆◆◆

، أّال يعيش يوًما بدون أعداء،  ّ ِمْن ِسمات اإلنسان ال
انتقاء  حال  يه  كما  أعداِئِه،  َنْوعّيِة  بل  حَيِْرَص  وأن 

أصدقائه..
◆◆◆

لُكَّما َسَمْوَت بانتقاِء أعداِئَك لكما َسَمْت حياُتَك، وارتقت 
معاركها ومعانيها..

◆◆◆

ة، إذا لم َفْهِزم اراداَتَك  الَهزيَمة أمام العدو ال تكون ِنهائيَّ
اِخل.. ّ من ا

◆◆◆

عدّو  هو  واَجّقيض  وَرة،  بالرضَّ اّجقيض  هو  ليس  الضّد 
ُمستوى  اىل  َيْر  َعدو  لّك  ليس   لكن  احلال،  بطبيعة 

اجَّقيض..
◆◆◆

إذا اكن من اخلَطأ اْسِتْعداء األقزام َفِمَن اخلطيئة ُمصادقتهم..
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◆◆◆

بل  حتِقد  فال  طاقته،  يهدر  ألنه  احلاِقد  ُيْضِعف  احِلْقُد 
َك بل اجعله حيِقد عليَك.. عدِوّ
◆◆◆

الَعدّو الّراِبض فينا أْخَطر من العدو الاكِمن خارجنا..
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 الُمقاَوَمة َكقيَمة..

ر.. يعين أنَك ُحّر.. يعين أنك  أنَت ُيَقاِوم.. يعين أنَك ُيَفِكّ
.. يعين كنََّك تَْسَتِحق احلياة.. ّ َ
◆◆◆

بقدر ما ترُفض وُتقاِوم، ترتيق وتَْسمو..
◆◆◆

وُمَواَجَهة  بالواقع  اإلحلاد  رضوِب  من  رضب  الُمقاَومة 
الَمْفروض..

◆◆◆

ًدا بل األمِر الواِقع، إنما يه قيَمة   الُمقاَومة، بكونها َيَمرُّ
ُعليا يف َرْصف الطريق حَنَو القيمة األبل، ويه احلّرية..

◆◆◆

ة عندما َتغيب احلرية.. الُمقاَومة رضوَرة أخالقية وِقَيِميَّ
◆◆◆

ّ يه ُمقاَوَمة الُمْسَتْعِمر.. ِدياَنة الُمْسَتْعَمر ال
◆◆◆

َدة  ُمَهدَّ شعوب  ة  وَعمَّ ِرها،  بتطوُّ َدة  ُمَهدَّ مم 
ُ
األ ُمْعظم 

ما  حالة  إنها  الَقَلق..  يُساِورها  وال  ُتقاِوم  َفال  بوجوِدها، 
بعد مَحريية، إنها من حاالت املوت الرّسيرّي..

◆◆◆

هنالك من ال ُيقاِوم، وُيزعجه أن ُيقاِوَم اآلخرون..
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◆◆◆

ة ما يستِحق املقاَومة من أجله وألجِلها.. يف احلياة َعمَّ
◆◆◆

وُسلواًك،  ثقافة  وَنْوًخ،  ا  كمَّ الُمقاَوَمة،  َمنسوب  ازداَد  لُكّما 
ًة.. ة، ماِهيَّ ازداد َمنسوب احلياة واحُلريَّ

◆◆◆

ة احلياة واحلرّية،  ة إرصار بل ُقْدِسيَّ يف ثقافة الُمقاَومة َعمَّ
و الُمساَومة تْكُمن ثقاَفة املوت والُعبوديَّة..

◆◆◆

د وجوَده،  ي ُيؤِكّ الُمقاَومة بمعناها الّشاِمل يه: الَويع ا
واإلرادة اليت ُيرَتِْجم ُحضوَرها..
◆◆◆
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 عن اجلنوِن، كمفهوٍم ُمْلَتِبس..

ي خيلو من جمانني خيلو من عقل.. الُمجتمع ا
◆◆◆

ا.. أْن تكوَن جمنوًنا أفضل ِمْن أن تكوَن َغِبيَّ
◆◆◆

اجلنون  أما   مجاعية،  ة  خمَّ حالة  هو  العادّي  اجلنون 
احلقييّق فهو حالة فردّية ناِدَرة..
◆◆◆

والعاِديُّون  اجُلبناء  أما  اخكَّورات  َيْصنعون  الَمجانني 
َفْقِطفون ِثماَرها..

◆◆◆

و  الّصعب  الّزمِن  يف  ُيقال  ي  ا هو  عب  الصَّ الَكالُم 
عب، ح ِبِلساِن جَمنون.. املاكِن الصَّ

◆◆◆

ما أرفع اجلنون مع املقاَوَمِة واإلحلاِد، وما أَحّط العقل مع 
كوِد.. اخلُضوِع والرُّ

◆◆◆

ي خيلو من اجلنوِن، وما أْرَفع العقل  ما أْوَضع العقل ا
ي يَْشَحذه اجلنون.. ا

◆◆◆

اىل  حاَجِتنا  من  أكرث  حقيقيني  جمانني  اىل  حاجتنا  إنَّ 
ُعقالء ُمْصَطَنعني...
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َمن.. يف َمْعىن الزَّ

َمن ِبما حيمله من وقاِئع وقيَمة ومعىن، وليس   ُيقاس الزَّ
ِبما َفُمّر ِمَن الَوْقت..

◆◆◆

من ليس َرديًئا، وليس هنالك َعرْصٌ َرديء، إنما يوجد  الزَّ
برََشٌ َرديئون..

◆◆◆

يف حالة االنتظار خيتِلف الشعور بالزمِن، وخيتِلف مروره 
َوِوْحَدة ِقياسه، بل خيتِلف الزمن نفسه..

◆◆◆

ي حتيا وُتْنِتج، ال كمّية الوقت  ة الّزمن ا الُعمر: هو َنْوِقيَّ
ي تعيش وُيْنِفق.. ا

◆◆◆

ًما  وتقدُّ َتطّوًرا  أكرث  يكون  َمن  الزَّ يف  ييل  ما  لّك  ليس 
ا.. ا، مما َسَبَقه َزَمِنيًّ وَحَداَثًة وُرِقيًّ
◆◆◆

للنُّضوِب  القاِبَلة  غري  احلياتية  املَواِرد  أْغىن  هو  َمن:  الزَّ
ا أْن َفُمّر عليك وإما َفْوقَك.. وهو القيَمة  ْخزيِن، فإمَّ واحكَّ

احلياتية الَوحيدة اليت ال تعِرف اخِلياَنة..
◆◆◆

وطريقة   ، اإلنسا احّكقويم  حكغيري  حان  قد  الوقت  لعّل 
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بلورة  سبيل  يف  قياسه،  ِوحدات  بكل  الزمن،  احتساب 
ُرزنامة حياتّية إنسانّية، متحّررة من وطأة السماء الوهمّية 

ومن طقوِسها األرضّية..
◆◆◆

الِوحدات  احتساب  عند  بطيئة،  ستغدو  الضوء  رُسعة   
الزمنية الالزمة يف عملية إنقاذ اإلنسان من برشّيته..

◆◆◆

َمن هو َسْيف املوت، كما هو َسْيف احلياة .. الزَّ
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 عن املرأة وفيها..

املرأة باِرَعة يف ِصناعة األقفاص و إعداد األْصفاد..
◆◆◆

انة بطبيعتها.. املرأة احتاكرية بطبعها وَسجَّ
◆◆◆

املرأة أسرية احلارض الّراِهن، أما الغاِئب واملا واملستقبل 
يها ِسوى الَعدم.. والُمْحَتَمل فال يعين 

◆◆◆

 تنُظر املرأة الطبيعية اىل ما فوقها، وينظر الرجل العادي 
اىل ما حتته..

◆◆◆

وبل  ة 
َ
املرأ جغرافيا  يف  احلياة  وتتبعرَث  احكاريخ  ق  يتمزَّ

تضاريِسها..
◆◆◆

غريٌب أمُر املرأة، حني تطلب احلرية واملساواة من غري 
من  وحتّط  تها  ُقوَّ أرسار  د  حُكَبِدّ دونها،  هم  ْن  وِممَّ األحرار 

ماكنتها ومعىن وجودها..
◆◆◆

َيزْنَع  أن  أجل  من  تناِضل..  اليت  املرأة  من  عجبُت 
أسلحتها غري احكقليدية، بيديها، وَيْعَبث يف ِسْحِرها بعيًدا 

عن عقلها وطبيعتها..
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◆◆◆

قائق األو من اللقاء، سّيما بني  َّ ينتيه دور الشلك بعد ا
الرجل واملرأة..

◆◆◆

أكرب  باختالٍل  َفْمزْتَن  ألنهّن  الرجاِل،  بل  النساَء  ُل  ُاَفِضّ
الشعور  يف  أكرث  وتطّرف  ِبَصالَفٍة  وباحكايل  احكوازن،  يف 
اَوًة  ورَضَ ة  وِحدَّ وضوًحا  أكرث  وألنهن  والسلوك،  واملوقف 

يف احلب والكراِهية، كما يف السلم واحلرب..
◆◆◆

أمجل وأر العالقات، سّيما بني الرجل واملرأة، يه تلك 
العالقات غري الُمْلِزَمة..

◆◆◆

ح ُسجون املرأة، كما يه سجون الفكرة، بل اتساعها 
تها، فإنها تبىق ُسجوًنا تضيق بل األحرار.. ومجا

◆◆◆

ال تكن ِحكًرا المرأة، وال حرًصا لفكرة..
◆◆◆

ة ضعفها، حني َتْكَره أو  أْخَطر ما يف املرأة َيكُمن يف ُقوَّ
حُتِب..

◆◆◆

املرأة يه العدو األكرب واألخطر للمرأة..
◆◆◆

احلب يعين ممارَسة احلياة يف املساحات اخلَِطَرة ومع املرأة 
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اخلطرية، وفيه َيْكُمن الَمْكنون من عقٍل وُجنون..
◆◆◆

يف  ِسْحُرها  يكمن  كما  ِسْحِرها،  يف  املرأة  رِسُّ  َيْكُمن 
ها.. رِسِّ

◆◆◆

ال يمكن للصديقة الصديقة أن تكون حبيبة، كما ال 
يمِكن للحبيبة احلبيبة أن تكون صديقة..

◆◆◆

عندما  إالَّ  اكِئَننْي  بني  اكِمًال  ُيصبح  ال  «احلب  اكن  إذا 
فإن  إذن،  نا»، 

َ
األ أيتها  لألخر:  القول  أحدهما  يستطيع 

احلب ذلية ال ُتْدَرك..
◆◆◆

َورة.. إذا اكن احلّب رَضورة فإن احلياة يه الرضَّ
◆◆◆

ــزِتل أسماَء الِنّساِء.. ال يمِكن للنسياِن أن خَيْ
◆◆◆

املرأة يه الفكرة اليت يف داِخِلنا.. املرأة يه ُخصوَبة املعىن 
نوَثة املنىف..

ُ
وأ
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ُحضور القانون وِلياب الَعداَلة..

وَرة.. القوانني ال تعين وال حترِتم وال حتيم العداَلة، بالرضَّ
◆◆◆

ا أْق َدرجات احَلْسِم واحكطرُّف.. َيْقَت الَعدالة ذلِكً
◆◆◆

ة ال تُْسَتَمّد بل ُتْنزَتَع.. ِقيَّ ْ الرشَّ
◆◆◆

ن الَعدالة الطبيعية، يف حني يقوم االعتدال  ِصّ احكطرُّف حُيَ
باخزِتاهِلا وتَْسىع التَّْسِويات ِلَوأِدها..
◆◆◆

م وال ُيْنِصف َمْن َيْنتِظرها.. الَعداَلة ال حترَتِ
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هَرة.. الَعَظَمة يف مواَجَهة الشُّ

وما  الَعَظَمة  أْعَقل  وما  أْسَهَلها،  وما  هَرة  الشُّ أَخّف  ما 
أْصَعبها..

◆◆◆

الَعَظَمة  أعداء   ِّ
َ أ من  وإْغواءاتها  الشهرة  حنو  هاُفت  احكَّ

وإرْشاقاِتها..
◆◆◆

هَرة َفْفِقد ِسمات الَعَظَمة.. َمْن َيْصبو للشُّ
◆◆◆

هَرة  ال َيِلج املستقبل، وال يدخل احكاريخ، َمْن يلَتِفت للشُّ
وُمغرياتها، وَمْن ينُظر ويسري القهقرى..

◆◆◆

تكون  أن  ِمْن  أسىم  َعماِلقة،  بني  طويًال  تكوَن  أن 
هري.. ماِرًدا بني أقزام: هكذا يقول العظيم للشَّ

◆◆◆

الُعظماء واألقِوياء يبكون أحياًنا، بينما الضعفاء واجُلبناء 
َيتباَكْون َدْوًما..

◆◆◆

هرة حني تكون َقْيًدا حُلرية الُعظماء.. س الشُّ
َ
ما اْبأ
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خِرَية.. عن ِجدّيِة السُّ

خرية يه اهلاِمش احَلَيِوّي للِجديَّة حني َتضيق احلياة.. السُّ
◆◆◆

خرَية من أكرث الوسائل ِجدّية، يف ُمواَجَهة  ال َرْيب أن السُّ
الواِقع..

◆◆◆

خرية يرَتِفع منسوب احلرية يف احلياِة.. م السُّ حني تتقدَّ
◆◆◆

ء   ّ
لُكِ و  خرية،  السُّ من  ٌء  ِجدّي  ء  لِكّ  يف 

ٌء من اجِلدّية.. ساِخر 
◆◆◆

اِت  ا بل  خرية  السُّ يه  خرية  السُّ أشاكل  أعظم  من 
ومنها..
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هكذا تتلكَّم احلياة..
بل  قاِدًرا  إرادًيا  َوْقًيا  َيْقَت  واالرض  احلياة  م  تعا

الِقيام ِبما يبدو ُمْسَتحيًال..
◆◆◆

ا.. الرَّغبة يف احلياة أقوى من جُمّرد اكقاء َحيًّ
◆◆◆

احلياة  بإرادة  ن  َيْقرَتِ لم  إذا  َمْنقوَصة  احلياة  يف  الرَّغبة 
وِقَيِمها..

◆◆◆

موضوًخ  املعرفة  إنما  معرفًيا،  موضوًخ  ليست  احلياة 
ا.. حياتيًّ

◆◆◆

.. ة احلياة ما حييا بني َنقيَضنْيِ َحَيِويَّ
◆◆◆

ال  َنْرد،  العب  ة  بعقليَّ احلياة  ُيماِرسون  اجاس  ُمعَظم 
بعقلية العب شطرنج..

◆◆◆

احلياة ليست فيما َوِرْثناه، إنما فيما نصنعه ونريده ونسىع 
ه.. إ

◆◆◆

ا َكرُثَ فيه «األحياء» وَقلَّْت فيه احلياة.. إننا َنعيُش َعرْصً
◆◆◆
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َكْم َتْزَخر حياُتنا بموىت هم بل َقْيِد احلياة، وبأقزاٍم بل 
صوَرِة َعماِلَقة..؟!

◆◆◆

يف  وحركتها،  ة  الَمَنِويَّ احليوانات  ل  مُّ
َ
تأ من  أْبَلغ  ليس 

عملية فهم احلياة وطبيعتها..
◆◆◆

باحة، ترى املياه لّكها بلوِن احلياة، ال  إذا ُكْنَت جُتيد الِسّ
بلون الَغَرق..

◆◆◆

احلياة  قلب  اىل  ه  الُمَوجَّ األنيق  هم  الِسّ هو  احكواُفق 
واحلقيقة..

◆◆◆

ة ما يَْسَتِحق الُمقاَوَمة من أجِلِه وألجلها.. يف احلياِة َعمَّ
◆◆◆

ِسوى  وفيها  احلياِة  من  تعِرف  ال  ِبدائية  جمتمعات  ة  َعمَّ
َوِرّي.. نها الصُّ جيج، مهما َبدا َيَمدُّ الضَّ

◆◆◆

والشعوب  واألفراد  األشياء  بني  العالقات  ة  ماِهيَّ إنَّ 
واحَلضارات وح األفاكر، يف احَلياة، إنما يه يف َجْوَهِرها 
عملّيات  إنها  وخَتْصيب،  إخصاٌب  وتلقيح،  تالُقح 

ة.. ِجْنِسيَّ
◆◆◆

واحكاريخ،  احلياة  حلركة  االقتصادّي  املادّي -   اِفع  ّ ا بني 
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نويع  داِفع  ة  َعمَّ (الّلبيدو)،   ّ اجِلن اِفع  وا ة  الُقوَّ ودافع 
أْشَمل، وهو دافع الُقْدَرة يف اكحِث عن طاقِة احلياة..

◆◆◆

اإلباء واإلقدام والُمَواَجَهة يه الطرق اكديلة للنَّجاِة، يف 
احلياِة ومنها..

◆◆◆

ليس جُمَّرد اكقاء يف ذاِتِه ذلية الوجود واحلياة، إنما قيَمة 
اكقاء وماِهِيّته..

◆◆◆

َشتَّان ما بني الَبساطة وبني اِكدائية يف احلياة..
◆◆◆

ر.. احلياة أمجل وأعمق وأخطر مما نرى ونعتِقد ونَُسِطّ
◆◆◆

اًك  ِرّ حُمَ ِبَوْصِفِه  اخلَطر،  عن  ِبَمْنأى   ّ ال للوجود  قيمة  ال 
ًزا للحياة.. ِفّ للوجوِد وداِفًعا حُمَ

◆◆◆

ال ُبّد من جَلِْم املا حني يَُشلِكّ خئًقا يف مسرية احلياة 
واحكطور واالرتقاء، و مسار الصعود حنو املستقبل..

◆◆◆

ال ُيمِكن للحياة أن َيَتدّفق بدون احلرية، فاحلرّية رشط 
ال  َتْوأمان  واحُلّرية  فاحلياة  ووقودها،  للحياة  رَضورّي 

ة.. َفْنَفِصمان، وتربطهما عالقة ُعْضِويَّ
◆◆◆
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جا  َم  ُصِمّ ما  بني  أجلها،  ومن  َحياِتنا  يف  خنتاَر  أْن  علينا 
ألنفِسنا،  مه  وُنَصِمّ نريده  ما  وبني  والَمْوروث،  بالعادِة 
ًال وِمْن َعمَّ كجماعة.. بالويع واالنتقاء واإلراَدة، كأفراٍد أوَّ

◆◆◆

ة َبقاء، واكقاء لألفضل  احلياة لألفضل بِما يملك من قوَّ
ة حياة.. بما َفْمُلك من قوَّ

◆◆◆

صول واملبادئ، ازداَد َوْقُيَك لطبيعِة 
ُ
لُكَّما ازداَد َفْهُمَك لأل

احلياة وُمستقبِلها..
◆◆◆

د، هو أكرث ما حتتاجه احلياة يف  د احكعدُّ ع، وليس جُمَرَّ نوُّ احكَّ
سبيل اجُّمو واالرتقاء.. 

◆◆◆

ال معىن إلرادة اَكقاء، دون إرادة احلرية واحلياة..
◆◆◆

َزه،  َيْقَت شجاعة احِلْكَمة بل األْعَرِج أن َيْكرِسَ ُعاكَّ
وَرة.. ِس صديقه، إْن إْقَتَضْت الرضَّ

ْ
ح بل رأ

◆◆◆

ة «املوضوع»  ات الفرِديَّة يه «املوضوع»، كما أن ماِهيَّ ّ ا
ات  ا وما  االرتقاء..  أساس  ألنها  الفردية،  ات  ا يه 
ُيْضيف  ال  شعيب،  وخِمْيال   ، َوْهيِمّ افرتاض  سوى  اجَلماعية 
إالَّ  املوضوع  نهاية  يف  ُفْف  وال  للحياة،  حقيقًيا  معىن 

ملزيٍد من الَفناء والَعَدم..
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◆◆◆

َداَرة  ة، كما األفراد، يه تلك اليت تسىع جِبَ الُشعوب احليَّ
َقْيِد  بل  اَكقاء  د  جُمَرَّ وليس  احكاريخ،  َقْيَد  بل  للبقاء 

احلياة..
◆◆◆

ييع  ال  اخت،  الرِصّ وُلغة  وقوانني  طبيعة  َفْفَقه  ال  َمْن 
رَضورات احلياة وَمنِطق احكطّورات..
◆◆◆

احلياة  مُماَرَسة  خارج  ُخلود  وال  َقَظَمة  وال  إبداع  ال 
َوِبَمْنأى عن ِقَيِمها..

◆◆◆

األلوان احلقيقية يف احلياة والطبيعة يه: األْسَود واألْنَيض.. 
ة.. يَّ ِلّيات َبرَصِ وما َعدا ذلك من ألواٍن إنما يه جَتَ

◆◆◆

ل واجقد وحتطيم األصنام  حني تتوقَّف عن الشِكّ واحكأمُّ
ل  ائم، تفِقد معىن احلياة، وتَتَحوَّ وحرق الَمعاِبد واجمّو ا

اىل ُمستنقٍع آِسن، بل شالِكَِة إنسان..
◆◆◆

يعيش،  أن  َر  َقرَّ من  وهنالك  يبىق،  أن  ر  َقرَّ من  هنالك 
واحلياة  والعيِش  اكقاِء  وبني  حييا..  أْن  ر  َقرَّ من  وهنالك 

نافذٌة ُتِطّل بل الوجوِد أو الَعَدم.. 
◆◆◆

َمن.. َمْن َينام ال تنتظره احلياُة، وَترْضسه أنياُب الزَّ
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◆◆◆

ًرا وضياخ.. ورات احلياتية رَضَ ْوم من أكرث الرضَّ اجَّ
◆◆◆

والقيمة  املعىن  يمنحان  املحسوَبة،  والُمخاَطرة  اإلْقدام 
للحياة وَصرْيوَرِتها..

◆◆◆

ة والدتنا وبدايتنا، فعلينا  رَت ماكن وَزمان وَكْيِفيَّ إذا لَم خَنْ
ة حياتنا ونهايتنا.. أن خنتار ماهيَّ
◆◆◆

ِصَلة، يف اكحِث عن  احلياة ِسلسلة َمعارك ُمتواِصَلة وُمتَّ
ِقَمٍم وِقَيٍم وطاقاٍت جديدة..

◆◆◆

الصدق  مساحة  ََّسَعْت  ات لكما  َرْوَغًقا،  احلياُة  تزداُد 
ة فيها.. والشفافيَّ

◆◆◆

مساحات  يف  وَمالحِمَها  َتها  وَحَيِويَّ َمعانيها  احلياُة  ُخُذ 
ْ
تأ

اخلطر وعند خُتوِمِه..
◆◆◆

ة.. ْغَيِويَّ ُّ نيا، ال يستِحق احلياة ا ُ َمْن ال حيرِتم احلياة ا
◆◆◆

احلياة أْقوى من أْن ُتَصاَدر، عند اإلنسان الطبييّع..
◆◆◆

ال حياة بدون حرية، وال حرية ِبال حياة..



٩٨
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◆◆◆

حياة  فإن  وَقصرَية،  رسيعة  اإلنسان  حياة  أن  حني  يف 
احلقيقة َبطيئة وطويلة..

◆◆◆

ساِكن  هو  ما  لك  وليس  ا،  َحيًّ ُمَتَحرِّك  هو  ما  لّك  ليس 
َميًتا..

◆◆◆

فول 
ُ
وأ اع  الرِصّ ِلياب  فيف  حياتية،  رَضوَرة  اع  الرِصّ

األْضداد َيَتسلَّل املوُت اىل احلياة..
◆◆◆

ُحلول  وعند  احلياة،  َمنسوب  يرَتِفع  املطر  ُهطول  عند 
بو احلياة.. «الصحراء» خَتْ

◆◆◆

ع مسارات  د وتنوُّ ِلضيِق احلياة وحَمْدوِديَّة َمداها، فإن َيَعدُّ
من  شلٌك  تناُقض،  أو  إِنفصام  ودون  باحكوازي  ممارستها، 

أشاكِل مواَجَهِتها، من األماِم..
◆◆◆

ة.. املوت: ما هو إّال رَضوَرة حياتيَّ
◆◆◆

َت بأسباِب احلياة اقرتَب موعد الّرحيل..
ْ
لُكَّما امتأل

◆◆◆

استحقاقاتها  َتْنَسْوا  وال  خَتْشوها،  وال  احلياة  أِحّبوا 
ومعاركها الُكربى..
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◆◆◆

ُمواَجَهة احلياة وممارستها أَشّد رَضاَوًة من ُمواَجَهة املوت..
◆◆◆

ُكْنهها  َوِفْقِه  أْغواِرها  ِلَسرْبِ  تكيف  ال  واِحَدة  حياة 
َماَلة..  وممارستها، َحّد اخكَّ

◆◆◆

واإلراَدة  العقل  يتالقح  عندما  ُمْمِكن،  الُمستحيل  إن 
الطبييع  اجمو  و  اخت  الرِصّ إدارة  يف  مًعا،  والُقْدَرة 
عند  يقف  وال  ِنها  ال  املمكن  وان  وفيها..  للحياة 
مواجهة  و  احلياة،  يف  فاِعلة  رَضوَرة  احللم  وان  حدود، 

َقظة.. َ الواقع وجتاُوزه: إنها َفَقظة احللم ال حلم ا
◆◆◆

أوروبا: أكرث َمعاِقل احلياة، اليت خاَنْت ذاَتها..
◆◆◆

ُطقوس  من  َطْقًسا  املوت  َيغدو  الُمتَخِلّفة  اخكقافة  يف 
احتقار احلياة واإلنسان..

◆◆◆

الُمِؤمنني  لكن  املوت،  َشْوَن  خَيْ ال  باحلياِة  الُمؤمنون 
َشْوَن احلياة.. باملوت خَيْ

◆◆◆

د، الُمْدِرك والُمْدَرك،  يّت احلياة واملوت َيقُف احكمرُّ  َبني َدفَّ
َكِمْعَوٍل يَشّق الطريَق حنو املستقَبِل واالرتقاء..

◆◆◆
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قليٌل من املوت يمنحك كثرًيا من احلياة..
◆◆◆

َمْن يعشق احلياة ال خَيْ املوت..
◆◆◆

احلياة..  يف   ّ الالِنها د  والُمتجِدّ الُمطَلق  املعىن  هو  املوت 
إنه احلقيقة األكرث ُسطوًخ يف احلياة..

◆◆◆

ال  احلياة،  يف  والضعف  اخلوف  كما  واحكخلُّف،  اجلهل 
ُيمِكن أن ُيْنِتجا إالَّ ذاتهما، وهما الوجه احلقييق للموت..

◆◆◆

ة بني االنِتصاِر وبني االنِدثاِر، يف  ال توَجد َخيارات َوَسِطيَّ
ثقافِة احلياة..

◆◆◆

الَمَرض ال يستطيع إخَقة َمسرية احلياة، عند َمْن َفَتَملَّكون 
إرادة احلياة، َمْهما ساَرع يف َو ترَيِة املوت..

◆◆◆

ِمْن  هو  َينفيهما،  أو  واألْضداد،  احكناُقضات  خَيْ  َمْن 
حادي اجظر واألبعاد، ومن أبناء ثقاَفة املوت..

ُ
َذوي أ

◆◆◆

هايات.. مت، ال يعين اِجّ املوت كما الصَّ
◆◆◆

َيتواَصل املوت بدون َتَوقُّف، دون أن َفْفِقَد َنضاَرَتُه..
◆◆◆
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رَضاَوَة  لكن  املوت،  رَضاَوة  من  أمجل  احلياة  رَضورات 
املوت من رَضورات احلياة..

◆◆◆

إذا ُكْنَت َيْعَلم كيف حتيا، فعليَك أن تْعِرف كيف َتموت..
◆◆◆

أّب  ليس  امليالد  أنَّ  كما  اجهايات،  ّم 
ُ
أ ليس  املوت 

اِكدايات..
◆◆◆

املوَت  أختاُر  ُركوًخ،  واحلياة  ُوقوًفا  املوت  َخياَرْي  بني 
ة: هكذا قالْت يل احلياة.. هكذا تتلكَّم احلياة.. َيِويَّ حِبَ
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ين..  ما بعد «اهللا» وا

لو يعرف األنساُن خاِلَقُه، لصار االنساُن إلًها..
◆◆◆

لوهية اكنت 
ُ
ًنا إهلًيا، لكن األ

ْ
ما اكنت اإلنسانية يوًما شأ

ًيا.. ًنا برََشِ
ْ
َدْوًما شأ

◆◆◆

يانات: َمْهد األموات وحلد األحياء.. ا
◆◆◆

َ االنساُن بل صورة «اهللا» لََما َبيِقَ اإلنساُن َقْبًدا.. ِ لو ُو
◆◆◆

د  «اهللا»: هو أسهل وأبَْسط األجِوَبة بل األسئلة اليت لم جَتِ
جواًبا هلا َنْعد..

◆◆◆

يانات: يه أيديولوجيا ما قبل العقل، وخارج خُتومه.. ا
◆◆◆

 ، ال ُيؤِمن االنسان «باهللا» لوجوده، إنما حلاجة اإلنسان 
كيد ليس رَضوَرة 

ْ
فإذا اكن «اهللا» حاجة برشية، فإنه باحكأ

إنسانية..
◆◆◆

تكون  ح  «خاِلق»  اىل  والطبيعة  احلياة  حتتاج  ال 
َمفهوَمة ومعقولة..
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◆◆◆

اإلنسان  عن  ِدفاًخ  منه،  ر  وجتحرَّ ِمّنا  «اهللا»  ر  ُجَحِرّ
والعقل، احلياة واملستقبل..

◆◆◆

ي ُينِجب «اآلِلَهة».. اخلوف واجلهل والضعف هم الّرحم ا
◆◆◆

ة  األرضيَّ احلياة  د  ُيَهِدّ ُمها  وتعا ماِوية»  السَّ يانات  «ا
ومعامِلها..

◆◆◆

يف حِمْراب «اهللا» تسرُي اإلنسانية حنو جحيِمها البرشّي..
◆◆◆

معرفة  ِكالُهما  الَكْون،  يف  األرض  كمركزية  «اهللا»، 
ة.. ماَضِويَّ

◆◆◆

د نوعية احلياة بل  د جُمَرَّ يانات السماوية» لم َيُعد ُتهِدّ «ا
ِمها، إنما تهدد وجود اإلنسانية وماهّيتها.. االرض وتعا

◆◆◆

احلياة  خكقافة  ِخيانة  بمثابة  السماوية»  «اخكقافة  َمنظوَمة 
اإلنسانية..

◆◆◆

حكوصيِف  ينية)  (ا اخكيولوجية  املحاوالت  ماهّية  إن 
«اهللا» وطبيعته، ما يه يف حقيقتها ِسوى اجتهاد ال واٍع 

لتشخيص اإلنسان وطباِئِعه..
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◆◆◆

ال شك أن «اهللا احلقييق» ال حَيَْتِمل اخلاِضعني واخلاِنعني.. 
كوع  الرُّ يف  أْبأسه  وما  الُشموخ  يف  «اهللا»  أعظم  فما 

والرُّضوخ... 
◆◆◆

إنه  ووحيًدا،  واِحًدا  الصانُع  ويبىق  ل،  وتتبدَّ اآلهلة  تتغريَّ 
هذا  وإنتاجه  لآلهلة،  ماهر  صانع  فاإلنسان  اإلنسان.. 
دت  وتعدَّ علمه  تباَين  مهما  َمعني،  ينضب   وال  غزير 

ثقافته..
◆◆◆

«اهللا» هو أكرث الغاِئبني ُحضوًرا، يف حني أن االنسان هو 
أكرث احلارِضين ِلياًبا..

◆◆◆

وَجَده  َمْن  ة  وَعمَّ خارجه،  «اهللا»  عن  يبحث  َمْن  هنالك 
داخله..

◆◆◆

نات  ُمَكِوّ أهم  من  َجر  والضَّ واخلوف  واجلهل  العجز  إن 
ما  وهو  احلقييق،  الواقع  وراء  ما  خلَم  اآلخر»،  «العالَم 

ة العالم».. أْم يَُسىمَّ َوْهَما «ُثناِثيَّ
◆◆◆

 ، ّ ما اكنت ِفكرة اآلهِلة يوًما ِسوى جتسيٍد للعالم املاَورا
عقيّل  ال  وتربير  العالم،  خُكنائية   ّ إفرتا وُعنوان 

لالعرتاض بل احلياة اإلنسانية الواقعية احلقيقية..
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◆◆◆

«اهللا» كما احكاريخ: إنه ِصناعة برشية يف عملية الرصاع 
ومعىن  وماهّيته،  وجوده  اإلنسان،  قيمة  بل   ّ الالِنها

احلياة وَمَداها..
◆◆◆

لُكما َحرَض «اهللا» وجتّلياته ذلب اإلنساُن وذلِثّياته..
◆◆◆

ورَضوراتها  احلياة  من  هروب  هو  «اِهللا»  اىل  اللجوء 
اتها وَخياراتها.. ل من مسؤو ياتها، وَتنصُّ وحتِدّ

◆◆◆

سطورة، تبىق حالة 
ُ
دية اآلهلة وتنوُّعها، ح يف إطار األ َتعدُّ

.. ّ ى اإلنسان ال حاِدّيِتها، يف حياة اإلنسان، و
ُ
أر من أ

◆◆◆

إنَّ «اهللا» خارج ِسياق الطبييع، وباحكايل فهو خارج ِنطاق 
فهو  إذن،  احلياة..  تدفُّق  خارج  وَرة  بالرضَّ وهو  العقل، 

خارج حدود األخالق والِقَيم اإلنسانية واحلياتية..
◆◆◆

ما  ولك  وجوِدها،  لقيَمة  تربيًرا  تنتِظر  ال  العظيمة  مور 
ُ
األ

«اهللا»  أَوَلْيس   .. حقيقية  قيمة  ال  وجود  تربير  اىل  حيتاج 
َوِتْبياِن  وجوِده  تربيِر  يف  «ِدياناته»،  َقرْب  خاِرق،  جمتِهد 

قيَمِتِه..؟!
◆◆◆

د  لُكّما ازداد اإليمان تقلََّص الشك وَكرُبَ املوت، ولكما تمدَّ
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ََّسَع الَفناء واضَمَحلَّت احلياة.. ين ات ا
◆◆◆

َمْوروث،  غري  وإرادّي  ُمْدِرك  موقف  هو  الالتديُّن  إن 
عقلية  قيمة  إذن  فهو  كذلك،  الالتديُّن  وِبَكْون 

وأخالقية ُعليا..
◆◆◆

ُكربى،  تساُؤالت  ة  َعمَّ وامليثولوجيا  األساطرِي  يف  ح 
الُمناِضلني  أّول  إبليس   - الّشيطان  َيُكن  ألَْم  ومنها: 

واملقاِومني؟! فلماذا لّك هذا التَّشويه واحّكضليل..؟!
◆◆◆

الرتاجيديا  يه  وإْسقاطاتها،  وِدياناته  «اهللا»،  فكرة 
الُمْسَتديَمة يف حياة اإلنسان..

◆◆◆

وخارج  «اهللا»،  إيقاع  خاِرج  وماِرسها  احلياِة  عن  احْبَْث 
وجوده..

◆◆◆

ما أمجل أن حييا االنساُن يف جحيِم األرض، وبعيًدا عن 
ماء».. «ِفْرَدْوس السَّ

◆◆◆

 ّ َلَعلَّ الوقت قد حان َقْطًعا، لكرس هذا احكحاُلف احكاري
الالمعقول بني املاَورائية والعقل، بني الَوهم والعلم، بني 

ين واحلياة.. ا
◆◆◆
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َنقيَضنْي،  بني  وماكَنٍة  نْي،  حَكَ َمزْنِ بني  َكْمزنَلٍة  الَعلمانية، 
اإلحلاد  فإن  وعليه،  تَْسِوَيًة..  إنما  َحالًّ  وال  َمْوِقًفا  ليست 
ة، يف  ق العلمانية احَلقَّ ًطا رضورًيا حكحقُّ احلقييق ُيمِثّل رَشْ

ة.. املجتمعات احَليَّ
◆◆◆

االجتاه  حادّي 
ُ
أ مفهوم  يف  اإلحلاد  اخزِتال  اُكؤس  من 

واألْبعاد..
◆◆◆

األفراد  ُمستوى  بل  ِسيادّي  رّي  حترُّ فكٌر  هو  اإلحلاد 
فردانًيا  احلياة،  َمنا  خُمتَلف  بل  وَيْنَسِحب  واألوطان، 

ومَجاعًيا..
◆◆◆

ء آخر، هو أيًضا َمرشوع عليم  اإلحلاد، اىل جانب لك 
ّ ُمتاكِمل، يف ُمقاَومة االستعمار واالستيطان و  – حيا

ر األوطان.. حترير اإلنسان وحترُّ
◆◆◆

احلياة،  َمنسوب  ازداد  اإلحلاد،  َمنسوب  ارتفع  لُكّما 
ة.. وارتفَعْت نِْسَبة احُلريَّ

◆◆◆

وفيه  خال  ُفْمِكن  ي  ا احلقييق  الَمسار  هو  اإلحلاد 
الَمْوروَثة..  الرَّجعية  ة  الَقَبِليَّ والُهّويات  اإلنتماءات  جتاُوز 

إذن، هو شلك من أشاكِل اخلَالص..
◆◆◆



١٠٨
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ولرفضه  الَمْوروث  ملقاومِتِه  ِبَطْبِعِه،  ُمقاِوم  هو  الُملِحد 
الَعَبث بوعيه وحبقاِئِق وجوِدِه وتطّوِرِه.. والُمقاِوم احلقييق 
هو ُمْلِحد بطبيعِتِه لرفضه األمر الواقع ورشوطه.. ويلتيق 
واإلرادة  اإليمان  من  َكة  الُمْشرَتَ الَمساحات  يف  اإلثنان 

ر واالرتقاء.. والرَّغبة يف احلرية واحكحرُّ
◆◆◆

وُبْعًدا،  ُعمًقا  وُشموًال،  إيماًنا  األكرث  احلّل،  هو  اإلحلاد 
ومع  ذاته  مع  اإلنسان  ألزمة  بالنسبة  وإرادًة،  إدرااًك 

اآلخر، وألزمة تعرثُّ احلياة وحاجتها جِلُْرَعة تدفُّق..



١٠٩

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

ِدفاًخ عن الفلسفة..

ما زال للفلسفِة رَضورة وحياة، ولكن َوظيفة الفلسفة 
أن تكون يف ِخدمة احلياة، ال أن تكون احلياة يف ِخدمة 

الفلسفة..
◆◆◆

 ّ ليست الفلسفة أن تعرف أكرث، بل أن تفهم ما هو ع
بل املعرفة..

◆◆◆

ال َشّك ان للفلسفِة تارخًيا، وأن للتاريخ فلسفة، لكن 
الفلسفة تتجاَوز احكاريخ..

◆◆◆

 حَتِْمل التساُؤالت بدايات اإلجابات، وَدْور الفلسفة أن 
ل أكرث ِمّما جُتيب..

َ
تسأ

◆◆◆

ة يف الفلسفة، و غرِيها؟! الَمْوضوعيَّ
اَولة بائِسة يف الُمَواَربة واالحكفاف بل العقِل  يا  هلا من حُمَ

واحلقيقِة..
◆◆◆

ة بعقٍل بارد، وتتعاَمل مع  َتَتناَول الفلسفة األحداث احلارَّ
القضايا اكاِردة بعقٍل حاّر...

◆◆◆
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ر الفلسيف اإلشاكيّل،  َمة األو للتفكُّ  االستفزاز هو املقِدّ
.. ّ ل الَمْنَه اإلْذخ ُمتجاِوزًا احّكعقُّ
◆◆◆

ل أفضل وأكرث مما جُتيب، لكن 
َ
 َيْقَت احِلكمة أن تسأ

اإلجابة تبىق ِمقياس احلكمة وِنتاجها..
◆◆◆

احلكمة بدون شجاعة َضْوضاء، والشجاعة بغري حكمة 
َوْهن: إنها فلسفة ِصناعة احلياة..
◆◆◆

إخراج  يف  الفلسفة،  د 
ْ
ِلَوأ الُمعارِصة  املحاوالت  تتجىّل 

عن  الفلسفة  إْقصاء  و  الفلسيف،  ياق  الِسّ من  الِعلم 
العلم..

◆◆◆

عرُص احَلداثة، وما بعدها، لم حُيِْدث إضمحالل الفلسفة، 
فول الويع..

ُ
كما يبدو، إنما اضمحالل العقل وأ
◆◆◆

وأنه   ، ّ االفرتا قني  ا مفتاح  هو  الشّك  أن  شّك  ال 
تغدو  الشك  فبدون  والَموْجود،  الوجود  س  َلمُّ حِكَ الَمْدَخل 

احلياة واألشياء َوْهًما..
◆◆◆

والَمْريي  الظاِهر  والعالَم  واحلقييق  الواِقع  العالَم  بني 
َمساحة يُشغلها عقل الفيلسوف ..
◆◆◆



١١١

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

احلقيقة  بني  وصورته  ء  ال بني  احكميزي  الرضوري  من 
ياتها، بني الواِقع وَمظاهره.. وجتِلّ
◆◆◆

الفاِرق بني العالَم احلقييق والعالَم الظاهري، أن الظاهري 
يبدو حقيقًيا يف حني أن احلقييق يبدو ظاِهًرا..

◆◆◆

واِقع  هو  ما  لك  وليس  واِقًعا،  رضوري  هو  ما  لك  ليس 
رَضورًيا..

◆◆◆

ء  ْسيِبّ هو ال ّليه، والِنّ ء الِنّسيّب يف جَتَ الُمْطَلق هو ال
ِدِه.. الُمطَلق يف جترُّ

◆◆◆

ر»، لكن  فِكّ
ُ
ريد» معىن ِعبارة «أنا أ

ُ
قد حتِمل ِعباَرة «أنا أ

وَرة معىن إراَدة األنا.. رة ال حتِمل بالرضَّ نا الُمَفِكّ
َ
األ

◆◆◆

يف  العقل  اسُتْخِدَم  لو  ح  عقيّل،  ال  َوْهم  العالم  ة  ُثناِثيَّ
سبيِل تربيِر ُوجوِدِها..

◆◆◆

ب تتوُق أكرث اىل الَبسيط.. لُكَّما تَسرُي حنو الُمَركَّ
◆◆◆

وأعظمهم،  الفالِسَفة  ُمعظم  ان  االنتباه:  اجَلدير  من 
ِسّيما رموز فلسفة احلياة وإحياء اإلنسان، قد أْخَفقوا يف 
جتسيِد أفاكِرِهم و ممارَسة احلياة، يف رشق الغرب كما يف 



١١٢
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غرب الرشق، يف شمال اكوَصَلة كما يف جنوِبها..
◆◆◆

مفهوم  هو  ما  لك  وليس  َمفهوم،  واِضح  هو  ما  لك  ليس 
وَرة.. واِضح بالرضَّ

◆◆◆

بياِن، لكنه يبىق  العالَم احلقييق غري ُمْدَرك وغري قابل للِتّ
ة  احُلرَّ واإلرادات  العقول  إْدراِكِه  اىل  تسىع  ساِمًيا  َهَدًفا 

ة.. واحليَّ
◆◆◆

اِفع املادّي – االقتصادّي حلركة اإلنسان واحكاريخ،  ّ َننْيَ ا
الغريزّي   -  ّ اجِلن افع  وا اإلراِديَّة   - ة  الُقوَّ ودافع 
الُقْدَرة  داِفع  إنه  أشمل،  َنْويّع  دافع  ة  َعمَّ (الّلبيدو)، 

واالقتدار..
◆◆◆

ة.. ليس لّك ما َيرتاَءى حقيقة، وليست لك حقيقة َمْرِثيَّ
◆◆◆

ة:- إنها ُمالحظات قصرية، غري فلسفيَّ
نيتشه: خِصفة فلسفية – فكرية – أدبية لم َتْكَتِمل..

فيورباخ: َدَفقة فلسفية لم َيَنْل ماكنتها احلقيقية..
: اجتهاٌد فلسيّف ُمكبَّل.. ّ ابن َعَر

َدْت ذاَتها.. احَلالَّج: حُماَولة فلسفّية َقيَّ
◆◆◆

يرتاءى  كما  ة،  وُلَغِويَّ ة  كالميَّ َفْذَلَكة  ليست  الفلسفة 



١١٣

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

للكثريين وكما استخدمها اكعض..
◆◆◆

إحلاًحا  ْسِئلة 
َ
األ تزداُد  ْجِوَبة، 

َ
األ تكتِمل  ال  عندما 

وإزِدحاما..
◆◆◆

الواقُع ليس ِنهاِثًيا مهما َبدا راِسًخا.. 
◆◆◆

، أو الِنّسبّية األَبِدّية، َيِقُف يف صميِم  َقني الِنّسيِبّ معىن ا
ما هو آٍت يف الفلسفة..

◆◆◆

ة.. ة، ألنَّ احلقيقة ذاتها الِنهائيَّ ليس للحقيقِة َمالِمح نهائيَّ
◆◆◆



١١٤
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َصواريخ خِبَرة للكواِكب، 
ؤوس واالجّتاهات.. َدة الرُّ ُمَتَعِدّ

من املهم أن َترى أبعد، لكن األهم أن ُتريد أبعد وحُتاِول 
أبعد وَتِصل أبعد..

◆◆◆

َوْصَفة  إنها  وَشجاعة..  حبرّية  واْقَمْل،  ْر  َفِكّ ْل،  مَّ
َ
وَتأ إْقَرأ 

َجنُّب اإلصاَبة بَوباء فقدان الَويع وِلياب  «غري ِطبّية»، حِكَ
فول اإلراَدة..

ُ
اإلدراك وأ

◆◆◆

ْن تنُظر، وأن تصيغ ال أن تَْسَمع..
َ
َيَعلَّم أن ترى ال أ

◆◆◆

ًدا، أغِمض عينيَك.. عندما تريد أن ترى َجِيّ
◆◆◆

ُقّل يل ُسلَّم أولَِوّياتَك، أقوُل لَك َمْن أنَت..
◆◆◆

 ِمن بني ُراكم احُلطام، فاصِغ 
ْ
ال ُبّد للِبناء احلقييق أن َيْنَشأ

جّيدًا اىل عملية اهلدم كما تصيغ اىل عملية اِكناء..
◆◆◆

ك، وال تنظر اىل املا  ق إ ِدّ ق اىل املستقبل ألنه حُيَ َحِدّ
ة دفع اىل األمام.. إالَّ لَشْحِن ُقوَّ



١١٥

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

◆◆◆

فهو  املستقبل  أما  و..  ِللتَّ ماتت  اليت  اللحظة  هو  احلارِض 
اللحظات اليت تتسلَّل من احلارض حنو األمام..

◆◆◆

هو  واملستقبل  للمستقبل،  ة  األّو وَرة  الصُّ هو  احلارِض 
الصورة اجهائية للحارِض..

◆◆◆

ء ُمْمِكن.. انَطِلْق حنو َفضاء الُمستحيل، حيث لك 
◆◆◆

بل  ُقْدَرة  منها  أكرث  مَحريّية،  حالة  رْبِ  الصَّ يف  اإلْفراط 
ل.. احكحمُّ

◆◆◆

أحقر  من  واإلراَدة،  الويع  كِغياب  عف،  والضَّ اجلهل 
أشاكل الفقر..

◆◆◆

ة  ثمَّ تكون  فلن  لوجوِدَك،  وَهَدٌف  َسَبٌب  َيُكن  لم  إْن 
.. نتيجة وقيَمة 

◆◆◆

َك بل  وَرة اىل َبرَصِ ليك ُيْبرِص وترى فأنَت ال حتتاج بالرضَّ
اىل َبصرَيِتَك..

◆◆◆

جظارات  حاَجِتنا  من  أكرث  َبصرية،  ارات  ِجَظَّ حاَجُتنا 
َبرَص..



١١٦
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◆◆◆

شلك  يف  الُمْعَتَقِد،  وبني  الُمْعَتَقِل  بني  ما  الفاِرق  يْكُمن 
الُقيوِد ولَْون األصفاد..

◆◆◆

ال تكتِمل األشياء إالَّ بنقائِضها..
◆◆◆

َنواِفذ الويع ترى أْبعد من بوابات اَكرَص..
◆◆◆

ة.. ة ال تعدو َكْونها أْسواًقا استهالِكيَّ ة جُمتمعات برَشيَّ َعمَّ
◆◆◆

القوانني،  من  اوسع  والَعدالة  ول،  ا من  أكرب  األْوطان 
يمقراطية.. واحلرية أعظم من ا
◆◆◆

احلياد هو ِخيانة للعقِل واملوِقَف..
◆◆◆

االْعِتدال ال خيلو من ِفْعل َتْرويض العقل واإلراَدة..
◆◆◆

ْصِفية، ال يمكن هلما أن َتْصَنعا تارخًيا، وال  ة واِجّ الَوَسِطيَّ
ُمستقبَل أو حياًة هلما..

◆◆◆

«الُعبودية الُمختاَرة» أَشّد ُخطوَرة َوَوْطأة، من مجيع أشاكل 
الُعبودية األخرى..

◆◆◆
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الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

ر األوطان واملجتمعات إالَّ األْحرار.. ِرّ ال حُيَ
◆◆◆

الُفْرَصة يه اللحظة الُمْمِكَنة اليت َتْصَنُعها..
◆◆◆

ثقافة  هو  الُمْمِكن  بينما  غار،  الِصّ لغة  هو  الُمستحيل 
الِكبار..

◆◆◆

إذا لم َيتَِّسع الُمْمِكن دائًما فسيكرُب املستحيل َدْوًما..
◆◆◆

ء ُمستحيل، بل يوجد أشخاص غري قاِدرين..  ال يوجد 
◆◆◆

من الّراِئع أن تعلم، لكن األْرَوع أن تفَهم..
◆◆◆

ما تعرفه أغىن مما تملكه..
◆◆◆

َوُة ال َتْصَنع بالرضورِة َثَراًء.. ْ الرثَّ
◆◆◆

ِبئس ما تمُلك أمام ما تعِرف وما تستطيع..
◆◆◆

ليس الَقزم َمْن هو قصري القاَمة، بل َمْن قامته َقصرَية..
◆◆◆

ُكْنُت  َكْم  لرَصخ:  عرصنا،  وبل  علينا،  نيتشه  أَطلَّ  لو 
ُمْعَتِدًال..؟!
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◆◆◆

َعة ح للحريِة والعقل، فح احلرية والعقل  ال َتُكن إمَّ
ان احكقديس.. ال يَْسَتِحقَّ

◆◆◆

الَعْوَدة اجقدية اىل املا رَضوَرة عقلية، ِلَمن َيتَطلَّع اىل 
املستقبل..

◆◆◆

احلارض  يات  حَتِدّ من  اهلروب  تعين  املا  يف  الُمراَوَحة 
واملستقبل..

◆◆◆

ورات.. اخت قد ُيؤدي اىل إدراك الرضَّ َفهم الرصِّ
◆◆◆

كيد ال تكِذب..
ْ
احَلواس قد خُتِْطئ أحياًنا لكنها باحكأ

◆◆◆

.. ّ حيتاج اىل إخَدة بناء َيْويِمّ َ لُكّ ِبناء 
◆◆◆

جن احلقييق هو ما خينقَك ال ما ُفَقّيُدَك.. السِّ
◆◆◆

ات ُيعيد انطالقَك.. رَك والصدق مع ا ِرّ احلقيقة حُتَ
◆◆◆

ات.. ّ أخطر أشاكل الكذب، هو الكذب بل ا
◆◆◆

أْن ال تقول لك احلقيقة ال يعين أنك تكذب..
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◆◆◆

ة من نََسمات الكذب  َعواِصف الّصدق واحلقيقة أكرث ِرقَّ
والّرياء..

◆◆◆

َتْنبيه: لُكَّما ارَيَفع َصْوُتَك َقلَّ ِصْدُقَك..
◆◆◆

بل  بالرضوَرة،  سه 
ْ
رأ َمْسَقط  ّدده  حُيَ ال  اإلنسان  َوطن 

َمْسَقط خياراته اإلراِدّية..
◆◆◆

قيمة األْقوال َتَتَبّدى باألفعال..
◆◆◆

ًال للَكمال فسيكون َنقيضه.. إذا لم َيُكن اجَلمال ُمَكِمّ
◆◆◆

ليس اجلمال شكًال َنْصَطِنعه إنما هو َمْضمون َنْصَنعه..
◆◆◆

َفْهوى  ِلَمن  راِفعة،  يكونا  أن  واأللم  للُمعاناة  ُيمكن 
ُصعود الِقَمم..

◆◆◆

ِصناعة األمل أصعب من ِصناعة األلم، الن األمل من 
ُصنع اإلراَدة بينما األلم من ُصنع العجز.. 

◆◆◆

داِفًعا  وَمصَدًرا  ُمْلِهًما  أحياًنا  األلم  يَُشلِكّ  ساة، 
ْ
الَمأ يف 

لصناعة األمل..



١٢٠

عبد عنبتاوي

◆◆◆

التَّشاُؤم العقيل أكرث أَمًال من احكفاُؤل الَوْهيم..
◆◆◆

ال تنُظر اىل الوراِء َحّد الَغْيبوَبة، وال تنتِظر املستقبل حّد 
الُمراَوَحة..

◆◆◆

م اجلوهر يرتاَجع الَمْظَهر.. عندما َفَتقدَّ
◆◆◆

د  ِدّ حُتَ اليت  يه  وجودك  قيَمة  إنما  وجودك  ماكن  ليس 
قاَمَتك..

◆◆◆

ء  معىن.. ء وللك  الَفراغ هو العدو الّتود ألي 
◆◆◆

عندما تغِمض عينيَك تَْسَمُع أفضل، وعندما ُتْصيغ ترى 
أبعد..

◆◆◆

جيب أن تعرف ماذا ُتريد، وكيف تريد، يك ال َيْفِقد معىن 
حياتَك وقيمتها..

◆◆◆

هنالك َمْن تزداد أعماُرُهم، دون أْن يكربوا..
◆◆◆

حني يكون غري املعقول يف مواَجَهة غري املقبول ُفْفَتَقد 
املعىن..



١٢١

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

◆◆◆

ال تلِبس وال حتِمل ما قيَمته أكرب من قيمِتَك..
◆◆◆

العاِهَرة  د  ُيَهدَّ ال  كما  املياه،  ِبُعْمِق  الغريق  د  ُفَهدَّ ال 
باالغتصاب..

◆◆◆

عن  خِجزون  ألننا  وخارجنا،  ا  ِمنَّ اكعيِد  عن  نبحث 
ا وداخلنا.. الَوصوِل اىل القريِب ِمنَّ
◆◆◆

ما أْد أن ُيَقِتّ َمَثَلَك األبل..
◆◆◆

أْن ُيْبرِص َخرْيٌ من أن َترى..
◆◆◆

اَحة أن ُيْفِقد لك َصَداَقة، واكدت احلقيقة  استطاَعْت الرصَّ
أن تقُتَل لك ِعالقة..

◆◆◆

ِة شلك.. احِئَ ْوِن راحئة كما للرَّ ِللَّ
◆◆◆

الّسبيل  يه  والَمخاِوف  عاب  للِصّ ة  املبارِشَ الُمواَجَهة 
األجْنَــع حَكجاُوِزها..

◆◆◆

يُف ُبْؤًسا.. لَْوال اكحر الزداَد الصَّ
◆◆◆



١٢٢

عبد عنبتاوي

ّي.. جيج الَبرَشِ الّصيف: هو َمْوِسم الضَّ
◆◆◆

بعُض احُلضوِر أكرث ُبؤًسا من الِغياب..
◆◆◆

ات.. َفَقة بل ا َفقة، يه الشَّ ِمْن أْبأس أشاكل الشَّ
◆◆◆

اجَلَدُل عقيٌم حني يتّم مع َغيبٍّ أو عقٍل خِقر..
◆◆◆

ُمواَصلة اهلروب جيعل من اجلُّنْبِ َطْبًعا وطبيعًة..
◆◆◆

ال يكيف أن تعِرف ماذا ترفض، ملاذا وكيف، بل عليَك 
أن تعِرف أيًضا ماذا تريد، ملاذا وكيف..

◆◆◆

.. ّ يِمّ
ُ
الَعىم القاِرئ أر من اجظر األ
◆◆◆

احرتام حق اآلخر يف االعتقاِد واحكفكرِي ال يعين بالرضوَرة 
احرتام ِفكره..

◆◆◆

طريقة  اختياِر  يف  هو  والضعفاء  لألغبياء  األساس  احلق 
املوت والَفناء..

◆◆◆

األخصري  َفَواِجه  ُبّد،  الُمواَجَهة  من  َيُكن  لم  إذا 
ياح.. والعواِصف وال َتِقف عند حدود الِرّ



١٢٣

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

◆◆◆

من  يه  إنما  معىن،  أي  و  ء،  أي  يف  «اخكَّواِبت» 
َعالمات املوت..

◆◆◆

ِضْميِنّ  كَترْبيٍر  والواقعية،  العقالنية  يع  َيدَّ َمْن  هنالك 
ة.. للعجِز واالنِهزاِميَّ

◆◆◆

ال ينبيغ حتويل اإلْرِث اىل ُتراث، وال جعل القيَمة َعقيَدة، 
وال احكعامل مع اإلْعجاِب كِعباَدة..
◆◆◆

ي يَْسَتِمد  غيري االرِتقا احلقييق، هو اجمو الطبييع ا احكَّ
املا  ِة  ِزقَّ

َ
أ ِمْن  ال  املستقبل،   ْ َو ِمْن  الواِقع  َبدائل 

الُمْظِلَمة..
◆◆◆

الفيسيولوجيا يه ِمْرآة جفس صاحبها، وال ختلو أحياًنا 
من احكَّضليِل، ما بني واِقع احكجيِلّ وحقيقة الُمَتَجيّل..

◆◆◆

َف عن احَلياِة.. َف عن اجمّو َتَوقَّ احللم اكجَلننِي، إذا َتَوقَّ
◆◆◆

عيِف واجَلبان، وال باجلاهِل واجلوخن.. ال َتِثق بالضَّ
◆◆◆

ْقِض يغدو ِرياًء.. قُد ُبذوَر اجَّ إذا لم حَيِْمل اجَّ
◆◆◆



١٢٤

عبد عنبتاوي

ي ال تستطيع حتطيمه، اخرتقه اخرتاًقا.. احلاِجز ا
◆◆◆

وجوده  رات  ُمرَبِّ يفِقد  فإنه  معناه  الوجود  َفْفِقد  حني 
ورَضوراته..

◆◆◆

يعين  ال  كما  وَرة،  بالرضَّ احُلضور  َنقيض  الِغياب  يعين  ال 
رْيوَرة.. احلضور عدم الِغياب بالسَّ
◆◆◆

وَّجون، والَعباِقَرة ال ُينِجبون.. أما «الُعقالء»  احُلَكَماء ال يزَتَ
فهم أرسى الواِقع الَهجني..

◆◆◆

ة الُمْسَتْعَمر مَلا اكن الُمْسَتْعِمر.. إنها العبودّية  لَْوال ُجُهوزيَّ
ْكويِن و الّطباِئع.. يف احكَّ

◆◆◆

ِخُذ دائًما أشاكًال  االستعماُر ال َفَتَوقَّف وال ينتيه إنما َفتَّ
ة.. َ وألوًنا ُمَتَغرِيّ

◆◆◆

احتمال  وُيزعجه  بل  االنتصار،  خُييفه  َمْن  هنالك 
االنتصار، النه من أبناء ثقافة الَهزيَمة..

◆◆◆

أن  َيْنَبيغ  الُكربى،  والغاِثيَّات  األهداف  ق  َيَتَحقَّ حني 
اٍت  ِقها اىل انِطالقِة ارتقاٍء حنو أهداٍف وذلِثيَّ َل بتحقُّ َيَتَحوَّ

أكرب..



١٢٥

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

◆◆◆

ال  وَجْوهرها،  األشياء  حقائق  تعِكس  ِمْرآٍة  عن  ِاحْبَث 
صورتها وَمظاهرها..

◆◆◆

ل اخلَطر اىل ُفرصة جديدة، والُفرصة اىل  ِوّ بمقدوِرَك أن حُتَ
َدة.. انطالقة ُمتَجِدّ

◆◆◆

فال  األفضل،  ِمْنَك  يَْسَتْخِرجان  واحكحديات  اخت  الرِصّ
تتجنَّب الُمواَجهات، وُكن داِئًما بل استعداد..

◆◆◆

ه.. ما اكن الُغراُب َغريًبا لَْوال اجَّظرات الغريَبة إ
◆◆◆

اِمتة من صوت، هلا َوْقعها وإيقاعها،  وَرة الصَّ ال خَتْلو الصُّ
هلا  َمْرئية،  صورة  يكون   أن  للصوِت  يمكن  كما 

َمْظهر وَيَمظُهر..
◆◆◆

.. لُكَّما اكن السبب أعظم، اكنت الغاية أْر
◆◆◆

الَوْهم  يكون  والفقر،  واجلهل  الضعف  يكمن  حيثما 
ا.. ا والُمْطَلق ُمْسَتْحرَضً حارِضً

◆◆◆

َتِقر ما ُيناِقُضَك.. س ما ُفْعِجُبَك، وال حَتْ ال ُيَقِدّ
◆◆◆



١٢٦

عبد عنبتاوي

ال خَيْلو االْقِتداء من حقيقِة االْنِكفاء..
◆◆◆

د يَْسَتديع الَمخاِوف.. د، والرَتدُّ اخلوف يَُسِبّب الرَتدُّ
◆◆◆

الطريق  ويفتح  بالقوة،  َفُمدَك  الَمخاِوف  من  َر  احكحرُّ إن 
َعاَدة.. حنو السَّ

◆◆◆

عِف  بالضَّ َيمّدك  واحلرية،  بالقوة  يمّدَك  ال  ي  ا احُلّب 
والُقيود..

◆◆◆

دون..  ِسّ أْغُتم ما َتلِبسون وليس ما جُتَ
◆◆◆

ه بل شالكِتِه و صورِتِه وبل طريَقِتِه.. ا ُمَشوَّ لك ِمنَّ
◆◆◆

ا.. إذا ُكنَت تلميًذا َنبيًها، َفِمَن اخلَطأ أن تبىق تلميًذا أَبِديًّ
◆◆◆

اَحِة لن حَيُْصد ِسوى الُمراَوَحة.. َمْن َفْبَحث عن الرَّ
◆◆◆

هناِلَك َمْن يتلكَّم ِبال عمل وهنالك َمْن َفْعَمل بال َكالم..
◆◆◆

ال جتعل ما َيْمُلُكه يملكَك..
◆◆◆

عادِة ان َتْنَبِثَق من املاِل، إالَّ فيما َيَتَبّدى.. ال ُفْمِكن للسَّ



١٢٧

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

◆◆◆

والُقبح  مار  َّ ا َرماِد  من  يُْسَتْخَرج  حني  املعىن،  أمْجَل  ما 
عاَدة َمْن ُفْنِقذها.. قاء والَعَدم، حيث تنتِظر السَّ والشَّ

◆◆◆

ة  وُقوَّ حرية  تزداُد  ُمْلٍك،  أو  َمْوِقٍع  أي  من  د  َيَتَجرَّ عندما 
وُقدرة بل الُمواَجَهة..

◆◆◆

من  رضب  يه  إنما  ء،  أي  و  ء  ألي  ة  َبِعيَّ احكَّ
كوِد والَمْوت.. رُضوِب اخلُضوِع والرُّ
◆◆◆

ل اإليمان اىل َلْيبوَبة.. قوس ِعباَدة، يتحوَّ حني َيْغدو الطُّ
◆◆◆

الِعباَدة شلٌك من أشاكل الَغْيبوَبة، وصورة من ُصَوِر الَمْوت 
يرّي.. الرسَّ

◆◆◆

ْر ِعالقاتَك مع َجَسِدَك.. َطِوّ
◆◆◆

.. ّ ــطاط ليس  َقْعر ِنها االحْنِ
◆◆◆

ة،  ة والَقَبِليَّ ة واملذهبية، العائليَّ أرْسى الُمْعَتَقالت الطائفيَّ
ة، ما هم ِسوى أموات بصورة أحياء.. ة والَعَصِبيَّ احِلْزبيَّ

◆◆◆

احُلروِب  يف  ليس  الُمْرَتَزَقة،  يكرُث  الُمْرَتَزَقة  َعرْصِ  يف 



١٢٨

عبد عنبتاوي

يف  والِكتاَبِة،  الِفكِر  يف  ح  ء..  لِكّ  يف  إنما  فحسب، 
ياَسِة، يف احُلِبّ واجِلْنس.. اخكقافِة والِسّ

◆◆◆

واحكعبري  احكفكري  ة  ُحّريَّ يف:  َيْكُمن  ْنوير  احكَّ أساس 
واحكأثري..

◆◆◆

إحْبَْث عن احلقيقِة َقرْب اجَلمال وفيه..
◆◆◆

ة.. َّ ِ ة ومَجا َعرِبّ ِبِدقَّ
◆◆◆

َنْعُض األْمِكنة تكُتُبَك قبل أن تكُتَبها، وبعض األْزِمَنة 
َيْمحوَك قبل أن تْمحوها..

◆◆◆

اُكطوَلة حتتاج اىل أْبطال، كما أنه ال أْبطال ِبَغرْيِ ُبطوَلة..
◆◆◆

قبل  ما  اإلنسان،  َلة  ِيّ خُمَ رته  َسطَّ ما  أْبَدع  ِمْن  األساطري: 
العقل الِعليّم..

◆◆◆

َشتَّان ما بني األْسطوَرة وبني اخلُراَفة..
◆◆◆

احلاِلم  الفنان  بها  يمتاز  اليت  ة  الصحيَّ احلاَلة  هو  م: 
ْ
أ السَّ

ر.. والعاِقل الُمَفِكّ
◆◆◆



١٢٩

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

ُتَك.. ــلَّْت  ِرقَّ ْت صالَنُتَك جَتَ لُكَّما اْشَتدَّ
◆◆◆

بيوتنا؟! ما يه إالَّ َمقاِبر حياتنا..
◆◆◆

ن هو أقوِى منَك، بل إعمْل  َفَقة ِممَّ ل الّرمحة أو الشَّ ال َيَتَوسَّ
للتخلُِّص من ضعِفَك..

◆◆◆

الَعْجز ِسَمة ُتالِزم الضعفاء، طاملا هم غري أقِوياء..
◆◆◆

ًقا.. رَتِ
ْويِمّ باِكًرا ليك َيْنَقضَّ بل الُوجوِدّي خُمْ َ ر من ا رَّ حَتَ

◆◆◆

وَرِة أن يكون «اجظيف» شاًة أو محال وديعا،  ليس بالرضَّ
فِمن حق «اجظيف» أن يكون أَسًدا نبيال..

◆◆◆

ورات تكُمن اإلرادات.. بني اخلَيارات والرضَّ
◆◆◆

عن  اكحِث  طريِق  فيف  احلقيقِة،  من  َمرَيَبًة  أر  اجَلماُل 
ها، أما يف طريق اكحث  اجَلماِل قد تتعرثَّ باحلقيقِة أو ِبِظِلّ

عن احلقيقة ناِدًرا ما قد َيَتَعرثَّ باجَلماِل..
◆◆◆

لّكما كرُب الشعاُر حجًما َصُغَر نوًخ..
◆◆◆

اجلذر  يف  به،  الشَّ وجه  هو  ما  الفيلولوجيا:  يف  تَساُؤل 



١٣٠

عبد عنبتاوي

اللُّغوي، بني اخِلالفِة واحكخلُّف..؟!
◆◆◆

الُمْسَتضَعفوَن توصيٌف َوْهيم للُضعفاء، وتضليٌل منه 
هماِء.. َّ للرُّخِع وا

◆◆◆

تعريُفها  د  ــدِّ حُيَ تعريَفها،  األشياء  وظيفُة  د  ِدّ حُتَ ما  ِبَقدر 
َوظيَفَتها..

◆◆◆

ِخياَنة  فيه  للمعىن،  ِخيانة  عر  الِشّ ترمجة  َتُكن  لَْم  إْن 
للَمْبىن..

◆◆◆

وتقاُطع  َتاليق  حاَلة  إالَّ  حقيقِتها  يف  يه  ما  ثقافات،  ة  َعمَّ
بني اجلهِل والَوْهِن والَغْيِبيَّات..

◆◆◆

ل اجلهل والفقر والُعبودّية، رَضب من رُضوِب  مُّ َيَقبُّل وحَتَ
احلاَلِة احَلمريية..

◆◆◆

غاِئِر ما يَستْخِرج منَك أحياًنا الَكبائر.. ِمَن الصَّ
◆◆◆

َمْولوَدا  َيْنَتِظَرنَّ  فال  به،  ويتجنَّ الَمخاض،  آالم  خَي  َمْن 
ا.. َحيًّ

◆◆◆

ال َيكون الَكمال إالَّ يف الَعَدِم، أو «اهللا»..



١٣١

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

◆◆◆

الّثة والُمتعة ُهما احّكجيِلّ األر لوجود الَموْجود..
◆◆◆

ُه الرؤية والَمعىن.. ا ما تَُشِوّ االنِفعاالت والَعواِطف ذلِكً
◆◆◆

ُمْعَلن  ء  لِكّ  و   ، خَميِفّ جانب  ة  َعمَّ َمْريّي  ء  لِكّ  يف 
َة ما هو ُمْضَمر.. َعمَّ

◆◆◆

ء، يف املعىن والَعَدم.. ء يلتيق مع الال لُك 
◆◆◆

ِمَل األشياُء َمعىن؟! ومِلاذا؟! ماذا يعين أن حَتْ
◆◆◆

احلقيقة  أن  كما  وَرة،  بالرضَّ احلقيقة  يعين  ال  دق  الِصّ
رْيوَرة.. ليست َرديًفا للّصدق بالصَّ
◆◆◆

ليس املهم َمْن أْنَت، بل ما أنَت..
◆◆◆

ًفا وال  ر وَترَصَّف كما أنَت، وكما ُتريد، وال َتُكن ُمَزيَّ َفِكّ
ّــًفا، وال خَتْ الَعواِقب..

ُمْبَتَذًال أو ُمَتلَكِ
◆◆◆

َم  يتقدَّ أن  وُيزِعُجُه  ُمْسَتْنَقِعِه،  يف  ُيراِوح  من  هناِلَك 
اآلخرون..

◆◆◆



١٣٢

عبد عنبتاوي

اىل  احلاجة  تزداد  ة  االستثناِثيَّ والظروِف  الُعصوِر  يف 
العصور  لك  َلْيَسْت 

َ
أ ولكن:  االْسِتْثنائية..  الشخصيات 
ة..؟! روف، يف حقيقتها، استثناِثيَّ والظُّ

◆◆◆

و  عب  الصَّ من  الزَّ يف  ُيقال  ي  ا هو  عب  الصَّ الكالُم 
املاكن الصعب، حيثما َيْصُعب أن ُيقال..

◆◆◆

لّكما حتّررَت وحتّللَت من َسْطَوِة املواقع، تنتصُب املواقف..
◆◆◆

ِنصُف كالمنا هراء، وِنصف نصفه َكِذٌب َوِرياء..
◆◆◆

ْمَت أقّل َمْوًتا ِمَن احِكّكراِر واالْجرِتاِر.. إن الصَّ
◆◆◆

مُت أكرث َبالَغًة من الكالِم، عندما يكون الكالُم  الصَّ
َلْغًوا..

◆◆◆

هايات.. ما دامت هنالك ِبدايات، فال ُوجود للِنّ
◆◆◆



١٣٣

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

ذاِييَّات..

لَْم أُكن ِصْبياِغًيا ِبما فيه الِكفاَية، ح أعتِقد ِبما يعتنقه 
اجاس..

◆◆◆

حيثما يكون اجَّقُص أكون، ألنين أحبُث عن الَكمال..
◆◆◆

ي فينا.. نفرح أحياًنا ليك نقتل احلزن ا
◆◆◆

رة، بل أْن أكوَن َقْبًدا  ِقف يف الُمؤِخّ
َ
ا أ ل أن أكوَن ُحرًّ َفِضّ

ُ
أ

َمِة.. يف الُمَقِدّ
◆◆◆

َتِملين العاديون.. ال أْحَتِمُل العاديني كما ال ُفْمِكن أن حَيْ
◆◆◆

َقرْبها  وتدُخل  إراِديَّة،  تكون  حني  َماَلة  اخكَّ أمْجَل  ما 
احلياة،  شواِئب  من  ر  َفَتَتَطهَّ الالَويع،  َمساَحة  اىل  ُمْدِراًك 

ًدا.. رَّ ح تغدو جُمَ
◆◆◆

فقرأُت  ينبيغ،  مما  أكرث  وَثِمْلُت  جيب،  مما  أكرث  تََساَمْرُت 
أقل مما جيب، وكتبُت أقل مما ينبيغ، دونما َنَدم..

◆◆◆

َماَلة..  اْخَتَمْرُت يف احلياِة وِمنها َحّد اخكَّ



١٣٤

عبد عنبتاوي

◆◆◆

ّل  حَيِ فعندما  الليل،  راحئة  حْتِمُل  اليت  األْمِكَنة  أمْجل  ما 
ّل اجوُر معه.. الليل حَيِ

◆◆◆

من  د  تَتَجرَّ وأن  واملاكِن،  الّزماِن  من  ر  تتَحرَّ أن  أعظم  ما 
قد  عندها  ياق،  الِسّ عن  ختُرَج  وأْن  واجلغرافيا،  احكاريِخ 

َك الَمْنشوَدة.. َ د َضاحكَّ جَتِ
◆◆◆

ُرىي األشياء، والبرش، بقيَمة الِنّْسياِن.. ا ما ُتَذِكّ ذلِكً
◆◆◆

اخلَيال  بقوة:  أختاُر  فإنين  والَوْهم،  الواِقع  ة  ُثناِثيَّ بني 
الُمْحَتَمل او الُمستحيل املمِكن..
◆◆◆

َّ عليكم.. ِمْن أعظم ما قرأُته: كيفما َتكونوا ُيَو
ين ال يعَلمون..؟! ين َفْعَلمون وا وُقْل هل يَْسَتِوي ا

◆◆◆

اىل  وأقربها  حاِوْل،  يه:  عقيل  اىل  ُقرًبا  اللكمات  أكرث 
ُجنوىي يه: ال..

◆◆◆

بعدما  يعنيين  خَد  ما  لكنه  َوِرْعُتُه،  ما  أْبأس  ِمْن  إسيم: 
حتّررُت ِمنه..

◆◆◆

أنا ابن احلياة وأ ُيْدىع االْغرِتاب..



١٣٥

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

◆◆◆

نعم، ُفْمِكن االغرتاب دون الُغروب، وُيمكن االِتّصال 
واُصل.. دون احكَّ

◆◆◆

.. ما آملين أكرث من َعقيل، وما شعرُت ِسوى بآالم رأ
◆◆◆

.. أِحّن اىل َحاكيا ِمَن املستقبِل ال ِمَن املا
◆◆◆

ما َعِجزُت إّال أمام َمْن َسألين: َكْم تبُلغ من الُعْمِر؟!
◆◆◆

ِعْشُت أكرث مما أردُت، وأَقّل مما جيب..
◆◆◆

ولم  قرأُتُه  ي  ا األول  الِكتاب  هو  والطبائع:  الطبيعة 
ْنِهِه َنْعد..!!

ُ
ي قرأته ولَْم أ ْكمله، وهو الِكتاب األخري ا

ُ
أ

◆◆◆

َضجيج  َيَتَبّدى  حيث  والُهدوء  الِوْحدِة  اىل  جوًخ  ر  أَتَضوَّ
اجفس، َفما َفِتَئت الوحدة ضالَّيت الَمنشوَدة..

◆◆◆

لها  وُيَظِلّ كيَنة،  والسَّ اهلدوء  يَْسُكُنها  أماِكٍن  عن  أحبُث 
صيغ اىل َضجيِج أفاكري.. 

ُ
الصمت، يك أ

◆◆◆

بالِوحَدة  ألوذ  وترُصخ،  ِذهين  يف  األفاكر  َتْزَدِحم  حني 
مت.. والصَّ



١٣٦

عبد عنبتاوي

◆◆◆

ِمن احلياِة اىل احلياِة نعود..
◆◆◆

هذا مريا لكم، فال جَتْــَتِنبوه، َلَعلَُّكم ُيْفِلحون..!!
◆◆◆

إيقاع  وهو  ُفَقل،  لَْم  ي  ا الكالم  َصدى  هو  ْمُت  الصَّ
األصوات اليت لم تُْسَمع، وارتداد األفاكر اليت لَْم ُتْكَتب..

◆◆◆



١٣٧

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

و 
ُ
.. ما ِزجا نَْستكِشف احُلروف األ

رسارِها..
َ
من ُرموِز حياتنا وأ

(ع ع)



١٣٨

عبد عنبتاوي

املحتويات

١١ وََصايا حياتّية .. ألبناء احلياة   /  تمهيد 
٢٥ الِفكرة كبطِل اجَّص.. يف الِكتابة واللغة.. 
٣١ عن العقِل واملعرفِة وما بعدهما.. 
٣٧ ة الُعلوم..  معىن الِعلم وَمَهمَّ
٤٠ اإلنسان يف مواَجَهة برَشيَِّتِه.. 
٥١ ة، بني اإلرادة والُقْدَرة..   الُقوَّ
٥٥  يف نقد األخالق وَغْقض الِقيَم.. 
٥٩  عن بُؤِس االنتماء، وَجحيم الُهِويَّة.. 
٦٢ اح..  فني، والُمثّقف اجلَرَّ يف اخكقافِة والُمثقَّ
٦٤ ية يف َومضات..   احلُِرّ
٦٥ احكاريخ واجلغرافيا وما بينهما.. 
٦٧  يف املوسيىق وعنها.. 
٦٩ يمقراطية والُمساواة الُمعيقة..  عن بُؤِس ا
٧٢ ي العام.. 

ْ
أ  رَصاصات يف السياسة واإلعالم والرَّ

٧٧ يف احلروب وعنها.. 
٧٩ حول قيَمة األْعداء.. 
٨١  الُمقاَوَمة َكقيَمة.. 



١٣٩

الت يف َشَذرات  َبيان الِفْرَدْوس الُمْحَتَمل - َتأمُّ

٨٣  عن اجلنوِن، كمفهوٍم ُملْتَِبس.. 
٨٤ َمن..  يف َمْعىن الزَّ
٨٦  عن املرأة وفيها.. 
٨٩ ُحضور القانون وِلياب الَعدالَة.. 
٩٠ هَرة..  الَعَظَمة يف مواَجَهة الشُّ
٩١ خِرَية..  عن ِجديِّة السُّ
٩٢ هكذا تتلكَّم احلياة.. 
١٠٢ ين..   ما بعد «اهللا» وا
١٠٩ ِدفاًخ عن الفلسفة.. 
١١٤ ؤوس واالجّتاهات..  َدة الرُّ َصواريخ خبَِرة للكواِكب، ُمتََعِدّ
١٣٣ ذاِييَّات.. 



١٤٠

عبد عنبتاوي

دار رايــة للنشر

حيفا ٢٠١٣


