
وصورتھ أفكاره ھو االنسان ھل

تفاصیلھا بكامل الفكرة أتذكر أصحابھا، ناسیاً األفكار مع أتعـامل كلھ عمــري عشت
باستمرار نفسي أسأل جعلني الذي األمر مالمحھ من ملمحاً أذكــر ال قائــلھا، وأنسى
لھا مستقـالً وجــوداً الفكــرة تكتسب ھــل أصحابھا، عــن بمعــزل تعیش األفكار ھل
لھذه یمكن ھل كاتبھـا، أو بقائــلھا صلة أي تربطھا والتــي بھــا الخــاصة شخصیتھا
أعداءٌ یتبناھا أن یمكن ھل قائلھا، مع تام نقیض علــى ھم أشخاصاً تخدم أن األفكــار
یتخلى صاحبھا نرى بینما الشھادة. حــدود الــى تصل ببسالة عنھا یدافعون لصاحبھا
في أتوا آخرین ألشخاص داخلــھ فــي مودوعاً كان غریبٌ جسمٌ وكأنھا ببساطة عنھا
أنّ منھ إیماناً موجود. أنا إذن أفكر أنا دیكارت قــال ودیعتھم. لیـأخذوا المحدد الوقت
مرتبة الى وعاد االنسانیة ھویتھ خسر وعیــھ االنسان خسر فاذا أفكاره ھــو االنسان
عشت إنسـاناً. لیست الحاالت كل فــي ولكنھا البیولوجي بتطــورھا علیا تكــون ربما
في وأضع الفكرة أتذكر أصحابھا، أنسى أن وأحـاول األفكار مع أتعــامل كلھ عمري
الــى أقــرب الصــورة كانت تخیلتھ ما اذا حتــى كاتبــھا، أو قائـلھا صـورة الضباب
الصور أكره كلھ عمري عشت الــواقعي، التشخیص الى منھا الرومانسي الغمــوض
شعوراً أملك كنت الخواتم، قبب فوق أو األعناق وفي المنــازل حیطان علــى المعلقة
أن مـن بصــورة، یحــدد أن مــن أعظم فاالنسان صاحبھا، لیست الصورة بأن مبھماً
االنسان أنّ أعتبر كنت دائماً أضیق، زماني وحیـّز ضیــق مكانــي حیـّز في ینحصر
معھ التواصل جسده. أعضاء ولیس الروحي مناخھ ھو شكلھ، ولیس عقلھ طبائع ھـو
تذكر مــرة أحاول لم المنطقیة، والبراھین بالحوار وعقالً والتأمل، باالیحاء حدساً یتم
كینونتھم، أذكر فقط أخرى حیوات الــى رحلــوا الذین أصدقائــي صور مــن صورة
بزمان المحدود ذلك وأنسى أرواحھم في الالمحدود أذكر والعـاطفي، العقـلي مناخھم
قصائدھم ھیـولى الكلمات، حــروف وأنسى كلماتھم معاني أذكــر ودم، ولحـم ومكان
ما االنسان، ھذا یحیرني نفسي، تحیرني والمواضیع، العنـاوین حتى وأنسى وایقاعھا
یحاول المعاش، الیومي الواقع وحول في تغوص وأرجلھ النجـوم وراء بما یحلم بالھ
وھو خبز رغیف رأى إذا لعابھ یسیل ثم المطلق لیعانق یحده شيء كل من االنعتــاق



الحبّ تھویمات یعیش الظلم، مفاسد أعتى ویمارس بالعدالة كثیراً یفكر بالھ ما جـائع،
المھترئات اللیـل بنــات مع الفجــور مظاھــر بأقبــح الجنس یمــارس ثم األفالطوني
القصائد أرقّ والحبّ الصداقة في یكتب الذي العجیب االنسان ھذا والقذارة، بالتلـوث
متھتكاً والمزمار والــدفّ والطاس الكاس بیــن یعربــد أن لنفسھ یجیز ثم والمقــاالت
تعددیة االنسانیة النفس أنّ یعني ھذا ھل المجھول، أسیاد مــن كسید والفعــل بالقــول
ھل أم الوحدة، مظلـة تحت باستمرار تتصارع أضداداً ھنــاك أنّ أم آحـادیة؟ ولیست
على أحشائھ في یحـوي كان اذا إال الحقیقــي الوجــود لھ یكتب ال الشيء أنّ نتصور
خسر قد الحقیقة في یكون الضد ھذا عن االنفصال حاول ما اذا وبالتالي ضده، بذور
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استقالالً مستقل كیان بأنھ نظــریاً الخیــر نتصور فنحن األحجیة ھذه ھــي أحجیة أيّ
ولكن آخر، مدارٌ ولذاك مدارٌ فلھذا عنھ البعد مسافات أقصى في وھو الشرّ عـن تاماً
وكأنھ الشرّ أحضان فـي وجــوده فاعلیات أقصى یمارس الخیــر الواقــع أرض على

بنقیضھ الشيء یتغذى كیف ھذه عجیبة أي كخیــر، لیتــألق بالشرّ .یتغذى

كإنسان، ھویتھ كینونة ھي الوحدة أضداد، وصراع وحدة االنسان ألتصور أعود ھنا
مـع المحدود ولعبة الجسد مع الروح لعبة في الطبـائع حركــة ھــو األضداد وصراع
الوجود ھذا عاقل فحتى الوجــود ھذا جوھــر ھي الحــركة أنّ یعلم وكلنا الالمحدود،
دائمـة حــركة أنت القــاريء أیھـا فاعتبر بھا. لیتحرك الحركات حـرك لھ والمحرك

نقصان على حتماً فھو زیادة على بالحــركة یكون ال .ومن
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