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حقوق الفلسطينيين
سياسية
زياد منى *
يطيب للبعض ،من غير القابلني للتعلم ،ال من
ه��زائ�م�ه��م ال�ت��اري�خ�ي��ة وال م��ن ه��زائ��م حلفائهم،
الذين كانوا أتباعًا ذيليني لهم ،ال أكثر ،وال األخذ
من التاريخ عبر ،استخدام الفلسطينيني مكسر
ع �ص��ى ل �ك��ل ت�ق�ص�ي��رات�ه��م وش��وف�ي�ن�ي�ت�ه��م ال�ت��ي
ت�ص��ل أح�ي��ان��ًا إل��ى م�س�ت��وى ال�ف��اش�ي��ة .فالبعض
ي ��رى الفلسطينيني ف��ي ه ��ذا ال�ب�ل��د أو ذاك ق��وة
مذهبية يمكن أن تقف إلى جانبه في صراعه مع
شقيقه في الوطن ،الذي بات عدوًا يجب هزيمته
عسكريًا ،وآخ��ر يستخدمها ف��زاع��ة يتملق بها
صاحب الجاللة ونظامه املتصهني منذ الوالدة...
وهكذا.
الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع ،شاؤوا
أو أب ��وا ،أن الفلسطينيني ف��ي أمكنة وج��وده��م،
وبالدرجة األولى في شرق األردن (األص��ح :عبر
األردن) مواطنون لهم الحق القانوني في التمتع
بكل حقوق املواطنة في تلك الدولة (إن كان ألي
ً
ك��ان ،عند حكامها ،أي حقوق أص�ل�ا) .حقوقهم
ليست إنسانية ،وإنما سياسية بالدرجة األولى.
وم��ن ّ
يدعي أن لهم حقوقًا إنسانية فإنه يجعل
م�ن�ه��م ،وع ��ن ق �ص��د ،ت�ج�م��ع ب �ش��ري ال ه��وي��ة ل��ه،
وج��ب النظر إل��ى حاجاته اإلنسانية من مسكن
وم� � ��أوى وم� ��ا إل� ��ى ذل � ��ك ،ورب� �م ��ا وج� ��ب ت�ش�ك�ي��ل
منظمات خاصة للرفق بهم ،على غرار منظمات
الرفق بالحيوان أو منظمات حماية البيئة ...إلخ.
الحقوق اإلنسانية تصح ،من منظور قانوني،
فقط في حالة الالجئني ،أما عندما يحمل شخص
م��ا تبعية دول ��ة م��ا ودف �ت��ر ع��ائ�ل��ة وج� ��واز سفر
مسجل عليه إنه مواطن وفق القانون األساس،
ف��إن محاولة إب�ع��اده ع��ن الحياة السياسية في
تلك الدولة ممارسة شوفينية عنصرية بهيمية.
ل �ق��د م� ��ارس ن �ظ��ام ع �م��ان س �ي��اس��ة ال �ت �ف��رق��ة بني
م �ك��ون��ات س �ك��ان ال ��دول ��ة األردن � �ي� ��ة ،ال�ك��رت��ون�ي��ة
ً
ال �ك ��اري �ك ��ات ��وري ��ة أص� �ل ��ا ،وح � � ��اول إج� �ب ��ار أك �ث��ر
م��ن ث�لاث��ة أرب � ��اع س�ك��ان�ه��ا ع �ل��ى ن �ك��ران أص�ل�ه��م
الفلسطيني ،وهنا نتكلم عن الهوية الفلسطينية
ب �ص �ف �ت �ه��ا ان� �ت� �م � ً
�اء ن �ض��ال �ي��ًا ف� ��ي امل � �ق� ��ام األول،
لكننا نعني االنتماء الجغرافي أي�ض��ًا ،لصالح
االع� �ت ��راف ب �ش��روط امل ��ؤام ��رة ال �ت��ي ح��اك �ه��ا ،هو
وع��رب سايكس /بيكو ،م��ع ال�ع��دو الصهيوني،
بهدف تقاسم فلسطني عام  1948بينهما.
إن نضال القوى الوطنية في األردن مهم ،ونحن
ن� �ع ��رف ال � �ش� ��روط ال �ص �ع �ب��ة ال� �ت ��ي ي �ع �ي �ش �ه��ا أي
نضال صدوق في نظام عشيري رجعي متخلف
كنظام عمان املرتبط ارتباطًا عضويًا باملشروع
ال�ص�ه�ي��ون��ي ،أي ن�ظ��ام وظ�ي�ف��ي ل�ي��س غ�ي��ر .لكن
الظروف الصعبة واالب�ت��زاز الدائم لنظام عمان

ل �ك��ل ن �ض ��ال وط �ن ��ي ت� �ح ��رري ت �ق��دم��ي ال ي�ع�ن��ي
تسويغ ان��دف��اع البعض إل��ى مماألته ومنافقته
بتصويب فوهة البندقية الفكرية ،مهما كانت
م�ب�ت��ذل��ة وس�خ�ي�ف��ة ت �ح��ت ش� �ع ��ارات ع �ف��ا عليها
ال ��زم ��ن ،ت �ج��اه ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف��ي األردن
والتحريض عليه ،تحت مختلف االدعاءات.
ن �ض��ال ال �ق ��وى ال��وط �ن �ي��ة /ال �ق��وم �ي��ة ف ��ي األردن
ي �ج ��ب أن ي �ن �ص��ب ع �ل ��ى م ��واج� �ه ��ة ن� �ظ ��ام ذوي
ع��ون املتصهني ال ��ذي ،وك�م��ا كتبنا م��ن ق�ب��ل ،لم
ي �ت��وق��ف ول ��و ل �ط��رف��ة ع�ي�ن ،ع ��ن خ��دم��ة امل �ش��روع
اإلمبريالي _ الصهيوني في أوطاننا ،وتصويب
البعض منظار البندقية بعيدًا عن نظام عمان
ال�ص�ه�ي��ون��ي يعكس جبنًا وه��روب��ًا م��ن املعركة
الرئيسية ضد اإلمبريالية األميركية والرجعية
العربية.
ف �ق��ط ع �ن��دم��ا ت �ت��وق��ف ت �ل��ك ال �ق��وى ع��ن ت�ص��وي��ب
س�ه��ام�ه��ا إل ��ى ص ��دور أب �ن��اء ش�ع�ب�ن��ا ف��ي األردن
وال �ت �ح��ري��ض ض��د أي م �ش��ارك��ة ل��ه ف��ي ال�ن�ض��ال
الوطني م��ن أج��ل استبدال نظام وطني تقدمي
ع��روب��ي ال�ق�ل��ب وال �ق��ال��ب ب�ن�ظ��ام ع�م��ان املتخلف
املتلهف ل�خ��دم��ة ص�ه�ي��ون ،ن�ص��دق أن�ه��ا تسعى
إلى تحقيق ما ترفعه من شعارات قومية ،مهما
كانت متواضعة .عدا ذلك ،فإن تصويب السهام
على أبناء شعبنا الفلسطيني في ش��رق األردن
لن يؤدي إال إلى انفجار تسيل فيه دماؤه أنهرًا،
خدمة للعدو اإلمبريالي _ الصهيوني وعليها
ت �ح �م��ل امل �س ��ؤول �ي ��ة ال �ك��ام �ل��ة ع ��ن أي ق� �ط ��رة دم
فلسطينية تسال هناك.
وفقط عندما تتوقف تلك الحمالت ضد شعبنا
واالع � �ت� ��راف ب �ح �ق��وق��ه ال �ك��ام �ل��ة ب�ص�ف�ت��ه يتمتع
باملواطنية الكاملة ،يمكننا أن نصدق ما يرفع
من شعارات.
ف��ال�ت�ح��ري��ض امل�س�ت�م��ر ع �ل��ى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين في
ش ��رق األردن م��ا ه��و إال دع� ��وة ل�ت�ج��ري��ده��م من
ح�ق��وق امل��واط�ن��ة وتحويلهم إل��ى م��واط�ن�ين [من
الدرجة الثالثة] ،التي فرضها نظام عمان عليهم
بالتعاون مع اإلمبريالية العاملية بهدف تذويب
هويتهم ،وبالتالي إف�س��اح امل�ج��ال أم��ام وص��ول
امل � �ش� ��روع ال �ص �ه �ي��ون��ي ف ��ي ف �ل �س �ط�ين وامل �ش ��رق
العربي إلى غاياته العدوانية والعنصرية.
عدا ذلك ،فمن غير املمكن النظر إلى السياسات
املمالئة والنفاق الرخيص لقوى تدعي الوطنية
ً
وال� �ق ��وم �ي ��ة إال ك��ون �ه��ا دل � �ي �ل�ا ع �ل��ى ش��وف�ي�ن�ي��ة
وع�ص�ب�ي��ة م�ب�ت��ذل��ة ل �ب��داة ال ي�ع��رف��ون ح�ي��اة غير
الغزو والنهب والقتل ،تعكس معاناة أصحابها
عقدة نقص تجاه كل ما هو فلسطيني ،حتى لو
ك��ان املقصود بالتعريف هوية نضالية وليس
جغرافية ،وهذا ما نؤكده دومًا ونتمسك به.
* كاتب عربي
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إلى سيادة المتروبوليت ج ـ
أمل ديبو *
َ
«ابق معنا يا ّ
سيد فقد مال النهار» (إنجيل لوقا)
ف ��ي أن �ط��اك �ي��ة ض � ّ�ج ��ة ت �ل��و ال �ض �ج��ة .أه � ��ذا أوان
ال� �غ� �ض ��ب؟ أي � ��ن أخ� �ط ��أن ��ا ل �ن �ص �ب��ح ب � ��رج ب ��اب ��ل،
والعاصف يعبث بالسفينة؟ بمن نستجير؟ فإذا
ّ
فسد امللح بماذا يملح؟
َ
أمام ّ هول املشهد ،يصرخ الجرح ،وينزف الك ِلم،
تتدفق العبارات من األعماق إلى ضفاف البوح،
وما يطفو على الصفحة زبد ،تمتمات متلعثمة،
يصفعنا ب�ه�ت��ان�ه��ا إزاء م��ا ي�ض�ط��رم ف��ي القلب
ويلهب العقل ويحرق األنفاس.
وشددنا في العثار» ،بهذا الكالم َ
«هات يدك ّ
كنت
ِ
تناجي املصلوب ويداه مبسوطتان ومسمرتان.
هكذا صنع الله خالصًا للعالم ،للذين قبلوه من
خاصته.
ُ
«من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك» ،هذا القول
ُّ
الكتابيّ ،
صدقته الوالدة ملا روت حادثة تغلبك
على املوت وأنت بعد باألقمطة .النور الذي قبل
ّ
املعمودية ،سكن
كوكب الصبح انتشلك من جرن
ّ
فيك مستترًا ينشئك بالحكمة متكئًا على صدر
أن بلغت ٌالثامنة عشرة ،فنطقت كاشفًا
املعلم إلى ٌ
أن الله عشق ح��ارق وه��و الصانع خدامه لهيب
ّ
نار ،وبنوره كلنا اهتدينا.
فضل أسياد املجمع آنذاك أنهم أصغوا إلى شاب
ّ
املعمودية وممسوحًا
لم يكن متجلببًا إال بماء
ّ
ملوكيًا ،ولم يكن على أي
بامليرون فقط كهنوتًا
ّ
رتبة مرتبة بواسطة أي��اد بشرية .فضلهم على
الكنيسة أنهم أصغوا إلى الروح ينفخ في شباب
ال �ت �ه �ب��وا ع �ش �ق��ًا ،ف �ه �م��ًا ،وم �ح� ّ�ب��ة وه � ��ؤالء ك��ان��وا
علمانيني أي من العالم ،وقد أداروا ألحاظهم إلى
ف��وق .فضل آب��اء املجمع آن��ذاك أنهم أصغوا إلى
ال ��روح ال�ق��دس وم�ن��ه نعمة التمييز وال�ت��واض��ع.
ففهموا أن�ك��م م��اض��ون إل��ى ال�ع��ال��م لتفعلوا فيه
خ�ل�اص ��ًا م ��ن ال �ق ��وال ��ب ال� �ج ��ام ��دة ،م ��ن ال �ق��وان�ي�ن
ّ
املكبلة ،من الرتابة اإلنشائية ،والترداد النثري
ولغته الخشبية.
ك�ن�ت��م ش �ب��اب��ًا ن ��زع ال �ل��ه م�ن�ك��م ال �ق �ل��ب ال �ح �ج� ّ
�ري
وأع� �ط ��اك ��م ق �ل �ب��ًا م ��ن ل �ح��م ودم وت �غ��ذي �ت��م ب��دم
امل �ص �ل��وب ح� ّ�ب��ًا ف �س��رى ف ��ي ع��روق �ك��م ون �ف��خ في
أفواهكم.
ت�م� ّ�ي� َ
�زت ع��ن رب�ع��ك بنفحة خ��اص��ة ،ه��ي امل�ف��ارق��ة
ال�ك�ب��رى ف��ي ح�ي��ات��ك .وك��ل م�ف��ارق��ة م��أس��اة ألنها
ّ
ّ
ّ
مستمر بني قطبني .لم
تضاد وانشطار وتمزق
ي�ن� ُ�ج م��ن ه��ذه امل��أس��اة س��وى م��ري��م ،إذ نمدحها
قائلني« :يا جامعة األضداد إلى واحد» ،وخضع
ِّ
املسيح بالجسد لهذه املأساة حني ُم��زق جسده
ع �ل��ى ال �ص �ل �ي��ب .ك ��ان ال ب ��د ل ��ه م ��ن أن يستسلم
للموت ،ليكون ّشريكًا ّتامًا لنا في لعنة الخطيئة
التي حملها ع��ن��ا ،ليلفنا معه جميعًا باألكفان
التي سربلت جسده املائت ،قبل أن يرتفع بالنور
الذي فيه الى فوق ويرفع معه من شاء منا.
وعلقت عيناك بالسماء
ب�ه� َ�رك ال�ن��ور ال��ذي فيهِ ،
واس �ت �ط �ب��ت امل� �ق ��ام ،وس �م �ع��ت ه �ن��اك «ك �ل �م��ات ال
ي �س��وغ ال�ن�ط��ق ب �ه��ا» .ل�ك�ن��ك ل��م ت �ن� ُ�ج م��ن م��أس��اة
ّ
التجسد ألنك ساكن جسدًا ،هي املفارقة الكبرى:
عيناك أب �دًا إل��ى ف��وق م��ن حيث ي��أت��ي ال�خ�لاص،
قابض على س� ّ�ره ،عنيد في الحفاظ عليه ،فيما
ّ
َ
لجأت إلى الكتب وكانت
أنت مكلف بأهل االرض.
ً
َ
طويال ،إلى أن أدركت «أن اآلخر
وحدها صحبك
ّ
أس ��اس ��ي ح �ت��ى ال �ت �ن��ف��س»( .ل� ��و ح �ك �ي��ت م�س��رى
ال�ط�ف��ول��ة) .ه�ك��ذا دخ�ل��ت ف��ي س� ّ�ر ال�ت�ج� ّ�س��د ال��ذي
نحن نعيش موسمه اآلن وفهمت أن اللغة هي
الجسر الذي يربطنا بالسماء ،باألنبياء ،بالكتب
ال �ت��ي ع� ّ�ب��ر ال �ل��ه ع��ن ذات ��ه ف�ي�ه��ا .ول �ك��ن ال�ع�ب��ارات
ّ
كلها بقيت ناقصة م�ش� ّ�وه��ة ،إذ يفهمها البشر
بمحدوديتهم ،يتالعب بها امل�ف�س��رون انطالقًا
ّ
م��ن مآربهم وم��ن أغ��راض�ه��م .ف�ك��ان ال ب� ّ�د ل��ل��ه من
ّ
بالكلية دحضًا لكل خطأ «فصار
أن يكشف ذاته
ّ
ال�ك�ل�م��ة ج�س�دًا وح ��ل بيننا ورأي �ن��ا م�ج��ده مجد
وحيده»( ،إنجيل يوحنا).
ّ
الحب
صار الله إنسانًا مثلنا لكي نفهم .ترجمة
ّ
أن ي��أت��ي ال �ح�ب �ي��ب ال ��ى ال �ح �ب �ي��ب .ك ��ل م �ن��ا ي��رى
ّ
لكل منا في أعماقه ،في ّ
سر
بحسب كثافة أن��اه،
عالقته م��ع األب ��دي ص��ورة إلل�ه��ه .م� ّ�ي� َ
�زك أن��ت ،إذ
َ
أعطاك أن ّ
تسمر ألحاظك الى فوق ،فكانت غربتك
في األرض صليبك.
َ
عشت غريبًا ،تضرب ف��ي األرض بحثًا ع��ن آث��ار
ُ
أ ُق��دام املعلم ،غريبًا زادك الكلمة .فأكلت الكتاب،
�دوار ال يهدأ.
وأل� ِ�ه�ب��ت ب�ن��وره ّكعاشق م�ص��اب ب � ُ
أحببته حبًا ش� ِ�غ�ل� َ�ت به
وكاملتصوفة ال�ع��ش��اق،
َ
وأحبك َ
ّ
َ
الحجب حتى
هو فكشف لك
عمن سواه
َ
َ
تراه .موهبة الرؤيا الحق أنطقتك بالحرية التي
وه �ب��ك ال �ل��ه «ت �ع��رف��ون ال �ح��ق وال �ح��ق ي �ح� ّ�ررك��م».
ّ
َ
أخلصت لها وكانت مكتظة محتدمة .في شبابك
فهمنا منها ما استطعنا ،فهمنا الكثير ،وغاب

ّ
ع ��ن ��ا األك � �ث ��ر .ش ��اع ��ر م� �ه ��ووس ب ��إل ��ه ه ��و م�ح�ب��ة
(وت�ش��دد أنها ليست م��ن صفاته ،ب��ل ه��ي ذات��ه).
ألن إخ�لاص��ك ك��ان أب �دًا ال��ى ف ��وق ،ص�ع��ب علينا
الدهر أن نستوعب
ظلمات
الجالسني في
نحن
َ
ُ
َّ
صفقناّ ،
تحمسنا،
عجبنا ،استلذذنا،
أ
تكتب.
ما
ِ
ّ
كل منا أخذ ما استطاع منها .وجهد الكثيرون
ّ
ّ
في السير على خطاك .شبه لهمّ ،
كرروك ،قلدوك،
ّ
س�ق�ط��وا م��ن ح�ي��ث أن �ه��م ظ��ن��وا أن ال �س� ّ�ر ه��و في
الكتابة .أن��ت لست كاتبًا ،أن��ت حالة شعرية في
ليل اإلبداع يستسلم لله فيملي عليك بغفلة من
أناك ،ليأتي إلينا بواسطتك وقد غدوت ابن أمته.
امل�ف��ارق��ة ال�ك�ب��رى ه��ي أن��ك م��ا زل��ت ت�ق��ول ص��ادق��ًا
ب��أن��ك ط �ف��ل م��ن ح� ��ارة ال �ن �ص��ارى ،ول �ئ��ن غ��دوت
ع �ل��ى ف �ت� ّ�وت��ك ،ك��اش��ف م �ج��د أن �ط��اك �ي��ة ال�ع�ظ�م��ى
وعشير آب��ائ�ه��ا ت�ع��رف نبض أق��وال�ه��م وتضبط
إي �ق��اع��ه .دخ �ل��ت س� ّ�ره��م وم �ن��ه ع ��دت إل�ي�ن��ا بلغة
ف �ت �ح��ت م �س��ال��ك ال �ف �ه��م ال �ع��رب��ي إل� ��ى ق �ل��ب ال �ل��ه.
ُ
أذه�ل��ك الشعر واخ��ت�ط�ف��ت ب��ه إل��ى رؤي��ة الجمال
ّ
اإلل �ه��ي وأن ��ت ع��اج��ز ع��ن أن ت �ح��ل س�ي��ر ح��ذائ��ك،
ّ
أن تعتني ب��أش�ي��ائ��ك ال�ص�غ��رى أن ت��رت��ب كتبك،
ّ
أن تنظم أوراق ��ك ،أن تراجع حساباتك ...ما كان
ّ
همك في األرض إال البحث عن آثار الجمال الذي
ت�ح�س�ب��ه ان �ع �ك��اس ال��وه��ج اإلل �ه��ي وف �ي��ه ال�خ�ي��ر
وال�ح��ق .الحقت الوهج اإللهي في كل ش��يء ،في
كل وج��ه ،ف��إذا ظفرت به في أي أم��ر م� ّ
�ادي ،كنت
تظفر ب��ه ،تحمله إل��ى م�ك��ان ق�ص� ّ�ي لتحتفل به
دون م ��ا ي �ش��وب��ه م ��ن أع� � ��راض م ��ادي ��ة وظ� ��روف
واق �ع �ي��ة وح � ��دود .ت�ن�ت�ق�ي��ه وح� ��ده وت �ع��رض عن
ّ
ك��ل ش��يء س��واه ،كما يفعل ال �ج� ّ�راح ح�ين يغطي
ّ
سائر الجسد ليركز على الجرح الذي هو موضع
ّ
وعمليته.
اهتمامه
هي هنا مفارقة كبرى .لقد ظفرت بالنصيب الذي
ّ
بالسر اإللهي .لكن أشياء
ال ينزع منك وظفرت
ال��دن �ي��ا غ��اب��ت ع�ن��ك وم ��ا ك�ن��ت لتحسبها شيئًا
مهمًا .نطقت ،يا ّ
سيد املنابر وكتبت يا صاحب
َ
ّ
ال �ق �ل��م ،أل �ه �م� َ�ت ،أل �ه �ب��ت ،واص �ط ��دت ص �ي �دًا ج��م��ًا
ّ
ّ
األرض خرج
فذريتك ال تعد وال تحصىَ .إلى كل َ
ص��وت��ك ،م�ي��زت��ك أن��ك «ك�ش�ف��ت ل�ن��ا ع�ش��ق املسيح
ّ َ
وحريتنا فيه» (أ .د ).فصرنا بشرًا ُج � ُ�ددا ،وما
لاّ
كانت اللغة إ الحجاب الذي دعوتنا إلسقاطه.
ق�ل��ت ف��ي ع�ظ��ة ل��ك «اس �ل �ك��وا ف��ي دن �ي��اك��م بحيث
إن��ه إذا اختفى ك�ت��اب اإلن�ج�ي��ل ع��ن وج��ه األرض
يستطيع الناس أن يقرأوه على وجوهكم».
إال أن��ك ُص�ل�ب��ت ع�ل��ى ج�س��د ال��دن�ي��ا .ل��م تخترقه،
لم تعرفه ُ ،لم تعتبره شيئًا مهمًا .وهنا مفارقة
سلم إليك جبل لبنان من حيث نادى
أخرى ،إذ أ ِ
ال �ل��ه ع ��روس ��ه .وأح� �س � ُ�ب أن ��ك م ��ا رأي � � َ�ت م ��ن ه��ذا
ُ
َ
العروس هذه
التكليف سوى شهوتك أن تجيب َ
أسفت والدتي،
عريس الكنيسة ّ بأحسن ج��وابِ .
ال�ت��ي ك��ان��ت تعظمك ج �دًا ،ل�ه��ذا التكليف ،قالت:
«مسكني كم سيتعذب في هذه البقعة من األرض،
فإنه كان األولى بهم أن يجعلوه سفير أنطاكية
الى العالم».
َ
َ
البشر بالكلمة،
مخاطبًا
ومشيت
ك
صليب
حملت
ّ
باملعرفة كما كان دأبك فيما كنت مبشرًا تمسح
البالدة والجهل والتراخي «وتلقي ن��ارًا» تحرق
َ
ال�ع�ت��اق��ة .وان�ط��ل�ق� َ�ت م��ن قناعة أن اإلدارة محبة
وث �ق��ة .وذه �ب��ت ف�ي�ه��ا ك��ل م��ذه��ب وم ��ا ك ��ان يومًا
البصر عندك أفعل من البصيرة وال الفعل أبقى
من النوايا _ فأسلمت ملن حولك راجيًا إخالصهم
ّ
ومرجئًا لله محاسبتهم .وحسبت أنه على قدر
الثقة تأتي العزائم.
ُ
َ
صلبتك منذ سنني ،غريب في
هي املأساة التي
األرض .شاعر ال يعرف نفعًا للكلمات سوى أنها
جسر الى الله ،وال يظن في الناس إال خيرًا.
ما قال األقدمون إن الشعراء أسياد على املمالك
األرضية ،قالوا بالفالسفة ،ألن الشعراء يهبطون
ُ
إلينا من فوق ويمكثون في الهنا والهناك .غربتك
ّ
وتعجب،
ه��ذه ك��ان��ت م��وض��ع ذه��ول واس�ت�غ��راب
تذكر بغربة «األمير الصغير» (للكاتب الفرنسي
أنطوان دو سانت إيكزوبيري) الهابط من كوكب
آخ��ر ال��ى األرض .ه��ذا ب��ات طيلة إق��ام�ت��ه بيننا
ي�ن��ذه��ل م��ن غ��راب��ة ت �ص� ّ�رف��ات ال�ب��ال�غ�ين ،ل��م يكن
له ِقبل بمكرهم .املخطوفون إل��ى ف��وق إذا جيء
َ
وحسبت أن الله يعينك
بهم ال��ى أسفل ُصلبوا.
صليبك .لكن الله الذي فيك ،لم يستطع
في
حمل َ
بالق ْ
أن ّ
فترجموك
بك.
أحاطوا
من
ذاته
ر
د
ك
يحر
ّ ِ
ّ
ّ
وفسروك وقلدوك ونسخوك ونصحوك والتفوا
حولك كطفل املغارة لتستدفئ بأنفاسهم من برد
َ
مكثت غريبًا.
الدنيا .ولكنك
ّ
اشتدت غربتك تبدو أكثر توهجًا وأكثر
واآلن ً قد
ّ
وداعة .هي فيك من خجل ورقة وخفر .بت تنظر
إل�ي�ن��ا ب�ل�ط��ف وك��أن��ك س��اك��ن ع��امل��ًا آخ ��ر يمنحك
سالمًا عميقًا وحبًا عميمًا.
ّ
وتعلمنا شيئًا آخر هو أنه إذا املرء ُ
ضعفت قواه
ّ
ّ
ال�ج�س��دي��ة م��ن دون اع �ت�لال وأم� ��ده ال�ل��ه بالعمر
ّ
والرضىّ ،
شعت روحه واحتلت كيانه بأسره.

