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لبكي إىلصالح مدخل

من شيمة فأيَّة العجب. بعض لبكي صالح يف أقول أن عهًدا يتقادم يكاد الذي مؤميل يف
ِت قصَّ أو الشعر، داعبِت سواء ُطرفة، كتابة إىل بي تهيب ال التي الحلوة الريشة هذه شيم

الجبل؟ تحمي زأرت أو اللبناني، القصَص
، قدٍّ بمشيق نوادر، العمر من سويعات يف تراودني أحالمي، من واحدة هي ترى

القصب؟ نغم من أطيب عن البال، يف ُخًطا ونقل جسد، ومحرور
مرجوٍّا؟ املقدور ويعدل أشاء، ما قدَر أَِطيب أن يل يفسح هل ولكن

الحنون، لبثِّه طربك عىل التكلم إىل ق تتوفَّ وألْن عطية، الشاعر هذا نتاج تحيا ألْن
وجزع! وجع عبادتها آلهة والبساطة البساطة. بتذوق تمرَّس

القيم زنة يف القلم واحدة األبجدي العالم إىل تطَّلع أن عليك الشعر، هذا ماهية لتقول
وسبابة. بإبهام، الحسن ومس يفضح، لم ما وإضاءة اللطاف،

فيه القول يحبس ال كيف تتساءل: تروح سكون، يف به ُحبل لبكي صالح شعر وألن
أنا؟! سأسكر املرة هذه فقال: عمله سئم الناس، سكر تعوَّد الذي ذاك عنه، املتحدث كأنما
املداميك رصُف كيف عنها تأخذ مستنطًقا فتالحقها صوًغا ِصيغت ما صالح قصيدة
أخرى، تلو واحدة تعالج، لم خواطر فهنا والبيلسان. كالبنفسج نمت ولكنها برصامة،
النظر ليعاد تُنتزع؛ ثم كل، من كجزء تُقيم البناء، من مكانها يف موقتًا تركب ثم بإزميل،
غري بدونها «للجمال ذهول: يف عليها املنحني األفق ل تقوَّ أن بعد إال نهائيٍّا تركز وال فيها،

جمال!»



سأم

القصيدة لكأن حتى صاح، يا جملة، — أمكن لو كما — كان الشعر هذا يف فالكل ال،
ضمة من تباًعا بني أنه تزعم حني قدساته عىل تجدِّف أنك تشعر الكبري، كالحب اللبكية
تؤنسها وحدة يف تلهف فمن مقعد، عند ُخطفت ُقبلة فمن ياسمينة، تحت سنحت حرَّى
تكون، أن قبل لك كان الذي العظيم حبك فهو صالح، بشعر األشبه الحب أما الذكريات!

موعد! مكان ولحبيبتك لك، سندسها تفرش أجله، من الوجود إىل األرض جاءت والذي
فالناثر كإنسان. عنه أحدثك أن لنفيس أستجيز ال يشء، كل يف شاعر لبكي صالح وألن
كل فإذا البشاعة؛ إقصاء يف يتدخل أن إال يأبى والسيايس الحسن، مقلع يف أبًدا يرضب فيه

قصيدة. إراداته من إرادة
من كالهما يعايش) الذي الباطني املكيافييل الجيل وسط (حتى وسعيه صالح، هدف
يف اللبنانية القضية صقر — اللبكي نعوم ابن ولكن واالنخراط. والرصاحة، الخلق، معدن
عىل يوًما نام ولو ظفر، قالمة املداجاَة عرف لو الحكم، دخول إىل الناس أقرب — عهده
أجل ومن لبنان، أجل من الطوى عىل أحيانًا نومته بالده، بحقوق مساس حيال أفكاره
واحد به وكأني أنبَل! وال أحبَّ ال أذًى السياسة رجل فيه الشاعر يؤذي وهكذا كرامته.
أو مماشاته بواسطة ال الرش، روح راغمني إال الحكم دست يجيئوا أن معدنُهم أَبَى جماعة

العتبات. يف الزلفى
األسمر. الفتى هذا كثريًا بالدنا أغنى لقد

وأكثر أنعم بعده أصبح منعطفاتنا املجلبب فالضوء الجبل، يف العنادل كر شعره زاد
وأندى. أطرى غدت السهل عىل املنطرحة والظالل مخملية،

الجهر عىل قبله تجرأ إعصار أي الواقع! األمر ملعاندة تشق أن بعده تود ال غزارة أي
لفتاته سوى يف كانت ديمة أي عيل!» سقطت وإن «سأحطمك الهرمة: الدوحة وجه يف

يداه! تومئ لم لو لتهمي كانت أو ديمة،
أكثر قلمه يعالجها أن بعد فاألشياء أحسن، الحسن ترد مًعا، وحنون َعليٌَّة نربة وله
— التلة هدوء منذ صحبها كأس، وخدين حياة، ورفيق هو، ملعظمها صديق أشياء. من
الشوق عصف إىل البلبل، تحت الغصن قلق إىل — وحجر تراب لبنان، غري يف هي التي تلك

لغتنا! غري يف له اسم ال الذي الشوق الصدور، يف
د املتوحِّ الطموح، الكبري، األبي، املخلص، هذا جهاده، يف ل التوغُّ بعَض ل توغَّ إذا حتى
لرفيق تنحيٍّا أحيانًا؛ بذاته امُلضحي املتواضع كالسيف، القاطع الشجاع، بالده، قضية مع
أبًدا، الشاعر والشاعر، العطاء، البحر الرضبة، السمح الحق، إىل امُليضِّ يف العنيد نضال،
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لبكي صالح إىل مدخل

إرث أي الناس يدرك فإنما العكس؛ صحة له ثبت إذا للوئام املستعد الطفل، القلب ذو
حياض عن والذود الكذبة، األنبياء ودك املروءة، يف مدرسة واستئناف القتال، ُدْربَِة من
هذا براها التي القصبة وراء من يجمعوا أن يمكنهم الحق، لوجه الحق وخدمة األقداس،
لهاف عىل ونعمة وصحته، يده ذات عىل وبال هو فإذا وحسه، خلقه مستوى يف الفتى

والجمال. للحق، املتتلمذين
صفحة وهو — االستقالل راح يوم الحيية: لشيمتهن خيانة إعالنُهن ألف من واحدة
يفهموا فلم أبطاله، بني كانوا أن اتُّفق الذين من نفًرا يبهر — املعارص لبنان خطَّها نور
ونكلوا وانتقموا، فاستثمروا، املغنم، يف للتعهر سانحة فرصة إال لهم الشعب حماسة
األوثان، تحطيم حملة اإلرهابي، الجو ذلك وسط وحده، اللبكي، ابن افتتح عندئٍذ بالخصم،

االستغالل! وذل االستقالل، عصمة بني والتفريق الرأي، وتنوير
وهدير والربوة، والليل، للطِّيب، أخ الشاعر فصالٌح للِقيَم، أٌخ السيايس صالًحا أن وكما
وراء البحر يف ثلًما نبرص وكيف لها، فنتعبَّد أرضنا من حفنة نشم كيف بعده تعلمنا املوج.
الصدور. يف الطموح سعَة وسيًعا األرض نهايات يف وهناك، بنيناه، ملك إىل فنقوم رشاع،

ينظم. ال يقول كأنما وهو دفئًا. القلوب يف فيحرك صالح يتغنَّى
وسذاجة، أناقة، بني التأليف يمكن — طاعتك عىل املستحيل قرست إذا إال — وكيف

الشذا؟ كب يف البنفسج َن ترصُّ القول يف ن والرتصُّ املطالب، أقىص إىل الدعوة بني
الجبل وجود علة العقل، ثالوث من أقنوم والجمال — الجمال عىل لبكي لصالح يد أي
الصحراء يف كان أن بعد ومدينة، دارة إىل الشعر إدخال يف الكربى اللعبة لعبنا حني —

الوبر! مضارب يف أو األظعان، وراء يجري
عندنا. من وأدبه الشاعر، هذا عندنا من هو

ومقالته. وأقصوصته بناية، قصيدته
فال العارضة. السياسية الخاطرة عىل دراسة وألف نثرية، مجموعة له إن لك: يقولون
أرحب، أوزان ذات قصائُد واملقاالت قصصه أن حني يف تنثر أنها توهمك ريشته تصدق!

خفي. وَرِويٍّ
من العرشات وعرشات «مواعيد» ب مرٍّا الجبل»، «أعماق إىل القمر» «أرجوحة ومن
وأرصحها، صحفنا أقوى فتتصدر السيايس، اللبنانيني غذاء صباح كلَّ تكون التي العجاالت
إىل املجهول»، السياسية «جندي هو لبكي صالح إن يقال أن ليصح بتوقيعه، تترشف وال
الحياة من اإلنسان مفزعة عىل الكالم يوم الشعر آية وهي يديك، بني التي «سأم» تحفته
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سأم

عدم، من بالُربء التمرُّس ومن الحب، ومن الطبيعة، ربيع من إطار يف الحياة، عىل التكرب إىل
بني يؤلف ما بينها يؤلف قلبه، إىل منه أقرب لبنان عرف ما خري نتاج سلسلة تمتد إنما
منازعة، غري البطولة مدينة ُصْور، وصموِد بعبدات، يف صنوبرة عىل صباًحا الكروان دعوة
فتتسع إليها يولج التي والخاطرة الدهر، عىل املغنية أمواجها اليوم بهم تهزأ الذين للغزاة
تُْكتَنَه. شفة بنت يف مداها وأبد برسها والحياة والكون، املادة، لتبوح حتى الولوج، بنسبة

كثريًا. لبكي صالح فيه يُحب يوم يجيء

عقل سعيد
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سأم

آدم

أَْط��لُ��ُب؟ َم��ا ، َربِّ يَ��ا َوتَ��ْس��َم��ُع، اْل��َغ��يْ��َه��ُب اْألُُف��ُق يُ��ْس��ِف��ُر َم��تَ��ى
ال��طَّ��يِّ��ُب َوْج��ُه��َك يُ��َؤاِن��ُس��ِن��ي ��ِن��ي��َن ال��سِّ انْ��ِه��َم��اِر َق��بْ��َل َرأَيْ��تُ��َك
أَْق��َرُب بَ��ْل ِم��نِّ��َي َك��نَ��ْف��ِس��َي َق��ِري��ٌب ، إَِل��يَّ َق��ِري��ٌب َوأَنْ��َت
��يِّ��ُب ال��صَّ نَ��بْ��ُع��ُه ِب��ي ��َر تَ��َف��جَّ َوِم��ي��ًض��ا َف��أُِح��سُّ ثُ��ِن��ي تُ��َح��دِّ
اْألَْش��نَ��ُب َض��ْوءُُه َويَ��ْغ��ُم��ُرنِ��ي اْل��بَ��يَ��اُض َف��يَ��ُه��مُّ َوتَ��ْرُم��ُق��ِن��ي

الفردوس

نَ��نْ��ُس��ُب أَْو ِب��َرايَ��اَك، ��ي نُ��َس��مِّ َوَوَق��ْف��نَ��ا ال��ثَّ��َرى َوِط��ئْ��ُت َويَ��ْوَم
َوتَ��ْع��َش��ْوِش��ُب اْل��َح��يَ��اَة تَ��بُ��ثُّ ��ْت َوَخ��فَّ ِت��ي��ًه��ا اْألَْرُض تَ��َرنَّ��َح��ِت
تَ��ْع��ذُُب َوآِونَ��ًة تَ��ُج��وُر ِم��نْ��َك ِب��َي َم��ا ِم��ثْ��ُل نَ��ْش��َوٌة ِب��َه��ا
اْل��َك��ْوَك��ُب ��بَ��َك َوَح��جَّ ـ��ُغ��يُ��وِم اْل��ـ َوَراءَ َم��ا إَِل��ى َق��َف��ْل��َت ��ا َوَل��مَّ
اْل��ُغ��لَّ��ُب أََع��اِص��ي��ُرَه��ا َوَه��بَّ��ْت اْألََس��ى ِري��ُح اْل��َك��ْوِن َع��َل��ى تَ��َه��اَوْت
تَ��نْ��ُض��ُب َال ال��دَّْه��ِر ِم��َن أُلُ��وٍف َع��َل��ى ��ِن��ي��َن ال��سِّ أُلُ��وُف َوَم��رَّْت
َوتَ��ْس��تَ��ْوِع��ُب اْل��َح��ِن��ي��َن، تُ��ِح��سُّ َال َك��أَنَّ��َك َخ��ِف��يٌّ َوأَنْ��َت
َم��أَْرُب َل��ُه َل��يْ��َس اْألَْرِض َع��َل��ى َش��ِري��ًدا َوِح��ي��ًدا َف��تَ��اَك تَ��َرْك��َت
يُ��ْرَه��ُب الَّ��ِذي اْل��ُم��َط��اُع ـ��َق��ِويُّ اْل��ـ اْل��ُم��ْس��تَ��ِط��ي��ُع َوأَنَ��ا أََرِب��ي؟ َوَم��ا
أَْرَغ��ُب َل��ْو لُ��بْ��نَ��اَن َوَزْح��َزْح��ُت اْل��ُف��َراَت َه��ذَا َغ��يَّ��ْض��ُت ِش��ئْ��ُت إِذَا
تَ��نْ��ُدُب َص��وَّاَح��ًة اْل��َك��ْوِن َع��َل��ى َف��َه��بَّ��ْت ال��رِّيَ��اَح أََم��ْرُت َوأَْم��ِس
تُ��ْض��َرُب ِب��َه��ا َوأُْخ��َرى َوتَ��ْه��ِوي، تَ��ُغ��وُر نُ��ُج��وًم��ا إِالَّ أََر َف��َل��ْم
اْألَْش��ُه��ُب َض��ْوءُُه ِب��ِه يَ��نُ��مُّ ذَِريٍّ��ا بَ��ِك��يٍّ��ا َص��بَ��اًح��ا َوإِالَّ
اْل��ُم��تْ��َع��ُب اْل��َج��بَ��ُل ُدُه يُ��َردِّ اْل��َع��ِوي��ُل إِالَّ اْألُذَْن يَ��ْق��َرِع َوَل��ْم
َس��يِّ��ُب َم��ْج��ُروَدٌة َواْل��َغ��اُب ـ��َم تَ��َح��طَّ��ـ اْل��ُغ��ُص��وِن َع��ِزي��ُف َوإِالَّ
اْل��ُم��ْغ��َض��ُب َص��ْدُرَه��ا ِب��ِه يَ��ِج��ي��ُش اْل��ِع��َم��اِق اْل��ِب��َح��اِر َه��ِدي��ُر َوإِالَّ
اْل��َم��ْغ��ِرُب أُْف��ِق��ِه َع��َل��ى تَ��نَ��اَه��ى َم��ْه��ًال ��ْم��ِس ِل��ل��شَّ ُق��ْل��ُت إِذَا يَ��ِق��ي��نً��ا
��بْ��َس��ُب ال��سَّ ال��دَُّج��ى َوْج��ُه َويَ��نْ��َج��اُب يَ��َديَّ َرَف��ْع��ُت ��ا إِمَّ َويَ��ْخ��ِف��ُق،
أَْط��لُ��ُب َك��َم��ا َف��ُه��نَّ َج��ِم��ي��ًع��ا اْل��َك��اِئ��نَ��اِت َع��َل��ى يَ��َديَّ َوَض��ْع��ُت

14



آدم

… سأم وبي

أَْغ��َل��ُب يُ��نَ��اِزُع��ِن��ي ُم��ِري��ٌد َف��َه��الَّ ُق��َواَي ِم��ْن َس��أٌَم َوِب��ي
أَْرُق��ُب َال اْل��َع��يْ��ِش ِم��َن َج��ِدي��ًدا َوأَبْ��لُ��و َج��ِدي��ًدا، أُِح��سُّ َل��َع��لِّ��ي
ُم��ْخ��ِص��ُب ِب��َه��ا َوَص��ْدِري َوِب��تُّ بَ��اتَ��ْت اْل��َك��آبَ��اِت ِص��نْ��ُو اْل��يَ��ْوَم أَنَ��ا
َم��ْس��َرُب َل��ُه َوَل��يْ��َس َس��ِب��ي��ٌل، َخ��اِط��ِري إَِل��ى ��ُروِر ِل��ل��سُّ َف��َم��ا
َربْ��َرُب ِل��يَ��ْش��تَ��اُق��ِن��ي َوَل��ْس��ُت َش��اِدٌن ِل��يُ��ْؤنِ��ُس��ِن��ي َوَل��ْس��ُت
اْل��ُم��ْع��ِج��ُب ��بَ��ُه ال��شَّ َف��أَْرَه��َق��ُه ُح��ْس��نً��ا َش��ِب��ي��َه��َك َف��تَ��اَك َج��َع��ْل��َت
تَ��ْق��َرُب َوَال تَ��ْط��َم��ِئ��نُّ َف��َال ��بَ��اَع ال��سِّ أَُروُع َظ��َه��ْرُت َم��ا إِذَا
أَْص��َح��ُب؟! َوَم��ْن َس��ِم��ي��ِري، ذَا َف��َم��ْن َع��يْ��ٍن ُك��لِّ ِف��ي َم��َك��انَ��َك َك��أَنِّ��ي
أَْح��َس��ُب؟ َوَم��ا أُِح��سُّ ��ا َوِم��مَّ ِم��نِّ��ي َخ��َالِص��َي َك��يْ��َف اْل��َم��ْج��ُد! َل��َك

الربيع

��ُروِد َوال��صُّ ال��رُّبَ��ا ِف��ي اْل��بَ��ْوُح َوَس��َرى َج��ِدي��ِد ِم��ْن ِب��اْل��َه��َوى اْألَْرُض َم��اَل��ِت
َم��ْع��ُم��وِد ُم��ْدِن��ٍف ِم��ْن َوَح��ِن��ي��ٌن َش��ْك��َوى بَ��ثُّ نَ��ْس��َم��ٍة ُك��لِّ َف��َع��َل��ى
اْل��ِب��ي��ِد ُوُج��وِم َوِف��ي ُم��َع��نٍّ��ى، ٍق ُم��ْش��تَ��ا َل��ْه��َف��ُة اْل��ُغ��ْدَراِن َخ��ِري��ِر ِف��ي
اْألُُس��وِد ُق��لُ��وَب َح��تَّ��ى َوأَْغ��َوى ِب اْل��َغ��ا ِف��ي ال��طَّ��يْ��ِر أَْف��ُؤَد اْل��ُح��بُّ َولَّ��َه
َواْل��ُج��ُروِد َوال��رُّبَ��ا، ��ْه��ِل، َوال��سَّ َداءِ اْألَْو ِف��ي ُد تَ��َردَّ اْل��َه��َوى َف��أََغ��اِن��ي
َم��ْف��ئُ��وِد َربْ��َرٍب َوِش��َك��ايَ��اِت ُم��ْط��َم��ِئ��نٍّ بُ��ْل��بُ��ٍل َك��رَّاِت بَ��يْ��َن
اْل��ُوُروِد نَ��اِديَ��اِت َونَ��َف��اثَ��اِت يَ��تَ��ثَ��نَّ��ى ُم��وِرٍق ِت َوتَ��ِع��الَّ
ُج��ُم��وِد ِم��ْن َوَص��ْح��َوٌة ُس��بَ��اٍت ِم��ْن انْ��ِت��بَ��اٌه ال��رَِّب��ي��ِع ��ُة َزفَّ َه��ِذِه
اْل��ِغ��ي��ِد اْل��ُغ��ُص��وِن َع��َل��ى يَ��تَ��َراَم��ى َص��ْوٍب ُك��لِّ ِم��ْن ِف��ي��ُق ال��دَّ ��يَ��اءُ َف��ال��ضِّ
اْل��َم��ْم��ُدوِد َخ��يْ��ِط��ِه ِم��ْن َوْه��ٌج ـ��َواُن َف��اْألَْل��ـ يَ��ْس��ُق��ُط َح��يْ��ُث ال��لَّ��ْوَن يُ��نْ��ِب��ُت
اْل��ُوُج��وِد َوبَ��ْع��َث اْل��ُق��َوى، انْ��ِدَف��اَع َن َح��يْ��َرا يُ��َراِق��ُب آَدٌم َوإِذَا

15



سأم

آدم

ُرُك��وِد بَ��ْع��َد اْل��ِم��يَ��اِه انْ��ِط��َالَق ِر ال��نَّ��ْه��ـ إَِل��ى يُ��ِع��ي��ُد تُ��َرى، َش��ْيءٍ، أَيُّ
ِب��ال��تَّ��ْغ��ِري��ِد؟! ال��طُّ��يُ��وَر َويُ��ْغ��ِري ـ��ِر ال��زَّْه��ـ َوَرِق ِف��ي اْل��َع��ِب��ي��َر َويَ��ذُرُّ
َولِ��ي��ِد ِغ��َراِر َع��َل��ى َولِ��ي��ًدا ُن اْل��َك��ْو َف��انْ��َدَف��َع أَنْ��َت، ِش��ئْ��َت َم��ا ِش��ئْ��َت
َم��ْوُج��وِد ُم��ْح��َدٍث ُك��لِّ َوَع��ْن ِض اْألَْر ُس��نَ��ِن َع��ْن نَ��بَ��ْوُت َوْح��ِدي أَنَ��ا
ال��تَّ��ِل��ي��ِد ال��طَّ��ِري��ِف َع��اَل��ِم ِف��ي ِل��َي، أَُالِق��ي َم��ِث��ي��ًال َوَال َش��ِب��ي��ًه��ا َال
اْل��ُع��وِد َص��ِل��ي��َب َواِح��ًدا ِف��ي��ِه��َم��ا أَبْ��َق��ى ِل��َص��يْ��ِف��َي ِص��نْ��ٌو َوِش��تَ��اِئ��ي
ُع��ُه��وِد ِم��ْن ِب��ِه ِب��َم��ا يَ��بْ��تَ��ِل��ي��ِن��ي َزَم��انً��ا َل��يْ��َس ال��زََّم��اَن َف��َك��أَنَّ
��ِع��ي��ِد ال��صَّ ِف��ي ��ًرا ُم��َع��فَّ َج��ِب��ي��نً��ا ِن��ي ُدو ِم��ْن يُ��بْ��ِدي��َن ِم��ْل��ُت َم��ا اْل��بَ��َرايَ��ا،
��ُج��وِد ال��سُّ ِب��َغ��يْ��ِر نْ��يَ��ا ال��دُّ تَ��بْ��تَ��ِدْرنِ��ي َواْس��َم��ْح ِب��َي، الَّ��ِت��ي ��ْط��َوَة ال��سَّ َف��ُخ��ِذ
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صوتهللا

��يَ��اءْ ال��ضِّ َوتَ��نَ��اَدى َص��ْوٍب، ُك��لِّ ِم��ْن ��نَ��ا ال��سَّ َف��َخ��فَّ ال��ل��ُه تَ��َك��لَّ��َم
اْل��بَ��َه��اءْ ُس��يُ��وِل ِف��ي َوَغ��اَرْت ـ��يَ��ا ال��دُّنْ��ـ َس��اَح��ِة ِم��ْن اْألَْظ��َالُل ��َح��ِت َوامَّ
يَ��َش��اءْ أَنَّ��ى ��ْوءِ ال��ضَّ َس��يْ��َر تَ��ْم��نَ��ُع َف��َال ��ْت َش��قَّ اْألَْش��يَ��اءُ َك��أَنَّ��َم��ا
اْرتِ��َواءْ! وََغ��يْ��ِر َح��دٍّ َم��ا َغ��يْ��ِر ِم��ْن نَ��ْش��َوًة َف��يَ��ا ال��ل��ُه، تَ��َك��لَّ��َم
َونَ��اءْ َع��َل��يْ��َه��ا، َوإِْل��َح��اٍح ِف��ي��َه��ا َرْغ��بَ��ٍة َع��َل��ى اْل��َك��ْوُن ِب��َه��ا َض��اَق
َوَف��اءْ أَْو تُ��ًق��ى، ِم��ْن أَْو ُم��َرنَّ��ٍح، َه��ًوى ِم��ْن َم��َالِم��ٌح َوْج��ِه��ِه ِف��ي
انْ��ِت��َه��اءْ َل��ُه��نَّ َل��يْ��َس َل��ذَاِئ��ٍذ َع��َل��ى ُم��بْ��تَ��َك��َراٌت َل��ذَاِئ��ذٌ
اْل��َف��َض��اءْ! َم��َراِم��ي ِف��ي بَ��ِع��ي��ًدا َم��اَج��ْت نَ��ْغ��َم��ًة َف��يَ��ا ال��ل��ُه، تَ��َك��لَّ��َم
ال��نِّ��َداءْ َخ��اِف��تَ��اِت َخ��َج��اَل��ى إِالَّ َس��اِح��َه��ا ِف��ي اْألَنْ��َغ��اُم تَ��ْل��تَ��ِق��ي َال
��َف��اءْ َوال��صَّ َرْونَ��ِق��ِه ِم��ْن َواْل��َع��ْط��َف َم��اِئ��ِه ِم��ْن اْل��ُح��بَّ َك��أَنَّ َص��ْوٌت
ال��رََّج��اءْ َل��َف��تَ��اِت َع��ْن َويَ��نْ��َج��ِل��ي ��ٍة ِرقَّ َوِف��ي ِرْف��ٍق، ِف��ي يَ��ْخ��ِف��ُق
اْل��َم��َس��اءْ ِل��َش��ْج��ِو ِذْك��ٌر َوَال َم��اَج، إِذَا ِذْك��ٌر اْل��َف��ْج��ِر ِألََغ��اِن��ي َم��ا

الخليقة

اْل��َع��َدْم ِم��َن َخ��َل��ْق��تُ��ُه اْل��ُم��نْ��تَ��َظ��ْم اْل��ُوُج��وُد َه��ذَا
اْس��تَ��تَ��ْم َح��تَّ��ى أََرْدتُ��ُه أَنَّ��ِن��ي َك��َف��اِن��ي َل��َق��ْد
اْل��ِق��َم��ْم ِم��نْ��َه��ا َوانْ��بَ��ثَ��َق��ْت ُس��ُه��ولُ��ُه َف��انْ��بَ��َس��َط��ْت
اْألََص��ْم اْل��َق��َم��ِر إَِل��ى ��ْت ـ��َش��قَّ �ـ َوانْ� اْألَوَداءُ، �اَرِت َوَغ�
اْل��ِخ��َض��ْم َص��ْدِر ِم��ْن اْل��َم��ْوُج َوَك��رَّ ، ��طُّ ال��شَّ اْرتَ��َع��َش
��َدْم ال��سُّ َف��ْوِق ِم��ْن ـ��َخ��ْض��َراءُ اْل��ـ ُق��بَّ��تُ��ُه َواْرتَ��َف��َع��ْت
َوتَ��ُض��ْم َراِري، ال��دَّ ـ��تَ��اَت أَْش��ـ تَ��ْج��َم��ُع َف��ِس��ي��َح��ٌة
اْل��ُم��ِل��ْم َوال��ظَّ��نُّ ـ��َخ��يَ��اُل، اْل��ـ ِرَح��اِب��َه��ا ِف��ي يَ��ِت��ي��ُه
ُم��ْص��َط��ِدْم يَ��ْص��ِدُم��ُه��نَّ َال اْألَبْ��َص��اُر َوتَ��ْس��َرُح
َع��َل��ْم َوَال ِن��َه��ايَ��ٌة، َوَال ، �دٌّ َح� َال �اَك �نَ� ُه�
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ال��نَّ��َغ��ْم َف��انْ��َه��لَّ ال��لَّ��ْوُن َوَه��لَّ ��ْوءُ، ال��ضَّ َوَرَق��َص
ال��نَّ��َس��ْم َص��ْدِر َع��َل��ى نَ��انً��ا ِم��ْر اْألَْع��َط��اِف ُم��َرنَّ��َح
َويَ��ُض��ْم َويَ��ْل��ُه��و، ِه��ي��ِر اْألََزا ِب��أَْع��َراِف يَ��ْل��ِوي
يَ��ُه��ْم أَنَّ��ى أَنْ��َف��اَس��َه��ا تَ��بْ��َخ��لُ��ُه َال َوال��زَّْه��ُر
َوَدْم َل��ْح��ٍم ِم��ْن ـ��بْ��َع��اَن ��ـ َوال��ضِّ ال��طَّ��يْ��َر، َج��َع��ْل��َت أَنَّ��ى
��يَ��ْم ال��شِّ َم��ْح��ُم��وَم اْل��َوْج��ُد ـ��ى َف��َغ��نَّ��ـ ُق��ْل��َت؛ تَ��َك��اثَ��ِري،
أُُج��ْم ُه��نَّ َف��ِإذَا ِن��ي ُك��و ِل��ْل��َغ��ابَ��اِت َوُق��ْل��َت
اْألُُك��ْم ِم��َن َف��انْ��َط��َل��َق��ْت … … َه��َال َولِ��ْل��يَ��نَ��اِب��ي��ِع
َم��نْ��َظ��َرا ��نَ��ا ال��سَّ َش��ِب��ي��َه َش��ِب��ي��ِه��ي، تُ��بْ��ِص��َرا أَْن ِل��َع��يْ��نَ��يَّ َوَط��اَب
اْل��ُم��ْؤثَ��َرا أَْس��يَ��اِدِه َوَس��يِّ��َد اْل��ُوُج��وِد َع��ِق��ي��َد يَ��ُك��وُن َش��ِب��ي��ًه��ا
ال��ذَُّرا َوتُ��ْص��ِغ��ي اْل��ِب��َح��اُر، َوتَ��ْع��نُ��و اْل��ِج��بَ��اُل تَ��ُه��مُّ َق��ْوًال، َق��اَل إِذَا
َج��َرى َم��ا إِذَا ِم��نْ��ُه ال��نُّ��وُر َوَال َج��ْريً��ا أَْس��َرُع ال��رِّي��ُح َف��َال َويَ��ْج��ِري
تَ��َرى َع��يْ��ٌن اْألَْرِض ِم��َن َم��َك��اٍن ِب��ُك��لِّ َف��ْه��َو اْل��ِف��ْك��ِر، ��ُة ِخ��فَّ َل��ُه
ال��ثَّ��َرى َس��أُِع��زُّ َل��َه��ا: َوُق��ْل��ُت تُ��َراٍب [ِم��ْن] َح��ْف��نَ��ٍة إَِل��ى َوُق��ْم��ُت
َدَرى َل��ْو ِح��َك��ايَ��اتُ��ُه َوأَنْ��ِت اْل��ُوُج��وِد َه��ذَا بَ��ْه��َج��ُة أَنْ��ِت َغ��ًدا
ُم��ْخ��ِب��َرا َس��اِئ��ًال يَ��أْتَ��ِل��ي َف��َال تَ��نْ��َق��ِض��ي َال َوْه��َي َوَح��يْ��َرتُ��ُه،
اْل��َج��ْوَه��َرا يُ��ْدِرَك أَْن َويَ��ْع��ِج��ُز يَ��َراِك بَ��ِع��ي��ٌد َع��َل��يْ��ِه َوِس��رٌّ
اْألَْك��بَ��َرا َواْل��َف��َل��َك ـ��َك��َواِك��ِب، اْل��ـ بَ��ْع��َض اْل��َك��َواِك��ُب َع��نْ��ِك تُ��َس��اِئ��ُل
اْألَنْ��ُه��َرا اْألَنْ��ُه��ُر َوتَ��ْس��تَ��ْف��ِس��ُر اْل��ُغ��ُص��وَن اْل��ُغ��ُص��وُن َع��نْ��ِك َوتَ��ْس��أَُل
َواْألَبْ��ُح��َرا اْل��َف��َالَواِت، َوَغ��ْوَر اْل��ِج��بَ��اِل ُش��مَّ ال��رِّي��ُح َوتَ��ْس��تَ��نْ��ِط��ُق
ُم��ْس��تَ��ْك��ِب��َرا َج��ْم��َع��اءَ ـ��َك��َواِئ��ِن اْل��ـ َع��َل��ى ُم��ِدالٍّ ال��تُّ��َراُب َويَ��ْغ��ُدو
يَ��ْف��َخ��َرا َوأَْن يَ��تَ��َس��اَم��ى، َوأَْن يَ��ِت��ي��َه أَْن َغ��ٍد ِف��ي َل��ُه َوُح��قَّ
ُم��ْق��َص��َرا ُص��نْ��ِع��ِه َع��َل��ى ُم��ِك��بٍّ��ا ال��تُّ��َراَب َه��ذَا أَُع��اِل��ُج َوُرْح��ُت
ُم��ْس��تَ��ْع��ِذَرا َف��يَ��نْ��َه��اُر إَِل��يْ��ِه َوأَْرنُ��و ، َف��يَ��ُه��مُّ ِب��ِه أَِه��ي��ُب
يُ��نْ��َش��َرا َوأَْن يَ��تَ��َج��لَّ��ى، َوأَْن يَ��ِت��مَّ أَْن َرْه��بَ��ًة ِب��ِه َك��أَنَّ
أَْع��ُص��َرا ��ْم��تُ��ُه َوَق��سَّ َم��اِن، ال��زَّ َم��ْع��نَ��ى ابْ��ِت��َداِع��ي��ِه ِخ��َالَل َع��َرْف��ُت
َج��َرى ُم��ذْ يَ��بْ��تَ��ِدئْ َل��ْم َوْه��َو َج��َرى، أََزلِ��يٍّ َح��اِض��ٍر ذَا ُك��نْ��ُت َوَق��ْد
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َم��ْظ��َه��َرا َوآَل��يْ��تُ��ُه َخ��يَ��اًال، ُش��ِغ��ْف��ُت ِألَنِّ��ي إِالَّ ذَاَك َوَم��ا

∗∗∗
أَْش��َق��َرا َرُج��ًال ِب��ِه َف��ِج��ئْ��ُت ُع��ُص��وٌر تَ��َل��تْ��َه��ا ُع��ُص��وٌر َوَم��رَّْت
َرا ُص��وِّ أَْو ُم��ثِّ��َل، ُه��َو إِذَا اْل��َج��َم��اُل َع��َل��يْ��ِه يُ��َق��اُس ِم��ثَ��اًال
يَ��ْص��ُغ��َرا أَْن َل��تَ��َخ��وََّف ِب��ِه اْل��َك��اِئ��نَ��اِت ِف��ي اْل��ُح��ْس��ُن ُش��بِّ��َه َوَل��ْو
َم��نْ��َظ��َرا َط��ْل��َع��تُ��ُه ِل��َع��يْ��نَ��يَّ َف��َط��ابَ��ْت ، يَ��َديَّ ُص��نْ��َع ��ْل��ُت تَ��أَمَّ
اْل��َك��َرى ُع��ُق��وَد يَ��ُح��لُّ َف��َه��بَّ َوَق��بَّ��ْل��تُ��ُه إَِل��يْ��ِه َف��ِم��ْل��ُت
ُم��ْج��َم��َرا2 َوَه��ًوى ُس��رًَّح��ا،1 َه��ًوى ُق��َواَي ِم��ْن َل��ُه تَ��َرْك��ُت َك��أَنِّ��ي
يَ��ْش��ُع��َرا! أَْن َغ��يْ��ِر ِم��ْن أَُداِري��ِه ِل��ُص��نْ��ِع��ي ُم��ِح��بٍّ��ا ِم��نِّ��ي َوأَْع��َج��ُب
اْألَْع��َس��َرا نَ��اُم��وَس��َه��ا َوأُْرِغ��ُم أَْم��ًرا َش��اَم إِذَا اْل��بَ��َرايَ��ا أُِذلُّ
اْل��ُم��ْق��ِف��َرا اْل��بَ��َل��َد ِب��ِه، ـ��ِت��َف��اءً اْح��ـ اْل��َم��ِس��ي��ُر َدَع��اُه أَنَّ��ى َوأُْخ��ِص��ُب،
َواْخ��َض��ْوَض��َرا ��ْخ��ُر، ال��صَّ َل��ُه َل��َه��شَّ ��ُخ��وَر ال��صُّ َق��َدَم��اُه َوِط��ئَ��ْت إِذَا
اْل��بَ��اِل ُم��ْغ��َرْوِرَق َش��اِك��يً��ا ُم��َع��اِت��بً��ا َويَ��نْ��ُدبُ��ِن��ي يَ��ْدُع��ونِ��ي، اْل��يَ��ْوَم ُه��َو َوَه��ا
اْآلِل ِم��َن َظ��نَّ��ْت َوَم��ا ��ُم��وِس، ال��شُّ ِم��َن َوِس��َع��ْت َوَم��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َل��َك َع��َل��يْ��َك ْن َه��وِّ
َوأَْظ��َالِل ِب��أَْزَه��اٍر أَبَ��يْ��َت، إِذَا ُم��ثْ��َق��َل��ًة اْألَْغ��َص��اُن تُ��وِرُق َال تَ��َك��اُد
َح��اِل َع��َل��ى تَ��ْم��ِض��ي، َم��تَ��ى َح��اٌل، تَ��َظ��لُّ َوَال تَ��َراَك َال ُع��يُ��وٌن تَ��َق��رُّ َوَال
بَ��اِل؟ ِم��ْن ��يْ��َك َك��فَّ إَِل��ى أَْدنَ��ى ـ��َم��ْرُغ��وُب اْل��ـ يَ��ُك��ِن َوَل��ْم نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن َرِغ��بْ��َت َم��اذَا
َوآَم��اِل؟ ِب��أَْح��َالٍم َغ��ْرَق��ى إَِل��يْ��َك، َخ��اِط��َرٍة ُك��لُّ تَ��ْس��َع��ى َك��يْ��َف تَ��َرى أََال
َوإِْدَالِل ِك��بْ��ٍر ِم��ْن ِب��َك َم��ا ِل��َف��ْرِط َواِج��َف��ًة َع��نْ��َك َخ��اِئ��بَ��اٍت تَ��ُردَُّه��ا

آدم

َوذُالَّ أََل��ًم��ا ِب��ي َوتَ��َرْك��َت وََع��ذَْال َخ��ْف��ًض��ا أَْوَس��ْع��تَ��ِن��ي
َوَف��ْض��َال ِم��نَ��نً��ا َش��اِك��ٌر َل��َك، ذَاِك��ٌر ِرَح��اِب��َك، ِف��ي أَنَ��ا،

سهالً. 1

صلباً. 2

20



هللا

ثُ��ْق��َال تَ��ْزَداُد َس��آَم��ًة ُت َش��َك��ْو إِذَا َع��َل��يَّ َم��اذَا
ِم��ثْ��َال َل��ُه��نَّ اْل��ُوُج��وِد َم��اِض��ي ِف��ي َرأَيْ��ُت اْل��ُم��ْح��َدثَ��اُت
! ِظ��الَّ اْآلَف��اِق َع��َل��ى َج��رَّْت َوَك��ْم َط��َل��َع��ْت! َك��ْم ��ْم��ُس ال��شَّ
َش��ْك��َال! ��اُه َك��فَّ َوَم��وََّه��ْت َد اْل��ُوُج��و َغ��ِش��َي َك��ْم َوال��لَّ��يْ��ُل
َوأَْص��َال أَْط��يَ��ابً��ا ْدَن َج��دَّ َم��ا ، أَْع��َرَف��ُه��نَّ َوال��زَّْه��ُر
َس��ْه��َال! َوَج��اَب ��اِم��َخ��اِت، ال��شَّ َل اْل��ِج��بَ��ا َغ��َس��َل َك��ْم ��يْ��ُل َوال��سَّ
! أََط��الَّ َوَك��ْم ال��رَِّب��ي��ِع َوْج��ُه َم��َض��ى! َوَك��ْم ال��رَِّب��ي��ُع، َوأَتَ��ى
َم��ْه��َال! َربَّ��اُه، يَ��ا َوأَبُ��وُح، أَْش��تَ��ِك��ي أَنَ��ا إِذَا َم��ْه��ًال
َق��بْ��َال َوَل��جَّ اْل��َح��ِن��ي��ُن، ِب��َك َوَض��جَّ بَ��َل��ى! َس��ِئ��ْم��َت َق��بْ��ِل��ي
ُش��ْغ��َال؟! أَْح��َدثْ��َت ِل��ْم اْل��َك��ْوَن، َه��ذَا يْ��َت َس��وَّ َف��ِل��ْم َال، أَْو

هللا

اْآلِس��يَ��ا اْل��َغ��اِف��َر ُك��نْ��ُت َوَق��اَل: آَدَم إَِل��ى ال��ل��ُه َف��اْل��تَ��َف��َت
َواِع��يَ��ا ُم��ْش��ِف��ًق��ا إَِل��ًه��ا تَ��ِج��ْد تَ��َرى َم��ا َوُق��ْل تَ��بْ��ِغ��ي، ِب��َم��ا ْث َح��دِّ

آدم

اْل��َع��اِديَ��ا ��أََم ال��سَّ يُ��ِزي��ُل أَْرِض اْل��ـ ِف��ي َش��ْيءَ َوَال ، َربِّ يَ��ا َس��ِئ��ْم��ُت
ِب��يَ��ا َه��اِزئَ��اٍت َولَّ��ْت َدنَ��ْوُت، ُك��لَّ��َم��ا َل��ذَاِئ��ذًا تَ��ِع��بْ��تُ��َه��ا
ال��زَّاِه��يَ��ا اْل��ُم��ْزَدِه��ي َوَل��ْونَ��ُه ��نَ��ا ال��سَّ َه��ذَا أُْم��ِس��ُك َل��ْو َوِدْدُت
اْل��َغ��اِديَ��ا اْل��ُم��ْع��تَ��ِزَم َوال��نَّ��َس��َم يَ��نْ��َج��ِل��ي إِذْ اْل��َه��اِرَب َوال��نَّ��َغ��َم
َم��اِض��يَ��ا آَف��اِق��ِه ِف��ي أَْم��َس��اءُ اْل��ـ يَ��نْ��ثُ��ُر َوَم��ا اْل��َف��ْج��ِر، َوَرْونَ��َق
ِه��يَ��ا َه��ِذي َل��ْل��ُح��لُ��ِم! يَ��ا يَ��ُق��وُل: آَدٌم َف��ِإذَا ِظ��لٌّ َوَم��رَّ
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سأم

اإلنسان.

آدم

َخ��يَ��اِل��ي؟! نَ��ِس��ي��ِج ِم��ْن أَْم اْألََع��اِل��ي َوْح��ُي َح��وَّاءُ
َوَج��َالِل َروَْع��ٍة ِم��ْن اْل��ِت��َم��اٌع ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ِك ِف��ي
اْل��َع��اِل��ي اْل��َف��َض��اءِ ِم��َن َل��َم��َح��اٌت َوِف��ي��ِه��َم��ا
اْل��َج��َم��اِل اْرتِ��َه��اِف َف��ْوَق َوَش��ْيءٌ َوَرْق��َرَق��اٌت،
َآلِل��ي ِم��ْن أَِدي��ُم��ُه نُ��وٌر َوْج��ِه��ِك أَِدي��ُم
ال��تِّ��َالِل! بَ��يْ��َن أَنْ��َغ��اُم اْل��ـ تَ��تَ��َه��اَد ��ِل��ي، تَ��نَ��قَّ
َواْآلَم��اِل! أَْح��َالِم اْل��ـ ُظ��نُ��وِن ِف��ي ��ِل��ي، تَ��نَ��قَّ
إِْدَالِل ِم��ْن نَ��ْش��َواُن ُم��ْص��ٍغ َريَّ��اُن َف��اْل��َك��ْوُن
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هللا

َوُس��َؤاِل��ي؟! أُْغ��ِن��يَّ��ِت��ي إِالَّ أَنْ��ِت َه��ْل َح��وَّاءُ،
ال��لَّ��يَ��اِل��ي؟ َع��بْ��َر أَْش��َواُق اْل��ـ أَْط��َل��َع��تْ��َه��ا َوَزْه��َرٌة
ُم��َح��اِل ِم��ْن َم��ِث��ي��لُ��ُه َل��ْح��ٍن ُم��ْف��َرُد َألَنْ��ِت
اْآلَزاِل أُنْ��ُش��وَدَة نَ��تَ��ثَ��نَّ��ى ِب��نَ��ا ُق��وِم��ي
اْل��ِج��بَ��اِل َف��ْوَق ـ��يَ��اءِ ��ـ ال��ضِّ تَ��ْم��تَ��َم��اِت َونَ��ْرتَ��ِم��ي
��اِل ال��ضَّ بَ��يْ��َن نَ��ُه��بُّ ِري��ٍح ُك��لِّ ِف��ي نَ��ُه��بُّ
اْألَْدَغ��اِل لُ��َه��ا َع��َل��ى َه��َم��َس��اٍت َونَ��نْ��ثَ��ِن��ي
اْآلِل َوْه��َج ـ��ُم��وِس ��ـ ال��شُّ نَ��ثْ��َر ال��طِّ��ي��َب َونَ��نْ��ثُ��ُر
اْل��َغ��َواِل��ي َك��َس��تْ��َه��ا إِالَّ ِب��أَْرٍض نَ��ُم��رُّ َف��َم��ا
آَص��اِل ِم��ْن أَْف��نَ��يْ��ُت ��ا َع��مَّ ال��نَّ��ْف��َس أَُس��اِئ��ُل
اْل��َخ��اِل��ي أَْم��ِس��ي َط��َواَل َق��ْف��ًرا اْل��َك��ْوَن َف��أَبْ��ُص��ُر
اْل��َج��َم��اِل ِظ��لَّ ـ��َج��َم��اُل اْل��ـ ِف��ي��ِه َك��اَن َك��أَنَّ��َم��ا
ِب��َض��َالِل��ي ُم��َج��ْل��بَ��بً��ا ُزوًرا ��ْوءُ َوال��ضَّ َوال��طِّ��ي��ُب،
ال��طِّ��َواِل ��ِن��ي��َن ال��سِّ بَ��ْرُد إِالَّ َق��بْ��َل��ِك َك��اَن َم��ا

حواء

اْآلَف��اِق َم��ْف��ِرِق ِف��ي تَ��نَ��دَّى ـ��وِر ال��نُّ��ـ َخ��ْف��َق��ُة إِنَّ��ِن��ي أَْم��ِس ِل��ي ُق��ْل��َت
َواْألَْش��َواِق اْألَْح��َالِم، وََغ��ْوُث ِت اْل��َع��ِش��يَّ��ا ِع��نْ��َد ال��نُّ��ُج��وِم َوانْ��ِت��بَ��اُه
أَْح��َداِق��ي ِف��ي اْألَْع��َم��اُق تَ��تَ��َراءَى َراَح��ْت ، ��تُّ تَ��َل��فَّ إِذَا إِنِّ��ي، ُق��ْل��َت
اْل��ِع��تَ��اِق ال��رََّواِب��ي ِف��ي ال��طِّ��ي��ُب يَ��ْع��بَ��ُق ِب��َش��ْع��ِري ال��نَّ��ِس��ي��ُم يَ��ْع��بَ��ُث َوإِذَا
اْإلِنْ��ِط��َالِق بَ��َة َغ��الَّ بَ��ِع��ي��ًدا َت ��ْو ال��صَّ أَْرَف��ُع إِْن اْألَنْ��َغ��اُم، َوتَ��ُم��وُج
نَ��اُر؟ تُ��وَق��ُد َوَك��يْ��َف اْألَنْ��َواُر؟ َم��ا اْل��َوْه��ُج َم��ا
ال��نَّ��َه��اُر؟ َه��ذَا ـ��َالَم ال��ظَّ��ـ ذَاَك يَ��ْم��َس��ُح َوَك��يْ��َف
اْألَبْ��َص��اُر؟ تَ��ْح��َس��ُب َم��ا إِالَّ ُه��َو َه��ْل َوال��لَّ��ْوُن؟
ِم��ْع��َط��اُر؟ َم��ْش��بُ��وبَ��ٌة ُروٌح أَِل��ْل��َوْرِد تُ��َرى
�َواُر؟ َوِج� �َرٌة، �ْج� َوِه� َوَع��ْه��ٌد ، َم��َق��رٌّ َل��َه��ا
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سأم

اْل��ُم��ْخ��تَ��اُر َوَح��ْدثُ��َه��ا اْل��َف��يَ��اِف��ي ُج��وُد اْل��َوْرُد
وََغ��اُر ِم��ْس��ٌك َج��ْدَواُه تُ��َرابً��ا َرأَيْ��ُت َوَم��ا
اْألَْح��َج��اُر؟! َص��ْدِرَه��ا ِم��ْن ِط��ي��بً��ا تَ��ْس��ُك��ُب َف��َك��يْ��َف
يُ��ثَ��اُر ثُ��مَّ اْألَْرِض ِف��ي َويَ��ْف��نَ��ى ُع��وٌد، يَ��ُغ��وُر
بَ��َواُر؟ َوْه��َي َح��يَ��اَة، اْل��ـ ِم��نْ��َه��ا يَ��أُْخ��ذُ َف��َك��يْ��َف
�َراُر؟ �ِت� َواْف� �ٌة � َوِرقَّ أََزْه��ٌو اْل��َح��يَ��اُة؟ َوَم��ا
َوانْ��ِت��َش��اُر؟ َوَوثْ��بَ��ٌة َوانْ��ِت��َف��اٌض َخ��ْف��َق��ٌة أَْم
اْك��ِف��َراُر؟ ال��تُّ��َراِب َوِف��ي َح��يَ��اٌة اْل��ُغ��ُص��وِن أَِف��ي
َويَ��َح��اُر! َس��أَْل��تُ��ُه َم��ا إِذَا َع��ْق��ِل��ي يَ��ِض��لُّ
تُ��َداُر َوَك��يْ��َف ِب��َه��ا، ��ا َع��مَّ ��ْه��َب ال��شُّ َوأَْس��أَُل
اْل��َق��َراُر؟ ِم��نْ��َه��ا َوأَيْ��َن تَ��ْج��ِري أَيْ��َن ِم��ْن َوال��رِّي��ُح
اْألَْس��َراُر ��نَ��ا تَ��لُ��فُّ ُم��بْ��َه��َم��اٍت ِف��ي نَ��ِع��ي��ُش
اْألَْس��تَ��اُر؟ ُدونِ��نَ��ا ِم��ْن تَ��ْه��ِوي َع��ْزُم��َك َف��أَيْ��َن

آدم

اْل��َج��َم��اِل َخ��ْل��َف ِب��اْألُُص��وِل َل��نَ��ا َم��ا َوُس��َؤاِل ��ٍف تَ��َل��هُّ ِم��ْن اتْ��ُرِك��ي
اْآلَزاِل يَ��ِد ِم��ْن َم��ْس��َراُه ِرُك نُ��ْد إِذَا َوْه��ًج��ا ��يَ��اءَ ال��ضِّ نَ��ِزي��َد َل��ْن
َف��أُبَ��اِل��ي بَ��ثِّ��ِه ِم��ْن يُ��بَ��اِل��ي َال َق��ْل��ِب��ي ال��طِّ��ي��ُب يَ��ْغ��ُم��َر أَْن َوِب��َح��ْس��ِب��ي
اْل��ِج��بَ��اِل َف��ْوَق ��َم��اءَ ال��سَّ َوَش��دَّ ـ��َل ��ْه��ـ ال��سَّ بَ��َس��َط ِل��لَّ��ِذي اْل��ِع��ْل��ُم ذَِل��َك
اْألََع��اِل��ي ذَُراُه إَِل��ى َوتَ��ْرنُ��و ـ��ِه َويُ��َغ��نِّ��ي��ـ َع��اِل��يً��ا اْل��َك��ْوُن يَ��ْه��ِت��ُف
َواْآلَم��اِل اْل��ُق��لُ��وِب َوَق��ْص��ُد ـ��يَ��ا ال��دُّنْ��ـ َغ��ايَ��ُة ِالْس��ِم��ِه َف��ال��تَّ��َس��اِب��ي��ُح
اْإلِبْ��ِت��َه��اِل َع��ِم��ي��َق��ُة َص��َالٌة ـ��ِح ��بْ��ـ ال��صُّ ُغ��َرِر ِم��ْن اْألَْض��َواءِ َوانْ��ِط��َالُق
ِل��ْألَْدَغ��اِل اْألَْدَغ��اَل َوبَ��ثَّ ـ��ِب ِب��ال��طِّ��ي��ـ ْوُح ال��دَّ تَ��َرنَّ��َح َوَص��َالٌة
ال��رَِّم��اِل تَ��ْح��َت ��ْح��َراءِ ال��صَّ َوَص��ْم��ُت ـ��ِب ِب��اْل��ِخ��ْص��ـ يُ��وِع��ُد اْل��يَ��نْ��بُ��وِع، َوُه��تَ��اُف
ال��تِّ��َالِل َوُح��ْل��ُم ��ذَا، ال��شَّ َوتِ��ي��ُه ٌق، َرْق��َرا َواْل��َف��ْج��ُر ال��طُّ��يُ��وِر، َوِغ��نَ��اءُ
َخ��يَ��اِل َوُك��لُّ َل��ُه، َوَح��ْم��ٌد ـ��ِه ��يْ��ـ َك��فَّ ِل��َرْح��َم��ِة ِذْك��ٌر َل��ْوٍن ُك��لُّ
بَ��اِل��ي َص��ْح��ِو َوِف��ي ُح��ْل��ٌو، ُش��ُروٌق ـ��ُت أَْغ��َف��يْ��ـ أَنَ��ا إِذَا َغ��ْف��َوتِ��ي، ِف��ي ُه��َو
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هللا

��َؤاِل ال��سُّ بَ��ْع��َد ��َؤاِل ِل��ل��سُّ َط��يِّ��ٌب َوْرٌد ال��نَّ��َواِظ��َر يَ��ْغ��ِب��ُط َم��ا أَْص��ُل
اْل��َع��اِل��ي ذَُراُه إَِل��ى ُه��ُدوءٍ، ِف��ي تَ��َع��اَل��ى َص��َالًة َوْل��تَ��ُك��ْن … َف��اتْ��ُرِك��ي

حواء

َوُم��َق��اَم��ا َم��نْ��َه��ًال َوتَ��َع��اَل��يْ��َت َك��َالَم��ا ِط��بْ��َت ��َالَة! ال��صَّ ��َالَة ال��صَّ
تَ��تَ��َس��اَم��ى؟! َوأَْع��يُ��نً��ا َواِج��َف��اٍت، ُق��لُ��وبً��ا نَ��َظ��لَّ أَْن ِف��ي َم��ْج��ٍد أَيُّ
ِق��يَ��اَم��ا؟! أَْو َدأْبُ��نَ��ا، َوال��تَّ��َس��اِب��ي��ُح ُس��ُج��وًدا نَ��َظ��لَّ أَْن ِف��ي ِع��زٍّ أَيُّ
ال��ذَِّم��اَم��ا؟! ��بَ��اُع ال��سِّ تَ��ْح��َف��ُظ َوَم��ا ـ��ُن، اْل��ُغ��ْص��ـ يُ��ْدِرُك َم��ا َف��ْوَق نَ��ْح��ُن َوَم��تَ��ى
ْل��َه��اَم��ا اْإلِ َواْج��َح��ِد َولِ��ل��زَّْه��ِر، ءِ ��ْو ِل��ل��ضَّ َواْل��بَ��ْوَح ��َالَة ال��صَّ َع��نْ��َك َخ��لِّ
َواْح��ِت��َراَم��ا َوِرْف��َع��ًة َش��أْنً��ا ال��ل��َه نُ��َس��اِو َواْع��تَ��ِم��ْدُه اْل��ِع��ْل��َم َواْط��لُ��ِب
إِْع��َظ��اَم��ا ُدونَ��نَ��ا َوتَ��نْ��َه��اُر ـ��يَ��ا ال��دُّنْ��ـ َل��نَ��ا تُ��َص��لِّ��ي َم��ْن نَ��ْح��ُن ِل��نَ��ُك��ْن
َوُه��يَ��اَم��ا َونَ��ْش��َوًة، اْل��ِت��َم��اًس��ا، ـ��َه��ا أََغ��اِن��ي��ـ ُك��لَّ ال��طُّ��يُ��وُر ِل��تُ��َغ��نِّ
َغ��َراَم��ا ��يَ��اءُ ال��ضِّ َل��نَ��ا َويَ��ْج��ِري ِح ْو ال��دَّ ِف��ي اْألََم��اِل��ي��ُد َل��نَ��ا ��ْق َوْل��تُ��َص��فِّ
اْألَيَّ��اَم��ا اْل��ُم��َط��يِّ��ِب ِف��ي��َه��ا، ِخ��ِر ال��زَّا ِب��اْل��َه��َوى َزْه��َرٍة ُك��لُّ َوْل��تَ��بُ��ْح
َظ��َالَم��ا اْل��ُوُج��وَد نُ��ْل��ِب��ُس أَْو ـ��َن، ال��لَّ��ْو َونَ��ْه��ِد ال��نُّ��ُج��وَم، نُ��ْط��ِل��ُع ِب��نَ��ا ُق��ْم
َونِ��َظ��اَم��ا َرْوَع��ًة ��ْدُه َونُ��َم��هِّ َج��ِدي��ًدا ُوُج��وًدا نَ��بْ��تَ��ِدْع ِب��نَ��ا ُق��ْم
َواْإلِبْ��َراَم��ا اْإلِبْ��َداَع َه��ذَا يَ��ُك َل��ْم إِْن اْل��َع��يْ��ُش َف��َم��ا نَ��بْ��تَ��ِدْع! ِب��نَ��ا ُق��ْم
تَ��َم��اَم��ا اْل��بُ��لُ��وِغ َص��ْع��َب ِم��ثَ��اًال ـ��ِب��ْح َوْل��نُ��ْص��ـ ��ِب��ي��َه��اِن ال��شَّ أَنَّ��ا َك��َف��انَ��ا ُق��ْم
َواْل��َح��َراَم��ا ِح��لَّ��ُه يَ��ْخ��تَ��اُر ـ��ُح��رَّ اْل��ـ َف��ِإنَّ َل��ُه اْإلِ َح��رََّم تَ��ُق��ْل َال
أََم��اَم��ا يَ��َظ��لَّ ِل��َك��ْي إِالَّ َم َح��رَّ َم��ا ال��ل��ُه َح��رََّم ال��ل��ُه َح��رََّم

اإلنسان

اْل��َه��َوانَ��ا يَ��ْس��َح��بَ��اِن َط��يْ��َف��اِن ـ��َص��اِر اْألَبْ��ـ َم��َدى َخ��ْل��َف اْل��بَ��ِع��ي��ِد، اْل��بَ��ِع��ي��ِد ِف��ي
َظ��ْم��آنَ��ا َل��يَ��ْغ��تَ��ِدي َح��تَّ��ى ْف��َد ال��رِّ َف��يَ��أْبَ��ى ِرْف��ًدا اْل��يَ��نْ��بُ��وَع يَ��ْس��أََالِن
َزَم��انَ��ا َف��اْس��تَ��ْج��َديَ��اَه��ا َوِط��ئَ��اَه��ا أَنَّ��ى ��ِخ��يَّ��ُة، ال��سَّ ال��تُّ��ْربَ��ُة تُ��ْج��ِدُب
اْألَْغ��َص��انَ��ا تَ��َف��يَّ��آ َم��ا إِذَا ِب��ال��ظِّ��لِّ تَ��بْ��َخ��ُل اْألَْغ��َص��اُن َوتَ��َك��اُد
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سأم

َش��تْ��آنَ��ا ُم��َه��ْرِوًال َوَولَّ��ى ـ��ُن اْل��ُح��ْس��ـ َونَ��بَ��ا َج��َف��اُه��َم��ا، َخ��يْ��ٍر ُك��لُّ
َوال��رَّيْ��َح��انَ��ا اْل��ُوُروَد َواْس��تَ��َردَّ َك��يْ��ًدا ��ْوَك ال��شَّ نَ��ْف��َس��ُه ال��تُّ��ْرُب َف��َك��َس��ا
َوبَ��انَ��ا َوَش��تَّ َداِن��يً��ا، َوَل��ْو ـ��ُق��وُت، اْل��ـ َع��َص��ى ُق��وتً��ا يَ��ْط��لُ��بَ��اِن َف��ِإذَا
اْألَبْ��َدانَ��ا ُق يُ��َم��زِّ َع��ِن��ي��ٍد ِن اْل��َك��ْو َم��َع ِع��َراٍك ِف��ي ال��طَّ��ِري��َداِن
َوَم��َك��انَ��ا َخ��اِط��ًرا يَ��َق��رَّاِن َال َح��تَّ��ى ال��زََّواِب��ُع ��اُه��َم��ا تَ��تَ��َق��صَّ
اْألَْق��َرانَ��ا تُ��ْرِه��ُق ال��طَّ��يْ��ِر َم��َع ٍب َح��ْر إَِل��ى ��بَ��اِع ال��سِّ َم��َع ِق��تَ��اٍل ِم��ْن
اْل��ِع��ْق��بَ��انَ��ا اْل��َك��َواِس��َر يَ��ْدَف��َع��اِن َوِح��ي��نً��ا ِح��ي��نً��ا اْل��ِغ��ْربَ��اَن يَ��ْدَف��َع��اِن
اْل��ِوْل��َدانَ��ا ��َق��ا ِل��ل��شَّ يَ��ِزي��َداِن ا َع��دٍّ َك��ثُ��َرا َوَق��ْد أَتَ��ُظ��نَّ��اُه��َم��ا
اْإلِنْ��َس��انَ��ا؟ ذَِل��َك — َف��أَْدَرْك��َت اْل��ِح��سِّ َم��َدى بَ��َل��ْغ��َت إِْن — َف��يَ��ُك��ونُ��وَن
اْل��َك��انَ��ا ِل��ْل��َق��ِدي��ِم ِم��نْ��ُه َص��بْ��َوًة َف��يَ��ْرنُ��و اْل��َق��ِدي��َم اْل��َم��ْح��ِت��َد يَ��ذُْك��ُر
َح��يْ��َرانَ��ا يَ��ْف��تَ��ِدي َوْه��َو ��َه��ا، ال��سُّ ِف��ي َوأُْخ��َرى ال��تُّ��َراَب، تَ��ْرتَ��ِع��ي ُم��ْق��َل��ٌة
َح��ْس��َرانَ��ا ُم��َك��بَّ��ًال َويُ��ْم��ِس��ي ِض اْألَْر ِم��َن انْ��ِف��َك��اًك��ا يَ��ْط��لُ��ُب أَبَ��ًدا
ُج��ثْ��َم��انَ��ا ��ُه يَ��ُض��مَّ أَْن إَِل��ى ـ��ِر اْل��ُع��ْم��ـ أَبَ��َد ِب��ِه ُم��ْم��ِس��ٌك َوال��ثَّ��َرى

حواء

َخ��ِب��ْل��َت؟ تَ��دَِّع��ي، تُ��َرى َم��ا

آدم

ال��رَّْح��َم��انَ��ا َواْس��تَ��ْغ��ِف��ِري تُ��وِب��ي، �ْدُت �اَه� َش� �ْد �َق� َل�
َه��َوانَ��ا نَ��ْح��يَ��ا اْل��َج��َم��اَل، َونَ��ْح��يَ��ا ـ��ِر ِب��اْل��َخ��يْ��ـ نَ��نْ��َع��ُم ، إَِل��يَّ َوتَ��َع��اَل��ْي
َظ��ْم��آنَ��ا َرأَيْ��تُ��ُه َم��ْوتً��ا ـ��ِع��ْل��ِم اْل��ـ ُدوَن إِنَّ َم��ْط��َم��ٍع ُك��لَّ َواتْ��ُرِك��ي

26



هللا

حواء

نَ��تَ��َوانَ��ى أَْن َف��اْل��َم��ْوُت َرْه��ًف��ا، ـ��ِح��سَّ اْل��ـ َص��َدْق��َت َوَه��ْب تَ��ْه��ِذي، ُع��ْدَت
َواْل��ِج��نَ��انَ��ا َوال��تُّ��َق��ي اْل��َج��ْه��َل، َوُخ��ِذ َواْق��نَ��ْع اْل��َم��ْوَت، َع��اِط��ِن��ي اْل��ِع��ْل��َم، َع��اِط��ِن��ي

اإلنسان

… اْل��َه��َوانَ��ا يَ��ْس��َح��بَ��اِن َط��يْ��َف��اِن ْه��ِر، ال��دَّ ِق��يَ��اِم ِع��نْ��َد اْل��بَ��ِع��ي��ِد، ِف��ي َوإِذَا
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