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األرض آهلة

التالل، جميع الليل، بحِر مدُّ هو الذي الصمُت، وابتَلع عرش، العرصالثاني ليلة حلَّت وعندما
األنهار فرتاكضت الجبال، عىل الحياة، األرضوأسياُد يف املولودون الثالثة، اآللهة ظهر

أقدامهم، إىل
صدورهم، الضباب أمواج وغمرت

العالم، فوق بجالل رءوُسهم وارتفعت
السهول. فوق الرعيد، كالرعد أصواتهم فتموَّجت تكلموا، ثمَّ

رشًقا، تهبُّ الريح إن األول: اإلله
الجنوب، نحو وجهي أحوِّل أن فأريد

امليتة. األشياء برائحة مشامي تمأل الريح ألن
وسخيَّة، لذيذة وهي امُلحرتقة، األجسام رائحة هذه الثاني: اإلله

ها. أتنشقَّ أن أودُّ وأنا
الضئيل، لهيِبها عىل امُلحرتقة امليتوتة رائحة هي األول: اإلله

بوفرة، الهواء دقائق تمأل وهي
الهاوية، يف الفاسد الهواء يُزعجها كما حوايسِّ فتُزعج

فيه. رائحة ال الذي الشمال إىل وجهي أحوِّل أن أريد ولذلك
امُلثمرة، للحياة امُللتهب العبري إنها الثاني: اإلله

أوان. كل ويف اآلن ه أتنشقَّ أن أودُّ ما وهي
التضحية، عىل اآللهة تعيُش إنما

بالدم، عطشها ُغلَّة وتربِّد
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الفتية، بالنفوس قلوبَها وتسكِّن
املوت، قلب يف القاطنني أرواح دها تُصعِّ التي الدائمة بالتأوُّهات عزائمها وتشدِّد

األجيال. رماد عىل مبنية وعروشها
كائن، هو ما كلَّ روحي سئمْت قد األول: اإلله

عاَلًما، ألَخلُق يًدا أمدَّ لن فأنا
الوجود. من عامًلا ألمُحَو وال

أموت، أن قادر أنني لو ألعيش كنُت ما إنني
كتفي، عىل كلِّها األعرص ثقل ألنَّ

نومي. كنوز يَستنفد يَنقِطع ال الذي البحر وهدير
األول، املطلب أخرس أن يل ليت فيا

الزائلة. كالشمس فأزول
غايتها، من ألوهيَّتي أجرَِّد أن أستطيع لو أودُّ

الفضاء، يف ميتوتتي أنفاس ألنفَخ
بعد. فيما أكون فال

األزمان! فراغ إىل الزمان ذاكرة من وأمَيض أَحرتق أن يل ليت يا
القديمان. الشقيقان أيها أصغيا ، أخويَّ يا أصغيا الثالث: اإلله

الوادي، ذلك يف شابٍّا فإن
الليل. أذن يف قلبه مكنونات يُنِشد
واألبنوس، الذهب من قيثارته إنَّ

والذهب. الفضة من وصوتَه
أكون؛ ال أن ألتمنَّى املقدار بهذا مغروًرا لسُت إنني الثاني: اإلله

الطرق، أصعب إال أختار أن أَقدر ال فأنا
األرض، قلب إىل وأراقبها البذور ألزرع السنني؛ شوكة د وأُخضِّ الفصول، ألتتبَّع

عندما فأقلعها أعود ثمَّ حياتها، لتَحضن بقوة وأُسلِّحها مخبئها من الزهرة ألدعو
الرسمدية، الظلمة من اإلنسان ألُنهض الغابة؛ يف العاصفة تضَحك

األرض، إىل حنينها لجذوره أحفظ ولكنَّني
أقداحه، حامل املوت وأجعل للحياة، العطش فيه ألغرس

بالِعناق واملضمحلَّة بالحنني، املتزايدة بالشوق، املتسامية باأللم، النامية املحبَّة ألعطيه
األول،
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العلوية، األيام بأحالم لياليَه ألُمنِطَق
املقدَّسة. الليايل رؤى أيامه يف وأسكب

تتغري، ال التي بامُلماثلة ولياليه أيامه عىل أحكم ثمَّ
الجبل، عىل كالنرس خياله ألجعل

البحار، كَعواصف وأفكاره
الحكم، يف بطيئًة يًدا أعطيه ثمَّ

ل، التأمُّ يف ثقيلًة وقدًما
إلينا، ليلتَجئ وكآبًة أمامنا، ليرتنَّم مرسة ألمنحه

طعاًما، طالبة مجاعتها األرضيف ترصخ عندما وضيًعا أجعله ثمَّ
الجلد، فوق عالية نفسه ألرفع
غدنا، مذاقة عىل قادًرا ليصري

بالحمأة، غ يتمرَّ جسده وأحفظ
أَمِسه. ذكر يتناىس ال لكي

الزمان، منتهى إىل اإلنسان نَحكم أن بنا يليق هكذا
أمه، برصاخ تبدأ التي النسمة مقيِّدين

أوالده. بنواح وتنتهي
لجنٍس ضعيًفا دًما أرشب أن أريد ال أنني بيد عطًشا، يحرتق قلبي إن األول: اإلله

ضعيف؛
فمي. يف املذاق مرُّ فيها الذي والعصري ملطَّخة، الكأس ألن

بني من سقطت أن تلبث لم سة متنفِّ أشكاًال منه وصنعت الطني عجنُت قد مثلك وأنا
والتالل. اآلجام إىل أصابعي

الحياة. لبداءة امُلظلمة األعماق أنرُت قد مثلك وأنا
الصخرية. األعايل إىل الكهوف من تزحف وراقبتها

جماله؛ ووضعت الربيع أحرضُت قد مثلك أنا
والتكاثر. اإلنتاج عىل وتُرغمه الشباب عىل تقبض غواية ليكون

َمزار. إىل مزار من باإلنسان رسُت قد مثلك أنا
يرانا أن غري من بنا مضطرب إيمان إىل املنظورات غري من اء الصمَّ مخاوَفه وحوَّلُت

يَعرفنا. أو
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أمامنا، ليَنحني رأسه عىل الهوجاء العاصفة جعلُت قد مثلك أنا
إلينا، يرصخ حتى قدميه تحت األرض وزعزعُت

جزيرته، عش عىل فطغى الرببري األوقيانوس أثرت ومثلك
إلينا. توسله يف مات حتى
منه، وأكثر فعلته، هذا كل
باطل. فارغ فعلته ما وكل

النوم. هو وفارغ اليقظة، هي باطلة
الحلم. هو وفارغ باطل مرات وثالث

للقمر، تَرقص فتاة تلك الريحان غابة يف إن أخوي، يا الثالث: اإلله
النَّدى، ِمن نجمة ألف َشعرها ويف

جناح. ألف قدَميها وحول
َكرَمتنا، اإلنسان، غرسنا قد إننا الثاني: اإلله

األول، للفجر األرجواني باب الضَّ يف األرض وفلْحنا
نامية، النَّحيلة األغصان وراقبْنا

الفصول. تَعرف لم التي والسنني األيام مرِّ عىل الفتية األوراق وغذَّينا
الَغضوب، العنارص ضدَّ الرباعم نَّا وحصَّ

املظلمة. األرواح اعتداء من الزهرة وحرْسنا
عنبها، كرَمتُنا أخرجت وقد واآلن،

األقداح. لتملئوا املعرصة إىل تحملونه ال فأنتم
الثمر؟ ستجمع أيديكم من أقدر أيٍد فأية

الخمرة؟ يَنتظر عطشكم من أنبل مطلب وأي
لآللهة، طعام فاإلنسان

هدى. غري عىل الهائمة نسمته املقدَّسة اآللهة شفاه تمتصُّ عندما يَبتدئ اإلنسان ومجد
برشيٍّا. ظلَّ إذا له قيمَة ال برشيٌّ هو ما كل
اللذيذ، الشباب ووْجد األطفال، طهارة إنَّ

الناضجة، الشيخوخة وحكمة العزوم، الرجولة وهوى
املحاربني، ونرص امللوك، مجد إن

والقدِّيسني، الحاكمني ورشف عراء، الشُّ وشهوة
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اآللهة. خبز وهو ثناياها، يف تَحمله ما وكل هذه، كل
أفواهها. إىل اآللهة ترفْعها لم إذا بركة بغري خبًزا إال تكون لن وهي

هكذا البلبل، يَبتلعها عندما محبة أنشودة إىل ل تتحوَّ اء الصمَّ الحنطة حبة أن وكما
األلوهية. ق يتذوَّ لآللهة خبًزا كان إذا اإلنسان

اآللهة! خبز هو اإلنسان إن نعم؛ األول: اإلله
الخالدة! اآللهة مائدة إىل سيأتي اإلنسان ِمن هو ما وكل

الوالدة، وعذاب الحمل، آالم
الليل، كبد يشقُّ الذي األطفال رصاخ

ثْديَيها. من الذاوية الحياة لتسكب إليه تتوق التي النوم تصارع وهي املرأة وغم
بأحمال امُلثقلة والعربات املتقطِّعة، الشباب صدور من الخارجة امُللتهبة األنفاس

بعد. خزائنها تفتح لم التي األهواء
الذابلة الشيخوخة ات وتحرسُّ األرضالجدباء، تَحُرث وهي عرًقا القاطرة الرجولة جباه

القرب. إىل — الحياة إرادة ضدَّ — الحياة تدعو عندما
اإلنسان! هو هذا تأملوا،

الجائعة، لآللهة طعاًما فيصري الجوع يَلُده مخلوق
يموُت. ال الذي املوت أقدام تحت األرض تراب يف تدبُّ وكرمة

الرشيرة، األشباح ليايل يف تُزهر زهرة
والعار. والرعب الدموع أيام يف إال ينضج ال وعنب
وأرشب، آُكل أن إيلَّ تَطلُبون كلِّه هذا رغم عىل وأنتم

نة. املكفَّ الوجوه بني أجلس أن إيلَّ وترغبون
الصخرية، فاه الشِّ ِمن حياتي وأستقي

اليابسة! األيدي ِمن خلودي وأقتبل
الراعبان، األخوان أيها ، أخويَّ يا الثالث: اإلله

الوادي، أعماق يف يغني الشاب إن
الجبال، أعايل إىل تتصاَعد أنشودته ولكنَّ

األرض. أحالم ويبدِّد السماء، كبد ويشقُّ بصوته، الغابة يهزُّ وهو
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أذنيك، يف بغالظة تطنُّ النحلة إنَّ دائًما): أذنيه (يصمُّ الثاني اإلله
فمك، يف املذاق مرُّ والعسل

أعزِّيَك، أن أودُّ إنني
ذلك؟ إىل السبيل أنَّى ولكن

اآللهَة؛ اآللهُة تُخاطب عندما الهاوية غري يُصغي فليس
تقاس، وال تُحدُّ ال اآللهة بني الفاصلة الهوَّة ألن

فيه، ريَح ال صامت والفضاء
يَك، أعزِّ أن أريد هذا كلِّ ومع

صافية. نقية بالغيوم املتلبِّدة دائرتك أجعل أن أريد
والفهم، بالقوة ُمتساويان أننا ومع
النصح. لك أُخلص أن أريد فإنني

الذي النور يف اآلخر أحدنا البدء، أبناء نحن، ورأينا الفضاء، األرضمن خرَجِت عندما
الهواء مجاري أنعش الذي األول، امُلرتعش، ، الخفيَّ الصوت أصعدنا حينئٍذ فيه، عيب ال

واملاء.
البطيئة خطواتنا صدى ومن الشيخ، الفتي العالم سطح عىل جنب، إىل جنبًا مشينا، ثمَّ
إال يَر ولم ورغباتنا، أفكارنا بخياله وأظلم خطواتنا، آثار فاقتفى رابًعا، إلًها الزمان ُولَِد

عيوننا. بنور
يف ُمجنًَّحا نغًما الرُّوح وكان الحياة، إىل الرُّوح وجاءت األرض، إىل الحياة جاءت ثمَّ
السنني، مقاييس معرفة عىل غرينا أحد يقدر ولم والرُّوح، الحياة عىل فحكمنا الوجود،
البحر ظهريته مدِّ يف فزفْفنا السابع العرص جاء حتى األعوام، يف السديمية األحالم وموازين

للشمس. عروًسا
ما وسقمه، ضعفه رغم عىل الذي اإلنسان، أخرجنا املقدَّس الزواج هذا مضَجع ومن

والديه. شارَة يَحمل برح
نافذًة ُطُرًقا وجدنا قد النجوم، يف وعيناه األرض عىل يميش الذي اإلنسان، وبواسطة
املياه عىل النامية الوضيعة القصبة وهو اإلنسان، ومن األرض، يف النائية األصقاع أبعد إىل
جميع يف الصامت العالم إىل صوتنا الفارغ قلبه من نسكب مزماًرا صنعنا قد امُلظلمة،
أرض ومن بالشمس، امُلحرتقة الجنوب رمال إىل فيه، شمس ال الذي الشمال ومن أرجائه،

األيام، تذبح حيث األخطار جزائر إىل األيام، تُولد حيث النيل عرائس

10



األرض آلهة

بغايتنا، ع يتشجَّ القلب الضعيف اإلنسان ترى
والسيف. بالقيثارة فيغامر

سيادتنا، ويُعلن إرادتنا، يُذيع فهو
رغباتنا. بحر إىل سائرة أنهار هي محبَّته بأقدام يطؤها التي وامَلجاري

الشمس. إىل البحر زفاف

اإلنسان. نوم يف أحالمنا نحلم أعالينا، إىل جالسني فنحن،
التالل، عىل كمالها وتنشد البعيد، الشفق وادي لتُفارق أيامه نحثُّ إننا
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العالم، تجرف التي العواصف تُسريِّ وأيدينا
امُلثمر، الجهاد إىل العقيمة السالمة من اإلنسان وتحمل

االنتصار، إىل ت ثمَّ وِمن
لهيب، إىل اإلنسان نفس تحوِّل ة نريِّ بصرية أعيننا ويف

ثائرة، ونبوَّة رفيعة وحدة إىل وتقوُده
الصلب، إىل ت ثمَّ ومن

للعبودية، اإلنسان ُولَِد فقد
ومكافأته، رشفه وبالعبودية
بنا، ملا عالمًة نطلُب باإلنسان
ذواتنا. كمال نَنُشد وبحياته

صوتنا؟ صدى يرى أن يستطيع قلٍب فأي اإلنسان، قلب األرض تُراب أخَرَس فإذا
َمجِدنا؟ ملعان يرى أن يستطيع فَمن الليل، بظلمة اإلنسان عيون عميَت وإذا
ومثالنا؟ صورتنا وهو األول، قلبنا ابن وهو باإلنسان نفعل أن يجب فماذا

القديران، األخوان أيها ، أخويَّ يا الثالث: اإلله
اإلنشاد، بخمرة سكرتا قد الحسناء الراقصة قدَمي إن

امُلرتعشة، الهواء دقائق فأثارتا
بجناَحيها. مرتفعًة تحلِّق كالحمامة وهي

ة، القربَّ تُنادي ة الُقربَّ األول: اإلله
فوقها، يحوم النرس ولكنَّ

اإلنشاد. إىل لتُصغي ف تتوقَّ ال وهي
اإلنسان. بعبودية وراضية اإلنسان، بعبادة لة ُمتكمِّ الذات محبة تعلن أن تريد أنت

قياس. وال لها حدَّ ال ذاتي محبة ولكن
األرض، يف منِّي يموت ما عىل أسمَو أن أريد فأنا

السماوات، يف عرًشا يل وأتَّخذ
باألفالك، وأُحيط بذراعي، الفضاء فأمنطق

قوًسا، املجرَّة من أتَّخذ أن وأريد
سهاًما. امُلذنبات ومن

12



األرض آلهة

الالنهاية. أحكم أن أريد وبالالنهاية
منالك. يف كان ولو هذا تفعل أن تريد فال أنت أما

اإلنسان، إىل اإلنسان فنسبة
اآللهة. إىل اآللهة كنسبة هي

التعب، قلبي إىل تحمل أن تريد وأنت
الضباب، يف املنقضية األدوار ذكرى

الجبال، بني ذاتها نشدت نفيس أن حني يف
الهاجعة، املياه يف صورتهما بتا تعقَّ وعينيَّ

والدتها، أثناء يف نحبها قضْت أميس عروس ولكن
رحمها، يزور فقط فالصمت

ثديها. تُرضع الرياح تَقذفها التي والرمال
املقيدة. ألوهيتي والد يا املائت، األمس أيها أميس فيا

طريانك، يف عليك قبض عظيم إله أي
قفص؟ يف الوالدة عىل وأرغمك

لتَِلدي؟ بطنك يف حرارتها بعثت جبَّارة شمس وأية
ألعنك. ال ولكنَّني أباركك، ال إنني

الحياة، بأحمال كاهيل أثقلت أنك فكما
اإلنسان. كاهل أنا أثقلُت هكذا
منك. قساوًة أقل كنُت أنني بيد

زائًال. ظالٍّ اإلنسان جعلت قد الخالد، فأنا،
خالًدا. خلقتَني فقد املائت، أنت، أما

املائت، األمس أيها أميس، فيا
البعيد، الغد مع تعود هل

املحاكمة؟ إىل فأقودك
للحياة، الثاني الفجر مع تَستيقظ وهل

األرض؟ من باألرض العالقة ذاكرتك فأمحو
القدماء، األموات جميع مع تقوم أنَّك لو أودُّ

املريرة، بأثمارها األرض تَختنق حتى
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فيها، املذبوحني بدماء البحار جميع وتُنتن
عبثًا. الذاهب الخصب من األرض يف ما كل الويل فوق الويل ويَستنزف

القدِّيسان، األخوان أيها ، أخويَّ يا الثالث: اإلله
الساحرة، األنشودة فتاتُنا سمعْت قد

املرنِّم. عن اآلن تفتِّش وهي
تها، مرسَّ دهشة يف كالخشف، وهي
والجداول، الصخور فوق ترقص

الجهات. جميع يف فتديرها
املائتة، املطالب تُرافق التي الغبطة أجمل ما
املولودة! النصف الغاية تفتحها التي والعني

بها! املوعود الغبطة من به ستتمتَّع ملا املرتجفة االبتسامة أحىل ما
السماء، من تساقطت زهرة أية
الجحيم، عن ارتفع لهيب أي

األنفاس؟ املقطع والخوف الفرح هذا إىل الصمت قلب فحمل
األعايل، عىل حلمناه حلم أي
الريح، يف بعثْناه فكر أي

الوادي، غفلة فأيقظ
الليل؟ عيني وفتح

املقدَّس. النَّول أُعطيت قد إنك الثاني: اإلله
الثياب. لحياكة الفنَّ وأُعطيت

األبد، إىل لك سيكونان والفنُّ فالنَّول
والنور، األسود الخيط معهما لك وسيكون

والذهب. األرجوان أيًضا ولك
ثوبًا. نفسك من تحوك هذا كلِّ مع وأنت

والنار، الحيِّ الهواء من اإلنسان نفس يداك نسجت قد
الخيط، تقطع أن اآلن تريد وأنت

الخاملة. األبدية يف الشعرية أصابعك وتُطلق
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بعد، قوالبها يف تُسبك لم التي األبدية يدي سأُطلق إنني نعم؛ نعم، األول: اإلله
قدمي، سأطلق قدٌم تَطأْها لم التي الحقول ويف

األذن ذاكرة تلتقط التي غريي، َسمعها طاملا التي األناشيد سماع يف يل مرسة فأية
الهواء؟ أمواج إىل النفس يسلِّمها أن قبل أنغامها
يتصوره، أن يستطيع ما إىل يحنُّ قلبي إنَّ

الذاكرة. فيه تقطن ال الذي املجهول غري عالم إىل إال ُروحي أرسل لن وأنا
فارغ، بمجد تُجرِّبني ال بربك،

أحالمي؛ أو بأحالمك تعزيًة يل تطلب وال
األرض، يف ما وكل يفَّ، ما كل ألن

نفيس. يستهوي أن يَقدر ال الوجود، يف سيكون ما وكل
نفيس، فيا

صامت، وجهِك إن
عينيك. يف النائمة الليل وأشباح

راعب، صمتك ولكن
راعبة. وأنت

الرصينان، األخوان أيها ، أخويَّ يا الثالث: اإلله
امُلرنِّم. وجدت قد الفتاة إن
املحبوب. وجهه تنظر فهي

ساحرة، بخطوات تتخطَّر كالنمر وهي
امُلتموِّجة. واألسيجة الدوايل بني

محبته. أناشيد وسط يف اآلن إليها يَنظر وهو
الغافالن، األخوان أيها ، أخويَّ يا أواه

واألبيض؟ القرمزيَّ النسيج هذا آالمه من حاك وقد آخر إلٌه هنالك هل
هاربًا؟ أفلَت قد جامح نجم أيُّ

ه؟ برسِّ النهار عن الليل يفصل ومن
عاملنا؟ عىل يده يضع ومن
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نفيس، يا نفيس، يا األول: اإلله
بلهيبها، تُمنطقني التي املحرتقة الدائرة أيتها

سريك، أقود أن أستطيع كيف
شوقك؟ أدير فضاء أي وإىل
لها، رفيق ال التي نفيس يا

ذاتك، تَصطادين مجاعتك يف إنك
عطشك؛ تربِّدي أن تريدين وبدموعك
أقداحك، يف نداه يجمع ال الليل ألنَّ

أثماره. إليك يَحمل ال والنَّهار
نفيس، يا نفيس، يا

الراغبات، بأحمال مثقلة وهي الشاطئ إىل سفينتك تحملني أنت
شعارك، لتمأل الرِّياح تأتي أين فمن
تك؟ دفَّ يُحرِّر أن يقدر فيَّاض مد وأي

الطريان، أُهبة عىل وجناَحيك حارضة مرساتك إن
فوقك، صامتة السماء ولكنَّ

بسكونك. يهزأ الهادئ والبحر
ولك؟ يل ت ثمَّ رجاء فأيُّ

سيَطلُبك؟ السماء غايات يف تبدُّل أو العوالم، يف تقلب وأي
منقذك، زرَع الالنهاية عذراء رحم تحمل هل

أحالمك، من أقدر هو الذي ذلك
عبوديتك؟ من يده وستنقذك

اللَّجوج، احبسرصاخك الثاني: اإلله
امُللتِهب، قلبك وأنفاس

السماء، عني هي وغافلة الصماء، الالنهاية أذن ألن
فوقه، ما وكل العالم وراء ما كل فنحن

وغاياتها تتشكَّل، لم التي أهوائنا غري يشءٌ يوجد ال املحدودة غري األبدية وبني وبيننا
تتكمل. لم التي
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املعروف، غري تستهوي أنت
املتحرك، بالضباب املرتدي املعروف، وغري

نفسك. أعماق يف يقطن إنما
نائًما، ُمنقذُك يضطجع نفسك أعماق يف نعم،

املستيقظتان. عيناك تراه ال ما نومه يف يرى وهو
كياننا، رسُّ هو هذا

حصادك؛ جمع عن تُعرض فهل
أحالمك؟ أثالم إىل بعجلة بذارك لتُلقي
الخربة، الحقول يف ُسحبك تبسط وعالَم

عنك، يفتِّش قطيَعَك أن حني يف
خيالك؟ يف تجمع عبثًا وأنت
العالم. يف نظرك وأنعم ، فتأنَّ

امَلفطومني. غري محبَّتك أوالد إىل انظر
عرُشك، هي واألرض مسكنك، األرضهي إن

قسمته، عىل يدك تَقبض اإلنسان آمال أرفع وفوق
ترتكه، أن تُريد ال أنت

وآالمه. اته بمرسَّ إليك يصَل أن املجاهد وهو
عينيه. يف التي الحاجة عن عينيك ل تُحوِّ ال وأنت

صدره؟ إىل الليل قلب الفجر يضمُّ هل األول: اإلله
موتاه؟ بأجسام البحر يَعبأ هل أم
أعماقي، يف نفيس تنَهض كالفجر

ة. متحريِّ غري عارية
يَسرتيح، ال الذي وكالبحر

واإلنسان. األرض من الزائلة النفاية عنه قلبي يطَرح
بي، يعلق ما بكل أعلِّق لن إنني

قوتي. إليه تصل ما فوق امُلتسامي ذلك إىل أسمَو أن أريد ولكنني

17



األرض آلهة

األَخوان، أيها ال تأمَّ ، أخويَّ يا الثالث: اإلله
للحساب. الجو يف اجتمعتا قد النجوم إىل سائرتني روحني إن

وسكون. بصمٍت األخرى إىل الواحدة تنظران وهما
الغناء، عن انقطع قد املرنم إن

باألناشيد، يَرتعش الشمس حرقته الذي حلقه ولكنَّ
أعضائها، يف الرقص سكن قد الراقصة ورفيقته

ينم. لم أنه بيد
الغريبان، األَخوان أيها ، أخويَّ يا

ادلهماًما، يشتد الليل إن
والبحر، الغابة وبني إرشاًقا، يزداد والبدر

قلبها. إىل وتدعوني تدعوكما الصوت بأعىل املحبة تُرصخ
امللتهبة، الشمس أمام واالحرتاق والنهوض الكيان، لتفاهة يا الثاني: اإلله

األحياء، لليايل واملراقبة والحياة
الجوزاء! عني تُراقبنا كما

رفيع، ُمكلَّل برأٍس األربع الرياح مجابهة لحقارة يا
بحرها! يف مدَّ ال بأنفاس الناس أسقام وشفاء

نوله، أمام عشواء خبط يخبط جالس الخيَّام إنَّ
اكرتاث، بعدم دوالبه يُدير والخزَّاف

يشء، كل ويعرفون ينامون، ال الذين نحن، أما
والتخمني؛ الظنِّ ظلمة من أُعتقنا فقد
والنظر؛ الفكر نُنعم وال نرتدَّد ال فنحن

القلقة. األسئلة جميع عىل رفعًة سمونا قد ألننا
أقفاصها. من أحالمنا طيور ولنُطِلق مطمئنني، فلنعش

البحر، يف فلنسكب وكاألنهار
الصخور، حافات تُديرنا أن غري من

أمواجها، وابتلعتْنا ة، اللجَّ قلب بلغنا فإذا
األبد. إىل الغد مصري يف والتأمل املجادلة عن انقطعنا
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يَنقِطع، ال الذي ن التكهُّ هذا ألم من أُفٍّ األول: اإلله
الشفق، إىل بالنهار السائر السهر وهذا

الفجر! إىل بالليل والذاهب
الدائم، والنسيان الدائمة، الذكرى إىل يحملنا الذي املد هذا من أُفٍّ
اآلمال، غري منها تحصد ال التي األقذار لبذار امُلتواصل الزرع وهذا

الضباب، إىل الرتاب من للذات املتغريِّ غري الرفع وهذا
الرتاب، إىل بحنينها تسقط ثمَّ الرتاب، إىل لتَحنَّ

ثانية! الضباب ناشدًة فتنهض حنينها يتضاعف أن يلبث ال ثمَّ
! يتغريَّ ال الذي للزمان أوانه بغري الذي القياس هذا من أُفٍّ

جوٍّا أو األبد، إىل بعًضا بعضها مجاريه تُزعج بحًرا تصري أن إىل نفيس تحتاج وهل
زوبعة؟ إىل امُلتحاربة الرياح فيه ل تتحوَّ
أعمى، عبريًا كنُت لو رجًال، كنُت لو
هذا. كل عىل الصرب طوقي يف لكان

بذاتي. أكتفي لكنُت واآللهة، اإلنسان فراغ يمأل الذي األعىل، اإلله كنت لو أو
بًرشا، لسنا وأنت أنا ولكن
فوقنا، الذي بالعيلِّ نحن وال

أفق. إىل أفق من والزوال الظهور عن تنقطع ال شفق) (جمع أشفاق ولكنَّنا
بنا. العالم ويُمِسك بالعالم تمسك وآلهة،

باألبواق، ننفخ أن علينا ُقَيض وقد
فوق. من تأتي بل ِمنَّا، ليست أبواقنا من الخارجة واملوسيقى النافخة الرُّوح ولكنَّ

الثورة. يف أرغب تراني لذلك
فارًغا، أصري حتى بي ما أستنزَف أن أريد

بصريتك، عن أبتعد أن أريد
قريبا الجالس األصغر، أخونا هو الذي الصامت، الشاب هذا ذاكرة من أختفَي أن أريد

الوادي، ذلك يف يتأمل ِمنَّا
بكلمة. ينطق ال فهو تتحرَّكان شفتَيه أن ومع
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الغافالن. األَخوان أيها أتكلم إنني الثالث: اإلله
بالحقيقة. أتكلم إنني

حديثكما. غري تسمعان ال ولكنكما
ومجدي، مجَدكما تَنُظرا أن إليكما أطلب

عرشيكما. وتُهزَّان أجفانكما، وتُْطبقان تتحوَّالن، أنَّكما بَيد
فيلِّ، السُّ والعالم الُعلويِّ العالم عىل السيادة يف الراغبان الحاكمان أيها فيا

غِده، حسد عن أمسهما يَنقطع ال اللذان األنانيَّان اإللهان أيها
َمحاجرنا والضاربان بالكالم، غضبكما حدَّة ئان امُلهدِّ ذاتكما، أثقال من التَِّعبان أيتها

بالصواعق!
القديمة، القيثارة صوت سوى مخاصمتكما ليس

والثريا عوده الجوزاء الذي ذلك أوتارها، عىل الرضب نصف القدير أصابع نَسيَت التي
صنوجه،

وصنوجه، عوده عىل يرضب فيها وتُدمدمان تُتمِتمان التي الساعة هذه يف حتى وهو
أنشودته. إىل تُصغيا أن منكما فألتمس

وامرأة، رجًال انظرا،
لهيب، مع لهيبًا

وهياًما. وجًدا يَذوبان
األُرجواني، األرض ثدي ترضع جذور

السماء. صدر عىل نار ِمن وزهوٌر
األرجواني، الثَّدي ونحن
الباقية. السماء ونحن

ونفيس، نفسكما الحياة، نفس هي التي نفسنا، إن
ملتهب، حلق يف الليلة تُقيم إنما

الثائرة. األمواج من بثَوب طاهرة فتاة جسم مجلَّلًة
لنا. ة امُلَعدَّ القسمة هذه يغريِّ لن صولجانكما إن

بعينه؛ الطموح هي وهمومكما
واملرأة. الرجل هوى يف الوجود من سيُمحى جميعه هذا ألن
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واملرأة؟ الرجل بني املحبة هذه شأن وما الثاني: اإلله
الرشيقة، الرشقية الريح تَرُقص كيف تأمل
بأُنشودتها. ُمرتنِّمًة الغربية الريح وتنهض

اآلن، عرشها عىل جالسًة املقدَّسة تنا محجَّ إىل انظر
يرقص. جسد إىل يغنِّي ُروح باستسالم

األرض، وهم إىل عيني أحوِّل لن إنني األول: اإلله
محبة. تُسميه الذي البطيء األلم يف أوالدها إىل أنظر ولن

املحبة، هي وما
البطيء؟ األلم من آخر شكٍل إىل اللذيذ، الريب من طويًال مركبًا يقود مقنَّع طبل سوى

الوهم. هذا إىل أنظر أن أريد ال إنني
هناك، تراه يشء وأي

الذات، إنكار وتعلمها فخاخها، يف لتصطادهما نمت التي الغابة يف وامرأًة رجًال إال
بعد؟ يولد لم الذي لغدنا املخلوقات ووالدة

املعرفة! تجلبه الذي األلم من أُفٍّ الثالث: اإلله
الذي واالستنهاد العالم، وجه عىل وتساؤلنا ُصنا تفحُّ وضعه الذي املظلم والقناع

البرشي! للصرب ساعة كل يف نوجهه
الشمع، من شكًال حجٍر تحت نضع فنحن

الطني، من شكل إنه نقول: ثمَّ
آخرته. الطني من فليجد

أبيض، لهيبًا بأيدينا ونمسك
قلوبنا: يف نقول ثمَّ

إلينا، يرجع ذواتنا عبري إنه
ِمنَّا، الفالتة نسمتنا ونسمة

العبري. من املزيد عن وشفاهنا أيدينا يف مفتشني نعمد ذلك وبعد
األرض، آلهة إخوتي، فيا

الجبل، أعىل يف ُكنَّا وإن إننا
األرض، إىل نسري زلنا ما فنحن

اإلنسان. أخيه نصيب يف التي الذهبية الساعات يف الراغب اإلنسان بواسطة
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عينيه؟ من الجمال حكمتنا تسلب فهل
أهوائنا؟ مستوى إىل تقوُدنا أو السكون، إىل فتحملنا أهواءه مقاييُسنا تُخضع هل أم

أفكاركم، جيوش تصنع أن تقدر ماذا
الجرارة؟ بجيوشها املحبة تجتمع حيث

املحبة، غلبتْهم الذين أنَّ إال
الجبل، إىل البحر من أجسادهم فوق بَمواكبها وسارت

البحر، إىل الجبل ومن
ووقار. بحياء ُمتعانَقني أواٍن، كل ويف اآلن، يَقفون

امُلقدَّس، الحياة عبري قون يتنشَّ محبَّتهم زهور أوراق باجتماع
الحياة، نفس يجدون نفوسهم وباتحاد

إلينا. ُمرتفعة صالة تَرتسم أجفانهم وعىل
مقدَّسة، خيمة تحت بوقار ُمنَحٍن ليٌل هي املحبة

غابة، إىل تحولت قد وسماء
حباحب. إىل تحولت قد النجوم جميع هي بل

فوقه. ما وكل العالم وراء ما كل بالحقيقة نحن
أسئلتنا، إليها تصل أن من أبعُد املحبة ولكن

أنشودتنا. إليها تبلغ أن من وأسمى
بعيدة، دائرة أتطلب الثاني: اإلله

عزيمتك؟ فيه غرسَت الذي الكوكب بهذا تهتم وال
النفس، إىل النفس نزفُّ حيث إال مركز القضاء يف ليس

وكاهنًا. شاهًدا الجمال ويكون
أقدامنا. حول ُمبعثًرا الَجمال وانظر ل فتأمَّ

بشفاهنا، العار ليُنزل أيدينا الجمال يمأل كيف جيًِّدا تأمل
األقرب. هو األبعد إنَّ

يشء. كل يكون الَجمال يكون وحيث
الرفيع! الحالم األخ أيها أواه

القاتمة. الكآبة أرض عهد من إلينا ارجع
والالزمان. الالمكان من قدَميك حرِّر
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اآلمنة، الطمأنينة هذه يف معنا واقطن
حجر. فوق حجًرا وأيدينا يداك ابتنتها التي

قلبك، خَفقان ثوب عنك انزع
ُخرضتها. بجالل الحارة الفتية، األرض هذه عىل السيادة يف لنا رفيًقا وكن

الخالد! املذبح أيها األول: اإلله
الليلة؟ هذه يف لضحيتِك إلًها بالحقيقة تُريد هل
وأَلمي. محبَّتي أقرب وبقدومي قادم، فأنا إذن

القديم. شوقنا من نُحتَت التي الراقصة، تقف هنالك
الريح. أمواج يف بأناشيدي يصيح واملرنِّم

اإلنشاد، ذلك ويف الرقص، ذلك ويف
أعماقي. يف قدير إله يموت

الهواء. يف املقيم قلبي إله يُنادي برشيتي ضلوع وراء القاطن قلبي إله إنَّ
األلوهية. إىل ترصخ راحتي عيلَّ عطلت طاملا التي البرشية والهاوية

األلوهية. إىل يرصخ البدء منذ نَشْدناه الذي والجمال
الرصاخ. هذا قست قد إصغاء ويف

سالحي. أُلقي أنا وها
ذاتها، بيد املقتولة الذات إىل يؤدِّي طريق فالجمال

أوتارك. فارضب
الطريق، عىل للسري مستعدٌّ إنني

آخر. فجر إىل تمتد فهي
املحبة! انترصت قد الثالث: اإلله

جالًال كانت أو بحرية، بجانب زاهيًة خرضًة أو ناصًعا بياًضا املحبة أكانت سواء
قدم تَطأها لم صحراء يف أو بالناس، حافل بستان يف كانت أو الرفيعة، القباب يف وفخاًرا

اإلنسان.
حال، كل يف وُمعلِّمنا ربنا هي فاملحبة
الجسد. يف الزائدة هوة بالشَّ ليست فهي

للذات. الرغبة مصارعة من امُلتساقط الرغبة ُفتات هي وال
الروح؛ عىل سالحه الحامل بالجسد هي وال ، كالَّ
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الثورة، تعرف ال املحبة ألن
املقدسة، الغابة إىل لتسري القديمة األقدار طريق تهجر ولكنها

األبدية. آذان يف أرسارها بأناشيد وترتنَّم لرتقص
قيوده، تحطَّمت قد شباب املحبة

األرض، عناء من تحرَّرت قد ورجولة
سمائنا. من أبهى سماءٍ بنور ُمرشقة مقدَّس، بلهيٍب حارة وأنوثة

الرُّوح. أعماق يف بعيد ضحك املحبة
يقظتك. إىل بك تسري قديرة حملة املحبة

األرض، عىل جديد فجر املحبة
عيني، وال عينك ال إليه تصل لم ويوم

األعظم. بقلبها أقداسه قدس إىل وصلت قد املحبة ولكن
، أخويَّ يا ، أخويَّ يا

الفجر، قلب من قادمة العروس إنَّ
الغروب، من القادم عروسها لتالقي

الوادي، يف عرٌس وسيكون
حوادثه. تُدوَّن أن من أعظم ويوٌم

واألودية، التِّالل إىل السهول األوُل الصباُح أطلق منذ كان هكذا الثاني: اإلله
األخري. املساء بعد إىل سيكون وهكذا

الوادي، يف الراقصة األغصان أنبتت قد جذورنا إنَّ
األعايل. إىل امُلرتفعة األنشودة عبري أزهار ونحن

انقطاع، بغري البحر يُناديان توءمان نهران واملائت فالخالد
األذن. يف إال ، قطُّ فراغ والنداء النداء بني وليس

ثقة، إصغاءنا يزيد فالزمان
رغباته. إىل ويضيف

املرتاب. غري املائت يف الصوت يخرس وال
الشكوك؛ عىل تساَمينا فقد نحن أما

األصغر. قلبنا ابن هو فاإلنسان
شديد، ببطء ألهويته إىل يَرتفع إلٌه اإلنسان

أحالمنا. ونحلم نَنام وأمله ته مرسَّ وبني
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قدميها، تحرِّك والراقصة يرتنَّم، امُلرنِّم دع األول: اإلله
هنيهة، أطمنئُّ ودعني

الليلة. تسرتيح أن تريد نفيس إن
النوم، يَغلبني فقد

العالم، هذا من نوًرا أكثر عامًلا أرى نومي ويف
فكري. إىل طريقها فتسرتق مخلوقاتنا من أبهى مخلوقات فتأتي

واملكان، الزمان حدود من نفيس فأجرِّد اآلن أنهض إنني الثالث: اإلله
إنسان، قدما تَطأه لم الذي الحقل ذلك يف وأرقص

قدمي، مع الراقصة قدما وستتحرَّك
األعىل، املأل ذلك يف وسأترنَّم

صوتي. مع برشيٌّ صوٌت وسيَختلج
البعيد، الشفق إىل سنَعُرب

آخر. عالم فجر يف نَستيِقظ فقد
باقية، املحبة ولكنَّ

أصابعها. آثار تُمحى ولن
بالنار، ٌج متأجِّ املقدَّس الكور إنَّ

محرتقة. شمس هي منه تصعُد شعلة وكل
ملصلحتنا، واألحكم بنا، فاألجدر

األرضية، ألوهيتنا يف فنَنام صغرية زاوية عن نفتِّش أن
الضعيفة. البرشية املحبة إىل املقبل، اليوم إىل قيادتنا أمر تاركني
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