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ُ
ﺑﺤﺮ اﻟﻠﻴﻞ ،ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻼل،
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣ ﱠﻠﺖ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﴫ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﴩ ،واﺑﺘ َﻠﻊ
اﻟﺼﻤﺖ ،اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣ ﱡﺪ ِ
ﻇﻬﺮ اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،املﻮﻟﻮدون ﰲ اﻷرض وأﺳﻴﺎ ُد اﻟﺤﻴﺎة ،ﻋﲆ اﻟﺠﺒﺎل ،ﻓﱰاﻛﻀﺖ اﻷﻧﻬﺎر
إﱃ أﻗﺪاﻣﻬﻢ،
وﻏﻤﺮت أﻣﻮاج اﻟﻀﺒﺎب ﺻﺪورﻫﻢ،
ُ
رءوﺳﻬﻢ ﺑﺠﻼل ﻓﻮق اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وارﺗﻔﻌﺖ
ﺛ ﱠﻢ ﺗﻜﻠﻤﻮا ،ﻓﺘﻤﻮﱠﺟﺖ أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻛﺎﻟﺮﻋﺪ اﻟﺮﻋﻴﺪ ،ﻓﻮق اﻟﺴﻬﻮل.
ً
اﻹﻟﻪ اﻷول :إن اﻟﺮﻳﺢ ﺗﻬﺐﱡ
ﴍﻗﺎ،
ﻓﺄرﻳﺪ أن أﺣﻮﱢل وﺟﻬﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺠﻨﻮب،
ﻷن اﻟﺮﻳﺢ ﺗﻤﻸ ﻣﺸﺎﻣﻲ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻷﺷﻴﺎء املﻴﺘﺔ.
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻫﺬه راﺋﺤﺔ اﻷﺟﺴﺎم ا ُملﺤﱰﻗﺔ ،وﻫﻲ ﻟﺬﻳﺬة وﺳﺨﻴﱠﺔ،
ﱠ
أﺗﻨﺸﻘﻬﺎ.
وأﻧﺎ أو ﱡد أن
اﻹﻟﻪ اﻷول :ﻫﻲ راﺋﺤﺔ املﻴﺘﻮﺗﺔ ا ُملﺤﱰﻗﺔ ﻋﲆ ﻟﻬﻴ ِﺒﻬﺎ اﻟﻀﺌﻴﻞ،
وﻫﻲ ﺗﻤﻸ دﻗﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮاء ﺑﻮﻓﺮة،
ﱢ
ﺣﻮاﳼ ﻛﻤﺎ ﻳُﺰﻋﺠﻬﺎ اﻟﻬﻮاء اﻟﻔﺎﺳﺪ ﰲ اﻟﻬﺎوﻳﺔ،
ﻓﺘُﺰﻋﺞ
وﻟﺬﻟﻚ أرﻳﺪ أن أﺣﻮﱢل وﺟﻬﻲ إﱃ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺬي ﻻ راﺋﺤﺔ ﻓﻴﻪ.
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﻧﻬﺎ اﻟﻌﺒري ا ُملﻠﺘﻬﺐ ﻟﻠﺤﻴﺎة ا ُملﺜﻤﺮة،
ﱠ
أﺗﻨﺸﻘﻪ اﻵن وﰲ ﻛﻞ أوان.
وﻫﻲ ﻣﺎ أو ﱡد أن
ُ
ﺗﻌﻴﺶ اﻵﻟﻬﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ،
إﻧﻤﺎ
وﺗﱪﱢد ُﻏ ﱠﻠﺔ ﻋﻄﺸﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪم،
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وﺗﺴ ﱢﻜﻦ ﻗﻠﻮﺑَﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮس اﻟﻔﺘﻴﺔ،
وﺗﺸﺪﱢد ﻋﺰاﺋﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄوﱡﻫﺎت اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺼﻌﱢ ﺪﻫﺎ أرواح اﻟﻘﺎﻃﻨني ﰲ ﻗﻠﺐ املﻮت،
وﻋﺮوﺷﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ رﻣﺎد اﻷﺟﻴﺎل.
ْ
ﺳﺌﻤﺖ روﺣﻲ ﻛ ﱠﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ،
اﻹﻟﻪ اﻷول :ﻗﺪ
ﻓﺄﻧﺎ ﻟﻦ أﻣ ﱠﺪ ﻳﺪًا ﻷَﺧﻠُﻖ ﻋﺎ َﻟﻤً ﺎ،
وﻻ ﻷﻣﺤُ َﻮ ﻋﺎ ًملﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد.
إﻧﻨﻲ ﻣﺎ ُ
ﻛﻨﺖ ﻷﻋﻴﺶ ﻟﻮ أﻧﻨﻲ ﻗﺎدر أن أﻣﻮت،
ﱠ
ﻷن ﺛﻘﻞ اﻷﻋﴫ ﻛ ﱢﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻛﺘﻔﻲ،
وﻫﺪﻳﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳ ِ
َﻨﻘﻄﻊ ﻳَﺴﺘﻨﻔﺪ ﻛﻨﻮز ﻧﻮﻣﻲ.
ﻓﻴﺎ ﻟﻴﺖ ﱄ أن أﺧﴪ املﻄﻠﺐ اﻷول،
ﻓﺄزول ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ اﻟﺰاﺋﻠﺔ.
أو ﱡد ﻟﻮ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺟ ﱢﺮ َد أﻟﻮﻫﻴﱠﺘﻲ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ،
َ
ﻷﻧﻔﺦ أﻧﻔﺎس ﻣﻴﺘﻮﺗﺘﻲ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء،
ﻓﻼ أﻛﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﱄ أن أَﺣﱰق وأﻣﴤَ ﻣﻦ ذاﻛﺮة اﻟﺰﻣﺎن إﱃ ﻓﺮاغ اﻷزﻣﺎن!
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺻﻐﻴﺎ ﻳﺎ أﺧﻮيﱠ  ،أﺻﻐﻴﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤﺎن.
ﻓﺈن ﺷﺎﺑٍّﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮادي،
ﻳ ِ
ُﻨﺸﺪ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت ﻗﻠﺒﻪ ﰲ أذن اﻟﻠﻴﻞ.
ﱠ
إن ﻗﻴﺜﺎرﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻷﺑﻨﻮس،
وﺻﻮﺗَﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ واﻟﺬﻫﺐ.
ُ
ﻟﺴﺖ ﻣﻐﺮو ًرا ﺑﻬﺬا املﻘﺪار ﻷﺗﻤﻨﱠﻰ أن ﻻ أﻛﻮن؛
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﻧﻨﻲ
ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أَﻗﺪر أن أﺧﺘﺎر إﻻ أﺻﻌﺐ اﻟﻄﺮق،
ﻷﺗﺘﺒﱠﻊ اﻟﻔﺼﻮل ،وأ ُ ﱢ
ﺧﻀﺪ ﺷﻮﻛﺔ اﻟﺴﻨني؛ ﻷزرع اﻟﺒﺬور وأراﻗﺒﻬﺎ إﱃ ﻗﻠﺐ اﻷرض،
ﻷدﻋﻮ اﻟﺰﻫﺮة ﻣﻦ ﻣﺨﺒﺌﻬﺎ وأُﺳ ﱢﻠﺤﻬﺎ ﺑﻘﻮة ﻟﺘَﺤﻀﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺛ ﱠﻢ أﻋﻮد ﻓﺄﻗﻠﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻀﺤَ ﻚ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ؛ ﻷُﻧﻬﺾ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺔ اﻟﴪﻣﺪﻳﺔ،
وﻟﻜﻨﱠﻨﻲ أﺣﻔﻆ ﻟﺠﺬوره ﺣﻨﻴﻨﻬﺎ إﱃ اﻷرض،
ﻷﻏﺮس ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻄﺶ ﻟﻠﺤﻴﺎة ،وأﺟﻌﻞ املﻮت ﺣﺎﻣﻞ أﻗﺪاﺣﻪ،
ﻷﻋﻄﻴﻪ املﺤﺒﱠﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﻟﻢ ،املﺘﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮق ،املﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺎﻟﺤﻨني ،واملﻀﻤﺤ ﱠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌِ ﻨﺎق
اﻷول،
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ﻷُ ِ
ﻣﻨﻄ َﻖ ﻟﻴﺎﻟﻴَﻪ ﺑﺄﺣﻼم اﻷﻳﺎم اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ،
وأﺳﻜﺐ ﰲ أﻳﺎﻣﻪ رؤى اﻟﻠﻴﺎﱄ املﻘﺪﱠﺳﺔ.
ﺛ ﱠﻢ أﺣﻜﻢ ﻋﲆ أﻳﺎﻣﻪ وﻟﻴﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎ ُملﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻐري،
ﻷﺟﻌﻞ ﺧﻴﺎﻟﻪ ﻛﺎﻟﻨﴪ ﻋﲆ اﻟﺠﺒﻞ،
وأﻓﻜﺎره ﻛﻌَ ﻮاﺻﻒ اﻟﺒﺤﺎر،
ً
ﺑﻄﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ،
ﺛ ﱠﻢ أﻋﻄﻴﻪ ﻳﺪًا
ً
ﺛﻘﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﱡ ﻞ،
وﻗﺪﻣً ﺎ
ً
وﻛﺂﺑﺔ ﻟﻴﻠﺘَﺠﺊ إﻟﻴﻨﺎ،
ﻷﻣﻨﺤﻪ ﻣﴪة ﻟﻴﱰﻧﱠﻢ أﻣﺎﻣﻨﺎ،
ﺛ ﱠﻢ أﺟﻌﻠﻪ وﺿﻴﻌً ﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﴫخ اﻷرض ﰲ ﻣﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻃﻌﺎﻣً ﺎ،
ﻷرﻓﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮق اﻟﺠﻠﺪ،
ﻟﻴﺼري ﻗﺎد ًرا ﻋﲆ ﻣﺬاﻗﺔ ﻏﺪﻧﺎ،
وأﺣﻔﻆ ﺟﺴﺪه ﻳﺘﻤ ﱠﺮغ ﺑﺎﻟﺤﻤﺄة،
ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﳻ ذﻛﺮ أ َ ِ
ﻣﺴﻪ.
ﻫﻜﺬا ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻨﺎ أن ﻧَﺤﻜﻢ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺰﻣﺎن،
ﻣﻘﻴﱢﺪﻳﻦ اﻟﻨﺴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﴫاخ أﻣﻪ،
وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻮاح أوﻻده.
ً
ً
ﻟﺠﻨﺲ
ﺿﻌﻴﻔﺎ
ﻋﻄﺸﺎ ،ﺑﻴﺪ أﻧﻨﻲ ﻻ أرﻳﺪ أن أﴍب دﻣً ﺎ
اﻹﻟﻪ اﻷول :إن ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺤﱰق
ٍ
ﺿﻌﻴﻒ؛
ﻷن اﻟﻜﺄس ﻣﻠ ﱠ
ﻄﺨﺔ ،واﻟﻌﺼري اﻟﺬي ﻓﻴﻬﺎ ﻣ ﱡﺮ املﺬاق ﰲ ﻓﻤﻲ.
أﺷﻜﺎﻻ ﱢ
ً
ُ
ﻣﺘﻨﻔﺴﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﺑني
ﻋﺠﻨﺖ اﻟﻄني وﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﻪ
وأﻧﺎ ﻣﺜﻠﻚ ﻗﺪ
أﺻﺎﺑﻌﻲ إﱃ اﻵﺟﺎم واﻟﺘﻼل.
ُ
أﻧﺮت اﻷﻋﻤﺎق ا ُملﻈﻠﻤﺔ ﻟﺒﺪاءة اﻟﺤﻴﺎة.
وأﻧﺎ ﻣﺜﻠﻚ ﻗﺪ
وراﻗﺒﺘﻬﺎ ﺗﺰﺣﻒ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﻮف إﱃ اﻷﻋﺎﱄ اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ.
ُ
أﺣﴬت اﻟﺮﺑﻴﻊ ووﺿﻌﺖ ﺟﻤﺎﻟﻪ؛
أﻧﺎ ﻣﺜﻠﻚ ﻗﺪ
ﻟﻴﻜﻮن ﻏﻮاﻳﺔ ﺗﻘﺒﺾ ﻋﲆ اﻟﺸﺒﺎب وﺗُﺮﻏﻤﻪ ﻋﲆ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻜﺎﺛﺮ.
ُ
ﴎت ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﺰار إﱃ ﻣَ ﺰار.
أﻧﺎ ﻣﺜﻠﻚ ﻗﺪ
َ
وﺣﻮ ُ
ﻣﺨﺎوﻓﻪ اﻟﺼﻤﱠ ﺎء ﻣﻦ ﻏري املﻨﻈﻮرات إﱃ إﻳﻤﺎن ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻏري أن ﻳﺮاﻧﺎ
ﱠﻟﺖ
أو ﻳَﻌﺮﻓﻨﺎ.
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ُ
ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﻬﻮﺟﺎء ﻋﲆ رأﺳﻪ ﻟﻴَﻨﺤﻨﻲ أﻣﺎﻣﻨﺎ،
أﻧﺎ ﻣﺜﻠﻚ ﻗﺪ
ُ
وزﻋﺰﻋﺖ اﻷرض ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﴫخ إﻟﻴﻨﺎ،
وﻣﺜﻠﻚ أﺛﺮت اﻷوﻗﻴﺎﻧﻮس اﻟﱪﺑﺮي ﻓﻄﻐﻰ ﻋﲆ ﻋﺶ ﺟﺰﻳﺮﺗﻪ،
ﺣﺘﻰ ﻣﺎت ﰲ ﺗﻮﺳﻠﻪ إﻟﻴﻨﺎ.
ﻛﻞ ﻫﺬا ﻓﻌﻠﺘﻪ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ،
وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻓﺎرغ ﺑﺎﻃﻞ.
ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻴﻘﻈﺔ ،وﻓﺎرغ ﻫﻮ اﻟﻨﻮم.
وﺛﻼث ﻣﺮات ﺑﺎﻃﻞ وﻓﺎرغ ﻫﻮ اﻟﺤﻠﻢ.
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﺎ أﺧﻮي ،إن ﰲ ﻏﺎﺑﺔ اﻟﺮﻳﺤﺎن ﺗﻠﻚ ﻓﺘﺎة ﺗَﺮﻗﺺ ﻟﻠﻘﻤﺮ،
وﰲ َﺷﻌﺮﻫﺎ أﻟﻒ ﻧﺠﻤﺔ ِﻣﻦ اﻟﻨﱠﺪى،
وﺣﻮل ﻗﺪﻣَ ﻴﻬﺎ أﻟﻒ ﺟﻨﺎح.
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻏﺮﺳﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎنَ ،ﻛﺮﻣَ ﺘﻨﺎ،
وﻓﻠﺤْ ﻨﺎ اﻷرض ﰲ ﱠ
اﻟﻀﺒﺎب اﻷرﺟﻮاﻧﻲ ﻟﻠﻔﺠﺮ اﻷول،
وراﻗﺒْﻨﺎ اﻷﻏﺼﺎن اﻟﻨﱠﺤﻴﻠﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ،
وﻏﺬﱠﻳﻨﺎ اﻷوراق اﻟﻔﺘﻴﺔ ﻋﲆ ﻣ ﱢﺮ اﻷﻳﺎم واﻟﺴﻨني اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗَﻌﺮف اﻟﻔﺼﻮل.
وﺣﺼﻨﱠﺎ اﻟﱪاﻋﻢ ﺿ ﱠﺪ اﻟﻌﻨﺎﴏ َ
ﱠ
اﻟﻐﻀﻮب،
ْ
وﺣﺮﺳﻨﺎ اﻟﺰﻫﺮة ﻣﻦ اﻋﺘﺪاء اﻷرواح املﻈﻠﻤﺔ.
واﻵن ،وﻗﺪ أﺧﺮﺟﺖ ﻛﺮﻣَ ﺘُﻨﺎ ﻋﻨﺒﻬﺎ،
ﻓﺄﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﺤﻤﻠﻮﻧﻪ إﱃ املﻌﴫة ﻟﺘﻤﻠﺌﻮا اﻷﻗﺪاح.
ﻓﺄﻳﺔ أﻳ ٍﺪ أﻗﺪر ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﺳﺘﺠﻤﻊ اﻟﺜﻤﺮ؟
وأي ﻣﻄﻠﺐ أﻧﺒﻞ ﻣﻦ ﻋﻄﺸﻜﻢ ﻳَﻨﺘﻈﺮ اﻟﺨﻤﺮة؟
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻃﻌﺎم ﻟﻶﻟﻬﺔ،
ﱡ
ﺗﻤﺘﺺ ﺷﻔﺎه اﻵﻟﻬﺔ املﻘﺪﱠﺳﺔ ﻧﺴﻤﺘﻪ اﻟﻬﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ ﻏري ﻫﺪى.
وﻣﺠﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻳَﺒﺘﺪئ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﴩيﱞ ﻻ َ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ إذا ﻇ ﱠﻞ ﺑﴩﻳٍّﺎ.
ﱠ
إن ﻃﻬﺎرة اﻷﻃﻔﺎل ،ووﺟْ ﺪ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻠﺬﻳﺬ،
وﻫﻮى اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ اﻟﻌﺰوم ،وﺣﻜﻤﺔ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ،
إن ﻣﺠﺪ املﻠﻮك ،وﻧﴫ املﺤﺎرﺑني،
وﺷﻬﻮة ﱡ
اﻟﺸﻌﺮاء ،وﴍف اﻟﺤﺎﻛﻤني واﻟﻘﺪﱢﻳﺴني،
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ﻛﻞ ﻫﺬه ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗَﺤﻤﻠﻪ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ،وﻫﻮ ﺧﺒﺰ اﻵﻟﻬﺔ.
وﻫﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺧﺒ ًﺰا ﺑﻐري ﺑﺮﻛﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻌْ ﻬﺎ اﻵﻟﻬﺔ إﱃ أﻓﻮاﻫﻬﺎ.
وﻛﻤﺎ أن ﺣﺒﺔ اﻟﺤﻨﻄﺔ اﻟﺼﻤﱠ ﺎء ﺗﺘﺤﻮﱠل إﱃ أﻧﺸﻮدة ﻣﺤﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳَﺒﺘﻠﻌﻬﺎ اﻟﺒﻠﺒﻞ ،ﻫﻜﺬا
اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻛﺎن ﺧﺒ ًﺰا ﻟﻶﻟﻬﺔ ﻳﺘﺬوﱠق اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ.
اﻹﻟﻪ اﻷول :ﻧﻌﻢ؛ إن اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ ﺧﺒﺰ اﻵﻟﻬﺔ!
وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ِﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻴﺄﺗﻲ إﱃ ﻣﺎﺋﺪة اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة!
آﻻم اﻟﺤﻤﻞ ،وﻋﺬاب اﻟﻮﻻدة،
ﴏاخ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬي ﱡ
ﻳﺸﻖ ﻛﺒﺪ اﻟﻠﻴﻞ،
وﻏﻢ املﺮأة وﻫﻲ ﺗﺼﺎرع اﻟﻨﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮق إﻟﻴﻪ ﻟﺘﺴﻜﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺬاوﻳﺔ ﻣﻦ ﺛ ْﺪﻳَﻴﻬﺎ.
اﻷﻧﻔﺎس ا ُملﻠﺘﻬﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ ﺻﺪور اﻟﺸﺒﺎب املﺘﻘ ﱢ
ﻄﻌﺔ ،واﻟﻌﱪات ا ُملﺜﻘﻠﺔ ﺑﺄﺣﻤﺎل
اﻷﻫﻮاء اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺢ ﺧﺰاﺋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ.
ﺟﺒﺎه اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎﻃﺮة ً
ﱡ
وﺗﺤﴪات اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ اﻟﺬاﺑﻠﺔ
ﻋﺮﻗﺎ وﻫﻲ ﺗَﺤ ُﺮث اﻷرض اﻟﺠﺪﺑﺎء،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﻴﺎة — ﺿ ﱠﺪ إرادة اﻟﺤﻴﺎة — إﱃ اﻟﻘﱪ.
ﺗﺄﻣﻠﻮا ،ﻫﺬا ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن!
ﻣﺨﻠﻮق ﻳَﻠﺪُه اﻟﺠﻮع ﻓﻴﺼري ﻃﻌﺎﻣً ﺎ ﻟﻶﻟﻬﺔ اﻟﺠﺎﺋﻌﺔ،
ُ
ﻳﻤﻮت.
وﻛﺮﻣﺔ ﺗﺪبﱡ ﰲ ﺗﺮاب اﻷرض ﺗﺤﺖ أﻗﺪام املﻮت اﻟﺬي ﻻ
زﻫﺮة ﺗُﺰﻫﺮ ﰲ ﻟﻴﺎﱄ اﻷﺷﺒﺎح اﻟﴩﻳﺮة،
وﻋﻨﺐ ﻻ ﻳﻨﻀﺞ إﻻ ﰲ أﻳﺎم اﻟﺪﻣﻮع واﻟﺮﻋﺐ واﻟﻌﺎر.
وأﻧﺘﻢ ﻋﲆ رﻏﻢ ﻫﺬا ﻛ ﱢﻠﻪ ﺗَﻄﻠُﺒﻮن إﱄ ﱠ أن آ ُﻛﻞ وأﴍب،
وﺗﺮﻏﺒﻮن إﱄ ﱠ أن أﺟﻠﺲ ﺑني اﻟﻮﺟﻮه ﱠ
املﻜﻔﻨﺔ.
وأﺳﺘﻘﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ِﻣﻦ ﱢ
اﻟﺸﻔﺎه اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ،
وأﻗﺘﺒﻞ ﺧﻠﻮدي ِﻣﻦ اﻷﻳﺪي اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ!
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﺎ أﺧﻮيﱠ  ،أﻳﻬﺎ اﻷﺧﻮان اﻟﺮاﻋﺒﺎن،
إن اﻟﺸﺎب ﻳﻐﻨﻲ ﰲ أﻋﻤﺎق اﻟﻮادي،
ﱠ
وﻟﻜﻦ أﻧﺸﻮدﺗﻪ ﺗﺘﺼﺎﻋَ ﺪ إﱃ أﻋﺎﱄ اﻟﺠﺒﺎل،
ﱡ
وﻳﺸﻖ ﻛﺒﺪ اﻟﺴﻤﺎء ،وﻳﺒﺪﱢد أﺣﻼم اﻷرض.
وﻫﻮ ﻳﻬ ﱡﺰ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﺑﺼﻮﺗﻪ،
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ﱡ
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﺼ ﱡﻢ أذﻧﻴﻪ داﺋﻤً ﺎ( :ﱠ
ﺗﻄﻦ ﺑﻐﻼﻇﺔ ﰲ أذﻧﻴﻚ،
إن اﻟﻨﺤﻠﺔ
واﻟﻌﺴﻞ ﻣ ﱡﺮ املﺬاق ﰲ ﻓﻤﻚ،
إﻧﻨﻲ أو ﱡد أن أﻋ ﱢﺰﻳَﻚ،
وﻟﻜﻦ أﻧﱠﻰ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ ذﻟﻚ؟
ُ
َ
اﻵﻟﻬﺔ؛
اﻵﻟﻬﺔ
ﻓﻠﻴﺲ ﻳُﺼﻐﻲ ﻏري اﻟﻬﺎوﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺨﺎﻃﺐ
ﻷن اﻟﻬﻮﱠة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑني اﻵﻟﻬﺔ ﻻ ﺗُﺤ ﱡﺪ وﻻ ﺗﻘﺎس،
واﻟﻔﻀﺎء ﺻﺎﻣﺖ ﻻ رﻳﺢَ ﻓﻴﻪ،
وﻣﻊ ﻛ ﱢﻞ ﻫﺬا أرﻳﺪ أن أﻋ ﱢﺰﻳَﻚ،
أرﻳﺪ أن أﺟﻌﻞ داﺋﺮﺗﻚ املﺘﻠﺒﱢﺪة ﺑﺎﻟﻐﻴﻮم ﻧﻘﻴﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ.
وﻣﻊ أﻧﻨﺎ ﻣُﺘﺴﺎوﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﻔﻬﻢ،
ﻓﺈﻧﻨﻲ أرﻳﺪ أن أُﺧﻠﺺ ﻟﻚ اﻟﻨﺼﺢ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟَ ِﺖ اﻷرض ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎء ،ورأﻳﻨﺎ ﻧﺤﻦ ،أﺑﻨﺎء اﻟﺒﺪء ،أﺣﺪﻧﺎ اﻵﺧﺮ ﰲ اﻟﻨﻮر اﻟﺬي
اﻟﺨﻔﻲ ،ا ُملﺮﺗﻌﺶ ،اﻷول ،اﻟﺬي أﻧﻌﺶ ﻣﺠﺎري اﻟﻬﻮاء
ﻻ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ ،ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ أﺻﻌﺪﻧﺎ اﻟﺼﻮت
ﱠ
واملﺎء.
ﺛ ﱠﻢ ﻣﺸﻴﻨﺎ ،ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ،ﻋﲆ ﺳﻄﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﺘﻲ اﻟﺸﻴﺦ ،وﻣﻦ ﺻﺪى ﺧﻄﻮاﺗﻨﺎ اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ
ُوﻟِ َﺪ اﻟﺰﻣﺎن إﻟﻬً ﺎ راﺑﻌً ﺎ ،ﻓﺎﻗﺘﻔﻰ آﺛﺎر ﺧﻄﻮاﺗﻨﺎ ،وأﻇﻠﻢ ﺑﺨﻴﺎﻟﻪ أﻓﻜﺎرﻧﺎ ورﻏﺒﺎﺗﻨﺎ ،وﻟﻢ ﻳ َﺮ إﻻ
ﺑﻨﻮر ﻋﻴﻮﻧﻨﺎ.
ﺛ ﱠﻢ ﺟﺎءت اﻟﺤﻴﺎة إﱃ اﻷرض ،وﺟﺎءت اﻟ ﱡﺮوح إﱃ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻛﺎن اﻟ ﱡﺮوح ﻧﻐﻤً ﺎ ﻣُﺠﻨﱠﺤً ﺎ ﰲ
اﻟﻮﺟﻮد ،ﻓﺤﻜﻤﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة واﻟ ﱡﺮوح ،وﻟﻢ ﻳﻘﺪر أﺣﺪ ﻏريﻧﺎ ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺴﻨني،
ْ
ﻓﺰﻓﻔﻨﺎ ﰲ ﻣ ﱢﺪ ﻇﻬريﺗﻪ اﻟﺒﺤﺮ
وﻣﻮازﻳﻦ اﻷﺣﻼم اﻟﺴﺪﻳﻤﻴﺔ ﰲ اﻷﻋﻮام ،ﺣﺘﻰ ﺟﺎء اﻟﻌﴫ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ً
ﻋﺮوﺳﺎ ﻟﻠﺸﻤﺲ.
وﻣﻦ ﻣﻀﺠَ ﻊ ﻫﺬا اﻟﺰواج املﻘﺪﱠس أﺧﺮﺟﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺬي ﻋﲆ رﻏﻢ ﺿﻌﻔﻪ وﺳﻘﻤﻪ ،ﻣﺎ
ﺑﺮح ﻳَﺤﻤﻞ ﺷﺎر َة واﻟﺪﻳﻪ.
وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺬي ﻳﻤﴚ ﻋﲆ اﻷرض وﻋﻴﻨﺎه ﰲ اﻟﻨﺠﻮم ،ﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎ ُ
ﻃ ُﺮ ًﻗﺎ ﻧﺎﻓﺬ ًة
إﱃ أﺑﻌﺪ اﻷﺻﻘﺎع اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻷرض ،وﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻫﻮ اﻟﻘﺼﺒﺔ اﻟﻮﺿﻴﻌﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﲆ املﻴﺎه
ا ُملﻈﻠﻤﺔ ،ﻗﺪ ﺻﻨﻌﻨﺎ ﻣﺰﻣﺎ ًرا ﻧﺴﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ اﻟﻔﺎرغ ﺻﻮﺗﻨﺎ إﱃ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
أرﺟﺎﺋﻪ ،وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺬي ﻻ ﺷﻤﺲ ﻓﻴﻪ ،إﱃ رﻣﺎل اﻟﺠﻨﻮب ا ُملﺤﱰﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ ،وﻣﻦ أرض
ﻋﺮاﺋﺲ اﻟﻨﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﺗُﻮﻟﺪ اﻷﻳﺎم ،إﱃ ﺟﺰاﺋﺮ اﻷﺧﻄﺎر ﺣﻴﺚ ﺗﺬﺑﺢ اﻷﻳﺎم،
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ﺗﺮى اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﺘﺸﺠﱠ ﻊ ﺑﻐﺎﻳﺘﻨﺎ،
ﻓﻴﻐﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺜﺎرة واﻟﺴﻴﻒ.
ﻓﻬﻮ ﻳُﺬﻳﻊ إرادﺗﻨﺎ ،وﻳُﻌﻠﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻨﺎ،
وا َملﺠﺎري اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺆﻫﺎ ﺑﺄﻗﺪام ﻣﺤﺒﱠﺘﻪ ﻫﻲ أﻧﻬﺎر ﺳﺎﺋﺮة إﱃ ﺑﺤﺮ رﻏﺒﺎﺗﻨﺎ.

زﻓﺎف اﻟﺒﺤﺮ إﱃ اﻟﺸﻤﺲ.

ﻓﻨﺤﻦ ،ﺟﺎﻟﺴني إﱃ أﻋﺎﻟﻴﻨﺎ ،ﻧﺤﻠﻢ أﺣﻼﻣﻨﺎ ﰲ ﻧﻮم اﻹﻧﺴﺎن.
ﱡ
ﻧﺤﺚ أﻳﺎﻣﻪ ﻟﺘُﻔﺎرق وادي اﻟﺸﻔﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪ ،وﺗﻨﺸﺪ ﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻼل،
إﻧﻨﺎ
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وأﻳﺪﻳﻨﺎ ﺗُ ﱢ
ﺴري اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮف اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﺗﺤﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘﻴﻤﺔ إﱃ اﻟﺠﻬﺎد ا ُملﺜﻤﺮ،
وﻣِﻦ ﺛﻤﱠ ﺖ إﱃ اﻻﻧﺘﺼﺎر،
وﰲ أﻋﻴﻨﻨﺎ ﺑﺼرية ﱢ
ﻧرية ﺗﺤﻮﱢل ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ ﻟﻬﻴﺐ،
وﺗﻘﻮدُه إﱃ وﺣﺪة رﻓﻴﻌﺔ وﻧﺒﻮﱠة ﺛﺎﺋﺮة،
وﻣﻦ ﺛﻤﱠ ﺖ إﱃ اﻟﺼﻠﺐ،
ﻓﻘﺪ ُوﻟِ َﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳﺔ،
وﺑﺎﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﴍﻓﻪ وﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻪ،
ً
ﻋﻼﻣﺔ ملﺎ ﺑﻨﺎ،
ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻧﻄﻠُﺐ
وﺑﺤﻴﺎﺗﻪ ﻧ َ ُ
ﻨﺸﺪ ﻛﻤﺎل ذواﺗﻨﺎ.
ﻗﻠﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮى ﺻﺪى ﺻﻮﺗﻨﺎ؟
ﻓﺈذا أﺧ َﺮ َس ﺗُﺮاب اﻷرض ﻗﻠﺐ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﺄي ٍ
وإذا ﻋﻤﻴَﺖ ﻋﻴﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻈﻠﻤﺔ اﻟﻠﻴﻞ ،ﻓﻤَ ﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮى ملﻌﺎن ﻣَ ﺠﺪِﻧﺎ؟
ﻓﻤﺎذا ﻳﺠﺐ أن ﻧﻔﻌﻞ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ اﺑﻦ ﻗﻠﺒﻨﺎ اﻷول ،وﻫﻮ ﺻﻮرﺗﻨﺎ وﻣﺜﺎﻟﻨﺎ؟
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﺎ أﺧﻮيﱠ  ،أﻳﻬﺎ اﻷﺧﻮان اﻟﻘﺪﻳﺮان،
إن ﻗﺪﻣَ ﻲ اﻟﺮاﻗﺼﺔ اﻟﺤﺴﻨﺎء ﻗﺪ ﺳﻜﺮﺗﺎ ﺑﺨﻤﺮة اﻹﻧﺸﺎد،
ﻓﺄﺛﺎرﺗﺎ دﻗﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮاء ا ُملﺮﺗﻌﺸﺔ،
ً
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺠﻨﺎﺣَ ﻴﻬﺎ.
وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﺗﺤ ﱢﻠﻖ
اﻹﻟﻪ اﻷولُ :
اﻟﻘ ﱠﱪة ﺗُﻨﺎدي ﱠ
اﻟﻘﱪة،
ﱠ
وﻟﻜﻦ اﻟﻨﴪ ﻳﺤﻮم ﻓﻮﻗﻬﺎ،
وﻫﻲ ﻻ ﱠ
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻟﺘُﺼﻐﻲ إﱃ اﻹﻧﺸﺎد.
أﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺬات ﻣُﺘﻜﻤﱢ ﻠﺔ ﺑﻌﺒﺎدة اﻹﻧﺴﺎن ،وراﺿﻴﺔ ﺑﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن.
وﻟﻜﻦ ﻣﺤﺒﺔ ذاﺗﻲ ﻻ ﺣ ﱠﺪ ﻟﻬﺎ وﻻ ﻗﻴﺎس.
ﻓﺄﻧﺎ أرﻳﺪ أن أﺳﻤ َﻮ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻤﻮت ﻣﻨﱢﻲ ﰲ اﻷرض،
وأﺗﱠﺨﺬ ﱄ ً
ﻋﺮﺷﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﺎوات،
ﻓﺄﻣﻨﻄﻖ اﻟﻔﻀﺎء ﺑﺬراﻋﻲ ،وأُﺣﻴﻂ ﺑﺎﻷﻓﻼك،
وأرﻳﺪ أن أﺗﱠﺨﺬ ﻣﻦ املﺠ ﱠﺮة ً
ﻗﻮﺳﺎ،
وﻣﻦ ا ُملﺬﻧﺒﺎت ﺳﻬﺎﻣً ﺎ.
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وﺑﺎﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ أرﻳﺪ أن أﺣﻜﻢ اﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ.
أﻣﺎ أﻧﺖ ﻓﻼ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا وﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻨﺎﻟﻚ.
ﻓﻨﺴﺒﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﻹﻧﺴﺎن،
ﻫﻲ ﻛﻨﺴﺒﺔ اﻵﻟﻬﺔ إﱃ اﻵﻟﻬﺔ.
وأﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺤﻤﻞ إﱃ ﻗﻠﺒﻲ اﻟﺘﻌﺐ،
ذﻛﺮى اﻷدوار املﻨﻘﻀﻴﺔ ﰲ اﻟﻀﺒﺎب،
ﰲ ﺣني أن ﻧﻔﴘ ﻧﺸﺪت ذاﺗﻬﺎ ﺑني اﻟﺠﺒﺎل،
وﻋﻴﻨﻲ ﱠ
ﺗﻌﻘﺒﺘﺎ ﺻﻮرﺗﻬﻤﺎ ﰲ املﻴﺎه اﻟﻬﺎﺟﻌﺔ،
ﱠ
ْ
ﻗﻀﺖ ﻧﺤﺒﻬﺎ ﰲ أﺛﻨﺎء وﻻدﺗﻬﺎ،
وﻟﻜﻦ ﻋﺮوس أﻣﴘ
ﻓﺎﻟﺼﻤﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﺰور رﺣﻤﻬﺎ،
واﻟﺮﻣﺎل اﻟﺘﻲ ﺗَﻘﺬﻓﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎح ﺗُﺮﺿﻊ ﺛﺪﻳﻬﺎ.
ﻓﻴﺎ أﻣﴘ أﻳﻬﺎ اﻷﻣﺲ املﺎﺋﺖ ،ﻳﺎ واﻟﺪ أﻟﻮﻫﻴﺘﻲ املﻘﻴﺪة.
أي إﻟﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻚ ﰲ ﻃرياﻧﻚ،
وأرﻏﻤﻚ ﻋﲆ اﻟﻮﻻدة ﰲ ﻗﻔﺺ؟
َ
وأﻳﺔ ﺷﻤﺲ ﺟﺒﱠﺎرة ﺑﻌﺜﺖ ﺣﺮارﺗﻬﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻚ ﻟﺘﻠِﺪي؟
إﻧﻨﻲ ﻻ أﺑﺎرﻛﻚ ،وﻟﻜﻨﱠﻨﻲ ﻻ أﻟﻌﻨﻚ.
ﻓﻜﻤﺎ أﻧﻚ أﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎﻫﲇ ﺑﺄﺣﻤﺎل اﻟﺤﻴﺎة،
ُ
أﺛﻘﻠﺖ أﻧﺎ ﻛﺎﻫﻞ اﻹﻧﺴﺎن.
ﻫﻜﺬا
ﺑﻴﺪ أﻧﻨﻲ ُ
ﻛﻨﺖ أﻗﻞ ﻗﺴﺎو ًة ﻣﻨﻚ.
ﻓﺄﻧﺎ ،اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﻹﻧﺴﺎن ٍّ
ﻇﻼ ً
زاﺋﻼ.
أﻣﺎ أﻧﺖ ،املﺎﺋﺖ ،ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻘﺘَﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪًا.
ﻓﻴﺎ أﻣﴘ ،أﻳﻬﺎ اﻷﻣﺲ املﺎﺋﺖ،
ﻫﻞ ﺗﻌﻮد ﻣﻊ اﻟﻐﺪ اﻟﺒﻌﻴﺪ،
ﻓﺄﻗﻮدك إﱃ املﺤﺎﻛﻤﺔ؟
وﻫﻞ ﺗَﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻊ اﻟﻔﺠﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة،
ﻓﺄﻣﺤﻮ ذاﻛﺮﺗﻚ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺎﻷرض ﻣﻦ اﻷرض؟
أو ﱡد ﻟﻮ أﻧﱠﻚ ﺗﻘﻮم ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮات اﻟﻘﺪﻣﺎء،
ﺣﺘﻰ ﺗَﺨﺘﻨﻖ اﻷرض ﺑﺄﺛﻤﺎرﻫﺎ املﺮﻳﺮة،
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وﺗُﻨﺘﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺤﺎر ﺑﺪﻣﺎء املﺬﺑﻮﺣني ﻓﻴﻬﺎ،
وﻳَﺴﺘﻨﺰف اﻟﻮﻳﻞ ﻓﻮق اﻟﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻷرض ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺐ اﻟﺬاﻫﺐ ﻋﺒﺜًﺎ.
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﺎ أﺧﻮيﱠ  ،أﻳﻬﺎ اﻷﺧﻮان اﻟﻘﺪﱢﻳﺴﺎن،
ْ
ﺳﻤﻌﺖ ﻓﺘﺎﺗُﻨﺎ اﻷﻧﺸﻮدة اﻟﺴﺎﺣﺮة،
ﻗﺪ
وﻫﻲ ﺗﻔﺘﱢﺶ اﻵن ﻋﻦ املﺮﻧﱢﻢ.
ﻣﴪﺗﻬﺎ،
وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺨﺸﻒ ،ﰲ دﻫﺸﺔ ﱠ
ﺗﺮﻗﺺ ﻓﻮق اﻟﺼﺨﻮر واﻟﺠﺪاول،
ﻓﺘﺪﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت.
ﻣﺎ أﺟﻤﻞ اﻟﻐﺒﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺮاﻓﻖ املﻄﺎﻟﺐ املﺎﺋﺘﺔ،
واﻟﻌني اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺤﻬﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ املﻮﻟﻮدة!
ﻣﺎ أﺣﲆ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ املﺮﺗﺠﻔﺔ ملﺎ ﺳﺘﺘﻤﺘﱠﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺒﻄﺔ املﻮﻋﻮد ﺑﻬﺎ!
أﻳﺔ زﻫﺮة ﺗﺴﺎﻗﻄﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء،
أي ﻟﻬﻴﺐ ارﺗﻔﻊ ﻋﻦ اﻟﺠﺤﻴﻢ،
ﻓﺤﻤﻞ ﻗﻠﺐ اﻟﺼﻤﺖ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻔﺮح واﻟﺨﻮف املﻘﻄﻊ اﻷﻧﻔﺎس؟
أي ﺣﻠﻢ ﺣﻠﻤﻨﺎه ﻋﲆ اﻷﻋﺎﱄ،
أي ﻓﻜﺮ ﺑﻌﺜْﻨﺎه ﰲ اﻟﺮﻳﺢ،
ﻓﺄﻳﻘﻆ ﻏﻔﻠﺔ اﻟﻮادي،
وﻓﺘﺢ ﻋﻴﻨﻲ اﻟﻠﻴﻞ؟
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﻧﻚ ﻗﺪ أُﻋﻄﻴﺖ اﻟﻨﱠﻮل املﻘﺪﱠس.
وأُﻋﻄﻴﺖ ﱠ
اﻟﻔﻦ ﻟﺤﻴﺎﻛﺔ اﻟﺜﻴﺎب.
ﱡ
واﻟﻔﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﺎن ﻟﻚ إﱃ اﻷﺑﺪ،
ﻓﺎﻟﻨﱠﻮل
وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻚ ﻣﻌﻬﻤﺎ اﻟﺨﻴﻂ اﻷﺳﻮد واﻟﻨﻮر،
وﻟﻚ ً
أﻳﻀﺎ اﻷرﺟﻮان واﻟﺬﻫﺐ.
وأﻧﺖ ﻣﻊ ﻛ ﱢﻞ ﻫﺬا ﺗﺤﻮك ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﺛﻮﺑًﺎ.
اﻟﺤﻲ واﻟﻨﺎر،
ﻗﺪ ﻧﺴﺠﺖ ﻳﺪاك ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء
ﱢ
وأﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ اﻵن أن ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺨﻴﻂ،
وﺗُﻄﻠﻖ أﺻﺎﺑﻌﻚ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻷﺑﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ.
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اﻹﻟﻪ اﻷول :ﻧﻌﻢ ،ﻧﻌﻢ؛ إﻧﻨﻲ ﺳﺄُﻃﻠﻖ ﻳﺪي اﻷﺑﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﺴﺒﻚ ﰲ ﻗﻮاﻟﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ،
وﰲ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗَﻄﺄْﻫﺎ ﻗﺪ ٌم ﺳﺄﻃﻠﻖ ﻗﺪﻣﻲ،
ﻓﺄﻳﺔ ﻣﴪة ﱄ ﰲ ﺳﻤﺎع اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻃﺎملﺎ َﺳﻤﻌﻬﺎ ﻏريي ،اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻘﻂ ذاﻛﺮة اﻷذن
أﻧﻐﺎﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴ ﱢﻠﻤﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ إﱃ أﻣﻮاج اﻟﻬﻮاء؟
إن ﻗﻠﺒﻲ ﱡ
ﱠ
ﻳﺤﻦ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺼﻮره،
وأﻧﺎ ﻟﻦ أرﺳﻞ ُروﺣﻲ إﻻ إﱃ ﻋﺎﻟﻢ ﻏري املﺠﻬﻮل اﻟﺬي ﻻ ﺗﻘﻄﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺬاﻛﺮة.
ﺑﺮﺑﻚ ،ﻻ ﺗُﺠ ﱢﺮﺑﻨﻲ ﺑﻤﺠﺪ ﻓﺎرغ،
ً
ﺗﻌﺰﻳﺔ ﺑﺄﺣﻼﻣﻚ أو أﺣﻼﻣﻲ؛
وﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﱄ
ﻷن ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ ﱠ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻷرض،
وﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ،ﻻ ﻳَﻘﺪر أن ﻳﺴﺘﻬﻮي ﻧﻔﴘ.
ﻓﻴﺎ ﻧﻔﴘ،
إن وﺟﻬﻚِ ﺻﺎﻣﺖ،
وأﺷﺒﺎح اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻚ.
وﻟﻜﻦ ﺻﻤﺘﻚ راﻋﺐ،
وأﻧﺖ راﻋﺒﺔ.
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﺎ أﺧﻮيﱠ  ،أﻳﻬﺎ اﻷﺧﻮان اﻟﺮﺻﻴﻨﺎن،
إن اﻟﻔﺘﺎة ﻗﺪ وﺟﺪت ا ُملﺮﻧﱢﻢ.
ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻈﺮ وﺟﻬﻪ املﺤﺒﻮب.
وﻫﻲ ﻛﺎﻟﻨﻤﺮ ﺗﺘﺨ ﱠ
ﻄﺮ ﺑﺨﻄﻮات ﺳﺎﺣﺮة،
ﺑني اﻟﺪواﱄ واﻷﺳﻴﺠﺔ ا ُملﺘﻤﻮﱢﺟﺔ.
وﻫﻮ ﻳَﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻵن ﰲ وﺳﻂ أﻧﺎﺷﻴﺪ ﻣﺤﺒﺘﻪ.
أواه ﻳﺎ أﺧﻮيﱠ  ،أﻳﻬﺎ اﻷﺧﻮان اﻟﻐﺎﻓﻼن،
ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ إﻟ ٌﻪ آﺧﺮ وﻗﺪ ﺣﺎك ﻣﻦ آﻻﻣﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻘﺮﻣﺰيﱠ واﻷﺑﻴﺾ؟
أيﱡ ﻧﺠﻢ ﺟﺎﻣﺢ ﻗﺪ َ
أﻓﻠﺖ ﻫﺎرﺑًﺎ؟
ﺑﴪه؟
وﻣﻦ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﺎر ﱢ
وﻣﻦ ﻳﻀﻊ ﻳﺪه ﻋﲆ ﻋﺎملﻨﺎ؟
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اﻹﻟﻪ اﻷول :ﻳﺎ ﻧﻔﴘ ،ﻳﺎ ﻧﻔﴘ،
أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺋﺮة املﺤﱰﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻤﻨﻄﻘﻨﻲ ﺑﻠﻬﻴﺒﻬﺎ،
ﻛﻴﻒ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻮد ﺳريك،
وإﱃ أي ﻓﻀﺎء أدﻳﺮ ﺷﻮﻗﻚ؟
ﻳﺎ ﻧﻔﴘ اﻟﺘﻲ ﻻ رﻓﻴﻖ ﻟﻬﺎ،
إﻧﻚ ﰲ ﻣﺠﺎﻋﺘﻚ ﺗَﺼﻄﺎدﻳﻦ ذاﺗﻚ،
وﺑﺪﻣﻮﻋﻚ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ أن ﺗﱪﱢدي ﻋﻄﺸﻚ؛
ﱠ
ﻷن اﻟﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﻧﺪاه ﰲ أﻗﺪاﺣﻚ،
واﻟﻨﱠﻬﺎر ﻻ ﻳَﺤﻤﻞ إﻟﻴﻚ أﺛﻤﺎره.
ﻳﺎ ﻧﻔﴘ ،ﻳﺎ ﻧﻔﴘ،
أﻧﺖ ﺗﺤﻤﻠني ﺳﻔﻴﻨﺘﻚ إﱃ اﻟﺸﺎﻃﺊ وﻫﻲ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺄﺣﻤﺎل اﻟﺮاﻏﺒﺎت،
ﻓﻤﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ اﻟ ﱢﺮﻳﺎح ﻟﺘﻤﻸ ﺷﻌﺎرك،
وأي ﻣﺪ ﻓﻴﱠﺎض ﻳﻘﺪر أن ﻳُﺤ ﱢﺮر ﱠ
دﻓﺘﻚ؟
إن ﻣﺮﺳﺎﺗﻚ ﺣﺎﴐة وﺟﻨﺎﺣَ ﻴﻚ ﻋﲆ أُﻫﺒﺔ اﻟﻄريان،
ﱠ
وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻓﻮﻗﻚ،
واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻬﺎدئ ﻳﻬﺰأ ﺑﺴﻜﻮﻧﻚ.
ﻓﺄيﱡ رﺟﺎء ﺛﻤﱠ ﺖ ﱄ وﻟﻚ؟
وأي ﺗﻘﻠﺐ ﰲ اﻟﻌﻮاﻟﻢ ،أو ﺗﺒﺪﱡل ﰲ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺴﻤﺎء ﺳﻴَﻄﻠُﺒﻚ؟
ﻫﻞ ﺗﺤﻤﻞ رﺣﻢ ﻋﺬراء اﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ زر َع ﻣﻨﻘﺬك،
ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻫﻮ أﻗﺪر ﻣﻦ أﺣﻼﻣﻚ،
وﺳﺘﻨﻘﺬك ﻳﺪه ﻣﻦ ﻋﺒﻮدﻳﺘﻚ؟
ﱠ
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺣﺒﺲ ﴏاﺧﻚ اﻟﻠﺠﻮج،
ﻠﺘﻬﺐ،
وأﻧﻔﺎس ﻗﻠﺒﻚ ا ُمل ِ
ﻷن أذن اﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺼﻤﺎء ،وﻏﺎﻓﻠﺔ ﻫﻲ ﻋني اﻟﺴﻤﺎء،
ﻓﻨﺤﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ وراء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻪ،
وﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑني اﻷﺑﺪﻳﺔ ﻏري املﺤﺪودة ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳾءٌ ﻏري أﻫﻮاﺋﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺸ ﱠﻜﻞ ،وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻜﻤﻞ.
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أﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﻮي ﻏري املﻌﺮوف،
وﻏري املﻌﺮوف ،املﺮﺗﺪي ﺑﺎﻟﻀﺒﺎب املﺘﺤﺮك،
إﻧﻤﺎ ﻳﻘﻄﻦ ﰲ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﺴﻚ.
ُ
ﻧﻌﻢ ،ﰲ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﺴﻚ ﻳﻀﻄﺠﻊ ﻣُﻨﻘﺬك ﻧﺎﺋﻤً ﺎ،
وﻫﻮ ﻳﺮى ﰲ ﻧﻮﻣﻪ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮاه ﻋﻴﻨﺎك املﺴﺘﻴﻘﻈﺘﺎن.
ﴎ ﻛﻴﺎﻧﻨﺎ،
ﻫﺬا ﻫﻮ ﱡ
ﻓﻬﻞ ﺗُﻌﺮض ﻋﻦ ﺟﻤﻊ ﺣﺼﺎدك؛
ﻟﺘُﻠﻘﻲ ﺑﺬارك ﺑﻌﺠﻠﺔ إﱃ أﺛﻼم أﺣﻼﻣﻚ؟
وﻋﻼ َم ﺗﺒﺴﻂ ُﺳﺤﺒﻚ ﰲ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺨﺮﺑﺔ،
ﰲ ﺣني أن ﻗﻄﻴﻌَ َﻚ ﻳﻔﺘﱢﺶ ﻋﻨﻚ،
وأﻧﺖ ﻋﺒﺜًﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﰲ ﺧﻴﺎﻟﻚ؟
ﱠ
ﻓﺘﺄن ،وأﻧﻌﻢ ﻧﻈﺮك ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
اﻧﻈﺮ إﱃ أوﻻد ﻣﺤﺒﱠﺘﻚ ﻏري ا َملﻔﻄﻮﻣني.
إن اﻷرض ﻫﻲ ﻣﺴﻜﻨﻚ ،واﻷرض ﻫﻲ ُ
ﻋﺮﺷﻚ،
وﻓﻮق أرﻓﻊ آﻣﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﺗَﻘﺒﺾ ﻳﺪك ﻋﲆ ﻗﺴﻤﺘﻪ،
أﻧﺖ ﻻ ﺗُﺮﻳﺪ أن ﺗﱰﻛﻪ،
ﺑﻤﴪاﺗﻪ وآﻻﻣﻪ.
وﻫﻮ املﺠﺎﻫﺪ أن ﻳﺼ َﻞ إﻟﻴﻚ
ﱠ
وأﻧﺖ ﻻ ﺗُﺤﻮﱢل ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻪ.
اﻹﻟﻪ اﻷول :ﻫﻞ ﻳﻀ ﱡﻢ اﻟﻔﺠﺮ ﻗﻠﺐ اﻟﻠﻴﻞ إﱃ ﺻﺪره؟
أم ﻫﻞ ﻳَﻌﺒﺄ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺄﺟﺴﺎم ﻣﻮﺗﺎه؟
ﻛﺎﻟﻔﺠﺮ ﺗﻨﻬَ ﺾ ﻧﻔﴘ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻲ،
ﱢ
ﻣﺘﺤرية.
ﻋﺎرﻳﺔ ﻏري
وﻛﺎﻟﺒﺤﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳَﺴﱰﻳﺢ،
ﻳﻄ َﺮح ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﻔﺎﻳﺔ اﻟﺰاﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻷرض واﻹﻧﺴﺎن.
إﻧﻨﻲ ﻟﻦ أﻋ ﱢﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﻲ،
وﻟﻜﻨﻨﻲ أرﻳﺪ أن أﺳﻤ َﻮ إﱃ ذﻟﻚ ا ُملﺘﺴﺎﻣﻲ ﻓﻮق ﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻗﻮﺗﻲ.
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اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﺎ أﺧﻮيﱠ  ،ﺗﺄﻣﱠ ﻼ أﻳﻬﺎ َ
اﻷﺧﻮان،
إن روﺣني ﺳﺎﺋﺮﺗني إﱃ اﻟﻨﺠﻮم ﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﺘﺎ ﰲ اﻟﺠﻮ ﻟﻠﺤﺴﺎب.
ٍ
ﺑﺼﻤﺖ وﺳﻜﻮن.
وﻫﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮان اﻟﻮاﺣﺪة إﱃ اﻷﺧﺮى
إن املﺮﻧﻢ ﻗﺪ اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﻐﻨﺎء،
ﱠ
وﻟﻜﻦ ﺣﻠﻘﻪ اﻟﺬي ﺣﺮﻗﺘﻪ اﻟﺸﻤﺲ ﻳَﺮﺗﻌﺶ ﺑﺎﻷﻧﺎﺷﻴﺪ،
ورﻓﻴﻘﺘﻪ اﻟﺮاﻗﺼﺔ ﻗﺪ ﺳﻜﻦ اﻟﺮﻗﺺ ﰲ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ،
ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻢ.
ﻳﺎ أﺧﻮيﱠ  ،أﻳﻬﺎ َ
اﻷﺧﻮان اﻟﻐﺮﻳﺒﺎن،
إن اﻟﻠﻴﻞ ﻳﺸﺘﺪ ادﻟﻬﻤﺎﻣً ﺎ،
ً
إﴍاﻗﺎ ،وﺑني اﻟﻐﺎﺑﺔ واﻟﺒﺤﺮ،
واﻟﺒﺪر ﻳﺰداد
ﺗﴫُ خ املﺤﺒﺔ ﺑﺄﻋﲆ اﻟﺼﻮت ﺗﺪﻋﻮﻛﻤﺎ وﺗﺪﻋﻮﻧﻲ إﱃ ﻗﻠﺒﻬﺎ.
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻳﺎ ﻟﺘﻔﺎﻫﺔ اﻟﻜﻴﺎن ،واﻟﻨﻬﻮض واﻻﺣﱰاق أﻣﺎم اﻟﺸﻤﺲ املﻠﺘﻬﺒﺔ،
واﻟﺤﻴﺎة واملﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻴﺎﱄ اﻷﺣﻴﺎء،
ﻛﻤﺎ ﺗُﺮاﻗﺒﻨﺎ ﻋني اﻟﺠﻮزاء!
ﺑﺮأس ﻣُﻜ ﱠﻠﻞ رﻓﻴﻊ،
ﻳﺎ ﻟﺤﻘﺎرة ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻷرﺑﻊ ٍ
وﺷﻔﺎء أﺳﻘﺎم اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻧﻔﺎس ﻻ ﻣ ﱠﺪ ﰲ ﺑﺤﺮﻫﺎ!
ﱠ
إن اﻟﺨﻴﱠﺎم ﺟﺎﻟﺲ ﻳﺨﺒﻂ ﺧﺒﻂ ﻋﺸﻮاء أﻣﺎم ﻧﻮﻟﻪ،
واﻟﺨ ﱠﺰاف ﻳُﺪﻳﺮ دوﻻﺑﻪ ﺑﻌﺪم اﻛﱰاث،
أﻣﺎ ﻧﺤﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺎﻣﻮن ،وﻳﻌﺮﻓﻮن ﻛﻞ ﳾء،
ﱢ
اﻟﻈﻦ واﻟﺘﺨﻤني؛
ﻓﻘﺪ أُﻋﺘﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺔ
ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﱰدﱠد وﻻ ﻧُﻨﻌﻢ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻨﻈﺮ؛
ً
رﻓﻌﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻘﻠﻘﺔ.
ﻷﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﺳﻤﻮﻧﺎ
ﻓﻠﻨﻌﺶ ﻣﻄﻤﺌﻨني ،وﻟﻨُﻄﻠِﻖ ﻃﻴﻮر أﺣﻼﻣﻨﺎ ﻣﻦ أﻗﻔﺎﺻﻬﺎ.
وﻛﺎﻷﻧﻬﺎر ﻓﻠﻨﺴﻜﺐ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ،
ﻣﻦ ﻏري أن ﺗُﺪﻳﺮﻧﺎ ﺣﺎﻓﺎت اﻟﺼﺨﻮر،
ﻓﺈذا ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻗﻠﺐ اﻟﻠﺠﱠ ﺔ ،واﺑﺘﻠﻌﺘْﻨﺎ أﻣﻮاﺟﻬﺎ،
اﻧﻘﻄﻌﻨﺎ ﻋﻦ املﺠﺎدﻟﺔ واﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻣﺼري اﻟﻐﺪ إﱃ اﻷﺑﺪ.
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اﻹﻟﻪ اﻷول :أ ُ ﱟ
ف ﻣﻦ أﻟﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻬﱡ ﻦ اﻟﺬي ﻻ ﻳ ِ
َﻨﻘﻄﻊ،
وﻫﺬا اﻟﺴﻬﺮ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر إﱃ اﻟﺸﻔﻖ،
واﻟﺬاﻫﺐ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ إﱃ اﻟﻔﺠﺮ!
أُ ﱟ
ف ﻣﻦ ﻫﺬا املﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،واﻟﻨﺴﻴﺎن اﻟﺪاﺋﻢ،
وﻫﺬا اﻟﺰرع ا ُملﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺒﺬار اﻷﻗﺬار اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻏري اﻵﻣﺎل،
ﱢ
املﺘﻐري ﻟﻠﺬات ﻣﻦ اﻟﱰاب إﱃ اﻟﻀﺒﺎب،
وﻫﺬا اﻟﺮﻓﻊ ﻏري
ﻟﺘَ ﱠ
ﺤﻦ إﱃ اﻟﱰاب ،ﺛ ﱠﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺤﻨﻴﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﱰاب،
ﺛ ﱠﻢ ﻻ ﻳﻠﺒﺚ أن ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺣﻨﻴﻨﻬﺎ ﻓﺘﻨﻬﺾ ﻧﺎﺷﺪ ًة اﻟﻀﺒﺎب ﺛﺎﻧﻴﺔ!
أُ ﱟ
ف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﺑﻐري أواﻧﻪ ﻟﻠﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﻻ ﱠ
ﻳﺘﻐري!
ً
ﺑﻌﻀﺎ إﱃ اﻷﺑﺪ ،أو ﺟﻮٍّا
وﻫﻞ ﺗﺤﺘﺎج ﻧﻔﴘ إﱃ أن ﺗﺼري ﺑﺤ ًﺮا ﺗُﺰﻋﺞ ﻣﺠﺎرﻳﻪ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺗﺘﺤﻮﱠل ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻳﺎح ا ُملﺘﺤﺎرﺑﺔ إﱃ زوﺑﻌﺔ؟
ﻛﻨﺖ ً
رﺟﻼ ،ﻟﻮ ُ
ﻟﻮ ُ
ﻛﻨﺖ ﻋﺒريًا أﻋﻤﻰ،
ﻟﻜﺎن ﰲ ﻃﻮﻗﻲ اﻟﺼﱪ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻫﺬا.
ُ
ﻟﻜﻨﺖ أﻛﺘﻔﻲ ﺑﺬاﺗﻲ.
أو ﻟﻮ ﻛﻨﺖ اﻹﻟﻪ اﻷﻋﲆ ،اﻟﺬي ﻳﻤﻸ ﻓﺮاغ اﻹﻧﺴﺎن واﻵﻟﻬﺔ،
وﻟﻜﻦ أﻧﺎ وأﻧﺖ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﴩًا،
وﻻ ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻟﻌﲇ ﱢ اﻟﺬي ﻓﻮﻗﻨﺎ،
وﻟﻜﻨﱠﻨﺎ أﺷﻔﺎق )ﺟﻤﻊ ﺷﻔﻖ( ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺰوال ﻣﻦ أﻓﻖ إﱃ أﻓﻖ.
وآﻟﻬﺔ ،ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ وﻳ ِ
ُﻤﺴﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺎ.
وﻗﺪ ُﻗﴤَ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻨﻔﺦ ﺑﺎﻷﺑﻮاق،
ﱠ
وﻟﻜﻦ اﻟ ﱡﺮوح اﻟﻨﺎﻓﺨﺔ واملﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ أﺑﻮاﻗﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ِﻣﻨﱠﺎ ،ﺑﻞ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻓﻮق.
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮاﻧﻲ أرﻏﺐ ﰲ اﻟﺜﻮرة.
ً
َ
ﻓﺎرﻏﺎ،
أﺳﺘﻨﺰف ﻣﺎ ﺑﻲ ﺣﺘﻰ أﺻري
أرﻳﺪ أن
أرﻳﺪ أن أﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺑﺼريﺗﻚ،
أﺧﺘﻔﻲ ﻣﻦ ذاﻛﺮة ﻫﺬا اﻟﺸﺎب اﻟﺼﺎﻣﺖ ،اﻟﺬي ﻫﻮ أﺧﻮﻧﺎ اﻷﺻﻐﺮ ،اﻟﺠﺎﻟﺲ ﻗﺮﻳﺒﺎ
أرﻳﺪ أن
َ
ِﻣﻨﱠﺎ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮادي،
وﻣﻊ أن ﺷﻔﺘَﻴﻪ ﺗﺘﺤ ﱠﺮﻛﺎن ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻜﻠﻤﺔ.
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اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :إﻧﻨﻲ أﺗﻜﻠﻢ أﻳﻬﺎ َ
اﻷﺧﻮان اﻟﻐﺎﻓﻼن.
إﻧﻨﻲ أﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
وﻟﻜﻨﻜﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﻌﺎن ﻏري ﺣﺪﻳﺜﻜﻤﺎ.
أﻃﻠﺐ إﻟﻴﻜﻤﺎ أن ﺗَﻨ ُ
ﻈﺮا ﻣﺠﺪَﻛﻤﺎ وﻣﺠﺪي،
ﺑَﻴﺪ أﻧﱠﻜﻤﺎ ﺗﺘﺤﻮﱠﻻن ،وﺗُ ْ
ﻄﺒﻘﺎن أﺟﻔﺎﻧﻜﻤﺎ ،وﺗﻬُ ﱠﺰان ﻋﺮﺷﻴﻜﻤﺎ.
ﻓﻴﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻤﺎن اﻟﺮاﻏﺒﺎن ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌُ ﻠﻮيﱢ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﱡ
اﻟﺴﻔﲇﱢ،
أﻳﻬﺎ اﻹﻟﻬﺎن اﻷﻧﺎﻧﻴﱠﺎن اﻟﻠﺬان ﻻ ﻳَﻨﻘﻄﻊ أﻣﺴﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺣﺴﺪ ﻏﺪِه،
أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺘﱠﻌِ ﺒﺎن ﻣﻦ أﺛﻘﺎل ذاﺗﻜﻤﺎ ،ا ُملﻬﺪﱢﺋﺎن ﺣﺪﱠة ﻏﻀﺒﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼم ،واﻟﻀﺎرﺑﺎن ﻣَ ﺤﺎﺟﺮﻧﺎ
ﺑﺎﻟﺼﻮاﻋﻖ!
ﻟﻴﺲ ﻣﺨﺎﺻﻤﺘﻜﻤﺎ ﺳﻮى ﺻﻮت اﻟﻘﻴﺜﺎرة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻧَﺴﻴَﺖ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻧﺼﻒ اﻟﴬب ﻋﲆ أوﺗﺎرﻫﺎ ،ذﻟﻚ اﻟﺬي اﻟﺠﻮزاء ﻋﻮده واﻟﺜﺮﻳﺎ
ﺻﻨﻮﺟﻪ،
وﻫﻮ ﺣﺘﻰ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺘﻤﺘِﻤﺎن وﺗُﺪﻣﺪﻣﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻳﴬب ﻋﲆ ﻋﻮده وﺻﻨﻮﺟﻪ،
ﻓﺄﻟﺘﻤﺲ ﻣﻨﻜﻤﺎ أن ﺗُﺼﻐﻴﺎ إﱃ أﻧﺸﻮدﺗﻪ.
اﻧﻈﺮاً ،
رﺟﻼ واﻣﺮأة،
ﻟﻬﻴﺒًﺎ ﻣﻊ ﻟﻬﻴﺐ،
ﻳَﺬوﺑﺎن وﺟﺪًا وﻫﻴﺎﻣً ﺎ.
ﺟﺬور ﺗﺮﺿﻊ ﺛﺪي اﻷرض اﻷُرﺟﻮاﻧﻲ،
وزﻫﻮ ٌر ِﻣﻦ ﻧﺎر ﻋﲆ ﺻﺪر اﻟﺴﻤﺎء.
وﻧﺤﻦ اﻟﺜﱠﺪي اﻷرﺟﻮاﻧﻲ،
وﻧﺤﻦ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ.
إن ﻧﻔﺴﻨﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻧﻔﺴﻜﻤﺎ وﻧﻔﴘ،
إﻧﻤﺎ ﺗُﻘﻴﻢ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﺣﻠﻖ ﻣﻠﺘﻬﺐ،
ﻣﺠ ﱠﻠ ًﻠﺔ ﺟﺴﻢ ﻓﺘﺎة ﻃﺎﻫﺮة ﺑﺜَﻮب ﻣﻦ اﻷﻣﻮاج اﻟﺜﺎﺋﺮة.
إن ﺻﻮﻟﺠﺎﻧﻜﻤﺎ ﻟﻦ ﱢ
ﻳﻐري ﻫﺬه اﻟﻘﺴﻤﺔ ا ُملﻌَ ﺪﱠة ﻟﻨﺎ.
وﻫﻤﻮﻣﻜﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﻤﻮح ﺑﻌﻴﻨﻪ؛
ﻷن ﻫﺬا ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺳﻴُﻤﺤﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﰲ ﻫﻮى اﻟﺮﺟﻞ واملﺮأة.
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اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :وﻣﺎ ﺷﺄن ﻫﺬه املﺤﺒﺔ ﺑني اﻟﺮﺟﻞ واملﺮأة؟
ﺗﺄﻣﻞ ﻛﻴﻒ ﺗَ ُ
ﺮﻗﺺ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﴩﻗﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﻘﺔ،
وﺗﻨﻬﺾ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣُﱰﻧ ﱢ ً
ﻤﺔ ﺑﺄُﻧﺸﻮدﺗﻬﺎ.
ً
ﺟﺎﻟﺴﺔ ﻋﲆ ﻋﺮﺷﻬﺎ اﻵن،
اﻧﻈﺮ إﱃ ﻣﺤﺠﱠ ﺘﻨﺎ املﻘﺪﱠﺳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺴﻼم ُروح ﻳﻐﻨﱢﻲ إﱃ ﺟﺴﺪ ﻳﺮﻗﺺ.
اﻹﻟﻪ اﻷول :إﻧﻨﻲ ﻟﻦ أﺣﻮﱢل ﻋﻴﻨﻲ إﱃ وﻫﻢ اﻷرض،
وﻟﻦ أﻧﻈﺮ إﱃ أوﻻدﻫﺎ ﰲ اﻷﻟﻢ اﻟﺒﻄﻲء اﻟﺬي ﺗُﺴﻤﻴﻪ ﻣﺤﺒﺔ.
وﻣﺎ ﻫﻲ املﺤﺒﺔ،
ً
ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻷﻟﻢ اﻟﺒﻄﻲء؟
ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺐ اﻟﻠﺬﻳﺬ ،إﱃ
ﺳﻮى ﻃﺒﻞ ﻣﻘﻨﱠﻊ ﻳﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒًﺎ
ٍ
إﻧﻨﻲ ﻻ أرﻳﺪ أن أﻧﻈﺮ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻮﻫﻢ.
وأي ﳾء ﺗﺮاه ﻫﻨﺎك،
إﻻ ً
رﺟﻼ واﻣﺮأ ًة ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺖ ﻟﺘﺼﻄﺎدﻫﻤﺎ ﰲ ﻓﺨﺎﺧﻬﺎ ،وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ إﻧﻜﺎر اﻟﺬات،
ووﻻدة املﺨﻠﻮﻗﺎت ﻟﻐﺪﻧﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪ؟
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أ ُ ﱟ
ف ﻣﻦ اﻷﻟﻢ اﻟﺬي ﺗﺠﻠﺒﻪ املﻌﺮﻓﺔ!
واﻟﻘﻨﺎع املﻈﻠﻢ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﺗﻔﺤﱡ ُ
ﺼﻨﺎ وﺗﺴﺎؤﻟﻨﺎ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻻﺳﺘﻨﻬﺎد اﻟﺬي
ﻧﻮﺟﻬﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﺼﱪ اﻟﺒﴩي!
ً
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻊ،
ﺣﺠﺮ
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻀﻊ ﺗﺤﺖ
ٍ
ﺛ ﱠﻢ ﻧﻘﻮل :إﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄني،
ﻓﻠﻴﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﻄني آﺧﺮﺗﻪ.
وﻧﻤﺴﻚ ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ ﻟﻬﻴﺒًﺎ أﺑﻴﺾ،
ﺛ ﱠﻢ ﻧﻘﻮل ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ:
إﻧﻪ ﻋﺒري ذواﺗﻨﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻨﺎ،
وﻧﺴﻤﺔ ﻧﺴﻤﺘﻨﺎ اﻟﻔﺎﻟﺘﺔ ِﻣﻨﱠﺎ،
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻌﻤﺪ ﻣﻔﺘﺸني ﰲ أﻳﺪﻳﻨﺎ وﺷﻔﺎﻫﻨﺎ ﻋﻦ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒري.
ﻓﻴﺎ إﺧﻮﺗﻲ ،آﻟﻬﺔ اﻷرض،
إﻧﻨﺎ وإن ُﻛﻨﱠﺎ ﰲ أﻋﲆ اﻟﺠﺒﻞ،
ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺴري إﱃ اﻷرض،
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮاﻏﺐ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﰲ ﻧﺼﻴﺐ أﺧﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن.
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ﻓﻬﻞ ﺗﺴﻠﺐ ﺣﻜﻤﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﺎل ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ؟
ُ
ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻨﺎ أﻫﻮاءه ﻓﺘﺤﻤﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﺴﻜﻮن ،أو ﺗﻘﻮدُﻧﺎ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﻫﻮاﺋﻨﺎ؟
أم ﻫﻞ ﺗُﺨﻀﻊ
ﻣﺎذا ﺗﻘﺪر أن ﺗﺼﻨﻊ ﺟﻴﻮش أﻓﻜﺎرﻛﻢ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺘﻤﻊ املﺤﺒﺔ ﺑﺠﻴﻮﺷﻬﺎ اﻟﺠﺮارة؟
إﻻ ﱠ
أن اﻟﺬﻳﻦ ﻏﻠﺒﺘْﻬﻢ املﺤﺒﺔ،
وﺳﺎرت ﺑﻤَ ﻮاﻛﺒﻬﺎ ﻓﻮق أﺟﺴﺎدﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ إﱃ اﻟﺠﺒﻞ،
وﻣﻦ اﻟﺠﺒﻞ إﱃ اﻟﺒﺤﺮ،
أوان ،ﻣ َ
ُﺘﻌﺎﻧﻘني ﺑﺤﻴﺎء ووﻗﺎر.
ﻳَﻘﻔﻮن اﻵن ،وﰲ ﻛﻞ ٍ
ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع أوراق زﻫﻮر ﻣﺤﺒﱠﺘﻬﻢ ﱠ
ﻳﺘﻨﺸﻘﻮن ﻋﺒري اﻟﺤﻴﺎة ا ُملﻘﺪﱠس،
وﺑﺎﺗﺤﺎد ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻳﺠﺪون ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻴﺎة،
وﻋﲆ أﺟﻔﺎﻧﻬﻢ ﺗَﺮﺗﺴﻢ ﺻﻼة ﻣُﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻴﻨﺎ.
املﺤﺒﺔ ﻫﻲ ﻟﻴ ٌﻞ ﻣُﻨﺤَ ٍﻦ ﺑﻮﻗﺎر ﺗﺤﺖ ﺧﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪﱠﺳﺔ،
وﺳﻤﺎء ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﱃ ﻏﺎﺑﺔ،
ﺑﻞ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺠﻮم ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﱃ ﺣﺒﺎﺣﺐ.
ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ وراء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻪ.
وﻟﻜﻦ املﺤﺒﺔ أﺑﻌ ُﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ أﺳﺌﻠﺘﻨﺎ،
وأﺳﻤﻰ ﻣﻦ أن ﺗﺒﻠﻎ إﻟﻴﻬﺎ أﻧﺸﻮدﺗﻨﺎ.
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﺗﻄﻠﺐ داﺋﺮة ﺑﻌﻴﺪة،
َ
ﻏﺮﺳﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﺰﻳﻤﺘﻚ؟
وﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻜﻮﻛﺐ اﻟﺬي
ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺮﻛﺰ إﻻ ﺣﻴﺚ ﱡ
ﻧﺰف اﻟﻨﻔﺲ إﱃ اﻟﻨﻔﺲ،
وﻳﻜﻮن اﻟﺠﻤﺎل ﺷﺎﻫﺪًا وﻛﺎﻫﻨًﺎ.
ﻓﺘﺄﻣﱠ ﻞ واﻧﻈﺮ اﻟﺠَ ﻤﺎل ﻣُﺒﻌﺜ ًﺮا ﺣﻮل أﻗﺪاﻣﻨﺎ.
ﺗﺄﻣﻞ ﺟﻴﱢﺪًا ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻸ اﻟﺠﻤﺎل أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻟﻴُﻨﺰل اﻟﻌﺎر ﺑﺸﻔﺎﻫﻨﺎ،
ﱠ
إن اﻷﺑﻌﺪ ﻫﻮ اﻷﻗﺮب.
وﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺠَ ﻤﺎل ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﳾء.
أواه أﻳﻬﺎ اﻷخ اﻟﺤﺎﻟﻢ اﻟﺮﻓﻴﻊ!
ارﺟﻊ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ أرض اﻟﻜﺂﺑﺔ اﻟﻘﺎﺗﻤﺔ.
ﺣ ﱢﺮر ﻗﺪﻣَ ﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﻼﻣﻜﺎن واﻟﻼزﻣﺎن.
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واﻗﻄﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻵﻣﻨﺔ،
اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻨﺘﻬﺎ ﻳﺪاك وأﻳﺪﻳﻨﺎ ﺣﺠ ًﺮا ﻓﻮق ﺣﺠﺮ.
اﻧﺰع ﻋﻨﻚ ﺛﻮب َ
ﺧﻔﻘﺎن ﻗﻠﺒﻚ،
ً
رﻓﻴﻘﺎ ﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷرض اﻟﻔﺘﻴﺔ ،اﻟﺤﺎرة ﺑﺠﻼل ُﺧﴬﺗﻬﺎ.
وﻛﻦ
اﻹﻟﻪ اﻷول :أﻳﻬﺎ املﺬﺑﺢ اﻟﺨﺎﻟﺪ!
ﻫﻞ ﺗُﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﻟﻬً ﺎ ﻟﻀﺤﻴﺘِﻚ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻠﻴﻠﺔ؟
إذن ﻓﺄﻧﺎ ﻗﺎدم ،وﺑﻘﺪوﻣﻲ أﻗﺮب ﻣﺤﺒﱠﺘﻲ وأ َﻟﻤﻲ.
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻘﻒ اﻟﺮاﻗﺼﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻧُﺤﺘَﺖ ﻣﻦ ﺷﻮﻗﻨﺎ اﻟﻘﺪﻳﻢ.
واملﺮﻧﱢﻢ ﻳﺼﻴﺢ ﺑﺄﻧﺎﺷﻴﺪي ﰲ أﻣﻮاج اﻟﺮﻳﺢ.
وﰲ ذﻟﻚ اﻟﺮﻗﺺ ،وﰲ ذﻟﻚ اﻹﻧﺸﺎد،
ﻳﻤﻮت إﻟﻪ ﻗﺪﻳﺮ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻲ.
ﱠ
إن إﻟﻪ ﻗﻠﺒﻲ اﻟﻘﺎﻃﻦ وراء ﺿﻠﻮع ﺑﴩﻳﺘﻲ ﻳُﻨﺎدي إﻟﻪ ﻗﻠﺒﻲ املﻘﻴﻢ ﰲ اﻟﻬﻮاء.
واﻟﻬﺎوﻳﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎملﺎ ﻋﻄﻠﺖ ﻋﲇ ﱠ راﺣﺘﻲ ﺗﴫخ إﱃ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ.
واﻟﺠﻤﺎل اﻟﺬي َ
ﻧﺸﺪْﻧﺎه ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ﻳﴫخ إﱃ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ.
وﰲ إﺻﻐﺎء ﻗﺪ ﻗﺴﺖ ﻫﺬا اﻟﴫاخ.
وﻫﺎ أﻧﺎ أُﻟﻘﻲ ﺳﻼﺣﻲ.
ﻓﺎﻟﺠﻤﺎل ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺆدﱢي إﱃ اﻟﺬات املﻘﺘﻮﻟﺔ ﺑﻴﺪ ذاﺗﻬﺎ،
ﻓﺎﴐب أوﺗﺎرك.
إﻧﻨﻲ ﻣﺴﺘﻌ ﱞﺪ ﻟﻠﺴري ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ،
ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺘﺪ إﱃ ﻓﺠﺮ آﺧﺮ.
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﺪ اﻧﺘﴫت املﺤﺒﺔ!
ً
ً
ً
ﺟﻼﻻ
زاﻫﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﺤرية ،أو ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻴﺎﺿﺎ ﻧﺎﺻﻌً ﺎ أو ﺧﴬ ًة
ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ املﺤﺒﺔ
َ
وﻓﺨﺎ ًرا ﰲ اﻟﻘﺒﺎب اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،أو ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺑﺴﺘﺎن ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎس ،أو ﰲ ﺻﺤﺮاء ﻟﻢ ﺗﻄﺄﻫﺎ ﻗﺪم
اﻹﻧﺴﺎن.
ﻓﺎملﺤﺒﺔ ﻫﻲ رﺑﻨﺎ وﻣُﻌ ﱢﻠﻤﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎل،
ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﱠ
ﺑﺎﻟﺸﻬﻮة اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ اﻟﺠﺴﺪ.
وﻻ ﻫﻲ ُﻓﺘﺎت اﻟﺮﻏﺒﺔ ا ُملﺘﺴﺎﻗﻂ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻋﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻠﺬات.
ﱠ
ﻛﻼ ،وﻻ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺳﻼﺣﻪ ﻋﲆ اﻟﺮوح؛
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ﻷن املﺤﺒﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﺜﻮرة،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻬﺠﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻗﺪار اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﺘﺴري إﱃ اﻟﻐﺎﺑﺔ املﻘﺪﺳﺔ،
ﻟﱰﻗﺺ وﺗﱰﻧﱠﻢ ﺑﺄﻧﺎﺷﻴﺪ أﴎارﻫﺎ ﰲ آذان اﻷﺑﺪﻳﺔ.
املﺤﺒﺔ ﺷﺒﺎب ﻗﺪ ﺗﺤ ﱠ
ﻄﻤﺖ ﻗﻴﻮده،
ورﺟﻮﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺤ ﱠﺮرت ﻣﻦ ﻋﻨﺎء اﻷرض،
ﺑﻠﻬﻴﺐ ﻣﻘﺪﱠس ،ﻣُﴩﻗﺔ ﺑﻨﻮر ﺳﻤﺎءٍ أﺑﻬﻰ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺋﻨﺎ.
وأﻧﻮﺛﺔ ﺣﺎرة
ٍ
املﺤﺒﺔ ﺿﺤﻚ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ أﻋﻤﺎق اﻟ ﱡﺮوح.
املﺤﺒﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﻗﺪﻳﺮة ﺗﺴري ﺑﻚ إﱃ ﻳﻘﻈﺘﻚ.
املﺤﺒﺔ ﻓﺠﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﲆ اﻷرض،
وﻳﻮم ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻻ ﻋﻴﻨﻚ وﻻ ﻋﻴﻨﻲ،
وﻟﻜﻦ املﺤﺒﺔ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻗﺪس أﻗﺪاﺳﻪ ﺑﻘﻠﺒﻬﺎ اﻷﻋﻈﻢ.
ﻳﺎ أﺧﻮيﱠ  ،ﻳﺎ أﺧﻮيﱠ ،
ﱠ
إن اﻟﻌﺮوس ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﻔﺠﺮ،
ﻟﺘﻼﻗﻲ ﻋﺮوﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﻐﺮوب،
وﺳﻴﻜﻮن ٌ
ﻋﺮس ﰲ اﻟﻮادي،
وﻳﻮ ٌم أﻋﻈﻢ ﻣﻦ أن ﺗُﺪوﱠن ﺣﻮادﺛﻪ.
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻫﻜﺬا ﻛﺎن ﻣﻨﺬ أﻃﻠﻖ اﻟﺼﺒﺎحُ اﻷو ُل اﻟﺴﻬﻮل إﱃ اﻟﺘﱢﻼل واﻷودﻳﺔ،
وﻫﻜﺬا ﺳﻴﻜﻮن إﱃ ﺑﻌﺪ املﺴﺎء اﻷﺧري.
ﱠ
إن ﺟﺬورﻧﺎ ﻗﺪ أﻧﺒﺘﺖ اﻷﻏﺼﺎن اﻟﺮاﻗﺼﺔ ﰲ اﻟﻮادي،
وﻧﺤﻦ أزﻫﺎر ﻋﺒري اﻷﻧﺸﻮدة ا ُملﺮﺗﻔﻌﺔ إﱃ اﻷﻋﺎﱄ.
ﻓﺎﻟﺨﺎﻟﺪ واملﺎﺋﺖ ﻧﻬﺮان ﺗﻮءﻣﺎن ﻳُﻨﺎدﻳﺎن اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻐري اﻧﻘﻄﺎع،
وﻟﻴﺲ ﺑني اﻟﻨﺪاء واﻟﻨﺪاء ﻓﺮاغ ﻗ ﱡ
ﻂ ،إﻻ ﰲ اﻷذن.
ﻓﺎﻟﺰﻣﺎن ﻳﺰﻳﺪ إﺻﻐﺎءﻧﺎ ﺛﻘﺔ،
وﻳﻀﻴﻒ إﱃ رﻏﺒﺎﺗﻪ.
وﻻ ﻳﺨﺮس اﻟﺼﻮت ﰲ املﺎﺋﺖ ﻏري املﺮﺗﺎب.
أﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺎﻣَ ﻴﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺸﻜﻮك؛
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﺑﻦ ﻗﻠﺒﻨﺎ اﻷﺻﻐﺮ.
اﻹﻧﺴﺎن إﻟ ٌﻪ ﻳَﺮﺗﻔﻊ إﱃ أﻟﻬﻮﻳﺘﻪ ﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪ،
ﻣﴪﺗﻪ وأملﻪ ﻧَﻨﺎم وﻧﺤﻠﻢ أﺣﻼﻣﻨﺎ.
وﺑني ﱠ
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اﻹﻟﻪ اﻷول :دع ا ُملﺮﻧﱢﻢ ﻳﱰﻧﱠﻢ ،واﻟﺮاﻗﺼﺔ ﺗﺤ ﱢﺮك ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ،
ودﻋﻨﻲ أﻃﻤ ﱡ
ﱧ ﻫﻨﻴﻬﺔ،
إن ﻧﻔﴘ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺴﱰﻳﺢ اﻟﻠﻴﻠﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻳَﻐﻠﺒﻨﻲ اﻟﻨﻮم،
وﰲ ﻧﻮﻣﻲ أرى ﻋﺎ ًملﺎ أﻛﺜﺮ ﻧﻮ ًرا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻓﺘﺄﺗﻲ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت أﺑﻬﻰ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻨﺎ ﻓﺘﺴﱰق ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ ﻓﻜﺮي.
اﻹﻟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :إﻧﻨﻲ أﻧﻬﺾ اﻵن ﻓﺄﺟ ﱢﺮد ﻧﻔﴘ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﺰﻣﺎن واملﻜﺎن،
وأرﻗﺺ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗَﻄﺄه ﻗﺪﻣﺎ إﻧﺴﺎن،
وﺳﺘﺘﺤ ﱠﺮك ﻗﺪﻣﺎ اﻟﺮاﻗﺼﺔ ﻣﻊ ﻗﺪﻣﻲ،
وﺳﺄﺗﺮﻧﱠﻢ ﰲ ذﻟﻚ املﻸ اﻷﻋﲆ،
ٌ
ﺻﻮت ﺑﴩيﱞ ﻣﻊ ﺻﻮﺗﻲ.
وﺳﻴَﺨﺘﻠﺞ
ﺳﻨ َ ُ
ﻌﱪ إﱃ اﻟﺸﻔﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪ،
ﻓﻘﺪ ﻧَﺴﺘﻴﻘِﻆ ﰲ ﻓﺠﺮ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮ.
ﱠ
وﻟﻜﻦ املﺤﺒﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ،
وﻟﻦ ﺗُﻤﺤﻰ آﺛﺎر أﺻﺎﺑﻌﻬﺎ.
ﱠ
إن اﻟﻜﻮر املﻘﺪﱠس ﻣﺘﺄﺟﱢ ﺞٌ ﺑﺎﻟﻨﺎر،
وﻛﻞ ﺷﻌﻠﺔ ﺗﺼﻌ ُﺪ ﻣﻨﻪ ﻫﻲ ﺷﻤﺲ ﻣﺤﱰﻗﺔ.
ﻓﺎﻷﺟﺪر ﺑﻨﺎ ،واﻷﺣﻜﻢ ملﺼﻠﺤﺘﻨﺎ،
أن ﻧﻔﺘﱢﺶ ﻋﻦ زاوﻳﺔ ﺻﻐرية ﻓﻨَﻨﺎم ﰲ أﻟﻮﻫﻴﺘﻨﺎ اﻷرﺿﻴﺔ،
ﺗﺎرﻛني أﻣﺮ ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ إﱃ اﻟﻴﻮم املﻘﺒﻞ ،إﱃ املﺤﺒﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ.
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