الربيع
ُ
خشجذ أشهذ الطبُعت هُف ُجصبح واملعشىق الجمُل ،ال ًلذم لعاشله إال أظباب حبه!وهُف جيىن
ُ
وهىذ والللب املهجىس الحضًٍ وجذ العماء وألاسض ،ولم ًجذ
والحبِبً ،ضٍذ حاظت ملغ املعاوي الجمُلت!
ُ
فيهما ظماءه وأسضه.أال هم آالف العىين وآالفها كذ مضذ مىز أخشج آدم مً الجىت! ومع رلً ,فالخاسٍخ
ُ
ٌعُذ هفعه في الللب؛ ال ًحضن هزا الللب إال شعش هأهه طشد مً الجىت لعاعخهً.لف الشاعش بئصاء جماٌ
الطبُعت ،فال ًملً إال أن ًخذفم ويهتز َ
وٍطشب.ألن العش الزي اهبثم هىا في ألاسضً ،شٍذ أن ًىبثم هىان في
ا
الىفغ.وول ُحعً ًلخمغ الىغشة الحُت التي جشاه جمُال لخعطُه معىاه.وبهزا جلف الطبُعت محخفلت أمام
الشاعش ،الحذ لي ألاصهاس هأنها ألفاظ حب سكُلت مغشاة باظخعاساث ومجاصاث.واليعُم حىلها هثىب
الحعىاء على الحعىاء.وول صهشة وابدعامت ،جحتها أظشاس مً معاوي الللب املعلذة.
أهي لغت الضىء امللىن مً الشمغ راث ألالىان العبعت؟أم لغت الضىء امللىن ومارا ًفهم العشاق مً
سمىص الطبُعت في هزه ألاصاهش الجمُلت؟أحشير لهم بالضهش إلى أن عمش اللزة كصير ،هأنها جلىٌ :على ملذاس
ُ
ُ
هزا؟أح ْع ِلمهم أن الفشق بين جمُل وجمُل ،والفشق بين اللىن واللىن ،وبين الشائحت والشائحت؟أج َىاجيهم بأن
ألهً أًتها الحششاث ال جىخذعين إال
أًام الحب صىس أًام ال حلائم أًام؟أم جلىٌ الطبُعت :إن ول هزا؛ ِ
بيل هز1؟في الشبُع جغهش ألىان ألاسض على ألاسض ،وجغهش ألىان الىفغ على الىفغ.وٍصىع املاء صىعه في
الطبُعت؛ ُ
فخخشج تهاوٍل الىباث ،وٍصىع الذم صىعه ُ
فُخشج تهاوٍل ألاح االم وَعىد ول ش يء ًلخمع؛ ألن
الحُاة ولها ًيبض فيها عشق الىىس،وٍشجع ول حي ٌغني؛ ألن الحب ًشٍذ أن ًشفع صىجه.وفي الشبُع ال ًض يء
الىىس في ألاعين وحذها ،ولىً في الللىب ا
أًضا.وال ًىفز الهىاء إلى الصذوس فلط ،ولىً إلى عىاطفها هزلً.
وٍيىن للشمغ حشاسجان إحذاهما في الذم.وٍطغى فُضان الجماٌ هأهما ًشاد مً الشبُع ججشبت مىغش مً
مىاعش الجىت في ألاسض.والحُىان ألاعجم هفعه جيىن له لفخاث عللُت فيها إدسان فلعفت العشوس واملشح.
وواهذ الشمغ في الشخاء هأنها صىسة معللت في السحاب.ووان النهاس هأهه ًض يء باللمش ال بالشمغ.

وواهذ الحُاة جضع في أشُاء هثيرة معنى عبىط الجى.فلما جاء الشبُع وان فشح جمُع ألاحُاء بالشمغ
هفشح ألاطفاٌ ,سجعذ أمهم مً العفش.وٍىغش الشباب ,فخغهش له ألاسض َّ
شابت.وَشعش أهه مىجىد في معاوي
الزاث أهثر مما هى مىجىد في معاوي العالم.وجمخلئ له الذهُا باألصهاس ،ومعاوي ألاصهاس ،ووحي ألاصهاس.
بُعا ,وأشعت كلبه س ا
ُوجخشج له أشعت الشمغ س ا
بُعا آخش.وال جيس ى الحُاة عجائضها ،فشبُعهم ضىء الشمغ.
َ
َ
وغيرث مً شيلها
كطعذ منها
ما أعجب ظش الحُاة! ول شجشة في الشبُع جماٌ هىذس ي معخلل.ومهما

َ
أصلحتها.ولى لم ًبم منها إال جزس حي أظشعذ الحُاة فجعلذ
أبشصتها الحُاة في جماٌ هىذس ي جذًذ هأهً
ا
شىال مً غصىن وأوساق.الحُاة الحُاة ,إرا أهذ لم جفعذها جاءجً ا
دائما هذاًاها.وإرا آمىذ لم حعذ
له
بملذاس هفعً ،ولىً بملذاس اللىة التي أهذ بها مؤمً.
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ض” الشوم05 :واهغش هُف ًخلم في الطبُعت هزه املعاوي التي جبهج
“ فاهغ ْش ِإلى آث ِاس َس ْح َم ِذ الل ِه ه ُْف ًُ ْح ِيي ألا ْس َ ا
ول حي ،بالطشٍلت التي ًفهمها ول حي.واهغش هُف ًجعل في ألاسض معنى العشوس ،وفي الجى معنى
الععادة .واهغش إلى الحششة الصغيرة هُف جؤمً بالحُاة التي جملؤها وجطمئن؟اهغش اهغش! ألِغ ول رلً
س ًّدا على الُأط بيلمت :ال؟
ا
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