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َوتَستعرضُ تَستطيلُ أراكَ مالي 

وتدَّعي فعاًل ال أراهُ اليومَ مفعوالً 

َمنَكالً كفَّيكَ فالَواحدُة أضحْت في 

تنكيالعليكَ اجتمْعنَ إذافكيفَ 

وعطُر وردٍة يَغمُر األنفاَس يُزكيها

التَّعلياليُذهبُ لكَ أبا ال وُك والشَّ 



عافُ والسَّمُّ  يطويَك بواحدةٍ الزُّ

فالنَّذُر منهُ يَعدُل في القتل  برميال

رذيلة  واإلسرافُ فلمَ اإلسراُف 

فصيالوتَ معاً جَ العفَّةُ وامتُدحت  

لوا واج  قالوا وتقوَّ وفي فضل  الزَّ

يَن نسبُوا ترغيباً وتمثيال وإليه  الد  



لطالبه  َوعر  عراُج في األصول  والم  

اً وتثقيال فلمَ اإلمعاُن في الشَّقاء  لمَّ

وارُثهُ أنتَ إثمٍ قصاُص واإلربةُ 

اُء كانْت لإلثم  دليال واآلثمُ آدمُ وحوَّ

وتزده  عطيَّةٍ بجميل  تفرْح فال

إذا ما كانت  العطيَُّة للقصاص  بَديال



فالعطيَُّة لبوس  هَو منها وأنَت وأنا

هابيالقاتُل أخيه  قابيلُ ومنها كاَن 

وإْن كنَت لهذا القول  ما تزاُل ُمجافياً 

َك السَّبيال ه  يهد  فاسأْل آدمَ عْن َندم 

ا تلبََّس لهُ القصاُص وشاَح فاتنةٍ  لمَّ

الَمفاعيالتُلهُب الجوارَح تستنهُض 



اً آدمُ أشرَق  َواستعلى بفعلت ه  َمزهوَّ

والحادي يرقُص َنشواَن يَحمُل ق نديال

ق  مَ األفُق نَ  حريق  واألرضُ حموم  ز 

رُع ُمشتاق  للغيث  ينتظُر أيلوال والزَّ

وغداً يأتيَك الفتى بالذي كاَن خافياً 

فالودُق يفضُح ما في الُمزن  َمحموال



اءُ أبيقابيُل أخي وآدمُ  واألمُّ حوَّ

هابيالوأنا فتى الحكاية  وأسَموني 

وعلى أعتاب  الفجر  تهرُب األحالمُ 

الجبالويتسلَُّل الوادي خفيفاً يُطو  ُق 

فجيعةٍ رجع  علىآدمُ ويستيقظُ 

هابيُل الفتى يصطرُخ ابَن أمَّ قابيال



هابيلُ .. خبا نوُر الفجر  برحيلكَ 

وتسربَل بالعار  وجُه أخيَك قابيال

أث متْ ناصيًة ضرَب َندٍم بكف   

القتيالجثا آدمُ ينعى القاتَل وأخاهُ 

وكذا هَي تلكمُ الغافيةُ عينيهذه  

وُح ثكلى والجسُد باَت نحيال والرُّ



قت  المدى ى مزَّ أطلَق صرخًة حرَّ

القتيالأسمعَت  الكوَن أبَّدتهُ القاتَل 

فمضى ُعُمراً لُه في الكتاب  َموقوتاً 

التَّأوياليَْسطُر الهوى َوجداً يخبُرهُ 

خطيئةٍ إ صرَ وجاَء بعَدهُ مْن حمَل 

فأغرَق األرَض َسواداً قتاًل وتنكيال



اُء تثغو وآدمُ يرغو  وما دامْت حوَّ

جيمُ ُمقيماً يتأبَّى  حياليبقى الرَّ الرَّ

ساً  بٍر يقتُل تمرُّ ويبقى قابيُل على ك 

والَويالوهابيُل يَدمى يُقاسي القهَر 

من  على ُأرجوزُة األزل   قيثارة  الزَّ

كَ نهر  مْن  ي دم  الينهاُر ودم  شالَّ
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