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  فصل ثان

  ماضي القارورة

  ـــــــــــــــ
  

  

ال         . لو أصغيتم إلى جميع حكاياتها لما آفاآم العمر واريخ، ب ى ت ود إل واريخ تق بجس من عوالم، ت عوالم تن

  .نهاية

ة من   ) هاجر(اسمها. حكت أنها آانت فتاة طبيعية مثل باقي البشر وآانت تعيش بين شعبها في مملكة قديم

اء    )أور(أرض الجنوب تسمى  ذي أغرق األرض جمع ر ال رًا من     . ، في حقبة أعقبت الطوفان الكبي ا أمي ان ابوه آ

ر إحدى   . امضى حياته في محاربة قبائل الغزاة القادمة من الحدود. ساللة الملك المقدسة أما امها فكانت ابنة أمي

عب األهوار واشترآوا منذ حقب طويلة استوطنوا أرض الجنوب وانصهروا بش. الشامالقبائل المنحدرة من بادية 

د من      ) تموزي(شاءت الظروف أن يقع في حبها . في ديمومة المملكة ه العدي ا رغم امتالآ ملك دولتهم ويهيم به

ى من نساء وحاشية قصره              . النساء والجواري  ا من أي بشر آخر، حت ار عليه ا وصار يغ ع به ا وتول ! تزوجه

  . إال بعض خدمها أسكنها وحدها في قصر منعزل بين األهوار ال يتصل بها

العشق بهذا الملك أنه منعها من االحتفاظ بولدها الذي أنجبته منه، وأرسله الى قصره الرسمي ليعيش بلغ 

آان يقول لها إنه ال يحتمل أن يراها مثل باقي النساء، تلد وتعتني بالطفل وترضعه، ويترهل . هناك بعيدًا عن أمه

ا      ى وجهه ة،         ير. جسمها، ويرسم العمر خطوطه عل ديًا للشهوة الطبيعي ًا اب ال، ومنبع دة الشباب والجم دها خال ي

  !يريدها له وحده ال يشارآه بها حتى الزمن. محصنة من تشوهات الحياة وحماقات العمر

ا  ار سومري تصدح في            . آان هو الوحيد الذي يلتقيه ام قيث ا أنغ ا بينم يمضي الوقت بإحتساء العرق معه

ا   آان يغيب في عوال. أرجاء القصر ا من أمه ا،    . م صوتها وهي تنشد أغاني البادية التي تعلمته تمعن في جماله ي

د والتصوف وذرف دموع الوجد       ى حد التعب ين     . ويتمرغ بجسدها، ويذوب في النشوة إل ا متضرعًا ب ان يكلمه آ

  :أحضانها

إني فناء ..لهتيليتني معبد وانِت إ.. ليتني آلكامش وأنِت حلم خلودي.. ليتني نبي طوفان وأنِت سفينتي "ـ 

  !"وأنِت ابدية

ى عوالمه            ا الموت إل د نضارة شبابها، ويخطفه ًا، تفق ه ستهرم يوم اخذ رعبه يتفاقم من فكرة أن معبودت

ه لمن    . قرر أن يدعو جميع سحرة وحكماء مملكته والممالك المجاورة. السفلية المظلمة تعهد بمنح نصف ثروات

  .ثار الزمنيجد شراب الخلود لمعشوقته، ويحميها من آ
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ة           ى سّر األبدي ور عل اء في العث ع السحرة والحكم هيمن  . خالل أعوام من العروض والتجارب، فشل جمي

ى روح        اد شيطان الحزن أن يسيطر عل ع، وآ اء نصيحته      ) تموزي (اليأس على الجمي ن أحد الحكم وال أن أعل ل

  :األخيرة 

زلين         على جاللته أن يرحل بنفسه، يتوغل"ـ  اء المنع ة، يبحث ويتصل بالشيوخ والحكم في أعماق البادي

  ."في الواحات وآهوف الجبال الصخرية، لعله هناك يحصل على ما يبتغي

ة     ره وصديقه إدارة المملك ل وزي ه    . رحل الملك بجيش من خيرة فرسانه، بعد أن وّآ ه معبودت إصطحب مع

ا الرغد والراحة ويقيه        ) هاجر( وفر له ا ي ل م ا آ ا   ومعه وادي وجفافه ون في     . ا لهيب الب ون ويتوغل وا يجول ظل

الحكيم  . األعماق، يتصلون بقبائل البدو، يستشيرون النساك وحكماء الصحراء آل حكيم آان ينصحهم باإلتصال ب

  . فالن القاطن في الواحة الفالنية أو الهضبة الفالنية على بعد مسيرة آذا يوم أو أسبوع

ة في       . من التجوال دون جدوىآاد يغلبهم اليأس بعد عامين  ارة عميق وا شيخًا يقطن مغ حتى أتى يوم التق

ـل  . جبل صخري احمر آانت تشع منه هيبة أنبياء، طويل القامة، أسمر البشرة، جبهته عريضة بارزة وأنفه طوي

ة بيضاء، عل       ه طاقي يض، تغطي ى ناتىء، عيناه آحيلتان متوهجتان بخمرة إيمان، لحيته بيضاء، وشعر رأسه أب

  . آتفيه عباءة سوداء فوق ثوب فضفاض أبيض

ه الشاق ه عن بحث ك وحدث ه المل دم من بس . تق ه الشيخ دون ان ين ول ل ه يق ك وآأن ى المل ة، نظر إل بكلم

ى   . امنحني ثقتك وآفى  ة،            ) هاجر (اشار إل ا في أعماق مظلم م مسكها من معصمها وتوغل به ه ث دم من أن تتق

  !    ندهشتينوغابا عن عيني الملك المترقبتين الم

. بعد مسيرة وقت طويل في ممرات معتمة وجدت نفسها في باحة واسعة، أرضها من عشب اخضر فضي   

  . الناظر إلى األعلى يشاهد فتحة في وسط قبة عالية جدًا، آأنها سماء يهبط منها شالل من شعاع شمسي وماء

رأة         ى الم ة ويلقي بإشارات صامتة إل د العتب ًا عن ّرت ووطأت أرض     اطا. ظل الشيخ واقف ه بخشوع، تع عت

ة ى األرض  . الباح م الكف موضوعة عل بية صغيرة بحج ارورة خش ي ق اقط ف ن الشالل المتس دمت م رفعت . تق

رة  . القارورة وضمتها إلى صدرها ووقفت محلها تحت النور والماء ر الشالل    :نظرت حولها وانتبهت ألول م عب

اً         شاهدت جدرانًا مبنية من حشود خيول جامحة، حمراء اء ثابت . سوداء بيضاء، صفوف فوق صفوف تشكل بن

  !رغم جموح داخلي، آانت ترآض متجهة إلى السماء، إلى الفتحة لترتوي من نبع النور والماء

اجر(رفعت  يد  ) ه اغم آنش ول متن ا، وراحت تشرب وهي تنصت لصهيل خي ارورة، وأغمضت عينيه الق

ع  ! فه من قبلانتابها احساس غريب لم تعر. وحشي يصدح باإلرتواء ألول مرة في حياتها تحس حقًا بوجود جمي
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.. تدرك وتتحكم بكل حرآة تقوم بها آما لو آانت أصابعها  .. دمها وقلبها ورأسها وباقي أعضائها: بدنهامكونات 

آانت تعوم مع مجرى دماء هابطة من رأسها إلى صدرها وبطنها حتى .. بدنهاأحست أنها بذاتها تسبح في داخل 

اة والشهوة لتشكل     .. ملتقى عجيب لعدد هائل من األنهرتصل إلى  ار الحي آان مصبًا عظيمًا تمتزج فيه ألوان أنه

  ! بحيرة هائلة، مياهها تتموج بكائنات هالمية من نور، تسبح وترتوي وتمارس االندماج

  ...ترآت هاجر نفسها تذوب بين تلك الكائنات، وراحت تغرق وتغرق حتى غابت تمامًا عن الوعي

ًال ببياضه وبسواده   ة مجل اق الظلم ك وأتباعه، ظهر الشيخ من أعم ق المل ل أقل ار طوي د انتظ دما . بع عن

ه، ومسك سيفه        تم خوف دًا، آ د عاد وحي اه         . شاهده الملك ق ة برضى وعين ه مالمح الشيخ ناطق د رؤيت تريث عن

  !اقترب الشيخ من الملك، وبصمت وقور قدم له القارورة. تشعان ببشارة

سريرًا بأبسطة ومالحف من   ) تموزي (لليلة، وسط خواء البادية وعلى قمة جبل أحمر، فرشوا لـفي تلك ا

خرجت له معبودته وهي . نصبوا آلة واسعة سقفها مفتوح على سماء زاهية، وترآوه وحده مع القارورة. حرير

ا مع بعضهما،      ندو. ال تزال تعيش غيبوبة ذوبانها في البحيرة ة التحم ى     أن ينبسا بكلم ة حت ذة جنوني ا بل وغرق

  .هامت صرخاتهما في السماء، وجعلت القمر يصبح بدرًا والنجوم تتوهج أآثر والليل يكتسي بحمرة الحياء

  

∗      ∗        ∗  

  

يخرجها ملكها آل ليلة ليمارس معها طقوس عشقه   . حياتها األولى مبتهجة بخلودها) هاجر(هكذا امضت 

ا صنم    أن يص ) اور(امر نحاتي  . وملذاته ا  (نعوا من هيئته ال   رضإلهة اال ) عشتار  -انان ان  . والخصب والجم آ

ا    وعه لخلوده لوات خش ا بص رنم أمامه د  . يت ه، وعن ا لحروب تعطف برآته ذور     مايس ا ن دم له ار يق ح األمط تش

  . االستسقاء

القمح  في عهده عّم الرخاء البالد، وتتابعت عطاءات نهري دجلة والفرات بغرينهما األحمر، وغدت سنبلة 

  . وصل األمر بالكهنة ان رفعوه إلى مرتبة إله. رمز برآة الملك وخصبه

من أن يحصلوا على مشارآة أآثر مع السومريين في إدارة  ) هاجر(في هذه الفترة تمكن األآديون، اخوال 

ة     . جمع اآللهةمالدولة والمجتمع، فكانت أولى الخطوات توحيد المعابد و دًا تحت حماي ًا واح وا دين ) تموزي ( آون

  .الملك واإلله، وعشيقته إلهة الحب والخصب والجمال

ة، يمارس        . ذات يوم فاجأت الكارثة ذلك الملك وادي القريب آان مع بعض فرسانه وحاشيته يتجول في الب

ا    . رياضته المعهودة بصيد األسود والغزالن ى ميعاده رة عل . آانت ليلة آئيبة تخللتها ريح خريفية باردة اتت مبك

ان  وزيت(آ كر الصيد ) م ي معس ه ف ي خيمت تريح ف ن   . يس ى آالته زفن عل اورة يع ة مج ي خيم ان ف ت الحس آان



28 
  

ارة تلتف          . وينشدن ترانيم غزل ومديح وة جب ارورة، أحس بفحيح حارق وق ى الق ده إل في اللحظة التي امتدت ي

  !عليه وتضغط بعنف على أضالعه

آان الملك يتمرغ بهلع ورعب : خطرفي البال عندما هرع الحراس على صرخته المكتومة، شاهدوا ما لم ي

ة رقطاء     ه أفعى عمالق اً        . وقد التفت علي نقط دم ه بغضب، ولسانها المشروط ي ان  . آانت تحدق إلي ) تموزي  (آ

ًا واختنقت                 د شل رعب اغر ق ه ف ًا عن أي سالح، وفم داه بحث ى، وتتخبط ي يحاول عبثًا أن يحرر نفسه من األفع

ل صوب من اجل تخليصه     هرع الفرسان والجن. صرخاته ى أن يرمي سهمه أو       . ود من آ ان يتجرأ عل ال أحد آ

آانت  . ظلوا يناوشون األفعى بسيوفهم، وهي ما آفت عن التفافها على الملك وسحبه معها. رمحه خشية إصابته

انهم       ًا وشلتهم في مك ديين وفارس دغت جن استمرت في   . تزحف خارج الخيمة والمعسكر رغم جراحها إال أنها ل

  . زحفها حتى وصلت إلى مقبرة مهجورة غير بعيدة عن المعسكر

األفعى  اطوا ب وا وأح د هّب ع ق ام   . الجمي ار أم وق صرخات رعب وع ائرين يطلق ون ح انوا يحوم ال آ الرج

ى   عجزهم عن إنقاذ ملكهم، والنساء نفشن شعورهن ومزقن ثيابهن وتمرغن بالتراب وقد استحالت أناشيدهن إل

  ). تموزي (من إجل إنقاذ ) ايل(ل دعاء إلى اإلله األبنحيب استغاثة وتراتي

ية    ت خطوط شفق نحاس ا آان يون، بينم ا أسالف منس رة يقطنه واهد مقب ين ش ى تزحف ب إستمرت األفع

تالع اال        تح أشداقها إلب ات منقرضة تف ة حيوان اء تضفي على قبور مخسوفة هيئ ور،      . حي ذه القب في واحد من ه

  . هها مالمح ساحرة عاشقة تأوي إلى مخدع معشوقهاتوغلت األفعى وهي ترسم على وج

ى وجهه مالمح عتب شديد وأطلق صرخة مبحوحة            ر، ارتسمت عل في آخر لحظات غياب الملك في القب

  : رجت في المقبرة وتداعت أصداؤها في سماء البادية

  "!؟..يا الهي خذلتني  ..لماذا..لماذا"ـ 

ا من      ) آيجال(هكذا اختفى الملك، وأيقن الجميع أن  رت غيرته د فّج راآين  ) عشتار (إلهة العالم السفلي ق ب

  . إلى عوالمها المظلمة) تموزي (حقدها، لبست جلد أفعاها وخطفت 

  

∗       ∗       ∗  

  

م  . هذه الميتة المباغتة لم تتح للملك وداع عشيقته، وتهيئتها لوضع جديد ظلت غائبة في قارورتها لزمن ل

  ! نها تخرج من القارورة وأمامها ملك جديدحتى انتبهت يومًا أ، تدرآه

ان  . آان مفعمًا بشباب فيه الكثير من مالمح ملكها إال أنه آان يتميز بصلعة خفيفة تبرز تحت طاقية تاجه آ

رة  . ثمًال يحدق بإندهاش في جسدها العاري الذي اصطبغ بلون نيران المشاعل المنثورة في القاعة بشرته المحم

  . شفتاه الغليظتان آانت توحي بمزاج عصبي وحسي وإرادة هوجاء ومجون وشهوةوعيناه الجـاحظتان و
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ذئب     . أشار إليها أن تقف ا بشغف وجوع آ ألقى على آتفها شاًال حريريًا أسود، وأخذ يحوم حولها ويتأمله

نهش    ،ثم ارتمى عليها وألقاها على البساط. يفتش عن افضل نقطة ينهش منها فريسته  اعتصرها بعنف وراح ي

ة   . ثدييها ويرضعهما آطفل جائع دون ان يخلع ثيابه، والشال األسود يلتف على عنقها، ضاجعها بوحشية وعجل

ود        وهو ا أن تع يصدر فحيحًا أقرب إلى النحيب، ثم انبطح على ظهره وغطى وجهه بالشال األسود، مشيرًا إليه

  . الى قارورتها

ا الشال األسود،        آل ليلة يخرجها ذلك الملك الغر. هكذا استمر الحال ًال عصبيًا، يلقي عليه يب األطوار، ثم

ود . ويحوم حولها، ويرضع ثدييها، ويمارس معها همجيته ى اتت   . ودون آالم يدثر وجهه بالشال ويترآها تع حت

  :ليلة أخرجها من القارورة وارتمى عليها باآيًا، يقبل جسدها بتضرع وألم وهو يتمتم 

  ."...أبوح لك بخطيئتي.. أعترف لكيجب أن .. سامحيني.. سامحيني"ـ 

اردة             ذه مفتوحة لتنساب نسائم المساء الب د ترآت نواف ه،    . آانا آنذاك في قاعة القصر وق تح فم لحظة ف

اجىء . قال إنه ابنها الذي أبعدوه عنها بعد والدته! بئتسرب من بعيد عواء ذ ان  . صار ملكًا بعد موت أبيه المف آ

ه        له ثالثة أخوة من نساء أخريات، دبر أمر اغتيال ى ساحة الحرب وت تخلص من منافستهم بعد أن بعث أولهم إل

م         اما ا. سرًا وجعل منه شهيدًا من أجل المملكة م اته ّمًا في شرابه ث أن تضع س لثاني، فقد أقنع إحدى عشيقاته ب

ذور   أما الثالث فقد تخلص منه بأن جعله يفقد عقل. خصمه الوزير بهذه العملية وذبحه عند قبر أخيه دم الن ه، إذ ق

واج العشق            ذي استجاب وسلط أم ة ال اه العذب ه المي داًء إلل رات ف وقام بنفسه بذبح جارية عذراء على جرف الف

ل        ى قواف ام عل رات يلقي بأشعار الهي على اخيه الشاب وخلب فؤاده وجعله يمضي عمره متسكعًا على شطآن الف

  .يجالقوارب المنحدرة في الشط الكبير الراحل الى الخل

ه يتهامسن       . قال إنه منذ الليلة األولى آان يظن بأن له عالقة قربى بها ه نساء أبي آان قد سمع في طفولت

ة       ين األهوار والبادي ا تخرج من    . بحكاية القارورة وأمه المعتزلة في القصر المرمي ب دما رآه م    عن ا ل قارورته

ا           ه منه ذي حرم ه ال تقم من أبي ذلك ين ه ب ا وآأن نهش جماله ده   . يستطع أن يكبت رغبة دفينة في أن ي زاج حق إمت

  .وشهوته جعله يخضع لنوازع ُحب بدائي أصيل جاهل ألعراف الحضارة ومحرمات العقل

اة ا   . طلب من أمه الغفران ى حي ا إل ة  عاهدها بأن ينقذها من خلود القارورة ويرجعه ة الفاني استشار  . لحري

  :الجميع أجابوا باإلستحالة. جميع الكهنة والحكماء والنساك، من دون جدوى

ارورة   "ـ  ربه الق ائل تش ى س ا إل تحيل آيانه ى يس ا حت ترخي جسمها وتغمض عينيه ا ان يس ت . م إن أب

دد في ا         ى سائل يتب رأة تستحيل إل إن الم ارورة ف ا   اإلسترخاء والنوم تهلك، وإن آسروا الق ألرض وتتبخر حياته

  ."بين الغيوم

ا، آانت   . خلودها في جوف القارورة وأحضان األحفاد يُحكم عليها أن تمض  األعوام التي أمضتها مع ابنه

اتين . أعوام قحط وجدب زارع والبس دن ودمرت الم رى والم رين أغرقت الق ة من النه م أن . فيضانات متتالي ث
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ح ال  ) سومر واآد(على بالد  اله الطاعون استثمر الحال لينفخ) ايرا( ا ري ، وأطلق وحوش الموت من     خراب آله

من استطاع ان ينجو بنفسه، إما اختبأ بعيدًا في أعماق الهور،  . اقفاصها، فأبادت الحشود بعد الحشود من البشر

  .وإما هرب غربا إلى البادية او شرقا الى الجبال المحاذية

ال   ة  الشرقية  لم تغفل اقوام الجب ة ا والبادي ة    لغربي ذه الفرصة الثمين ة في الحواضر      . ه راحت تجول عابث

راء      )سومر واآد(في يوم اسود، بعد أن تبدد جيش . قاطعة الطرق ى الرجال، تمكن احد أم ، وقضت الكوارث عل

اة    اء        . الجبال من اآتساح البالد وتدمير ما تبقى من حي اء فوق دم ًا فوق خراب وسفكوا دم وا  . نشروا خراب قتل

  . حاصروا قصر الملك، وعندما عجزوا عن اقتحامه أحرقوه. ء وشيوخ المدينةجميع زعما

ه   رار موت . بينما آانت النيران تلتهم القصر، أخرج الملك أمه من القارورة، وبكى على صدرها واخبرها بق

د را  . قال إن موت مدينته وشعبه هو موته. رفض الهرب من النفق السري المؤدي إلى اطراف المدينة م يع ًا  ل غب

  .  آان يؤمن بأن دماءه ستغسل عن أرض البالد اسباب نكبتها. في الحياة بعد الكوارث التي حدثت بسبب خطاياه

أنهم  . الى األهوار ي  هّربهوّدع امه وسلمها إلى اتباعه لتعيش مع ابنه الذ عندما امسكه الغزاة، لم يدرك ب

ها ئلحظات جنونية زرع في أثنا ًاهدت قبل ثالثين عامصلبوه على جذع محروق آان من بقايا تلك النخلة التي شي

  .هاجر بذرته في بطن) تموزي (أبوه 

ل ه القتي ارورة عن أبي ذي ورث الق دها ال ام حفي اجر نفسها ام وم، وجدت ه ًا قاسي . ذات ي ًى يافع ان فت آ

ي بحار عجوز اقبتين آعين ين عسليتين ث ع الصرامة وال. المالمح حنطي البشرة وذا عين صبر عن أم ورث طب

د إآتسب ققادمة من جبال الشرق وماتت بالطاعون، وورث عن أبيه شهوانيته ومالمحه الشرسة، أما عن جده ف

  . طبعًا روحانيًا وميًال لإليمان بعقيدة

ن العصيان من اجل            اربين، وأعل ًا من اله ام جيش ا بشر، أق هناك بين أحراش قصب البردي التي لم يطأه

زاة رد الغ ان يتسلى . ط ارورة آ ه من الق م يخرج جدت اء، ث رآهم احي ود، يت ى ان بصيد الجن ا عل تشفي ليجبره

ا       .غليلها برؤيتها موت سافكي دماء قومها ى أآله رهم عل ين   . آان يقطع أعضاءهم ويشويها ويجب رآهم معلق يت

وت   ى الم وا حت اء ليهترئ ي الم رأس ف ى ال اعي   . حت ارب واألف يهم العق د عل ر ويه ي قفص آبي راة ف  يضعهم ع

  )!العربيد(السوداء 

ـ  ي ب وت، يختل ة م رة ينتهي من حفل ل م ي آ اجر(ف ارب ) ه ي ق روش ويضاجعها وسط ) مشحوف(ف مف

  .القصب وأفاعي الماء وهفيف الطيور وصرخات الخنازير الوحشية

   

∗      ∗       ∗  
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ت        ذا ظل ارورة(هك يدة الق ى أخرى ومن حضن حف ) س ل من ارض إل وام تتنق ى آلالف من األع د إل ي

خالل أآثر من . أجيال أمضتها بين األهوار، وأجيال أخرى في الجبال وفي البوادي وبين البحار. حضن حفيد آخر

ا      ى ورثه ا حت ه  ) آدم (خمسة آالف عام توارثها أآثر من مئة وخمسين عشيقًا من أحفاده ادًا   ! عن أبي انوا أحف آ

ر     . معتوهينمن ملوك وقطاعي طرق وأنبياء وعبيد وشعراء ومزارعين و يًال عرفت الكثي خالل مئة وخمسين ج

  . من األقوام واألوطان في آسيا وافريقيا واوربا

ل  . أحد األحفاد تطوع في الجيش المصري الذي آان يحتل بالد سوريا، فوجد نفسه يستقر على ضفاف الني

ألخبار والمعلومات، من خالل مخزون جدتهم من الحكايات وا. أجيالبضعة  مع احفادها في مصر) هاجر(عاشت 

ة الحاآمة      ل الفرعوني اح جيش اآلشوريين مصر      . تمكن هؤالء األحفاد ان يصبحوا جزءا من العوائ د ان اجت بع

فضلت ان تخفي حقيقة ابنها لكي تحافظ على حياته، فإدعت بأنها احدى  . وقعت ام احد األحفاد اسيرة لدى الغزاة

ه وي   . عبيد القصر دى احد اشراف           وجد الصبي نفسه يفصل عن ام دا ل الد النهرين ليصبح عب ى ب ل اسيرا ال نق

  . في جنوب البالد) اور(مدينة 

ل السيد األبيض البشرة          هذا لم يعرف احد بأن  ذا النبي ! العبد األسير األسمر البشرة هو من نفس نسل ه

ة المنسية        ) هاجر (لكن  ذه الحقيق دها به رت حفي ة الخصب اخب ذآراتها الدائم ذه ا  . ب بالد هي موطن    قالت أن ه ل

ع، لكن النتيجة آانت             ). تموز (اسالفه وجده األول   ول األمر الواق دها بقب ع حفي ذا ان تقن آانت تتأمل بكشفها ه

  .العكس، إذ قرر الحفيد ان يعلن عصيانه على سيده الذي سخر من آالمه وعاقبه بقطع يده

ارورة (لكن . بإمرأة آادت ان تنقطع ساللة ذلك العبد المالك للقاروة ألنه رفض ان يقترن تمكنت  ) سيدة الق

ا     بمن إقناعه  ى خلوده اد ويحافظ عل در ان   . معاشرة احدى بغايا المعبد، لكي تجد من يتوارثها من األحف شاء الق

ى تمكنت من معاشرة             د األسير حت ك العب ا حامل من ذل تكون هذه البغي ذات عقل شيطاني، فما ان ادرآت بأنه

ه هو    . اقنعته بانها حامل منهنفس سيده واوقعته بحبالها و أن ابي فولد الطفل في عائلة نبالء دون ان يشك احد ب

  . ذلك العبد األجنبي المقطوع اليد

ل       . يمضي الزمن ليهرب أحد األحفاد مرة اخرى إلى أهوار الجنوب رة آجده قب ذه الم ك ه لم يكن وريث مل

ل   ة القواف رق ومهاجم اعي ط ابة قط يم عص ا زع ام، إنم ف ع رض . أل زوج  ف ة وت رى المحيط ى الق لطانه عل س

ة من األشرار وتصاهر مع         ات وأنجب قبيل ة     عشرات النساء المخطوف ة المحاذي ة من البادي ا  . عشيرة قادم آلم

ان يخرج         ى المجهول، آ ران شوقه إل اجر (اندلعت في روحه ني ذين        ) ه ه عن اسالفه ال ا لتحكي ل من قارورته

ل وتؤسس        بعد آفاح دام. عاشوا هنا قي احقاب مختلفة ى باب ذه العشيرة ان تسيطر عل العوام واعوام تمكنت ه

  .الساللة الكلدانية

ى تمكن االعداء       ا، حت آالعادة بعد اجيال واجيال من الغنى والبذخ تفشى االنحطاط في هذه الساللة ودولته

ة  )اءالتيم(الهرب الى  تمكن من) نبونيد(االخير الذي يدعى الكلداني  لكن الملك. من اسقاط بابل عاصمته الروحي
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د  رسالةآان هذا الملك زاهدا بالحكم ومؤمنا ب. الواقعة في اواسط الصحراء ك هو واتباعه امتزجوا     . التوحي هنال

  .  مع قبائل الصحراء وراحوا يسنشرون ايمانهم العرفاني

م       ه له ا آنزت اد مم ه االحف ا تعلم ل م ذا بفض اجر(هك اربه   ) ه ى تج افة إل الف، باإلض ارف األس ن مع م م

ين    د ب ين   صار احدهم   . واحات الومعارفهم، نشروا آلمة التوحي ا ب ل       حكيم ين قبائ ين ب ه ب ه وراح ينشر دين قوم

  :آان يقول. الجزيرة داعيًا إياهم إلى االستقرار ونبذ الحـروب وروح الغزو واالستالب

ه في    إن آانت روح اإلنسان تستقر في بدنه، فإن روح القوم تستقر في أرضهم، آذلك تستقر "ـ  روح االل

ا، لتكون        . لن تستقر روحكم إال بإستقرار بدنكم. بدن الكون ا واحرثوه ا استقروا فيه م بواطنه تح لك أية أرض تف

وتكم       . لكم زوجة خصبة وأمًا راعية ين بي ًا ب ه بيت إبتنوا ل رب، ف ة ال ارك  ، عطاء األرض ورزقها يأتينكم بمبارآ يب

  ."ويكون لكم أبا حاميا..أفعالكم

حول ذلك الحجر ذبحوا آبش . يل شاهدوا حجرًا مشتعًال يسقط من السماء، فعرفوا انها إشارة االلهأثناء الل

  .فداء وابتنوا معبدًا وبيتًا للرب، ثم ابتنوا بيوتهم واستقَروا

اللة     وا س اد وآون اثر األحف اك تك ريش(هن د      )ق ة التوحي ت آعب ل وامتلك ت القبائ ي تزعم يدة (ان . الت س

م المشاريع الطموحة   يراثهم المنسي هي التي آانت تنقل لألحفاد مالدة امهم الخ) القارورة حدثتهم عن   . وتلهمه

علمتهم ان يجعلوا معبد المدينة . تواريخ اسالفهم األوائل وآيف تمكنوا من صنع امجادهم في اور وبابل ونينوى

ة (يضم اصنام قبائل الجزيرة آلها، لكي تصبح    د   ) مك ى مدن التوحي ارف احد   . اول اد التي اآتسبها من     مع األحف

ة     جدته حكايات  ر في أحوال الخليق ى التفك ر، حاول ان يضفي        . جعلته يعتكف عل ة األآب اهن الكعب دما صار آ عن

ـ  . على عبادة األوثان شيئًا من اإليمان باهللا الواحد األحد رة ل ل    (أمر النحات بصنع أصنام آبي ) الالت وعزى وُهب

ين اإلنسان      على جمي لتكون أربابًا آبرى تسمو ى أن تكون الوسيط ب ع أرباب الجزيرة، وهي الوحيدة القادرة عل

  .ورب الكون

ه  . هربا من قصة عشق خائبة ةبعد زمن هاجر احد االحفاد الى سوري اصبح راهبا في الوقت الذي آانت في

رف من المرأة غير آان متعبدًا ال يع. في بادية حوراندير استقر في . في طورها األول المسيحية طائفة متمردة 

ول    ة، بإستثناء البت ريم (صورتها الشيطانية المغري ة     )م ة أبدي ان وطهر ورحم ارورة    . ،مانحة حن ًا اآتشف ق يوم

). هاجر(عاش أشد فترات عذابه وهو يكافح شهوة عربيدة آانت تستعر في آيانه آلما أخرج . أسالفه بين متاعه

ى الراهب     ع           آان يأبى أن يلمسها وآاد ان يسلمها إل ه اقتن وال أن ة حواء، ل ر بهيئ ا شيطان متنك ى أنه ر عل األآب

مذبح وغرق في ليومًا شرب نبيذًا وذرف دموعًا أمام أيقونات ا. أخيرًا بأنها حقيقة جدته الكبرى وعشيقة اسالفه

ه في أرجاء           . راءذتأمل صورة السيدة الع ه وتنشر حيرت ى قلب ر عل دير تم ين ممرات ال آانت ترانيم تنبعث من ب

ى         . لم يدر آيف حدث األمر. لصحراءا ه عل ا وتتجسد أمام بجس من أيقونته ذراء تن خالل غبش دموعه رأى الع
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ة ال والعذري ة للجم فقة ودفء  . صورة إله م بش ه بصوت مفع ي أسود، وحدثت ا بشال مخمل آانت تستر مفاتنه

  : أمومي

ا       "ـ دي ان ترحل من هن ا ول ه     .. حان الوقت ي ك اهللا مالك خصبه ورحمت دًا لتنتشر في     . .بعث ل ارحل بعي

  ".األرض آلمة الرب من افواه نسلك

تزوج إمرأة آردية هنالك استقر و .لينشر بين الناس آلمة اهللالقريبة ان يرحل الى الجبال ) هاجر(نصحته 

  . لعديد من البنين والبنات وانتشر احفاده بين الجبال وعلى شطآن دجلة والفراتمنها اخلف و

د والصين وترآستان،     استمرت القارورة تن تقل مع احفادها بين ازمان واوطان، عاشت مع احفاد في الهن

  ... احفاد وثنيون وبوذيون وهندوس ومسيحيون ويهود وصابئة.. واحفاد زنوج افارقة وشقر صقالبة

زوج    بعد اجيال  ال، اعتنق المسيحية وت  واجيال انتهى مصير احد االحفاد اسيرا بربريا اندلسيا في بالد الغ

ان شابًا         . واستقر وخلف العديد من البنون والبنات ذي آ ه األوسط ال ادى ابن راش، ن ى الف عندما آان يحتضر عل

ناوله القارورة وهمس . يافعًا مفعمًا بروح المغامرة وعشق النساء وأحالم السفر والترحال بين مقاطعات أوروبا

ن تنسى        إن آان الزمن قد.. انها لك: (((له بصوت مشرف على االنطفاء دي ل ا ول غصبني على التناسي فأنت ي

  ...)).فيه روحي خالدة بقىخذها وستحكي لك عن حلم ست... وستكمل عني تاريخي

الد    ى ب  النهرين  بعد تجارب أعوام وأعوام من الترحال والسجن، تمكن من تحقيق حلم أبيه عندما وصل إل

  ). هاجر(التي دلته عليها 

ذا ظلت   اروة(هك رون خالل  ) سيدة الق رون وق ال من  ق د"تمضي األجي ى نسله "ـ عشيق  حفي ا . إل مهم

الذي يجتمعون عليه ويستمدون منه  األبدي ان معشوقتهم تظل السّر اختلفت شخصياتهم وطبائعهم ومذاهبهم اال

م ذرهم ارواحه ا    . ج ودًا وملوآ عاليكا وجن عراءا وص اروا ش د، وص ورات عبي ادوا ث رون، ق رون وق ر ق عب

ان،    واالنعيم والجحيم، وبعضهم مات عاشوا. ومتصوفين بسالم وبعضهم ُصلبوا وأحرقوا ورميت جثثهم في القيع

اهم وأمهم الكبرى رفيقتهم في حروبهم وسجونهم وقصور   ك        . غن ى دار الفل ا حت ل يتوارثونه د جي يًال بع وا ج ظّل

وب   وار الجن ى أه داد إل ي بغ ول ف ذابح المغ ن م اد م د األحف رب أح ع ذر. ليه اك م تقر هن ع اس وا م ه، واختلط يت

د       .. ، تناسلوا وانتشروا وعمروا مدنًا وقرىعشائرال ى وال دور إل ى وصل ال اة حت ذي اخذ   ) آدم(واستمرت الحي ال

  .القارورة من بقايا حاجيات ابيه المتوفي وترك اهوار العمارة ليستقر في بغداد

  


