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  رابعفصل 

  آباء وأرباب القارورة

  ــــــــــــــ
  

ل   ي ان اتخي و ل رون، صار يحل ا ت ه من  ) آدم (آم ه وعرت ان زينت ح الزم ه ري ق قشطت عن آقصر عتي

ه وأظهرت         ) امرأة القارورة(فخامته، ولكن  روح في قاطني ه أمجاده ونفخت ال بسحرها ومهارة فنها أعادت إلي

  . إلى العلن جميع خباياه

ه       ). اوفيف(في غرفتي في حي ) آدم (اء ربيعي بارد، زارني ذات مس ا جالسين في ضوء خافت تتخلل آن

از  ذي مرتضيا ببضعة          . أنغام موسيقى جبال األطلس تنبعث من الجه ى رفض مشارآتي نبي رة اصر عل ذه الم ه

آنا نلتقي بين . بيننا يعود إليَّ بعد سبعة اعوام من شبه القطيعة فيما) آدم (ها هو . انفاس من الحشيش المغربي

ى   . حين وآخرلنتبادل الصمت والكالم ه عل آنت أنا فقط من يتحدث عن آخر أخبار الوطن وتطورات الحرب وأطلع

ان  . منشورات األحزاب وأسمعه آخر النكات الداعرة ثم في األخير أحكي له عن مغامراتي الليلية وعن لوحاتي  آ

ا   أمام هذا السيل من الكالم ال يبادر بشيء  سوى أن يهز رأسه ويهمهم، ثم يخرج ورقة وقلما ويشرح لي آخر م

  . تعلمه عن استخدامات الحاسوب ومجاالت تأثيره المتزايدة

ة          . ما تغير منه إال شكل تعبيره) آدم (هكذا هو  افح رعب إحساسه بالكارث ذي يك ك النبي ال ًا ذل يبقى دائم

ه،  باللجوء إلى جنة يخلقها في خياله ويؤمن بوجودها و يعمل ليل نهار ليتدثر بنعيمها، واآلن فالحاسوب هو جنت

ر          . وهو أداة تغيير العالم وإنقاذه ا، انكب أآث ار آوارثه ا اشتدت أهوال الحرب وتالحقت أخب وقد الحظت أنه آلم

ه ي بيت ى حاسوبه وتعمق انطواؤه ف أآثر عل ى . ف دا الشحوب عل د ب ًا وق ه آنت أراه مرتبك اراتي ل اء زي ي أثن ف

د اشتدت في ا     وجهه، وابيس ق ه ق فأعرف أن الك ة         . الق نوم د بقيت عكسه، فكنت ازاء اشتداد الكارث ا فق ا أن أم

ون ناس وأحضان نساء     ا   . أنطلق في عربدتي ثمال محشوشًا أفتش عن خالص وراحة ونسيان في عي وفي ثناي

  . أجسادهن أجد مأواي ونعيمي

ا نكسر          ين حين وآخر آن ي، وب ى       ها هو اآلن معي في غرفت ارات، بال حماسة وعل بعض العب الصمت ب

ة واحدة اسمها          رة خفي ًا غارقين في فك ا مع ارورة  "سبيل المجاملة، إذ آن رأة الق ي     ". إم في اللحظة نفسها الت

تح الموضوع، رمقني     ا    ) آدم (عزمت فيها على اإلفصاح عن رغبتي في ف م أدرك مغزاه نظرة  ! بنظرة خاصة ل

ة     ) جنيف (ا قطار الزمن إلى مدينة ذآرتني بذلك اليوم، بعد أن قادن ى أوراق إقام . قبل سبعة أعوام، وحصلنا عل

رون  (يومها آنا نتمشى على جسر مطل على ملتقى نهري   رًا في الخط المتشكل     ) آدم (رمى  ). آرف (و) ال حج

  : من التقاء النهرين، وقال لي 
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رون  (ب في نهر   لونه وهويص ) رف آلا(انظر يا صاحبي إلى هذين النهرين، آيف يفقد " د  )ال ، وال أعتق

ا صاحبي           رق ي ه، إذن لنفت د نفسه في دنا مستعد أن يصب في اآلخر ويفق ين    .. أن أح ذه وب في أوراق اللجوء ه

  ".شوارع هذه المدينة سيشق آل منا مجراه الخاص

ه وضع القارورة في حضنه، وراحت أصابع    . اآلن قد تسللت يده بهدوء إلى الحقيبة السوداء) آدم (أرى 

دًا من رحم   . تفتح الغطاء ع نحوي      . ارتسمت على محياه مالمح قابلة عجوز تخرج ولي ع الغطاء، رف ل أن يرف قب

رآة    وجهه الذي بدا لي مغاليًا في إلفته واعتياديته، آما لو ه      . آان وجهي في م ا أمقت أن أآون شبيها ب . أشد م

حتى تجاربنا المشترآة آانت تؤثر فينا . عنه ًافصحيح أني شارآته في جميع تفاصيل حياته لكني آنت دائمًا مختل

رح          . بشكل مختلف  د والضرب المب الخوف والتهدي ة ب ا المعلومات معجون أستاذ  . أمضينا أعوام المدرسة، تأتين

د   ) عباس ( ذًا جدي ار تلمي ارك         ًا معلم الدين والتاريخ، آان يخت ا سير المع ا ليكون لوحة يشرح عليه ه أمامن يوقف

ة ت آ. الحربي يش        آان رأس وج ن ال ازل م ار الن يش الكف ى ج ير إل ذ لتش م التلمي ى جس ق عل ة تنزل ه المرتجف ف

أن     . في معرآة فاصلة عند الصرة الصاعد من الفخذ، ليلتقياؤمنين الم ذنبين ب ذ الم أمر التالمي وآان هذا األستاذ ي

ا أشد        آليصفع أحدهما ا ه عقاب وانى سينال من وة، ومن يت ا عنيف  مس  آدم: لكن النتيجة   . خر بق م من   . الم وأن آ

اجمني، آنت       . من براثن عصابة من األشقياء هالمرات تدخلت إلنقاذ دا يه دما ال أجد أح أنا أيضأ آنت شقيًا، وعن

  .م وأختار تلميذًا مشاآسا أهاجمهأأس

  

*    *    *  

ارورة ضباب خفيف ورائحة مختلطة من عطور          ) آدم(شرع  برفع الغطاء بمهارة مفتعلة، فنفث من الق

وي هامس،             . شرقية ونكهة بشرية   اهى صوت أنث ائن غامض، وتن ان الضباب يتجسد بشكل آ خالل لحظات آ

دات صبية       و وفحيح أفعى وتنه ل يغف ذلك       . مزيج من حفيف حشرة وهمهمة طف ي أن رأيت مشهدًا ب م يسبق ل ل

ي و      . القدر من الوضوح والتفصيل ات حشيش مغرب دخان سيارات ولفاف تم ب رة   عبر جو الغرفة المع أنفاس مخم

آواحدة من آفات جمال خرافي طالما صنعت صورتها من ذآرى    ) هاجر(، تجلت اببهارات الشرق ونبيذ سويسر

نم        ن قد عرفت أن سرٌ اآل. ما آفت عن زيارتي في ليالي حمتي) سجينة( ران جه ؤمنين ال يكمن في ني رعب الم

ن اخرج       . توحدها، بل في حسرتهم على حرمانهم األبدي من لذة تلك الحوريا و ضاجعت إحداهن سوف ل إني ل

آدب عامرة، وأغور في     . منها أبدا سأهجر باقي ملذات الفردوس من أنهار عسل وخمر ولبن وقصور فارهة وم

  .أعماق حوريتي وأمض خلودي في رعشة سرمدية

ا وجسدها  ى محياه اء عل ي فارتسم حي ى  . لمحتن ة عل ر خصيالت شعر حني ت تنتث وارة آان م ف ل حم مث

ى   رمشيهاغطت عينيها ب. هانهدي واسبلت آفيها تحت سرتها، وأمالت رأسها بعفوية امرأة ألفت جالل جمالها حت

  . أنها نسيته
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ى  تالتفت ة    )آدم (إل ره بتلقائي ت أم امتا فأطاع ه ص ار برأس فتيه واش ا ش ّط له ه  . ، فم ن حقيبت ا م ناوله

ثوبها أبيض مرقطا تنعكس عليه ألوان سيارات   آان. السوداء ثوبًا شفافًا، ارتدته، ووقفت شامخة بهيبة خاشعة

  .بدت آالهة بابلية اسقطها التاريخ في عصر أنوار ودخان ومدن مكتظة. مارقة ومصابيح سينما مقابلة

ى وسادة    ا         . أشار إليها فجلست في وسطنا عل أت بظهره رب، واتك رات الع ة أمي ى طريق ا عل ثنت رآبتيه

  ". احكي: "، هامسًا لها راء وخضراء وفضية، ثم ناولها لفافة وآأسًاتوهج شعرها بالتماعات حم. على النافذة

ذ واستنشقت بضعة أنفاس ة. جرعت من النبي اح فضاء الغرف ا تجت دع سيول عينيه . رفعت رمشيها لت

الم     . راحت ترسم بأصابعها لوحة غرائبية من دخان متصاعد ة آ د يوجه فرق آان لسانها يتحرك بين شفتيها آقائ

واخ     .في حنجرتها راء وأآ بدا صوتها مزيجًا منسجمًا من ألحان متناقضة تنشد في دور عبادة وعهر وقصور أم

ة        . راحت تحكي وتحكي حتى أواخر الليل. رعاة ى الغرف خفتت األضواء واألصوات في الشارع، وتسلل نسيم إل

  .المجاورة" ليمان "بروائح فجر ُمبلل بمياه ُبحيرة  عابقًا

  

*    *    *  

آما لو آنت غريقًا امضى عمره في االختناق ومكافحة الموت، وجد نفسه فجأة . آيف جرى األمر لم أنتبه

  )! هاجر(هكذا وجدتني وحيدا في الغرفة أطفو على جسد ! يطفو على جرف جزيرة تائهة

  !  ال أدري؟)..آدم (أين اختفى 

ى صفحة جسدها   آنت منكبا على رسم لوحة خليع. آانت مستلقية عارية وأنا راآع بجانبها إبهامي  . ة عل

ا  . آان ينساب بهدوء حذر على مالمحها بدءا بجبهتها، حاجبيها، عينيها، أنفها، شفتيها، حنكها هبطت إلى عنقه

ا       ى انتفخت واحمرت حلمتاه ا حت ديها، وظللتهم من  . وآتفها، وأنهيت رسم ذراعيها وأصابعها، وصعدت إلى نه

دميها       أجل إضفاء مسحة أخيرة، رحت بشفتي ألونه ى أصابع ق ا وفخذيها حت ان  . ا وابرز ظالل سرتها وعانته آ

ز الحار      . لها جسد مفصل على مقاييس ذوق حلمي ون الخب ا بل م تكن   . لم تكن بشرتها سمراء وال شقراء إنم ول

نهم وشراهة وإسراف        وحي ب ر،ولم تكن سمينة لت ذي      . نحيلة لتوحي بقحط وشح وُفق أن ال آانت في الوسط، آ

ا      : ن اجساد اجمل مخلوقاته خلقها صنعها م رتين، تزينهم انتين آبي دان بحجم رم قامة معتدلة قليلة االمتالء ونه

ون الشاي ان بل ان رطبت ان منتعظت ة إجاصة مفشوقة، . حلمت ى هيئ ان عل ران ثري ا وفي ق، وردفاه خصرها دقي

  . صابعي تموجا بارتجافات آصفحة بحيرة مسها نسيمأوعندما تحسستهما ب

قال إن سؤاال قد انبثق في  . يوم التقاها ألول مرة منذ اسابيع) آدم (لى ذاآرتي ما حدثني به جمالها أعاد إ

  اين يكمن االلهي في اإلنسان؟ : رأسه 

اقهم          ة في أعم ة المقدسة الكامن ان يحاول أن يتجاوز    . أمضى عمره وهو يفتش في الناس عن العظم آ

زمن واأل      ى وجوههم ومالمح ال ائن       خطوط العمر المرسومة عل ام الك اء والوضاعة وأوه سى والقسوة والكبري
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روح         . األعلى واألدنى ذرة المتوهجة، عن ال د، عن ال ه عن الخال آان يغوص عبر ظاهر البدن، يفتش في أعماق

ل عن الوجود     المطلقة التي يتكور حولها البدن اإلنساني بأحشائه الهالكة وعناصر ضعفه وفنائه، يحاول أن يزي

ين زمن وآخر خلف ستار               عبثيته وعن الموت   ىء ب اء تختب دة شبيهة بعارضة أزي روح الخال ل ال ه، يتخي ُرعب

د             ود من جدي م تع دودة، ث اة ألعوام مع ال الحي ام احتف دًا تعرضه أم الموت لتخلع جسدًا عتيقا وترتدي جسدًا جدي

  .تختبىء وراء ستار القبر بانتظار جسد آخر

دل    ) امرأة القارورة(عنها صاحبي، ولكن ميزة وها أنا اشاهد عارضة األزياء التي حدثني   ا ال تب هي أنه

ارورة        ا من الق رة تخرج فيه ل م د أيضا،      . ثوبها الجسدي بل تلبسه من جديد في آ دة، وجسدها خال ا خال روحه

ذ آالف األعوام ه من دده وترتدي اه الشباب . تج دنها بمي ا ويغتسل ب ارورة تستريح روحه ي الق ىء ف دما تختب عن

رة تخرج         . والديمومة ل م ارورة آانت تموت، وفي آ ى الق ا  في آل مرة تعود إل د  منه م يكن    . آانت تول الموت ل

دايتها ن ب م يك يالد ل ا، والم د،   ..نهايته ي الجدي ق وتحي ي العتي ة، تفن ا األزلي ي دورة عادته ان ف ا إال نقطت ا هم م

  .وتجعل الروح في انسجام أمثل مع الجسد

ديها ورضعت  قبلت عينيها واح. استلقيُت فوقها  ى من حليب األم      . تضنت ث م حليب العشيقة أحل ه  . طع إن

نجم رطب حار        . مزيج من نكهات حنان وُفسق ة الشبق،     . ترآت أصابعها تنساب لتولجه في م مع انتشار حرق

الي   ي خي امى ف ا تتن ت رؤى حكايته ق     . آان ي تنزل ي، وروح ا لحم ر بكفيه فتي وتهص نانها ش ت تعض بأس آان

ى         . متصاعدةبالتدريج في متاهات  اريخ أعوام وأعوام إل ى رموز صوتية تختصر ت فحيحها الوحشي استحال إل

  .لحظات لذة سرمدية

ة سرية      . مع اهتزازات جسدينا آنت أحس بجسمي يزداد ثقال وينجذب بقوة خفية نحو أعماق هوة آوني

ا جسد      رة فضائية مرآزه ارورة  (آأني ذبت إلى سائل تبتلعه جف رأة الق ة    انحدرت في   ). ام متاهات أشبه بغيبوب

اة        آآزمن حلم يختصر . الساقط في هاوية ة، وآحي روب  (الف األحداث والصور في بضعة أعشار الثاني ال ) ميك

اة واحد من اسالفي خالل زمن       … تتجاوز لحظات وتبدو له ربما أغنى وأطول من حياة انسان  ،هكذا عشت حي

  ).هاجر(آل عام منه يعادل لحظة شهيق وزفير من فحيح 

  

*    *    *  

اغم مع     ا بتن آنت طفال مستلقيًا جنب أختي، بين خرق عطنة وفي أحضان عربة خشبية مهترئة تتمايل بن

رات    ة والف . تمايالت أرداف بغال تجرها، وهي تطوف بنا عبر السهول والقرى والمدن المنتثرة على ضفاف دجل

ة تتشمم أتر     ة آالب ذئبي اربين       على بعد بضعة خطوات آانت تتقدم العرب وم ه ار ق ًا عن آث ة دروب وعرة بحث . ب

ا     ا تمزقه آانت هذه الكالب، بين حين وآخر، تلتقط أشياء ال مرئية من بين تجاويف التربة ثم تتشاجر بعنف آأنه

  . بين أنيابها
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  : آنت طفال حينما بدأت أسئلة أولى تتسلل آنقاط ماء عبر سقف رأسي  

  ". نتبعهم مع أمي وأبي منذ أعوام وأعوام؟من نحن؟  من هؤالء الهاربون؟  لماذا "ـ 

  : شذرات أجوبة تمكنت من انتزاعها من أمي وهي تفلي شعري بحثًا عن حشرات تائهة في رأسي

اربين ويتقصى   "عشتار"م ألامبراطورنا العظيم وأبو شعبنا ومخصب الهتنا ا"ـ   ، أمر أباك أن يلحق اله

م            أقسم أبوك أمام ملكنا وآلهتنا وآه. أخبارهم ة خصبهم وُيقصى من نسلهم إن ل ه سوف ُيحرم من برآ ا بأن نتن

  ..". يخلص في مهمته بتتبع الهاربين حتى نهايتهم المحتومة

ة        ان وطاعون، أو في مدين ا بسبب طوف في ليال، آان الترحال يضطرنا إلى المبيت في قرية هجرها أهله

ًا صالة         لكي يكافح أبونا وحشة المكان ويطرد . قد دمرتها قبائل غزاة ؤدي جميع د أن ن الرعب من نفوسنا، وبع

  :العتمة، آان يجلسنا حوله ويحكي لنا عن الهاربين الذين ال يعرف أحد عددهم أو طبائعهم أو دينهم 

  "!أما زعيمهم فإنه رجل يعجز اللسان عن وصفه " ـ 

  :هكذا يقول أبي، وتتخلل صوته حينئذ ارتعاشة خفية

ع أبنا "ـ   ه جمي يمن يهاب ار مه ه جب عبنا   ئإن و ش ه إال أب ه وفحولت ي جبروت اهيه ف ه، ال يض ه وأتباع

ا م ومخصب آلهتن ا األعظ ي  .. وامبراطورن دد ضحاياه ف وق ع ا يف اء م اء، خلف من األبن يعشق السالح والنس

ان سيفه          .. الحروب أ ساحة حرب إال وآ ا وط ان أول من يخصبها، وم ًا    ما رأى عذراء إال وآ ا ينضح دم أول م

ن بال قاعين، اقامته العمالقة تناطح ذرى اعلى األشجار، وبشرته سمراء آأديم األرض، وعيناه بئر. فوق ترابها

  ..!اما صوته فيأتيك من دواخلك

ة ألسئلة ال أستطيع                 ًا عن أجوب دني، فأحدق في وجهي امي واختي بحث ان يقشعر ب اء آ ذه األثن في ه

احبس دموعًا حارة بينما يدي تمسك قصبة وتروح تخّط على الطين وجهًا غرائبيًا شبيها  آنت. تكوينها وإدراآها

ي  فه اب ذي وص ه     . بال ذ مالمح ًا وتأخ ا ناري ور يكتسي لون ه المحف ك الوج ان ذل اوج آ ار المتم ى ضوء الن وعل

  .بالظهور مع الضوء وآأن الحياة قد دبت فيه

ة،       هكذا مع األعوام وتوالي حكايات أبي، واستمرا اربين وأشيائهم الالمرئي ا بتعقب اله ر آالبنا في لهاثه

  . راحت ببطء سري تنمو في مخيلتي صورة زعيم الهاربين

ا، إال ان صورة          ا وآلهتن نَمي ملكن ام َص ة أم م برهب والحق أني آنت مثل أهلي، أصّلي بخشوع وقلبي مفع

ى      آم من . زعيم الهاربين شرعت تحتل حيزًا متناميًا في أعماق روحي ا أحدق إل ار ووجل وان مرات احسست بع

  .وجه صنم ملكنا فأرى مالمحه تتغير تدريجًا إلى مالمح زعيم الهاربين

ا     دًا عن ابوين ه          . ذات يوم آنت مع أختي نلعب بعي ا احمر ونصنع من رات نأخذ طين ى شاطىء الف ا عل آن

ا، دون قصد         د انكببن أة نجد أنفسنا ق ا فج ة، إذا بن ال بشري بطول ذراع      أشكاال بشرية وحيواني ى صنع تمث ، عل

  : يشبه رجال عظيمًا، رؤياه جعلتنا نولول باندهاش 
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  !." نعم هو.. هو"ـ 

  ..!!آان زعيم الهاربين بذاته

دينا       ار وال ن أنظ ب ع ي نغي ذار لك ق األع ا، نختل ي وان ا، أخت وم، رحن ك الي ذ ذل يم  . من نم زع رج ص نخ

ا     الهاربين، نصلي امامه خاشعين مترنمين بأناشي ا من حيرتن ذًا لن ه منق صنعنا  . د خضوعنا المطلق له وإيماننا ب

  .معه بعد ذلك صنمًا آللهتنا األم لتتكامل صلواتنا وتتناغم ترانيمنا في خصب وخلود

*    *    *  

آالب  . ظلت عربتنا تسير بنا مخترقة اراضي وأعوامًا، تقودنا نحو الشباب، وتقود أبوينا نحو الشيخوخة

ال شاخت         ماتت لتخلفها  ة، بغ ى نهش أشياء المرئي ا عل دروب وتكالبه آالب من نسلها، استمرت في تشممها ال

ة      . ونفقت لترثها بغال تتبع بال آلل آالبًا ودروبًا اد نهاي ادم ميع ا الق ما مر عام إأل وآرر أبي وعده ان يكون عامن

ا      ، بين أحضان  "نينوى الموعودة" سنعود إلى عاصمتنا المقدسة . رحلة بحثنا م أحداث غربتن ا لنحكي له قومن

رأس      . الطويلة أ ب ًا بخرزة أفعى ومحروس سنبتني هناك بيتًا دافئا على ضفاف دجلة من عطايا األمبراطور مبارآ

  .وعل

ى مواصلة المسيرة رافضأ أن نستريح في ظالل بساتين حمضيات                ي عل ائظ، أصر أب وم ق في عصر ي

ة        قبل الغروب الحت لنا أطال . مطلة على النهر ين الهضاب القاحل أة من ب بجس فج ا تن ة آأنه ا   . ل مدين آانت بقاي

قصور خربة عراها الزمان من حيطانها وزينتها وأحشائها البشرية، ولم يبق منها غير أعمدة منتصبة وصخور 

  .مبعثرة وتماثيل ثيران مجنحة برؤس بشر وروائح عطنة تهمس عبر الريح بحكايات أقوام غابرة

د        . نصب ضخم ألسد يزني بامرأة توقفت عربتنا قرب  ا اسالفنا وق ان يقطنه ة آ ا مدين ا بقاي قالت أمي إنه

ة          وا حرم م بطروا وفسقوا وانتهك محقتها اآللهة بعد أن سلطت عليها طوفانات وطواعين وجيوش أعداء، ألنه

ة جعلت ا         . اآللهة وقدسية اآلباء د أن همس ألمي بكلمات مبهم ين األطالل بع لحزن يرتسم   أبي ترآنا واختفى ب

  . على محياها

ا     عندما اصطبغت المكنونات بضياء الغسق ظهر ابونا منحدرًا بين اآلثار وبصحبته شيخ يشبهه وتتبعهم

  .فتاة مليحة فيها الكثيرمن أوصاف أختي، وهي تحمل على ظهرها صرة متاعها

بناها   ا حس ة م ر بصورة مباغت م األم ذا ت ن  . هك ـي م وس زواج ت طق اء تم ي ذات المس يخ، ف ة الش ابن

بين دموع الوداع وشهقات الدعاء والرجاء، رحلت أختي مع الشيخ حيث تنتظر        . تحرسنا أصنام ملكنا وآلهتنا

اة              ه حي ه وأخت ذي أمضى مع أبوي ذي يشبهني وال ه ال ى ابن ا إل عربتهم عند الطرف اآلخر من األطالل، ليزوجه

  !ترحال وبحث عن هاربين أزليين

ة عرسي سابحًا في بحر لذة تتخلله أمواج حزن، بين أحضان زوجتي وذآرى في خيمة بعيدة أمضيت ليل 

نعكس    . فراق أختي ة فت رة ذهبي عندما شرع وميض السحر يعلو من ضفة دجلة الشرقية ويضفي على المياه حم
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د الضفاف    دمات  . على صفحته هياآل نخيل آجثث غرقى ينبجسون من القاع، ناداني ابي واختلى بي عن دون مق

  :قال بصوت مبحوحآثيرة 

ة   .. هذه الليلة صرت يا ابني رجال مسؤوال عن ديمومة نسلنا" ـ  اآلن انت مؤهل أن تواصل عبء المهم

ليس امامي غير . الزمن يا ولدي قد أنهكني والعمر ما عاد يعينني على إتمام المسيرة. المقدسة التي اوآلت إلينا

  ".ا األسالف حتى يوم اجلنا أن ابقى هنا مع أمك على ضفاف النهر تحرسنا بقاي

  :أشار نحو الشمال وقال 

عليك أن ترحل إليها مع زوجتك لتطلب الغفران . هناك ترتمي نينوانا التي فارقناها منذ اعوام واعوام" ـ 

ة   .. من الملك األب وااللهة األم ام المهم د     . تعتذر عني إذ خذلني العمر وما تمكنت من إتم ا بع د انت باتمامه تتعه

  ..نحك اآللهة ومليكنا برآاتهماان تم

  :شد على آتفي وأخرج من عبه قارورة خشبية، وعلقها برقبتي قائال 

هي سر ستكتشفه بنفسك .. إني ورثتها عن اسالفي، وها انا اورثها لك لتورثها أنت بدورك إلى نسلك" ـ 

  "..عندما تفتحها في خلوتك

ال   . ع أميودعته م. قبلني وقادني إلى العربة وقد أعدها لنا  رحلت وبجانبي زوجتي، تقودنا الكالب والبغ

  .على شاطىء دجلة المنساب من الشمال

*    *    *  

من بوابة شامخة مكتظة بعربات عسكر وتجار تقودها خيول، وعربات " نينوى"عند العصر، دخلنا       

داءات    آلما توغلنا نحو مرآز المدي. اخرى تجرها بغال، وقوافل جمال، وحمير مزارعين نة، آان الزحام يشتد ون

اع وصبايا ذوات وجوه مكشوفة      الباعة تعلو ممتزجة بمزايدات نخاس وتهكمات سحرة ومهرجين مع قرود وأف

  .وصدور شبه عارية

. ترجلت تابعًا آالبي تشّق دربها بصعوبة وسط الحشود  . أوقفت العربة، وطلبت من من زوجتي االنتظار 

ار ا وعب ة من هن تقط آلم ت أل ات  آن ا نساء متلفع تم به ت تتم ة آان ث متقطع تًا ألحادي اك، وأمكث منص ة من هن

تجرأت وطرحت   . لم أشأ أن أصدق أذني، قلت لعلي ما فهمت. بدا لي ما أسمعه غائمًا بين وهم وحقيقة. بالسواد

اجم االعداء ه صنعها بنفسه من جم دعي أن ة ي اقير فحول ائع أسلحة وعق ى ب ه سمعت الحقيق. السؤال عل ة من

  :واضحة رنانة آقعقعة سيوفه 

ى السلطة      عشيرتهزعيم الهاربين استطاع هو و"  د عل ا      .االستيالء من جدي ن نفسه امبراطورًا وأب أعل

  ..!!"أما األمبراطور السابق فقد فر مع قومه وصار زعيمًا للهاربين!  للشعب وفحال مخصبًا اللهتنا األم

ّم   . قة الجديدة التي ما فكر بها أبيتسمرت مشدوهًا جاهدًا أن استوعب هذه الحقي ين غ تشتتت مشاعري ب

د صار أمبراطورا       . وفرح، بين شك ويقين، بين خيبة من أجل أبي وغبطة من أجل نفسي ها هو إلهي السري ق
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ة    . اآلن سيتحقق أملي باالستقرار في أرض يقطنها قومي ويحكمها معبودي. وأبًا للجميع د خطيئ ى األب لتمحق إل

  . أظل رَحاال تنبذني مدن وتقودني آالب وتكبلني عهود ورثتها عن أهلي لن.. أسالفي

ود             ين الحش ل ب ري والتوغ ن الج ت ع ا آف ي م ي الت وة آالب اقأ بق ت منس ف، آن ن دون أن أدرك آي م

وجدت نفسي فجأة أمام باحة آبيرة مطوقة بالعسكر وفي وسطها تجمع آهنة ورجال حاشية يحيطون   . المتدافعة

ة ووحشية نحو       . س عليه االمبراطور الجديدعرشًا فخما جل دفعت آالبي برعون ر، ان قبل ان تتاح لي لحظة تفكي

يته  ور وحاش يوفهم           . األمبراط ا بس ا ومزقوه وا عليه ة فانقض رعة وشراس ا س ر منه انوا أآث كر آ ن العس لك

  .ورماحهم، ثم انهالوا علّي رآال وضربًا حتى غبت عن الوعي

*    *    *  

ى  . وت الحارس يناديني عبر فتحة صغيرةعندما أفقت آان ص ناولني صحن حساء وأمرني أن أصمت حت

  .أرض الزنزانة يمكنني استخدامها لقضاء الحاجة يأتيني قرار األمبراطور، وأشار إلى فجوة صغيرة في

ة      ة الزنزان ارورة في عتم ًا حت     . لم أآن أدري الوقت ليال أم نهارًا حينما فتحت الق د نسيتها تمام ى آنت ق

دني آشجرة قضم الجراد          ا العسكر عن ب ي مزقه فوجئت بوجودها معلقة في رقبتي مختفية تحت بقايا ثيابي الت

  . وريقاتها

ى الجدار            وة صغيرة في أعل در يطل من آ ى الب ة انتبهت إل ا  . فقط عندما خرجت تلك اإللهة الخالب رأيته

أن روحي تتسلل من وحش       ى دفء َرحم وخصبه     متجلية أمامي بفتنتها وسحـرها، فشعرت آ ه إل ر وخواْئ . ة قب

ى قضبان      نبعيدا عن عيو ىء عل در متك ُت مع   . الحراس، تعالت أنفاسنا وتمازجت بصرير حشرات وضوء ب طف

  .أمواج أزمان بال ملوك وال آباء وال آالب وال هاربين

ور في   ذات ليلة آنت مستلقيًا مع إلهتي قرب الفجوة، عندما تهادت إلي أصوات حمحمات وشهقات آ    طي

  : دنوت فمي من الفجوة وصرخت . أعشاشها

  ".من هناك؟ "ـ 

  : بعد لحظات صمت، سمعت من يصرخ تحت األرض  

   "! من أنت؟.. نعم أسمعك"ـ 

  : أجبت بسرعة

  "! وأنت؟.. أنا سجين"ـ 

  : أتاني الجواب  

  "..انا.. انا.. انا.. أنا.. أنا أيضا.. أنا"

ات   بعشرات األ " انا"ت آلمة صدح.. ًالم يكن جوابا متوقعا ابد ا مئ  تأصوات رجال انتشر   .. صوات، ربم

  .تحت األرض ليعلنوا جميعهم أنهم سجناء مثلي
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زنزانتي محاطة بعدد هائل من زنزانات تحتوي رجاال قابعين : عبر قنوات األرض تبينت الحقيقة المرعبة

  : ا هوية مشترآةفجوات أرض مظلمة عابقة بعتق وموت اآتشفن عبر. مثلي بانتظار مجهول

اهم في       . إننا سجناء امبراطور قدسناه وعبدناه عندما آان زعيما للهاربين اء أمضوا دني ة آب إننا من ذري

  !وإن آًال منا تزوج أخت اآلخر، ولنا أمهات يندبن خيبة ازواجهن عند خرائب األسالف.. تعقب آالب طائشة

*    *    *  

تح ا      دما ف زمن عن ن ال يت م م أمض م أدرك آ ام       ل وني أم م ورم ة لح ل آوم ادوني مث اب وق راس الب لح

ان زعيم        . االمبراطور دما آ ه عن ي في تتبع ة مشارآتي أهل ة    ًا بعد إعالن غفرانه لخطيئ دني الكهن اربين، عم لله

ا األم    ال إلهتن ائي، أمروني أن ألحق          . بمياه الخصب الجارية من تمث ا آب اي وخطاي ع خطاي ولكي أتوب عن جمي

اقسمت أمام ملكنا وآلهتنا بأني سوف أحرم من برآة خصبهم وأقصى من نسلهم إن  . خبارهمالهاربين واتقصى ا

  . لم أخلص في مهمتي بتتبع الهاربين حتى نهايتهم المحتومة

ارآبونا عربة تجرها بغال وتقودها آالب  . في الفجر، جلبوا لي زوجتي التي آبرت بطنها في اثناء سجني

  . نا وإلهتنا وتبارك صلواتك لهمارحل ولتحميك عيون ملك: وقالوا

ت األراض  مة، آان ة العاص ارج بواب ة ب يخ ة مرقط ال   أالقاحل ا بغ ي تجره ات الت ن العرب داد م داد وأع ع

ة  ررت ان ال اسير في من         لكني  . وتقردها آالب تنهب الدروب نحو آفاق مجهول ى ق ارورتي حت ا ان تلمست ق م

ي    عند. ب، إنما اتجهت بعربتي إلى النهرودرال تلك الشاطىء فككت البغال وترآتها تسير وحدها تابعة الكالب الت

  . ما آفت عن عراآها من أجل اشياء ال مرئية

ي    . انسابت بنا عربتنا فوق المياه، وعلى ذراعي تغفو زوجتي وتحت إبطي تحيا قارورتي من نبضات قلب

ى سم          ألقًاآان بدر ليلتنا مت ا إل ا في سماوات تقودن ه ويطوف معن ين نجوم ه      . اواتب ان النهر ينحدر في وادي آ

اتهم        فليمنح خصبه ألراض وأقوام تناسلوا حول ض ر أسماؤهم ووجوههم ولغ اريخ سحيق، تتغي افه منذ حقب ت

تعالى في الفضاء عويل نسوة . وأديانهم إال أرواحهم تظل تتناسخ خالدة في ذات األنهار واألطيان ونفحات الريح

  .نحو شواطىء وخلجان أزلية الجريان تنسابشموع  يصوان ياهالمفوق  نيندبن غياب المنتظر، وينثر

*    *    *  

ارع    ي الش رق ف عاف تم يارة إس فير س ل ص ون العوي ي مضطجعا  . صحوت ليك ي غرفت دت نفسي ف وج

وم األحد      مخترقاوحدي، وعبر النافذة آان يأتيني الصفير  اءة صبيحة ي ا   ،صمت المدينة الغارقة في إغف ممتزج

  !غير عطر مسك وبقايا ليلة حمراء) هاجر(ليس هناك من أثر لـ . القريبة بعبق البحيرة


