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  خامسفصل 

  قرصان القارورة

  ــــــــــــ
. ، وينقاد بال حذر إلى نزواته معها)هاجر(راح ينزلق أآثر فأآثر في متاهات ) آدم (لعلكم تتفقون معي أن  

  .في آل آلمة تلفظها، تجتمع مفاتن ومغريات نساء عصور عاشتها

ة مناسبة ي    ه      دون أن يخبرني بهدفه الخفي طلب مني أن أعثر له على حفل ا مع زوجت مكن أن يرقص به

ان مساء سبت ربيعي     . ، وتعهد بدفع بطاقة دخولي)مارلين ( ه آ ه وبرفق      . اتذآر ان ًا في بيت د أن تعشينا مع  ةبع

ه، أحتسيت  دي نصف زوجت ةوح ذ قنين ه ل هاونصف نبي ر حملت ارلين ( ياآلخ ا) م ي حقيبته ة . ف ا لفاف م هيأن ث

، لكنها آانت مبتهجة معنا مسكراتمن مفضلي الفأنها لم تكن ) ارلين م(اما  .في الحفلة آنا وآدم حشيش لندخنها

ا حسدت   . أخبرتني انها منذ فترة طويلة لم تذهب إلى حفلة راقصة . بطفولة واضحة ى    ) آدم (طالم في سري عل

ة، وخصال إنسانية     . زوجته، رغم عدم رغبتي في الزواج، إطالقا اآثر ما يجذب فيها، عيون خضراء تشعة طيب

  .م رجـًال مثلي على ان يعاملها برقة ويرتاح لطلب عون منها، وإن آان ال يحتاج إليهترغ

ى قاعة   دما وصلنا إل االديوم (عن ارب العاشرة مساء) الب ة صاخبة بشباب . آانت الساعة تق آانت حفل

  : في أذني ) آدم (ما إن جلسنا حتى همس . وموسيقى جاز حديث

  .." عندي مفاجأة، تعال وياي"ـ 

ان      . الح بالعثور على زاوية قريبة مستورة. لم أآن أدرك ما يبتغي   ذي آ ى الكيس ال حينئذ فقط انتبهت إل

ارورة من     . من باب يحاذي باب المرقص صعدنا ساللم عمارة خالية حتى الطابق الثالث  . يحمله اك أخرج الق هن

م      اطلق سراح ح  . الكيس وهو يبتسم بطريقة شيطانية صار يتقنها عندما يسكر ذائها ث ا وح ه وألبسها ثوبه وريت

  .لف فوطة حول رأسها فتدلت آراآيش سوداء حول جبهتها فبدت آأميرة جنوبية

تها وهي تتهادى قعلى أنها إحدى صديقاتي، حرصت على مراف) مارلين (إلى ) هاجر(بعد أن قمت بتقديم  

ا  آنت . بقامة شامخة وخطوات ملكية وئيدة جعلت رؤوس الحضور تلتفت إليها : اتساءل عما يجول في دواخلهم

اذا يجب   .. هل هي التي أقنعته بلقاء زوجته ام هو أراد إقحامها في تفاصيل اجتماعية لم تثر اهتمامها من قبل لم

اء زوجة أحد عشاقها    )مارلين (أن تتعرف بـ  ذا   . ؟ لم تذآر في جميع حكاياتها أنها رغبت يومًا في التق ايكون ه

خطوات اعمق في درب     ج عن سلوك تعودت عليه منذ القدم؟  لعلها خطوة أولى نحودليال على رغبة في الخرو

ة؟ ستهبط          . مجهول العواقب ا اليومي ا عايشت تفاصيل حياتن و أنه أليس من المنطقي أن حياتها ستغدو صعبة ل

ات      اق ومراوغة ورغب  من علياء وجود خالد إلى تفاصيل دنيا محبوآة من غيرة وتضحية ومنافسة وصدق ونف

ذة               .. امتالك ه ل ادي وتمارس من خالل تم بالع رأة أرضية ته ى ام ذاك إل ا ستستحيل حين وهنا يكمن الخطر، ألنه
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ا هي في األساس إال            . وجودها رى م ادىء واحالم آب ة ومب ا من شعارات عظيم ليتها تعلم أن ما تتضمنه حياتن

دري أن طبخات   ! إنسانية أقمشة براقة محاآة بخيوط من تفاصيل يومية عادية ومشاعر خفية ونزوات لو أنها ت

ب، وفي   . الحب والوفاء يتحسن طعمها آلما أضيفت إليها توابل غيرة وآره وامتالك في أشد األحقاد ثمة نكهة ُح

  ..أسلم المبادىء ثمة نكهة حرب، وفي أقدس المشاعر وأطهرها ثمة نكهة مجون وشهوة

  

*    *    *  

آانت القاعة تدور والجدار ينشق عن    . ثمالةصاعد مفعول الموسيقى متصاعدة من األرجاء سارعت في ت

. اصابني خوف لذيذ من السقوط في فراغ. آأن الجميع يرقصون على آوآب طانش يهيم في آون. فضاء بال افق

ارة       اصابها دوار النشوة  وقد) هاجر(رأيت  احيتي، وت ارة ن ر، ت ا تنساب بخف ، تقترب من باحة الرقص ونظراته

ا . إنها ملكة ترقب أتباعها). مارلين آدم ر(ناحية  ال ادري آيف  . آنت ممتلئا بتردد غير عقالني من االقتراب منه

ذا  أني لسبب غامض خجلت من  ! أفسر ه ارلين (آ ـسة تأنيب ضمير ). م ي مع  . وقعت فري ل عالقت اجر(لع ) ه

  . لست على يقين). مارلين (قربتني إلى 

يال، تجع   ة قل د ناصية مرتفع ًا عن رات الصوت   آنت واقف ى الراقصين، وأتلقى أصوات مكب ي أشرف عل لن

ا . بانسجام ووضوح ارلين (عين نح  ) م يال أن يم ادرًا آف ًا ن ى سعتهما وتشعان خضرة وحب وحتين عل ا مفت آانت

ر   ،لكنه مثلي.. زوجها السعادة ويغنيه عن أية امرأة في روحه وجسده ثمة ينابيع شهوة فياضة تكفي الرواء اآب

ذات     . يض نحو واحات اخرى   الواحات والف  ابيع مل ه وتسيل      ) آدم(في الماضي آانت ين تفيض عن واحة زوجت

را      ) إمرأة القارورة(لكن . ضائعة في صحارى من السؤال والغموض ا فيضانه وتصنع نه اتت لتجمع في مجراه

  .يسقي مدنا واقواما ويهيم في بحار وبحار

اجر (بدأت   ة       ) ه اني مع موسيقى زنجي بطء ثعب دريج تفك لجام اعضائها      . متصاعدة تنساب ب راحت بالت

ا      . وتدعها تتضوع بأنوار وانغام ملونة ا واطئ ا بطيئ اء رقراق و الم بدت تماثل بحرآاتها نافورة البحيرة، حيث يعل

  ..انه مشهد والدة ونمو. ثم ينمو ويتصاعد ويشتد مندفعا حتى االعالي

التي بان قليال انتفاخ بطنها رغم ثوبها الفضفاض،  )مارلين(وهو يراقص ) هاجر(ترقبان  اآانت) آدم(عينا 

ث د شهره الثال اوز بع ا تج ين م ى جن ذر خشية عل ة بح ق . متمايل ذال وبعنف اني راقص دون ابت ان جسدها يت آ

رأة   . آأمواج هادئة متناغمة ذه الم ياترى هل تصدق لو قيل لها إن جنينها ما زرعت بذرته في بطنها إال بفضل ه

ـ       !   التي اراقصها  ا ل ا آلي د منحت أمان ذرات       ) آدم(بخصبها الخال ان شهوات روح ملجومة وجعلت ب واطلقت عن

  .خصبه تنساب بخدر لذة حقيقية آان ينتظرها طيلة عمره

رة االنجاب    رة فك وة      . حتى انا بدأت تراودني في الفترة االخي اة دور االب ا امقت في الحي لكني في   .  اشد م

  :عابثة اود بلهفة لو انفذها احالم يقظتي آنت انساق الى رغبة
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يصحبني حلمي الى ما . ليكون لي ابناء من عدد ال يحصى من النساء) بنك االخصاب(ان امنح بذوري الى 

وهم            ي اب ي ان وا ل اء يتصلون بي ليعلن امي عشرات االبن بعد عدة اعوام، حين اآون اشيب وقورا، ارى فجأة ام

ة نسلي       سأآون سعيدا ألني زرعت روحي في     ! البيولوجي ى ديموم سأتمتع  . اناس سيخلفوني ويحافظون عل

  . بتبعيتهم لي وشعوري بأني ابوهم من دون ان اضطر يوما الى ممارسة دور مقيت

ون       روح؟ أيك ل ال رمديا مث ا وس ون أزلي ي ان يك د ف ة الجس ن رغب را ع وة تعبي زة االب ون إذن غري اال تك

ل         الخالدون هم بغير خصب، ووحدها األجساد الفانية تح ا؟ لع افح موته ا بالخصب تك ا ألنه مل خصبها في داخله

الجسد يمضي اعوامه وهو يشقى من اجل ان يكون خالدا ومطلقا مثل الروح، وما الموت إال محاولة الجسد ترك 

ة من           ة األزلي ذه الحرآ واقعي ه ي ان سنة الوجود ال ذا يعن المكان لجسد اعلى واسمى واقرب الى الروح؟ هل ه

د األسمى واألرقى؟ أليس اإلنسان إال مرحلة عليا في هذا الوجود المحسوس ألنه هو وحده من   اجل بلوغ الوجو

وجي     ي البيول ا الرق يؤدي بن ل س ال محسوس؟ ه ى ال ود األعل ك الوج ن ذل رب م ال واقت ع بخي ر وتمت عر وفك ش

ا سنصبح خال    ق؟ حينه ى المطل ود االعل ك الوج ا ذل ادنا آلي غ اجس ى تبل ب حت ب وحق لنا لحق ل وتناس دين نتناس

  !ونتناسل من دون موت وال والدة

ة اآلخرين         ين الثالث ان نظره مشتتا ب ة، آ ارلين (آنت اشاهد  . انتبهت الى ان آل واحد منا، نحن االربع ) م

ا نخوض    . آيف تستحيل اشكالهم الى تكوينات هالمية من ضوء ودخان وموسيقى ) آدم(و) هاجر(و ا بحرآاتن آن

ات حوارا حنونا وهمجيا، مفعما بأ ة         . سى وعتاب وصراع رغب دنا استجابة لحرآ ة من جسد اح ل حرآ صارت آ

اسبلت جفنيها الى األرض، ورفعت  . قد توسطت الباحة تحت ضوء ابيض يشع بهالة بنفسجية) هاجر. (اآلخرين

عند . ذراعيها، وشرعت تتمايل بحرآة افعوانية جعلت من نهديها وردفيها في عربدة لالنعتاق من ثوبها الشفاف

آما لو في حلم، أخذ األذان  . ل حرآة تبديها آانت ترتفع عن األرض وعيناها تبرقان بضوء خالب يغمر الفضاءآ

  : يصدح في وسط إيقاعات افريقية سنغالية 

  ... "حي... اهللا أآبر.. اهللا أآبر"ـ 

ين اإل              ار ليع ل جب ي يستنجد بجلي ار إلكترون ام قيث ول وأنغ رع طب ر ق الل حبشي عب ين ب نسان في   وامتد أن

  :بدأ ينبجس أمامي مشهد غرائبي . حيرته األبدية

. آأننا في غابة وسط قوم من ُحقب غابرة، نمارس طقوس عبادتنا في حضرة آلهة من ضوء وموسيقى     

. نستحيل بالتدريج إلى خاليا تنتثر في الغابة. مع أجساد اآلخرين وينسابيذوب .. آان جسمي يتفتت ويفقد وزنه

ذوب في آون من        . ونحّط على جسدها) هاجر(رابًا حول مثل طيور نحوم أس دم، ون نخترق اللحم، ونسبح في ال

  ... بحيرة، ونحن صرنا ثالثة أنهار نرفد فيها، والراقصون صاروا غدرانًا تصب فينا) هاجر(صارت . ماء ونور

  

*    *    *  
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  : ي بصراخ مخنوق بضجيج آان يخضني وهو يسألن) آدم (وثبت من صفنتي فجأة على صوت              

  "؟ ..ما شفت هاجر.. هاجر"ـ 

رد   . إذن لقد صدقت مخاوفي. العثور على أثر نفتشنا عنها في األنحاء من دو ها هي تمضي بعيدا في التم

ة      . يقينًا ان غيرتها قد دفعتها إلى هذه النزوة. على طباعها ا وراحت تتسكع في المدين . فكرنا أنها انساقّت لثمله

ة   ) آدم(آنت وراء . في تكسي إلى الدار) مارلين (إلى البحث عنها بعد أن بعثنا انطلقنا  أتبعه وهو يحوم في عتم

دقا في      ). الرون (ما بعد منتصف الليل بين األزقة وعلى ضفاف نهر  اك مح ا وهن آان مثل معتوه يلهث ويثب هن

ع بح  حرآاته توحي أ.  الزوايا المظلمة وبين وجوه النساء بحثًا عن حوريته واس نه في ساعة مصيبته هذه يتمت

  .جميعها آانت في أقصى نشاطها لتلقي اية إشارة غرائز الحياةتفوق المعتاد، وأن القطة 

ه تغيب     . آانت السماء مكفهرة بغيوم سوداء تبعثرها ريح مبللة برذاذ مطر رك نظرات اتكأ على السياج، وت

ي   بها ف و مص ًا نح ا جنوب در معه اه وتنح اق المي ي أعم ر ف أل ال . البح ًا يس دم هامس ان يدم ماءآ كو له س  اويش

جلس واضعًا رأسه بين رآبتيه وذراعيه . تهالك على مقعد بعد أن أعياه تعب وبرد رقلق. بهمهمات غير واضحة

ادم       ) هيلتون (آان الشارع مضاًء بمصابيح فندق . وأجهش بنحيب مكتوم وم ق ح وصخب مكت ويضّج بعصف ري

  . من علب ليل مختبئة

رة،      . ما اقتربت من آدم، آنت أميز بعض آلمات همهمتهآل ة آثي ردات تاريخي وهم سماعي لمف لعلي آنت أت

وك     ة وحروب ومل وات عشتها مع           . أسماء شعوب قديم ا في حي ي أن عرفته ه ردد اسماء سبق ل ل إن رأة  (ب ام

حًا بْاحاسيس خسارة وضعف   حارًا ناض ًاآان العرق ينفذ منه غزير. بدا بهيئته الكسيرة آتمثال مهمل). القارورة

ي        . امتدت يدي لتمسد شعره وتنساب على آتفه. وحيرة ه وابتغي مساعدته أم إن ي آنت أشفق علي هل حقيقة ان

  آنت اشفق على نفسي وأبتغي إنقاذها؟ 

أآثر   ر ف رادارات   . مع االستغراق في خدر انتشر في أوصالنا، آانت أصوات صخب تتضح أآث ذاك، أدق ال آن

واب وسطوح              مهما جهدت، ل ذ وأب اثرة من حشد نواف يط عجيب من أصوات متن تقط سوى خل ن تستطيع ان تل

ة وصرير  : وجحور يارات مارق ات وزجاجات تتكسر وس أحاديث وشخرات وآهات وضحكات وصفعات وأغني

داً           ًا واح ادرة لتشكل صوتا آوني رة اله ذوب في صخب أمواج البحي . حشرات، آل هذه األصوات آانت تمتزج وت

ه      ) آدم (لكن  د جذب ًا ق داءا خفي أن ن اء           . قام فجأة آ رة صغيرة في الم ين حيث تتوغل شبه جزي انحدر نحو اليم

ا  . د نغمات غناء يصدح ممتزجا بضجيج االمواجيتتوضح من بع آلما توغلنا في المكان بدت). مسبح باآي ( بلغن

ل        د مث دت من بعي ا ب يمضيان   متوحدين زوجي عشاق   اشجار اربعة عمالقة منتصبة وحيدة على الجرف، طالم

  .. وقتهما بتأمل المياه

  

  ..!هناك وجدنا هاجر 
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ى   ا وال عل د الدهشة عليه م تب د) آدم (ل ى موع ا عل ا آان ة . آأنهم ة تحت خيم رقط واقف ا الم ت بثوبه آان

دم     ذ الق ان من ذا المك ة        . االشجار، مزروعة في ه ة غريب ه بلغ ا آانت   .. آانت تصدح بلحن عراقي شجي لكن ربم

ةس ات . ال ادري.. ومرية او اآدي روائح آائن ة ب ًا عابق ًا، ويرتشف صدرها ريح ا مظلم ان افق ا ترمق آانت عيناه

ا     . ترسبت في قاع البحيرة عبر التاريخ وام شربت واغتسلت في مياهه اء حروب سالت      و ..آم من أق م من دم آ

داعبات تر     .. آم من أرواح يائسة انتحرت فيها! فيها م من همسات عشق وم ا  وآ ستظل مانحة   ! طبت بمويجاته

  . للحياة بمياهها النقية المتألقة المغرية بأآلها وشربها والغوص فيها

ا     . من دون أن تكلمنا أخذتنا بين ذراعيها ي وضع فيه ا      ) آدم (في اللحظة الت ى صدرها وضعت أن ه عل آف

ه ي علي ا   .. آف فتاي أيض ابت ش فتيها، انس ى ش فتاه عل ابت ش دما انس دما اس.. وعن ال  وعن ى رم ا عل تلقى معه

الم عتيق            تحم جسدي بجسدها واغور في ع ا ويل ذلك أستلقي معه الشاطىء تحت االشجار الشامخة، آنت أنا آ

  .تحييه وتخلقه ارتعاشاتنا الراقصة في احتفال الوجود

*    *    *  

ًا، يمضي      . وجدت نفسي غالمًا اعيش في قرية ضائعة بين أهوار الجنوب  اجر حبوب تقي ان ابي ت ه   آ وقت

رات   م، عاص)بابل (في عبادة أصنام جلبها من  ى الف ة عل ه     . ة قومي البعيدة المرتمي ر إال بتجارت ًا ال يفك ان جلف آ

ا أبي في          . وباالنتقام من العار الذي جلبته له أمي دما دخل علين ة اعوام عن ان ال يتجاوز ثالث أتذآر أن عمري آ

ود       آنت مستلقيا في حضنها وهي  تهدهدني. ليلة حالكة ا عن اآسير الخل ذي جال األرض بحث . بحكايات جدي ال

ة واالندهاشة         ك االبتسامة الحنون دًا صورة تل ن أنسى أب ى وجه أمي وهي        الساذجة  سوف ل ي ارتسمت عل الت

  :آان يصرخ بوحشية وبجنون . تستقبل خنجر أبي

  ... " خائنة.. نةئخا"ـ 

ا   ارتمى عليها، خلع. امسكني من قدمي وسحبني عنها بعنف ا من قصيبتيها     اعنها فوطته لسوداء وجره

ان خنجره الك           أتذآر. الحنيتين دما آ ا ابتسامة مندهشة، عن ى وجهه ه وعل ر  ل جيدا انها آانت تنظر إلي داني يحف

  .جرحه على عنقها البض األبيض

ا ما ظل يحيرني طيلة عمري أنها عندما آانت تموت والدماء تفور منها، لم تكن غاضبة وال محتجة، إنم    

  : نظرت إلي بهيئة حزينة عاتبة، آأنها تقول 

  .."آل هذا من أجلك يا ولدي.. يكافح ويجهد نفسه لحد انه يضحي بي من اجلك.. انظر الى أبيك"ـ 

ا  . أمضيت األعوام بعد مقتل أمي، وانا في خضوع مطلق إلرادة أبي م  . لم افقه أي شيء عن قصة خيانته ل

دة    . رى ابدااسمع أي تعليق على الموضوع مرة اخ ه الجدي ة آانت أسيرة   . عشت مع زوجت ، اشتراها من   ارمني

آان يرغب في ان يمسح عن     . آان أبي مستعدًا لعمل المستحيل ليتخلص من ذآرى امي. مدينة اخوالي) آشور(

ه    . ره بهاالوجود أي أثر يذٌآ ى عن ى ان يتخل ز   . لكنني آنت ذلك األثر الوحيد الذي لم يساعده ضميره عل آنت رم
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املني   رغم عطف زوجته علٌي. يبته ونقمته، وصار بدني ارضًا خربة يحرق فيها أقذار عمرهخ ومحاولتها ان تع

ًا من عنف لسانه وغالظة قبضتيه          ايتي دوم ة   . مثل أخوتي الذين انجبتهم، إال انها ما آانت تستطيع حم د اي عن

ع شتا   ا     ئبادرة خطأ آان يرجمني بجمي ة ب ومي ويضربني بعصاه المنقع اً ليسقطني في      م ق م يأخذني دفع لملح، ث

  .االنقبار في عوالم سفلىلٌي النهر وهو يدعو ع

ة         . رفض أن أتعلم القراءة والكتابة  راءة والكتاب ه الق ل لتعليم ي الطف وم أحد الكهان بتبن آانت العادة أن يق

ره    دنيا إال أوام اره  ًالني راعي  جع.  والدين، لكن أبي آان يبتغي أن يحولني إلى حيوان ال يفقه من ال امضي  ، ألبق

وار د أطراف األه ا عن ار معه اب تزحف من الصحراء ، النه ازير وحشية وذئ ات خن ا من هجم ا واحميه أعلفه

ة اسالفنا   . المجاورة ا وثقاف ًا من طين أحمر       . آنت أزور سرًا أحد الكهان ليعلمني رموز آتابتن آنت أصنع ألواح

ود ألخط عليها حكايات هدهدة امي، وأزينها برس دما يهدني   . وم عوالم بعيدة زارها جدي بحثًا عن شباب وخل عن

ون     ا الحن ال إلهتن رًا تمث رج س ت أخ زع، آن تار(الج وع    )عش يح دم ردى، وأس يقان قصب الب ى س ندها إل ، أس

الكون          يختلط دعائي بخوار. الخالص ح، فتستريح روحي إذ أشعر ب ور وحشرات وهفيف ري أبقار واصوات طي

  .ئييشارآني آالمي ورجا

*    *    *  

ة في              ر سعفات نخيالت متفرق ر متسلل عب دا اصلي أللهتي تحت ضياء قم ذات ليلة آنت على حالي وحي

رة       وتجمدت عروقي وارتعشت خ. مقبرة القرية ة تصدر من طرف المقب أصوات  . فًا وانا أتنصت ألصوات غريب

ألم وشهوة    اة، ب ا هاجس      شرعت أقت  . مبهمة آأنها توحي بدينونة موت وانبثاق حي رب من مصدر الصوت تابع

  .بعد ان استجابت لصلواتي واشفقت علي من عذاباتي) عشتار(فرح آان يحدثني عن قدوم 

الي    . عندما اقتربت لم اجد ما تمنيت م يخطر بب ور رأيت ابي الهرم        ! آان شيئا آخر ل ين شواهد القب من ب

ر جدي  ى قب ي حس  . مستندا بجلسته ال وق ف رأة تف ا أعظم آانت في أحضانه إم اتنها وبهائه ال آله ي . الجم أب

ك المالك      ان يحتضن ذل ارة، آ ا فراشة في    . األسمر بذراعين محروقين بشمس وسفاالت عمر وأقذار تج تخيلته

ألم وشكوى، وفحيحه يشبه      : آانت أصوات حبهما تأتيني ناشزة مبهمة. أحضان عنكبوت م ب فحيح شهوتها مفع

  . همهمة ذئب يتمطق بلحم فريسته

راح جسدي يلتصق  . يضانات نقمة وغيرة تجتاح روحي آأني أشهد عملية اغتصاب حقي وشرفيطفقت ف

أسناني آانت تعض حجارة قبور، وانفاسِى معفرة بتراب وأصابعي راحت   . بشدة باألرض وانا متمدد على بطني

امي     . تمزق جلد األرض وتغور بعيدا فيها ان  . عيناي التصقتا بمشهد فجور ُيرتكب ام ة من    استحال آي ى آتل ي إل

دهاش        . لهب مرآزها أسفل سرتي ذة وان ة من ل دني وفي األرض قشعريرة غريب ارتعاشة زمن   .. انتشرت في ب

  !طاف جسمي على موجات متالطمة ما عرفتها من قبل. طويل
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ة من الراحة         ا فجأة وانسبُت في غيبوب دُت ان ى     . في لحظات ُخمود أصواتهما َخم تلقيًا عل زمن مس بقيت ل

إلى السماء وأنا في حالة من النشوة جعلتني أستهجن فكرة أن ثمة شيئًا في الحياة يستحق الغضب   ظهري انظر

  . بدت لي النجوم شموع زفاف القمر على  نجمة الزهرة. آنت حينئذ في صلح مطلق مع الوجود. او الحزن

ى               اءتي عل ور، صحوت من شبه إغف ل وشواهد القب ين جذوع النخي زوغ خطوط الشفق ب أصوات  عند ب

نهم     . رأيت أبي يخرج قارورة من متاعه. ُقبالت وهمسات ا ب رأة وقبله وضعها أمامه على األرض ثم احتضن الم

  . فجأة قد ذابت وتالشت، ثم أغلق أبي القارورة وحشرها في متاعه ورحلبها وإذا . وقلق

  

*    *    *  

هكذا فجأة اآتشفت أني . آل لحظة تمر أحسها خسارة محسوبة من عمري. منذ تلك الليلة لم أعرف الراحة

م  . رجل أملك من القوى المكبوتة ما يؤهلني ان أتخلص، ليس من سطوة أبي وحده، إنما حتى من اعظم الطغاة ل

ارورة امرأة (وآلما رأيت . أآف عن مراقبة أبي في لياليه الماجنة عند قبر جدي في أحضانه، تفاقمت قوى     ) الق

  . حقد ودمار في اعماقي

ة           . ذات ليلة قدحت في روحي شرارات الشر ح الغرب جالب ر جدي، هبت ري ى قب ا يتضاجعان عل ا آان بينم

ام      اق وانتق راء مشبعة بشهوة انعت اقي،       . معها زمهرير الصحراء وذرَّات حم ة في أعم اب جائع ق عواء ذئ انطل

ي        .وامتزج بصفير الريح دي، رأيت أب زأر في ي داني ي في اللحظة التي نهضت فيها من بين القبور والخنجر الكل

آانت لحظات حاسمة ارتعشت فيها . من دون أن يراني، يترك القارورة على األرض وينزوي بعيدًا عن قبر جدي

ة وطائشة. أوصالي ذة مخبول ذ آل ي حينئ ل بالنسبة إل ات القت ي ق. ب ه ف ه وأطعن دت اتجه إلي ي آ ه، لكن رؤيت لب

  .للقارورة خلبت لّبي وجعلتني أرتمي عليها وانهبها

الخنجر ما زال . مع عصف الريح رآضت ورآضت حتى وجدت نفسي في حوشنا.. من دون تفكير رآضت 

ا، وأقطع      . دون تردد وثبت على األبقار. يعوي وأنا اريد ان اقتل ل له ا بوحشية ال مثي رحت اطعنها وأبقر بطونه

  . سنانيأبمصارينها 

ي     . آنت بحالة فقدان تؤهلني لقتل اي إنسان يواجهني ارورة في عّب ه هو الق . شيء وحيد آنت اعي أهميت

ا  يبل تاريخي وحياتي وعواطف.. روحي آمنت فيها ارة     . تكومت فيه ار الح اء األبق ذوق دم ين   . آنت أت ا ب أتناوله

  . معجون بدم ترابآفي، أشربها وأغسل رأسي بها حتى صرت آتلة 

ارب أبي     . وجدتني أتجه إلى جرف النهر ر      ). المشحوف  (رميت نفسي في ق إنحدر بي في المجرى الكبي

ا    . المتفرع من نهر دجلة ارورة وأقبله دارا من سجن ماضيٌ         . آنت أحتضن الق دم ج ل صرخة آنت أحسها ته  آ

  .وتفتح امامي مستقبل حرية وانتقام

*    *    *  
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والغبار، انبلج فجر ذهبي، غمر بألق شفاف سطح المجرى وبساتين    عندما هدأت العاصفة وانزاح الظالم 

ة ل المحيط ات . النخي اة وحيوان ين ورع د أصوات فالح ن بعي أتيني م ت ت راش، . آان ين األح ت المشحوف ب رآن

ا . وهبطت محتضنا القارورة تح       . اختبأت تحت ظالل نخيل وآتل قصب، وفتحته م ت دما خرجت، ول م تسألني عن ل

دها         . لي مجال الكالم ات ول ى حماق أم تشفق عل ّي بحزن وعجب آ ى      . حدقت إل ادتني إل أمسكتني من ذراعي وق

ذار انتفاضتي       . الماء اه      . خلعت عني ثوبي الممزق الملطخ، وراحت تغسل عني أق ا مي آنت أشاهد خالل عينيه

  . النهر تنأى بعيدًا ملوثة بتاريخ ضعفي وخنوعي

رى ا  ابع بمشحوفي مج وقتي أت ت بصحبة معش ربقي زارع   . لنه رقة الم ى س اش عل ت اعت ال آن ام ولي ألي

ي         . على الشاطىءالمنتثرة والبساتين وبيوت الفالحين  ا إال أن ي عشر عام م يتجاوز األثن ذك ل رغم أن عمري آن

  . من مشاعر فحولة وثقة بالذات) امرأة القارورة(صرت رجال بالغًا بفضل ما منحتني إياه 

يج اش  واطىء الخل ى ش دما وصلت إل ات  عن يط الظلم ى مح دة حت ًا ممت ر عباب ي سفن تمخ ارًا ف . تغلت بح

ا  آنت  . األعوام وتجارب الزمن وأحقاد الماضي التي ما انفكت تفور آالبرآان في روحي، صيرتني قرصانًا همجي

ر    . أجول البحار بحثًا عن سفن التجار ألستولي عليها وأفتك بناسها اتي غي رأة  (لم يكن لدي أي صديق في حي ام

ر أسحقه ألفرض     ا: البشر آانوا بالنسبة إلي واحدا من اثنين ). دورةالقا ابع حقي ما عدو أخشاه واحاربه، وإما ت

مرفئي الوحيد الذي يرسو فيه جسدي وروحي من دون سالح وال مشاعر عداء وال ) هاجر(آانت . عليه مشيئتي

  .آانت هي سالمي األبدي المختبىء في أعماق قارورتي. خوف أو احتقار

د   دي وانبتت          . حتى أتى يوم تغيرت فيه حياتي من جدي ران حق أت ني ي آزخة مطر اطف رأة أرضية أتتن ام

ا الشمالية        . محلها زهور حب برية ة تائهة قرب شواطىء إفريقي ا سفينة قرطاجي ا   . ذات يوم، هاجمن م تواجهن ل

ان الجوع والعطش ق  ا آ ا ورآابه ع بحارته فينة ألن جمي ى الس تيالء عل د ان أمضوا صعوبة باالس م بع د أنهكه

آنت واقفا عند . أعطيت أوامري بجمع الغنانم في جهة واألسرى في جهة أخرى. األشهر تائهين في البحر الكبير

آانت هناك آومتان . اء برميهم إلى البحرفشرفة القيادة، أراقب عملية تقسيم الغنائم والتخلص من األسرى الضع

ا دة من ذهب وفضة وأحج ان، واح وآين من جوع وعطش  متجاورت ال ونساء منه ة، واخرى من رج ر آريم

  . وأقذار

الجميع آانوا . آان صمت البحر قد فرض هيمنته حتى على قلوب القراصنة الصاخبة بشهوة السلب والقتل

ة في              . ينتظرون بتلهف أوامري   اة جاثم ى فت اني، ارتمى عل ذي اسكره العرق الكنع أة، وثب احد البحارة ال فج

يًا بالنصر            . مقدمة األسرى  رًا منتش ذبحها وهو يطلق زئي م أن ي دما  . أمسكها من شعرها واستل خنجره وه عن

ين     ..للحظات التقت عيناها بعينٌي. ارتفع وجه الفتاة إلى السماء، آنت مطًال عليها من فوق ا صافيتين مفعمت آانت

ذا . بزرقة سماء وسكون بحر ذة     بسطت  . ما رأيت في عمري وجهًا بريئاً مطمئنًا آه ة آتلمي امي سيماء طفولي أم

ذه . تبحث عن رضى في عيني أستاذها في أثناء درس الموت ل عاصفة، اجتاحت    . خلبتني طمأنينة األطفال ه مث
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ي واعوام تشردي ومالمح ضحاياي      : مخيلتي صور الماضي  أطلقت عوائي وسحبت    . ابتسامة امي وخنجر أب

رق نصل           في اللحظة. مطواتي وقذفتها بلهفة مشرف على السقوط اة، اخت ا حد الخنجر عنق الفت ي مس فيه الت

ا رذاذ دم       . ارتعد آجرذ َمصلي وسقط أرضاً . مطواتي إذن القرصان ى وجهه ا، وانتشر عل اة عينيه اغمضت الفت

  . القرصان

*    *    *  

د اتي من جدي رت حي وم، تغي ك الي ذ ذل راء قرطاجة.  من د أم ة اح اة ابن ارة . آانت الفت دة من زي آانت عائ

يم في    . عمامها في صور ويافا ودمشقا هجمات السفن الرومانية وتهديداتها جعلت سفينتهم تضيع الطريق وته

ي. البحر ذه غلبتن ازار(اسمها . اسيرتي ه دًا) ع ًا وجس ًا عذراء روح ا، . وهي حق ي بأنسام اطمئنانه نفخت عل

اتي السابقة     وبردت فٌي ة حي ي  . رمضاء قلقي، وجعلتني اهجر بال رجع وم العنف       صارت ل ور تشق غي ة ن حزم

  .تشبثت بها آدخيل في حضرة قديس ُمخلص. المتراآمة في سماء حياتي

اريخي األسود   ي قراصنتي وت ًا ورائ ا تارآ ال معه ددًت الرح ث . ش ارورتي، حي ر ق ي غي م أصطحب مع ل

ه س     ) هاجر(تستقر  ه وأمارس علي ة  طوتيلتظل في عيني رمز تاريخ أشتيه وأحن إلي ال  من أج  . المطلق ل أن أن

ر، تطوعت في جيش قرطاجة      ة وأصبحت ضابطا في        . رضى عائلتها وابيها األمي ى حقوق المواطن حصلت عل

اني    د الروم زعيم    ). شيبيو (أسطول فرقة بحرية مكلفة بحماية الشواطىء من هجمات أسطول القان ان ال ذاك آ آن

اجي  ل (القرط تمر     ) هانيبع ة مس ًا طاحن ن حرب و يش رعامًا وه ة عش ذ خمس وآة   من ر ش ا وآس اح روم ة الجتي

  . امبراطورية طامحة إلى التوسع

ا شهواتي          ) القارورةسيدة (عالقتي بـ  ي في خفاي ر، ظلت عشيقتي السرية ورفيقت ا أي تغيي ما طرأ عليه

ا بسالم وبحبوحة    . قرطاجة راقت لي). عازار(وأنيستي في سفرياتي وأيام ابتعادي عن حبيبتي  آنت اعيش فيه

زرقة الماء والسماء  . ي ساعات العصر في حديقة قصر أبيها المطلة على سواحل البحر الكبيرنمض. مع أميرتي

ة في روحي، وتعوضني عن أعوام قحط        أوخضرة بساتين الزيتون المنعكسة في عينيها ظلت تزيد من الطم نين

  . ودم وسط اهوار طفولتي وبحار شبابي

  

*    *    *  

هبت ريح الحرب، وتأججت من جديد مع المخاطر التي أخذت تحيق  . الزمن ما شاء ترك ناري تخمد تمامًا

ادة       . لم يدم زمن تنعمي بالُحب والغنى واالستقرار. بمدينة قرطاجة ة عسكرية بقي ودعت أميرتي والتحقت بحمل

د     ). هانيبعل (الشقيق األصغر لـ) آزروبعل ( ذي ضعفت جيوشه بع رحلنا معه إلى أرض الرومان لنجدة شقيقه ال

  . ة عشرعامًا من المتاهات الحربية في أرض األعداءخمس
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ة  ال      . لكن حملتنا انتهت بكارث ا جب ا في أرض اإلسبان واجتزن رانس  (نجحن رون  (ونهر  ) الب ال   ) ال م جب ث

لكن . لم يبق إال القليل لكي نبلغ هدفنا بااللتحاق بجيش قائدنا األآبر. حتى وصلنا إلى سهل شمال إيطاليا) األلب (

اك، واآتساح قرى         . لم يتحل بحنكة أخيه وبعد نظره)  آزروبعل( ا وهن ال حروب هن أضعنا أيامًا ورجاال في افتع

ة      ة نتيجة معقول وا        . عزالء وتطويق مدن مسالمة من دوق اي دائنا ليجمع ا الوقت الع ا ومنحن ا عن غايتن تأخرن

ور (عند نهر  . قواتهم واق حشود       )ميت ى أصوات أب اآر، استيقظنا عل ادة    ، ذات صباح ب ان بقي رون  (الروم ). ني

) نيرون (عندما حل المساء آان جيشنا قد أبيد، وقائدنا قد ُقطع رأسه ليرسله . وقعنا في آماشة جيشين آاسرين

  ).هانيبعل (إنذارا إلى 

اني      ة رمح روم ات منتشرة     . استطعت ان أنجو بحياتي بعد أن نهشت قدمي اليسرى طعن أت في غاب اختب

دًا عن سوح الحروب        الت. على ضفاف النهر ى الشمال بعي اربين إل شاء  . جأت إلى قبيلة من الرعاة السلتيين اله

دمي الجريحة       قل. حسن طالعي أن تكون هذه القبيلة من الناقمين على الرومان ى قطع ق ي وساعدوني عل د آوون

  . بفأس محمية

ي    ارورتي الت رًا بق ة     حتى في أشد أوقات آالمي وإنهاآي آنت أآافح غيبوبتي مفك ا في طرف الغاب . اخفيته

اق وسالم  دي عن انعت رة بصورة ماض دام وبحث أب ت أحالمي زاخ ي . آان أتيني طيف أميرت ارة ي ازار(ت ) ع

   .ليحميني من ريح وأمواج وحشود ُسحب) هاجر(متوهجًا بخضرة زيتون وزرقة بحر، وتارة يأتيني طيف 

  

*    *    *  

آانت هناك شمس مائلة . إلى األحراش بحثا عن قارورتي ما أن استطعت أن أعرج على قدمي حتى تسللت

اك     . األوراق على ًاإلى الغروب وخطوط أشعة نحاسية تلون اغصان وتسكب بريقًا شهواني ان آانت هن ل مك في آ

ون        . بقايا جثة جندي قرطاجي روائح زهور أقحوان وأشجار أرز وزيزف ة موت ب رة في   . امتزجت عفون ألول م

ذ في          . الرعب والمقت أمام مشهد الموت  حياتي أحس بمثل هذا  ذئب جريح يفتش عن منف د والهث آ آنت أرتع

ارورتي       . طوق حصار ًا عن ق ًا بأصابعي وأشم حشائش بحث ل  . رحت أقفز على أطرافي األربعة، أشق أحراش ُخي

ان   ل مك ن آ دني م رق ب ة لتخت ية محمي اح نحاس ى رم تحالت إل د اس ي ان خطوط األشعة ق ارورتي . إل وجدت ق

دماة  من ين حشائش م ة ب ي    . زوي ي وحيرت ى صدرها ألذرف دموع هزيمت آنت . اخرجت معشوقتي وارتميت عل

اق    . أحتمي بجدار صدرها من الرماح.. بحاجة همجية إلى ان أدخل فيها ا جثث الرف ين بقاي ر  . مارسنا الحب ب عب

ارات روحي المسكونة    ذف لتحرق مغ دمرة تنق م م عر بحم ت اش دينا آن ن جس ل ارتعاشة م ل آ ا قب بوحوش م

  . التاريخ

ال      . بقيت الجئًا عند قبيلة الرعاة خالل أعوام ار وجب ة وأنه ات واودي ين غاب م ب ا ن . آنت أتنقل معه  فتش آن

ل الجا       ان وغزوات القبان دا عن حروب الروم ة ئعن ارض سالم تأوينا بعي ال      . ع ا جب ى الشمال وعبرن ا إل توجهن
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رغم الثلوج . مياهه الهابطة جنوبًا نحو البحر الكبيرصعودا  بع، نت)الرون (رحنا نمضي على ضفاف نهر . األلب

ار ال ينضب     زم جب ة بع يرتها، مدفوع م تتوقف عن مس ي ل ات الخصوم، إال أن قبيلت ال وهجم اع الترح : وأوج

  . الرغبة في الخالص

ين قلبي      ) هاجر(اما أنا فـ  ا ورم الحن واب     . آانت خالصي وملجأي الخفي آلم امي آنت أعيش آ يس في من

ة اني القديم ولتي  : أوط ذابات طف الفي وع وطن أس وار م بابي  . األه وتي وش ورة فت واني وث وطن عنف ر م . البح

ي    الم روح ي وس وطن ُحب ة م اعبهم       . قرطاج ي مص ا ف ت رجاله ا، ورافق لتية وعاداته ي الس ة قبيلت ت لغ تعلم

  . ونزواتهم، وعاشرت نسائها خفية وعالنية

بغضبه، لوال اني أذعنت ووافقت على أن اتزوج ابنته بعد أن حملت  ذات يوم آاد ساحر القبيلة أن يمحقني

ي ترجلة    . من عر، ُمس راء الش هباء، حم ابة ش ت ش مونها  ،آان ارل (يس ن  ) آ دال م ارال(ب ي  ). آ كلها العمالق ش

ا    . ة توحي بجفاف وخشونة غريبين عن طباع األنثىيوحرآاتها الرجول زمن اآتشفت حقيقته د   . مع ال آانت تتعم

د  . ظهر لتلبي رغبة أبيها الذي لم يحقق حلمه بإنجاب ولدهذا الم ا ب دما شارآت   أعالقتن ا في قطع    هي  ت عن أباه

يق داواة جراح ى م ة وراء   . دمي واشرفت عل ة مختفي ذات انثوي ة ومل اعر رقراق ابيع مش أة ين ا فج ت منه انبثق

اب النساء، وترآت شعرها          . مظهرها الذآوري دي ثي ي، رضيت ان ترت دما حملت من ي   . يطول عن وآانت تجيبن

ى لحظات    ). آارال(عندما أناديها  حتى النمش األحمر الذي يغطي وجهها وانحاء جسدها، صار يضفي حرارة عل

ذتنا ي أتناسى الماض . ل ا جعلن ب م ن الًح ي م ة  يمنحتن اة القبيل ي حي وم ف د ي ًا بع دمج يوم م . وان دوري، ل ا ب أن

اآتشفت  . بين حين وآخر تفيض وتغرق غيرها من النساء   أقصرعن منحها اعظم الُحب، لكن مشاعر قلبي آانت

ى معظم          ر القصور واالستيالء عل ا تستطيع احتالل اآب أن قلبي آان مثل مدينة، ال يمكن المرأة أن تكفيها، لعله

  . الثروات، إال أنها يقينا ستنسى بضعة مساآن شاغرة

ة   ادة الطبيع اء وعب اة والوف ي بساطة الحي ًاتعلمت من ساحر قبيلت ان وهمي و آ ى ل ل حت . والتمسك باألم

ه عن آلهة    . حاولت أن انقل إليه معارفي التي اآتسبتها من ماضيٌ   ل  (حدثت وى باب ادة النجوم    ) ونين واسرار عب

ر   راج البش ك وأب فات الفل افتهم  . ومكتش ين وثق ة الفينقي ه ابجدي فة    . علمت ريين وفلس وم المص ن عل دثتهم ع ح

ل   هعلمت نسائ) آارال(من آل هذا، إني، من خالل  واألهم. االغريق وقوانين الرومان م استخدام مساحيق التجمي

مناسبة   تلي ابنا، عم الفرح الجميع، وآان) آارال(يوم ولدت . اليمانية وصنعها من الصخور واألشجار والزهور

  . ألن تتبرج النسوة ببراعة وسخرية

د ساحر        ًاارتفعت مكانتي بين أفراد القبيلة، ألني أوال منحتهم ذآر ًا ألن ابني هو حفي واهم، وثاني سيدعم ق

ي اسم        . القبيلة، وسيرث حتمًا موهبة جده ومعارفه وقدراته السحرية ار بحريت ى أن اخت وا عل نهم وافق ًا م امتنان

  .، استغربوا وضحكوا، لكنهم اخيرا هزوا رؤوسهم اقتناعا)آدم (عندما أسميته . ابني
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رة   انتهى بنا المطاف أن وجدنا أرضًا خا ة لبحي ان  (لية آمنة عند طرف الضفة الغربي ا الرحال   ). ليم حططن

ذه ويبصق في       هآان ابني ينمو في أحضان جده، وهو يبخر     ). ففه (بعيدًا عن قرية يقال لها  ه تعاوي رأ علي ويق

زه عن     . فمه لينقل إليه معارفه ة تمي ة حنطي  آنت سعيدًا إلى درجة ال توصف وأنا أرى مالمحه تتضح وتأخذ هيئ

وم    . فشلت في أن أقنعهم بالموافقة على ختانه. باقي أبناء القبيلة رغم جميع ايماني الغليظة لم يصدقوا بوجود ق

  .عقال على األرض يمكن أن يوافقوا على قص لحمة من ولدهم

  

*    *    *  

ة في    . الزمن، من جديد، لم يمهلني ألظل أبًا لهذا الطفل وزوجا لهذه المرأة وابنًا لهذه القبيلة آنت ذات ليل

ي لتمضي      . بين صخور عند سفح منحدر حتى ضفاف البحيرة) هاجر(خلوتي مع  ة جلبت معي طفل في هذه الليل

ك  ) هاجر(معه  ل       . بعض الوقت لرغبتها في ذل د   . آنت أتمعن في خطوط الشفق المتسلل وراء الجب فكرت بوعي

. لم نوف بنذرنا المعتاد للجبل. ن آارثة محدقةمنذ أسبوع وهو ينذر القبيلة م. الساحر وتحذيره من غضب الجبل

  .شح الموسم ومرض الحيوانات منعانا من التضحية بقرباننا السنوي

د قامت   ة ق ت أن القيام ى خل زت األرض، حت ار، واهت ون بضجيج وحشي جب ج الك أة ارت ل . فج آانت آت

ى آ  صخرية عمالقة ت ه إل ة هائل  تتساقط من أعلى الجبل تجتاح الوادي وتحيل م      ل ار ممزوج بصرخات أل ة من غب

ا، مع         . واحتضار ا مستلقين تحته ة التي آن ة الصخرة العمالق اجر (لوال حماي ل     ) ه ا قب ي، النسحقنا جميعن وطفل

  . اآلخرين

ى الشاطىء األخضر       . بعد دقانق معدودة هدأ الضجيج وانقطع تساقط الصخور     دما نهضت ونظرت إل عن

لقد اختفى رجال قبيلتي ونساؤهم واطفالهم في غفوة . هد غير الصخورالذي ترآت فيه قبيلتي منذ ساعة، لم أشا

ون  اب وشجيرات زيزف ات وأعش ين حيوان ة ي ر الصخور.. صخور. أبدي الم  !ال شيء غي اد واألح ات األجس مئ

ل أحمق، غضب        ضيّ ها هو جزء آخر من ما   . والذآريات ُقبرت في دقائق تحت الصخور دد تحت احجار جب يتب

  .انهألنه لم ينل قرب

استفاق ذئبي من غفوته وشرع في .. آيف اصف لكم مقدار الجزع الذي أصابني والخيبة التي هدت قواي 

ا جث        ًا عن بقاي ا       . ثعواء حزين، جعل الذئاب تحوم حول الصخور بحث ى الصخور من أجل التهامه ارتميت عل

  . ماسة إلى نسيان ازلييت نداء حاجة لٌبكنت معي ل) هاجر(لوال تعلقي بولدي ووجود . وإخراج موتاي

بعد سبعة أيام أمضيتها في مأتم صامت أمام قبر قبيلتي وزوجتي، آنت جالسًا على ضفاف البحيرة، رجلي 

ه           . المبتورة تستبرد أوجاعها في الماء د أن اعتنت ب انبي بع و بج ذي يغف دي ال ى ول دًا انظر إل ) هاجر (آنت وحي

متثائبة من وراء جبال األلب الشامخة على الضفة المقابلة، شمس حزيران آانت تستفيق . وعادت إلى قارورتها

ى سطح      . تأخذ حمامها الصباحي في المياه الذهبية الزرقاء ة عل ريح رقيقة هبت من الجنوب، بثت رعشة خفيف
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م    . الماء، وجلبت معها أسرابًا من طيور سنونو محملة برمال صحارى وعفونة أهوار وبحار ا ل اتي آله خالل حي

رة  داشعر م ي وحي ذا ان ى األوطان. هك ودة مستحيلة إل م بع ر حل ي غي ق ل م يب ٌياستعٌر. ل ى  ت ف ين إل ار الحن ن

اة القرصان  .. وقرطاجة) عازار( ى قريتي واألهوار وإخوتي الصغار     .. إلى الخليج وسفينتي وحي ى   . إل نظرت إل

ذي ينتظره في صحبتي       ى أصحابها غرب      . الطفل وفكرت بالمصير ال ي غريب في أرض حت ا إن ان  . اء عنه جرم

وهلفت وغاليون، قبائل جائعة تتقاتل من أجل قطعة أرض تستقر عليها، رومان وأتروسك وقرطاجيون، جيوش  

  . مدججة بحضارة تتحارب من أجل سيطرة ونفوذ

ح الموت      ا روائ ذئاب التي هيجته . لم أعد ارى من الطبيعة سوى غضبها وشحها وثلوجها وطواعينها وال

دم  ارب صغير         ًاي الخشبية محتضن  قمت متوآئأ على ق ى ق دي مع اسماله، وتوجهت إل ارورتي وول استلقيت  . ق

  . ة صافية بينما قاربنا ينساب بنا مع ريح الجنوب ليقودنا اينما يشاءقووجهي قبالة سماء تلمع بزر

د ترآاني وحيدًا في صباح اح. وقارورته) آدم (عندما فتحت عيني، آنت وحيدأ على الشاطىء، وقد اختفى 

ربيعي وقد غادرت الغيوم السماء وعادت طيور البجع تتهادى جماعات جماعات ولم يزل زوجي االشجار يطالن 

رة الشفق النحاسية       ا بحم دما نه . علي وقد توهجت خضرت اوراقهم ة في      ض وعن ر طبيعي آالم غي ت أحسست ب

  .قدمي اليسرى جعلتني اعرج على الرصيف


