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  سادسفصل 

  سيـرة ســيـد الوجـود

  ــــــــــــ
  

ا  )! هاجر (عن رغبته في إطالق سراح    ) أدم (من دون مقدمات آبيرة أفتح لكم الفصل الذي أعلن فيه  ان

رغم عزلة األعوام السبعة، فإن عالم حوريته أعاده من جديد إلى نبي .. صاحبي ما تغير. تقريبا قد تكهنت بهذا

ار  ر الت ى تغيي وديسعى إل نة الوج ين س ى . يخ وتحس ر إل ارورة(راح ينظ رأة الق ة ) ام يش عبودي جينة تع آس

ر  ة من           خلودها، ال تعرف من الوجود غي وتهم، محروم دهم وتموت بم د بمول ذات عشاقها وعذاباتهم، تول مل

  . تذوق الحياة بأوجاعها وأفراحها

ر في بطن      لم افهم لماذ. عن مقارعة الزمن من اجل تخليص حوريته) آدم (ما آف  ه يكب ا رأى جنين ا آلم

ا وهي تنتظر    ) هاجر(آان مقتنعا بقراره آأنما . زوجته، اشتد هوسه بتخليص حوريته قد امضت آالف اعوامه

ا    . آأنه يبتغي إنقاذها من الموت.. يوم يأتي هو ليخلصها من خلودها لعله في حقيقته آان يرغب في ان يجعله

  . دون وعي منهم يخفون بذرات أنانية في اعماق إنسانية صادقة وطاهرةإنه مثل جميع المنقذين، . فانية مثله

ة      )هاجر(في الليالي التي أمضيتها مع  رفض رغب ا ب ذت     )ادم (، آنت أحاول إقناعه د نف ، لكن حماسته ق

ا ي أغواره دًا ف ه. بعي الم وأحداث ار الع ابع أخب راءة الكتب وتت ى ق ا تنكب عل ا . جعله ام راحت حكاياته مع األي

ات تمت امرأة عصرية صوٌ       . لىء أآثر وأآثر بأسئلة ورغب ًا آ ا أن تعيش يوم الم    وصار حلمه ا آتب وأف رتها له

ات العشق  ). آدم (وصحف وأحاديث  ام من ذآري ت أن تضحي بخمسة آالف ع يقها قبل من أجل إرضاء عش

ءها خالدة في قارورتها، أن تغيظني بقولها إني ليس حبًا بها أريد بقا) آدم (مها لوملذات آالف أعوام قادمة؟ ع

  !إنما لكي أمارس سلطتي عليها واتمتع بملذاتها

اه   . سيتأسف على قراره هذا) آدم(اني على يقين بأن  سيفقد الى األبد متعة الشهوة الخالدة التي تنمحه اي

ا  . صحيح ان حبها له سوف لن يتأثر، لكن عطاءها الجسدي سوف يختلف تمامًا. سيدته ستحافظ على حرارته

ة   . واعيتها القديمة وخضوعها الطبيعي لنزواتهطواباحيتها معه، غير انها ستكون فاقدة ل سوف لن تكون تابع

د ان    ه بع ي ملذات ه ف بحت إ ل د اص ون ق روح    تك دن وال ات الب اة ومتطلب وانين الحي عة لق ة خاض رأة طبيعي . م

م برجل ي    ا     ستتصاعد خيبته بها وهو يراها تستحيل الى إمرأة تتعب وتمرض وتحل ان ويخفف عنه ا األم منحه

دور الزوجة. اوجاع الوحدة ب ب ا. سترفض دور العشيقة وتطال ة وتلقائيته ون المتع ا جن ا سيفقد معه . حينه

ه ان يمارس           ا، وعلي ًا ليهيئه داعبها وقت اء الممارسة، ي أ اثن ة، يتباط سيتوجب عليه ان يحترم آينونتها البدني

ا     . روة النشوةبانتباه حتى ال ينتهي قبلها ويحرمها من ذ دخن سيكارته مثلم وعندما ينتهي، اياه ان ينسحب لي
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دوم   ل ت ذروة، ب ع ال رأة ال تنتهي م ذة الم داعبها ألن ل ا وي ى ملتصقًا به ه ان يبق ل علي ال، ب م الرج ل معظ يفع

  ..نعم عليه وعليه وعليه.. وتنخفض بالتدريج

ه في مشروعه، ال إقتن      ى دعم ا      لكني رغم ذلك وافقت عل ى سالمة عالقتن ل خشية عل ا ب ى   . اع ا عل اتفقن

ارورة    حر الق ن س ها م تحيل لتخليص رق المس ة آشف   . ط ي إمكاني ا ف ن   أفكرن ون م ب الع اس وطل ا للن مره

اطر       ينا المخ ورًا، إذ خش رة ف ن الفك ا ع ا تخلين ر أنن ين، غي حرة   : المعني ون وس ون وجراح ينكب، مختص س

اء وسينما وأجهزة    . على بدنهاوآيميائيون على إجراء تجاربهم وتحاليلهم  ستتكالب صحف ودور دعاية وازي

ى      . رمزًا خالدا ألحالم خائبة) هاجر(إعالم، جموع مغامرين ومكتشفين، ليصنعوا من  ا ستتحول إل ال شك انه ب

  .مشكلة سياسية بين الدول المعنية بحقوق امتالآها، حينها سنفقد حتى صلتنا بها

ا وراء       رحنا نجرب استشارة أص. قلنا ال وم م التنجيم وعل حاب األمر من سحرة وروحانيين ومتضلعين ب

لتنا      يل معض بط تفاص ف بالض ن دون ان نكش ة، م ة       .الطبيع ف الهندي اع الطوائ ن اتب ين م لنا بمتفقه  -اتص

ة  ) : جنيف وباريس وبرلين ولندن (سيوية في آلا بوذيون وهندوس وباغوانيون وغيرهم من الطوائف القديم

دة ة تتحدث عن   ) آدم ( راح. والجدي ة قديم ًا عربي لة متصوفين إسالميين، ويتصفح آتب ه بمراس يمضي وقت

ان             . التصوف والسحر والطّب ة وادي ة بحضارات الشرق األوسط القديم دناه من آتب متعلق ا وج ل م ا آ طالعن

رة . الشعوب السامية وقبائل الصحراء ين    اتصلنا بنساك ورهبان سريان في الشام والعراق، وزرنا ادي دة ب عدي

  : نتيجة وحيدة خرجنا بها. مًا ال شيءئدا.. ال شيء. جبال األلب وجيرا

حراء  ى الص ودة إل ا   . الع ن حله اك يكم لة، وهن أت المعض اك نش ون   . هن دهم يملك حراء وح اء الص حكم

رالقارورة ى       . س يناء وصوال إل م س ام ث ى الش يمن حت ن ال دة م ذه الصحارى الممت ن ه دون م زء يقص أي ج

حراء ا ي؟  الص يط األطلس ى المح رفة عل رى المش رج    !لكب ا، نخ الي بطوله ينا لي اجر(امض ا  ) ه ن قارورته م

لكنها . سخرنا منها في البدء عندما أشارت علينا باالتصال بالشيخ الذي وضعها في القارورة. لتشارآنا حيرتنا

  : نها متيقنة من خلوده اأقنعتنا وهي تقول 

  ."ال يمنح الخلود إال من آان خالدا"ـ

ا       ) هاجر (لكن أين يمكننا العثور على هذا الشيخ؟     ه فيه ظروف  . آانت تجهل اسم الصحراء التي التقت

ا         ا مع ملكه وادي التي اجتازته ـارى والب ) تموزي  (تنقلها وترحالها، ما أتاحت لها تمييز وحفظ اسماء الصح

ة األسماء  آان يمكنها ان تصف لنا المكان وتتذآره بتفاصيله. خالل عامين من البحث ول  . ، ولكن دون معرف تق

  . إن الجبل آان أحمر، صخوره ورماله تشع بألوان نحاس

آل ما استطعنا تحصيله من آتب مصورة متعلقة بالصحارى العربية وبوادي شرق البحر ) هاجر(جمعنا لـ

ا    . المتوسط اآن التي مرت به ون  أوال، ترآ . آنا نمضي معها الساعات لتطلع على الصور وتتذآر األم زت الظن

ا     رة فيه راء منتش ة ألن الصخور الحم يج العقب رب خل راء ق ة البت ى منطق ن . عل اجر(لك ة ) ه ت المنطق عرف
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ا       "  تموزي"وتذآرت انها اجتازتها مع  رة اخرى مع احد احفاده ا م بعد أن التقوا بأحد نساآها، وانها عرفته

  . بعد قرون طويلة

ى نت    وب هو صحراء سيناء        بعد ليال من الجدل واالستقصاء توصلنا إل ان المطل دة هي ان المك : يجة أآي

ل شعوب الصحراء     ل وقواف ذ   . صخورها وجبالها حمراء، تربط بين آسيا وإفريقيا، وملتقى جميع قبائ وهي من

  . القدم الملجأ الطبيعي لنساك وزهاد أديان مصر والهالل الخصيب وجزيرة العرب

. خالل أسابيع بذلنا الجهود لتخطي مصاعب مالية وإدارية. لم يبق لنا اختيار آخر سوى السفر إلى سيناء

  . تدبرنا التأشيرة والمال، وهيأنا خرائط ودراسات مختصة بسيناء

  

*    *    *  

ا  ا دليلن اة السويس، التقين ى قن ة اإلسماعيلية عل ي مدين ى )موسى(ف ود إل ائر ، أصله يع فلسطينية عش

ة      ة البادي ة بروحاني يحية مفعم ى مس ت عل رية       آ. حافظ ح المص ين المالم زج ب وت يم ه منح ابا بوج ان ش

ان صغيرتان آعيني صقر       أوالشامية، حنطي البشرة ب ان حادت ارز وعين في الصباح   . نف دقيق وفك عريض ب

ان  يارة ) موسى(آ ا س أ لن د هي ك آب (ق رين ومسدس ) بي ة وخنج ع أدوات مختلف اع سفر م ا . ومت ق بن انطل

  . اءمتوغال في شمس زاحفة من اعماق الصحر

، وهي بعد أن جالت انظارها في السماء )امرأة القارورة(، أخرجنا )موسى(ُقبيل رحيلنا، بعيدًا عن أنظار 

  .الخلود خأشارت إلى غيمة راحلة نحو جنوب شرق الصحراء، قالت إن تبعناها سنصل إلى شي

ة   ة وذئاب وعريسبعة أيام ونحن نجول تحت ظـل غيمة تقودنا بين دروب وعرة وجبال صخ واصف رملي

اجتزنا مدنًا صغيرة وقوافل سائحة منذ القدم واديرة . آانت تخرب خيمتنا وتطفيء نيراننا وتكسونا بغبار أحمر

  .قبطية ومراآز عسكرية وتالال وجباال وسواحل ممتدة إلى سواحل وسواحل ال تنتهي

اس        ا إحس ان ينتابن فق آ وار الش ار أن د انتش زوج عن هد    ب مم ام مش آلة أم موخ وض اد األرض ش اتح

دم      . ة ننبثق منهماوالسماء، ونحن اجٌن وحي بالع ذي ي ذا السكون ال آم من أنبياء وحكماء صنع هذا االلتقاء؟ ه

  . والبدائية، يستحيل مع صفير الريح إلى اناشيد تتغنى باألزلية

ا      ه غيمتن ا إلي ذي قادتن ان ال ريبين من    . في تلك الليلة خيمنا في المك ا ق ل موسى  (آن ل  ) جب القديسة  (وجب

. آان التعب قد أنهكنا، وتفاقمت حساسيات فيما بيننا. حيث يستقر دير قبطي يقطنه رهبان وإله بدوي) آاترين 

  . آنا قد اتبعنا نظام َاْن ينام اثنان ويبقى الثالث مع المسدس مستيقظًا للحراسة، ويتم التناوب آل ساعتين

رة   ة عش اعة الحادي د الس وبتي عن ت ن اي آان. آان ا   رفيق معنا خالله ية اس ينا امس د أن أمض وان بع ا يغف

ة ال تعرف حدوداً      ) موسى( داخل بحري اآن تت واريخ وأم دجال   (عن  . حكاياته عن ت ذي   ) األعور ال الشيطان ال

ه إال عيسى    ؤمنين وال يقتل وم   . يذبح الم اجوج   (وعن ق اجوج وم احون      ) ي دنيا ويجت ذين سيهدمون سور ال ال
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ه    أشار إلى الجبل . األرض فسقا ال إن ه وق ل موسى  (األحمر الذي نصبنا خيمتنا تحت ظالل ان    )جب ه آ ، من قمت

دعو ويستغفر      . النبي موسى يكلم اهللا ة ي ى القم ه ليصعد إل دها خطف في    . ومن أراد ان يستجيب اهللا لدعائ عن

أ  دح وانطف هاب ق ماء ش ا     . الس ران يرميه ي ني ال إن الشهب ه يطان وق ن الش اهللا ولع تعاذ ب ى اس ا موس دلين

  .عند اقترابه من أبواب السماء) إبليس (لمالئكة على ا

  

*    *    *  

  

ى    .ةآانت ساعتي تشير الى منتصف الليل، وانا جالس في السيار ة عل صاحباي آانا يهجعان خارج الخيم

وات دة خط وم      . مبع رة بنج ماء زاخ ي رؤى س ا ف اب منخلب ي انس در ويجعلن ث الخ ان يب راق آ يم رق ة نس ثم

ال آشريط        . أسهم نارية في احتفال من الصمتمتطايرة ومتوهجة آ ات تمر في الخي مشاهد متنوعة من ذآري

  .ي من مقاطع لصقت بعبثينمائس

ين    . من وراء الجبل ظهر القمر قريبا آأنه يستريح على القمة  على ضوئه الذي غمر الساحة رأيت نقطت

لة ترفع رأسها وتثبت نحوي عينين فوق صخرة مدببة آانت هنالك افعى مرقطة طوي. تلمعان من مسافة قريبة

بهم باالنجذاب        . براقتين اني انسجمت مع احساس م ززي، ف ى     . رغم جفلتي وتق داي ال دت ي دون مشيئتي امت

اد المسدس        ى زن وترة عل ا اصبعي مت وجدت  . القارورة المخبأة في صندوق السيارة، ربطتها على بطني بينم

ريتين      بين. نفسي اتبع افعى تزحف متسلقة ساللم صخرية ين قم . حين وآخر آانت تتوقف وتلتفت نحوي بعين

م،   سخرت من نفسي ألني امام مشهد االفعى انتابني شعور ال يعبر عن تقزز او خوف، بل رثاء وإشتهاء وتهك

ة  ارة آفاتن ل يزحف وت ارة آطف دو ت ة بضوء شاحب، فتب ى صخور مبلول وى عل ا يتل ان جسمها متماوج إذ آ

  !تتمايل

ا وميض شموع      لم ادرك آم مضى م ارة يتسرب منه دخل مغ نظرتني   . ن الوقت عندما رأيتها تقف عند م

داخل  ى ال للت ال ق  . وتس ور تعب ة بخ ت رائح ت آان ا اقترب ي  . آلم ي رأس ارعت ف رة تص واجس آثي دة : ه قاع

ر          ذلك استنشق شجاعة وازف أني ب م زفرت آ عسكرية، مخبأ عصابة، مسكن زهاد؟ استنشقت عميقا الهواء ث

  ..ت حولي رباط قارورتي وتشبثت بالمسدس، ثم ولجت الى الداخلاحكم. خوفا

د باحة واسعة      ان في انتظاري         . وجدت نفسي فجأة اقف عن و آ ا ل امي مباشرة شيخ جالس آم تح  . ام ف

ذي          . عينيه ونظر الى بإلفة طبيعية آأنه اعتاد رؤيتي ه نفس الشيخ ال أة ان ذآرت فج دما ت ورا عن تسمرت مبه

اء احتضار و   د  زارنا اثن ه         )!  آدم(ال د ادهشني بالتطابق العجيب مع ذاآرتي عن ان فق ا المك ي وإن   . ام سبق ل

ل      )هاجر(تخيلته من خالل وصف  ه من قب ه ورأيت د عرفت أني ق في وسط الباحة    . ، لكنه آان من شدة تماثله آ

د في االنحاء المعت       ة تمت ة، اغصانها مورق ة من   آان الشيخ مفترشا حصيرة ومتكئا على جذع سنديانة هرم م
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ى رأسه االشيب       . المغارة ة بثقوب عل ة بييضاء مزخرف . آان يرتدي ثوبا ابيض فضفاضا ونظيفا، ويضع طاقي

ى لوحة شعبية          ي مرسوم عل ام او نب ا في جلسته     . بدا وجهه اسمر بلحية وشعر فضي، آوجه إم ان متربع آ

  .وشفتاه تتحرآان بتناغم مع تساقط حبات مسبحة سوداء تبرق بخضرة

  : قلت 

  "..السالم عليكم " ـ 

  .بينما يدي تجهد آي تخفي مسدسي تحت قميصي

اه تشبه ابتسامة              ي محي ة مع سقوط خرزات مسبحته، وارتسمت خطوط عل ه همهم دما . سمعت من عن

  .جلست قباله ميزت في عينيه لونا عسليا صافيا يوحي بطفولة وخدر آتطواف على مياه

اق         لحظتها اتاني يقين عجيب بأن هنالك لغة وحيد ة وجد وانعت ذا الشيخ، لغ ا ان تحاورني مع ه ة يمكنه

ال صوت وال   . غة آونية خاطبت فَي مجاهل آينونتيلمالمحه ونظراته وهيئته آانت تنطق ب. من المحسوسات ب

  .مفردات آان حوارنا يدخل القلب مفعما بعتاب وحنان وتعنيف وسؤال

ات مسبحته متس       ة تصدر      عندما وضعت القارورة أمامه، استمرت حب اقطة متناغمة مع أصوات مبهم

ياً  حولمسبحته  لّف. من بين شفتيه آتراتيل بدائية دة   القارورة، وحملها بين آفيه، ونهض ماش . بخطوات وئي

  .توغل في أعماق المغارة حتى غاب

ى جذع السنديانة           أت عل ه، واتك ر       . زحفت إلى الحصيرة، وجلست مكان اة غي ر لحي اك من أث يس هن ل

ى رفوف صخرية         اوراق و ى أرض وعل اثرة عل ة مصفوفة ومتن ى    : آتب وصفائح طيني ات مسمارية عل آتاب

صفائح فخار، آتابات قبطية على اوراق بردي، آتابات آرامية وسريانية وعربية واغريقية والتينية على قطع  

  . جلد وقماش، آتب صفراء، اناجيل وتوارة وتلمود وقرآن، ُآتب حكمة وتصوف ودواوين شعر

ة آانت   . ع انسام الريح آانت اوراق متيبسة تتساقط من السنديانة وتتدحرج إلى اعماق المغارةم آل ورق

ا يحتضر   . تحمل هيئة إنسان، جميع األشكال واألعمار واألجناس حالما تصفر ورقة وتتيبس، آان اإلنسان فيه

  . وتنمحي صورته

على غصن يمتد حتى . هيئة أناس أعرفهم رحت ادور مبهورًا، ابحث بين األغصان عن أوراق قد تحمل  

دليان تحت ضوء القمر      دتين تت دى،      . مدخل المغارة، رأيت ورقتين وحي إحداهما خضراء خضراء مغمورة بن

ن  )! آدم(، األخرى نصف مصفرة وأصاب جفاف اطرافها، وآانت تحمل هيئة )هاجر(وآانت تحمل هيئة  لكن اي

  ورقتي، ال ادري؟

تحم        حينها سرت في أوصالي ق  ي، ورحت ال ى نفسي، واسبلت جفن شعريرة من خدر لذيذ، فانكمشت عل

ا  . مثل سائل اذوب واتسرب اليها عبر مساماتها وجذورها. بجذع السنديانة ن  . انتشر بين اغصانها واوراقه اي

ي ال جدوى.. ورقت ا ب ر . ابحث عنه ل يغم ور جلي ر في الالمنتهى، ن ذرات، انتث ين ال ين ومالي ى مالي انقسم ال
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خالل زمن ال ادري آم طال، قامت روحي بالطوفان عبر ماليين . متحرر آليًا من قيود المكان والزمان. وجودال

  .وماليين األعوام واألميال حتى الجذور الال وجودية للوجود

  

*    *    *  

  

  ... اني خلود الخلود.. إني جماد في ال وجود.. إني الكينونة المطلقة.. إني الزمن السرمدي  

ي        . إني دَرة أخلقها، وبها تتكامل خلقتي . ي االندماج الكليإن   ي في رحم ُدَرت داخل مع أجزائي وذات : مت

ود وموت   . إني سكون ونسيان وغيبوبة شاملة. نوري بظالمي، صالبتي بليونتي، وضوحي بغموضي إني جم

ي حياة خالل حقب ال تحصى من ال . خارج حدود المكان والزمان ة     . وأنا حبيس رحم ُدَرت َي حاجة غريب تنمو ف

حدودي الُدرية تضيق . أقرف من نعومة ملمسي، وأختنق من صالبة أعماقي. إلى أن اآافح جمودي وإندماجي

  :علي وتكبت فَي رغبة غريبة لم أعرفها مسبقًا

ور  إني اآافح جمودي وان . حرآة وعربدة في وجود بال حدود، وانطالق في آفاق مجهولة      دماجي، أتك

رى يتصاعد فيّ      . حول ذاتي وأآدس حاجة متعاظمة إلى الحرآة راآم في   . غضب مقدس   في لحظة سأم آب يت

اق  ا  . أعماقي آل ما في آينونتي من طاقة للتمرد وحاجة إلى االنعت أنفجر بعنف   ..! أنفجر ... بصورة ال أتوقعه

ى ن ي استحيل إل ى أحسب ان ة، حت ي اتمزق اشالء ال متناهي ي يجعلن ي االنقسام، مصيري التالشي ف ار ازل ث

  . المجهول

م              ي اشالء وحم اذف من الك، تتق وان واألف أنا الدرة المتوهجة، أتناثر إلى عدد هائل من األجرام واألآ

ة           ة وانفجارات متعاقب ة وأضواء خالب ة أزلي اري من حرآ ال ن ى احتف اآتشف أني   . جبارة، تحيل الال وجود إل

ي اتحرك وأ ود، ان ويني، أتالعب بموج ذذ بتحسس تك اثرة ذاتيتل أجزائي المتن ث ب ول بعضي . وأعب أدور ح

  . أتعاطى وأتلقى البعض، أتنافر وأتجاذب، أنطوي واتمدد،

ة أنا اللذَّة، رعشة الوجود الشبقية الخال          ق ذاتي وصيرورتي وجودًا         . ق ذة، هي هاجسي في خل الل

اة وانسجام اضداد    .. م، اقتراب وتناءاللذة حرآة، تناغم اندماج وانفصا. آليًا ل   . إنها وجود وحي التوافق األمث ب

مى          ب األس ق الح وى، فيتحق ة نش وى وارتعاش ذة قص ق ل اح، تنبث الق واالنفت روج، االنغ وج والخ ين الول ب

  .والوجود األآمل

و  أ. أجعل بعضها يرتطم بآخر، وبعضها ينفصل عن بعض   . أفجر هذا الكوآب وأطفي نيران ذاك         خب

ن وجهي    . دي الهالمي آيفما أشاءواغّير شكل وج. شموسا وأشعل أخرى ار  أرصع جسدي بنجوم، وأزي . بأقم

  . اما النهار فللعبي وممارسة سلطتي على أجزائي. أختار الليل لراحتي، وأتأمل صورتي في مرآة أعماقي
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دريج تبدأ اللذة تضمر والسأم   مكنوناتي، بالتلعبي مع ُحقب طويلة تمضي وأنا أزاول عبثي بذاتي، و      

ٌي و يسري ف ت أنفاس اندهاشي. وينم ي، وُيمي دد متعت ذة يب رار الل رار . تك ق من تك ذة، ينبث السأم نقيض الل

ى     . واختالل التناغم بين االضداد االة في التباعد إل هو المغاالة في التقارب إلى حد الجمود واالنقبار، وهو المغ

  . اإلندماج أسأم، في االنفصام أسأم، ولذتي تكمن في انسجام ترددي بين االثنينإني في . حد الضياع واالنتثار

. أتمعن في حالي، وأشاهد مكنوناتي الكوآبية تخبو وتبرد، تتجمد وتتصالب وتستحيل إلى آرات ملونة    

  . تدورحول نفسها وحول شموس تحتمي بلهيبها

اهي       ه؟     . هناك آوآب يجلب انتب ذي يشدني إلي ا ال ه في الموضع        م ة؟ لعل ة مغري ة ام هيئ وان خالب أ أل

آوآب األرض هذا ينقذني من سأمي، يصير لي موضعًا خصبًا الزدهار شهواتي،  ..!الرأس: األهم من تكويني 

اه خصوبتي       ة، اسقيه مي ه ريحي الخالق ارًا   . أحسه واداريه، أمارس عليه إبداعي وابتكاري، أنفخ في اشق بح

ات تنمو في اراض     وانهارًا، احفر اودية،  ل غاب وابني جباًال، اخلق أراض وأحيلها إلى صحارى صلعاء، وأجع

  . اخرى

ذتي    . أتولع بهذا الكوآب األرضي       دة، أشمٌ    . هو سلوتي ومبتغى ل ه الناه ه،    اداعب جبال رائحة غابات

ة   ه بصحاريه الموحش اره، وأتي اره وانه ي ببح ل روح احات . ابل تبرد بمس ب أس دني التع دما يه دة عن ه المتجم

  . وأترآها تذوب وتتبخر لتصبح غيومًا انفخها في األعالي

ا  : إنه آوآب يمنحني لًذة إدراك الجمال، ولذة أسمى وأشهى       اة وامتالآه ع من    . إدراك الحي اك أمت اهن

مراقبة الحياة تنمو على األرض؟ اشجار واعشاب وأسماك وحشرات، تتالقح وتتوالد وتتكاثر ثم تهرم وتضمر 

  ! ائية روعة.. تموتو

اة وتستلبها            نح الحي ت، أن تم ق وتمي دم، ان تخل ي وته ذات     . إنها لذة أن تبن ا وشيطانا ب ان تكون اله

  !! انها الوجود.. انها السلطة.. انها أعظم ملذات اللذة.. الوقت

د   . ال اآتفي بهذا. أني ادرك وجودي من خالل ميالد وفناء مخلوقاتي ام في إب ي أمضي إلى االم . اعي وعبث

ا    ه به ا أفعل تهج بالشبع،        . اخلق حيوانات ذوات إحساس لكي تدرك م ألم، تجوع وتب تفرح وتحزن، تخاف وتت

ه  ور    . واألهم من آل هذا أنها تحس الموت وتهاب ان والزواحف والكواسر والطي ا تحت سلطتي    ،الحيت . جميعه

ا    آما أشاء أح . شعرني بكرمي وشحي، بشفقتي وطغيانيتمخلوقاتي التي  ا أشاء أميته ا، وآم دي   . ييه ا عب إنه

  . الوضيع وإبداعي العظيم

ي       ه خلقت ل ب ه واآم ب األرض اخلق ونتي  . آوآ ة آين ه أدرك ماهي ار  . خالل م جب ي جس ة : إن المجموع

الي   أوى خي اغي وم ي، واألرض دم ية رأس ذاتي  .. الشمس ي وإدراك مل ي وأحالم ز هواجس ا مرآ ور .. إنه تط

ي  ى آوآب األرض يعن اة عل ي رأسيالحي ال ف ري. تطور الخي ا تفكي ة خالي ات الحي ه . الكائن وم ب ا تق ع م جمي

  . النباتات والحيوانات هي صور يبتكرها خيالي
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عيفة          ة ض ات، وديع ثًال بالحيوان وره مم ى ص ي أرق ري ف ان تفكي ي، آ ي رأس ان ف د اإلنس ل أن ينوج قب

ا في    لذتي تتصاعد إلى أقصاها، عندما ما أتنصت وأشاهد خال. ووحشية آاسرة ياي الحيوانية تمارس غرائزه

  . فحيح الُحّب المتفجر وتأوهاته، صرخات ضحايا االفتراس وفتك الوحوش الجائعة: رأسي 

رح وتحزن،  : لكن الحيوانات تبدأ تثيرسأمي   درك من الوجود          تف ا ال ت ره، تخاف وتجرأ، لكنه تحب وتك

ا   ي تقطنه بعض     . سوى البقعة الت تهم بعضها ال ا ويل د وتحي ى    تتوال ر،    وتموت وتستحيل ال راب، دون أن تفك ت

  . وان والدتها رغبتي، وحياتها خيالي، وموتها تعبي. حتى للحظة واحدة، انها جزء من وجود خالد ومطلق

. مرة ثانية، أبحث عن مصير آخر ولذة جديدة لعلي سأنفجر. السأم اللعين من جديد يتسلل آداء في آياني

ي    ن نفس ي م ى نفس ى عل يس . أخش أة       أحاس ق فج ى انطل ان، حت ان وأزم وال أزم راآم ط راآم وتت أم تت الس

ة  ارات متعاقب اتي    : بانفج ا حيوان الي خالي ب خي ن آوآ ق ع ارة تمح ات جب راآين زالزل وعواصف وطوفان ب

ى البحار والُسحب    . تصطبغ األرض بدماء وحوشي. البليدة، مخلوقاتي التي تقرفني بعدم إدراآها لجبروتي حت

  . أفرغ فيها عواطف آبت وأزمان سأم .تغدو حمراء بدمي

راء    . بالتدريج، غضبي يخبو، وانفجاراتي تخفت ة الحم ى    . تهدأ العواصف، وتنقشع العتم ود البحار ال تع

بالتدريج . شمسي تسكب أشعة الهبة على أطيان ارضي المعجونة بمخلوقاتي. أحواضها واألنهار الى مجاريها

ت، تتصلب   . الفطر تنمو وتتمطى تحت الشمس مجففة نفسهاآ. تنبجس من بين األطيان آائنات غريبة مع الوق

ذه  . وتتخذ هيئة حيوانية هي من اجمل ما أرى دة ه و،    . امارس لذتي بمراقبة مخلوقاتي الجدي ى النم ا عل اعينه

د : وأضفي عليها تالوين إبداعي ين، وأصغر منخري      . أحّسن هذا األصبع، وأصغر ذلك النه ر موضع األذن أغي

  ...!يل الحنك وانتف الشعر، وارتب العضوين ليسهل تالقيهما واندماجهماأط. األنف

ة ال تنضب  ذة أبدي ى ل ـار حاجتي ال ة، مصنوعة من انفج دة العظيم اتي الجدي ا مخلوق من غضبي .. إنه

ة  . وخيبة أملي وتوقي الى جمال أمثل وانسجام مطلق اتي القديم اء آلب   : أجعلها تتمتع بأرقى خصال حيوان وف

ر ووداعة غزال، انقضاضة صقر وانسياب      وخداع  الدة        ةثعلب، وحشية نم ع نحل، ب وم ونف ل جرث ام، تطف َحَم

  :فيها ريحي الخالقة لتصير خثم أنف …سمكة وذآاء قرد، ُقبح اخطبوط وفتنة حصان 

  !! سانـــــــإن 

  .. انه اروع ما في عبثي واعقل ما في جنوني.. يتاالنسان هو اآتمال خلق

ل في رأسي     انه الخاليا ويني      . األطور واألمث اهر لتك ى صورتي، نموذج ب وق عل ع    . مخل زه عن جمي أمي

افي خصالي     . آائناتي ه أعظم م ال  "أضع في ذآر         ".. الخي ا فوق المرئي والمحسوس، ت ر بم ة التفكي ا ملك إنه

ه ويت        . الماضي واآتساب الحاضر وتكّهن المستقبل ذآره ويحلل درك وجودي، يت ه ي ذا، ان ه،   واألهم من ه أ ب نب

بأسمي ينشر الحب واألخوة،     . يهابني، ويشيد لي المعابد، ويقدم لي القرابين، ويؤلف عني أسرارا واساطير  

  . ويقدس العدل والحق، وبأسمي يعلن الحرب وينشر الخراب ويسفك الدماء ويمارس الطغيان
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دما يق        ر ايضًا عن ه رمز الخي ي ل رًا، وإن ه،   . ترف شراً  إني لإلنسان رمز الخير عندما يصنع خي ذتي جنت ل

يطانه  ي هي ش ه، ونزوات رد  . وسأمي جهنم ى س ادرًا عل ودي، وأصبح ق ي، وأبصر وج ل خلقت باإلنسان أآم

  . حكاياتي

ى إنسان       . باإلنسان أجعل الكائن الحّي يسمو ويرقى، يبتكر ويخلق ويعطي  ا إل باإلنسان أيضًا أستحيل ان

ة المستو       ة وتعري ى المعرف ديًا إل ًا أب تم  يحمل جوع ين       . ر وإضاءة الُمع ين جواب وسؤال، يق أمضي وجودي ب

جواب يقودني الى سؤال،  . بالشك والسؤال أخاف وأبتعد، وباليقين والجواب أثق وأندمج. وشك، تقارب وتناء

  . انها لذة المعرفة وحرآتها السرمدية. وسؤال يقودني الى جواب

ان  أمضي شغوفًا بخلق . تتعاظم قدرات خيالي وتتنوع عوالمي . التاريخ، والدة وموت، دول وشعوب وأدي

دور في رأسي      ... انتصارات وهجرات وثورات واآتشافات  ال ي ال بخي ا خي دًا     . جميعه درك اب جموع البشر ال ت

ا وتموت              قتحقي ذتي، تحي ذتها من ل زوات وجودي، سأمها من سأمي ول ا، تعيش ن ة آونها شعوبًا من الخالي

  .وتتجدد في مخيلتي

ا تلبث أن تتصدع    سعادتي بمخلوقي  أتيني الس  . الجديد م ا من اسئلة       . م وحده أال ي ه طوفان ل يجلب مع ب

اريخ صيرورتي     اني بت أآثر في متاهات           . وشكوك تمس إيم ر ف معضلتي تنبثق وتنمو مع توغل اإلنسان أآث

ى سلطتي  . األسئلة واألجوبة ا ان    ،آلما تتراآم مكتشفاته، تتراآم شكـوآه وشهوات تمرده عل اع م وا  آأتب يطلع

  .بإفراط على اسرار سلطانهم وخفاياه حتى تتصاعد فيهم روح التآمر والخيانة

ل ءآون أنا حقا خالق اإلنسان؟ إني أتساأأ . يجعلني أفقد ثقتي بحقيقة آينونتي المطلقة... ليتني ما خلقته 

اقي الجسد؟    أحيانًا آيف يتسنى لمخلوقي أن يخرج عن طاعتي إن آان حقا جزءأ من وجودي؟ أيتنكر عضو لب

اري؟       اره انعكاس ألفك ي، وأفك إذن،  أليس اإلنسان ماهو سوى خيال في رأسي، وحياته اجمعها تدور في ذهن

  !شكي في ذاتي أنا، يعَبر عنه اإلنسان بشكه في وجودي انا... أنا المعضلة تكمن فٌي

ا الخي   ا ال يحصى من خالي ه م ًا في ك دماغ ى صورتي، يمتل وق عل ق أن اإلنسان مخل ومثلي يخل ال، وه

يخلق في رأسه تاريخًا آامال يبدأ بعذابات انفصام وينمو في حرآة سرمدية تبتغي   .. عوالمه وشعوبه واحالمه

ر   . ُحبًا واندماجًا ا المطلق األآب ى      . إذن هو آائن مطلق صغير يعيش في رأسي أن ودني إل ذا األمر يق إدراآي له

الي،   اعتقاد غريب يهزني ويحطم فٌي ي بكم ذتي بجبروتي     يقين دد ل ة       : ويب ه من ثق ا يمتلك ان اإلنسان بم إذا آ

ذه    ه ه درك حقيقت .. بذآائه وآماله وسموه على باقي المخلوقات، ما هو سوى خلية خيال في دماغي، وهو ال ي

  إذن، آيف لي أن أتيقن من أني لست مثل اإلنسان؟ . قد يخمنها او يتخيلها إال انه أبدا لن يلمسها ويتيقن منها

ال في           أي ة خي ا أني لست سوى خلي ي؟ ربم عقل أن أآون انا خلية ُآبرى تائهة في وجود اعظم من إدراآ

ا هي سوى           ى اآلن م ع مراحل وجودي حت ه، وجمي ى إدراآ رأس ُمطلق اعظم وأجّل مني بما يفوق قدرتي عل

   !خيال في رأس الكائن المطلق األآبر
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  ؟ ...! إذن من أنا

ي،  . اإلنسان هو ُمطلقي األآبر وهو عبدي. انأ أآون خلية خيال في رأس إنس إني خالقه ألني وجوده الكّل

ودي   ه اآتشف وج ي بعقل القي ألن ل     .. وهوخ مى مراح ه واس ز خيال ا ومرآ ه العلي ود وآينونت ل الوج ه عق إن

ين المتضادات  اغم ب ل: االنسجام والتن ة، فاعل ومنفع ورة وانوث ة ومشاعر! ذآ ود . حكم ذُّة الوج ان، ل اإلنس

  . إني مطلق... إني آلي. باالرتعاشة تتحد بذرتا ذآره وانثاه، وباالرتعاشة تنمو حياته. صوىالق

  . رحاب الطبيعة األمشهوة الجسد للحرآة واالنطالق في : إني الحياة 

  . لتحرر من قيود الجسد واالنطالق في رحاب الوجود االسمىلروح شهوة ال: إني الموت 

  . في حرآة الحياة وحرارتها أمل الروح بتحقيق حريتهاد الملذات وشهوة شهوات واتحا: اني الُحب 

دة  ونتي الخال ة وآين انيتي الفاني ين إنس اغم ب ي تضادي المتن ي، ف ي انسجام حيرت دني . وجودي ف ين ب ب

  . الزائل وروحي السرمدية

اراً          ار وبح ات وصحارى وانه اح غاب ق في ارجاء رأسي، تجت آالف  .ال تزال قبائل روحي وشعوبها تنطل

ى ض    . من حاالت والدة وموت   رات  فتستقر روحي عل ة والف ر      . اف دجل ي السدود وتحف تستقر وتتناسل وتبن

الطين االحمر    خ تزرع وتصنع وتحكي وتكتب وت.. السواقي وتشيد المدن والمعابد واألبراج ـوض الحروب، وب

جنوبا إلى أنهار وصحارى ترحل شماال و.. تعيش طوفانات وطواعين واجتياحات جيوش غزاة .تصنع تاريخها

ة سحيقة    . تولد روحي مرات ومرات، وتموت روحي مرات ومرات  . وبحار وأهوار وجبال  …تسقط في هاوي

  ؟!تسقط وتسقط وتسقط حتى ترتطم

  

*    *    *  

  

د  . وجدتني مبطوحًا على األرض  ألوان     . يغمرني ضياء الشفق األحمر     ًاآنت وحي دت السماء ملطخة ب ب

نهضت . انتبهت إلى صرخات بعيدة ترتج بين أرجاء الوادي، تنادي بأسمي. رأة متبرجةوشتات غيوم آوجه ام

ى صخرة       . مرتعبا تفحصت جسمي بحثًا عن آسر أو جرح ة عل ارورتي متكئ ابي ومسدسي، وق آنت سالمًا بثي

   !لم اشاهدها من قبل قارورة زجاجية وبجانبها

ًا  . ية بأسميالدليل تشق الوادي مناد) موسى(و) آدم (آانت صرخات  منذ ساعة وهم يجولون الوادي بحث

وتي ت عذرًا امام الدليل عن قاختل. أخفيت القارورة والقنينة في حقيبتي، وقمت إليهم. عني ة   غف جنب  المباغت

ل  ندصخرة ع دما اختليت ب   . سفح الجب وال          ) آدم (ـعن م يصدقني ل ي، ل ي في ليلت ا جرى ل ه م ه   وحكيت ل رؤيت

  :ني عرفته من الشيخ، دون ان ادرك آيف ومتى قال لي ذلكبأاعتقد  اطلعته على ما. للقنينة
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ا    "ـ رج منه د ان تخ ارورة، بع حر الق ال س ل إبط ن اج اجر(م ائل )ه ارورة بس أل الق ة ، تم ق القنين  وتغل

د          ذلك ال. ، فتتحرر منها المرأة إلى األبدغطائها ارورة من جدي ود، من يشربه ستبتلعه الق سائل هو إآسير خل

  "!)هاجر(ما آانت مثل ويصير

ى   ) سيناء (هكذا إذن، آما ترون، أنهينا سفرتنا في   د ان امضينا ساعات الصباح     )جنيف  (وعدنا إل ، بع

اك   . اختفت المغارة ومعها غيمة رحلتنا. األولى نجول دون جدوى في أنحاء جبل موسى وجبل آاترين يس هن ل

د     . صخور حمراء غير ا ال ر عليه ذة       . ليلليس من اثر غير بيضة افعى عث ا تعوي وضعها في آيسه ليعمل منه

  .ةلطرد الشر وآسب األحٌب


