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  فصل سابع

  ضياع القارورة والرحيل اليها

  ــــــــــــــــــ
  

لكي أجّنبكم الملل من االسهاب في سرد هذه الحكاية، أدخلكم مباشرة في فصل انتقالي، ويمكنكم اعتباره 

ة     لكن سٌن. إن آان لكل بداية آخرة) اخير( ى بداي ؤدي ال د ان ت يعقب   اال.. ة الوجود تقول ايضا ان آل آخرة ال ب

ال، فصل       !. موت الميالد، مثلما يعقب الميالد الموتال اب وانتق راق وغي ه فصل ف على اي حال، آما سترون ان

  .. عذابات الطلق التي تسبق الميالد

ة عصرًا     .ونحن بلهفة إلى تجربة سائل الخالص على حوريتنا) جنيف (وصلنا إلى  آانت الساعة الرابع

ة س   رة، جاعل ماء البحي زين س ران ت ا وشمس حزي يم مراي ة آهش ات متاللئ بض بارتجاف ن . طحها ين ا م ذهبن

راق احدى المح       . المطار مباشرة إلى بيتي ى اخت ين عل ا مقبل ين نلهث آأنن اب   . مى ظورات العظ آنا قلق ا ب اقفلن

ا  ي وفتحن دلنا الغرفت ذ وأس ة النواف ا افرش ورًا ورتبن ا بخ م احرقن تائر، ث ا . س دخان وهيأن راب وال علنا الش أش

  ! قص وميضها على إيقاعات عوٍد وطبلة، ثم توآلناشموعًا يترا

ا    . القارورة واخذ يفتحها) آدم (اخرجت قنينة االآسير، بينما تناول  ه يشارك األضواء ارتجافاته . بدا آأن

ا لحظة يغرق في السائل           ا عالم فنائن ا؟ سينغلق عليه أستكون حقًا آخر مَرة تخرج فيها حوريتنا من قارورته

  . عالم خلودها

د    . هي اآلن تظهر امامنا مغادرة قارورتها إلى األبد ها الم جدي  -أجزاء جسدها آانت متفتحة الستقبال ع

ابت ارتداء ثوبها ألنها تريد . قديم، وهي في آامل نضجها وطراوتها، حلمتاها محمرتان شبيهتان بعيني ساحر

د      ة آالولي ا عاري الم قارورته ا      تناولت آأس  . أن تمض لحظات قطع سرتها عن ع شمبانيا وشربت نخب لقائن

ان والغموض          . األبدي ألقتين بمشاعر مزيجة من العرف ين مت ا بعين ة، ورمتن . استنشقت نفسًا طويًال من اللفاف

  .قالت إن حياتها ستظل حتى الموت تابعة لحياتينا، وإنها لن تنفصل عنا أبدًا

م  . سالفنا منذ بضعة آالف عامآتمت ضحكة عندما فكرت أن هذه الحورية هي جدتنا الكبرى وعشيقة ا  ل

اي  . ينطق اي منا بكلمة ا آانت تتالقى    . آان الفراغ مملوءًا بأنغام عود تراقص إيقاعات طبلة وصفير ن نظراتن

  . وأسئلة يخشى التعبير عنها) آدم (ًا في نظرات قرأت ُحٌب. وتتناءى محاولة دون جدوى تغطية مشاعرنا

ار وا  ت فريسة أفك ات، آن ك اللحظ ي تل ة ف ة موج ه مئ ذياعأ اجتاحت ان م ار، ورأسي آ ة . فك ت موج آان

د ع ) آدم (ـآنت ارى عالقتي ب . الشهوة واالمتالك هي األقوى ا  قتدتها وعمقٌ ق ا،   ) هاجـر (ه ا وأعاجيبه بغرائبه

  .آان يستحيل في روحي إلى طفل وديع تكومت عليه حشرات اسئلتي
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ارور ) آدم (المتلهفة، تناول ) هاجر(انظار  امام  يٌ  الق دها إل ا أستطيعه      . ة وم ة وشرعت بم فتحُت القنين

اء آانت    . في القارورةها من هدوء في سكب اآسير ذه األثن اجر (في ه ا      ) ه ى حائط وتغمض عينيه تتكىء عل

وهج شموع       ئغارقة في غيبوبة بينما السا رق ب ًا يب ًا دقيق ى مشاهدة      . ل ينسكب مشكًال خيط م تكن تقوى عل ل

ين     . من دونها قارورة خلودها تفيض وتنغلق ة مسبلة الجفن ا   . عندما انتهيُت، ظلت هاجر غائب رة أراه ألول م

ة ستحررها      . تتعرق وتنبجس من جسدها قطرات لزجة تنزلق من جبينها وأبطيها آانت تعيش لحظات تاريخي

  . إلى األبد من عبودية خلودها

في اللحظة    ًامع ) هاجر (لمسنا ، و)آدم (وبحرآة واحدة رفعنا يدينا، انا و . وضعت القارورة في حقيبتي

ى         : فتحت عينيها وفاجأتنا بهيئة غير معهودة. نفسها ا وإرتسمت عل ـاء وغطت نفسها بكفيه ا بحي نظرت إلين

  !محياها ابتسامة ضنك وقلق، وبان تعب بشري على جسدها

*    *    *  

د  ) هاجر(منذ تلك األمسية،  ارورة  (لم تع رأة الق ل ان     ). ام رة، وقب ذه الفت ة، استحوذ    في ه تحدث الكارث

ارورة  ) آدم (على  ا     . فرح طفولي لنجاحه في تحقيق رغبة عشيقته في االنعتاق من الق م أنه ا ويحل ان يتأمله آ

ه   ى          . ستندمج بالحياة، ويشعر بالزهو آإله ينبهر بروعة مخلوق ا ستفقد إل ول إنه دما أق ي عن م يكن ينصت ل ل

ة أرضية، عبدة للحياة ببهجتها وبؤسها، خاضعة ألهواء المناخ ستغدو إمرأ. األبد قدرتها على خلق لذة الخلود

ع ة واخالق المجتم وانين الدول ي إرضاء عشيقها. وق ة ف ذتها آامن ون ل ن تك ق الموت والمرض . سوف ل قل

ا من اجل األفضل      تقن        : سيدفعها إلى استثمار آل لحظة من عمره رم، تقسو، ت ار، تك ره، تغ سوف تحب، تك

  . قات اليوميةالتهذيب وطقوس العال

ان  مية ستمض   ) آدم (آ ة رس ى إقام ل عل دما تحص ا عن م انه ية    ييحل ة الفرنس ة اللغ ي دراس ت ف الوق

ع  ) جنيف  ( والبحث عن سكن مناسب واالتصال بالناس والتعرف على ى والتطب دة   عل اة الجدي ن   . الحي سوف ل

اريخ   سينبث. لذتها الكبرى ستصير المعرفة. اآتساب وتعلم نتفوت لحظة واحدة دو ق إلى الحياة نبوغها في الت

ة ات المشرق القديم اد .. ولغ اقها من األحف ات عش ر وعرب : لغ اط وبرب ون وأقب ديون وآرمي سومريون واآ

ة و     . واآراد واتراك وفرس وافارقة واوربيون ا لإلغريقي ا ستبهرهم بمعرفته ل انه ة اب اه   ستجلب . لالتيني االنتب

اداتهم، وستكذب حين       بمعارفها الموسوعية المفصلة عن تاريخ  اتهم وع شعوب شرق البحر المتوسط وحكاي

  . تدعي أنها قد درستها

ى جذور حلمه       ة آصاعقة أحرقت حت ة      . لكن الكارثة قد حلت مباغت م يخطر بالحسبان أن تكون النهاي ل

ا الشرع       . سريعة مأساوية وساخرة إلى هذه الدرجة دبير وضع إقامته ى في ت ية بعد أن أمضينا األسابيع األول

ا آيف تجيب    . بعد جهود حصلنا لها على أوراق هوية مزيفة. آامرأة من هذه الدنيا اسكناها في فندق وعلمناه

  . عن أسئلة الشرطة، ثم آلفنا أحـد المحامين ليحصل لها على إقامة لجوء سياسي
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ى شرطة األجا      ! حتى اآلن لم نعلم بالضبط آيف حدث األمر     ا صباحا، ورافقت المحامي إل ب،  جهزناه ن

سيسفرونها  .. انتظرنا وبحثنا ولم نجدها، حتى اتصل بنا المحامي مساء وقال إنهم سيطردونها . ولكنها لم تعد

راق  ذا ببساطة م  ! الى بالدها، أي الى الع ة        أهك ى بصورة نكت ا حت ى بالن ا خطرت عل ع    . ساوية م ع جمي م تنف ل

ات  زاب وال بالمنظم رات األح االتنا بمق ي . اتص وة المص أن ق ذا وآ ى   إ رهك رفين عل ع المش وب جمي جتاحت قل

ر إقالوا إنها ال تتمتع بشروط حق اللجوء، وسبب الحرب ليس آافيا، خصوصًا وانها . تسفيرها دة   ة،أم عن  بعي

ا     . قالوا إن بالدهم مكتظة باألجانب ومضطرون إلى مثل هذا اإلجراء. خطر العسكرية دون أنه م متأآ الوا إنه وق

  . لن تضطهد في بالدها

ة     ) آدم(م قالوا، وانا وقالوا ث ين برعب الكارث ل ثمل وم سوداء تغطي       . أمضينا اللي د الفجر وآانت غي عن

ا   ي الحت فيه ات الت ا اللحظ دما لحقن ار، عن اجر(سماء المط ى  ) ه ا إل م يقودونه وليس وه ال الب ة برج محاط

ا معها ) آدم (صرخات . رةئالط م تس تيرية ل تحالت ا . الهس ا اس اب عليه وا الب دما أغلق ان  وعن ى غرب وم إل لغي

  !سوداء حطت على الطائرة وحملتها محلقة بها في سماوات الغياب

*    *    *  

ا العشاق  آلم تفقد قارورتها فحسب، بل فقدتنا نحن ايضا، آخر    ) إمرأة القارورة(نعم،  ذه   ! حفاده ام ه ام

ان األمر       يا. ادرآنا ان أية محاولة آالم مهما آانت فلن تنفع. الكارثة لم نمتلك غير الصمت رى هل صحيح آ ت

م        وهكذا بهذه االستحالة أم اننا تخيلنا هذا لكي نبرر حالة الخنوع  ا ل ا؟ آيف حصل انن الجبن التي هيمنت علين

الم؟       رار الظ ذا الق ذ ه ع تنفي ثال،   ! نقم بأي خطوة جريئة ولتكن مجنونة من اجل من ددنا، م و ه ام    ل باالنتحار ام

رادة االستسالم آانت هي إلكن .. لو .. لو.. جريئةية خطوة بأ لو قمنا ..لعجيبحقيقة تاريخها ا ناآشفلو العالم، 

  دري آيف حصل هذا؟أحتى اآلن ال .. دريأال .. االقوى

أ ال ب ا يق ل صحيح م ين   ه ع المعني ى جمي ا وعل ه ان يفرض نفسه علين ان ل ا آ در االحمق م ذا الق ن ه

رة في     نفسها؟  )هاجر (عماق  بتنفيذه، لو لم يكن مدعوما برغبة حقيقية آامنة في ا رأت م انيين   ق آتب الروح

ه ان يتحقق من        لالان آل ما يحدث : " عن تلك الفلسفة القائلةاآلسيويين  ان أم سلبا، ال يمكن ا آ نسان، ايجاب

ل االنسان نفسه    ا     .. دون مشارآة واعية او غير واعية من قب ة والصدفة، ال يمكنه ان اهللا والظروف الخارجي

ا ال  ابدا ان تفرض م دثرة في االعماق    شيئتها من دون تواطئ الضحية وقناعته ة المن در    أب باطني ا تستحق ق نه

  "!الخير أم الشر هذا

رة هذ اة       تجعل ه الفك اتي عن حي ل ذآري ا     شهر األ ألخالل ا ) هاجر (ني اراجع آ ي اعقبت انعتاقه رة الت خي

ارورةألبا ن الق رات عبٌ .  دي م ن الم م م ن حنينه  آ رة ع ر مباش ورة غي ى رت بص الد سرض األأا ال الف، ب

رين،  نالنه ار  وط اقها الكث ا وعش اب    . احفاده ة أي آت ة ومطالع اني العراقي ماع االغ ا بس ت تمضي وقته آان

ة             . يتحدث عن العراق ات ورسوم متعلق ار ومنحوت ة من آث ة الصور التاريخي رة في مطالع آانت تمضي منبه
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اريخ  ب ت وطنبمختلف حق ا صفنته. ال ت اقطع عليه دما آن ي احدى  عن دموع وهي تسرد ل رق بال ت تغ ا آان

  . ذآرياتها المتعلقة بتلك الصور

ة          دما هاجت في نفسها رغب ل زادت عن وطن، ب ى ال اني على يقين ان مشكلتها لم تتوقف عند الحنين ال

. .االرض والناس: من تغيير لكل تفاصيل الحياة ذلكنعم حياة جديدة بكل ما يعني .. جياشة بأن تبدأ حياة جديدة

اجر (ة بالنسبة لـدويبدو ان الحياة الجدي ل بساطة    ) ه وطن       : آانت تعني بك اة ال ة، حي اة القديم ى الحي ودة ال الع

وطن في      )آدم(هجر سويسرا وهجرنا نحن ايضا، انا و. .واالسالف ى ال ا ال أن عودتن ، خصوصا بعدما ادرآت ب

ذه االفك    . .ظل الظروف الحالية، امر مستحيل ل ه ات   ال ادري مدى صحة مث ا مجرد تخمين ائر،   .. ار، انه ي ح ان

  ..  ابحث عن أي تفسير لهذه الكارثة

ك        ا امتل ل م ى النسيان        من  قررت بك ى التحدي والصبر ان التجئ ال درة عل ة وق ة   . طاق ة محاول ان اي

ه    . النسيان هو الحل  . لتأنيب الذات لن تنفع، الفأس قد وقع في الرأس، وأي آالم سوف يعمقه أآثر ا قلت ذا م ه

ا  ا، ام ار  ) آدم (ان ذات وانتظ ذيب ال ة بتع وارة شهوات مخبول ه ف ه المستحيل إذ انبجست في ي ل يان يعن فالنس

د          ) امرأة القارورة. (الخالص ق من جدي ة راح ينزل دما صارت فاني ه، وعن ة حلم ه جن بفتنتها الخالدة قد أدخلت

اره نم انتظ اب راح . نحو جه ي الغي ا واختفت ف اء خلوده وم هبطت من علي راح  ي ًا بج ا مثخن اوى وراءه يته

  . سقطته وبحثه عن حورية جنته

ان يجب   . آان يلتقيني آل ليلة ويبوح لي بشجونه، وآلماته ترتسم أخاديد على جبينه يقول إننا جبناء، آ

ثم يفرك عينيه ويقول إنه تعب من السؤال . إننا قد خناها عندما ترآناهم يرحلونها. ان نفعل المستحيل لنحميها

ر من طرف        . من الخمر وليس ى أي خب ور عل ة العث اره في محاول دون جدوى اتصل   ). هاجر (آان يمضي نه

ى ال      ارف من المسافرين إل ار الحرب    .. ال شيء .. ال شيء . وطنبالصليب األحمر وبالعديد من المع سوى أخب

ق بشكوى   . آان يدمدم مع نفسه ويغرق في تأمالت خيبته وآآبته.. والخيبة . تنمو وتستفحل   بعد أن يثمل ينطل

  . آان يبدو آمدمن محروم من حاجته. تارة يتحدث آفيلسوف جوال، وتارة يرقص بطريقة تثير سخرية وشفقة

رر ) جنيف (أدمن ليالي  ه،          . بعبثها المحدود والمك م خيبت اء األصحاب ليشكو له ى لق ه يشتد إل ان توق آ

ارور  (ويظل يسرد عليهم حكايات اسالفه ومغامراته مع   راة الق التهكم     )ةام دأوا ب م ب ى أنه ه ، حت روه   من واعتب

ه    . اما شغفه بالنساء فكان يطغى ليصبح هوسًا. ضحية أوهام مرضية آان يريد إخماد جوع ذئب مسعور أطلقت

  .. ورحلت) امرأة القارورة(

ـ   . ينحدر في دربي حتى تجاوزني) آدم (يوما بعد يوم آنت أرى  تم ب ـارلين  (لم يعد يه ، وال بحاسوبه  )م

  .راح يمضي لياليه في ثمالة بين المراقص والحانات مفتشا عن حوريته في آل امرأة. ملهوع

  

*    *    *  
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نفسه في قاعة آبيرة، تصدح بين ارجائها ) آدم(ذات ليلة سبت، بعد تسكع بين حانات وآؤوس نبيذ، يجد

ات وتيجان    إنها حفلة تنكرية يرتدي فيها الحاضرون . موسيقى صاخبة واناس يرقصون محتفلين ة حيوان أقنع

رغم ثمله فإنه يحاول أن يغصب نفسه على . زياء أمراء عرب ومحاربين رومان وصيادين من عصور بائدةأو

ة        . إبطاء الشرب آي ال تسقطه الخمرة وتفسد ليلته ة دائب ين جمهور في حرآ ة ب شبان  . يشاهد مقاعد مترامي

ة و     رة عتم ة، متصببًا       وشابات بعضهم يدخل حلبة الرقص ويضيع في غم ادر الحلب ة، وبعضهم يغ وار براق أن

  . عرقًا

على وجهه مالمح وقار، ويدع نظراته تسرح بنرجسية على أجساد الراقصين والراقصات،  ) آدم(يرسم 

.. وفراشات  ثيابها مرقطة بزهور. نظره يترآز على امرأة، آما لو انه يعرفها. آأنه يستمد منهم آبرياء وجوده

وزة قصيرة تكشف عن ّرة شهية بل دين بضين وخصر نحيف وس ين . زن ـذين وردف ى فخ ا يضيق عل بنطاله

رأة؟  . بينما رأسها يتلوى بتناغم مع جسم نافر آمهرة جامحة ،متمرسين بالمشاآسة إنه يفكر أين رأى هذه الم

ك    ) إيمان (ثم يتقهقر إلى أعوام ) هاجر(و ) مارلين (يبدأ بـ  ار ثلجي تل التي  ) ةالسجين (حتى تبزغ باهرة آنه

  . ما فارقت روحه، يراها تترك قيودها وتتسلل من غرفة تحقيق رأسه

حرآات هذه المرأة تثير فيه رغبة جامحة في االفتراس، أن يلتهمها وتلتهمه مثل ثعبانين يتقاضمان من 

 ثمة حكات ونغزات طفيفة يحسها تنمو في . نظراتها الصقرية تزيد من نضوح عرق حار. ذيليهما حتى النهاية

. تغمره أمواج متالطمة من لذة ووجع . أنحاء جسمه، وتسري قشعريرة خدر في رأسه هابطة إلى أسفل ظهره

  :شاب وشابة يلمسانه من خلفه ويقوالن له بمزاح . يصحو من استغراقه على ضحكات قريبة منه

  ! " آأنه حقيقي.. ذيلك رائع"ـ 

يظ    ل غل ذيل طوي ي .. يلتفت إليهما، ويشاهدهما يمسكان ب ل هو مكسو بشعر آث، وملتصق        ل ة، ب س لعب

  !بلحمه من نهاية غضروفه وقد شق بنطاله

رون  ) آدم (يحاول   الجميع متنك ادر القاعة     . أن يطمئن نفسه أن ال أحد ينتبه إليه ف ًا أن يغ يستدير عازم

د  )لعبةال.. اللعبة(تتردد آلمة . فجأة، تتوقف الموسيقى والرقص ويسود لغط بين الجمهور. ليتدبر حالـه ، وتمت

  ! أصابع آثيرة مشيرة إليه

ة         ين الوداع ع ب امة تجم م ابتس ا ترتس ى محياه ه وعل دق في رور تح ة بغ ي واقف المرأة وه ون ب يحيط

  . وشهوة االفتراس

رأة      ). آدم(األصابع والعيون تزداد اعدادها وهي تشير ناحية  ا والم رة حولهم زاح مشكًال دائ الجمهور ين

ل األخرين          ي. شامخة أمامه آند قديم ه بشرًا مث ة آون ة لشك في حقيق وال أسئلته المتراآم . تجمد في مكانه، ول

د في أحشا     وم يعرب رأة ونهشها     ئصوت مكت ة الم ى منازل دعوه إل ىء مصابيح القاعة وُيسلط     أفجـ . ه ي ة تنطف
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اي حزين تتصاعد               ام ن ة وأنغ ول بدائي رات الصوت ضربات طب ر مكب عليهما ضوء شديد شاحب، وتنبثق عب

  . ناسق مع اشتداد الضوءبت

يجد نفسه . انه يبذل جهده ليقاوم حاجة االنحناء الى األرض. ما يكف عن التثاقل واالنتكاس) آدم (جسم 

ة، وهي تقبض              رأة بباله ان الم اه ترمق زًا وعين ة، ورأسه يحوم مهت ه األربع ى أطراف مجبرًا على الوقوف عل

  !ًابكفيها على سيف متوهج جمر

ور حقيقي  : عب عندما يرى ظّله على األرض تسري فيه رعشة ر  ره،     .. ظل ث وزه ووب ه وب ه وقرني ذيل

  .بل حتى مشاعره يحسها ألول مرة هكذا بدائية ووحشية بال أعراف أو محرمات

ان من         ين الجمهور، ويقترب ) آدم(مع اشتداد قرع الطبول وتصاعد أنين الناي ينبثق شاب وشابة من ب

زتين        . آات ماهرة مدروسةبخطوات مسرحية، ويراوغانه بحر ة، يشعر بنغ ه ويمسانه بخف ان من دما يقترب عن

ين أضالعه  وغالن ب ا دبوسان يت ادتين آأنهم زز  . ح ات تشجيع مصحوبة بضحكات واصوات تق الى هتاف تتع

  .تستقبل الشابين وهما يرجعان إلى عتمتهما

لق تجتاح آيانه، وأعصابه  تهتاج وتنزف بأسئلة تفوق نزيف جراحه، وتبدأ أعاصير من الق) آدم(روح  

د مالمحه    تبث إيعازات رعب تجعل القلب تتسارع نبضاته ويضخ دمًا آبارود في العروق، فيحمر وجهه وتتجع

ه، ولكن ليس    آلمات رفضه هي     توتجحظ عيناه وتتكور في أحشائه صرخات احتجاج تعلو وتعلو، وينفتح فم

عيناه وقرناه مصوبة نحو سرتها،   .. ةأموح نحو المرثم يندفع بج.. التي تخرج إنما خوار ثور غاضب وجريح

ه مالمح            م تفارق ذي ل ا ال ه ووجهه ة قبال ة متمرسة، وتثب واقف ليخترقها ويدخل فيها، لكنها تزوغ عنه بحرآ

  . الشفقة واالشتهاء، ينضح عرقًا على سيفها ويزيده بريقا

م ينغز   ) آدم(مرة ثانية يخرج شاب وشابة، ويراوغان   ارة ومرح ث وران في      بمه ين اضالعه، ويغ ه ب ان

يشعر بنار تشب في لحمه وينسكب سائل حار على خديه بينما ترتج .  ززالعتمة تصاحبهما هتافات تشجيع وتق

  :في صدره آلمات تنمو وتنمو آجنين 

  .."آم إني وحيد... يا إلهي رحماك"ـ 

إغواء،           ه ب دور حول رأة ت اس، والم ى صخب الن ز تعرجات جسدها    هدير الطبول والناي يطغى عل فتهت

ايالت نشوانة    ا بتم ز رأس  . لتموج زهرات وفراشات ثيابه ه       ًايمين ) آدم (يهت ى طرفي د مستندًا إل ويسارًا ويقع

ة   ًاالسفليين، ليلملم ما تبقى من قواه مدفوعًا ببصيص أمل أن يخرج حي ذه المهزل ة     . من ه ه ثم لكن في أعماق

  . وُيسدل الستار على المهزلة وعلى حياته معها هاجسًا يجول، يرغب في ان تحل النهاية فورا

ور    أي ث ه آ ز   يتكور بدنه وتتحفز أطرافه ويثب من مكان ائج يترآ اه       ه ه، وعين ى طرفي قرني مصيره عل

ور وموسيقى ي من ن ل غيرمرئ ى السرة بحب ا سوى خطوة ... مشدودتان إل رأة عن مكانه ل الم دون أن تمي

رق         واحدة تتحاشى نطحته بخفة، وترفع سيفها ًا ليخت اًال براق ة ال تخطىء، ويهبط مخت الجمري، وتصوبه بدق
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دة أصيلة هي خالصة          . أسفل العنق ويتوغل ناريًا في صدره يستقر النصل في القلب فيقشعر بارتعاشة محاي

تحت الضوء الشاحب يصطبغ     . لم يعد يسمع شيئاً  . تداعى مقعيًا على األرضتنهار قواه وي.. رعشات الوجود

  ..ظل الثور بالدم

  ..!!"قتلتيني يا إلهة.. يا امرأةقتلتيني " ـ 

ع     ا تتطل بينما هو يضطجع على األرض، يشاهد وجه المرأة يحوم فوقه وفي عينيها نظرات متأملة آأنه

فهم وحمل أسماءهم وعاش حيواتهم وال تزال بذرات آينوناتهم حوله وجوه رجال ونساء عر تتكاثر. في لوحة

  . تتخاصب فيه صانعة رعشة الحياة

  : راح يهذي بكلمات متعبة غاضبةفي أثناء لحظات احتضاره وقبل أن يغمض عينيه، 

؟  من أي تاريخ طائش تتوارث يا وجودي؟  آم صحارى موحشة في   أنامن أية ساللة حمقاء انت يا "ـ 

  أنهار ِخصب وموت في عروقي؟ آم.. روحي

    

*    *    *  

دء . عندما وجدته منبطحًا على الحائط       ة صباحًا      . لم أتعرف عليه في الب آانت الساعة تتجاوز الثالث

ا نمضي     ) آدم (لقد تخلف ). مارلين (وقد عدت من أمسية عاقلة مع بعض األصحاب بينهم  عن موعده وترآن

ى عابث          . ى زوجته لم يخبرهاحت. األمسية مشغولين بغيابه ر متحوًال إل دأ يتغي د ب ه ق ا أن آنا نعرف في دواخلن

  . سئم ال يحتمل أي ارتباطات مهما آانت أولية وضرورية

نفس   ذاء ال ذ ساعة ترآت    . أسفه المتفاقم خلق فيه تقلبًا في المزاج وميًال عنيفًا إلى إي ارلين  (من د  ) م بع

رأة    باآمالنت راغبًا آ. سينما ودردشة في مقهى مع االصحاب ى إم ليلتي في حفلة راقصة على أمل العثور عل

ي ل أن تمض الفجر مع ي شارع . تقب ًا من القاعة ف اروج (قريب ر يلطخ  ) آدم (وجدت ) آ ذ األحم ثمال والنبي

راً      لم أسمع منه حكاية تحوله إلى ثور ومقتله بسيف المرأة إٌال. ثيابه د أن استيقظ ظه الي، بع وم الت في   في الي

  . غرفتي

  : وتكرار سؤاله ) هاجر(آان ال يمل أبدًا تذآر 

ة      .. ماذا فعلوا بها.. أين هي اآلن.. ماذا تعتقد"ـ ة مزيف ة عراقي ا تحمل هوي ام   .. هل اآتشفوا أنه ة أحك أي

ى و .. ربما سيعتبرونها معتوهة أو جاسوسة   .. أباحتها لهم وهل يصدقون حكايتها لو.. يهاعلسيطبقون  ن إحت

  ...".لعلهم.. ها، آيف يمكنها الحياة دون أحفادهاعفوا عن

ا         ى اآلن آيف ستكون عالقتي به ا بقيت حت ًا أني   . ولم أآن أجيبه بأية آلمة إنما آنت أتخيل لو أنه يقين

ل       . سوف لن أتمكن من إقناعها باالستمرار في عشقنا  . سالتقي بها على الدوام د ترض بمث م تع ا ل ستقول إنه

ة   صارت م. هذه العالقة زج الجنس     . ثل جميع النساء، من الصعب عليها فصل الجنس عن العاطف ا يمت در م بق
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ًا،     . بالعواطف وأحالم الُحب، بقدر ما تحصل على لذة أآبر زجتين تمام رأة ممت دى الم أليس الشهوة والعاطفة ل

ـا   ه فصلهم وستقول   .من الصعب فصلهما عن بعض؟ يبدو أنهما عند الرجل متجاورتان، يمكنه مزجهما ويمكن

  ): هاجر(لي 

ى   ربما لهذا السبب تستطيعون أنتم الرجال أن تحصلوا على لذة من البغايا، بينما هن ال يحصلن إٌال"ـ عل

  ..!"نقود وقرف

  : وستضيف ايضا  

ذة المانحة         . لعل األمر نابع من التاريخ"ـ  ا الرجال يبتغي الل دآم أيه ل الجنس عن أليس منذ األزلية وفع

وين إنسان في     .. لجنس لدينا نحن النساء يبتغي النسل المانح للذةللنسل، بينما ا فعل لذتنا مسكون بهاجس تك

  "بطوننا سنخلقه ونحمله ونغذي فيه الحياة؟

رغم اني آنت، آما يبدو في . التي هجرتنا) هاجر(هكذا آنت امضي الساعات آل يوم اتخيل حواراتي مع 

، اال اني رغم ذلك، ال استطيع ان اتخلص من  )آدم(حياتي آما حصل لـالظاهر، لم اتأثر آثيرا بغيابها ولم تفجع 

رأه او   . حضورها في روحي وآياني وساعات يومي اب اق ة  آل حرآة اقوم بها وآل خبر اسمعه او آت ة  أي حادث

ة و  تيمهما آانت تافهة تمر بي، آل شيء آل شيء آنت اتخيل بأني اسرده الى سيد  ه  الغائب ا عن غ  . احاوره بل

د اني رحت اقولب حياتي حسب النصائح واآلراء التي آنت اسمعها منها في خيالي، حتى وجدت نفسي االمر   ق

  ..واني احادثها حقيقة بواسطة توارد الخواطرفي مكان ما ة اني على يقين بأنها ال زالت حٌي. تغيرت تماما

سحب الى حالة من االنكفاء على ال زال ينزلق الى حياة عابثة شبيهة بحياتي المعتادة، بينما أنا أن) آدم (

ي في رسم         .. الذات والتفكير بطريقة أقل شهوانية ي وتمضية وقت اء في غرفت ى البق صرت اميل اآثر فأآثر ال

  .. صحابنيران توقي الى الناس والنساء واأل ت فٌيخٌفلقد . وتأمل

ا فضٌ     ) آدم (آنت أحس في أعماق   ا مباشرة، إنم اع    ل همومًا ال يريد اإلفصاح عنه ا خلف قن أن يواريه

اء        ثمن تساؤالت فلسفية وشكوك وجودية، لكني خمنت من خالل أحادي    ا في أثن ة يفصح عنه ة مبهم متقطع

ه و  ارورة  (ثمالته أن في أعماقه تجري مقارنة ال تكل بين زوجت رأة الق ة   ). ام ل تجرب اجر (لع د نبشت في    ) ه ق

ة واألزواج     ن األحب ر م اب الكثي ًا ينت ه إحساس ب : روح ان    ته هوة؟ الروح رارة الش د ح وة فتخم ام األخ أنس

  . أآثر فأآثر مع ديمومة العالقة، لكن جسد الرجل يمل التكرارتنسجمان 

يض          ال نق دى الرج هوة ل أن الش وع،عرفت ب ذا الموض ول ه ود ح يدة الخل ع س دة م وارات عدي د ح بع

ا األخوٌ    .. األخوة اهم، بينم ل والتف وٌ  ةانها غرائبية وبدائية متحررة من العق دير   تع ة وتق ة وثق ينفصل  . د ومعرف

ا    ع روحه تبكة م ل مش د تظ ه ق م ان روح ه رغ ل عن إمرأت دن الرج ي  . ب ن ف ع أن المعضلة التكم ى األرج عل

درة الجسد    ة ق دة      شهوانية الجسد وطهارة الروح، بل في محدودي روح الخال وغ شهوانية ال ى بل ك   . عل ا تل انه

روح     يدرك عندما عن معانات الجسد  زليةالقصة األ ة ال ام ابدي ا  . مع العمر ضعفه ام اقتراب الجسد   شعر آلم  ب



86 
  

ذروة         يوم  وغ ال ذة وبل ود خالل لحظات الل الفراق والفناء آلما تشبث بالجنس الذي يمنحه بعضا من وهم الخل

  .السماوية

*    *    *  

ار   . في مناسبات عديدة) مارلين (آنت التقي بـ ا آث ى محياه ا وق  في آل مرة آنت اقرأ عل ى   حزنه ا عل لقه

ى     ما آانت تفقه سٌر. زوجها وجنينها ى عودة أحاسيس       ). آدم (التغيرات التي طرأت فجأة عل ه إل ا من انتب أن

ه    . غريبة يفترض أنها فارقته بعد أن ترآنا الوطن ديم ألهل ه الق ل مساء    . حبه لزوجته قد غدا شبيهًا بحب في آ

ب   ان قل داد، آ ي بغ دار ف ى ال ا إل د عودتن ة  مضطرم) أدم (عن ت نكب د حل ون ق ة أن تك اجس خوف ورغب ًا به

ه  . بعائلته، وجميع إخوانه وأخواته ووالديه قد قضوا نحبهم في حادثة آان حلم يقظة أقرب إلى الواقع، حتى أن

ة       روه بالكارث ون ليخب اق مقبل ه يسرح في     . آان يتوهم للحظات ان أبناء الجيران الراآضين في الزق ان خيال آ

 . سيحزن ويبكي ويندب لكنه سيتحرر من عبودية حبهم. ها عندما يتلقى الخبرالحالة التي سيكون علي

ة موت، ومكافحة رعب          ) آدم(إن آان تعلق  اأتساءل أحيان ر لحتمي يس سوى تبري ة حلمه ل بعالم حوري

ًا عن           . فناء، وإضفاء جمال على ُقبح غياب ا يعوضه مؤقت ره في بحث عم ان يمضي عم ة آ في انتظار النهاي

نح الُحب      . خرةجمال اآل ا أن تم ات، ليست مهمته لقد يأس من ُحب أمه التي آانت آراعية لقطيع من أبناء وبن

ّل من انتظار       ) السجينة (ويأس بعد أن فارقتنا . إنما أن تعلف وتوفر حدًا ممكنًا من الحياة م م ة، ث ا حي ودفنوه

نفسه بإنتظار مجهول مطلق    أمضى أعوامه يؤمل . بعد عشق بائس من طرف واحد دام بضع سنوات) إيمان(

أمضى لياليه مترقبًا هبوط المالك  . تملكه وهم، أنه سيكون نبيًا) إيمان(خالل أعوام شغفه بـ. سينقذه من بؤسه

ة    . برسالة النبوة من السماء) جبرائيل( ذرًا بالكارث اء، مخلصًا ومن ا    . أراد أن يصير آكل األنبي اء م يس األنبي أل

ة هم إال منذرون بكارثة ومبشر نهم   . ون بخالص؟ إدراآهم لرعب الموت والفناء يقربهم إلى القوة المطلق ل م آ

تم ة مصير مح ة الناس لمواجه ى مشروعه الخاص لتهيئ دعو إل بس شكل . ي وة تل ى النب ه إل ه، توق ي فتوت ف

ارة من حطام آوآب              ). سوبرمان( وط القوى الجب ة ينتظر هب ه ألعوام طويل ات المصورة جعلت ه الحكاي قرائت

مع بروز زغب شاربيه برزت فيه . ليمتلك القدرة على إصالح العالم وخلق اإلنسجام المطلق ،فه المجهولأسال

  . رغبات التغيير من خالل السياسة، إذ ارتدى نبي روحه ثياب ثائر عصري

ًا وأ       ) آدم (إني أغيظ  ة آانت رب ا، والدول رم منه ة ُح ًا وحوري ًا  أحيانًا، عندما أقول إن التنظيم آان له أم ب

غرق في تصوف ُحب   . اختار تنظيمًا ثوريًا، لينتقم لسنوات حرمانه وجفاف حياته. عانى من سلطته وجبروته

ة        ذة مطلق ة ول عادة وأنوث ة وس ل حري ن اج اة م حية بالحي ة والتض ًا،   : الجماع ارت تنظيم ة ص ة الرحم آله

د صارت    والمؤمنون صاروا آادحين، والجبار صار دولة، والشياطين صاروا برجوازيين ه فق ، اما جنة حوريت

  !مدينة ُحب ومساواة



87 
  

هو آان يناضل ليفني حياته . الحقيقة أني عندما انضممت معه، لم اآن اختلف عنه في جميع هذه األمور

ا         . من اجل الثورة، ويقول انه سيبقى خالدا في ذاآرة الشعب  اتي واغتصب له زع حي ا فكنت أناضل ألنت ا ان أم

ّي فحولتي             امارس تمر.. وهم إنعتاقي اء يخصون ف ذاء رجال اقوي ائس، ومن اجل تمتعي بإي ع ب ى واق دي عل

اذيبهم وسجونهم      م واآ وانينهم واخالقه ا       . ويغتصبون حريتي بق ) آدم(اني ضد الحاضر من اجل الحاضر، أم

  !فكعادته ضد الحاضر والماضي من اجل مستقبل بعيد بعيد حتى يبلغ آخرته وجنة حوريته الخالدة

*    *    *  

ال   ) مارلين (و) دم آ(ال ادري آيف وجدت نفسي ذات يوم اقوم بإقناع  بتمضية يوم أحد في نزهة في جب

ى في الصيف     ا حت ة        . األلب التي لم تنقطع الثلوج عنه ه نحو مقاطع ان القطار يشق درب ا آ ه (بينم ، آنت  )فال

دفوعين بخفا  ثلج     أتمعن في وجوهنا ترتسم عليها خطوط هاجس بأننا نقوم برحلتنا م ة ال دة عن متع ا بعي م  . ي ل

ين    ) مارلين (الترفيه عن : تكن النيات واضحة، حتى أنا آنت مشتتًا بين رغبتين  ا وب اهم بينه وخلق فرصة تف

بعض لتتمزق عنٌ       : بينما في األعماق هنالك شبه رغبة مدفونة ) آدم ( ام بعضنا ال ا أم شرنقة   اأن نقف جميعن

  . ت راغبًا في أن أتخلص بضربة طائشة من وضعية مقلقة وطارئةآن. غموض وحيرة نسجتها الظروف حولنا

وان             ) ايلول (آانت شمس   درج ال ى ت ذة عل ر الناف ا عب د طاف نظرهم ا وق ى وجهيهم تلقي بضيائها عل

ا        ة سماء فضية تتخلله م زرق ة، ث رائع في القه، يبدأ من زرقة بحيرة وخضرة شاطئ وعتمة سفح وبياض قم

  . غيوم سائحة

مستمرة معنا في وجودها، تحكي لنا عن تواريخ ) هاجر(تمنيت لو أن . رية واستأجرنا زالقاتوصلنا الق

مثلنا، ) مارلين(اني على يقين انها ستحب . اوطان وشعوب واناس حالمين واشرار وطيبين وابطال مسحوقين

د الصداقة واالصغاء    ى ان عواطفي إزاء    . ولوجدت فيها إمرأة تجي ارلين (انتبهت ال بس   آان ) م ت تتعمق وتتل

ا من الغموض     . شكال غريبا عن طباعي القديمة ا فيه در م ا ارقب   . آانت مشاعر خاصة فيها من العادي بق وان

  !؟..بطنها تكبر بالجنين، آنت احس آأني معني مباشرة باألمر

ج فضي      ى ثل كب عل ة تنس عة ذهبي ا اش ة، تغمرن ة المثلج ي القم ار ف ينا النه ى   .امض ي المقه نا ف جلس

ى     .ء بعض النبيذالحتسا دون إعداد أو تفكير، وآأني انفذ إرادة عليا اشبه بمصير قدري، امتدت آفي خلسة ال

ي      ) مارلين(لعل . وغابت) هاجر( نظرت الى القارورة التي ترآتها. حقيبتي السوداء ه غايتي وهي تران م تفق ل

ه  والحقيقة اني انا نفسي لم . اسكب سائل الخلود في قارورة النبيذ االحمر وم ب ذ   . اآن افقه معنى ما اق آنت انف

ة          . إرادة عليا اوحتها لي سيدتي ذه الخطوة الغريب ام به البتي بالقي رة عن مط ام االخي هي التي ما آفت في االي

  :التي اجهل تفاصيل نتائجها، غير نتيجة واحدة وحيدة، هي التي تهمني

  ..!!"يابالغاننا بعد احتساء سائل الخلود سوف ننتقل الى عالم سيدة " 
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م قامت   ) مارلين(يرقبني بصمت متواطئ، بينما ) آدم(آان  ترمقني ولمعان الفضاء في خضرة عينيها، ث

نا      ي آؤوس ت تصب ف ود، وراح ائل الخل زوج بس ذ المم ارورة النبي ع ق ي برف ؤوس  . ه ا الك ًا رفعن ا مع ثالثتن

  :ت واحدووضعنا اآفنا عليه، ونطقنا معًا بصو) مارلين(واتجهت ابصارنا نحو بطن 

  ..".ليغمرك سالم ابدي.. نخب صحتك ايها القادم" ـ 

ذنا   ن نبي ا م د ان انتهين ا جالسين بع ل . بقين ة الجب ى قم ا عل د حطت قبالتن ت الشمس ق ي . آان ت ف رأي

انها تحمل جنينها بفضل ) مارلين( هل تدرك. بحضورها وغيابها قد اثرت فينا جميعا) هاجر(عيونهما آيف ان 

رأة ال ( خصب ارورة إم ا و  )ق ا ان دة     ) آدم(؟ ام اة جدي ى دورة حي ا ال د نقلتن ا من       . فق دما انطلقن ا عن ي انن ل ال يخي

ا حول االرض،   لحينما اآم. جزيرة طفولتنا، آل منا شق طريقا في المحيط معاآسا التجاه اآلخر نا نصف دورتن

د ان  آانت حلمًا فيه اجتمعن). هاجر( في الوسط، عند جزيرة هجرتنا التقينا معا بـ  ا واندمجنا، لكننا انفصمنا بع

دة   ا           . غرقت جزيرة حلمنا في غياهب بعي ر من دورتن راق، لنكمل النصف األخي ى درب االفت د ال عدنا من جدي

رة          : العكسية في محيط المجاهيل ه، عسى ان نلتقي م ى هو من ا ات ا اشق درب هو يشق دربًا اتيت انا منه، وأن

  . أخرة في جزيرة عالم آخر

دًا              أحسست بن  د دست ي أن جرعات االآسير ق ق واالنطالق آ ة جامحـة في التزحل اجىء ورغب شاط مف

آان المكان . ريبقمعا ومن دون آالم قمنا وتناولنا زالقة خشبية طويلة وتوجهنا إلى منحدر . عابثة في رأسي

اتهم ون ويهبطون بزالق نخفض. يعج بأناس يلعب ة الم ة ناحي ا متجه ا أو. وضعنا زالقتن ًال، وجلست جلست أن

ارلين ( ين ) م ي وب ا ) آدم (بين ي حجره ارورة ف أة صوت  . واضعة الق ا فج د عنه ولي، ون ا ح بكت ذراعيه ش

  : متوجع

  ". … جنيننا هائج فـ .. أظن.. ارجوك تمهل" ـ 

م  . ضجة مرور خاطف لزالقةبقطع صوتها ين. ولم أسمع بقية الكالم ة    ث ة عابث د قوي دفعنا ت ال أدري أي ي

متلك اية قدرة أتنزلق اآثر فأآثر دون ان . تشق زالقتنا دربها منحدرة بسرعة متصاعدة. ك األمردون أن نتدار

ارلين  . (ليس طبيعيًا أن تطول هكذا مسافة االنحدار، هناك عادة مرتفع رملي يوقفنا. على التحكم بها يشتد  ) م

  : تحيطان بنا، وتتعالى صرخاتها ) أدم (تشبثها بي، وذراعا 

  ...."!!الجنين. ..الجنين"ـ 

ي   د وتختف االحتراق   . األصوات تبتع ذة ب ة آخ ى شاش ا عل دد آأنه جار األرز تتب ات وأش اس والزالق . الن

ثلج   ..ال تنفع جميع محاوالت إيقافها. .تلتهم الدرب نحو الهاوية العظيمة.. الزالقة تعدو وتعدو ذيتنا،   يال مأل أح

  !ن بالزالقة آأننا جزء من خشبهايملتصق. .اعبثًا نحاول أن نرمي أنفسن. .وتغور أصابعنا فيه
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ى     . يبدو محتمًا سقوطنا في أعماق الهاوية ليضمنا الوادي في أحضانه ادم يشدنا إل شعورنا بالمصير الق

ة           . بعضنا وال نعد نميز بين أحاسيسنا ة وتمضي ُمحلق ة الهاوي از حاف ا تجت ا زالقتن ة إذ رأين ل معجزة خرافي مث

  ..!أآواخ رعاة.. صخور عمالقة.. متجمد غدير.. تحتنا غاباتنحن نطير و.. فوق الوادي

اك  نحو شمس مضطجعة.. زالقتنا تتقدم نحو قمة الجبل المقابل ا النحاسية     .. هن وط هالته ور في خي  ..نغ

  :وهي تعلو بكلمة واحدة ) مارلين(صرخاتنا تمتزج بصرخات 

  ... ".الجنين"ـ 

  . بشالالت انوار ذهبيةنتوغل ونتوغل في أعماق قرص الشمس مغمورين  

  :عجائبيًا عن مشهد ئاالنوار تتكشف شيئًا فشي

ي            ر مرئ ا نحو أفق غي دة أمامن دفاعها في صحراء ممت ى    . زالقتنا مستمرة بان رة عل ور وأورام منتث بث

ول وآالت    . السطح  ال وخي ار جم رة بآث ال معف ا       . رم ة، هاالته ران أزلي ا ني ابيع تنبثق منه اق تنتشر ين في اآلف

  : األب يقول عنها. ة داخنة تلطخ ازرقاق السماء، وروائح نفط نتنة آسنة تعبق في الهواءنحاسي

ا في األعماق   .. إنها من بقايا الشعوب العاصية"ـ  ا هي األرض تهض    ..اندثرت بأموالها وخطاياه ها مه

  ... ". مشتعًالًا وتتجشأ بها نفطا وغاز

، نساء وأطفال، جثث بأزياء مختلف حقب التاريخ، عسكريون ومدنيون: حول ينابيع النار تستلقي جثث 

  .تعبث بها ريح من رمال ودخـان وصرخات تعبق بروائح موت وميالد

تتجه نحو نهر يشق  . ترتج في الفضاء، وزالقتنا ما تكف عن اندفاعتها حصرخاتنا ممتزجة بعصف الري

ة    . خل وحمضيات على شواطئه تنتثر حقول قمح وبساتين ن. مجرى افعوانيًا وسط الصحراء في مياهه الغريني

  : األم تقول. الحمراء تستقر سرتنا

ل أسالفك  .. إن عشت يا ولدي فبفضل هذا النهر "ـ   ه سرتك     . مث ا إلي يالدك رمين وم م بمياهه تكونت   . ي

  ...".وحكروبمياهه ستظل خالدة . خلقتك

رعة   ةبس ث   جياش ران وجث ا وسط ني ا نشق دربن ير، آن وة المص ي صح بق رة ف دن منتث رى وم ار وق

ة دفعين، محترق ا أقوام     من ن قبلن ت ولفظت م ة ابتلع ات حميمي ث دوام ر حي ى أحضان النه واق إل  ًابشغف ت

  ...وأقوامًا

ا    إظرنا، تالجائعة التي تن اترغم رعب الحقيقة والدوام وسكون،   خدر  ال ان صراخنا يخفت وتسري فين

  : حهاويعم روحنا صفاء شذري، وتتجسد أمامنا رؤية تبهرنا بوضو

ى الزحف     حنونةيطفو مع قارورته فوق الماء، وتمتد الينا يد ، جنين ينبجس من دوامتنا    تساعدنا عل

  .. حتى الشاطىء
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ة       رة وغبش الرؤي ى عبر لجة الحي ارورة  ( تتجل ى       ) سيدة الق ة ترتسم عل ا الخالب ا شامخة بقامته فوقن

  ...نيران أزليةحقول وقرى ومدن مغمورة بخضرة واضواء محياها 

  ...من هنا تبدأ حكايتنا الحقيقية القادمة


