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اإلهداء
إىل الشعب العراقي األصيل الذي عاش يف أحضان الظلم و القهر و الطغيان               .
إىل املرأة اليت حتملت كل أنواع االستبداد استبداد السلطة و الزوج و االبن               

و األخ .
إىل الطفل العراقي الذي مل يعرف االبتسامة وال اهلواء النقي وال اللقمة اهلنية             .

إىل الرجل العريب أينما كان امحله مسؤولية كل االنتهاكات اليت تتعرض هلا       
املرأة.لقد وثقت وجلست قابعة يف دارها واضعة ثقتها الكاملة فيه وكانت          

وفية على عرضه وماله ولكنه قدم هلا اهلزمية تلو اهلزمية        .و االنتصارات 
الزائفة و العقود الفارغة و املعاهدات املذلة طيلة مخسون عاماً دون حياء          

وخجل. أين امحله املسؤولية أمام اهللا و التاريخ ملا عانته املرأة العراقية بشكل           
خاص و املرأة العربية بشكل عام     . إين امحله وزر ما حنن فيه من جوع ومرض       

وفقر وحرمان أمام رسول اهللا      ( ص) وال يسعين إال أن أقول    
حنن احلرائر إن مال الزمان بنا    
مل نشكى إال إىل الرمحن بلوانا    

املؤلفة 
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مقدمة
كتبت هذه املسرحية عندما كنت يف اجلمعية الوطنية لتعود الذاكرة                  

م. 1958 متوز  14إىل الوراء حيث تتواىل األحداث بعد ثورة             
ويتوىل احلكم أناس يعملون حنو حريتهم وعدالتهم ومساواهتم           . أهنا 

اجلنة اليت حتقق طموحاهتم      . أهنا جنتهم وليس جنة الشعب        
ومساواهتم وليس مساواة الشعب       , وحريتهم وليس حرية الشعب         . 

كان قابيل رمز لذلك كله و الضحية هي املرأة اليت حتصد سواء                 
أكانت زوجة رئيس أو أم عامل بائس ليس هناك سوى األسى و                 

الدموع و احلزن   . لقد رأيت نساء كثريات ال أستطيع أن أتطرق إىل            
أمسائهن وكيف احندرن بني عشية وضحاها إىل استجداء لقمة          

العيش . 
وهابيل مل يكن إال الشعب البائس املسكني الذي ذهب ضحية             

أطماع قابيل استلم اخليانة بدل احلب ولبس رداء اجلوع و الفقر و                  
املرض بدل التضحية   . 

وخالل حلم قابيل للوصول إىل اجلنة اليت يطمح إليها كان يلقي                 
بأعباء فشله واندحاره واحنطاطه على األمة العراقية اليت رمزت هلا               

حبواء   .املرأة العراقية األبية الصامدة اجملاهدة اليت تلتف بعباءهتا                
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الكاحلة أو ثياهبا الكردية لتدافع عن أبناءها فهي تبحث عنهم يف                
الفلوات دون جدوى     . وخالل هذا البحث الدائب ترى مآسي           

قومها وآالمهم وهم مجهرة النساء و األطفال و الشيوخ ومل تكن              
قصص النساء من نسج اخليال وإمنا كان واقعاً مريراً عشته ورأيته                
ومسعته منهن يف حني كان هناك أناس يقتاتون على مآسي هؤالء            .مل 

يكن لقاء قابيل مع الفالسفة الطبيعيني إال تعبري عن منهجه الفكري                
وإجياد احلل ملأساة محله هلابيل فأمث الشعب العراقي مل يستطع حكامه                  

التخلص منه فقد نال كل منهم جزاءه العادل           . وسينال كل من   
تسول له التالعب مبصري هذا الشعب األيب      .

إن صوت حواء وهي تصرخ ضاعت عصاي وسرق منجلي          
تعبري عن سنوات احلصار اليت خسر فيها الشعب العراقي كل             

مدخراته وعاىن سنني اجلوع واألمل       . 
ليس قابيل رمز للحكام فقط وإمنا هو رمز لقوى التطرف               

اليت تأخذ خبناق هذا الشعب وال تفرق بني مسلم ومسلم            . ان اللقاء    
بني قابيل و حواء يوضح جوهر املسرحية فاملرأة عاشت زمناً وهي               
هامش على لوحة التاريخ ال دور قيادي هلا ومطالبتها حبقوقها من            

الرجل هو حجة عليها        ,ولذا كان قابيل يذكرها بسلبيتها ووقوفها       
موقف املتفرج من أحداث التاريخ        . ليس من السهل نيل احلقوق      
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 عندما صوت 11/9ولذا فهي تنال حقوق زائفة     . لقد كان يوم     
على حق املرأة يف املقاعد النيابية رفض البعض إعطاءها هذا احلق              

وقلت إن املرأة اليت ترملت و تيتمت وسارت إىل أيب غريب تطوي              
الدروب من حقها أن تنال ذلك        . ومتت املوافقة على املادة من قبل       
بعض القوى السياسية      .كما وان ورقة العمل اليت طالبت هبا حبقوق            

املرأة وموضوع منحها اجلنسية ألبنائها جعلين يف مواجهة الكثري                 
ووقفت القوى الدينية إىل جانيب وخذلين البعض ولكن عملي            
اجلماهريي كان مكلالً بالنجاح     .  أن احلقوق ال ميكن أن تنال      

بسهولة ويسر وهذا ما أردت أن أوضحه        . أما املرأة فلم تكن إال       
املرأة اجلديدة يف صورهتا احلديثة نتاج الدعاية و اإلعالن                . كان من 
الصعب على أن احكم على حواء باملوت النهائي ولذا تركتها حية                 

ألهنا رمز األصالة و اإلباء و التضحية          . 

املؤلفة   
د.آمال كاشف الغطاء    
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الفصل األول                                       
, في زمن لم يدخل التاريخ ومكان ال تحده االتجاهات  )

وأحداث لم تحصها األقالم وفالة واسعة تململت المياه فيها
واالعتداءات الصارخة عليها . ضجرا من تناقص كمياتها   ,

 ً شهدت األرض   رجال .  وأشجار انحنت مودعه كبريائها

ضخم الجثة قوي الجسم مفتول العضالت كث الشعر يضرب
) األرض بعصاه و يسير بخطى تشبه سير اإلوزة

قابيل : آه أماه  ...  ماذا فعلت ؟ ماذا تعىن شجرة املعرفة؟ أردت             
معرفة الشعور باللذة و املتعة و الفن و اجلمال واحترقت بآتون                

الشهوة واكتويت بنار الرغبة     ...إن األرض ترفض أن جتود بثمارها          
دون تعب وكلل    . توسلي إىل إهلك ليجعلها ترضخ وتستسلم         . 

حواء:- توسل إىل أهلك أن تنبت األرض وتفيض بثمارها دون تعب                
وكلل . سأسجد له ليحول رغباتك احملمومة إىل قانون للحياة         .  ان 

أرادة الرب هي العمل    . بالعمل نقهر الزمن وحنقق شعورنا بالوجود         . 
قابيل ( يظهر على وجهه األمل فهتف ضارعا      ) :- 

-تعرفني ماهو العمل؟ انه صراع بني جسدي وكل ماهو حويل                 
.اعمل واكدح ألحقق لك دميومة احلياة         .هذا هو قانون احلياة؟      ...
ستعلمني من هو قابيل سأذهب إىل آله الشمس يف املغيب واسرق               

النور يف غفلة الظالم    ... ألشعل به قناديل املعابد   . 
حواء:- اى معابد؟ 
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قابيل    :- املعابد اليت تذبح فيها األطفال على مرأى من اآلهلة              
,وتصهر فيها أكداس الذهب لتكون متاثيل و حلى           . 

حواء :- ولدى محلتك قطرة دم ورضعتك لتكون حلم ودم          . 
قابيل  :آه...  حواء جئت من رمحك وسأعود إليه ثانية       .  

حواء :- رمحي يكمن فيه سر احلياة     .
قابيل    .-  سأعيد نسيجه من جديدِا سأقسمه إىل أرباع وأسداس         . 

واضع فيه احلدود و احلواجز       . 
حواء :- ستغري من طبيعة وجوده  . 

قابيل  :- لن يتملكين األسف إذا ألغيت وجوده          .سأبتكر ألف طريقة     
وطريقة ألحطم وجوده واجعل احلياة تنبثق من هنا وهناك          . 

حواء :- ملاذا حتطم وتدمر وجتزأ؟      
قابيل  :- ملاذا خسرنا يا أماه؟ أي حواء    ... ملاذا خسرنا اجلنة؟     

حواء :- اجلنة أمام عينيك وبني ذراعيك     . 
قابيل  :- اجلنة تشوهت لتكون لعنة تنمو وتتربعم بني جنبات قصر               

اخللد   ,وعلى لوحات دجلة استحال كل شيء إىل ركام وسط آتون              
النريان     ,و شيدت اجلسور بأشالء اجلثث وأكداس الكتب         .

حواء :- حقا ما تقول ؟هل مارس سحره من جديد؟            
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قابيل :-   ليس سحر   .... حقيقة..... الشيطان ...  وقف ليعلن  
أرادته ويطلق براكينه لتغطي سيوهلا السوداء ارض السواد رعد،                

برق، رياح، عويل، صراخ رضيع حتت األنقاض، و فوق الشجرة              
محامة مكسورة اجلناح   . 

حواء:- وماذا عن أمواج الفرات؟     
قابيل :- إهنا تغفو لتحلم حبواء جديدة تلفها أعاصري مدوية حتملها           

إىل عامل جمهول . 
حواء  (يبدو عليها القلق والتوتر      ):- ماذا ستفعل حواء    ...؟ 

قابيل :- الشيء كالعادة تستسلم متظاهرة باجلزع      .
حواء:- ال تستلم بل تنتظر بصرب قاتل حىت املوت يسئم منه              .

قابيل   (يضرب األرض بيده   ):- أواه أين أحس باحلاجة ألعمل شيئاً      
ما ألن أجرب ألن أحتدى      .

حواء  (متسك بيده ):- من تتحدى ليس هناك ؟        
قابيل   (يشيح بوجهه بعيدا   ) :-  سأمت من األرض و املعول ومن      

االنتظار الالمعىن  وال هدف وال غاية منه        .
(يضرب األرض بيده بقوة ختدش ويسيل منها الدم يقرب يده من               

فمه ويتذوق الدم  ) 
حواء(تصرخ بذعر  ):-  ولدى ........ هذا.......دم 
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قابيل  ( يقهقه عاليا   ):- هذا ليس دم فقط هناك شيء أخر        . 
حواء (تبدو عالمة التساؤل    ):- ماهو األخر؟   

قابيل  :- امل ماذا يعين امل؟ منظر رائع الدم خيتلط مع األمل الدم نتاج              
األمل .  أم األمل نتاج الدم؟ لقد عرفت كيف أحصل على          .

حواء (متضرعة ):- إياك أن متزج األمل بالدم ألهنما        ----- 
قابيل  :- امزج األمل والدم معاً     ... لن أهدأ ... ولن أستكني  ... 

سأحبث عن هذا األمحر القاين إي حواء       ...  خرجت من اجلنة من     
أجل الدم األمحر القاين وسببت يل الشقاء و العذاب             ... عرفت 

كيف أحصل عليه    . 
حواء (تتفرس يف وجهه مليا     ) :-  وإذا حصلت عليه      . األمحر القاين .. 

قابيل    :-  أغطى به جنبات دجلة و الفرات        , وأوشح نساءها    
بالسواد أصبغ الوجوه الكاحلة ببصمات اجلوع واملرض و األسى             .

وأغمر األجساد اليانعة ببصمات األهواء الثأرية اليت تسري على غري              
هدى... أطفئ أشعة الشمس وامنعها من الدخول إىل اهلياكل و              

املعابد حىت ال ينقطع سبيلي وال خيفى أثرى          . 
حواء :- سأذهب صوب املشرق واخط على األلواح الطينية وورق             

الربدي  . 
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(ختتفي حواء ويقبل شاب من بعيد يافع مجيل احمليا يضحك قابيل               
باستهزاء ) 

هابيل    –  مالك متوتراً غاضباً ال حتمل معولك ومنجلك لتلوح هبما           .
قابيل :- أريد جعل  وحديت الضارية وحشاً يفترس روحك           

وأرادتك .  
هابيل  :-  تعال... تعال لنفكر معاً مبصرينا وحياتنا وفالح اإلنسان           

ومن يقول ال يف موضع األمل و العذاب        ... 
قابيل   :- ال أريد ان يرتبط مصرينا وال يهمىن من يقول ال أو نعم            .

هابيل    :- صديقي شاركين حيب لألرض دعين امسع مهومك وال         
تكتمها عين    .دعنا خنرج من أهاب الغريزة و البهيمية ونكتشف             

هذه األرض ونسخر املادة ونكسر احلواجز اليت بيننا وبينها             . 
قابيل (مقاطعا اياه  ):- أنا من أصحاب األقوال وليس األفعال          . 

هابيل    (يتقدم حنوه ) :- دعين احتضنك يا قابيل خذ بيدي       . 
قابيل (مزجمرا غاضبا   ):-  أيها املتبجح التافه اهلزيل اجلسد املتقيأ              

للكلمات عد من حيث أتيت إىل خرافك واختبأ بينها وامسع صوت           
النعاج. أذهب إىل هناك     .
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هابيل  :-ذهبت إىل هناك وعشت بني جنبات بابل و كربالء       , 
ونظرت ملياً إىل دجلة وهو ينساب بكربياء وجالله عرب نينوى                

والزوراء . 
 قابيل   :- ينساب هبدوئه القاتل ومياهه اليت ابتلعت امللوك و اجلبال             
وتقيأت الشرائع و القوانني اذهب إىل ينابيع الفرات ودجلة وسترى                   

اجلبال و الوديان تنخر قدميك         . 
هابيل  :-سأضرب بعصاي وستبتسم األرض     . 

قابيل    :-  اقرع األرض على إيقاع رقصات امساك األهواز اليت            
نزعت قشورها وارتدت جلود األفاعي ولتحرسك نعاجك             .

آه...  هابيل إين أمحلك مهومك وما يؤول إليه مصريي مع هذه املرأة             
البلهاء اليت متردت على اخللود          ,وخرجت من اجلنة حتمل عصريها    

الدامي بني جنبيها   . قل هلا ... أصرخ ملاذا هذا الشقاء؟  تشققت        
يداي ومتزق كاحلي وأنا أجوب الوديان وأشقى واكدح ألجعل              
األرض تبتسم عن زهرات يانعة       . أريد أن أحيلها إىل جنة ولكنها       

تأىب بعناد وإصرار ساخرة مين        . 
هابيل( حبنان بالغ ):- أي طريق موحش طريقك     . الديدان تنهشك و      

الوحوش تلتهم إطرافك     . 
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قابيل   (بتحد):- ستنمو من جديد هل تعرف ما معىن أن تنمو          
أطرافك من جديد ؟أللعنة على اجلديد ما معىن جديد ؟انه شيء              
يقتل القدمي ويسلبه روحه     . آه  ---  حواء سأجعل الليل يزحف      

حنوك ليحتضنك وستترقبني بعني زائغة انتظار طلوع النهار         . 
هابيل  :-  يا عزيزي ملاذا هذا التشاؤم؟ خرجنا من اجلنة لنحقق ذاتنا             

قابيل   :- ونربهن بأننا أناس قادرين على حتمل املسؤولية         , حنن 
أحرار نتحمل املسؤولية        .

هابيل    :- أحرار  ....بفضل أمنا اليت أكلت  من شجرة املعرفة         . 
قابيل : - وما تعين املعرفة؟     

هابيل    :- إدراك الوجود إذا مل تكن املعرفة كيف يتم حدس الوجود                
؟

قابيل   (بضجر):- إهنا ضياع، عرى   , تكشف األمور  . معرفة 
النقائض؟ هل تعترب هذا جنة؟ انه جنون الشقاء و العذاب واألمل و                

القسوة .  
هابيل    :- أهنا أمنا أرادت ودفعت مثن اإلرادة ؛ال اعرف ما الذي            

متلكها؟ البد أهنا رفضت كل شيء ال يصدر عن أرادهتا         . 
قابيل   :-  إرادهتا أن هتدم أسوار اجلنة ؛ألهنا مل تستطع أن حتمل مثرة             

الوجود  . 
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هابيل:- اترك أمي لقد ضحت من اجلنا        .  من اجل وجودنا    
,ورضيت بالعهود وقدمت املواثيق          .

قابيل  (ساخرا) :- ملن قدمت العهود واملواثيق؛ ليتحكم بنا الشيطان            
هابيل  :- الشيطان هنا   (يشري إىل صدره   )ليس لدى وقت فاألرض    

تنتظر خرايف   . 
قابيل  : -  وماذا بعد؟ أين السعادة ؟ أين الرفاهية؟ أين السجادة                

احلمراء و التاج و الصوجلان       . 
هابيل:  سترى انه الزمن   . العدو الذي يتعقبنا بفراغه ليقضم حياتنا            
سننتصر على الزمن     . سنحول الزمن إىل إحداث وال ندعه يتحكم        

بنا  . سنحول األرض إىل جنة وسيقف الزمن مشدوها أمام سيل           
األحداث . 

قابيل  : مقاطعاً : وبالتايل جنعلها جنة    .
هابيل  (مؤكداً): نعم جنة حتققت مبزيج اإلرادة و العقل            . 

قابيل  : ماذا افعل جبنتك بعد أن خنرت عظامي واحنىن جسدي ومل             
اعد على صفحة الوجود؟ أريد أن أكون شيئاً ينحين له األقوياء قبل                 

الضعفاء  .
هابيل:  لن نكون شيئاً بدون حرية   . باحلرية منلك القرار   , لقد افتخر   

علينا إبليس بأنه من نار الن النار متتلك حرية االنطالق والتمدد               
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وحنن طني ال منلك ذلك ولكن ها أنت ترى إننا أحرار بفعل ماذا                ...
قل ماذا  .. ؟ أكلت أمنا من شجرة املعرفة        .........حنن أحرار بفعل  

املعرفة . 
قابيل : (ساخراً  ) ما تعين املعرفة؟   ... األمل املربح    ,  الذي ال هناية له   ...
نور ساطع يتلوه ظالم هائل        ---- سيل جارف ----  يقذف بك 

من صخرة إىل صخرة ومن وادي إىل وادي         . 
هابيل  : املعرفة تعطى مثلث القوة وهو السلطة، املال و العلم              

سنعرف اجملهول ونضع الشرائع وسنطبق عملياً ما نعرفه                 . 
قابيل   ( ساخرا  ):- وال نغرق يف حبر الكلمات        . 

هابيل    :- نعم الكلمات اليت حتملها لنا رؤى غامضة ونفوس حاقدة        
أضناها طول اخلضوع للذل و االستسالم         .تتلمس القوة يف قضم   

العظام واكل حلوم البشر        ,دعنا نبتهل إىل اهللا ليسدد خطانا وسنقدم        
باكورة عطايانا إليه   .

 قابيل   (يبدو وكأنه ال مفر له      ):- سأذهب ألجلب النذور وأقدمها         
إىل الرب . 

قابيل : أنت ترعى اخلراف وأنا الذي أصارع األرض وأحاور الرياح               
لتجلب املطر آه   ... أن ارض بابل تغطيها األمالح أهنا بيضاء كرأس           
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عجوز اشتعل شيباً أو أشد بياضاً          , ونامت سنابل احلنطة يف ارض       
نينوى  . 

هابيل:  معي خرايف سأقدم خرية اخلراف   . 
يذهب قابيل      ( وهو يتمتم ): - هل احلل يف النذور ؟     

(يعود قابيل بعد قليل وهو يولول ويصرخ          ) 
قابيل  : صاعقة من السماء أحرقت كل شيء استحال كل شيء إىل            
رماد محم نزلت من السماء أحرقت الزرع و األرض ال شيء سوى               
الرماد     ,واألرض  ... رباه األرض تفجرت عن نريان وبراكني       ... ماذا 

أيها الرب تقبلت من هابيل ومل تتقبل مين            ... 
هابيل  :- ملاذا أيتها الرباكني بعيونك النارية وسيولك األخطبوطية               

انقضضت على نذوره ودمرت كل شيء         .
قابيل  (بغضب ) اسكت أيها اهلزيل املمجوج الكلمات          .......تعاىل 

واحرقي هابيل وليكن كالنا على قدم املساواة أمام الرب             . 
(يتقدم هابيل ليخفف عنه    ) 

قابيل  : أنا ابن حواء وهو ابن حواء         ......النار اليت اختلستها من      
الشمس حرقت نذوري   . 

(يأخذ خبناق هابيل ويصرخ      ) 
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قابيل : أنت عقبة أمامي    . أريد أن ارجع أريد أن أعود القهقرى إىل           
اجلنة أنا اعرف طريقي جيداً     . 

هابيل  : مالك قابيل  ..دعك عين .. أوضح لك   .. دعين اشرح   
لك  .. باهللا اتركين  . 

قابيل : وملاذا أتركك أريد أن أرى منظر الدم         . 
هابيل  : هذا ليس قانون احلياة      .عندما إبليس رفض السجود ألدم          

وضح إبليس وجهة نظره ومل يفنيه اهللا ومل يؤمله              ,أنت تؤملين     ,قدرته   
تستطيع أن تقتل إبليس وتفنيه         ,ولكن اهللا أراد أن يعلمنا لغة احلوار         

والتفاهم واملنطق     . 
قابيل :- تتحدث عن املعرفة أريد معرفة  لغة القتل           .

هابيل    :- رباه جلت قدرتك وعظت أرادتك ولكننا حنن البشر ال           
نستطيع أن نفهم حكمتك نتلو كتابك كالبلهاء         . 

قابيل   :- ال يستطع العقل اإلنساين الوصول إىل حكمته        . 
هابيل    :- الن األطماع واجلشع والتسلط  حتجب العقل عن           

املعرفة . 
قابيل : - وماذا بعد؟ وهل كان صحيحاً ترك إبليس عندما تعهد            
بان يتربص ببين البشر ويسوقهم إىل اهلالك؟ هل تريد أن أتركك                  
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لتفعل الشيء نفسه؟ ترك إبليس أدى إىل مأساة البشر              .اقتل إبليس   
ولتنتهي املأساة    . 

هابيل:  أراد اهللا أن يوضح لنا عندما خنتلف كيف نتوصل إىل            
حل----؟ إبليس يغوي البشر واهللا يقدم هلم اهلداية         . 

قابيل  : أنا أعجب من سلبية أبونا ادم؛ ملاذا مل يكن له دوراً ؟اكتفى              
فقط بان يكون موضع اختبار      , واآلن ليس بيننا ادم حنن هنا وجها            
لوجه  . دعين أنفذ ما أريد ال تشغلين بالكالم الالمعىن له           , أريد أن   

أرى الدم إين أحترق لرؤيته      . 
هابيل:  يا من كنت تتلذذ بأكل حلم الذئاب         , وتلعب مع األفاعي      

وتنام يف أحضان النسور      .  أي جنون حل بك ؟جنون الغرائز        
املكبوتة , جنون احلواس وإنفجارات الالوعي الذي كان يرسخ حتت              

الظالم يف األقبية و املغارات يف الكهوف و احلجريات         . 
قابيل  :- إن ما أقوم به هو فعل احلياة احلقيقي            .إبليس كان جبان      

وخمادع  ,كان عليه أن ينفذ أرادته ويلغي وجود ادم           . أما أنا   
فسأعرف كيف أجد اللذة و النشوة      . 

(يضيق اخلناق على قابيل     ) 
:- اذهب مع قربانك إىل اهللا ستجدها بانتظارك            ... أين الدم ...؟  

(يغرس أظافره ويقهقه ضاحكاً عندما ما يرى الدم          ). 
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قابيل : - هذا الذي خرجت من اجله حواء        
.................عثرت عليه الدم خيرج من الرحم اآلن لقد عثرت        

عليه ها هو يتدفق  . 
(هابيل يترنح وختور قواه ويصدر أنات عميقة وأصوات مكتومة              ).

هابيل  : آماه... رباه...يا اهلي كن يف عوين   .... يا اهلي استجب  
وامسع دعائي   .  إليك أقدم شكواي من كل كاذب ومنافق لريجع          

الشر على كل من يسبب األمل أواه أرادوين أن أكون ذئباً مع               
الذئاب, وعندما رفضت   ... آواه    .  رفضت صريوريت ذئباً مع الذئاب      

وعندما تكون محالً أمامك أمرين ال ثالث هلما أما طعما لذئب أو             
تكون الشيء    . أردت أن يكون يل جناح ألطري ولكن هيهات         ...

وهيهات  . 
قابيل (مقاطعا اياه  ):- سيكون هناك دائماً قابيل     . 

هابيل    :- ودائما هابيل     .ستنزل الشرائع وتسن القوانني وخيرج          
قابيل من بني طبقات األرض وجحور الفئران ومالذ األفاعي ليقتل           

هابيل  , سيكذبون ويزورون األحداث وخيتلقون البطوالت           
ويسرقون تاريخ اآلخرين ليصبوه إىل تارخيهم يستعملون املعاين و           

الكلمات وحيكمون على األشياء    ... رباه إن األرض تدور و السماء       
هتوى و املخلوقات تقترب مين و الليل يطفآ أنواره الساطعة                . 
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املالئكة تقترب لتضمين جبناحيها أهنا ترفعين إىل األعلى            ... رباه أهنا 
الراحة األبدية    

(قابيل يتذوق دم هابيل ويرقص حوله ويدور            ). 
قابيل  : اجلنة  ... سيتغري كل شيء      , وحتل اجلنة سيتغري لون األرض      

وتصبغ باللون األمحر سترتدي األرض حلة أرجوانية           . 
(يترائي له شبح هابيل    )

شبح هابيل  :- سريتعش وخياف منك مسك البحر وطري السماء         
ووحش الصحراء وكل دابة تسري حنو املرعى            .

قابيل    (بكربياء وحتد  ):- وترجتف األقدام وتصمت الشفاة وتتلون        
)  وتسقط املدن . 1الضمائر وختور األرض حتت وطأة أقدام اإلوزة           ( 

وعلى أعدائي سيسقط املطر األسود وأحجار النريان وتعمهم             
األوبئة و اإلمراض و اجلفاف        , سيأكلون الكربيت ويشربون النفط          

).2األسود .( 
آه ما هذا الذي يلتصق يب ؟ اذهب بعيداً          .. أنا أحترك اقفز هو      

ساكن انه ال شيء    .
(حيس أن جثة هابيل تقفز     ) 

:- هامد حيتضن األرض انه حيبها ما هذا ؟ دم هابيل يغلي ويفور               
).. رائحة ال قبل يل   3وقد تغري الطعم وتغري اللون آه         ...  أين اجلنة .(
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هبا ماذا افعل بت؟ أريد أن احتفل وادعوا حيوانات الغابة               , أهنم  
ينتظرون دعويت لالحتفال بالعودة إىل اجلنة          .  لقد أعطيت عهداً    

بذلك سأعلن سلطيت على هابيل سأحتكم به          ,واحكم هذه األرض    
وامسك بتلك املرأة وأقدمها إىل احملاكمة ولكن الرائحة تزكم             

األنوف كيف أختلص من      ...؟  
شبح هابيل   :-آه  سأكرب وأتوسع وأمتدد وتنمو ىل أطراف تأخذ          

خبناقك ... 
قابيل   (يصرخ بذعر ):- قفز على ظهري وعظامي تسحق حتت      

وطأته ,  واحنىن جسدي حتت تأثري ثقله       , ساعداه تأخذ برقبيت ورجاله       
تلتف حويل إىل أين اذهب ؟ كيف أختلص منه؟  تعاىل يا شياطني           

) ورتلي  4األرض يا شياطني األرض        .... وارقصي يا جنيات مكبث    (
يا آهلة الظالم . ودق مسامريك يا يهوذا    . وانفث مسومك يا بن     

ملجم . واغرز سيفك يا بن جوشن        .واحرق اخليام يا ابن سعد      .فهذه  
حفلتنا الكربى    .اجلنة باتت قريبة    . 
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الفصل الثاني 
) امرأة تظهر من بعيد مولولة ملتفة بالسواد  )

حواء  – قابيل  - - هابيل   – - أين أنتما قليب حيدثين بشر مستطري      
قابيل هل ترضع مع الذئاب أم تسرح مع النسور؟ هل تنام يف              

أحضان األسود أعرف أن ضجيجك لن يهدأ و نظراتك املتوحشة                
ختترق خط احلياة  ... أين أنت يا هابيل ماذا حل        ... 

(الصدى يردد صوهتا   ):- بأحالمك وآمالك ها أنا أطوي الفيايف        
والقفار أقف ليل هنار اسأل عنكما عنقاء الليل ونسور السماء أحبث             

بني بردى األهوار وخنيل شاطئ الفرات أنقب عنكما يف جبال           
حصار وست وحتت مياه أهنار الرافدين وعلى مئذنة احلدباء          . 

(تظهر من بعيد جمموعة من النساء     )
النساء   (بصوت واحد    ):- ها هي أمنا حواء تلف وتدور تبحث عن        

أطفال بال هوية وشباب بال غد ونساء تفترسها عذابات الليل              
املوحش تفتش عن بلد سرق تأرخيه وقتلت أصواته ومزقت مآذنه                
واحرق خنيله   ... لنذهب قبل أن يلحقوا بنا ونباع يف سوق الرقيق                

لنذهب قبل أن تدامهنا عفاريت الليل وسحرة فرعون وإذا هربنا إىل                
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أين؟ أننا ندور وندور نبدأ من نقطة وننتهي إليها أنظروا ها هي                 
تقترب ... 

حواء:- يا بنات حواء الوفيات هل طلبوا منكن أن تذهنب إىل            
القصور ملمارسة الزنا أمام اآلهلة للوصول إىل اجلنة؟            

النساء ( بصوت واحد ):-  قدمونا عرائس نذهب للرقص      . 
حواء(بلهفة ):- اين؟  

) وبني جنبات معبد الكرنك على         5النساء :-  على ضفاف النيل  ( 
)لريقصون ويهتفون؟    6إيقاع مزامري معبد آمون     ( 

حواء:- وماذا يفعل أوالد املدينة؟       
النساء : _  يذحبون شباهبم ليدفعوا عنهم أمث احلضارة ولعنة املدنية             

وضرورة الواقع؟    
حواء:- تعاىل أنت أين شعرك اجلميل الطويل الذي يستر جسدك           

بال حياء .
): زوجي مسكين من شعري وأخذ يدور يب عكس        1امرأة رقم   (

).7عقارب الساعة ومل يكتف حىت أقتلع خصلة من شعري           ( 
حواء:- ملاذا..  هل أرتبكت معصية؟ أم أمثت حبق اجملتمع؟      
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):-  ال... كان يريد أن يدلل على قوته اليت ضاعت            2املرأة رقم     (
يف املواخري كان يربهن على ذاته اليت طمست منذ قرون من            

).8اإلذالل والعبودية      ( 
حواء :-  هل دار عكس عقارب الساعة وصنع من خصالت     

شعرك فرشاة لريسم هبا لوحات جمد غابر الهنار لعقت منها الكالب            
):- ال... اهنار تسبح فيها الكالب     .3حواء ( 

حواء :- وأنت ملاذا تبدين يف الستني من عمرك وأنت يف الثالثني               ( 
9.(

):- ذهب بعيداً هرب حتت جنح الليل تاركاً فراخ           2امرأة رقم     (
احلمام وبذور احلنطة وأزهار مل تتفتح بعد وأوراق مل تكتب وبيوت                 

ال حتجب الشمس وال تقي من املطر آه      ...
حواء :-  وهل كربت األفراخ ومنت وتفتحت األزهار وكتبت          

األوراق ؟    
):-  عاد  لريعى ظل له يالزمه، فباع األفراخ وأكل          2امراة رقم   ( 

البذور وسحق األزهار ومزق األوراق وال يزال هو وظله املقيت                
ماثل أمامى  . 

حواء :- مىت يترك ظلة؟مىت يدرك ذاته؟        
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):- أنه وظله ال ينفصالن منذ سنني اهلمجية األوىل           2امرأة رقم   (
وهذا الظل خيتفي ويظهر      . 

حواء:- وأنت ملاذا فقدت أثدائك؟      
):- اخذوا صغاري فأغرقت األرض بالدموع والدم         3املرأة رقم   (

واحلليب ومل يكن من حل سوى أن أثدائي         ... ولكن احلليب ظل    
ينهمر ليمأل أهواز العراق    . 

حواء:- ميلؤن األهواز من حليب األمهات لكنه حتول إىل دم ونار           . 
):- ال جدوى سنني تعقبها سنني وقرون تتلوها قرون           3املرأة رقم   (

والشمس تدور واألطفال تذوى أجسادهم من اجلوع          
حواء:- وأنت ملاذا انتزع جلدك؟      

):- كان يتلذذ بأن يسكب اخلمر يف جوفه والباقي            4املرأة رقم   (
يسكبه فوق رأسي وأنا عارية أمام أوالدي رباه أنه ال يعرف اخلجل               

أنه ال يريد أن حيترم حقي يف الرفض        . رضخت جلربوته وظل       
).10يسكب اخلمر حىت هترأ جسدي وتشرد أوالدي       ( 

حواء:- قابيل ماذا فعلت ها هي مرآة املستقبل تظهر أمامي أي             
شرائع انتهكت وأي قوانني دمرت وأي أخالق حطمت ملاذا قتلت            

الشيخ والطفل؟ وأبعدت الرجل واملرأة؟ وسرقت مستقبل الشاب            ..
هابيل تعال سواء كنت حياً أو ميتاً           .
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النساء  ( يرددن بصوت غنائي   ) :- ترائي لنا كحمل بري وديع      
كغزال يطوف يف وديان ما بني ا لنهرين يعزف الناي لقطعانه           

وخرافه وجيول هبا على ضفاف أهنار الرافدين لتشرب من أكسري              
احلياة   .

حواء :- هيهات -----  أن قليب حيدثين ماذا حيدثين     .... ال شيء 
على اإلطالق . 

(يلوح هلا جمموعة من الصبيان مالبسهم رثة عيوهنم غائرة يصرخون            
بكلمات متقطعة مبعثرة    .) 

األطفال  :- طعام... نأكل مالبسنا ماذا يهم ولكن ليس لدينا          
مالبس... آه هناك احلجارة تقضم احلجارة ولكن كيف مبا ذا          

نتدثر؟ احلجارة هي غطاءنا     ... 
):- نبتلع اهلواء  ...اهلواء انه     ---- صبغ أجسادنا من   1طفل  ( رقم  

بقايا آتون اجلحيم أنت هناك إنك معوق وأنت اآلخر أال تنظر                  
تذكرنا إنك أعمى، أعمى معوق، أبكم، حروب، دمار داء اجلرب           

يفترس أبداننا     ------
):- أطفال ولكن كهول ليس لنا آباء وال مستقبل لنا            2طفل رقم  (

أمهات بائسات عاريات من املعرفة يفترشن األزقة يتبادلن اخلبز            
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باخلبز واملاء باملاء هل لنا أصوات        ... ؟ هل لنا   .... أقدام... كتلة 
حلم...  ظالل.... باهتة... 

):-  تسرح على أجسادنا االشنات والطفيليات وتعبث           3طفل رقم  (
بنا احلشرات أجسادنا مأوى لألوبئة واألمراض، طاقات عاطلة            

ونفوس مبعثرة   .
حواء:-.... الكلمات املتهرئة ... الكلمات املمتدة إىل ما الهناية     
الكلمات الالمعىن هلا وال تستطيع أن تعرب عن اآلالم مضنية ال            

حدود هلا تتجمد وتتآكل وينخر اجلليد حتت آتون جحيم اللعنات             . 
األطفال   (وكأهنم يرددون نشيدا     ):- طفولة ضالة طفولة ال جتد     
مكان ختتبئ به وال زمان يسجل أالمها ومعاناهتا ما من إنسان            

يلوذون به ما من غيوم تسترهم وال مطر يغسل أآلمهم               . 
حواء:- لتنحين املآذن وتنزل من عليائها لترى مأساة هؤالء ليتحرك               
الصليب ويزحف ليضم هؤالء ولتمتد اليد اليت حطمت متثال بوذا               

لتطعم هؤالء ال جدوى فراغ يف فراغ مكان يتلوه مكان وظالم               
يلفه ظالم .

تعال يا قابيل والقي صوجلانك وتنازل عن كرسيك املرصع             
) هل أطعمتهم من فضالت     11باألحجار وختلى عن البساط األمحر       ( 

فضالتك؟ وأسكنتهم يف حظرية حيواناتك؟ وألبستهم خرق ثيابك؟               
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(هتفوا بصوت واحد   ) 
األطفال  :- سيديت قدموا مآذننا املهشمة هدايا آلهلة الظالم فجروا           

أضرحتنا ليطمسوا الزمان واملكان كومة من األشباح حتمل األوثان                
لتزرعها هنا وهناك صنعوا أوثاهنم يف األقبية واملغارات ليقتلوا               

) 12اإلنسانية وميحو       ( ال اله إال اهللا   ) ( 
حواء :- إننا نعيش عامل قحط العدالة وعقم الفكرة وتصاعد روح           

االغتراب وحضارة تدمري جمهودا لعقل البشرى            
(يلوح من بعيد نساء عجائز موشحات بالسواد ظهورهن حمنية          
أرجلهن تدب على األرض يصرخن بأصوات متت إىل اهلمجية           

األوىل  ) 
العجائز :- باه... ياه .... واه.... يلهاه .... إىل أين حنن ذاهبون؟      

مىت تنتهي هذه الرحلة املشئومة ؟ أين األزواج ؟ ذهبوا إىل            
احلرب ... 

أين األوالد ؟ ذهبوا ليتحولون إىل شظايا          
أين األخوة ؟ ساروا يف صف واحد ليحملوا نفايات عهد مضى                 

ووىل. 
ماذا تبقى لنا؟  
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جاء الشتاء لنختفي حتت القمامة ال سكن لنا األشجار خاوية              
والطحالب جفت ماذا نأكل؟ الرياح معطلة واألمطار هاجرت إىل             
مناطق أخرى أنظروا هذه اخلرائب لنحتمي هبا هذه عظمة يد أبين               

وهذه مججمة أبنك وهذه أرواح جتول هنا وهناك تبحث عن بقاياها                
)13.(

(العجائز بصوت واحد     ) 
أين حنن ؟   -- على ضفاف بابل بكيناك يا عراق وىف سر من رأى           

عاهدناك يا عراق وحتت قبابك املهشمة اقسمنا يا سامراء             (أن نكون   
أحرارا يف دنيانا   ) يا عراق  .

لطمنا أشجار النخيل لتتدىل رؤوساً خاوية وواسينا املآذن لنسد            
بدموعنا ثقوهبا جلسنا على حافة األهنار ننتظر قطرات مياه هترب إىل             
أعايل اجلبال وجاء اإلوز والسنونو والد راج لتخلع أثواهبا وترتدي              

مالبس احلداد  . 
وأه.... عليك يا أرض أور و بابل ونينوى       . 

حواء:-... عويل.... نباح هل غادرنا اجلنة كرة أخرى       .. هل
خلعت احلية ردائها وأنز وت يف قبو أمث هل كشر النمر عن أنياب             

مهمشة؟ أم طار الصقر دون جناح ال أحد       ------ أين 
ذهبوا ...؟ 
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يدوي من بعيد  ) (صوت العجائز      
العجائز :- ذهبوا إىل الوديان إىل قمم اجلبال إىل ضفاف األهنار            

ليجمعوا مجاجم املوتى ويتلمسوا تراب مل جيف بعد وشفاه مل تذق               
طعم املاء وعيون تكحلت بصدأ الرصاص        . جلجل املوت وأبرق    
وأرعد وهدد بليل ال ينقضي أوعدنا بأن يهدى لنا بطون خاوية              
وأجساد عارية وعقول أبت االستسالم لكل ما هو مقزز ومثري             . 
نفوس أبت أن تقضي الليل يف حجرات اللذة الرخيصة وأجساد                  
أبت االحنناء أمام مرايا داخل مرايا ورفضت الدخول إىل بيوت                 

تتصاعد منها رائحة الشواء خلروف مل يذق لنب األم ومل تنتظر ليالً               
يغطي مساء ينزل منها القمر جباللة ومهابة ليغرق يف كؤوس اخلمر              .

حواء :- ضاع هابيل وقابيل بني هؤالء أين أنا ؟ أنا يف الطرف              
األقصى من دجلة أحبث بني دفتيها عن أسفار مل تقرأ وتنبؤات          

حتققت بفعل هوى جمنون وبيوت اقتلعت لترحل إىل أماكن جمهولة              
غريبة ونساء جيدفن قارباً بني اجلبال وأطفال يبحثون عن أثداء               

أمهاهتم ورجال ال ميارسون اجلنس حىت يف األحالم وآه عليك يا             
عراق. يا .................عراق 

(العجائز يرددن مع حواء        ) 
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:- تقدس أمسك بني البلدان بوركت أرضك ومسائك يا من وضعت           
الشرائع وبنيت املدن وعمرت األرض ليعلم الشرق والغرب أنك             
أول من نادى بعقيدة التوحيد وصارعت حمنة الطوفان لتبين أول             

حضارة على األرض . 
(يظهر ىف األفق البعيد كتلة بشرية ال ترتفع عن األرض إال قليالً                

تتقدم ليتبني أهنم رجال احننت ظهورهم وتقوست سيقاهنم وجحظت           
عيوهنم .) 

الرجال    (يهتفون مجيعاً  ):- من أنا ؟ أنا أنت      
من حنن ؟ حنن هم   

(يشريون ألنفسهم    ):- ومن نكون ؟     
أمة عظيمة وضعت شرائع محو رايب وأرست عقيدة التوحيد        . رمست

).14الزقورة، وأقامت جنائن بابل املعلقة            .استضافت األسد ( 
احتضنت احلدباء وقدمت تارخيها إىل الشعوب      . 

إىل أين سائرون ؟ نسري لنهرب من األرض مزقنا الكفن وهجرنا               
الوطن بعد أن أطعمونا حلوم أبناءنا وسلطوا اجلراد واجلرذان على               

مزروعاتنا . 
وماذا عن نساءنا ؟    

(صوت نساء من بعيد  ) 
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:- حيملن األكفان وحيفرن القبور ليدفن أحياءنا يصبغن شعورهن             
برماد احلرائق ويلطخن أجسادهن بالرمال امللتهبة          . 

حواء :- ضاعت عصاي اليت أتوكأ عليها وسرق منجلي وكسر          
معويل وجف أبريق الشاي وال أملك قطرة ماء هل هناك من جيلب             

نسيج عنكبوت أغطي به جسد ى ال أحد يدري ال احد يعرف            . 
(الشيوخ يرددون بصوت جنائزي         ) 

:- نامت اهلمجية يف أحضان الكالب وعلى ضفاف بابل رأيت           
احلمم تنزل من قمم الغيوم والنريان تتصاعد من جلة املياه ومتثال              

احلرية يسري خبطو الرعد القاصف        . 
حواء  ( بلوعة وحزن ) :-أين أنت يا قابيل    ...  ماذا حل هبابيل؟ رباه   
دوى هائل   -هتاوت حقبة من التاريخ جبهود عناكب سامة مأجورة       
لتقتلع النجوم وتسرق البدور وتكور الشمس ليغرق اإلنسان يف                  

جحيم الظالم االبدى   . 
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الفصل الثالث 
( بين صخور وجبال يسير قابيل كمن ينوء بحمل
ثقيل محني الظهر متوقد العينين يتطاير الشرر

). منهما

قابيل :- آه.... الروائح النتنة تتصاعد يوماً بعد يوم       . 
هل هذه احلياة بعد احلياة؟     

ماذا يسمى هذا الذي أمحلة أنه مزيج من ماذا ؟         
أين ذهب بريق عيناه ؟ ملاذا أطبقت شفتاه ؟       

أمسع يا هابيل ال تتغاىب هل تعتقد أنك هبذه الطريقة تتجاهلين لتنتقم               
مين أتوسل إليك قف على قدميك ماذا حل هبا ؟           

هابيل أتسمعين   ....... (يضرب هابيل   ) 
شبح هابيل    :- أنا أقوى منك ستدور وتدور ال تعرف كيف           

ألتخلص مىن   . 
هابيل    :- ولن تعثر عليك أمك البلهاء ستندفع إىل العزلة واخليبة             

والوحشة وماذا يهم ؟ أهنا امرأة وليست غري ذلك            . 
آه.... هل كتب علّي أن أغذي هذا النتوء الذي يسبب يل القلق           

واهلم أنه يبعث على الغثيان جسم ال حراك له              
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شبح هابيل :- أنا نبال الندم تنهش ضمريك أنا أنياب ضواري             
تنهش جسدك الكل ينظر يل يف توحدي        .

قابيل    :-  أنت الريح النتنة اليت هتب لتفسد هواء األرض سأحبث            
عن السالح الذي أغري به سنن األشياء ونواحي الوجود           . 

شبح هابيل :- أنا وإياك سيان على صفحة الوجود       . 
قابيل    :-  مل يعد لك وجود احليوانات هترب مين والصقور تضربين              

بأجنحتها والنسور تقترب لتخطفين سأهرع إىل جنيات مكبث            
ألجعل املياه واألرض والشمس تنتظرين ألتعلم كيف أتعامل معك يا                

هابيل ؟ 
(يرى من بعيد أعالم ترفرف وخيول تصهل تقترب منه يصرخ             

قابيل  ).
) حليف األبطال وقائد البشرية حنو       15قابيل  :-.... آه االسكندر   ( 

القوة والتفوق وأول من طرح فكرة الوحدة بني الشرق والغرب يا                  
من سقت البشر والبهائم من أرض إىل أرض ومن مدينة إىل مدينة              . 

اإلسكندر :- قابيل أهلنا مجيعاً رمزنا وقوتنا       -- املعلم األكرب باين    
صرح احلروب النجم اخلالد البخور الذي يعطر رائحة املوت                     

والدمار . 
يا من أوجد األرض البائسة اليت متألها أشواك ونبال وأقواس               . 
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يا من حرر اإلنسان من فكرة سلطان العقل وجعله أسري طبول            
ونياشني أقدم لك والئي     . 

قابيل :- أصدر األوامر لقواتك أن ختلصين من محلي الثقيل الذي           
أنوء به قل هلم أن يتوجهوا وميدوا أيديهم لينظروا وطأة اهلم الذي                 

أرزح حتته أنه شيء غري هذا      (يشري إىل هابيل   ) أنه يف أعماق    
كأعماق البحار يف مغارات متداخلة إىل حد بعيد أريد أن يصلوا إىل             

هذه األعماق ألعرف ما هو   . 
شبح هابيل   :- انك المتلك القدرة ملعرفيت      . 

قابيل   :- اسكت أنك خليط من رؤى غامضة مشوشة تعذبين       
هبواجس وخياالت ليل طويل ال ينقضي        .

اإلسكندر  :-  من ختاطب دعك من الوهم       . 
قابيل   :- هل يف اإلمكان جعل ماحدث مل حيدث       . 

االسكندر  :-  ليس يف اإلمكان أن جنعل ما حدث مل حيدث أجلس            
معي وسنستعرض اجلنود رمبا لدى أحدهم حالً ال ستجلس داخل               

القفص وسيدور حولك اجلنود وسيطرح كل منهم رأيه           . 
شبح قابيل :- هنيئا لك يا قابيل ستجلس يف القفص كاسد أسري            

ارفض يا قابيل ستكون مضغة يف فم التاريخ        . 
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قابيل  :- ال لن أكون صورة يتمتع هبا املشاهدون سأجول يف األرض           
) سأواجه  17) ومن مث إىل أرض آمون     ( 16سأصل إىل أرض كنعان     ( 

رياح الغرب لتقتلع هذا النتوء املروع            . 
(يسري قابيل تاركاً اإلسكندر وهو ينوء حبمله الثقيل           ) 

اإلسكندر :-( صارخا  ):- امسكوا بة    ---- ال يفلت منكم  .
(خيتفي قابيل ويظهر من جديد وسط رياح عاتية       )

قابيل  :- أيتها الرياح أخفي احلقيقة وتستري على عاهات الواقع            
ماذا يسمى أخفاء احلقيقة؟ ال يهم أنه ليس هابيل         . هابيل اختفى يف  
ظروف غامضة ما معىن غامضة    ... ال يهم جمموعة من روائح نتنة        

)  أنظروا  18وديدان من الذي يقرر أنه هابيل تعالوا يا شيوخ روما            ( 
كيف أصنع هنايات اآلخرين أنا أستطيع أن أحدد كيف يكون              

ولكن املشكلة ال أستطيع أن الغي احلدث         . 
شبح هابيل :- ال تستطيع أنا    ........ أنا  .....الفكرة واحلدث   .

قابيل  :- أنستطيع أن أجعل احلدث مل يكن هذا ما قاله االسكندر            
سهل جداً سألغيه من ذاكريت أنه مل يكن أستطيع أن أمسيه              "الكذب " 
سأكذب وسأعلم كل أبناء دجلة والفرات وحىت أبناء جبل طارق              

الكذب سيتعلمون هذا اإلجناز الرائع من جبال طوروس وحىت                   
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جبال أطلس سأغري من طبيعة الكون سيكون لديهم ألف عذر             
وعذر   . 

شبح هابيل   :- نعم سيكون هلم ألف عذر وعذر عندما يفسقون           
ويفشلون . 

سيدعون البطولة وهم مهزومون جبناء      . 
يتظاهرون باملرؤة وهم أصحاب غدر           . 

يتحدثون باألمانة والذمة جهاراً ويسرقون من النملة قوهتا سراً                 . 
(مجهور من الناس يصرخون بصوت عايل      )

:- أرواحنا دمائنا فداء لك      .
(قابيل يهمس قائال   ) :-  محقى  ...... جمانني ...... تعاىل أيتها األم  

احلمقاء لقد عرفت   "الكذب" وهذا ما مل يعرفه إبليس نفسه عندما         
رفض السجود آلدم إبليس كان صادق وصريح ولكن أنا أكثر                  
مكر وحيلة منه مل أعد حباجة إىل اسكندر وال قيصر وال هوالكو          

) لك 19هؤالء هم أداة       ---- أيها الرب القادم من الشرق       ( 
كينونتك ويل كينونيت سأخربها ماذا أعددت هلا من مفاجأة من  ؟           

أهنا أول من حقق الفعل خبروجها من اجلنة ومحلتين عذاب ال يطاق           . 
(مير شيخ أمامه  )
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)تعال أيها   20هابيل:- من أنت ؟ أعرفك جيداً دميقرطيس        ( 
الفيلسوف العظيم أذهب وأخرب الناس أن الذرة هي املبدأ األول                   

).21والتغري والصريورة أزلياًن      ( 
دميقريطس  :- ال هذا يف عامل الواقع وليس احلقيقة        .

قابيل  :- أهنا احلقيقة أنا أحبث عن األزلية عن حياة ال هناية هلا وعلم              
بال قوانني وحكمة تتحكم هبا اإلرادة العمياء أهنا احلقيقة أنظر ماذا                

أمحل هل تستطيع التعرف علية      .
شبح هابيل (بامتعاض  ):- كيف تنكرين أنا الذي أنقذتك من        

االسكندر . 
قابيل    ( بصوت خافت يشوبه الغضب    ) :- اسكت ال ترفع صوتك      . 
دميقريطس  :- ال.... ال....  أنا ال اعرف شيئاً    ----  أنت ال حتمل  

شيئاً .
قابيل  :- ولكن من الذي أحىن ظهري وأثقل كاهلي وألغى قويت               

ومحلين اهلموم وجعل ظهري مغارة تأوي إليها الشياطني والسحرة            
والعفاريت تعبث فيها وتصنع سحرها وتفتحها على مصراعيها              

لتهب ريح الرباكني     . 
(دميقريطس يتحدث إىل نفسه     )
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:- أنه يهذي لقد اختلطت لديه الكلمات وأصبح ال يدرك لقد               
تعود على محل ما ال يطاق وبلغ من السن عتيا فنبذه قومه      . 

قابيل :- ماذا تقول دعين أمسعك       
شبح هابيل :-  انه يقول    ....... انك هتذى   . 

دميقريطس  :- أذهب إىل اله معبد دلفي وستحدثك عن القضاء         
والقدر وعن اإلنسان عندما يتجاوز حدود قدراته يدفع الثمن              

ستشرح لك ما تريد معرفته     . 
شبح هابيل :-انه يسعى للتخلص منك، امسعين يا قابيل أنا أخوك            . 
قابيل   :- أنت كومه نتنه      (يوجه الكالم إىل دميقريطس        )  أين معبد  

دلفي هل يوصل إىل اجلنة      . 
شبح قابيل  :- ال تذهب لقد خدعوا قبلك قارون ملك الليديني         

وخسر مملكته  .
دميقريطس  :- انه صوب املغرب    . 

(يسري قابيل اهلوينا يصل إىل أمساعه صوت حواء وهي تصيح من                 
بعيد أشبه بنواح متقطع      ) 

حواء:- ماذا محلت يف أحشائي كومة من اللحم والعظام من الذي          
يعوض عن عمر ذهب هباء وعن عناء على غري طائل وليايل غاب            
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عنها القمر وجسد مل يعرف طعم النوم قابيل أين ذهبت هبابيل هل                 
نسجت له عامل من خيالك احملموم ؟         

عرفتك قابيل عندما حطمت أبواب النوافذ وفتحتها على مصراعيها            
لتهب ريح الرباكني     . 

شبح هابيل  :- هل تسمع اهنا تناديك    . 
قابيل  :- التعىن شيئا   . 

حواء :- عرفتك عندما أشعلت احلرائق يف حظرية هابيل وجلست            
مستمتعا برائحة الشواء      . 

شبح هابيل :- إهنا تتهمك بأنك أشعلت احلرائق يف حضريتى        . 
قابيل  :- وجلست مستمتعا برائحة الشواء       . 

شبح هابيل :- أحببتك ووثقت بك     . 
حواء  ( تستمر ىف مناجاهتا وخيتلط صوهتا مع الصدى           ):- 

-  عرفتك عندما جئت بنساء معابد الكهوف الغجريات واحدة تلو            
األخرى لتخرج كل واحده منهن وهي حتمل ديدانك اجلهنمية               . 

عرفتك عندما لفظتك نساء أشور وبابل ونينوى فاستأصلت           
أرحامهن دون رمحه وال شفقة     . وحده قاتلة وأيام ال تعرف الرمحة         

وسنني متر أما مي كأطياف أحالم مدمرة      . 
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ان ديدانك تنمو وختترق السنني وتكرب يف ليله واحدة لتبلغ سن             
الرشد يف الليلة الثانية،          

قابيل :- آه- آواه- سأصم أذين   
شبح هابيل :-إىل أين هترب يا قابيل ستطاردك الشرائع والقوانني           . 

(يلوح إنسان من بعيد  ) 
قابيل - من هذا؟ هل هو صديق محيم؟ من يكون ؟ أم عدو قدمي؟            

(يقترب من قابيل  )
)رائع جدا تعال يا حبييب تعال      22قابيل - رباه انه بروتاغوراس       (

وانظر ما أنا فيه أنت بروتاغوراس تلميذ دميقريطس            .تعال  
) تعال وانظر ماذا أمحل مهوم     23ياهرياقليطس وقل ىل أين أنا ؟         (

العامل نفايات القدر أين أنا        ..؟ هل وصلت إىل معبد دلفي؟       
دميقرطيس أستاذك نصحين بالذهاب إىل هناك          . 

بروتاغوراس :- أنا ال أعرف هل دلفي موجود؟ أم ال وهل سيجيب               
على أسئلتك أم ال؟ لقد ختلص منك دميقريطس ألنه يعتقد أن          

احلواس هي مصدر املعرفة وأحاسيسك هي اليت تقرر ما هو الواقع؟                   
شبح هابيل   (بعزم وإصرار   ):- وماذا يعين لك معبد دلفي ؟ان كهنة         

معبد دلفي يعتقدون أن قصر احلياة وغموض املسألة حيول دون               
معرفة األشياء  . 
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قابيل  - بروتاغوراس   . هل تعلم؟ ماذا أستطيع أن أفعل؟ أنا أملك           
قوة هائلة إذا هراقليطس قال بالتغري املتصل فأنا أملك هذه القوة أنا                 

أستطيع أن أغري    
شبح هابيل :- التغري حسب قوانني وإذا مل تكن هناك قوانني فالتغيري          

يكون فوضى ال تدخل يف عامل الفوضى ألهنا دوامة تبتلعك وال              
تستطيع التحكم هبا     .امسعين ياقابيل  ......  

(تراجع بوتاغوراس إىل الوراء         ). 
بروتاغوراس    :- ماذا تريد؟ إحساساتنا هي احلقيقة ما يف إحساساتنا       
موجود وخارج هذه اإلحساسات ال يوجد شيء وبذلك تستطيع           

أن ختلق حقائق جديدة بتعدد األشخاص وبتغري احلاالت           . 
شبح هابيل :- هناك حقيقة واحدة     (باطل األباطيل كل شيء باطل     ) 

 .قابيل  - إىل مىت هتذى دعين اكلمه      
(يوجه احلديث اىل بروتاغوراس      ):-  

- تعال وانظر ماذا أمحل على ظهري انه يسلب قويت ويوهن عزمييت                
ويدفعين حنو املزيد من التدمري ماذا يعين التدمري يعين التغيري أترك                

كلمه التدمري لنقل التغيري   . 
بروتاغوراس    :- ماذا حتمل؟ أنت تستطيع أن تغري إحساسك باألمر           
بتغري املوضوع انك حتس بأنك حتمل شيء على ظهرك أنا ال أرى              
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شيئا وهذا الشئ الذي حتمله يعاين من أمور أنت عاجز من معرفتها           
أنت تتجاهل أو ال تعرف ما يعانيه هذا الشيء الذي تعتقد إنك                 

حتمله حنن اآلن ثالثة أنا ال أستطيع أن أقرر رمبا أنت حتمل شيئا أو               
ال حتمل من وجهة نظري ومن وجهة نظرك أنت حتمل شيئا ومن            
وجهة نظر احلمل ال أعرف هل هو كائن حي أو مادي               . إذا كان  

كائن حي فاألمر يتعلق مبشاعره وإذا كان مادي فاألمر يتعلق               
بقوانني املادة    . 

وتستطيع ان تعترب أنت وما حتمله شيء واحد        . 
شبح هابيل :-  امسع أنا وأنت شيء واحد ال نستطيع االنفصال             . 

قابيل :- انك تدمرين برائحتك النتنة وجسمك املتهرئ         , 
(يلتفت إىل بروتوغوراس     ) 

:- أيها الفيلسوف األخرق أنه هابيل أخي انه يتشبث يب ويلتهمين                
انه قوة خفية لقد أصبحنا مزجيني من البداوة يف صورهتا األوىل             

وعاطفتها املتدفقة واحلضارة وهي تقع أسرية مجاهلا و روعتها لقد             
تغلبت عليه ولكنه وهو ميت يأكلين قطعة قطعة هل الذات املقهورة             

تغلب الذات املتوحشة؟     
شبح هابيل :-ما هو احلل؟ دعنا نعترف بوجودنا وحنترم هذا           

الوجود من خالل التسامح واحلوار واحلب          . 
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بروتا غوراس    :- هناك احتماالت عديدة انك أنت قابيل وهابيل         
أخوك ذات واحدة غري منفصلة أو إنك أنت هابيل وقابيل جزء                 

منك يعىن أنت الكل وهو جزء منك رمبا أنت قابيل وهابيل معاً يف                 
شخص واحد وأحيانا يتصارع احدمها مع اآلخر يف داخلك وينتصر               

احدمها وينزوي األخر يف أعماق الذاكرة يتربص الفرصة ليقتل             
نضريه الوجه اآلخر له      . 

شبح قابيل  :- ملاذا اجلزء والكل والصراع والقتل عندما تقتلين            
حتكم على نفسك باملوت  ان اجلزء حيكم الكل أحيانا            .األشياء 

تتحكم بنا    .
قابيل  - ماذا هتذي  - أنا أحبث عن اجلنة أنا مبفردي واآلخرين شيء        
آخر كالمك يضيعين وجيعل من اإلنسان ال قيمة له            . هلا احلق أثينا   
عندما حكمت عليك باإلعدام ملاذا غرقت يف البحر أنت والبحر                

شيء آخر  . 
بروتا غوراس    :- صح أنا والبحر شيء واحد كنت أفضل أن أغرق          

)24يف البحر وال أموت يف أحضان أثينا حتت متثال آهلة احلكمة            (
هناك شيء آخر أرغب أن أقول لك رمبا كنت أنت هابيل ومن مث             

هناك حدث معني وتغريات معينة مررت هبا يا قابيل التبدل والتغيري                . 
ال شيء ثابت هذا يعين انك قابيل تكون مرة ومرة أخرى تكون                

}................................................... قابيل يعود من جديد 43{



هابيل حسب الزمان واملكان عندما يتغري الزمان واملكان تتغري يا              
قابيل وما حتس بأنك حتمله هو أنت       ------  أنك حتمل ذاتك   
اليت يصعب عليك التعامل معها فانفصلت عنك حتت تأثري ظرف             

ما.
قابيل :- كل ما اعرفه أين حي وأين أستطيع أن أجوب األرض           

وأطوى الفيايف واركب البحر وسأصل إىل اجلنة          ---- أيها الذي  
ال أملك القدرة إلفنائه سأصل حىت مغيب الشمس وسأحبث عمن          

خيلصين من هذا احلمل الثقيل لترتفع من أعماق جهنم كل              
األعاصري املدوية لتقتلع أرض بابل وآشور واألنفال                 

(يترك بروتا غوراس ليسري خبطى متثاقلة وهناك من بني األعشاب             
والشجريات يبدو له إنسان ضئيل احلجم يترنح يف سريه ويقترب               

منه) 
قابيل :- من ----هناك فاوست ؟ أم من صنع فاوست؟      
)ال آين25الرجل  :- من أرى أماميا ؟ آه أين أعاين من نوبة صرع           (

أعاين من عدم القدرة على حتقيق اإلمكانيات هذه اإلمكانيات اليت             
ستبقى دائماً يف الذهن ويف عطل دائم تعاىل أيها لتصورات ولنبث              

احلياة يف نسيجك لنعرف كم متلكني من قوة احلياة مل استطع أن          
أدرك حلد اآلن السر الذي يربط بني األشخاص املوحدين إىل ابعد               
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حدود التوحد ينطوون على عاملهم الداخلي ليبحثوا عن ذكرى             
مجيله ما هو السر الذي جيعل توحدهم يتكرر إىل ما ال هناية؟ أين               

أعيش يف وحده قاتلة لقد أدركت سر املى وحزين وإحساسي باين              
وحيد وأنا بني أكداس من البشر ليس هناك من خيط يستطيع أن               

يربطين هبم حالة الصرع هتدمين وتقدم يل رؤى ألقبل يل هبا وأنا يف                 
حالة الصحو    . 

قابيل  :- من أنت؟ ما الذي أتى بك يف هذه األرض املنبوذة تعال             
واكتب عين أكتب عن وجود ضاع دون أن يتحقق أكتب عن           

احلياة واملوت كيف يتعايشان معا أكتب عن احلرية        . نعم أكتب عن    
احلرية كيف تكون احلرية أين ولدت؟ وكيف عاشت؟ أحب             

اجلنة    ... ال حرية فيها فطاملا أنت جمرب على احلرية فأنت لست حر            .
هذه هي اجلنة اليت اعرفها       . 

الرجل :- قابيل حاولت أن أقترب واترك خليايل أن يضع التصورات                
عن عالقتك بأخوك ولكن عجزت عن ذلك مل استطع أن أدرك ملاذا              

خيرج اإلنسان من اجلنة؟ اإلنسان دائما يترك اجلنة صدقين انه ال           
يريدها هو غري قادر وال ميلك املؤهالت لكي يعيش فيها                ---  اجلنة  

حرية وسالم وصحبه وحب هذه وجهة نظري يف حالة الصرع أنا              
سعيد ألين حريف احلركة واين يف سالم مع نفسي       .

}................................................... قابيل يعود من جديد 45{



قابيل :- حواء أمي خرجت من اجلنة ومحلتين معها تضحية لعنه           
أبديه كيف أعود؟ وأنا أمحل هذا العبء املخيف الصامت كاملوت                 
اجلامث كالقرب سأجوب األرض دون أن احفل مبضي الزمان وتعدد             
املكان وستبقى صوريت تنتقل عرب العصور تذكر بالتناقض الصريح              
الذي أعيش فيه أهنا حتلم باحلرية لقد أرادت أن حتقق أرادهتا وأهنا                

قادرة على الفعل   . 
الرجل  :- احلرية هي اليت تذيب املتناقضات ولكن ستحصل حواء             

على حرية زائفة حرية مكتوبة على أوراق هي مغرورة حتب الظهور             
)26وحتلم باحلرية ولكنها ال تعلم أهنا تتعذب من اجل وهم زائف           ( 

ال أحد يعطي احلرية للمرأة ألن الكل يعتقد بان احلرية إذا متلكها                  
أنسأن ال ميلك القوة سوف يتخلى عنها فاحلرية حتتاج إىل قوة           

املعرفة والطمأنينة وأال تبقى مكبلة أسرية أهنا قبلت باجلهل واجلوع                
واملرض واحلرمان إن املرأة إنسان ضعيف وال تعرف كيف تكون                 

احلرية ستكون مصدر شقاء هلا ستبقى جمرد كلمات مكتوبة بأحرف            
كبرية على الفتات متأل كل درب وصوب وستطلق صيحات عظيمة           

ومتآل القاعات وتفرش املوائد ولكن كل ذلك خايل من املعىن             
فاملرض واجلهل واجلوع يفترس احلرية وخينقها            . أعطها ذهبا ديباجا    
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) ستبتهج كطفل صغري ولكن حريتها ال تعدو أن تكون            27أحجارا ( 
قلماً يكتب به هل القلم ميلك احلرية؟          

قابيل  :- أنا ال أعرف هذا    .  هل حواء ال تعرف احلرية ؟كيف أخذت      
القرار باخلروج من اجلنة؟ كيف خططت لذلك ؟ ما هي األفكار            
واألحالم اليت راودهتا؟ القرار حيتاج إىل معرفة إىل أراده إىل قدرة              

كل هذا كانت أمي متتلكه ال حيق لك أن تقول ذلك          . 
الرجل :- لبست جلد احلية تعلمت السحر من الشيطان ومارست           

طقوس الشعوذة وجلست ساعات تصغي أ يل ترانيم تنبعث من           
أفواه نفوس هائمة كسيحة       

مر تعبة ذليلة وبعد ذلك هل تقول أمك؟ أهنا ليست أمك             : أال 
تعرف ذلك؟    

قابيل  :- ومن تكون إذا مل تكن أمي ؟       . 
الرجل :- أهنا أختك  .

قابيل    (يصرخ مذعوراً   ):- أين أمي؟ أين أختفت كيف أجدها؟       
الرجل :- لقد قتلت أمك قتلتها أختك مبساعده الشيطان لقد اتفقا           

سوية يف وضح النهار على وهج وميض ينبعث من عيون ماكرة             
على مرأى من نفوس تتوهم بالوصول إىل احلرية واخلالص            

واالنعتاق عرب سبل شيطانية ودفنت يف مكان جمهول يف بقعه مباركة             
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حتت جنح الظالم أهنا أختك يا قابيل ولكنها يا قابيل جتهل ذلك لقد             
أغراها الشيطان وأقنعها بأهنا أمك إهنا مسكينة فريسة امل ال يطاق              

وهي تعتقد إهنا أمك     . 
قابيل :- اسكت عليك اللعنة من أين أتيت؟ أتيت من بني صفحات            

كتب سطرهتا أقالم مريبة ضالة لتتخذ أمامي صوره حية الشيطان           
هو أنت كيف تقول ذلك ومن أين علمت به لو مل تكن أنت؟           

أخرج أيها الكاذب من حيايت      .
الرجل  :- مل تسألين عن أباك  . مل تسأل الكاذب عن أباك ستحتاج        

إىل الشجاعة والقوة وأال ستسقط يف براثني تأنيب الضمري ولسعات            
ذكريات مظلمة   .

قابيل :- نعم أيب .. أين أيب  .
الرجل  :- أغراك الشيطان فضربته على قمة رأسه بالسيف املشئوم           

املسموم يف بقعه مقدسه على جنبات هنر الفرات قتلته ألنه كان           
حيمل مهوم العامل وكان وحيداً فريداً وسط عامل متوحش             . عامل متلئه 

الوحوش الضارية تفترس الناس العاجزين الذين ال حول هلم وال                 
قوة كان يريد أن يثبت سلطان العقل واحلكمة والضمري ويلغى عامل                  
البدائية والعاطفة اهلوجاء واألطماع اليت ال حدود هلا ذهب شهيداً             
ال حيفل مبتع العامل وال بزينتها ومل تصرعه شهواهتا ألنه أراد أن يقيم                
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مملكه حتترم الناس املنكود طالعهم الذين يفترسهم اجلوع وينهشهم              
).29املرض وينامون حتت غطاء اجلهل       ( 

قابيل  :- من أنت وماذا تريد     . 
الرجل :- أنا أنت وأنت أنا    .  أنا الوجه اآلخر لك أنت املرآة وأنا          

الوجه اآلخر منها أنا الوجه الصقيل وأنت الوجه املعتم            . 
قابيل  :- أخرج من عاملي ومن حيايت وال تكن طرفا فيها ال تربط           

وجودي بوجودك دع حيايت تسري دون أن تكون أنت جزء منها            .
أن ما تقول ولو كان خياالً      . أو صورة فهو مذهل ومرعب اللعنة أنا           

يف حلم. إنه حلم  .
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الفصل الرابع 
( صوت امرأة تصرخ من بعيد يتردد صوتها عبر

) الفلوات

املرأة:- أين الفم الذي أتكلم به؟      
 أين األرض اليت أقف عليها؟     

 أين العني اليت أرى هبا؟      
ماذا يبدو يف األفق البعيد؟     

بشارة من اهللا أم نذير شؤم من املردة والعفاريت         ( يقترب قابيل من     
املرأة). 

قابيل   (يصرخ):- أماه.. أماه.
حواء:- قابيل ولدي ملاذا حمين الظهر متقوس الساقني نظراتك زائغة             

كأنك تنوء حبمل ثقيل   . 
قابيل :- أي أماه ارفعي هذا احلمل عين إنه ينقض ظهري أجوب         
اآلفاق وأطوي الفيايف انه ينغرس يف األعماق وينمو ويتربعم يف            

الداخل ويتشبث بكل قطعه من جسدي لتجعل مين عاجزا وغري               
قادر .

حواء:- أين أخاك هابيل     . 
قابيل :- انه هنا يلتصق يب ال ينفك عين      . 
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حواء :- ال أرى شيئا أوهام تلوح لك وخياالت حممومة تالحقك             
أين هابيل؟    . 

قابيل  :- لقد أقلق حيايت وأقض مضجعي بأفكاره وتطلعاته انه حيلم                
بعامل ال وجود له عامل مل يولد انه ال ميلك األدوات للوصول إىل ذلك                   

العامل انه ال ميلك غري الكلمات واألحالم والوعود أنا أملك                
األدوات للوصول إىل اجلنة اليت خرجت منها             . أن هابيل جمرد خيال       

أختفي ال وجود له ال تفكري به حنن أمام حاله جديدة أنا أمامك               
أملك القوة أملك احلياة وليس هناك سوى جزء تنقصه احلياة               

ساعديين دعينا نتخلص منه أنه يتعبين كفري عن خطاياك خلصيين          
من هذا العبء   . 

حواء :- أين هابيل؟ اجلميل الرائع سحر الوجود وعذوبة الكلمات              
إن ما حتمله شيء ال أعرفه انه شيئاً ال أميزه هذا ال أعرفه صف يل           

ما حتمله أرجوك ساعدين ألجد هابيل       . 
قابيل  :- أن لدينا مصاحل مشتركه أنا أجد لك هابيل وأنت ختلصين             
من هذا العبء الذي يأكل داخلي والذي يدور معي أينما أذهب            . 

شبح هابيل :- لن تتخلص مىن أنا معك أينما تذهب          . 
قابيل  :- أماه  ... ان صوته مطارق تعصف ىب      .....خلصيين وسأجده    

لك 
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حواء:- هل هي مقايضة أخلصك من هذا العبء وأنت جتد يل          
هابيل أنا أسألك عن أخاك أن من واجبنا أن نبحث عنه سويه               . ماذا  

تقصد بأننا أمام حاله جديدة؟     . 
قابيل :- عند خروجك من اجلنة ساومت على اخللود بالنسل         

البشري وساومت على الراحة باملعرفة وساومت على السعادة             
بالعمل هذه أنت أنا جزء من مساوماتك           . 

حواء:- أنا..  ساومت على ماذا؟ انه أمر البد منه      ...... دارت 
الكثري من األسئلة  ....جيلس وجبنبه احلية رابضة جامثة تتمايل مجاال       

ورقه مرتدية أمجل ثياهبا عندما تقف كأهنا عمود من لؤلؤ وحني            
تلتف على نفسها متنحك الدفء واحلنان إهنا تتسلل إلية ىف غفلة            

عىن. 
قابيل   (بلهفه):- وماذا أجاب يا أماه     .

حواء:- مسعته يقول هلا أمساء كثرية ومتعددة بعضها مكتوبة على          
ضفاف األهنار والبعض اآلخر على أوراق األشجار فسألته بوقاحة              

وجرأه وهى تنظر إلية بطرف عينيها كيف يتحقق وجودها أال تعتقد                
إهنا حتتاج إىل وجود     ........جمرد اسم ماذا يعىن    . 

قابيل :- وكيف سارت األمور؟    
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حواء :- كان دائما سامها وامجا أضجرته احلية بأسئلتها فريدد هناك            
أشياء مبهمة ال اعرفها كي أحقق هذه األمساء ان القوة املبتورة              

القوة اليت مل تتكامل حتمل يل الضجر والسأم          .
قابيل    :-  أنا الذي دفع مثن الضجر والسأم            .

حواء :- أصابين السام من اهلدوء والسكون كنت اذهب هنا وهناك              
احبث عن كل ما حيقق الوجود امللموس        . كرهت األشياء ال     

تتبدل .أتعبتين احلية بصراخها وفحيحها وهى تنادى حواء امل تسأمي               
ال شيء يتغري الشجرة والطري والورود متر األيام والسنني وهى نفس                
اجلمال حنن ال نتبدل سأمت شكلي ومظهري أريد ان انزع جلدي            . 

قابيل    ( متسائال):-وماذا قلت هلا؟     
حواء :- قلت هلا سأذهب هنا وهناك وأسال عن األمساء اليت مل         
والزمن الذي مل مير تتحقق واملكان الذي مل يوجد           .كنت افتقد    
اإلرادة وكنت أقول ملاذا أريد اإلرادة؟ إهنا تأتى مع التغيري أما                  

السكون والثبات فال داعي لإلرادة         . 
قابيل  :- وذهبت مع احلية وما متلكني من حتدى وقدرة على الفعل            

قطفت الثمرة    . 
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حواء:- عرفت كيف ختتفي القوة حتت تأثري قوة أخرى         .كيف  
تتناغم األضداد النور والظالم تنسحب الشمس هبدوء رغم قوهتا                

وطاقتها حتت تأثري قوى الظالم           .
قابيل :- حكمت على بالبحث عن املعرفة وان اكسب قويت بالعمل          

ومبا انك متلكني املعرفة    ...... 
حواء  ( مقاطعة إياه ):- لوال أملعرفه لكنا نعيش أنا وأبوك مبفردنا واىل              

األبد ليس هناك تنوع ليس هناك تغيري ليس هناك أمل وال نسيان                  
وال حنتاج إىل ذاكره وال تبحث عن السعادة املعرفة هي احلل           

الوحيد للخروج من تلك األنشوطة كنا منلك االختيار واألراده             
واستعملت احلق املمنوح يل     .

قابيل (ساخرا):- أستعمل احلق املمنوح لكي وفتشي عن قابيل       . 
حواء:- أين أنت يا هابيل؟ ماذا حل جبسدك اجلميل هل تغريت            

تلك املالمح؟ هل ذهبت بعيداً حتمل عذابات العنف وقسوة النفوس              
ومترد الرغبات هل اهتز الزمن ومترد املكان وتغريت القوانني                 

وذهبت الشرائع يسحب بعضها بعضاً مرجتفة مرتعشة        . 
قابيل :- لدي مشكله جيب حلها دعينا نفكر ماذا نفعل للتخلص           

منها؟. 
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حواء :- ملاذا حدثت املشكلة؟ وكيف؟ ما الذي حدث، وأين        
اآلخرون؟ هل هم يف سبات عميق؟ أىن أحس أن هناك يداً متتد بقوه                

وعمق لتحقق ما مل يتحقق من قبل لتأكد ان احلياة واملوت صنوان               
وأهنا متتلك الزمان واملكان      . 

تعال يا هابيل وأطل بوجهك اجلميل وقامتك املديدة حتف بك              
األطياف النورانية    . 

قابيل  :- ماذا تريدين؟     ------ هابيل؟ هل لديك االستعداد      
لسماع كلمات جتلب األمل ورؤيتك ملا تقشعر منه األبدان وتشمئز           

منه النفوس    . 
حواء :- أنا أعرفك جيداً أن لك القدرة لسماع ورؤية كل ما             

يدعوا إىل التنافر التام والشقاق الدائم         . 
قابيل  :- عندما يكون هناك مثن   . 

) كيف 29تذكرين اخلمور اليت جلبتها من أرض كنعان إىل بابل           ( 
أقمت الدنيا وأقعدهتا ولكن اشتريت سكوتك باحللي والديباج             

تذكرين عندما رأيت غواين امليديات يقمن يف دياري مألت الدنيا              
عويال وهددتك بالطرد والتشرد وكان الثمن أن ال تقترب أحداهن               

).30من قصرك   (
حواء :- ال تعرف غري ذلك   .الطرد   ....التشرد .... الغواىن    
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قابيل   :- نعم ال اعرف     .ولكن أذكرك عندما حطمت عروش فارس      
وزوجت الفارسيات جبنود يونانيني باركت العمل ومل يذكر التاريخ                   

).31أي رد فعل منك لقد كنت خرقه رخوة        (
حواء:- أنت هدمت احلضارات ودمرت الثروات         .وأنا كنت   

امحى.......
قابيل   ( مقاطعا إياها  ) كنت تقومني حبمايتها عندما جر أخيل تدفعه        
وحشيه ضارية عريته حول أسوار طرواده وقد شد إليها هكتور              

وتزوجت اندروماك زوجة ابنك من ابنه بنتوليم سكت ألهنا           
).32استبدلت ملك مبلك    (

حواء:- كنت دائما مهرج سريك يسعى إلضحاك التاريخ بوجه           
ملون ومالبس مقلوبة بطل         ..أسري....عبد....أمري....  تلبس وجوه   

متعددة. 
هابيل    :- صنعت القوانني والنظم      .ملاذا مل تقفي ضد اللواط يف       

)  ومل ترفعي صلواتك احتجاجاً على قتل األبناء يف          33ارض كنعان؟ ( 
) أين كنت من هذا كله ؟ أين أنت من شريعة           34أرض الفينيقيني ( 

)؟ وما هو دورك يف    36) وليكورغ    (35محورايب وشرائع صولون    ( 
)؟ ما هو موقعك من هذا كله؟ ال متلكني غري         37حمنة الطوفان ( 

العويل والنياح واالستعانة بسحر كهنة بابل          . 
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أتريدين أن تعريف ماذا أمحل؟ سأقول لك         -  أنا أمحل هابيل بعد أن      
أطبقت على عنقه يداي وشددت عليه حىت جحظت عيناه وازرقت           

شفتاه وخارت قواه ومل تعد لديه أنفاس تتردد           . 
ال يهم أنا قابيل وهابيل      ----- لقد ختلصت منه الزمان واملكان مل        

يعد أهل لترهاته وخرافاته اليت ال حمل هلا             . لقد ذهب إىل ارض    
الظالم . 

شبح هابيل  :- لن تعرف الطريق حنو اجلنة        .
قابيل  :- سأمسك الصوجلان وسأتبع أوالده وأحفاده من كل مكان          

عرب كل زمان .
لقد حتررت من هابيل     - لقد حتررت من هابيل     . 

حواء :- لقد مات هابيل هذه هو وعدك يا ريب        . وعدك وعدك إنك   
ال ختلف امليعاد اهلي ضاعت اآلمال إال لديك وتعطلت اهلمم إال             

عليك إليك املشتكي وعليك املعول يف الشدة والرخاء             . 
سيولد هابيل مع كل إشراقه مشس        . وتوهج فكر وإميان باحلقيقة        
املطلقة وستكرب قدراته وطموحاته وسيكون له مئات من األتباع                
قافلة تتبعها قافلة وجحافل تتبعها جحافل تسري إىل املوت بعزمية                
وثبات تأخذ خبناقها قوى غامضة مروعة رهيبة يف ظلمات الليل             

وبني احندارات الروح املكبوتة وأشالء النفس املمزقة تصرخ             
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وتصرخ بال انقطاع دون أن يكون لكلماهتا معىن أو هدف كي                
تفرض سكون قاتل حتوم فيه أشباح هائمة       . 
من الذي يستطيع أن يستو عبك يا قابيل؟        

هل استعملت يدك أم استعملت اآللة؟         
كيف سخرت حواسك هلذا األمر هل التقيت بالشيطان وهل               
عرفت منه كيف تكون العيون عندما تنبثق منها محم الغضب            

والوجه عندما يرتدى قناع الغدر والشفاه عندما تفرج عن أنياب                 
غادرة واليدان عندما تتحضر لتنقض على الضحية           . 

قابيل :- أما زلت يا حواء تنتحبني      . أغويل ونوحي أذ ريف الدموع       
والطمي اخلدود أنت ومن هم على غرارك          -------- النساء  

النائحات الباكيات البائسات الالئي ال حول هلن وال قوة أداة              
أجناب وعاء يتقيأ فيه الرجل مىت يشاء تعال يا فكتور هيجو وقل هلا            

)؟38ماذا متلك امسريالدا غري سحرها وفتنتها أمام األسقف           (
)؟39ماذا متلك سالومي غري رقصتها ذات الغالل السبعة          ( 

)؟ سأحفر   40 ماذا قدمت هيلني لطراودة غري احلرب والدمار           ( 
األرض وأمألها من أوالد هابيل       . 

)  فهذا 41حواء:- أي جنود نريون سددوا سهامكم حنو رمحي        (
). عمرت42سيمنحكم بشرا عقوهلم ميلئها الدخان والرماد          (
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األرض ووضعت اجلنس البشري وعرفت اخلري والشر واحلياة              
واملوت وابتهلت إىل اهللا أن يفتدى الذبائح البشرية وصليت أليه أن              
ال جترب العذارى على الزنا أمام ا آهلة عشتروت وتوسلت إليه أن ال               
يذبح األبناء على مذابح آهلة الفينيقيني وأن ال ينحين اإلنسان لرموز                  

اجلربوت والطغيان     . 
قابيل  :- صليت وتوسلت وابتهلت ال متلكني غري ذلك مخسة         

اآلالف سنة مل تعرفني غري ذلك ذليلة قابعة أسرية حىت عندما جتدين                   
نساءك اخلالدات ال تعرفني غري العويل والنواح ال أستطيع أن                     
أصدق أنك أنت أخذت القرار باخلروج من اجلنة ألنك رهينة               

الوقائع وأسرية األحداث حىت إنك ال تعرفني معىن االحترام وال               
حتاولني أن توضحي املواقف التارخيية اليت حفظت للمرأة كرامتها              

دائماً تلجئني إىل الذلة واخلنوع واالستكانة لتحصلي على لذة عابرة                     
ولقمة سائغة هذا هدفك من احلياة      . 

أين أنت من موقف النيب حممد         (ص) من السيدة عائشة عندما   
)؟  43عادت يف الصباح الباكر      ( 

أين أنت من األمام احلسني        (ع) عندما سألته زينب عن سبب    
) ؟ 44اخلروج  ( 
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أين أنت من موقف األمام علي        ( ع ) من السيدة فاطمة  (ع)  يف
)؟ 45حمنتها(

ليس املهم ماذا يتصرف أعدائنا معنا ولكن املهم كيف يتصرف               
أحبائنا معنا عندما نقول هلم ال ؟       

هل يكتم صوتك؟     
هل يكيل لك اآلالف اللعنات؟        

)؟ 46هل مينع عنك نسيم اهلواء        (
هل يسرق تارخيك ليعطيه إىل اآلخرين ؟           

تكمن املشكلة يا حواء مع أحبائنا وليس مع أعدائنا            . 
رمبا حتاسبني ألنك مهدت للخروج من اجلنة ودفعت الرجل اىل             

الشقاء والعذاب حتت غطاء الطموح والقوة وماذا أجىن من ذلك            
سوى حفنة تراب هل هذا ما كان يدور خبلدك أم أن الفعل كان               

نتيجة رغبة آنية وفكرة جاحمة ونزوة عابرة          . أنا أقرر أهنا املرة        
الوحيدة واألوىل واألخرية يف حياتك األزلية وستبقى هي املرة              

الوحيدة اليت حققت فيها أرادتك وستبقى أرادتك عمياه مبتورة                . 
ادفعن مثنها يا بنات حواء أبقي أسرية الرغبات احملمومة والشهوات                  

املرعبة ستملكني الكثري من احلقوق      . 
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حواء  (مقاطعة إياه  ):- أنت تتكلم عن احلقوق وأنا أقوم بالواجب          
تنازلت عن احلقوق مقابل الواجب حفظت احلضارات ألين أفكر              

بالواجب رعيت اجلنس البشري ألين أفكر بالواجب ولكن                  
قابيل  (يقاطعها قائال   ):- ولكن أنا الذي أقول سأمنحك احلقوق اليت          
ال تعرفني عنها شيئاً سأمنحك قراءة حق قرارات قابيل وحق القول          

نعم ألوامره وحق أن تكوين جارية يف قصر             ----- وجارية يف 
برملان ----- وجارية يف مكتب  ----- وجارية يف حمل   

جتاري----- ولكن من هي اجلارية؟    
) 47هي دمية من حقها أن تلبس      ---- كما يريد قابيل   (

من حقها أن تفعل ما يقرره قابيل ومن حقها أن تتصرف كما حيلو              
لقابيل ها أنت ترين كم متلكني من احلقوق          . 

أذهيب وأحبثي عن هابيل لتغطي به ذلة عارك ونقص معلوماتك وقلة              
خربتك احبثي عنه اركعي واسجدي فتشي كل فتحة وكل منفذ             

).48وكل قبو  ( 
سوف أوفر لكي مشقة البحث هابيل هنا فوق ظهري ملتصق يب ال           
ينفك عين أجوب األرض آل ختلص من رائحته النتنة وصوته األجش             
الذي يردد أفكارا غري قابلة للتطبيق أجوب األرض ألرى هل هناك              

من حيمل عين هذا العبء؟    . 
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حواء:- قابيل ماذا حتمل؟ هل جننت ماذا دهاك يا بين؟ ماذا تريد             
مين  

قابيل :- ماذا أريد منك بعد هذا كله؟ إال تعلمني؟             
)49حواء:- لقد أعطيت احلب والعائلة والثقة لقد أعطيت املعرفة                ( 

وعلمت كيف نكون أصحاب أرادة حنن عندما نتغري يتغري الزمان              
واملكان.  الزمان واملكان يتغري تبعا لنا      

قابيل   (يقاطعها بتهكم ):- عندما تأيت املصاحل خنلع رداء البطولة كما           
ختلع احلية ردائها عندما تلوح املنافع نتنكر لكل القيم واألعراف              

ونرتدي ثياب الكهنوت       ----
حواء:- هذه هي احلية يا قابيل     ---- ليس خيايل أبتدع ذلك أهنا       
موجودة وتلسع بنات الرافدين عندما تأوي كل منهن إىل فراشها                
وهي تبتهل إىل اهللا أن حتلم بأحالم سعيدة ولكن احلية هلا باملرصاد               

تقترب منها بال حياء وال وجل وتنسل إىل فراشها لتلسعها وختطف                
وليدها وزوجها   . 

قابيل :- هذه هي احلية اليت مسعت فحيحها      . 
حواء:- ولكن عرفت احلب والعاطفة واجلمال       . 

قابيل :-  أين أملك أكثر من ذلك أملك األقبية السرية والغرف             
املغلقة النتنة اليت حتوم فيها طيور البوم والعناكب وهناك أقرر                   
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مصريك على السجاجيد املتهرئة والكراسي اليت لفضت حشوهتا                
أضع االتفاقيات وأبرم العقود لتكوين سحلية جتوب الشوارع                  

تبحث عن لقمة عيش      . ملاذا خرجت من اجلنة هل فكرت ما عاقبة      
قرارك؟ امل تأخذي بنظر احلسبان النتائج؟ واآلن تتحدثني عن احلية              

حواء :- اجلنس البشري هل فكرت به؟ هل عرفت امللل والساعات             
الطوال والزمن الذي ال ينقضي والشيب الذي يأىب أن حيتل رأسي               
والصورة اليت ال تتغري واألحداث اليت يشبه بعضها بعضاً والثمار               

اليت تأىب أن تتوقف عن النضوج والطيور القابعة يف أعشاشها                 
والرياح اليت ال هتب واملاء الذي ال جيف والنور الذي ال خيتفي امل                  

تدرك كم تكون احلياة تبعث السأم والكآبة والوحشة كان جيب أن                  
أختذ قرار وأنفذ هذا القرار         . 

) لن تكوين يف يوم من األيام        50قابيل  :- قسماً بالراقصات اإلبل      ( 
صاحبة قرار أنت تنفذين القرار أداة استعملك كما أريد أحركك                 

كما أشاء تلبسني كما أقرر وتتحركني كما أرسم لك ستكون هناك          
حواء وحواء نفس الشكل نفس املظهر نفس العقلية ستضيعن بينهن                  
الواحدة شبة األخرى كل واحدة صورة لألخرى وستضعني السؤال              

التايل على قمم األبراج      . أين أنا؟ ومن أكون؟ أنا منهن؟          
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وسأقرر أنا من أنت؟ تذكري جيداً ستكون هناك ألف حواء وحواء              
ستصرخني أنا أعطيت املعرفة     ---- وأنا الذي حققت اجلنس      

البشري  ---ولكن من الذي يسمع صوتك؟ فرنني الذهب يعم           
اآلذان وشهوة السلطة تغلق أبواب العقل وسيضيع صوتك وسط                 

هذا كله أي حواء ماذا كانت هتمس احلية ذات األجراس يف              
أذنك .؟ احلية تبدل جلدها واآلن ستبدلني أنت ثياب حدادك كل            

يوم ستكون لك ثياب حداد جديدة      . 
حواء:- كفاك حقداً وغضباً ما هذا الذي على ظهرك؟        

قابيل :- قلت لك أنه هابيل   . 
حواء:- رباه أين شعره الذهيب الذي يتموج مع ضوء الشمس أين              
بريق عيونه أين قامته املمشوقة ماذا تبقى منه؟ ماذا فعلت                ----
حتمل خطاياك وتدور وهي تدور معك أينما تذهب لقد التصقت             

بك. 
قابيل :- جئت ألقدمه وليمة   . سترقصني وترقصني حول ابنك       

)  لقد عرفت كيف أضع حداً للحياة كما وضعت حداً        51هابيل  ( 
للجنة لقد أخرجته منها أنه هدييت         . خذيه استنشقي دماءه املتدفقة       

لقد تذوقت طعمه انه لذيذ مينح القوة واحلياة           .
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حواء :- دموع ---- اآلالم  ---ال سبيل إىل وصفها ستتذوق    
دماء أبناءك وستغتصب نساءك ومتزق أشالءك رباه انه املسيح فوق                   

صليبه انه احلسني بطاف برأسه انه كوكبة الشهداء الذين مل                
يساوموا من اجل البساط األمحر األرجواين أيها السماء ابرقي              

وأرعدي مزقي أدمي األرض لتنطلق احلرائق من قمم اجلبال              
ولتتصاعد أمواج البحار وتغطى أعايل األشجار أذهيب أيتها الشمس              

وراء األفق ولتهب رياح سوداء عاتية تقتلع القصور على ضفاف                
).52دجلة(

قابيل  :- ولو يل كما تشائني ستعيشني سنني وسنني وأيام تتلوها أيام              
وأنت تشاهدين بأم عينيك كيف ختتنق احلياة يف رمحك وستكونني              
وعاء لكل الرغبات احملمومة اهلائجة وستكون هناك حواء وحواء              

كلهم أنت وأنت كلهم استنساخ ستجدين صورتك فيهم وصورهتم           
فيك ال فرق على اإلطالق ستضيعني بينهم هل مسعت باملوت املوت           
ال يكفي لك يا أمي هناك موت آخر احتفظ لك به خصيصاً أريدك              

أن تشاهدي عملية املوت ألين احبك حب ال حدود له شاهدي           
املوت يا آماه ألرى ما هو رد فعلك وكيف ستبدو صورتك هل               
خترجني من حفله املوت بكربياء وشجاعة كما خرجت من اجلنة         

حتملني كربيائك الزائف    . 
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(قابيل يدور جبثه أخيه     )
حواء:- اعرفين يا قابيل أنا ضمري اإلنسان احلي الذي يتلوى عندما            

يري حطام اآلخرين    .الضمري الذي يؤمن بالرمحة واحلنان والعائلة            
يؤمن باهللا وحيب كافة خملوقاته ويسري فيه الضمري والعقل على خط             

) ماذا 53واحد امحل أخيك أشتم رائحته حتس آالمه وعذاباته          ( 
كانت الكلمة األخرية هابيل بسمة احلياة واحلب واحلرمان بوركت            

الساعة اليت ولدت فيها ولتتخلف اللحظة اليت فارقت فيها احلياة               
امسع إىل الطيور وهي تتغىن حببك وانظر بعينيك إىل جبال الرافدين               

فهي تنتظر نشيدك وغناءك ها هو خنيل العراق ينحين حزناً وقد              
خلع رداء كربياه لقد تساقطت الثمار وأخذت احلية ترتدي ثياباً            

فوق ثياهبا  . 
سأحتضن أبناءك يا هابيل وستكون هناك شرائع وقوانني تقف بوجه                

قابيل ستحاكم يا قابيل أمام امللكوت اإلهلي ستدافع عنك أبالسة            
اجلحيم وترسم عليك تعاويذها    . 

قابيل :- أزحيي عن كاهلي هذا العبء الثقيل تكلمي نفسي عن          
آالمك وأحزانك أرقص كفراشة حزينة       . جيب أن يعود من حيث     

أتى لقد جاء من التراب ليذهب إىل التراب سنخفيه هناك لنسلمه              
إىل األرض . 
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حواء :- أيتها األرض ابتلعي أبناءنا واسكيت عن خطايانا ولتذهب                
عرب السنني كي ال يراها أحفادنا ولتفتح اجلحيم أبواهبا لتكشف عن               

محم تتهاوى على أرض بابل وجبال حصاروست وأرض           
كنعان .قابيل مل تكتشف سر احلياة ومل تعرف أسرار النفس البشرية               

بكهوفها املظلمة وأعماقها املليئة باخلفافيش واهلواء            . 
هل امنحى أمسك من سجل الوجود قبيل أن ميزق البدر حجب             
الظالم؟ وتظهر الشرائع وتدون القوانني أهنض يا هابيل فأنا ال                  

أعرف ماذا خيبئ لنا قابيل وماذا يريد ببنات شعب الطوفان والزهور              
اليت دفنت يف األنفال هذا الشعب الذي قهر املوت ببناء أول سفينة                    

تغمر املياه وأنقذ اجلنس البشري       . بوركت يا شعب الطوفان يا      
واضع الشرائع أن قابيل يريد أن يضم حواء وحواء ليصل إىل أربع                     

)  أنه ينتقل كالربق كالربكان من    54دون أن يضع ضوابط وحدود      ( 
بيت إىل بيت ومن حانة إىل حانة حيمل جراثيمه وخمالبه وأنيابه             ( 

55.(
أه - يا هابيل سيكون هناك ألف ليلة وليلة على ضفاف دجلة اخلالد              

)56وسيموت شعب الطوفان بني أحضان اجلواري والغلمان            ( 
ستضرب شهرزاد حىت املوت بال رمحة وستجد قطعة من شعرها يف              
كل مكان ويفصل رأسها عن جسدها ليتدحرج مع مياه هنر اخلابور              
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إىل شط العرب وسيباع جسدها وسط طقوس توراتية على ضفاف           
) وأرض كنعان حتت لواء اهللا اكرب        57هنر النيل وارض حضرموت      ( 

ظلماً وعدواناً ان الذين قتلوا من أجل اهللا زيفا أكثر من الذين قتلوا              
بأسم الشيطان الشيطان ال حيارب الشيطان وإمنا حيارب املؤمنني            

املتقني وتبكي كربالء ويقتل موتى وادي الغرى وتغص الكاظمني               
بلحوم أبناءها فالشيطان ينتقل بسرعة هائلة يرتدي خفني من نار             .

من بسالم يا هابيل واترك حلواء مهمة إنقاذ اجلنس البشري               . 
قابيل :- امل تنتهي تعاويذك وتراتيلك أريد أن أخلد إىل النوم بعد               

عناء طويل لك احلق يف ترديد صلواتك وابتهلي مردده نشيداً              
جنائزياً فأنا اطرب على أحلان أشجانك         (حواء متد يدها إىل هابيل      

وترفعه عن ظهر قابيل وتضعه على األرض        ). 
حواء:- أول شهيد بني الشهداء      

أول قتيل يطاف على األرض دون رثاء      
أول من حتدى أرادة الطغيان        

أول من ترك احلياة ليواجه عامل املوت      . 
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الفصل الخامس 
( قابيل ينظر مليا إلى المرأة التي أمامه وهابيل 

). جثة هامدة على األرض

) أينما كنت من تكون هذه املرأة اليت          58قابيل  :- أيها الرب  ( 
أمامي . من تكونني أنا أعرفك جيداً لنا تاريخ مشترك صنعناه بأيدينا             

لقد عملنا معاً من أجل األنعتاق أال تتذكرين           . 
املرأة :- أردنا التحكم باجلنة والتحكم بالطيور مىت تغين واألمثار مىت            

تسقط والرياح مىت هتب واملياه كيف تتدفق            .
قابيل    :-  أردنا أن نسمع أصواتاً مل نسمعها من قبل أردنا أن نرى               

صوراً مل تتحقق يف عامل الوجود أردنا أن نتكلم يف ألفاظ مل يقدر هلا               
أن تتحقق أردنا أن نكتب قوانني ومعادالت ونظريات تغري من                

طبيعة الوجود  . 
املرأة    (متد يدها لتحتضنه   ):- أنا أمك حواء    .  اذكر كل شيء   . 
قابيل  (حيدق فيها وميسح عيناه     ):- أنت لست حواء أنت امرأة        

أخرى مثلت الدور برباعة وعربت عن الكذب بلهجة صادقة وعن           
العواطف بروح خمادعة     . أن احلقيقة تظهر أمامي جلية واضحة بعد          

أن أزيح هذا احلمل الثقيل عن كاهلي فقد كان هذا هو الشاهد              
الوحيد   (يشري إىل هابيل  )  على خزينا وعارنا الشاهد على اليد اليت        
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حرمت الوليد من طفولته حرمت املرأة من فراش عرسها والرجل              
من كهولته منعت املياه من اجلريان والطيور من أن هتاجر اىل             

أعشاشها .
املرأة:- ليس يل عالقة هبذا هذه أوهام نتيجة عناء يوم طويل يوم           

أصفرت فيه الشمس والتهم الغبار الفاكهة الغضة وخرجت                   
).59العناكب تبحث عن فضالت تأكلها   ( 

قابيل :- أظهري حقيقتك وأنزعي جلدك كم تستطيعني أن تتقمصي             
من الشخصيات؟ دعنا نعرف بعضنا بعضاً لقد خرجنا معاً من اجلنة             

حفاة عراة ال تدعينا ندخل يف تساءل دون جواب ونفتش عمن ميأل          
الفراغات ونبحث عن ا لنصوص اليت حنتاجها لنضع اهلوامش                . 

املرأة:- أكلت التفاحة وكانت لذيذة منعشة استسلمت ألغراء ها             
وماذا يف ذلك الست أمامك شكالً وهيئة ظل ومادة طاقة متفجرة              

وحركة دائبة    (حتاول اهلروب فيمسك هبا     ).
هابيل  :-  إىل أين هتربني أن لنا تاريخ مشترك لقد صنعنا حدثاً من             

أجل أن متتزج القوة بالفكرة      . 
املرأة:- هل تريد العودة إىل املاضي إىل اجلنة حيث تقبع حواء وينام               
آدم جثث هامدة هل تريد أن تقيم هلم حفالً جنائزياً وتردد صلوات             

كهنوتية بائسة؟    
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قابيل  :- نعم ملاذا ال تقولني أمنا حواء أنت لست حواء أنت أخيت                
وأنت..  شقيقيت  .

املرأة :- نعم أنا أختك   .. أطلق ما تشاء علي هابيل ماذا تعمل به أنه           
بيننا بشكل عائق    .

قابيل  :- دعك من هابيل لقد ارتكبتا اجلرم معاً         .
املرأة :- أي ... جرمية؟ 

قابيل  :- ال تتغايب لقد ارتكبتاها معاً      . 
املرأة :- قل ما هي األحداث   . إذا كنت عاملاً أنا أجهل األمر وأنا          

أعتقد أنك جتعل مين إنسانة مغفلة       .
قابيل  :- إنك تسحرين مين لكي حنيا جيب أن نكون على مستوى             

الواقع   
(يأخذ بيدها ويرفعها     ) 

:-لقد عملت هاتان اليدين معاً للتخلص من حواء وادم            . 
املرأة :- ( وهبدوء قاتل ) أنت الذي ارتكبت اجلرمية مبفردك وأنا           

كنت قابعة جنب احلية أحتمي هبا      . 
قابيل  :- علمتك احلية كيف تتخلصي منها وأخذت أنياب احلية            

وغرستها يف بطنها    . 
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املرأة:- كنت أدافع عن نفسي خوفاً منك فأخذت األنياب ألمحي         
نفسي.

قابيل :- ملاذا حتمني نفسك امل يكن صراخك وضجيجك ميأل اجلنة            
لقد مددت يدي ألخذ األنياب خوفاً عليك أين أحبك يا امرأة             

وأردت أن أمحيك لقد قال يل ولن أنسى ما قاله يل           .
املرأة:- ولكنك أخذت األنياب واغرزهنا يف أمنا حواء          . 

قابيل :- ال. أنا أغرزت واحد وأنت اآلخر لقد اشتركنا معاً كنت           
فرحة جذلة كانت عقبة أمام حتكمنا باجلنة كانت هلا شرائعها و             

قوانينها ونظمها لقد كانت هتيأ لطردنا وأن نصبح متسولني تذكري             
جيداً لقد غرست الناب يف جسدها بالضبط يف قلبها وأنت غرست             

اآلخر يف بطنها   . 
املرأة:- مت الفعل ال شعورياً دون وعي هل حتاسبين على الالوعي؟               . 
قابيل :- تلقني اللوم علي حبجة الالوعي هتربني إىل الالوعي لترفعي          
عن كاهلك وزر العمل لقد ضربناها معاً ودفناها معاً يف مكان نائي             

ال يعلم به أحد  . 
(املرأة حتدث نفسها قائلة      ):- غيب أعمته القوة واستعبدته فأصبح       
عبداً هلا دعيه يعتقد أننا قتلناها معاً ليبقى أسري هذه الفكرة هذه                  

الطريقة أستطيع أن أحكمه هبا أنه ال يعلم احلقيقة لقد مألت األرض              
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بعويلها ونواحها لقد أزعجين صراخها املتواصل وما كان علي إال            
أن... رباه  

املرأة    (تبكي حبرقة  ):- أنت تتلذذ بأملي وعذايب وتعيد إىل الذاكرة           
أحداث أريد مسحها من سيل الزمن      . 

قابيل  :- هذا هو املستحيل ما حدث      . حدث وال سبيل إلزالته من     
صفحة الوجود   . 

املرأة :- احلدث عالق بأذهاننا ال سبيل ملسحه منها ملتصق بذاتنا ال               
ينفك عنها هل نذهب ضحية قوانني مل تنشر وشرائع مل تدون هل              

تلفضنا صفحات الكتب؟     
قابيل  :- جيب أن ينتهي أحدنا حىت ال يكون شاهد على اآلخر هذه                

هي الطريقة الوحيدة اليت نلغى فيها احلدث         . 
املرأة :- ماذا تقول؟ هل هتذي؟ باألمس قتلت هابيل واآلن رباه أن             

عيناه تنذر بالشر هلا بريق جنوين تقتلين وتبقى وحيداً فريداً بني              
األموات فكر قليالً جيب أن نتعاون جيب أن تفكر ماذا تكسب                 

إذا ...  ال أستطيع أن أتذكر      . 
قابيل  :- مالك سامهة هل تعودين إىل الوراء لتتذكري األحداث           . 

املرأة :- ال.. أريد أن أترك لك حرية الرأي والتعبري            . 
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قابيل :- لقد كنت شجاعة ونفذتا املهمة معاً لقد رفضا ذلك الواقع             
أرادت أخراجنا من اجلنة    .

(املرأة تعود للحديث مع نفسها        ):- ليس هناك من يعلم ماذا      
حدث؟ ال أحد كان من الضروري أن أختلص منها لقد انتهى عاملها              .

عاملها اجلنة وليس األرض أهنا اآلن ترقد جثة هامدة يف أقاصي                  
األرض . 

)  ال أثر هذه قوانني األرض املوت والوالدة            60(تنظر إىل يدها   )( 
والشقاء والسعادة   . 

قابيل :- مالك هل الندم واألمل بدأ يتسلل إىل قلبك الغض الطري؟             
املرأة:- ال تكسب شيئاً ولكن فكر باخلسارة ماذا سوف ختسر؟         

كيف تعود إىل اجلنة وحدك أين أرى صوريت فيك حنن متشاهبان إىل                
حد بعيد جيمعنا تاريخ مشترك ولكن حنن جنهل بأن أهدافنا مشتركة              
سأعطيك أطفال يلتقون حولك ستجد نفسك بني عشية وضحاها           

لديك أوالد ال تفرق بينهم أحدهم يشبه اآلخر           . 
قابيل :- أنت تقدمي يل األوالد ال شيء سأقدمه لك سوى أن         

أضعك حتت محاييت سوف تلتذين بأنواع العذاب ستجدين             
االغتصاب والتملك والتسلط سأخونك وأنا عاشق وأمهلك وأنت          

).61زوجة وأنساك وأنت أم ورغم ذلك ستالحقينين كظلي           ( 
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املرأة :- أن لنا مبادئ وأهداف أكرب من هذه إىل      .
(هتمس إىل نفسها   ) 

 سأمنحه أوالد حيملون أمسه ويتنكرون له        . كأب ال يعترفون به     . 
سيكون وحيداً ال صديق وال قريب جير أحزانه وميتطى ظهر وحدته                  
خيلق بنفسه لنفسه آلف اله ويتضرع هلا مجيعاً ويتغذى عليها الواحد              

بعد اآلخر وعندما يأوي إىل خيميت سأعرف كيف أسحق كربيائه             
إذا قدم الدراهم أقدم له لذة زائفة وإذا قدم احلب أقدم له اخليانة                 

وإذا قدم تفاهات جمدة أقدم له تاريخ ملطخ بالفساد والتلوث             
والفقر واملرض    . 

قابيل  :- اعلمي أيتها املرأة القوانني أنا أحتكم هبا ال هتمهمي مع           
نفسك سأحكم بالقوانني الناس البسطاء سوف ترين كيف تؤطر                 
وتزخرف وتباع ومتزق ال أحد يعمل هبا           " القانون أنا " أوراق ال 

أكثر . 
املرأة (حتدث نفسها  ):-  أمحق .. أبله.. ختلصت من أمك وأرسلتها مع       

آهاهتا اىل حيث يذهب هابيل ستبقى أسري عنجهيتك وقوتك              
وسأقتات على ذلك فال مفر لنا ستبقى معا لن تكون هناك جنه           
سأخادعك وألوح لك باجلنة ولكن لن تراها ليس هناك سوى              

اجلحيم . 
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قابيل :- ولكن عندما قتلت هابيل رأيت أمي حواء ومسعت أنينها            
املكتوم . 

املرأة:- هذا عامل انتهى يا قابيل كان جمرد حلم عن زمن انتهى ال                  
ختدع نفسك ليس هناك جنه عامل حواء انتهى إىل غري رجعه جيب أن           

تعيش معا علينا مهمة دميومة اجلنس البشري          . 
قابيل :- هذه اجلثة اهلامدة ماذا سأفعل هبا أهنا بقايا زمان وىل وعهد           

مضى . 
املرأة:- كل ما تفعله تبىن له صرحاً وتكتب هنا كان هابيل            . 

قابيل :- وخطايانا وجرائمنا ماذا تفعل هبا        .
)62املرأة:- جيب أن تنسى يا قابيل سنكتب التاريخ من جديد           ( 

ليس هناك سوى آدم واحد وحواء واحدة       .
قابيل :- أنا آدم وأنت حواء      . 

(يرتفع صوت من بعيد وتظهر حواء ملطخة بالدماء تسري وهي              
تسحب نفسها ).

حواء: - صعد إىل السماء، حيمل األم ال تنتهي وترك هؤالء          
ينتقلون بني اخلرائب ليأكلون من جيف املوتى            . أهنم ال يعرفون   

كيف يكون النعيم وكيف يكون احلب سأمد يدي إليك يا قابيل                
وأضمد جراحايت وأمنحك حيب وحناين الذي مل تعرفه وسأكلمك            
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بالعقل واملنطق وسأنتظر وانتظر بصرب فارغ اليوم الذي متديدك إىل              
ونسري الدرب سوية وجنمع أوالدك وأوالد هابيل وسيكرب كل               

واحد منهم ليكون وليد عظيم وتتحقق املعجزات ويترمن الشعراء مل             
يكن احد يشبههم وال عقل كعقلهم وكتاهبم سيقرأه القاصي              
والداين وسيكون مصدر نور واهلام ألمم تريد حقها يف احلياة          

والعيش بأمان أهنم دفقه نور تتألق على أرض الرافدين بوركت يا                    
أرض العراق      

أي أرض طيبة أرضك      
وأي مساء صافية مساءك     

مثارك تعلو على املراعي والبطاح         
ومياهك جتري لتمأل حبار العامل      

خنيلك فارع القوام ومثارها عقيق اليمان إليك            
يا ارض العراق أقدم حيب وبركايت وصلوايت لتتألقي كتاج فوق                   

رؤوس البلدان وليخلد امسك على ممر األزمان        . 
 25/8/2005متت يوم  
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الهوامش

الفصل األول
أشارة إىل طريقة سري اجلنود النازيني اليت تشبه سري ألوزة               .  .1

العراق بعد حرب اخلليج األوىل كانت املياه ملوثة والسماء يتساقط               .2
منها مطر أسود وهي إشارة إىل أن النفط حتول إىل سالح يقتل به               

العراقيني . 
الكثري من األفكار والرؤى الدينية املتطرفة تضع اجلنة للوصول إىل                .3

طموحاهتا عرب الناس البسطاء الذين يذهبون ضحية هذه األفكار املتطرفة                
دون يعي أن الناس أن هناك فرق بني الضحية والشهيد كاإلمساعيلية              

والزرقاوية وكذلك األفكار الالدينية تضع عاملاً يتسم بالسعادة واحلرية            
والنتيجة هي واحدة كالشيوعية واألفكار اليت اجتاحت أوربا بعد الثورة            

الفرنسية وبالنتيجة تتحمل املرأة عبء هذا كله من الفقر واحلرمان           
نتيجة فشل هذه األفكار املتطرفة   . 

مسرحية ما كبث لشكسبري حيث لعبت اجلنيات دور يف سري       .4
األحداث ودفعت ما كبث طمعاً يف السلطة إىل قتل امللك دنكان      . 

 
الفصل الثاني

الفتيات الكرديات اليت هربت إىل مصر و إىل اخلليج           .5
هناك وثائق تؤكد أن هناك فتيات كرديات أرسلت إىل مسارح                .6

مصر. 

}78 {.……..….…….…………………….……………… قابيل يعود من جديد



- هذه قصة حقيقية من وقائع احملاكم العراقية حيث مسك          7.7
الرجل املرأة من شعرها الطويل واخذ يدور هبا حىت اقتلعت خصلة من                   

الشعر مع جلد الرأس     . 
م حيث1958أشارة إىل الوضع العام يف العراق منذ سنة         .8

غرق يف موجات من التعسف والقهر والظلم وبالتايل حرمانه من أبسط              
-الكثري من النساء نتيجة اجلوع و اإلرهاق و       9-9مقومات احلياة   . – 

الترمل تبدو يف الستني ويتبني بعد ذلك إهنا يف الثالثني من عمرها هذه              
حقيقة واقعة . 

كثري من النساء نتيجة احلروب اختفى األزواج بني مفقود            .9
وأسري ومهاجر وبقت املرأة مع األطفال وعندما حترر العراق من الظلم                  
عاد األزواج إىل املرأة قد كرب األوالد وأكملوا دراستهم احدهم قتل             

ابنه البكر و الثاين رهن البيت الذي تعيش فيه العائلة و األخر كان                  
السبب بسلوكه الطائش ترك املرأة و األوالد للبيت ليسكنوا يف منطقة             

مهجورة وهؤالء كلهم كان هلم زوجات أخريات            . 
 هذه واقعة حقيقية كان زوجها سكرياً وجيربها على التعري              .10

أمام أوالدها مث يشرب نصفه ويسكب النصف األخر على رأسها               . 
ترمز إىل امللكية حيث أن امللوك والرؤساء يسريون على            .11

السجاد احلمراء عند اليونان    . 
كتبت هذة العبارة مؤخرا إشارة إىل احلادث املروع الذي        .12

انتهكت غية حرمة اإلمامني        (ع)  يف سامراء وصرح الشيخ فاتح       
كاشف الغطاء يف حديث إىل املنار أنة فاجعة اإلنسانية وان أمريكا                 

تتحمل املسؤولية ألهنا متسك امللف االمىن         
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إشارة إىل املقابر اجلماعية واألنفال والتهجري القسرى يف          .13
الشمال والوسط واجلنوب    .

الفصل الثالث
أشارة إىل أسد بابل    . .14
السكندر املقدوين الذي قاد جيوشه عرب أسيا متيز بالبطولة و             .15

العنف و القسوة قتل القائد الذي أنقذ حياته يف معركة اربل وقتل ابن                 
أخت أرسطو أستاذه وكان مورخاً له قتله ألنه قال له حنن صانعوا              

أجمادك. 
ارض الكنعانيني هي ارض سوريا و فلسطني و األردن              . .16
ارض آمون هي مصر الفرعونية حيث آمون اله الشمس           . .17
 (يا شيوخ روما  )  الكلمة اليت خاطب هبا مارك انطونيو جملس          .18

الشيوخ الروماين عندما قتل يوليوس قيصر       . 
هذه الكلمة أطلقها املاديون حيث يقولون         (اآلهلة القادم من  .19

الشرق)  أشارة إىل أن ديانة التوحيد ولدت من الشرق وجاءت إىل              
أوربا. 

فيلسوف يوناين من الفالسفة السبعة يعترب الذرة هي املبدأ          .20
األول للوجود عاش يف القرن اخلامس قبل امليالد         .

من الفلسفة املثالية الواقع متغري وغري ثابت و احلقيقة هي            .21
املطلق يف الفلسفة املادية الواقع متغري وغري ثابت وهو احلقيقة وال           

وجود للمطلق . 
بروتوغوراس فيلسوف السفسطائية وهو الذي قال إن اإلنسان               .22

مقياس األشياء مجيعاً حكمت علية أثينا باملوت         . 
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هراقليطس من فالسفة الطبيعة يوناين قال إن العامل واحد و                .23
متغري وقوله املشهور     (انك ال تستطيع ان تسبح يف النهر مرتني        ).

أشارة إىل سقراط الذي حكمت عليه أثينا باملوت وشرب          .24
السم استجابة إىل أمر احلاكم مع متكنه من اهلرب           .

هذا رمز للشيطان ولكنه ليس جمسداً فالشيطان هنا هو النفس              .25
األمارة بالسوء اليت توسوس لصاحبها وتدعو إىل أعمال يتمىن القيام             

هبا . 
هذه العبارة مأخوذة من قصة      "اجلارة" لدستوفسكي. .26
هذه مأخوذة من قصيدة نزار القباين            "إىل أجرية " حيث يقول : .27

"ذهب وأحجار تشع فقاومي     ". 
الواقع له وجهان خري وشر وصدق وكذب فقري وغين اإلنسان          .28

علية التعامل مع هذين الوجهني و األديان جاءت لتوضح سبل ذلك              . 
الفصل الرابع

هذه واقعة فالزوجة املغلوبة على أمرها رفضت متاجرة زوجها             .29
باخلمور فقال هلا أنت تريدين القصر و السيارة و املالبس الفاخرة وما               
عليك إال القبول بذلك أو اخلروج من الدار ومل يكن هلا احد ميكن إن                

تلوذ به فهي يتيمة األبوين      . 
املرأة دائماً هتدد بالطرد من البيت إذا رفضت تصرفات زوجها                  .30

الشائنة  . 
يذكر إن أم امللك دار باركت السكندر الذي حطم            .31

اإلمرباطورية الفارسية     .يف ليلة واحدة زوج االسكندر املقدوين ألف            
جندي يوناين من ألف فارسية كوسيلة للتقارب بني الشرق و الغرب            . 
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مل يذكر التاريخ ردود فعل أم هكتور زوجة ملك طروادة بريام            .32
جتاه أخيل وابنه بنتوليوم وتزوجت زوجة هكتور من ابن قاتل زوجها               . 

كان اللواط شائعاً يف ارض الكنعانيني وهو ما يبدو من سلوك            .33
زوجة النيب لوط   (ع)  وكذلك بني ملوك اليونانيني و الرومان واعترب        

جزء من الطقوس الدينية ويذكر التاريخ ان الصراع بني سقراط واحد                  
اليونانيني كان حول القبيادس احد قواد اليونانيني الكبار           . 

كان الفينيقيني ومن بعدهم قرطا جنة يضحون باالبن البكر           .34
 طفل ضحايا حلرهبا األخرية مع     300أمام االهله وقدمت قرطا جنة      

روما. 
صولون    – مشروع يوناين. .35
ليكو رغ مشروع إسبارطي    . .36
موقف زوجة النيب نوح    (ع)  كان سلبياً   . .37
قصة احدب نوتردام تثري التساؤل التايل ملاذا وقع األسقف يف            .38

حب الراقصة الغجرية ملاذا مل يقف العلم و املعرفة و الدين رادعاً أمام              
ذلك احلب املدمر الذي جعل األسقف يقدم على أعطاء خيار            

المسريالدا يني الزواج به أو املوت وإذا كان ذلك فما فائدة العلم و            
الدين إذا مل يستطع أن يوقف النزعات املدمرة        . 

طلب سالومي من هريودس حاكم أورشليم زوج أمها راس             .39
يوحنا املعمدان مقابل هذه الرقصة الن النىب يوحنا رفض اخلضوع            

إلغرائها وهذا يوضح اثر الدين على النفوس        . 
حرب طروادة سببها أن باريس ابن ملك طروادة اختطف           .40

هيلني من امللك ميناس احد ملوك اليونان     . 
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هذه العبارة قالتها أم نريون عندما أمر نريون بقتلها وكانت               .41
األم هي السبب يف وصول نريون إىل سدة احلكم بالتآمر على زوجها        

وقتله . 
-  البشر اجلوف قصيدة للشاعر ت        .س.اليوت يصفهم  42.43

بأهنم شبه أموات     . 
أهنا قصة حديث اال فك عندما عادت السيدة عائشة إىل املدينة            .43

ومل يصدر من النيب       (ص) إي كلمة سوء هلا كان سلوكه ميثل أعلى          
درجات احلكمة    . 

كان الرد مبنتهى احلكمة وهو انه أمر البد منه وان جمريات            .44
األمور تتطلب ذلك و احلديث اتسم بالعقالنية و احلوار اهلادئ املتزن             . 

وقف معها يف حمنتها واستجاب إىل طلبها ومل يتجاهل االالمها                .45
وأحزاهنا   . 

ال جترؤ املرء على قول كلمة ال ألهنا تضرب ولقد أوضحت أن             .46
مواقف النيب    (ص) و آل البيت يتسم بالعقالنية و التفهم يف احلوار مع        

املرأة وليس التجاهل أو الضرب       . 
املرأة حولت إىل دمية وهذا ما أوضحته يف رواية          (األجساد.47

املقطعة ) أهنا أداة إعالن لقد تشيئت وحتولت إىل مادة قابلة للبيع و               
الشراء عرب أساليب تأباها اإلنسانية         . 

أشارة إىل األموال اليت هربت من العراق أثناء احلروب املدمرة           .48
منذ احلرب الصدامية اإليرانية وحىت االنتخابات كانت هناك عقود              

زائفة وعموالت وهتريب أموال كلها تذهب إىل اخلارج          . 
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لقد كانت املرأة حتتل مكانة متميزة يف العهود األوىل من              .49
التاريخ من سومر وبابل وسبأ ومصر الفرعونية وكانت نساء ملكات            

يف مواقع قرار ولكن هناك تغري حدث اعزوه لألمور التالية            : 
حدوث حروب مدمرة اضطرت املرأة ان تعتزل          )1

لتحافظ على العائلة و احلضارة     . 
الشريعة اليهودية حترم االتصال باملرأة يف           )2

الفترة الشهرية وحتملها مسؤولية اخلروج من اجلنة        .
اجملاعات و األوبئة جتعل املرأة عنصر ميكن           )3

االستغناء عنه و الرعي و الزراعة احلاجة إىل املرأة أكثر من                
الرجل .

وبناًء على ذلك جتد احلضارة اليونانية و الرومانية وهي             
حضارات جاءت بعد وادي الرافدين ومصر الفرعونية ختلو من               

نساء يف مراكز القرار ومل تستطع املسيحية و اإلسالم أعادت            
املرأة إىل سابق مكانتها التارخيية حيث توغلت األفكار بعدم              

أمهية املرأة  . 
وردت العبارة يف شعر لعبد اهللا بن علي العباسي عم املنصور          .50

وابن العباس السفاح وهو خياطب األمويني          
فاجلرح لن يهمل ولن يندمل      كال ورب الراقصات اإلبل      

إشارة إىل سلوك القبائل اهلمجية يف الرقص حول الضحية           . .51
هنر دجلة خالد على ممر السنني وهو ملك العراق فالتنبؤات            .52

تقول أن القصور على دجلة متيل إىل اخلراب كقصر اخللد وقصور ال            
برمك وأخريا قصور الطاغية   . 
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إن اهللا ميهل وال يهمل وحياسب الظامل      . .53
أشارة إىل اآلية الكرمية      (وان مل تعدلوا فواحدة   )  فالرجل يتزوج    .54

أربع نساء دون أن يقيم ميزان العدالة من الناحية النفسية و القانونية و              
االجتماعية  . 

أن اجملتمع ال حياسب الرجل على خطيئته مما يتيح له الفرصة              .55
لالندفاع األعمى حنو تنفيذ رغباته دون وازع من ضمري          . 

أشارة إىل شعر نزار القباين        .56
كان يوسع نفطنا الواقع يف الصحارى        

أن يستحيل خنجراً من هلب ونار       
واحسرة األحرار من اوس ومن نزار       

يراق حتت أرجل اجلواري     
كانت الفتيات العراقيات عرب جتارة الرقيق ختتطف وترسل إىل               .57

اخلليج لتعيش حياة ذل و العار         . 
الفصل الخامس

انه يقول أيها الرب وهذا يعين رب املال رب األسرة رب               .58
العمل . 

تعرض العراق لعواصف جعلت النهار ليالً أو التفجريات اليت              .59
هتدم البيوت القدمية لتخرج العناكب و احليات تلسع الناس األبرياء               . 

أهنا واقعية تنظر إىل األمور من زاوية التغريات وهي تنظر إىل           .60
يدها وال اثر للجرمية على يدها فضمريها مطمئن ال يعذهبا وال يقلقها                  
يف حني أن مكبث كان يقول يف مسرحية مكبث لشكسبري أن الدم              
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ملتصق بيدي ال سبيل ألزالته مهما حاولت أن أنظفها دليل على أن                
اجلرمية تشكل هاجس مضين له     . 

هذه العبارة وردت للكاتبة الفرنسية ماري كورويل وهي كما                .61
يلي  (مل أرى يف وحوش الغابة وال ثعابينها أقسى من الرجل يف تعاملة              
مع املرأة خيوهنا وهو عاشق ويهملها وهي زوجة وينساها وهي أم            ).

الكتب اليت تصدر عن الطغاة     . .62
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احملتويات   
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