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متهيد

عزيــزي القــارئ، دعنــا نفــرض أنــك شــخص أمــي جتهــل 
القــراءة والكتابــة، بــل إنــك جتهــل أي شــئ عــن العلم، وســوف 
أعطيــك ورقتــن، أحدمهــا حتتــوي عــى رمــوز وأشــكال  التينيــة 
ــوز  ــى رم ــوي ع ــرى حتت ــدة، واألخ ــة معق ــادالت كيميائي ملع

وطالســم ســحرية لتحضــر نفــر مــن اجلــن، ..

 يف هــذه احلالــة هــل تســتطيع التفرقــة بن مــا هو علــم وما هو 
ســحر ؟ أم أنــك ســوف تفــرض أن  االثنن حجابــان إلبعاد الرش 

ــب ورد املطلقة. وجلب احلبي
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»ال بأس أن  تعتدي على التاريخ، بشرط أن  ينجب منك 

طفًل مجيًل«

ألكسندر دوما
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إهداء

وإىل هذا الغر يب القادم

إليك أيها املبجل

أهدي هذا الكتاب،، 
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الفصل األول

سوار أفروديت
-1-

تسبيحة حورس
ــا  ــث ي ــت، كل حننم ــث، كل رخي ــال، كل يع ــا كل الرج أي
عبــاد )حــور - ور( ســيد ) وجــات ( ال ) كا ( امللــك يــا حلــي، 

ــن )رع( البكــر اب
أهيا األحياء يا أهل ما بعد األرض فلتأتوين مهللن

موا التسبيح بن يدي )سوبك( و )خنوم( و )حتوت( قدِّ
إنه يتألق

كام تتألق العينان عند خروجهام من الـ ) نوو(
إنه يتألق
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بكر ) رع ( الذي بصقه يف) اتوم(
والذي سوف جيدد الوالدة اآلن

إنه يتألق، إنه يتألق
اجلبار صاحب الرس األعظم

الكبش ذو القرنن الذي يقطع السامء واألرض عرًضا وطوالً
إنه يتألق

 العظيم الذي يزاوج )احت ( املهيب
الذكر الناكح النطف عن ) اتوم ( اليرسى

إنه يتألق، إنه يتألق
حورس -  الذكر املبارك حامي أبيه

االبن الذي يصل القلوب واألرواح بعد املوت
إنه يتألق

اهلليوبوليتاين الذي يتزعم اآلهلة
القرص املجنح املقدس القادم من غيابات الكون

الصقر املربقش املعبود يف بونت السفلية
إنه يتألق
إنه يتألق
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ــاس  ــن النح ــة م ــة املصمم ــون إىل الغرف ــة آم ــر كهن ــزل كب ن
بالكامــل، ونظــر إىل جســد كليوباتــرا العــاري الــذي حتــّول لــون 
ــه  ــد الــذي تعرضــت ل جلدهــا إىل اللــون األزرق بفعــل التجمي
ــق،  ــى قربمغل ــجى ع ــد مس ــا، كان اجلس ــام بتحنيطه ــاء القي أثن
ــا  ــي مالحمه ــرأة ختتف ــه الم ــرب وج ــذا الق ــى ه ــا ع كان منحوت
خلــف خصــالت شــعرها الطويــل املتناثــر حــول وجههــا الدقيق 
ــا ويســاًرا- تشــبه إىل حــد كبــر  ــة أفاعــي تتلــوى يمينً عــى هيئ
ــة  ــن الكهن ــرى م ــة أخ ــرب جمموع ــاط الق ــا -، أح رأس امليدوس
ــن مــا إن  شــاهدوا كبرهــم حتــى ضمــوا أيدهيــم أمامهــم  الذي
وطأطــأوا رؤوســهم يف تبجيــل، وأخــذوا يشــعلون البخــور 
ــة  ــط وأرضي ــى حوائ ــرشة ع ــؤؤس املنت ــل الك ــوع داخ املوض
الغرفــة، وينفخــون الفحــم ليزيــد اشــتعاله فــوق املبخــرة حتــى 
كادت الرؤيــة تنعــدم داخــل املقــربة بســبب كثــرة الدخــان 
املتصاعــد، ومــا إن  انتهــوا حتــى أشــار هلــم كبرهــم باالنرصاف 
مجيًعــا فيــام عــدا مســاعده الــذي أخــرج عصابــة ســوداء ُنقشــت 
عليهــا بعــض الرمــوز الغريبــة بــامء الذهــب، وربــط هبــا جبهــة 
ــرج  ــان فخ ــا االثن ــارة يفهمه ــه بإش ــار إلي ــذي أش ــن ال الكاه
وأحــر كبًشــا وســكينًا حــاًدا، وجلــس عــى األرض بينــام رفــع 
الكاهــن الصوجلــان ووضعــه عــى جبهــة املــرأة، ثــم أخــذ يتلــو 

ــذ. ــض التعاوي بع

حتية لك أهيا اآلله العظيم املستحوذ عى النور 
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ــن،  ــن األع ــي ع ــامت واملختف ــور بالظل ــون رع (، املغم )آم
ــم  ــدواب والنع ــراس وال ــخر األف ــوب، مس ــامل واجلن ــه الش إل
ــت األرض،  ــا حت ــر وم ــام وراء البح ــم ب ــي، العلي ــور اخلف ذو الن
ســيد آهلــة طيبــة ومنــف إيزيــس وأوزوريــس وحــورس وواهــب 

ــة. ــكندرية العظيم ــه اإلس ــرابيس إل ــة لس الربك

ــاة  ــاح احلي ــح مفت ــذي من ــي ال ــك بالتبن ــي ( ابن ــا ) بعنخ أن
ــه  ــكا، مــن أغضــب علي األخــرى، مــن أمنحــه امللــك يكــن مل

ــكًا. ــون مل ال يك

ــزل بركاتــك عــى هــذا اجلســد ليصعــد  أطلــب منــك أن  تن
ــرى. ــاة األخ ــوارك يف احلي ــا بج متوًج

- يعطــي الكاهــن إشــارة ملســاعده الــذي يضــع رأس الكبــش 
عــى األرض ويقــوم بذبحهــا وتنفجــر الدمــاء مــن عنقها لتســيل 
ــة  ــى األرضي ــوش ع ــات ونق ــل كتاب ــة، تتخل ــى أرض الغرف ع
لشــكل نجمــة مخاســية، يتوســط النجمــة شــكل ثعبــان الكوبــرا، 
ــا  ــوب عليه ــة مكت ــات النجم ــن مثلث ــث م ــان وكل مثل ــه قرن ل

بنقــوش أقــرب إىل اهلروغليفيــة وإن مل تكــن كذلــك.

ــول  ــة ليق ــورة مرعب ــه بص ــو صوت ــن ويعل ــدث الكاه - يتح
كالًمــا غرمفهــوم، ثــم يقــوم بوخذ يــد املــرأة بطول ســنتيمرات 
ــرج  ــا وخي ــرة يفتحه ــة صغ ــه علب ــن حمفظت ــرج م ــم خي ــة، ث قليل
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منهــا شــيًئا مــا يشــبه البــودرة الســوداء يمــأ هبــا أماكــن الوخــذ، 
ثــم يقــوم بدهــن اجلســد كلــه بالزيــت، 

خــرج املســاعد ليحــر املنشــود، بينــام وقــف الكاهــن عــى 
ــد  رأس اجلس

وبدأ يف تالوة تسبيحة حورس.

***
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عــاد كامــل الشــهر بـــ )كبــاكا( مــن رحلــة بحريــة باليخــت 
الــذي يعمــل عليــه، ربــط زمــام اليخــت بالشــاطئ، ثــم قفــز من 

فوقــه، وتــرك الــركاب يغــادرون اليخــت.

يمتــاز كبــاكا بجســد قــوي فيزيائيــا يمتلــك ســمرة ال تــدري 
أهــي لونــه الطبيعي أم اكتســبها مــن عمله امللئ بأشــعة الشــمس، 
مالمــح مرصيــة بســيطه بيــد أنــه يمتلــك ابتســامة مجيلــة ال يعكــر 

صفوهــا إال لــون أســنانه الصفــراء مــن تأثــر النيكوتن.

ــى  ــر ع ــده الصغ ــع ول ــه م ــذي يرك ــه ال ــكا هاتف ــد كاب تفق
الشــاطئ لعلمــه بعــدم توافــر شــبكة تغطيــة يف البحــر، ليجــد 3 

ــا.. ــرد عليه ــات مل ي مكامل

- يا خرب أبيض رشيف باشا!!

أعاد االتصال بالرقم ليجيبه من اجلهة األخرى ..
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- أيوه يا سعادة الباشا .. معلش أصيل كنت يف البحر.

حتــّدث كبــاكا إىل رشيــف باشــا يف بضعــة كلــامت، ثــم أغلــق 
اخلــط وأعطــى اهلاتــف لولــده، وقــال لــه يف حــدة : 

- اجــري هــات أخــوك الكبــر وتعالــوا .. عايزيــن ننضــف 
اليخــت عندنــا مصلحــة حلــوة الليلــة.

***

ــوت  ــادى بص ــف ون ــطاوي اهلات ــف البس ــدم رشي ــق املق أغل
جهــوري: ولــد يــا طــه 

- أوامرك يا باشا

ــكرية  ــة العس ــا التحي ــا معطًي ــل مرسًع ــو يدخ ــه وه ــا ط قاهل
لرشيــف باشــا اجلالس خلــف مكتبــه بمديرية أمن اإلســكندرية..

طــه شــاب صعيــدي قــادم مــن أســيوط، جســده نحيــل مائــل 
إىل البيــاض، يرتــدي الــزي املميــز لقــوات األمن املركــزي ويضع 

فــوق رأســه الباريــه يف حماولــة فاشــلة إلظهــار اهلندام

مــّد رشيــف يــده بورقة لطــه قائــاًل : هتجيب احلاجــات الى يف 
الورقــه، وتقــف عنــد املينــا الســاعة 10 بالليــل بالضبــط، هتالقي 

الــواد كبــاكا مســتني هناك تــروح لــه ومعــاك احلاجة دي
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مد طه يده وأخذ الورقة وهو يقول: - أوامر سعادتك يا باشا

انرصف إنت بقى دي الوقت ونادي يل صايف وانت خارج

خيــرج طــه لربهة، ثــم يدخل ممســًكا بيد صــايف التي متــي بثقة 
زائــدة ال تتناســب مــع وضعهــا كمتهمــة، وقبــل أن  تدخل مدت 
ــذي  ــذى يتوســط صدرهــا يف القميــص ال ــزر ال ــح ال يدهــا لتفت
أعطــاه إياهــا الشــاويش لرتديــه، حتــى ال جتلــس شــبه عاريــة يف 

القســم، تركهــا طــه يف غرفــة رشيــف وأغلــق البــاب وانرصف

***

مش تتهدي بقي يا صايف  

قاهلــا رشيــف وهــو يقــف أمــام زجــاج املــرآة املكســور ليعدل 
هندامــه ويصفــف شــاربه الكــث الــذي يعلــو شــفتيه الغليظتــن، 
كان وجهــه ممتلًئــا، وشــعره قصــر مصفــف بعناية، له بــرشة فاحتة 
ووجــه تغمــره محــرة العــز يرتــدي ســاعة مــن الذهــب اخلالــص، 

وبدلــة اســموكن رماديــة اللــون صممــت خصيًصــا مــن أجله

يــا باشــا أنــا عملــت حاجــة ؟؟ مــا تســيبونا نــاكل عيــش!... 
أجابــت صــايف

أخــرج رشيــف مــن درج مكتبــه علبــة ســجائر، اختــار منهــا 
واحــدة ملفوفــة بعنايــة مل تكن تشــبه بقية الســجائر، نــاول رشيف 
الســيجارة لصــايف ونظــر إليهــا برشاهــة قائــاًل : طاملا عايــزة تاكيل 
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ــدل  ــوه ب ــاكيل جات ــة، وهت ــا يف مصلح ــزك معاي ــا عاي ــش أن عي
مابتــاكيل العيــش واحلــالوة

أشعلت صايف السجارة و نفثت الدخان قائلة : عيني يا باشا.

***

الســاعة العــارشة مســاًء .. منطقة بحري باإلســكندرية بجانب 
مكتــب غفــر الســواحل، هــدأت حركــة املــارة حيث إننــا نقرب 
مــن هنايــة فصــل الشــتاء، واجلــو ال يــزال بــاردًا إىل حد مــا، يقف 
كل مــن كبــاكا وطــه الــذي حيمل بكلتــا يديه أكياًســا حتتــوي عى 
لفائــف مكتــوب عليهــا اســم أحــد مطاعــم املشــويات الكــربى 

باإلســكندرية والكيــس اآلخــر ملــئ بزجاجــات البرة.

يميــل كبــاكا عــى طه ســائاًل : هو ليه رشيف باشــا عايــز يطلع 
باليخت الســاعة دي يعني؟

نظــر إليــه طه يف متلمــل قائاًل : آين مــا اعرفش واجليــش عّلمني 
مــا اســألش، إين أنفــذ األمــر بــس، وبعديــن أكيــد فيــه مصلحــة 
حلــوة مــن بتــوع رشيــف باشــا وهيطلــع لنــا فيهــا لقمــة عيــش 

حلــوة، امهــد بقــى وبطــل قر.

حتــدث كبــاكا : ال أبــدًا أنــا بــس مســتغرب، الدنيــا لســه بــرد 
والبحــر مالــوش أمــان يف األيــام دي .. ربنــا يكفينــا رش قلبتــه.
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مل يعــره طــه انتباًهــا وأشــار بيــده قائــاًل : أهــو عالء بيــه وصل 
ملــا نشــوف جايــب معــاه إيه املــرة دي.

توجــه االثنــان إىل الســيارة الفارهــة الســوداء، ذات الزجــاج 
)الفاميــه(، واللوحــات التــي يوضــع فوقهــا )بــادج( القضــاء .. 
توقفــت الســيارة، نزل منهــا رجل يف أوائــل األربعينيــات، يرتدي 
بــذة فاحتــة اللون، يــرشب ســيجاًرا فاخــًرا .. انفتح البــاب املقابل 
لتنــزل صــايف ترتــدي فســتاًنا مــن جلــد النمــر ينتهــي طولــه عنــد 
بدايــة فخذهــا، ويكشــف عــن صدرهــا املضمــوم إلظهــاره بأكثر 

ــارة ممكنة. إث

ابتلــع طــه وكابــكا ريقهــام ومهــا يشــاهدان تفاصيــل جســدها 
وقــد ملعــت الشــهوة يف أعينهــم، اقربــت صــايف مــن عــالء الذي 
وضــع بدوره يــده فوق خرصهــا واجته ناحيــة طه، وكبــاكا قائاًل : 

- هم اجلامعة لسه ماوصلوش؟

أجاب طه : رشيف باشا لسه قافل معايا وجاي يف الطريق.

أشــار عــالء  إىل كبــاكا أن  يرافــق صــايف إىل اليخــت قائــاًل : 
روحــي معــاه اســتنينا يف اليخــت وأنــا هســتنى النــاس .

واقــرب منهــا وأعطاهــا قبلة، بينام تقــّدم كباكا يف نشــوة قائاًل: 
اتفضــيل يا ســت هانم. 
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وتبعهم طه بنظرة يملؤها احلقد.

مل متــر دقائــق حتــى جــاء رشيــف بســيارة ذات دفــع رباعــي 
وزجــاج فاميــه، توقــف أمامهــم ونــزل مــن الســيارة، حيــى عالء 

باألحضــان قائــاًل : فــن صــايف يــاض؟ 

أجــاب اآلخــر : إنــت كنــت عايــزين أســيبها يف الشــارع ؟!!  
مســتنية جــوه يف اليخــت.

اجته رشيف بنظره إىل طه متسائاًل : جبت احلاجة؟؟

هّز طه رأسه يف إجياب : جبتها يا باشا

ــه كيــس حشــيش  أشــار رشيــف إىل طــه، وأخــرج مــن جيب
قائــاًل: اســبقنا أنــت عــى اليخــت ظبــط حالــك، واحنــا هنجيب 

ــي وراك. ــد ونيج خال

ــا إىل  ــا متجًه ــرصف مرسًع ــيش وان ــس احلش ــه كي ــذ ط أخ
ــالء : ــف لع ــال رشي ــام ق ــت، بين اليخ

- خالــد جايــب الراجــل اخلواجــة وجــاي، مش عــارف ليه يا 
أخــي قلبــي مقبوض كــده من الشــغالنة دي املــرة دي!

- أوالً مســيو فرانكــو مــش أول مــرة نتعامــل معــاه، ثانًيا إنت 
 every كل مــرة تقــول الكلمتــن دول ونعمــل الشــغالنة ويطلــع

body happy  ماتصدعنــاش وحيــاة أبــوك.
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نظــر رشيــف إىل عــالء بامتعــاض، حــن ســمع صوت ســيارة 
تدخــل بتــؤدة إىل املــكان، وتقــف وتطفئ أنوارهــا، وُيفتــح الباب 
ليخــرج خالــد .. أقــرب الشــبه برشيــف، كان النــاس حيســبوهنام 
ــط  ــر، حيي ــرش صغ ــون، ذو ك ــي الل ــد قمح ــوة إال أن  خال أخ

بوجهــه حليــة خفيفــة مرســومة تضفــي عليــه مظهــر االســتقامة.

ــرشة  ــض الب ــن، أبي ــل مس ــرى رج ــه األخ ــن الناحي ــزل م ن
والشــعر، يرتــدي بذة أنيقــة غر متكلفة، يســتند عى عصا رأســها 
عــى شــكل كوبــرا، ومن البــاب اخللفــي نزلت امــرأة شــابة مجيلة 
ترتــدي فســتاًنا أســود اللــون قصــًرا، وتضــع عوينــات خفيفــة 
وشــاالً أســود، اقربــت وأخــذت بيــدي مســر فرانكــو، حياهــم 
رشيــف قائــاًل : هــاي مســر فرانكــو .. إزيــك يــا أســتاذة كاميليا 

منّوريــن اتفضلــوا.

وأشار إىل اجلميع لالجتاه إىل اليخت.

***
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ــول  ــن احلق ــراء م ــة خ ــرش رقع ــل تنت ــر الني ــازاة هن بمح
واألشــجار، حتــت الســامء الشــتوية امللبــدة بالغيوم يظهر فارســان 
يمطتيــان فرســيهام يســران يف حــذر، يرتــدي كل منهام خــوذة من 
النحــاس حتمــي الــرأس، وســرة جلديــة ملفوفــة حــول البطــن 
ومربوطــه مــن اخللــف ومثبتــة عــى الكتــف بحامــل مــن اجللــد، 
وفوقــه قطــع نحاســية حتمــي الكتــف، وينتهــي هــذا الــزي أعــى 

منطقــه الركبــة وقــد ُربــط بــه ســيف طويــل مــن احلديــد

أشــار أوهلــام إىل الثــاين أن  ينتظــر قليــال حتــى يرجــل من أعى 
الفــرس؛ لكــي يقــي حاجتــه أســفل شــجرة، وبينــام هــو يفعــل 
ذلــك ســمع صــوت آهــة مكتومــة، ثــم صــوت ارتطــام بالطــن، 
رجــع مرسًعــا واضًعــا إحــدى يديــه عــى الســيف واألخــرى عى 
لفافــة مــن الــربدي معلقــة يف الطــرف الثــاين مــن حزامــه، ومــا إن  
وصــل، وجــد زميله ممــدًدا عى األرض وجســده يرجتــف بالكامل 
مــن تأثر الســهم الذي اخــرق قفصه الصــدري، اندفــع إىل زميله 
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يتفقــده وإذا بــه يســمع صــوت خيــول جتــري قادمــة يف اجتاهــه، 
أخــرج ســيفه مــن غمده ونظــر يف عيــون الثالثة امللثمــن املندفعن 

ــم نحوه. بخيوهل

***

ــتعداد  ــيفه يف اس ــى س ــه ع ــا يدي ــا كلت ــدي مطبًق ــف اجلن وق
وتركيــز، ناظــًرا إىل امللثمــن الثالثــة الذيــن يمتطــون أفراســهم، 
والتقــت األعــن بتحٍد، وبــدون ســابق إنذار تقــّدم فــارس امليمنة 
مرسًعــا متجًهــا بفرســه ناحيــة اجلنــدي وشــاهًرا ســيفه، ومــا أن  
وصــل حتــى هــوى بســيفه عــى رأس اجلنــدي، الــذي تفاداهــا 
بســنتيمرات ولــّوح بســيفه ناحيــة الفــرس فأصــاب قدمــه، زعق 
ــة،  ــة كبــرة وانتفــض عــى أرجلــه اخللفي الفــرس وأطلــق صهب

فهــوى امللثــم مــن فــوق احلصــان وتدحــرج عــى األرض،

هــّم ملثــم امليــرسة أن  يتقــدم ناحيــة اجلنــدي بيــد أن  قائدهــم 
ــه بالتوقف ــار ل أش

ونــزل مــن أعى فرســه ومشــى واثًقــا متجًهــا إىل اجلنــدي دون 
حتــى أن  يشــهر ســيفه، اســتغل اجلنــدي اقرابــه وتقــّدم موجًهــا 
ســيفه إىل قلبــه، ولكــن امللثم جتــاوز الســيف يف خفة كبــرة وظهر 
مــن خلف اجلنــدي، لف يده حــول عنقــه وباليد األخرى أمســك 
بيــد اجلنــدي التــي حيمــل هبــا ســيفه وضغــط عــى رســغ اجلنــدي 

فانزلــق الســيف مــن يــده، وتركــة وابتعــد قائاًل :
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- ال أريــد أن  أقتلــك .. أعطنــا كل مــا معك وســوف أجعلك 
تذهــب يف أمان.

نظــر اجلنــدي حولــه وأخــرج خنجــًرا صغــًرا من حتــت قفازه 
ووجهــه إىل الفــارس الــذي تفــاداه وثنــى معصــم اجلنــدي حتــى 
أدخــل اخلنجــر يف عنقــه فــأرداه قتيــاًل، نــزل الفــارس الثالــث من 
عــى فرســه وذهــب جيمــع مــا بحــوزة  اجلنديــن املقتولــن، بينــام 
توجــة القائــد ومــد يــده إىل امللثــم األول يســاعده عــى الوقــوف 
قائــاًل : مــا زلــت يافًعــا يــا أخــي الصغــر .. عليــك أن  تعلــم أن  
هنــاك خيًطــا رفيًعا بــن الشــجاعة والتهور، فاألوىل جتعل الســيف 

بيمينــك والثانيــة جتعلــه بعنقــك، 

حترك كاملاء، وهاجم كاألفعى 

تذكــر هــذا جيــًدا وإيــاك أن  ختطو خطــوة إال بعــد أن  أعطيك 
إشاريت

قاطعــه امللثــم الثــاين وهــو يمــد يــده بلفافــة بــردي قائــاًل : أهيا 
الزعيــم عليــك أن  تــرى هــذا بنفســك.

تنــاول الزعيــم اللفافــة يف تــردد وفتحهــا فتغــرت مالحمــه مــع 
كل ســطر يقــرأه

أهنــى القــراءة، ثــم أعــاد اللفافة ملســاعدته قائــاًل : يبــدو أننا قد 
ــًأ فادًحا. ارتكبنا خط
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ركــب الثالثــة أفراســهم وعــادوا أدراجهــم دون أن  يالحظــوا 
الشــاب املختفــي خلــف الشــجرة البعيــدة، الــذي كان يتابــع مــا 

حيــدث وهــو كامــن يف صمــت حتــى انرصفــوا.

***
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اصطــف اجلميــع عى جانبــي اليخت، ومــا أن  بــات اجلميع يف 
جملســهم حتــى قام كابــاكا بتشــغيل موتــور اليخت والتقــدم به يف 
عــرض امليــاه، بينام قــام طه بفتــح زجاجــات البــرة وتوزيعها عى 

احلضــور، وجلس بجــوار كابكا يلف ســجائر احلشــيش. 

نظــر رشيــف إىل كاميليا قائاًل : منورانا يا أســتاذة إنت ومســيو 
ــحة دي تعجبكم؟ فرانكو، عى اهلل الفس

ابتســمت يف رســمية وقالــت مجلــه بالفرنســية ملســيو فرانكــو، 
الــذي نظــر لرشيــف وابتســم قائــاًل : مــريس مســيو رشيــف.

توجــه رشيف باحلديــث إىل خالد قائــاًل : إال صحيح، اتعرفت 
عــى مســيو فرانكو منن يــا خالد؟

أجــاب خالــد : عــن طريــق األســتاذة كاميليــا .. أنــا باتعامــل 
معاهــا من فرة كمرشــدة ســياحية، ملا يكــون فيه فوج فرنســاوي، 
ماهــي األســتاذة بقــت مديــرة أعــامل مســيو فرانكو هنــا يف مرص. 

ثم نظر بخبث إىل كامليا
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)ثــم اســتطرد( .. مــا علينا، ما اعرفش ليه ســاعتها حســيت أن  
الراجــل ده شــغال يف اآلثــار، وجــي يف الوقــت التامم، بعــد ما انت 

يــا رشيــف كلمتنــي وحكيت يل عــن احلاجة الــى عندك

هنا حتــدث عالء: النــاس دول بيقــدروا الفن واآلثــار والراث 
أكــر مننــا ميــت مــرة، يعنــي مثــال املســلة الفرعونيــة هتالقيهــا 
قــدام بــرج إيفــل يف فرنســا، ويف الفاتيــكان يف إيطاليــا، ويف ميــدان 
أيــا صوفيــا يف تركيــا، ويف البيــت األبيــض يف واشــنطن، يعنــي يف 
أرقــى مياديــن العــامل وهي يف مــرص مهملــة ومرمية، لعلمــك احنا 
الــى بنعملــه ده عمــل خــر، بندهيــم حاجة هــم أقدر عــى حفظها 
ورعايتهــا مننــا، إحنا مش بنهتــم بآثارنا خالــص، بالعكس ده إحنا 
لســه بنجــادل فيهــا، هل هــي حــرام واّل حــالل .. هــّم أوىل بيها .

ارتشــف رشيــف رشــفة من زجاجــة البــرة قائــاًل : عندك حق 
يــا عــالء أنــا حاســس إن  أنــا كــده باعمــل خدمــة للوطــن، ده أنا 

املفــروض أترقــى رتبــة كامن! 

ثــم أطلــق قهقهة كبــرة ونظر بخبــث لعالء : إنام هي األســتاذة 
صــايف مش ناويــة تفرجنا عى حاجــة النهاردة؟   

ثــم اجتــه بنظــره إىل كباكا قائــاًل: واد يا كبــاكا ما تشــغل املزيكا 
كــده والــال انــت عامل اليخــت صامــت؟ عاوزيــن الفنانــة صايف 

تــروق كــده وتروقنا.
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قامــت صايف من مقعدهــا يف دالل، واقفــة يف املنتصف، خلعت 
الشــال الشــفاف الــذي ترتديــه وربطتــه عــى وســطها وبــدأت يف 
ــا  الرقــص وأخــذت بيــد خالــد الــذي قــام معهــا بالرقــص مؤديًّ
اهتــزازات ودورانات حول نفســه، واجلميع يشــاهد يف اســتمتاع.

إىل أن  الحــظ رشيــف أن  فرانكــو ينظــر يف ســاعته بتأفــف، 
فأشــار لكابــكا إليقــاف املوســيقى، وذهبت صــايف للجلوس عى 
حجــر خالــد، بينــام أخرج رشيــف احلقيبة مــن حتت مقعــده قائاًل: 

نتكلــم بقى يف الشــغل.

***
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انتفــض هــارون مــن نومــه مطلقــا صيحــة مكتومــة وأنفاســه 
تتســابق، ينظــر إىل باقــي املســاجن النائمــن حولــه، وهو يمســح 
بيــده العــرق الغزيــر الــذي يتفصــد مــن أنحــاء جســده، وحيــدث 
نفســه: إهنــا املــرة الثالثــة التــي يــرى فيهــا نفــس الكابــوس، رأى 
نفســه حيمــل شــعلة هلــب ُيضــئ هبــا رسداًبــا مظلــاًم متفرًعــا عــدة 
تفريعــات تقــف عنــد إحداهــا امــرأة معطيــة ظهرهــا له، شــعرها 
األقــرب إىل االمحــرار ينســدل ُمضفــًرا إىل أســفل ظهرهــا، يلتــف 
ــل حصــان،  ــون  ليجعــل شــعرها أقــرب لذي ــه غصــن زيت حول
ــا  ــن ظهره ــرب م ــزء األك ــف اجل ــض يكش ــتاًنا أبي ــدي فس وترت
ــى  ــي ع ــوار ذهب ــام س ــف حوهل ــن يلت ــن اللذي ــا العاري وذراعيه
شــكل ثعبــان الكوبرا، وهــو حياول الوصــول إليهــا، وكلام اقرب 
ال جيدهــا يف مكاهنــا، وجيدهــا أمــام تفريعــة أخــرى مــن الرسداب 
فينطلــق إليهــا ثانيــة، ثم ثالثــة، ثم رابعــة حتى جيدها آخــر املطاف 
تقــف أمــام مــرآة بحجــم جســدها يف هبــو كبــر، وبجوارهــا قــرب 
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ــرأة  ــر إىل امل ــد النظ ــن، يعي ــة العين ــرأة مغمض ــه ام ــتلقي فوق تس
فيجدهــا تبتســم له ابتســامة تبعــث عى الرعــب و غصــن الزيتون 
الــذي حييــط بشــعرها يتحــرك كأنــه أفعــى، ولكنــه قبــل أن  يعــي 
هــذا املشــهد إذا بعمــالق يقــف أمامه حيــاول أن  يــرى مالمح هذا 
اجلســد العمــالق، وإذا بالعمــالق ممســًكا مطرقــة كبــرة هيوي هبا 

ــارشة. ــه مب عى رأس

***
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فتــح رشيــف احلقيبــة وأخــرج منهــا قطعة مــن العــاج األبيض 
عــى شــكل أنثــى متوجــة بتــاج حليــوان أســطوري جســمه مــن 
الريــش ورأســه أفعــى الكوبــرا وحتتضــن بيدهــا رضيعــا، قلــب 
رشيــف التمثــال بــن يديه دليــال عــى إعجابه بــه وناولــه لفرانكو 

قائــاًل : حاجــة فرعــوين أصــيل .. شــغل فاخــر ع اآلخــر. 

أخذهــا فرانكــو وقلبها بن يديــه مقربا إياها مــن عينيه وأخرج 
مــن جيبــه عوينــات مكــربة، ثــم مــط شــفتيه يف حــرة، ونظــر إىل 
كاميليــا قائــاًل مجلــة بالفرنســية وأومــأ برأســه كأنــه معــرض عى 
شــئ مــا، فأجابتــه كاميليــا بنفــس اللهجــة مســتفرسة، ورد عليها 

أنــه متأكــد ممــا يقول :

- هو فيه إيه يا اخونا ماتفهمونا! 

قاهلــا رشيــف بعصبيــة، ونظر لعــالء قائاًل :  هــو فيه إيــه يا عم 
انــت مش بتفهم يف الفرنســاوي!
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أجاب عالء: أظن إنه بيقول إهنا مش فرعوين.

نظــر رشيــف لكاميليــا مســتفرًسا فهــزت رأســها بإجيــاب، قام 
رشيــف مــن مقعــده يف هيــاج قائاًل: 

- ال احلــركات دي ماختلــش عــى، ده أنــا كنــت واقــف عــى 
إيدهيــم وهــّم بيطلعــوا احلاجــة دي مــن املقــربة، فيــه إيــه يــا عــم 
خالــد ماتشــوف الراجــل بتاعــك إنــت عــارف أنــا عملــت إيــه 
علشــان أكنــف احلاجــة دي؟! بأقــول لــك إيه يــا خواجــة احلاجة 

ــرين .... ــت بتفك ــيل وان كن دي أص

- اخلواجــة عنــده حــق يــا باشــا، الراجــل ماقالــش إن احلاجــة 
دي مــش أصــيل، هــو بيقــول إهنــا مــش فرعــوين، أصــل ده مــش 

شــغل الفراعنــة ده شــغل البطالســة.

اجتــه اجلميــع إىل مصــدر الصــوت فــإذا به طــه ألقى مجلتــه، ثم 
اســتمر يف لــف الســيجارة التي يمســك هبا

***

- بطالسة؟! إيه البطالسة دي؟! 

قاهلا رشيف وهو يرفع حاجبه ويمط شفتيه مستفرًسا

أجــاب طــه : البطالســة يا باشــا الــيل هــم اليونــان اإلغريق الى 
حكمــوا مــرص بعــد اإلســكندر ذو القرنــن، واتســموا البطالســة 
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ــاده كان  ــوس األول، وكل والده وأحف ــم بطليم ــان كبره علش
اســمهم بطليمــوس بــردك.

ابتســمت كاميليــا وهــي تقــول : صــح برافــو عليــك يــا طــه 
ماكنتــش أعــرف إنــك مثقــف كــده!!

نظــر إليهــا طه مبتســاًم، وهــمَّ أن  يقــول كلمة، لكنهــا وقفت يف 
حلقــه، ومل جيــد ما يقولــه فاكتفى بتلــك االبتســامة البلهاء .. 

أزاح خالــد صــايف مــن فوق رجليــه وقــال يف حزم: أيــوة يعني 
احلاجــة دي هيدفــع فيها كام؟؟

- مش ملا نشوف باقي احلاجة 

قالتهــا كاميليــا هبــدوء وثقــة جعلــت رشيــف ينظــر حولــه إىل 
اجلالســن قائــاًل: عنــدك حــق. 

ــى  ــب ع ــن الذه ــواًرا م ــرج س ــه، وأخ ــه يف جيب ــل يدي وأدخ
شــكل رأس أفعــى جســدها مــن الشــعر املضفــر وينتهــي بقطعــة 
مــن الزمرد منقوشــا عليــه نصف امــرأة عاريــة، تلقاهــا فرانكو يف 
شــغف وملعــت عينــاه قائــاًل بالفرنســية: وااااو ســوار افروديت!!

تبــادل رشيــف وخالــد وعــالء النظــر : يبــدو أن  البضاعــه قــد 
ــت للزبون.  راق

وصــدرت مــن خالد غمــزة لرشيــف مفادها أن  عليــه أن  يرفع 
الســعر، تكلمــت كاميليــا مــع فرانكــو بالفرنســية، ثــم أعــادت 
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ــه  النظــر إليهــم مســتفرسة : هــي دي كل الــى معاكــوا والــال في
حاجــات تانيــة؟؟

أجــاب رشيــف : ال فيــه قطعــة متثــال تــاين لراجــل بــس دي 
ماجبتهــاش علشــان الشــيلة ماتبقــاش تقيلــة، وفيــه لفــة بــردي 
مكتــوب فيهــا كالم بلغــه غريبة كده، خــيل اخلواجة يظبط الســعر 

يف  التامثيــل واإلســورة وأنــا هديكــوا الربديــة هديــة.

سألت كاميليا : طب ممكن نشوف الربدية ؟

فتــح رشيــف احلقيبة وأخــرج منها الربديــة وأعطاهــا لفرانكو، 
ــق  ــديدة وأطل ــة ش ــاه يف دهش ــعت عين ــا واتس ــر إليه ــذي نظ ال

ــوووو صيحــة: أو موندي

سألت كاميليا : كاليه؟

ودار حديــث بينهــام بالفرنســية، وهو يشــر إليها بشــئ أســفل 
الربديــة، فقامــت مــن مقعدهــا لتتفحــص هذا الشــئ، وهنا ســأل 

خالــد : هــو فيــه إيــه يا أســتاذة ؟

نظــرت لــه حماولــة أن  ختفــي نشــوهتا قائلــة : ال أبــًدا دي حتــة 
مقطوعــة يف الربديــة، بــس عــادي يعنــي.

هنــا قــال عــالء: هو إيه الــى عادي يــا أســتاذة .. أنا ســامعكوا 
بتقولــوا أن  ده ختــم كليوباترا!
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نظــرت إليــه كاميليــا وأخــذت نفًســا عميًقــا واجلميــع ينظــر 
ــر  ــزاز املركــب مــن أث بدهشــة، وســاد صمــت مل يقطعــه إال اهت
موجــة ضخمــة جاءت من الالشــئ، رضبــت اليخت بقــوة فهوى 
اجلميــع عــى األرض وانبطــح كبــاكا عــى مقــود املركــب جياهــد 

حتــى أعــاد اتــزان اليخــت مــرة أخــرى.

***
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ــام  ــزأران، وكل منه ــدين ي ــكل أس ــى ش ــن ع ــاوًزا متثال متج
يرفــع إحــدى قدميــه األماميتن ومســتنًدا عــى كرة، صعد شــاب 
ــتوقفه  ــرصون ليس ــرص قي ــة ق ــة يف مقدم ــلم العالي ــات الس درج
احلــارس مانًعــا إيــاه مــن التقــدم، غــر أن   الشــاب أخــرج مــن 
ــارس  ــتدار احل ــارس، فاس ــا للح ــرة أعطاه ــة صغ ــه ورق جعبت
للجنديــن الواقفــن شــاهرين رحميهــام أن  يســمحا لــه بالعبــور، 
جتاوزمهــا الشــاب واســتمر يف صعــود درجــات الســلم ليدخــل 
مــن باب القــرص، اجتــه إىل األمام بخطوات واســعة عــى األرضية 
ــة  ــامة مليئ ــرص بابتس ــات بالق ــدى اجلاري ــه إح ــام، قابلت الرخ
باإلغــراء، لكنــه أومــأ هلــا برأســه بحــزن، وتركهــا واجتــه مبــارشة 
إىل هبــو القــرص ليجــد امللكــة  كليوباتــرا جالســة عــى عرشــها يف 
ردائهــا احلريــري األبيــض، تضــع عــى رأســها ُحلًيــا ملكًيــا عــى 
شــكل رأس ثعبــان خيــرج مــن طرفيــه جناحــان لصقــر مرصعــان 
بالذهــب واألحجــار الكريمــة حييطان برأســها بالكامــل، ويغطي 
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رداءهــا كتفهــا األيــرس وهــو مكشــوف مــن الكتــف األيمــن عن 
ســوار يلتــف حول رســغها، مجيلــة خالبــة، وجههــا متجهم وهي 
ــن  ــر بــن رجاهلــا الذي جالســة يف صمــت تســمع احلديــث الدائ
ا مــن الكتان بلونيــه األبيض  جيلســون بمحيــط العرش يرتــدون زيًّ
ــان،  ــز حلاشــية امللــك وأعضــاء الربمل ــزي املمي واألمحــر، هــذا ال
وهنــاك بعــض قــادة اجليــش حيــث قــال أحــد رجــال احلاشــية 
بصــوت عــاٍل موبًخا أحد قــادة اجليــوش : وماذا عســانا أن  نفعل 
اآلن، أن  قــوات أكتافيــوس عى ســواحل اإلســكندرية وهو قادم 

ال حمالــة وال ينــوي خــًرا.

قــام قائــد اجليش بالــرد، ولكــن كليوباتــرا مل تعره اهتامًمــا وإنام 
ذهــب اهتاممها للشــاب الذي وقف بعيــًدا عن هــذا االجتامع، وما 
إن  جــاءت عينــاه يف عــن كليوباترا، هزت رأســها حمدثة نفســها،

»يبدو أنه يوم األخبار السيئة«.

***

حتركــت كليوباتــرا يمينا ويســارا يف عصبية بالغة وهي تســتمع 
إىل روايــة الشــاب وهو حيكي هلــا ما رآه.

ــي دون أن   ــام أمرتن ــالة ك ــن للرس ــن احلامل ــت اجلندي - تبع
يالحظــا، ومشــيا حتــى وصــال إىل منطقــة منحــدرة بالقــرب مــن 
)بايمــو( )حمافظــة الفيــوم قديــاًم وعندهــا انقــض عليهــام قطــاع 

طــرق ملثومــون قتلومهــا وأخــذوا كل مــا معهــام.
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- هــل أنــت متأكــد أن  الرســالة وقعــت يف أيــدي اللصوص؟ 
)تكلمــت كليوباتــرا يف حدة(

أومــأ الشــاب برأســه يف خيبة أمــل قائــاًل : نعم ســيديت .. يبدو 
أن  اآلهلــة تقــف يف صــف أوكتافيوس

- ليكن ... هذا لن يمنعني من املوت  كآهلة.

ــة  ــدك يف مهم ــاين( : أري ــاب )كيت ــة للش ــها قائل ــت رأس رفع
ــرة. أخ

نظر إليها الشاب : أنا حتت أمر مواليت.

***
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جلــس هارون مكبــل اليدين باحلديــد عى املقعد اخلشــبي أمام 
طايــع املرتــدي جلباًبــا صعيدًيــا واســع الصــدر، شــاربه الضخــم 
خيفــي  شــفتيه ويرســم مــع حواجبــه الثقيلة صــورة مجيلــة للكافر 
يف أفــالم فجــر اإلســالم، وقبل أن  يتحــدث طايع أشــار للحارس 
الــذي جــاء زاعقــا يف باقــي املســاجن حتــى يبعدهــم عــن هــذا 
املجلــس، كان تأمــن الســجن مبالغــًـا فيــه وانتــرشت احلراســات 
يف كل مــكان واالســتعدادت األمنيــة يف أعــى مســتوياهتا، وكيــف 
ــن بكــري  ال وهــذا لقــاء جيمــع بــن املتهــم هــارون الضــوي اب
الضــوي، كبــر عائلــة الضــوي واملعروف عنهــم نشــاطهم الكبر 
يف االجتــار باآلثــار والســالح مــع عمــه طايــع القائــم بأعــامل كبر 
العائلــة، حيــث أن  البكــري يمــر بظــروف صحيــة صعبــة للغايــة 

وابنــه حبيــس يف الســجن. 

- أخبارك إيه ويا ولدي؟
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- نحمد ربنا يا عمي، أخبارك وأخبار أبوي إيه؟

- أبوك بعافية حبتن شكلها النهاية والزمًا يشوفك.

مل تتغــر مالمــح هارون وطأطأ رأســه ناظــًرا إىل احلديد املربوط 
يف ذراعه، بينام انحنى جســد طايع مقرًبــا من أذن هارون : هتالقي 
يف وســط الزيــارة مفتــاح الكلبش، غدًا يف املســاء هيحصل شــغب 

والزنزانــة هتتفتــح، خيل بالــك عى روحك.

قــام طايــع وربــت عى كتف هــارون وقبــل أن ينــرصف وضع 
ورقــة مــن فئــة الـــ 200 جنيهــا يف جيــب احلــارس الــذي أتى إىل 
هــارون قائــاًل : يالــال عــى زنزانتــك يــا متهــم. ووضع يــده يف يد 
هــارون واجتــه إىل الزنزانــة، ثم مــال عــى أذين هارون قائــاًل : إنت 

الليلــة حمبــوس انفــرادي يــا متهم.

***
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أطلــق رشيــف باشــا ســبه وهــو ينتظــر فــرد أمــن اجلامعــة أن  
يفتــح لــه، تــرك ســيارته واجتــه مرسًعــا إىل مبنــى عميــد اجلامعــة، 
ومنهــا إىل مكتــب هيئــة التدريــس حتــى وجــد مكتــب األســتاذ 
رسحــان عبــد الغني أســتاذ التاريــخ اليونــاين، دخل احلجــرة دون 
اســتئذان وكان الدكتــور منهمكــاًم يف قــراءة بعــض األوراق أمامه 
عــى املكتــب حتــى أبــرص رشيــف، فــرك مــا يفعــل  وقــام مرحًبا 
ــب  ــه، طل ــل البوفي ــل عام ــط زًرا فدخ ــه وضغ ــف، أجلس برشي

فنجانــن مــن  القهــوة، وبعدهــا نظــر بريبــة إىل رشيــف قائــاًل :

- أنــا عــاوز أســألك ســؤاالً يــا رشيف باشــا، الــورق الى انت 
جبتهــويل ده املفــروض إنــه متصور مــن بردية أصليــة .. صح ؟

تنحنح رشيف قائاًل : هذا ما نظنه.

- إذًا أنتم مل تعثروا عى الربدية األصلية حتى اآلن ؟ 

أومأ الدكتور برأسه يف سخط.
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حتــدث رشيــف : طــب يــا دكتــور أظــن إنــت مصحينــي مــن 
النجمــة وقلقنــي قبــل ميعــادك أكيــد ده معنــاه إن  عنــدك حاجــة 

تقوهلــا والــال إيــه يــا دكتــور؟

- شــوف يــا رشيــف بيــه، الربديــة دي لــو كانــت حقيقــة وأنــا 
أعتقــد مــن املكتوب فيهــا إهنــا حقيـ ..

ــا : أيــوة الــكالم الــى مكتــوب .. إيــه  قاطعــة رشيــف حازًم
الــكالم الــى مكتــوب؟

عــدل وضــع عويناتــه قائــاًل : مــن الواضــح أهنــا رســالة رسية 
كانــت باعتاهــا امللكــة كليوباتــرا إىل كبــر كهنــة آمــون يف طيبــة 

بتطلــب منــه طلــب غريــب جــدًا.

- طلب إيه يا دكتور ؟

- بتطلــب منــه إنــه يقيم عليهــا شــعائر وطقوس خاصــة واليل 
أقامهــا قبــل كــده عــى اإلســكندر، وكانــت الســبب يف اختفــاء 
قــربه إىل اآلن، الغريــب أهنــا طقــوس املفــروض مايعملهــاش حد 
ميــت أبــًدا وده الــى مشــككني يف صحــة الرمجــة الــى وصلــت 
هلــا، والغريــب برضــو إن  قــرب اإلســكندر وقــرب كليوباتــرا مل يتــم 
ــد مــكان  ــا تــم حتدي اكتشــافهام حتــى اآلن، مــع العلــم أن  تقريًب
املقــربة بدقــة عــدة مــرات، وكل مــرة نقــوم باحلفــر ومانالقيــش 
املقــربة، فــده بيدينا فكــرة إن  احتامل تكــون الطقوس دي مقدســة 

فعــال وكانــوا مــن خالهلــا بيتواصلــوا مــع قــوى أخــرى.
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ــا مــش فاهــم حاجــة ممكــن توضــح شــوية؟ يعنــي إيــه  - أن
ــة؟! ــرى ومقدس ــوى أخ ــت وق ــى املي ــة ع ــوس غريب طق

- شوف يا رشيف باشا عمرك سمعت عن لعنة الفراعنة؟

- سمعت طبًعا بس ماركزتش يعني.

- كان فيــه بعــض املقــوالت بتقــول أن  الفراعنــه توصلوا ملمر 
معــن بينهــم وبــن عامل اجلــان يمكن من خــالل ده اتعلمــوا أرسار 

جديــدة لدفــن امللوك وإخفــاء املدافــن، واجلن ســاعدهم يف ده

- أيوة يعني قصدك تقول أن  قرب كليوباترا خمفي باجلن؟

- مــط الدكتــور شــفتيه قائــاًل :مــش بــس كــده الربديــة كلهــا 
ــكندرية يف  ــل اإلس ــة أه ــي لغ ــة وه ــة الديموطيقي ــة باللغ مكتوب
عــرص اإلغريــق، إنــام الفقــرة األخــرة مكتوبــة بالفرعونيــة و ده 
يعطــي داللــة مــا عــن كيفية فتــح املمــر ده وهــي طريقة قــد إيه ... 
)ســكت قليــال وهــز رأســه يمينـًـا ويســاًرا ثــم قــال( : غريبــة، إنام 
هــذا يعتمــد عــى إذا كانــت الربديــة موجــودة فعــال أم ال والرمجة 

صحيحــة فعــال أم ال.

***

ــا )روب( طــويب اللون، وكان  جلــس عالء داخــل مكتبه مرتديًّ
منهمــكا يف مراجعــة بعــض الكتــب واملراجــع التــي أتــى هبــا مــن 
املكتبــة صبــاح اليــوم وقــد تشــتت ذهنــه بينهــا، حيــاول أن  يعرف 
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أي شــئ عــن هــذا الســوار األثــري الــذي يقدمــون عــى بيعــه، 
والــذي يعتقــد أنه ليــس بســوار عــادي وأن وراءه لغًزا كبــًرا وأنه 

ال ُيـــقدر بثمن . 

رن اهلاتــف فأعــاد عــالء مــن رشوده ومــد يــده يلتقــط اهلاتف 
ليتعــرف عى الرقــم املكتوب، وإذا بشــئ يمرق مــن أمامه كالريح 
.. انتفــض مــن مقعده واتســعت عيناه ونظــر حوله مل جيد شيئــًـا. 

مــط شــفتيه يف امتعــاض وأجــاب عــى اهلاتــف فإذا بــه صوت 
رشيــف يســتفرس منــه عــن اجلديد،

أجــاب عــالء : أنــا جبــت كتــب ومراجــع بتتكلــم عــن الفرة 
دي ولقيــت كالم عــن إنــه كانــت فيــه طقــوس معينــة منتــرشة يف 

الوقــت ده لكــن لســه مــش عــارف أوصــل حلاجــة .

قطــع كالمــه يف حــدة واتســعت عيناه عــن آخرمهــا عندما رأى 
خيــاالً يقــف خلفــه يف انعــكاس الضــوء عــى زجــاج املكتــب ..  

لــف جســده وأزاح كرســيه يف عنــف ..

جــاءه صــوت رشيــف من اجلهــة األخــرى : آلــو عــالء .. آلو 
فيــه إيــه يــا ابني؟

رفــع عالء الســامعة إىل أذنه وأخذ نفًســا عميقا قبــل أن  جييب :

- ال أبًدا مافيش حاجة.
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تســاءل رشيــف : هــو إيــه الــى مافيــش حاجــة! أمــال ســكت 
فجــأة كــده ليه؟

انخفــض صــوت عــالء وأجــاب بحــزم : مافيــش حاجــة ملــا 
أبقــى أشــوفك هابقــى احكــي لــك.

أهنــى عالء املكاملــة وقلب نظــره يف احلجرة ذهاًبــا وإياًبا، وأخذ 
املرجــع الــذي أمامــه وذهب بــه إىل غرفه النــوم وهو حيدث نفســه 

أن  مــا حدث مــن حلظة كان جمــرد هتيؤات.

***
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ــه  ــق بجــوار أبي ــر النحــايس العتي جلــس هــارون عــى الرسي
املمــدد والــذي يتفصــد العــرق  مــن جســده وتبــدو عــى عينــه - 
التــي أحاطهــا اللون الداكــن - عالمــات اإلعياء، أمســك هارون 
بيــد أبيــه وطبــع عــى جبينــه قبلــة، حــن هــم األخــر بالــكالم، 
حــاول هــارون أن  ينهــره ليمنعــه عــن الــكالم إال أن  أبــاه جاهــد 

قائــاًل :

ــرف  ــت الزم تع ــش .. وق ــدي مافي ــا ول ــمعني ي - الزم تس
ثروتــك احلقيقيــة، بعــد مــويت إنــت الــى هتــورث العــز وهتكون 

الكبــر مــن بعــدي والزًمــا ثروتــك حتافــظ عليهــا.

- ربنــا يطــول لنــا يف عمــرك يــا كبر، إنــت صحتــك زي الفل 
كالم احُلكــام مــا يلــدش عليك يــا بوي.

- فاكر يا ولدي جدك اهلل يرمحه؟

- اهلل يرمحه يا بوي إيه فكرك بيه ديلَوك؟
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- ماهــو يــا ولدي الســبب يف موت جــدك هو نفس الســبب يف 
العــز الــى احنا فيــه دلوك

ارتســمت عالمــات التعجــب عــى وجــه هــارون، وهــمَّ بــأن 
يقــول شــيًئا إال أنــه توقف حن شــعر أن  عمه مســتمر يف الكالم..

- بعد زلزال 92 بســنتن جينا يف أول موســم الشــتا عى يومن 
املطــرة ماتوجفيتــش فيهــم واصــل، وقبــل فجــر اليــوم التالت قام 
النيــل غضبــان وهاجــت امليــة واجتــاح الســيل كل حمافظــة وقرى 
أســيوط .. طلعنــا نجــري بيــك وكنت لســه يف اإلعداديــة وكانت 
امليــة نازلــة رخ فــوق دماغنــا وطوفــان زحــف مــن  ناحيــة اجلبل، 
طلعنــا نجــري عــى الصحــرا نحتمــي فيهــا بعــد مــا امليــة دكــت 
البيــوت وجرفتهــا معاهــا يف ســيلها، وبالنهــار بعــد ما ربنــا نجأنا 
عرفنــا أن  درنكــة، القريــة الــى جنبنا اتبــادت ومــات كل الى فيها 
وان الســيل شــال وخلــع مــن األرض خمــازن تكريــر البــرول الى 
انفجــرت وبقــت عبــارة عن محم نــار عايمة عــى وش امليــة، والى 
مــا ماتــش من املية مــات حمــروق يف النار، رحنــا أنا وجــدك وباقي 

الكفــر نشــيل امليتن..

.. هنــاك أغلــب النــاس احتمت بالديــر الكبر وماتــوا يا عيني 
جــوه الديــر، ملــا ُرحنــا أنا وجدك مــع رجالة الكفر علشــان نشــيل 
اجلثــث املتفحمــة يف الديــر، الرجالــة مارضيــوش خيشــوا وخافــوا 
وقالــوا دول قبــط ونصــارى، حتــى املــوت فيــه تفرقة يــا ولدي!!  
املهــم دخلنــا أنــا وجــدك ومعانــا رجلــن تالتــة، واحنــا بنشــيل 
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ــا أوضــة حتــت الديــر مــن النحــاس عليهــا نقــوش  اجلثــث لقين
ــن  ــش عارف ــدك م ــا وج ــت أن ــر، وقف ــات كت ــوين وحاج فرع
نتــرصف حلــد مــا جدك قــرر ينــزل وفعــال نــزل وجــاب صندوق 
مليــان مســاخيط فرعــوين مــن الدهــب والعــاج، لكــن األهــم من 
املســاخيط  لقينــا اخلاتــم الــى يف يــدي ده وخمطوطــة كانــت جــوة 
الصنــدوق، فرحنــا بالكنــز لكــن جــدك اهلل يرمحــه بعدهــا جالــه 
هــوس، وبقــي بيخطــرف وبيكلــم نــاس مــش موجــودة وبيقــول 
حاجــات غريبــة ومــش مفهومة، ويف يــوم لقيناه غرقــان يف الرعة، 
رمــى نفســه فيهــا بعد أقل من شــهر مــن عثورنــا عــى الصندوق، 
عرفنــا بعدهــا أن  املخطوطــه دي خمطوطــه قديمــة من أيام ســيدنا 
ســليامن، وكانــت عبــارة عن حتالف بــن قبيلتن، قبيلــة من اإلنس 
مــع قبيلــة مــن اجلــن الــى بيحمــي املقابــر وخيفيهــا عــن العــن، 
بعدهــا نــاس يامــا يف عيلتنــا صاهبــم العتــه الــى صاب جــدك حلد 
مــا جــه لنــا شــيخ عــارف وحــر اجلــن املســئول عــن املخطوطه 
وعملــوا معانــا عهــد ال نمســهم وال يمســونا، ومــن ســاعتها يــا 
ولــدي واحنــا يف إيدنا ســلطه وقــوة الــى هتبجي يف إيــدك من دي 
الوقــت ياولــدي .. إيــاك هتدرها أو تســتعملها غلــط! إياك ختالف 

العهــد يــا ولــدي إيــاك ختالف.  

ثــم فــرك إصبعــه جاذًبــا اخلاتــم األثــري وأخرجــه مــن إصبعه 
وأمســك يــد هــارون وألبســه اخلاتم ..

حاول هارون إبعاد يده قائاًل : ده خاتم الكبر يا ابوي!
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أجــاب الضــوي : مــن النهــارده إنــت الكبــر ومــش هينفــع 
تتحكــم يف املخطوطــه وال حيصــل اتصــال بينــك و بــن اجلــن من 

غــر اخلاتــم، حافــظ عليــه يــا ولــدي، وحافــظ عــى العهــد.1

فــت 
ّ
1 - - ) هامــش : حقيقــة فــي نوفمبــر عــام 1994 حدثــت عاصفــة خل

 ال ُين�ســى، كارثــة درنكــة.
ً
حدثــا

ودرنكــة قريــة صغيــرة غــرب أســيوط، بنيــت فــي مخــر الســيل، و ليــس 
هــذا فحســب، بــل أن  منازلهــا هشــة مــن الطــوب اللبــن.

أغــرق الســيل قريــة درنكــة فجــر الثانــي مــن نوفمبــر، و لكــن الكارثــة لــم 
تقــف عنــد هــذا الحــد!

في مخر السيل تم بناء عدة مستودعات للوقود! لم يتحمل بعضها قوة 
السيل الهادر فانهارت؛ ليبحر الوقود في مجرى السيل إلى القرية املكلومة!

اشــتعل الوقــود فــي القريــة، و اختلفــت األقاويــل فــي أســباب اشــتعاله، 
األســباب  تعــددت  لكــن  أم خالفــه،  أم شــرارة كهربائيــة  هــي صاعقــة  هــل 

واملــوت واحــد!

دقائق قليلة و تحولت القرية إلى كتلة مشتعلة من النيران، 

و رغم أن  األجهزة الرسمية حينها أعلنت أن  الضحايا باملئات، إال أن  
التقديــرات أشــارت إلــى أن  العــدد ال يقــل عــن األلــف شــخص، فقــد طمــر 

، و أصبــح الكثيــرون فــي عــداد املفقوديــن(.
ً
الســيل القريــة تمامــا



 خروج أنتيخرسيتوس

51

-11-

أخــذ كيتــاين جيوب شــوارع اإلســكندريه املتقاطعة عى شــكل 
مســتطيالت عمالقــة قائمــة الزوايــا، حامــاًل ســلة يلفهــا بالقامش 
ويتوقــف أمــام كل متثــال مــن متاثيــل اآلهلــة التــي تنتصــب عــى 
جانبــي املياديــن، يتلــو بعــض الصلوات وهــو ينظر حولــه برقب 
ليتأكــد أن  أحــدًا ال يراقبــه حتــى وصــل إىل منطقة حمــددة معروفة 
بحــي الوطنيــة )تقريًبــا منطقــة عمــود الســواري والبياصــة( وفيه 
يســكن أهــل البلــد، و كان يوجــد يف هــذا احلــي معبد الســرابيوم 
خ اســرابون أنــه كان عــى  ذو املعــامر األســطوري، فيذكــر املــؤرِّ
ربــوة عاليــة يصعــد إليــه عــن طريــق 100 درجــة ســلم، حتيط به 
أهبــاء واســعة وحدائــق مجيلــة وتزينهــا أعمــدة ضخمــة ومتاثيــل 
مجيلــة. أنشــأه البطاملــة لعبــادة إلــه جديــد ُيعتــرب خليطـًــا مــا بــن 
الثقافــة اليونانيــة والديانــة املرصيــة القديمة فنتج اإلله ســرابيس، 
وبجــوار املعبــد يوجــد معبــًدا آخــر صغــر لعبــادة اإللــه أنوبيــس 
وهــو أيًضــا خليط مــرصي يوناين هيدف لدمــج الثقافتــن معا( ثم 



 خروج أنتيخرسيتوس

52

وقــف مســنًدا ظهــره إىل أحد البيــوت الطينيــة الذي يبعد بمســافة 
ليســت بالقليلــة عن الســوق، حيــاول أن  خيفي وجهه عــن املارة يف 
قلــق واضح وإذا به يشــعر بيــد تربت عــى كتفه، انتفــض مذعوًرا 
فــإذا بفتــاة ختفي وجهها بوشــاح مــن احلرير األبيض الشــفاف، ال 
خيفــي مالحمهــا اجلميلــة، تظهر مــن حتته االبتســامة التى ارتســمت 

عــى شــفتيها الدقيقتن..

- كأنك رأيت شبًحا )قالت الفتاة ضاحكة(.

أجــاب كيتــاين وهو خيفــي مالمــح القلق عنهــا : ملــاذا تأخرِت 
ــذا الوقت ؟؟ كل ه

مل جتــب الفتاة ســؤاله وإنــام رفعت الوشــاح عن وجهــا وألثمته 
عــى شــفتيه قبلة محيمــة قائلة : اشــتقت لك يــا حبيبي.

أمســك كتفيهــا بكلتــا يديــه وهــو يبعدهــا قائــاًل :)تراســيال( 
أيتهــا املجنونــة، أهــذا وقــت العشــق ؟!   نحن يف الطريــق والناس 

ــرون إلينا. ينظ

سحبت شفتيها قائلة : ال أرى سواك يا كيتاين.

ــد  ــتطرد( : لق ــم اس ــا )ث ــر إىل عينه ــو ينظ ــاين وه ــم كيت ابتس
ــة  ــلة إىل امللك ــلمي الس ــِك أن  تس ــل علي ــدة للرحي ــددت الع أع
شــخصيا .. ســلميها وانــرصيف عــى الفــور ال  تنتظــري، أنــا أعلم 
شــدة تعلقــك بملكتــك ولكــن هــذا األمــر جلــل وامللكــة مل تأمتن 
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أحــدًا عليــه ســوانا .. تراســيال خــذي حــذرك جيــًدا وال تقومــي 
بفعــل أيــة محاقــة!  

 ثــم انحنــى حيمــل الســلة املوضوعــة عــى األرض ووضعهــا 
عــى رأس تراســيال، بينــام هو كذلــك اقربت منه تراســيال وألثمته 
قبلــة أخــرى وهــي تضع يدهــا عى صــدره وتشــده إليهــا.. مل جيد 

كيتــاين ُبــًدا غــر أن  جيارهيا.

ــها،  ــوق رأس ــلة ف ــع الس ــن وض ــدل م ــيال تع ــت تراس وقف
وضعــت يدهــا عى صــدره ثانيًّا ونظــرت إىل عينيه قائلــة: ال تقلق 

يــا حبيبــي قلبــك ســيكون مرشــدك دائــاًم، ثــق يف قلبــك.

ثــم اســتدارت مبتعــدة وتبعهــا كيتــاين بعينيه حتــى اختفت بن 
النــاس يف زحــام الســوق، أحــس أن  قلبــه ينســحب منــه، وضــع 
يــده عى صــدره فإذا بشــئ داخل مالبســه، أدخــل يــده ليعرف ما 

هــذا الشــئ فإذا هــي ورقــة صغرة

أحبك كيتاين

دائاًم سوف أكون بجوارك

دائاًم سوف أكون بقلبك

ال تنسني كيتاين

)تراسيال(
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ــا حيــاول العثــور  ــاين الورقــة وأخــذ جيــري مرسًع أغلــق كيت
ــدوى: ــح دون ج ــو يصي ــا وه عليه

 تراسيال

ال تفعليها تراسيال

ال تركيني

ال تركيني

***

واحــة جوبيتــر آمــون )واحــة ســيوة(، حيــث ينتصــب معبــد 
آمــون الــذي برغــم مكانتــة الدينيه الكبــرة لدي كل مــن املرصين 
واليونــان إال أنــه مل يكــن بنفــس ضخامــه أو اتســاع باقــي املعابــد 
األخــرى حيــث أن  كهنــه آمــون آثــروا عــى إبقائــه تقليديــا حتى 
تســتطيع أن  تســعي فيــه األرواح امللهمــة بــكل ســهوة حيــث أنــه 
كان يطلــق عليــه معبد الوحي، وعــرف أن  وحي اآلهلــة كان ينزل 
يف الليلتــن اللتــان تتســاوي فيهــام ســاعات النهار بســاعات الليل 

وتعــرف ليــايل االنتصــاف الربيعــي و االنتصــاف اخلريفي. 

ــد  ــرف املعب ــي غ ــه ببق ــا باملقارن ــكل م ــيحة بش ــه فس يف غرف
ــات  ــف واملخطوط ــيل باللفائ ــوف متئ ــا رف ــى جدراهن ــد ع يمت
جلــس كبــر كهنــه آمــون أمــام منضــدة عليهــا شــمعدان وأمامــه 
لفافــه مــن الــربدي، اســتأذن مســاعد الكاهــن ســيده املنهمــك يف 
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القــراءة قائــاًل: ســيدي هنــاك ثالثة رجــال ملثمون يطلبــون اإلذن 
ــل. ــون أن  األمــر هــام وال حيتمــل التأجي بمقابلتــك ويقول

ــورق  ــه عــن ال ــع عيني ــة دون أن يرف صــاح الكاهــن يف عصبي
الــذي أمامــه ومنــذ متــى اســتقبل أنــاس يف خلــويت ؟  أمل أقــل لك 

أال تســمح ألحــد أن  يقطــع خلــويت ؟

ــم  ــون إهن ــم يقول ــيدي إهن ــن س ــاًل ولك ــاعد قائ ــح املس تنحن
ــك  ــليمها إلي ــب تس ــة وجي ــواليت امللك ــن م ــالة م ــون برس مبعوث

ــخصيًّا. ش

رفــع الكاهــن رأســه عــن الــورق متســائاًل ... تقصــد امللكــة 
ــرا ؟؟ كيلوبات

هز مساعده رأسه يف إجياب قائاًل .. نعم يا سيدي ؟؟

مــط الكاهن شــفتيه قائاًل حســنًا دعهــم ينتظروا قلياًل وســوف 
أخــرج إليهــم، أجلســهم يف قاعــة االجتامعــات وال تنــي واجب 

الضيافة.

ــه إىل  ــا ســيدي، رجــع بقدمي ــاًل أمــرك ي ــى املســاعد قائ انحن
اخللــف دون أن  يديــر وجهــه عــن ســيده حتــى وصــل إىل الباب، 

خــرج وأغلــق البــاب.

***
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ــتندا  ــة مس ــة الضياف ــة إىل قاع ــر الكهن ــي ( كب ــل ) بغنج دخ
ــة امللثمــون يلتهمــون الطعــام  ــام كان الثالث ــه بين إىل احــد تالمذت
ــوا الوشــاح  الــذي أمامهــم يف هنــم وجــوع واضــح بعــد ان ازال
ــة  ــور رؤي ــدة ف ــرك املنض ــم وت ــدل قائده ــم، اعت ــن وجهه ع
ــم   ــل قائده ــالن مث ــران يفع ــان االخ ــم االثن ــه وه ــر الكهن كب
ــن ايدهيــم، أشــار  ــي ب وهــم يكمــالن التهــام قطعــه اللحــم الت
ــه ان يكملــوا طعامهــم ولكــن قائدهــم شــكره  هلــم كبــر الكهن
ــه  ــه بطــرف عين ــد انتهــوا وهــو ينظــر إىل زمالئ وافهمــه اهنــم ق

ــوم .. بل

تاملــه كبــر الكهنــه اســمر البــرشة وجه منحــوت كانــام خرج 
مــن قالب، جســد مفتول و عضــالت بــارزة ,  تلك النظــرة الواثقه 

يف عينيــه البنيتــن التــي تعطيــه هيبــه ال تنبغي اال لقائــد مغوار

الكاهن - هل يل ان اتعرف بالضيوف ؟

امللثم - أنا كاثيم وهذا جاعي والثالث صارون

الكاهــن - قيــل يل انكــم مبعثــون برســالة مــن امللكــة .. اهــذا 
صحيــح؟

كاثيم - نعم يا سيدي الكاهن
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الكاهــن - ولكــن مالبســكم ختتلف عن مالبس جنــود امللكة .

كاثيــم - نحــن قطــاع طريــق يــا ســيدي الكاهــن، لصــوص 
ونطلــب العفــو والغفــران والربكــة منكــم 

تفاجــاء الكاهــن بالــرد قائــاًل : تقــول انكــم لصــوص وجئتــم 
لطلــب الغفــران، فــام هــو موضــوع الرســالة؟

كاثيــم - اخرج مــن جعبته الرســالة و ناوهلــا إىل الكاهن قائاًل: 
عليك ان تقراها اوال ســيدي وبعدها ســوف ارشح لك كل شــئ

الكاهن املبجل بغنخي

حتية مفعمة بالتربيكات عليك و عى االهلك العظيم آمون رع

كان بــودي ان اكــون امامــك الضــع اكيــل الغــار امــام رمــز 
اإللــه، و اذبــح األضاحــي عــى مذبــح اآللــه

و لكن الوقت مل يلهمني

ربــام يف الوقــت الــذي تقــراء فيــه رســالتي، اكــون قــد فارقت 
حيــاة الفنــاء متجهــه إىل حيــات البعــث و اخللــود

لــذا أطلــب منــك القــدوم إىل اإلســكندرية بمنتهــي الرسعــه 
ــكات  ــا كاملل ــامء متوج ــد إىل الس ــدي، ليصع ــر جس ــى تطه حت

ــدات اخلال
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أريدك ان هتب جسدي الفاين طهارة العهر املقدس

حتى يغتسل بلذة اجلامع األبدي

ليختفي اجلسد الفاين، وحتل حملة الروح اخلالدة

اعثر عى املنشود، و اتبع اخلصلة، و اقم الطقوس

لك مني التحية االبدية

كليوباترا السابعه

اهله اإلسكندرية

***



 خروج أنتيخرسيتوس

59

-12-

يف القلعــه أو بــاألدق )االلعــة( كــام يطلــق عليهــا خالــد، وهي 
شــقه يف حــي راِق هادئ اشــرها لكــي يقابــل فيها عشــيقاته بعيًدا 
عــن عــن زوجتــه، جلــس طــه عــى األرض يلــف ســجائر، بينــام 
ــد يدخــن ســيجارة حشــيش أخــذ منهــا نفســا طويــال  كان خال
ووجــه حديثــه إىل عــالء قائــاًل :عملــت ايه يــا عم املثقــف؟ جبت 

قــرار الكنز وال لســه ؟   

أنــا مــش فاهــم وقفتــوا البيعة ليــه، الراجــل أدي ســعر كويس 
كنــا إدينالــه احلاجــة وخلصنا مــن وجــع الدماغ.

أمســك عــالء بــكأس الوســكي وهــو يقلبــه يف يديــه ليــذوب 
الثلــج، نظــر إىل خالــد يف تعــاىل : ســعر كويــس إيــه يا بجــم إنت 
عــارف معنــي كلمة رســالة رسية مــن كليوباترا لكبــر كهنة آمون 
يعنــي إيــه ؟؟؟ ممكن الرســالة دي يكــون ليها مغــزى تارخيي هائل 

وقيمتهــا أكــرب مــن العرض عــرش مرات.
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هنــا تكلــم رشيــف بعــد أن  أخــذ نفــس مــن ســيجارته: أال 
صحيــح يا عــالء وأنا بكلمــك إيه إلــى حصل وقلــت يل ححكي 

لــِك ملــا أقابلك؟

اســكت متفكرنيــش نطقهــا عــالء  وهــو يضــع الــكاس عــى 
الطاولــة أنــا طالــع يل عفريــت، حســيت أن  كان فيــه حــد معايا يف 

الشــقه وكان واقــف يف دهــري وأنــا بكلمــك.

ضحــك خالــد بســخريه قائــاًل: حتــى العفريــت ملــا طلعلــك 
كان واقفــًا يف ظهــرك !

قهقه رشيف وخالد وأخذا يتبادالن العبارات الساخرة. 

نظــر طــه إىل عــالء قائــاًل يف جديــة : مهــا الزم خيوفوك كــده يا 
باشــا حلــد ما ترجــع عــن الــى يف دماغك.

مهــا مــن دول إلــى خيوفــوين يالــه يا عبيــط انــت، وبعديــن أنا 
مــش قلــت لــك ميــت مــرة ماتدخلــش يف كالمنــا وتقعــد كــده 
زيــك زي الرابيــزة، قاهلــا عــالء وهــو ينظــر بلــوم لرشيــف : أنــا 

مــش قلــت لــك متقعــدش معانــا العيــال الزبالــة دول تــاين ؟

مل هيتــم رشيــف بــكالم عالء وإنــام نظر لطــه متســائاًل .. تقصد 
من يالــه بالــيل الزم خيوفوه ؟؟

انتبــه طه لرشيف باشــا بعــد أن رفــع معنوياته قائــاًل : عفاريت 
املقابــر يا باشــا حرتكــم دي الوقــت بتنخوروا ورا مقــربة ملكة، 
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وديــه حاجة مش ســهلة، امللــوك وامللكات دول مقابرهم حمروســة 
باجلــن ومــش أي جــن، ده جــن شــديد .. ماســمعتوش عــن لعنة 

الفراعنــة يا باشــا والــال إيه؟؟

اســتمع إليــه رشيــف يف اهتامم، وعندمــا ملح يف عن عــالء نظرة 
ســخط قــال لطه: طــب قوم فــز اعمل لنا شــاي.

خــرج طــه  ثــم التفــت رشيــف لعــالء قائــاًل : حمــدش فيكــم 
ســألني دكتــور اجلامعــة قــال يل إيــه إلــى مكتــوب يف الرســالة!

رضب خالــد رأســه بيــده قائاًل : أحيــه ده احنا متقابلن أساًســا 
علشــان كده!

قــال يل أن الرســالة مضموهنــا: إهنــا بتطلــب مــن كبــر كهنــة 
آمــون إنــه يعمل طقوس معينة ويســخر هلــا جن حيرســوا مقربهتا. 

قاهلا رشيف وهو ينظر إىل عن عالء التي اتسعت يف ذعر.

***

دق جــرس بــاب القلعه، فتــح  طه ليجــد صافيناز واقفــة أمامه 
تدخن ســيجارهتا.

قالت متفاجأة :إيه دا طه يبقي أكيد الشلة كلها جوة.

بالطبــع مل يــرد طــه وإنــام وقــف مشــدوًها ينظــر إىل صدرهــا 
املكشــوف يف هنــم وهــو فاغــر فــاه.
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أزاحتــه عــن طريقهــا وهــي تقــول: خيربيــت عقلــك عيــل، ثم 
تقدمــت إىل الصالــة وهــي تقــول: إيــه يــا رشيــف باشــا هــو مش 
أنــا اقرحــت عليــك تفرجوا العســاكر عى أفالم ســكس علشــان 

ــدو حبه. هي

قــام رشيــف حييهــا بقبلتــن عــى خدهيــا وتبعــه عــالء وخالــد 
الــذي أجلســها بجــواره، أكملــت عــى الفــور وهــي تشــر إىل 

امللــف الضخــم املوضــوع عــى املنضــدة. 

إيه دا انتم بتذاكروا ؟

أجاهبا خالد : أيوة طبًعا بنذاكر عالء عنده امتحان بكرا.

قهقه اجلميع ثم عادت للسؤال.

ها قولويل بقي كنت قاعدين بتخططوا إليه يا أرشار؟؟؟

أجــاب خالد : ال إحنــا خططنا وخالصنا والبشــوات مروحن 
علشــان زمان أبــو وردة اترفع عندهــم يف البيت.

ضحــك رشيــف بصــوت عــاٍل وهــو يكــح قائــاًل: هــي بقــت 
كــده ؟ دا انــت بتبعنــا، طــب أنــا عنــدي الشبشــب اترفــع، طــب 

الراجــل الغلبــان دة ؟

قاهلا وهو يشر إىل عالء.

ــوش يف  ــه مل ــالء بي ــول :ع ــي تق ــاز، وه ــه صافين ــرت إلي نظ
ــم. الناع
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قالتهــا فقهقــه اجلميــع، بينــام عــالء مــط شــفتيه وأكمل رشب 
كاســه، وهــو يقــوم مــن مقعده.

قــام رشيــف منادًيــا طــه أن  هيــم بالرحيــل  قائــاًل : ولــد يــا طه 
إحنــا ماشــن شــوف لــو خالــد بيــه حمتــاج حاجــة، وأنــا حديلك 

بكــرا إذن ســاعه تأخــر.

حيى طــه رشيف باشــا حتية عســكرية وهو يقــول: ميحرمناش 
ــا. منك يا باش

***
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جتاهــل هــارون صــوت العويــل والــرصاخ املنتــرش يف جنبــات 
الــدار وهــو يقــرأ اخلرب املنشــور يف اجلريــدة التــي ناولــه إياها أحد 

الغفــر وهــو حيمــل ســالحه عــى كتفه.

أحــد  هــروب  بعــد  أســيوط  بمحافظــة  أمنــي  اســتنفار 
لــن متــر  أمــن املحافظــة يؤكــد  الســاح ومديــر  أكــر جتــار 
24 ســاعه ويكــون املتهــم يف قفصــه وصــورة هلــارون، وهــو 
بمالبــس الســجن الزرقــاء والكالبشــات بيده  ينظــر إىل كامرات 
املصوريــن نظــرة ثابتــة واثقــة بعينيــه البنيتــن التــي تطفــي عليــه 
هيبــة  ووجــه املنحــوت كأنــام خــرج مــن قالــب، أعــاد اجلريــدة 
ــازة يف  ــي، اجلن ــا ه ــم زي م ــة حت ــول كل حاج ــو يق ــر وه للغف
ــل  ــالحهم كام ــم س ــون معاه ــة يك ــغ كل الرجال ــا وبل معاده
واحلريــم حينقســموا نصــن، نــص يف أول اجلنــازة والنــص التاين 
ــارة. ــا أدي اإلش ــا أن ــار إال مل ــرب ن ــد ي ــاك ح ــا وإي يف آخره

تناول الغفر اجلريدة وهو يقول : أمر جنابك يا كبر.
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يكمل هارون كالمة -  الدفنة بعد صالة العشا.

***

يقــف الرائــد عبــد الفتــاح آمًرا جنــودة مــن األمن املركــزي أن  
يكونــوا عــى أهبة  االســتعداد، مشــدًدا أال يرتكب أحــد منهم  أي 
محاقــه، وأال يــرب جنــدي منهــم طلقــه وهــم يشــاهدون جنازة 
ــال  ــدم الرج ــارون  يتق ــام ه ــم، بين ــر أمامه ــوي تس ــري الض بك
يف وســط اجلنــازة حامــاًل نعــش أبيــه، والنســاء تولــول يف مقدمــة 

ومؤخــرة اجلنــازة حتــى تنتهــي مراســم الدفن.

بعدهــا يدخــل الرائــد يف صفوف املعزيــن حتى أتــى دوره أمام 
هــارون فيمــد يــده مصافًحــا : البقيــة يف حياتــك يــا هــارون، أنــا 
مســتينك تاخــد العــزاء وتيجــي معانــا من غــر شــورشة وملوش 

الزمــة حد يتــأذي.

مدَّ هارون يده غر عابئ بكالمه قال : حياتك الباقيه يا باشا.

ينــرصف الرائــد إىل قواتــه ويعطيهــم إشــارة فتســمع صــوت 
تــكات شــد أجــزاء الســالح تــردد يف املنطقــة.

هــمَّ رجــال هــارون بإنــزال الســالح عــن أكتافهم والرد بشــد 
أجــزاء ســالحهم إال أن  هارون  أشــار اليهــم أال يفعلــوا قائاًل : » 

إحنــا يف جنــازة واين لســه خمــدش واجــب العزاء«

خفض الرجال أسلحتهم واستمروا يف أخذ واجب العزاء.
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انــرصف أحد رجــال األمن املركــزي بعد أن اســتأذن الرائد أن  
يتــوارى قليــاًل ليقــي حاجتة، وإذ  بــه كذلك حتى ســمع صوت 
أطفــال يضحكــون، نظــر حولــه فلــم جيــد شــيئًا، أحــس بالرعب 
يــدق يف قلبــه، انحنــى يتحســس ســحابة البنطلــون ومــا إن رفــع 
عينــه حتــى وجــد ســالًحا مصوًبــا نحــوة متســكه طفلــة صغــرة 
ترتــدي جلباًبــا أبيــض متلــئ عينهــا حدقــة ســوداء فامحــه تنظر هبا 
إليــه بنظــرة ثابتــة وتبتســم ابتســامة ال حيــاة  فيهــا، وتنتــرش عــى 

وجههــا رشايــن مــن الدمــاء بلونــن األزرق واألخــر.

مل يتاملــك اجلنــدي نفســة أخــذ جيــري كاملجنــون بعــد أن  بــال 
يف رسوالــه، وهــو يــرصخ: احلجــوين عفاريــت احلجــوين، حتــى 
وصــل إىل باقــي اجلنــود لكنه مل يتوقف واســتمر يف اجلــري خارًجا 

بأقــى رسعــة مــن املقابر.

ارتبــك اجلنــود يف وقفتهــم، وهــم يشــاهدون زميلهــم جيــري 
كاملجنــون غــر عابــئ بأمــر الرائــد لــة بالرجــوع

هنا صاح احد اجلنود

ــن، ابوس يــدك نطلــع ِدلوك  لتلــك يــا باشــا دول خِماويــن جِّ جُّ
مــن الــُرب والصبح ليــه عنن

ــه يف  ــر الي ــدة ينظ ــذي وج ــارون ال ــر إىل ه ــد النظ ــاد الرائ اع
ابتســامة خبيثــة، ومل جيد غــر أن  يعطي األمر لرجاله باالنســحاب

***



 خروج أنتيخرسيتوس

67

-14-

اشــعلت كاميليــا ســيجارهتا الثانيــه وهــي جالســه يف الســيارة 
الفــان عــى بوابــة املطــار بعــد أن  تركها الســائق ودخــل إىل صالة 
الوصــول حامــاًل معــه الفتــة مكتــوب عليها اســم مســر فرانكو، 

 شــاهدته قــادم و هــو متــكا عــى يــد الســائق و يمســك عكازة 
ذو رأس الفعــي باليــد األخرى، يســر معه رجل اخــر يف منتصف 
اخلمســينات و يتبعهــام شــاب وشــابة اخــران حيتضنــان بعضهــام 

ــر. أثناء الس

نزلــت مــن الســيارة وصافحــة مســيو فرانكــو بقبلة عــى خدة 
ثــم تقدمــة ومــدت يدهــا للرجــل االخــر قائله بالفرنســيه

بالتأكيــد حرتــك الدكتور) كلــر اللويت ( اخلبر بالشــئون 
املرصيــة، مســيو فرانكــو حدثني كثــرا عنك

مد يدة وصافحها بحرارة
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أشــار مســيو فرانكو إىل الشــابان قاال لكاميليا، اســمحي يل أن 
اعرفــك ب جــاك و ليتــول ... اهنــام اكثــر شــيئان جمنونــا عى وجة 

االرض

صافحتهــام ليتــول بابتســامة بينــام لســمها جــاك قبلــة قبــل أن  
يركبــوا الســيارة الفــان متجهــن إىل الفنــدق ..

مل تعــر كاميليــا الســائق اهتاممــا حيــث اهنــا تعــرف انــه جيهــل 
الفرنســيه وحتدثــت إىل مســيو فرانكــو قائلــة

هل يل أن  اتعرف اكثر إىل االصدقاء

علــم  اللويــت  كلــر  الدكتــور  هــذا  فرنكــو:  أجــاب 
ــه  ــه و خاص ــئون املرصي ــث يف الش ــهر باح ــي الش االجيبتولوج
االســاطر والنصوص املقدســة ملختلف الشــعائر املرصيــه القديمة

مطــت كاميليــا شــفتيها قائلــة مازلت تعتقــد مســيو فرانكو أن  
كليوباتــرا قامــت بطقــس مــن الطقــوس الشــعائرية حتــى حتمــي 

مقربهتــا مثلــام كان يفعــل ملــوك الفراعنة

بالطبع ... أجاب فرانكو

وماذا تعقد أن  يكون هذا الطقس بالتحديد

نظر فرانكو إىل كلر تاركًا له جماالً للكالم
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تنحنــح كلــر وانحنــى بعــض الشــئ يف مقعــده، ثم قال باســاًم 
يســاورين شــك أهنــا كانــت تقوم بطقــوس غــر عادية  يــروي أهنا 

كانــت منتــرشة يف تلــك احلقبة .

ــدد ؟ ..  ــم حم ــكل أو اس ــا ش ــس هل ــوس لي ــذه  الطق ــل ه وه
ــا ــئلت كاميلي س

أجــاب كلــر بالعكس واســمها يعطي داللــه كبرة عــن كيفيه 
القيــام هبا

هــزت كاميليــا رأســها وفتحــت يدهيــا ســائلة وبــامذا تســمي 
هــذه الطقــوس

أجاب كلر يف كلمة واحدة

العهر املقدس

***

آســفة يبــدو أين قــد ســمعت مجلــة خاطئــة .. قالتهــا كاميليــا 
وهــي تنظــر إىل دكتــور كلــر بعدمــا قــال مجلتــه

بل ما سمعتي صحيح جدًا آنسة كاميليا

) العهــر املقــدس ( ... قاهلــا جــاك ضاحــكا وهــو يلثــم ليتول 
قبلــة شــهوة جمنونــة عى شــفتيها
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اســتدارات كاميليــا إىل دكتور كلر مســتفهمة لتجده يشــر إىل 
إحــدى املــآذن التــي مرت هبا الســيارة وهــو يقول

انظري آنسة إىل هذا اهلالل الذي يعلو مأذنة املسجد.

ــه أشــهر رمــز إســالمي عــى  ــاالة إن ــا يف المب أجابــت كاميلي
ــا. ــا دخــل ذلــك بموضوعن اإلطــالق، ولكــن م

ابتســم دكتــور كلــر قائاًل : قــد تتفاجئن إذا علمتــي أن  اهلالل 
مل يكــن يف بــادئ األمر رمًزا إســالميًّا، إنــام كان يرمز لآلهلة عشــتار 
البابليلــة وهي اآلهلة املاجوســية، وتعترب عشــتار املــرادف التارخيي 
لإللــه إيزيــس عند الفراعنــة **** حقيقــه )رمز اهلــالل هو رمز 
وثنــي قديــم يرمــز إىل إلــه القمــر وهــو انثــي وتطــور هــذا الرمــز 
بتطــور احلضــارات، ولكنه اســتمر معــرًبا عن اإلنثي اإلله ســن و 
اإللــه ماين واإلله عشــتار وإيزيس حتــى عند العرب آلــه العزى (.

اتســعت عينــا كاميليــا مــن فــرط الصدمــة ومهــت أن  تقــول 
شــيئا إال أن  دكتــور فرانكــو قاطعهــا قائــاًل : مــا رأيــك أن  نأخــذ 
ــاب إىل  ــل الذه ــرم قب ــة اهل ــة إىل منطق ــارة رسيع ــوف يف زي الضي

الفنــدق وأعــدك أن  جتــدي مــا يدهشــك أكثــر مــن ذلــك.

توقفــت الســيارة عنــد مدخــل األهرامــات وترجــل اجلميــع 
منهــا، وقف كل مــن جاك و ليتول مشــدوهن من عظمة املشــهد، 
حيــث أهنا املــرة األوىل التــي يشــاهدون األهرامات عــى طبيعتها.
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ثم أمســكا بأيــدي بعضهــام وانطلقا جيريــان ناحيــة األهرامات 
ألخــذ الصــور التذكاريــة، بينام وقفــت كاميليا تقلب رأســها يمينًا 
ويســاًرا، ثــم تعــود إىل دكتــور فرانكــو قائلة: هيــا دكتــور فرانكو 

أخــربين باملفاجــأه فأنــا ال أرى أي شــئ غر اعتيــادي باملرة.

ضحــك دكتــور فرانكــو حتــى بانــت نواجــزه وهــو يقــول أال 
تريــن هــذا التمثال الشــاهق، عليــك إذا تغــر عدســة عويناتك أو 

ينبغــي أن  ترتــدي ميكروســكوبًا.

ــيو  ــك مس ــالم تضح ــول .ع ــي تق ــا وه ــه كاميلي ــم وج جته
ــك ؟؟ ــة يف ذل ــا الغراب ــول ( م ــو اهل ــال ) أب ــه متث ــو؟؟  إن فرانك

ابتســم فرانكــو بخبــث إىل دكتــور كلر الــذي قــال: أعتقد أن  
التســمية الصحيحــة جيــب أن  تكون ) أم اهلــول (؛ ألن هذه الرأس 
ليســت رأس رجــل إنــام هــي رأس أنثــى والدليــل عــى ذلــك أهنا 
بــدون ذقــن والفراعنه كانــوا يضعون الذقــن جلميع متاثيــل امللوك 
حتــى أهنــم وضعوهــا لتــوت عنــخ آمــون الــذي مــات يافًعــا قبل 
أن  تنبــت لــه ذقــن ووضعتها حتشبســوت لنفســها عندمــا أرادت 

اجللــوس عــى عــرش مرص.

**** حقيقــه ) يقــول هــردوت أن  ما يعرف بــأيب اهلول ُبني 
ختليــًدا البنــه خوفو التي ســامهت بشــكل كبر يف مجع أمــوال هرم 
خوفــو عــن طريق مضاجعــة األمــراء واألثرياء لدعم بنــاء اهلرم(.

***
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تفحصــت كليوباتــرا مالحمهــا التي لــن تراها ثانًيا يف املــرآة التي 
متســكها بيدهــا، كانــت جتلــس مرتدية فســتاهنا األبيــض احلريري 
املكشــوف وتضــع يف رســغها ســوار افروديــت الــذي يلتف حول 
معصمهــا كثعبــان الكوبــرا بينــام وقفــت ثــالث جــواري يرتديــن 
اللــون األمحــر وهم يف كامــل حلتهم ويقمن بتزين ومتشــيط شــعر 

كليوبــرا ووضــع مســاحيق التجميل عــى برشهتا.

أثنــاء ذلــك دخلــت) تراســيال( مرتديــة نفــس زي اجلــواري 
األخريــات وهــي حتتضن الســلة بــن ذراعيهــا، حاولت تراســيال 
أن  تتامســك وهي ترســم عى شــفتيها ابتســامة ال تناســب مالحمها 

احلزينة.

قامــت كليوباتــرا مــن مقعدهــا واجتهــت إىل الفــراش املغطــى 
بوشــاح حريــري أمحــر  وهــي تقــول أنــا العــروس تراســيال وأنتم 

غــر ملزمــن عــى فعــل هذا الشــئ.
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أجابت تراســيال عى الفور ولكن يا مــواليت ال يمكن أن  تنكح 
امللكــة املقدســة بــدون جــواري حيتلفــن هبــا قبــل وبعــد العــرس. 

تقدمــت إحــدى اجلــواري وبيدهــا 4 مــن الدفــوف وزرعتهــا 
عــى اجلــواري قائلــًة: ســوف نــدق لكــي الدفــوف اآلن وبعــد أن  

نذهــب إىل احليــاة األبديــة.

اجتهــت اجلارياتــان األخريــان لوضــع الــورد ورش العطر عى 
فــراش كليوباتــرا قبــل أن  تتمــدد عليه.

وضعت تراســيال الســلة عى حافــت الفراش ورفعــت الغطاء 
قبــل أن  متســك الــدف ويبدأ األربعــة يف الدق عــى الدف.

وهــم ينظــرون برقــب إىل الســلة التي خــرج منهــا رأس ثعبان 
أفعــى الكوبــرا وهــو يتلوى كأنــام يرقص عــى أنغــام الدفوف.

***

- يف طريــق العــودة إىل قــرص قيــرصون باالســكندريه وبعــد 
أن اقربــت القافلــة الصغــرة املكونــة مــن امللثمــن الثالثــه وكبر 
كهنــه آمــون وبعض مســاعديه من الكهنــة تتبعهــا جمموعه صغرة 
مــن فرســان معبد آمــون، أشــار إليهم كاســيم بالتوقــف ونزل من 
عــى فرســه، وببطئ شــديد أخرج الرمــح ووضع فيه الســهم وهو 
يراقــب عــن بعــد حركــة غــزال كان يقــف عــى مقربــة منــه وبينام 
وضع كامل تركيزة وأخذ يســدد ســهمه إذ تفاجئ برصخة أطلقها 
الغــزال وهــو هيوي عــى األرض من جراء ســهم اســتقر يف رقبته.
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أنــزل رحمــه يف تعجــب وهــو ينظــر إىل ســهمه الــذي مــازال يف 
قوســه وإذا بــه يشــاهد هــذا الشــاب الــذي تقــدم ناحيــة الغــزال 

وأخــرج مــن جيبــه خنجــًرا ليذبــح الشــاة.

نــادي كاســيم عــى الشــاب  يف مرح : هــاي انت، لقد ســبقتني 
الغزالة. إىل 

التفــت الشــاب إىل الصــوت وفــور أن  رآه واســتقرت أعينهــام 
ببعــض ظهــر عــى الشــاب عالمــات الغضــب اجلــم وصــاح لــن 
تكــون رقبــة الغزالــه فقــط . هنــاك رقبــه أخــرى عــى  أن  أذبحهــا 

واجتــه مرسًعــا ناحيــه كاســيم وهو يشــهر ســيفه.

***

جتــاوز كاســيم دهشــته الشــديدة مــن رد الفعــل املبالــغ فيه من 
هــذا الشــاب و اخــرج ســيفه ليصــد الربــه التــي وجههــا اليــه 
الشــاب مبــارشة و اســتدار لــرد إليه الربــة، ولكن الشــاب مال 
بمهــارة وتفــادي رضبــه كاســيم، هوى كاســيم بســيفه عــى رأس 
الشــاب الــذي صد رضبتــه وركله برجلــه يف معتدة أرجعتــه أمتار 
إىل الوراء .  انقض الشــاب بســيفه، ولكن كاســيم تفادى الســيف 

ولكمــه بشــامله عــى وجهه.

اعتــدل االثنــان يف مواجــه بعضهــام وقــد أدرك كل منهــام براعة 
اآلخر.



 خروج أنتيخرسيتوس

75

تراجــع الشــاب خطــوات إىل الــوراء عندمــا وجــد الفرســان 
قادمــون لنجــدة كاســيم

همَّ باهلرب ولكن جنود كاسيم أحاطوا به.

نظر الشــاب إىل عيني كاســيم بتحــدي قائاًل : .. لــوال رجالك 
لكنــت جعلــت رأســك كأس ورشبت فيهــا اخلمر، لقد أقســمت 

عــى ذلك.

مــن أنــت أهيا الشــاب أنا حتــى ال أعرفــك فكيــف تدعي أنك 
أقســمت عى قتــيل ؟؟ قاهلا كاســيم يف اســتغراب واضح.

أجــاب الشــاب :أنــا كيتــاين وأعرفــك جيــًدا، أنت الســبب يف 
انتحــار تراســيال مــع مليكتها .. 

عادت الدهشه إىل وجه كاسيم

ــا  ــدث ي ــة تتح ــن أي ملك ــا،، ع ــيال،، مليكته ــاين،، تراس كيت
ــل ؟؟ رج

امللكــة كليوباتــرا ... أمل تكــن أنــت مــن قتل الفارســان ورسق 
رســالة كليوباتــرا إىل كاهــن آمــون األعظم

صعــق كاســيم من حديث الشــاب، ثم قــال انتظر أهيا الشــاب 
كيتــاين يبــدو أن  لنــا غايــة واحــدة، وعليــك أن  حتكي يل كل شــئ 

تعرفــه بالتفصيل.
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أجــاب كيتــاين ال يمكــن أن  يكــون طريقنــا واحــد، أنــا ذاهب 
إىل كاهــن آمــون كــي أصلــح ما أفســدتة أنت أهيــا اللــص القاتل.

ارتســمت عالمــات اإلثــارة عى وجــه كاســيم قائــاًل : بالفعل 
طريقنــا واحــد، كاهن آمــون األعظم معــي وقد جئنــا لنصلح كل 

شــئ وعليــك أن  حتكــي لنا مــا تعرفــه بالتفصيل.

ظهــرت الدهشــه عــى وجــه كيتــاين وهــو يقــول كاهــن آمون 
معــك ؟؟ هنــا ؟؟؟ أمتــزح معــي

حترك الفرسان لفتح الطريق وطاطاؤا رؤوسهم.

م الكاهــن املســن مســتنًدا إىل عصــاة برفقة أحد مســاعديه  تقــدَّ
قائــاًل : اخفــض ســيفك أهيــا الشــاب فأنــت يف حــرت بخنغــي 

ــون رع. كاهن آم

***
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جلــس الدكتــور رسحــان حتــى ســاعه متأخــرة يف مكتبــه يف 
اجلامعــة يقــرأ بعــض األوراق -  التــي حتمــل عناويــن تســاعدة يف 

التأكــد مــن ترمجــة الربديــة.

نحــت  للملكــة ) يت ( مرتديــه جلــد النمــر الــذي لــه مدلــول 
شــعائري عنــد القدمــاء  ........، 

ــوالدة يف  ــس ال ــل طق ــوم بعم ــكندر تق ــدة اإلس ــا وال أوليمبي
ــة ...،  ــواء ماجن أج

ــي أضافهــا  ــه الت ــه وهــي الغرف ــد فيل ــه االحتضــان بمعب غرف
بطليمــوس الرابــع وســميت هبــذا االســم العتقادهــم أهنــا الغرفه 

التــي ضاجــع فيهــا إيزيــس أوزريــس وأنجبــا حــورس .....

رمــز اهلالل الــذي يوضع عى املآذن يف املســاجد هــو يف األصل 
رمــز عبدة إلــه القمر .....
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انعقــد حاجبــاه بشــدة وهــو يكتــب بعــض الكلــامت يف أوراق 
موجــودة أمامــه، ولكنة انتبــه لصوت فحيــح الثعبان الــذي وجده 

أمامــه ينتصــب متحفــًزا عــى االنقضاض.

ــه  ــلت أعضائ ــه وش ــدم يف عروق ــف ال ــة، وتوق ــعر بدن فاقش
ــات. للحظ

حــاول اهلــرب مرسًعــا، لكــن الثعبــان كان أرسع منــه يف 
االنقضــاض وانتهــت الليلــة بســامع رصخــة مدويــة خرجــت من 
مكتبــه باملبنــى اجلامعــي، ســمع هبا احلــرس الواقــف أمــام الباب.

***

اســتفاق هــارون مــن نومــه مزعــوًرا ليجــد أمامه كابوًســا آخر 
ــا عــام رآه يف حلمــة، حــاول أن  يفــرك عينــاه لرؤيــا  ال يقــل رعًب
أوضــح للجبــاب املعلق أمامــه عى احلائــط، وكأن هناك جســد ما 
يتلبســه يف الظــل ضاًمــا يديــه أمامــه انتفض مــن رسيــره، وعندها 

ســمع صوتــا رخيــاًم ياتيــه مــن مجيــع االجتاهات.

ال ختــف يا هارون لقد تأخر لقاؤنا قلياًل، ولكن هناك أمر خطر 
وجيــب أن  تتدخلوا فيــه اآلن أهيا البرش علينــا أن  نتحد من جديد.

فالقادم خطر ... القادم هالك ... القادم خراب.

انتفــض جســد هارون مــرة أخرى وفتــح عينيه ليجد كل شــئ 
كــام هــو واجللبــاب ســابت يف مكانــه ال حيركــه إال ريــح شــديدة 
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هبــت ففتحــت شــباك النافــذة عــن أخرهــا، قــام هــارون بغلــق 
النافــذة وجتــرع رشبــه مــاًء وعــاد ليخلــد للنوم.

مل يكــن هــارون ابــدا ممــا يفــزع مــن اجلــن، فقــد تــريب يف بيــت 
االشــباح بــكل ما حتملــة الكلمة مــن معنــي، كان ابوة وعمــة دائام 
مــا يقومــان بأعــامل ال يفعلهــا ســوامها، فهــو ال يعلــم حتديــًدا إىل 
أي ديــن ينتمــون قفــد كان البيــت حيتــوي عــى القــرآن واإلنجيل 

والتوراة. 

كانــوا يصلــون اجلمعــة مــع املســلمن والســبت مــع اليهــود 
ــبوع وال  ــام األس ــي أي ــون باق ــيحن، وال يصل ــع املس ــد م واألح

ــون.  يصوم

حيتفلون بجميع األعياد وخاصة أعياد قدماء املرصين.

كانــت هلم عــادة دائمــة يف منتصــف الربيع ومنتصــف اخلريف 
يف اليومــن اللذين يتســاويا فيهام ســاعات  النهــار والليل يذبحون 

الذبائــح عند طلوع الشــمس وعنــد غروهبا. 

يذكــر اليــوم الــذي انطفئــت فيــه النــار املوقــدة داخــل معــن 
فخــاري كبــر، ُبنــى خصيًصــا يف هبــو الرسايــا والتي حيــرص أبوه 
وعمــه عــى رعاياهتا وإمدادهــا بالفحم صباًحا ومســاًء طــول أيام 
العــام، ولكنهــا ولســبب مــا انطفئــت يف يــوم، مل يشــاهد عالمات 

احلــرسة عــى وجــه أبــوه وعمــه مثلــام شــاهدها يف ذلــك اليوم. 
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جلســا أمــام املعن يبكــون، ويلطمون خدهيــام، ويضعون الطن 
فــوق رؤســهم وعندما ســأل أبوه ملــا كل هذا أمره أبوه بالســكوت 
والبــكاء، جلــس هــارون بجــوار أبيــه يبكي ويــرصخ مثلــه، دون 
أن  يعــرف ملــا يفعــل ذلــك، ولكنــه علــم فيــام بعــد أن  خســارهتم 
يف صفقــه الســالح ومــوت الفــرس املفضل ألبيــه وخســارة فريق 
كــرة القــدم الــذي يشــجعه كانت كلهــا بفعل ملــوك اجلــان انتقام 

منهــم عى انطفــاء النــار يف هــذه الليلة. 

ومــن ســاعتها وهارون يرشف بنفســه عــى تلك النــار، ويضع 
عليهــا احلطــب والفحم حتــى ال تنطفئ مــرة أخرى. 

***
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متــّدد خالــد عــى الرسيــر يف غرفه نــوم ) االلعــه ( وهــو يرتدي 
روب حريــري بينــام وقفــت  صــايف أمامــه ختلــع فســتاهنا وترتدي 
قميــص نــوم جلد النمــر الذي اشــراه خصيًصا هلا من اســطنبول، 
وفــور أن  ارتدته لفت وســطها بشــال مــن احلرير، بينــام أدار خالد 
املوســيقي قائــاًل : العــب بقــى، وفتــح الــدرج ليخــرج منــه علبــة 
مكعبــة فتحهــا وأخرج منه عقــًدا ذهبيًّا يتوســطه نقش عى شــكل 
نجمــة مخاســية حييــط هبــا هــالل، أرسعــت صــايف ناحيته تســبقها 
يدهــا إىل العقــد، قلبتــه يف يدها وأحاطــت به زراعها وهي تلســمه 
قبلــه عــى شــفتيه، ثــم رفعــت شــعرها عــن صدرهــا املكشــف 

وأشــارت إليــه بالعقــد قائلة : لبســهويل.

ــا  ــهولك، قاهل ــان ألبس ــوص علش ــه خمص ــا جيب ــا .. دا أن طبًع
ــا خالــد مقهقًه

مالــت عليــه بــدالل قائلــًة: عايــزة األســورة بتاعــت كيلوبــرا 
وال يعنــي كتــر عليَّــا؟
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فكــر خالــد لربهــة وأجــاب ال مــش كتر هــي كيلوباتــرا يعني 
كانــت أحــى منــك ؟ بــس األســورة دي إحنــا جيبنها لشــغل دي 

بضاعــة وهلــا أصحــاب عايزهنا.

قالــت صــايف .. طــب خــالص هــات البســها الليــالدي بــس، 
مــش يمكــن روح كليوباتــرا لســه عايشــة يف األســورة

أيوه بس .. مههم خالد.

أزاحت صايف وجهها قائلًة : خالص أنا خمصامك.

رد خالــد ال خمصــامين إيــه ؟ دا انــت لــو عــاوزة كيلوباتــرا ذات 
ــة الصغــرة يف حائــط  نفســها أجيبهــا والبســهالك، وفتــح اخلزن

الغرفــه وأخــرج منهــا الســوار الــذي لفــت بــه معصمهــا . 

اندمــج االثنــان يف الرقــص والغنــاء املاجــن دون أن  يالحظــا 
احلركــة الغريبــة التــي حدثــت يف الصالة حيــث اهتز األثــاث لتقع 
الكاســات مــن فــوق املنضــدة . وانفتــح امللــف الذي أتــى به عالء  
تلقائيًّــا بفعــل ريــاح قادمة مــن العدم لتختفــي الربدية مــن داخله، 
أمــا عــن أرضيــة الشــقه فقــد أخــذ ثعبــان كوبــرا يف الزحف حتت 

الســجاد متخــذ طريقــه  ناحيــة غرفــة النوم.

ضغــط رشيــف أزرار املصعد بانفعال حتــى انفتح الباب، دخل 
وصعــد إىل الــدور الــذي تســتقر فيه الشــقة )االلعه(، نظــر يف مرآة 
املصعــد إىل عينيــه اجلاحظتــان وجفنيه التي مل جتــد طريقها إىل النوم 

***
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قبل ذلك بدقائق.

) دق جــرس هاتفــه عــدة مــرات ولكنــه مل هيتــم، حتــى أتــت 
زوجتــه توقظــه يف عنــف وهــي تقــول: خالــد بيتصــل بيــك عــى 
التليفــون األريض وبيقولــك احلقــه حــاالً، قــام مفزوًعــا ليجيــب 

عــى اهلاتــف فــإذا بــه خالــد يتمتــم ببعــض العبــارات.

احلقنــي .. صــايف .. تعــاىل حــاالً .. فيــه تعبــان يف االقلعــه ... 
مــش عــارف أعمــل إيــه (

ارتدى خالد جاكت وبنطلون عى الفور وذهب إىل االلعة.

فتــح بــاب األسانســر واجتــه إىل الشــقه فتــح البــاب باملفتــاح 
ليجــد خالــد أمامــه ونظــرات الرعب يف عينيــه وهو يقــول احلقني 

ــايف ماتت. ص

- حــاول أن  هيدئــه، أرسع إىل الغرفــه ليجــد صــايف ممــدة عــى 
الرسيــر شــبه عاريــة، وهــي ترتــدى قميــص جلــد النمــر وعيناها 

جاحظتــان تنظــران إىل الســقف، ويكســو برشهتــا لــون أزرق.

م رشيف ووضع يدة عى رقبتها فلم جيد نبض تقدَّ

ُسئل خالد .. إيه إلى حصل بالضبط ؟

كنــا زي الفــل بنرقص ونــرشب وكانــت مشــعوطة خالص ..  
يرمحها،  اهلل 
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ومــرة واحــدة وأنــا فوقيهــا لقيتهــا بتصــوت افتكرهتــا مهيــربة 
مــن الوضــع إلى كنــا فيــه، لكن حســيت إهنا مــش مركــزة معايا، 
ببــص ورا منــي  لقيــت تعبــان فاتح بقه قومــت منطور مــن فوقيها 
وهــي ملحقتــش يا عينــي، التعبان نــط لدغها وأنــا طلعت أجري.

الحــظ رشيــف الســوار الــذي ترتديــة بمعصمهــا، فأمســك 
عنــق خالــد قائــاًل : أنــا مــش منبــه عليــك دا ميطلعش مــن مكانه 

حلــد مــا نتنيــل نبيعه.

رد خالــد باكيــا و اهلل هــي طلبته مردتــش ازعلها، ثم اســتطرد: 
رشيــف ابــوس ايدك أنــا مش عــاوز فضايح

نظــر اليــه رشيــف برقــب و ضــع يدة عــى عنــق اجلثــه ليتأكد 
مــن موهتــا، خلع الســوار من يدهــا، وأخــرج هاتفه واتصــل برقم 

وبعــد عــدة رنات.

صــاح، كبابــا .. عــاوزك جتهــزيل اليخت حــاالً ... مــش عاوز 
خملــوق يعــرف .. حــاالً دلوقتــي .. أنــا يف الســكة وجايليك وزي 

مــا بقولك مــش عــاوز خملــوق يعرف.

أغلق اخلط واجته إىل خالد قائاًل :

احنــا الزم نلــف اجلثة وننزهلــا دلوقتي حاالً نحطهــا يف العربيه، 
لــف اجلثــة باملاليه حلد مــا أتأكــد إن  مفيش حد عى الســلم.

متسك فيه خالد قائاًل : ال أبوس إيدك خليك معايا أنا مرعوب.
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دفعــة رشيف بكلتــا يدية قائاًل : ودا وقته !.. امســك نفســك و 
اعمــل إلــى بقولك عليــه، الزم نتخلــص من املصيبــه دي وبعدين 

ــط براحتك. ابقى عي

تركــه رشيــف وذهــب ليضع أذنــه عى البــاب حيــاول التنصت 
هل هنــاك احد يســمعهام

بينــام اقــرب خالــد مــن اجلثــه ينثــر عليهــا املالئه وهــو يتجنب 
النظــر إىل عينيهــا اجلاحظتان. 

***

جلــس خالــد بجوار رشيــف يف الســيارة حياول أن  يمنع نفســه 
مــن كومــة البــكاء التي أحلت بــه، ماذا حــدث لــه ؟ أي هول هذا 
الــذي أملَّ بــه يف تلــك الليلــه املشــؤمة التــي ال تنتهــي، حتــى وصال 
إىل املرفــأ الــذي ســبقهم إليه كبــاكا، أمرة رشيف أن  يســاعدهم يف 
محــل اجلثــة من شــنطة الســيارة، نظــر كبــاكا إىل املالئه التــي تغطي 

اجلثــة برعب قائــاًل لرشيف : 

إيه دا يا باشا ؟؟؟ جثة ؟

التفــت إليــه رشيف الــذي امحر وجهــه غضًبا وأخرج مسدســه 
وجــذب كبــاكا من ياقــه مواجهــه فوهة املســدس إىل ذقنــه قائاًل : 
اهــا جثــه عــارف لــو نطقــت وال اتكلمــت كلمــة واحــدة حلفك 
ــى  ــذ إل ــت تنف ــه دي، إن ــب اجلث ــامن جن ــت ك ــة إن ــه تاني يف مالي
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حقوهلولــك باحلــرف الواحــد وانــت ســاكت، ثــم أشــار إىل اجلثة 
قائــاًل : شــيلها ودخلهــا اليخــت.  

توجــه كبــاكا إىل اجلثــة ينتزعهــا مــن شــنطة الســيارة يســاعدة 
خالــد، أثنــاء محلهــا انكشــف الغطاء عــن وجــه اجلثة لتظهــر عينا 
صــايف جاحظــة بنظــرة قتيــل يملــؤة الغضــب مــن خالــد الــذي 
ارتعــدت نواجــزه وتراجــع إىل اخللــف آمــرًا كابــكا أن  يــرسع يف 
ــان يتحاشــيان النظــر إىل عنيهــا، وتبعهــم رشيــف  محلهــا  واالثن
وهــو يشــهر ســالحه وينظر يمينـًـا ويســاًرا يف توجس حتــى وجلوا 

داخــل اليخــت.

***

أمــر رشيــف كبــاكا أن  يتقــدم باليخــت إىل عــرض البحــر يف 
نفــس املنطقــه التــي يتوقفــون فيهــا بعيــًدا عــن خفــر الســواحل، 
وأخــذ هــو وخالــد سلســلة طويلــة مــن احلديــد ولفــوا هبــا جثــه 

صــايف وعلقــا هبــا ثقــل كــي تغــوص يف املــاء وال تطفــو.

وصلنا يا باشا .. قاهلا كباكا وهو واقف خلف الدفة.

محــل كل مــن رشيــف وخالــد اجلثــة ووضعوهــا عــى حافــت 
اليخــت ثــم قذفوهــا يف املــاء.

وما إن  فعلوا حتى أشار رشيف إىل كباكا  بالعودة.
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ــر  ــو يتذك ــتري وه ــكاء اهلس ــن الب ــة م ــد حال ــت خال انتاب
الســاعات القليلــه املاضيــة، والتــي بــدأت بغايــة الســعادة لتنقلب 

رأًســا عــى عقــب إىل جثــة صــايف التــي ألقيــت يف البحــر.

حــاول رشيــف أن  هيــدئ مــن روعــه لــوال أنــه ســمع صــوت 
كبابــا وهــو ينــادي يف فــزع.

رمحتك يا رب .. أنا مليش دعوة يا رب.

رفــع خالد رأســه وهــم أن  يوبخــه، لوال هــذا املشــهد املرعب 
الــذي جعــل عينيــه جتحظ عــن آخرها، 

موجة هائلة كأهنا جبل تتجمع مياهها لترب اليخت.

مل يكــن حجــم املوجة هــو الشــئ الوحيــد املرعب، إنــام األكثر 
رعًبــا هــو أهنــا قادمة مــن جهه الشــاطئ

أي أهنا عكس اجتاه الريح.

***
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بعــد أن  جلــس كل مــن كيتــاين وكاســيم والكاهــن حيكي كل 
منهــم مــا يعرفــه لآلخر. 

وقــف كاســيم يف منتصــف جنــوده ممســكًا بعصــا صغــرة من 
اخلــوص وأمامــه كومة مــن الرمال رســم عليهــا ما يشــبه اخلريطه 

ــرص قيرصون. لق

يوجــد حراســة مشــددة عــى قــرص قيــرصون، كــام أنــه جيــري 
اآلن يف القــرص التحضــر ملراســم دفــن امللكــة أي أن  القــرص ال 

خيــل مــن املعزيــن وكل منهــم معــه أعوانــه وحراســه.

كل مــا علينــا هــو اقتحــام هــذا كلــه واختطــاف جســد امللكــة 
ــلياًم. ــروج به س واخل

قــال زميلــه أعتقــد يــا أخــي أن  فكــرة اقتحــام القــرص بالقــوة 
هــي فكــرة مســتحيلة حيــث أن  عددنــا اآلن قليــل جــدًا ملواجهــة 

هــذا الكــم اهلائــل مــن احلــراس، فكيــف نفعلهــا إًذا ؟
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- نعــم هــي خطــه مســتحيلة، أجــاب كاســيم -  لــذا علينــا 
أن  نقســم أنفســنا إىل جمموعــات تقــوم كل جمموعة بــــ ... توقف 

كاثيــم عــن الــكالم وهــو ينظــر إىل كيتــاين قائــاًل يف اســتغراب:

أراك تبتسم ألول مرة منذ أن  وجدناك أهيا الشاب.

توجــه كيتــاين بنظــرة إىل اجلميــع قائــاًل : إن  اقتحــام القــرص 
صعــب، ولكنــه ليــس مســتحياًل، أعتقــد أن  لــديَّ ُخطــة جتعــل 

األمــر أســهل مــن ذلــك كلــه.

مــا هي خطتك أهيا الشــاب ؟ ســأله كاســيم وســط اســتغراب 
. جلميع ا

اســمحو يل قبــل أن  اخربكم اخلطه أن  نقــوم بالصالة ونمنحها 
إىل روح احلبيبه تراســيال فــإن روحها الغالية هي املرشــد لنا.

أتســمح لنــا يــا ســيدي ؟؟، نظــر كيتــاين إىل كبــر كهنــة آمون 
ــذي أجاب ال

أنا دائاًم مستعد للصالة أهيا الشاب

رفع بخنغي يده إىل السامء قائاًل:

إليك آمون رب كل األشياء

اسطف اجلميع خلف الكاهن أثناء الصالة
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رسح ذهــن كيتــاين أثنــاء الصــالة برهــه يتذكــر آخــر لقــاء لــه  
براســيال وهــي تقــول ســوف أكــون دائــاًم مرشــدتك وبجانبــك.

***

ــس  ــب لي ــاح بموك ــرصون يف الصب ــرص قي ــراس ق ــأ ح تفاج
بالكبــر يقــف عــى بــاب القــرص.

إنــه كبــر كهنــه آمــون جــاء للصــالة مــن اجــل امللكــة، دلــف 
املوكــب إىل حديقــه القــرص حتــى وصــل إىل الســلم املــؤدي إىل 
القــرص، خــرج مــن الداخــل جمموعه مــن الرجــال يرتــدون الزي 
األبيــض و األمحــر تقدمهــم كبرهم قائــاًل : أهال بك أهيــا الكاهن 
األعظــم، أعزرنــا فنحن مل نكن نعلــم بزيارتك تلــك وإين أتعجب 

كيــف علمــت بوفــاة امللكــة وحــرت هبــذه الرسعة.

ابتسم الكاهن وهو يضع يده عى كتف الرجل قائاًل:

ــع  ــة ال تتب ــواده، اآلهل ــى ج ــرين ع ــون رع وأح ــربين آم أخ
ــر. ــا الوزي ــية أهي ــم السياس بروتوكوالتك

نظــر الوزيــر نظرة إعجــاب وتقديــس إىل الكاهن الــذي متنحه 
ــات هائلة، اآلهلة كرام

)واســتطرد( : اجلــس يــا ســيدي الكاهــن حتــى نجهــز لــك 
غرفــة ترتــاح فيهــا مــن ســفرك. 
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- شــكًرا لــك يــا ســيادة الوزيــر، لكــن دعنــي ألقي نظــرة عى 
جثــامن امللكــة ريثــام تقومــون بتحضــر الغرفة.  

أجاب الكاهن : لك هذا يا سيدي.  

ثم نظر إىل احلراس : رافقوا الكاهن إىل غرفة امللكة.

ــرس  ــدع احل ــة فلت ــالة إىل امللك ــو ص ــد أن  أتل ــن : أري الكاه
ــوات. ــالوة الصل ــاعداي  لت ــي مس ــا مع ــردي وأن ــي بمف وتركن

ال مانع إطالقًا .  .. قاهلا الوزير .

ثــم توجــه إىل احلــراس قائــاًل : دعــو الســيد ومســاعديه برفقة 
اجلســد حتــى ينتهــوا مــن تــالوة صالهتم.

***

انتهــي اخلــدم مــن جتهيــز غرفــة خاصــة للكاهــن ومســاعديه 
وانتظــروا حتــى خيرجــوا بعــد انتهــاء صالهتــم، ولكــن ذلــك مل 
حيــدث، توجــه أحــد احلــراس إىل الوزيــر قائــاًل : ســيدي الوزيــر 
إن  غرفــة  الكاهــن جاهــزة، ولكنــه مل خيــرج من غرفــة امللكة حتى 

اآلن، فــام الــذي تــراه.

تعجــب الوزيــر قائــاًل : ما هذه الصــالة التي تســتغرق كل هذا 
الوقــت ؟ دعني أرى.

وتوجــه إىل غرفــة امللكــة وطرق البــاب دون أن  يتلقــي  إجابة، 
فطرقــه مــرة أخرى و مــرة ثالثــه وهو ينــادي ســيدي الكاهن، هل 
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انتهيــت مــن صالتــك، ثــم انتظــر برهــة فلــاّم  مل تأتيــه أجابــة، أمر 
احلــراس أن  يفتحــوا بــاب الغرفــه ليفاجــأ مفاجأة جعلــت اجلنون 
ــن وال  ــة ال الكاه ــد بالغرف ــد أح ــام مل جي ــه حين ــن عيني ــر م يتطاي
املســاعدين ولكــن مــا جعلــه يستشــيط غضبــًا، أنــه مل جيــد جثــامن 
امللكــة أيًضــا، أخــذ ينــادي يف جنــوده هبســترا، أيــن هــم ؟ أيــن 
ذهبــوا ؟ كيــف حــدث هــذا ؟ ابحثــوا عنهــم و اتــوين هبــم فــوًرا، 

أحيــاًء كانــوا أو أمواتــًا.

انطلق احلراس يف كل اجتاه يبحثون عن الكاهن واجلثامن.

مل يكــن أحــد يعــرف رس الــرسداب الــرسى املوجــود داخــل 
غرفــه امللكــة والتــي مل يعــرف رسة إال املقربــن منهــا بشــدة ومنهم 
تراســيال جاريتهــا املخلصــة، التي كانت تســتخدم هــذا الرسداب 
لكــي تقابــل فيــه حبيبهــا كيتــاين لقــاء العاشــقن بعيــًدا عــن أعن 
احلــرس، كان كيتــاين يرتــدي زي الكهنه هــو وصــارون ويقومان  
بــدور مســاعدي الكاهــن وفــور أن  دخلــوا الغرفــه حتــى فتــح 
ــة  ــاب الــرسداب ليجــد كاســيم يف انتظــاره مــن الناحي ــاين ب كيت
ــا بعــد إغــالق  األخــرى ليأخــذوا جثــامن امللكــة و هيربــون مجيًع

فتحــت الرساديــب مــرًة أخــرى.

***
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كان طــه يقــاوم النــوم وعنينــه تغفــالن بــن الفنيــه واألخــرى، 
وهــو جالــس أمــام باب القســم أثنــاء قيامــه بنوبــة اخلدمــة الليلية 
عندمــا ســمع زميلــه وهــو ينــادي تعــال يا طــه تليفــون مــن البلد.

هــب طــه واقفــًا واجته مرسًعــا ناحيــه اهلاتــف وهو يتســاءل يف 
نفســه عــن خطــورة الكارثــة التــي حدثــت ودفعتهم لالتصــال به 

يف تلــك الســاعه املتأخرة.

- رفــع الســامعة قائــاًل : يف هلــف أيــوة يــا أمــة خــر يف حاجــة 
أنتــم كويســن وصحتــك كويســه وأختــي ثريــا وعياهلــا كلكــو 
بخــر، -، مــن ؟، حــد عــاوز يكلمنــي حد مــن ؟ حد مــن ؟ فيه 

إيــه يــا أمة

- وهنــا ســمع عــى اجلانــب اآلخــر صوتــًا يعرفــه جيــًدا رغم 
طــول الســنوات التــي مل يســمعه فيهــا

- إذيك يا طه.
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- اتســعت عينــا طــه عــن أخرهــا وهــو يــرد هــارون بيــه كبر 
عيلــة الضوي.

- ســمع ضحكــت هــارون وهــو يقــول عفــارم عليــك يــا طه 
كنــت حزعــل لــو معرفتنيش.

- الــيل مــا يعرفــك جيهلــك يــا كبــر أؤمــرين خــر يف إيــه ؟؟؟ 
قاهلــا طــه وهــو منصــت بكافــة حواســه إىل  هــارون الــذي حتدث 

برصامــة وغرابــة أكثــر مــن غرابــة توقيــت االتصال. 

- قــول يل يــا طــه أنــا عرفــت إنــك شــغال مــع املقــدم رشيف 
البســطاوي الــكالم دا مظبــوط ؟

- تنحنــح طــه قائــاًل : يف إجيــاب ... مظبــوط يــا كبــر .. إيــه 
املشــكلة ؟

- عايزك تبلغه رسالة.

- رسالة إيه يا كبر.

- أخــذ هــارون  نفًســا عميًقــا وهــو يقــول لطــه احفــظ الكالم 
إىل حقوهلولــك دا كويــس وتقلهولــه باحلــرف الواحــد.

- انتفضت حواس طه كلها وهو ينصت إىل رسالة هارون.

- قولــه ميتعبــش نفســه يف التدويــر، علشــان إلــى بيــدور عليه 
عنــدى، وقولــه كــامن  يبعــد عــن النبــش يف قبــور املــايض، املايض 

مســتور بســتاير مــن نــار، إلــى حيــاول يفتحهــا يــرش بالدم.
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أغلــق طــه ســامعه اهلاتــف مشــدوًها، ماعالقه هــارون برشيف 
البســطاوي، وكيــف يســتطيع طــه أن  يتحــدث إىل رشيــف بمثــل 

ــذا القول.  ه

أكمل طه الليلة دون أن  يطرق له النوم باًبا. 

***

يف صبــاح اليــوم التــايل أشــعل رشيــف ســيجارتة وأخــذ منهــا 
نفــس عميــق قبــل أن  ينفــث دخانــة يف هــواء غرفــة مكتبــه التــي 

أقفلهــا عــى نفســة ومنــع الدخــول.

أخــذ يتذكــر أحداثــًا ليلــة أمــس التــي ألقــي فيهــا جثــة صــايف 
يف البحــر وكاد أن  يلحــق هبــا بســبب تلــك األمــواج العاتيــة التي 

الحقتهــم مــن مجيــع اجلهات.

فتــح درج مكتبــه وأخــرج إحــدى التامثيــل التــي عــرض بيعها 
عــى مســيو فرانكــو - هــذا الفرنــي البخيــل الــذى ماطــل كثًرا 
يف ثمــن هــذه الصفقــة الرابحــة متثــاالن رومانيــان وســوار وبردية 
ملعونــة -  تســاءل مــا قصــة هــذه الربديــة ؟ التــي قلبــت حياتــه 

وحيــاة زميليــه رأًســا عــى عقب.

تذكر لقد ترك امللف كاماًل وبه هذه الربدية يف ) االلعه (.

عليــه أن  يذهــب إلحضارهــا ولكن ليــس اآلن، ســوف يعاود 
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االتصــال بكاميليــا حمــاوالً إهناء هــذه الصفقة بأي ثمــن، ينبغي أن  
يتخلــص مــن هذه األشــياء حتــى وإن باعهام بثمــن بخث.

جرس هاتفه اخللوي يرن.

نظــر إىل االســم مســتغرًبا ما هــذه األقــدار! إهنا كاميليــا تتصل 
ــك املدة. بعد تل

أجاب عى اهلاتف.

ســمع صوهتــا تقــول  ســيادة املقــدم إحنــا جاهزيــن وذي مــا 
ــا، كاش، حــدد ميعــاد ومــكان  التســليم وبلغنــي اتفقن

أغلــق اهلاتــف وهــو مندهــش ممــا ســمعه مل يكــن يتخيــل أهنم 
يوافقــوا عــى دفــع مبلــغ 2 مليــون دوالر كاش يف تلــك اخلــردة، 
يبــدو أن  بخــالف ليلــة أمس، حظــه احلســن ال خيالفه أبــًدا، أم أن  

ــاالن، ال هيــم  وهــو ال  ــة والتمث ــرًا وراء الربدي ــاك رسًا كب هن
ينــوي أي يعــرف مــا هــو هــذا الــرس فليأخــد املــال ويقســمة عليه 

وزمالئــه، ويعطيهــم بضاعتهــم وتنتهــي تلــك املســألة .

ــن  ــاب ع ــح الب ــه، انفت ــذي أمام ــرس ال ــف اجل ــط رشي ضغ
ــكرية. ــة العس ــا التحي ــكري معطًي عس

- رشيف : فن الواد طه ؟
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- العســكري : طــه كان عنــدة نوبــة ليــل وهــو حاليًّــا نائــم يف 
الســكن.

- رشيــف : صحيــة وهتهــويل من حتــت األرض .. نص ســاعة 
ــف قدامي. ويكون واق

- العسكري : حتت أمرك يا فندم.

- أغلقــت كاميليــا ســامعة اهلاتــف واجتهــت إىل مســيو فرنكــو 
: ئلًة قا

- خــالص متــام حيبلغنا بميعــاد التســليم، ودلوقتــي بقي أظن 
أن  مــن حقــي أفهم إيــه املوضــوع بالضبط ؟

- أجــاب مســيو فرانكــو  قائــاًل : أنــا مقــدر يــا آنســة مــدى 
شــغفك ملعرفــة املوضــوع وهــذا ألننــا آثرنــا عنــدك فضــول املرأة 
وهــو أمــر ليــس باهلــن عــى اإلطالق، ثــم توجــة إىل دكتــور كلر 

قائــاًل : أعتقــد أنــه دورك اآلن دكتــور.

- اعتــدل دكتــور كلــر  يف جملســه وأخــرج حاســوبه وبــدا يف 
عــرض بعــض الصــور لســيدة هلــا جناحــان وعــى رأســها هــالل 

وبــدأ يف الــرشح :

ــن، إىل  ــن النهري ــا ب ــارات م ــن حض ــات ع ــر املوروث - تش
وجــود مــا يســمى »العاهــرات املقدســات« أو »عاهــرات املعبد«. 
فأســطورة جلجامــش الســومرية، تتحــدث عن أن  مســخًا اســمه 
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أنكيــدو كان هياجم الرعــاة واملزارعن، فــأراد جلجامش إضعافه، 
لــذا أرســل إليــه »عاهــرة مــن معبــد احلــب« لروضــه بحبها.

ــاء  ــه نس ــتار كان في ــة عش ــة القديم ــة العراقي ــد اآلهل - ومعب
نذرن أنفســهن للوســاطة بــن املتعبديــن واآلهلة، هــن »العاهرات 
ار املعبــد الراغبــن يف  املقدســات«. فكــن يامرســن اجلنــس مــع زوَّ
التقــرب لعشــتار، مقابــل مبالــغ ماليــة تســتخدم يف متويــل املعبد. 

- وكانــت »العاهــرات املقدســات« مقســامت إىل رتــب 
ــباع  ــة« إلش ــن »املهم ــن يؤدي ــو« ك ــة »احلريامت ــات، فطبق ودرج
ار، وطبقــة »القادشــتو« هــي العاهــرة  املتعــة الدنيويــة عنــد الــزوَّ
املقدســة التــي تنــام مــرة واحدة مــع الكهنة، أمــا »العشــتارتو« هن 

املنــذورات لآلهلــة، فــال يقرهبــن أحــد.

- وال توضح النصوص كيفية ممارستهن اجلنس مع اآلهلة  . 

- ويف اليونــان القديمــة، قيل أن  معبد اآلهلــة أفروديت يف مدينة 
كورنيــث، كان حيتــوي عــى أكثــر مــن ألف فتــاة خمصصــة خلدمة 
اآلهلــة، وعبادها. حتى أن  أحد الرياضيــن »األتقياء« نذر أن  هيب 
املعبد مئة حمظيــة إذا فاز يف األوليمبياد، والطريف أنه خالل اجتياح 
الفــرس لليونــان كن هــؤالء املحظيات مــن قمن بــأداء الصلوات 
والتضحيــات لآلهلــة ليســاعدوا اإلغريق يف احلرب ضــد عدوهم.

- ويف اإلمرباطوريــة الرومانيــة، بــدا تأثــر الرومــان هبــذه 
املامرســة اإلغريقيــة واضحــًا يف اعتبــار العاهــرات احلائــامت حول 
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مياديــن املصارعة ومعســكرات احلــرس اإلمرباطــوري، أن  اآلهلة 
»فينــوس« هــي »حاميــة العاهــرات وراعيتهــن«.

- ويف بعــض مناطــق اهلنــد، كان رعايــا »املهراجــا« ينظــرون 
إليــه كتجســيد برشي لآللــه كريشــنا، مؤمنن أن جتديــد أرواحهم 
وأجســادهم يرتبــط بتكريــم املهراجــا، مــن خالل تســليم النســاء 
أنفســهن ملــن يــرىض عنــه مــن الــوزراء، ليتمتــع هبــن باعتبــار أن  
إرضائــه شــهوته هــو يف حقيقــة األمــر إرضــاء للوعــاء البــرشي 

الــذي تســكنه اآلهلــة .

ــة، أو نصــف  - يف مــرص القديمــة، حــن ســاد معتقــد ألوهي
ألوهيــة، كانــت عمليــة »تلقيــح« الفرعــون لزوجتــه امللكــة جتري 
يف ظــل معتقــد أن  مــن جيامعهــا حقــًا هــو اآللــه نفســه، ليــزرع يف 
رمحهــا النطفــة امللكيــة املقدســة. فــكان اعتقادهــم أن  اآلهلــة يتخذ 
شــكل زوجهــا أو يتحــد معــه ليمنحهــا االبــن امللكــي املنتظــر. 
ويف أوروبــا القديمــة، كان املتعبــدون لآلهلــة ديانــا يكــررون متثيل 
زواجهــا املقــدس، بــأن يقيمــوا كل عــام زواجــًا متثيليــًا بــن ذكــر 

وأنثــى منهــام جتديــدًا لــزواج معبودهتــم.

- أمــا يف مقاطعــة كانجــرا اهلنديــة، فقــد اعتــادت الفتيات كل 
عــام أن  يقمــن عرســًا لآلهلن شــيفا وبارفــايت، ويقمــن وليمة عى 
رشف العــرس ويقســمن أنفســهن لفريقــن أحدمهــا يمثــل شــيفا 
واآلخــر بافــاريت، وحياكــن كل مراحــل الــزواج ثــم يلقينهــام يف 
النهــر. ويعتقــدن أن  هــذا الطقــس حيافــظ عــى الــزواج الصالــح 

لآلهلــة ويعــم اخلر عــى األرض.
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- يف الصن القديمة، نظر الصينيون إىل اجلنس كوسيلة لتحقيق 
االرتقــاء الروحــي، واالحتاد مــع العــامل، وحتقيق التفاعــل اإلجيايب 
بــن »القــوى الكونيــة« ممثلة يف الرجــل واملرأة، فوضعــوا املؤلفات 
املتعلقــة هبــذا األمــر، أو مــا يســمى »كتــب فــن حجــرة النــوم«، 
التــي تقــدم النصائــح واإلرشــادات اجلنســية مــن مرحلــة املالطفة 
واملداعبــة، حتــى كيفيــة التحكــم يف مــدة اجلــامع، وقــوة القــذف.

- أمــا يف اهلنــد القديمــة، فقالت األســطورة أن  »ناندي«، الثور 
املقــدس، كان حارســًا لغرفــة اآلهلــن شــيفا وبافــاريت، فاكتســب 
قدســية من ســامعه صوتيهام عند اجلامع، فوضع ناندي كتابًا ضّمنه 
تعليــامت وأوضــاع اجلــامع، باعتباره ممارســة ذات قدســية خاصة، 
وكان الكتــاب األب الروحــي لكتــاب »الكاماســوترا« الشــهر.

ــام  ــدث بين ــور ويتح ــذه الص ــرض ه ــر يع ــور كل - كان دكت
كانــت كاميليــا تفتــح عنيها عــن آخرها وهــي تتعجب مما تســمعه 

حتــى قالــت ... كفــي أرجــوك.

- ضحك فرانكو قائاًل ما لِك يا كاميليا أختجلن من التاريخ.

- ثم أشار إىل كلر قائاًل : .. أكمل دكتور.

- وضعــت كاميليــا يدهــا أمامهــا قائــاًل : ال أرجــوك دكتــور 
لقــد أقنعتنــي بــام فيــه الكفايــة .

***
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ــان  ــق االثن ــيارة وانطل ــا الس ــف باش ــوار رشي ــه بج ــب ط رك
باجتــاة االلعــه، مل حيــاول أي منهــام أن  يلفــت انتباه اآلخــر بام يدور 
بذهنــة، كان رشيــف منشــغاًل بمــرصع صــايف وطريقــه التخلــص 
مــن جثامهنــا، أمــا طــه كان يفكــر بمكاملــة هــارون ومــاذا يفعــل 
وكيــف خيــرب رشيــف هبــا، كان طــه متوتــرًا للغايــه وحياول بشــتي 
الطــرق اال يظهــر توتــرة هــذا أمــام رشيف وكلــام حاول فتــح فمة 
لكــي حيكــي قصــه املكاملــة التــي تلقاهــا مــن هــارون، والرســاله 
التــي عليــه أن  خيربها إىل رشيــف، إذا أبلــغ الرســاله قتله رشيف، 

وإذا مل يبلــغ قتلــه هــارون .. مــاذا يفعــل ؟

لعنة اهلل عى األغنياء .

نظــر إىل رشيــف وشــعر أن  األخــر يتحــدث بينه وبن نفســة، 
ويطلق الســباب عى نفسه وعى أى شئ آخر، فيراجع عن الكالم 
حتــى وصــال، أعطى رشيف مفتــاح الســيارة إىل طه قائــاًل : اركن 
وروح اشــري أداوات نظافــة ومعطــرات وحصلنــي عــى فــوق .
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تركــة رشيــف ودخــل إىل العــامرة وركــب املصعد وهــو يتذكر 
أحداثــًا الليلــة الكئيبــه، ليلــة التخلص من جثــامن صايف.

لعنة اهلل عى النساء.

دخــل إىل الشــقه، مل متــر ســوى ســويعات قليلــة عــى تواجــده 
بنفــس املــكان، وبالرغــم مــن شــكل الشــقة الغريــب بالنســبه إليه 
يف وجــود الشــمس فهــو مل يدخــل الشــقه بالنهــار أبًدا، بــدا املكان 
كئيًبــا جــدًا وزاد  مــن غرابة املــكان رائحــة الدخان املكتــوم وكأنه 
دخــل كهــف مل يكتشــف مــن آالف الســنن، نظــر حوله ثــم دخل 
ــايف يف  ــص ص ــات خت ــع أي متعالق ــاول مج ــوم وح ــه الن إىل غرف
كيــس قاممــة كبــر أخــذ جولــة يف الشــقه ككل فتح كافــة الضلف 
واألدارج، اخــرج مجيــع املحتويــات وبينــام هــو كذلــك دق جرس 
البــاب، فتحــة لطــه الذي وقــف ممســكا  مكانس وفــوط وكيس به 

جمموعــة مــن املنظفات.

دخــل طه فوجــد أكياســًا القاممــة اململوئــه باملالبس، اســتفرس 
قائــاًل : خــر يــا باشــا أنتــم بتلمــوا عزالكــم وال إيه ؟؟

نظــر إليــه رشيــف بعجرفــه قائــاًل : نضف الشــقه، وخــد بالك 
مــش عايــز أشــايه نكــون نســينها هنا، ثــم تركــة واجتــه إىل الصالة 
حيــث امللــف املوجــود بداخلــه الربدية فتحــة، بحث عــن الربدية، 
ــرج  ــدة اخ ــت املنض ــث حت ــا، بح ــا، رماه ــب األوراق، بعثره قل

الكــرايس، أزاح األثــاث يف عنــف.
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سألة طه مالك يا باشا خر .؟

نظر إليه رشيف يف حنق

الربدية ... الربدية اختفت !!!!!

***

جلــس هــارون يف حجــرة مظلمــة  داخــل إحــدى انفــاق معبد 
أثــري بأســيوط -ال يدخــل ضمــن اخلريطــه الســياحية وال يزورة 
أحــد -، أشــعل جمموعــه حطب للتدفئه، وبدأ يرســم عــى أرضية 
املــكان دائــرة كبــرة، ثــم خــط داخــل الدائــرة نجمــة سداســية 
رؤســها الســت تنطبــق عــى حميــط الدائــرة وبــدا يف كتابــة بعــض 
الرمــوز داخــل وخــارج النجمة، ثم اخــرج من جنبــه مدية صغرة 
وضــع نصلهــا عى رســغه و جرحــة جرحــا خفيفًا وجعــل الدماء 
تتســاقط منــة  بحــرص شــديد يف اماكــن معينــة داخل الرســم، ثم 

اخــرج املخطوطــه التــي تركهــا لــه عمة قبــل وفاتــة  وبــدأ يقرأ.

مهياش مهياش

بطلياش بطلياش

يوهانيط ساممهم سمسامئيل

بنار اصطفار ساممهم سمسامئيل

العجل العجل
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بغضب عمياخ ساممهم سمسائيل

الوحا الوحا

ديعوج ديعوج

هليع هليع

الساعه الساعه

احر بختم العهد، والعهد مأمون

احر الساعه

يوهانيط ساممهم سمسامئيل

يوهانيط ساممهم سمسامئيل

يوهانيط ساممهم سمسامئيل

أخــذ هــارون يــردد هــذه التعويــذة ومــا إن انتهــى حتــى شــعر 
بحركــة مرسعــه تأيت مــن خلفه، وإذا هبــا بومة كبــرة تطر مرسعة 
وحتــط أمامــه يف منتصــف النجمــة، كانــت البومــه تنظــر إىل عينــة 
بثبــات، اســتمر هــو اآلخر بالنظــر إليها حتى شــعر بثقل يف رأســه  
وشــعور قــوي بالرغبه يف النــوم، واهنــارت األرض مــن حتته وبدأ 
هيــوى يف ممــر مظلــم ال هنايــه لــه، حتــى أحــس أن  جســده ارتطم 
بــأرض صلبــة، حتسســها فإذا هــي تبــدو كأحجــار عمالقة رصت 
بجــوار بعضهــا، اعتــدل هــارون  وبدأ حيــاول فهم أين هــو اآلن ؟ 
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وإذا بــه يف هبــو دائــري لقرص كبر تراصــت فيه األعمــدة العمالقة 
ــار، دار بعنيــه حــول االعمــدة حتــى  كل عمــود حيمــل شــعله ن
شــاهد العــرش املرتكــز يف املنتصــف جيلــس عليــه ظــل لعمالق، 
ختتفــي مالحمــة حتــت املالبــس الثقيله التــي يرتدهيــا و اخلــوذة التي 
يضعهــا عــى وجهه، نظر هــارون إىل اجلســد قائاًل: أنــا عملت إىل 
طلبــت منــي، وصلــت التحذير وعايــز اســأل إنت جبتــيل الربدية 

دي أعمــل هبــا إيــه ؟ عايز أفهــم إيــه املوضــوع بالضبط ؟

- أجابــة الظــل أنــا مأمور اعمــل إىل يطلب مني، جــايل أمر أين 
أرسق الربديــة وأدهيالك علشــان حتفظها

- احفظها من إيه ؟

- من إلى عايزين ينفذوها 

- و من دول ؟ واشمعنى أنا ؟

- مهــا مــن ؟ حتعــرف لوحدك، أما اشــمعنى إنــت ؟ ألن إنت 
املختار.

- خمتار إليه ؟

- خمتار لقضاء مفهوش اختيار .

- أنــا حاســس أن  عمي شــيلني هم باخلاتــم دا، كل يوم تطلبوا 
منــي حاجــة كأن أنتم إلى مســخرنا مش إحنا إلى مســخرنكم. 
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- اهتــز الظــل وبــدا عليــه االنفعــال، ومــن فهمــك أن  انتــم 
مســخرنا ؟ إحنــا بنــا عهــد مــش إجبــار، اســمع يــا هــارون إحنــا 
بنســتعد حلــرب كبــرة واحلــرب حطلنــا وحتطولكــم، ومفيــش 
منهــا مفــر وعلشــان كــدا كنــا بنحــاول نتحــد يمكــن نقــدر هنــزم 

القــدر إلــى عارفــن إنــه مبيتهزمــش .

اســتفاق هــارون مــن غيبوبته، بــدآ متملمــاًل، ونظــر إىل اخلاتم 
ثــم خرج مــن احلجــرة وهو يفكــر يف كالم اجلنــي، أي قضــاء هذا 

الــذي اختــر لــه ؟، والــذي يظهــر أنه غر ســعيد عــى اإلطالق.

يبــدو أن  األيــام املقبله ســوف تكــون أســوء من ســابقتها التي 
ــجن . قضاها يف الس

***
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ــا : لقــد فاجأتنــي  بعــد حلظــات مــن التفكــر، قالــت كاميلي
بالفعــل دكتــور كلــر، ولكــن دعنــي أتســاءل مــا عالقــة كل هذا 

ــرا ؟ بكليوبات

تنحنح دكتور كلر وأردف : 

نعــم ســيديت، أثناء دراســتي حليــاة كليوباتــرا كانــت تواجهني 
مشــكلة شــائعة إهنا ملكــة مســتهرة، هتوى معــارشة الرجــال، إذا 
افرضنــا بــأن ذلــك صحيــح ! ما الــذي جيرب ملــوك مثــل يوليوس 
قيــرص وانطونيــوس بــأن يقعــوا حتــت تأثرهــا ملــدد طويلــة ؟ بــل 

وخيوضــوا حــروب مــن أجلها. 

أظــن أنــِك تعلمــن عن الواقعــه الشــهرة التي لفــت كليوباترا 
نفســها عاريــة داخــل ســجادة وقدمــت نفســها كهديــة إىل 

ــوس ؟ أنطوني

نعم بالطبع أسمع هبا . أجابت كاميليا.
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أكمــل كلــر يبــدو يل بــأن كليوباتــرا كان عندها هــوس باآلهله 
افروديــت اليونانيــة، وكانــت تعترب نفســها ممثلة اآلهلــه يف األرض 
وقــد أقامــت املعابــد لعبــادة اآلهلــه أفروديــت، وبالطبــع كانــت 
طقــوس هــذه العبادة هــي طقــوس ماجنة جــدًا، ويمكننــي القول 
بأهنــا كانــت عبــارة عــن عالقــات جنســيه ماجنــة، تقــام يف املعابد 
أثنــاء القيــام ببعــض الطقــوس املقدســة أو الســحر األســود وكان 
خيصــص هلــا مــكان خــاص باملعابــد - مثــل غرفــه والدة حورس 
التــي أقيمت بمعبد آمــون، فقد كان املرصيون القدمــاء يؤمنون أن  
اآللــه حورس ســوف تتــم والدة إذا تم اتباع طقــس معن يف مكان 
وتوقيــت معــن، وهــو مــا كان يطلق عليــه ) العهر املقــدس ( وقد 
تبعتهم احلضــارات األخرى ومنها اليونانيــة يف مثل هذا االعتقاد .

وما الدليل عى صحة كالمك هذا ؟؟؟ سئلت كاميليا كلر.

أجــاب كلــر يف محــاس ... الربديــة، عنــدي اعتقــاد كبــر أن  
العهــر املقــدس ذكــر يف الربديــة التي حدثنــي عنها مســيو فرانكو، 
وأكمــل حديثــه قائــاًل : أن  طقــوس العهــر املقدس انتــرشت جدًا  
وخاصــة يف العــرص اهللنســتي وقــد بنــى اإلســكندر األكــرب معبًدا 
لآلهلــة إيزيــس، وعندمــا تداخلــت الثقافــات املرصيــة اليونانية يف 
مــوا القرابن لآلهلة  ذلك العــرص، وتعاقب امللــوك اليونانيــون وقدَّ

إزيــس واآلهلــة أفروديــت وأصبح هلــذه الطقــوس أتباع.

- ومــاذا كان يعــود عليهــم مــن وراء ذلــك مــن وجهــة نظرك 
دكتور؟
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هنــا تدخــل مســيو فرانكــو ســاخًرا كعادتــة : ومــا الــذي يعود 
عــى أي فــرد مؤمــن بــأي رشيعــة أوعقيــدة غــر اقتناعــه أن  هــذا 
ــاة  ــذاب يف احلي ــه الع ــه وجينب ــرة حيات ــاعده يف مس ــامن يس اإلي
األخــرى، فــام بالــك إذا كانــت العبــادة لذيــذة وقائمــة عــى إمتاع 
ــذا  ــدًا يف ه ــت متواج ــو كن ــرض أين ل ــهوات!!  اف الغزائزوالش
العــرص لكنــت مــن كبارأئمــة هــذه العبــادة )ثــم انفجرمقهقهــا(.

قاطعــه دكتــور كلــر قائــاًل : ليــس ذلــك فقــط مســيو فرانكو، 
ــض  ــام ببع ــاء القي ــة أثن ــال املاجن ــذه األفع ــل ه ــد أن  عم أعتق
الطقــوس الســوداء يف مــكان وزمــان حمدديــن كان يقوم بــدوره يف 
اســتدعاء نفــر من اجلن الــذي كان يســخره الكهان للقيــام ببعض 
أعــامل الســحر للتأثر عــى العامــة، وافــراض أن  اآلهلــة منحتهم 
ملــكات وكرامــات ليســت عنــد غرهــم مــن البــرش وهــذا مــا 

أعتقــد أن  الســوار لــه عالقــة وثيقــة بتلــك األمــور.

وهنا يربز أمامنا تساءل آخر

ــدا عليهــا  ــد ب ــا وق ــور كلــر .. ســئلت كاميلي ومــا هــو دكت
ــر. ــور كل ــه دكت ــا يقول ــار مم االنبه

ــي  ــان انث ــا اثن ــوم هب ــة يق ــة احلميم ــيديت .. العالق ــمعي س اس
وذكــر، فــإذا افرضنــا أن  الســوار يمثل اجلــزء األنثــوي يف العالقه 
..إال يعطينــا هــذا مــؤرًشا بــأن هنــاك جزًءا ذكــوري مل يتــم العثور 

؟ عليه 
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زاغت عن كاميليا وكأهنا تذكرت شيئًا ما.

قال كلر : أحسب أن  لديك ما تقوليه آنسة كاميليا.

مطــت كاميليــا شــفتيها قائلــة يف حــرة : لقــد تذكــرت أمــرًا، 
اعتقــد أنــه يؤيــد كالمــك إىل حــد مــا

وما هو ذلك األمر ؟

مــن ضمــن املقتنيــات التــي ُعرضــت علينــا للــرشاء بخــالف 
الربديــة والســوار كانا متثاالن مــن الرخام، أحدهــم المرأة حتتضن 

رضيًعــا واآلخــر الــذي مل نشــاهده، قيــل لنا أنــه متثــال للرجل.

ــي  ــل وأنث ــاًل : ..رج ــر قائ ــث إىل كل ــو يف خب ــم فرانك ابتس
ــئ ؟ ــك بش ــرك ذل ــع .. أال يذك ورضي

رد كلــر االبتســامة لفرانكو قائاًل : .. كل شــئ مســيو فرانكو، 
شئ كل 

بينــام نظــرت إليهــم كاميليــا يف اســتغراب وهــي ال تــدري عام 
. ن ثا يتحد

***
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يف إحــدى الغرف الرسية ملعبــد أفروديت باإلســكندرية جلس 
الكاهــن عى كرســية مواجًها حديثه إىل كاســيم

- أعتقد أنك تعرف ما عليك فعله. 

- نعم يا سيدي.

ــد  ــرة وق ــورة كب ــر خط ــذا األم ــي، إن  يف ه ــا بن ــمع ي - اس
ُعرضــت عليــك فعلــة القتناعــي بشــجاعتك، ولكني ال أســتطيع 

أن  أجــربك عــى فعــل شــئ ال تريــده .

 ، - أنــا أعلــم هــذا متاًمــا يــا ســيدي ولكن ال حتمــل مهًا، ثــق يفَّ
ولعلهــا تكــون توبــه تقبلها اآلهلــة يف احلياة األخرة خاصــة بعد أن  

منحنــا كبــر كهنه آمــون صالوتــه وتربكاته.

- ابتســم الكاهــن قائــاًل : قــد متنحــك اآلهلــه أفروديــت  قدرة 
كبــرة ال تتخيلهــا  أو قــد تســلبك كل شــئ، ثــم  أخرج مــن جيبه 
خامتـًـا أعطــاه لكاثيــم قائــاًل : ارتــدي هــذا اخلاتــم، ثــم ربــط عى 
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كتفــه وأمســك كأًســا بــه مخــر وضــع أصبعــه فيــه متمتــاًم بعــض 
الكلــامت وقدمــه لكاثيــم قائــاًل : ارشب هــذا الكأس املبــارك، ثم 

. ف نرص ا

- رشب كاثيــم الــكاس ونظر إىل الوشــم املرســوم عــى اخلاتم 
لرجــل مفتــول العضــالت يمســك قوًســا يســدد بــه ســهاًم، وقال 
هامًســا وهــو يرتــدي اخلاتــم ... إيــرس العظيــم، وفــور انرصافه 
ــه بعــض األدوات  الكاهــن دخــل أحــد مســاعدية حيمــل يف يدي

ــة مخر. ــادة وزجاج احل

خلــع الــرداء مــن كتــف كاثيم وطلــب مــن كاثيم أن  يســتلقي 
عــى وجهــه بعــد أن  يــرشب بعــض اخلمــر وبــدا يف إزالــة الشــعر 
مــن ظهــر كاثيــم، ثــم رســم وشــاًم كبــًرا عــى ظهــره عبــارة عــن 
نجمــة سداســية غر متســاويه األضــالع، يف منتصفهــا دائرة خيرج 
منهــا أربعــة مســتقيامت متقاطعــة يف منتصــف الدائــرة، نقــش يف 

ــارات . الداخــل عدة عب

***
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جلــس اجلميــع عــى ســطح اليخــت مســيو فرانكــو، كاميليا، 

ــور كلر دكت

وعــى اجلانــب اآلخر جلــس رشيــف وخالد، ومل حيــر عالء 
اجللســة متعلــاًل بانشــغاله ببعــض املســائل بينام جلس طــه يف كبينه 
القيــادة بجــوار كبــاكا الــذي بــدا متملمــاًل  وهــو يقــود اليخت و 
يتمــم بآيــات مــن القــرآن ويســتعيذ بــاهلل من الشــيطان، ممــا جعل 

طــه ينظــر إليه مســتغرًبا . 

ــع  ــرح، كان اجلمي ــم بامل ــابقتها تتس ــل س ــه مث ــن اجللس مل تك
ــت ــون يف صم جيلس

انتظر رشيف حتى بات اليخت يف عرض البحر وبدأ احلديث:

طب يا أستاذة كاميليا مترشفناش باألستاذ اخلواجة دا ؟

ــق  ــول، دا صدي ــي تق ــه وه ــامة باهت ــا ابتس ــمت كاميلي رس
للدكتــور فرانكــو اتكلــم عــادي هــو عــارف كل حاجة، يــا ريت 

بــس تدينــا الربديــة هــو عايــز يشــوفها.
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تنحنح رشيف ونظر إىل خالد )ثم استطرد(

إيــه رأيــك .. أنا حعملــك ختفيض كبر جــدًا ختــدي التمثالن 
واإلســورة ومــش حاخــد منك غــر مليون واحــد بس .

تعجبــت كاميليــا قائلــًة: ممتــاز مــع إنــك يف آخــر حمادثــه بنــا 
كنــت مــرص عــى االثنــن مليــون .. ثــم اكتشــفت أنــه مل يذكــر 

ــة ؟ ــب والربدي ــت  ط ــة فصاح الربدي

قال هلا : بردية إيه دي إلى ركبها عفريت مهياش حاجة يعني

- سيادة العميد الربدية فن ؟ .... قالتها كاميليا بعصبية

- ضاعت ... اترسقت .. إيه املشكلة ؟

- ُصدمــت كاميليــا من هــذه اجلملة ونظرت إىل كل من مســيو 
فرانكــو ودكتــور كلــر املندهشــن مــن احلــوار الــذي ال هيفمونه، 

ــيه،  وحتدثت معهم بالفرنس

الحــظ خالــد ورشيــف تغــر مالمــح كل مــن فرانكــو وكلــر 
بعــد كل كلمــة تقوهلــا كاميليــا.

- التفت كاميليا إىل رشيف قائلًة : أوك ذا ديل اذ كانسل.

- قــام خالــد من جملســة قائاًل : طــب والتامثيــل دي كنز، طيب 
إحنــا ممكن نتفاوض يف الســعر
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- الربديــة أهــم حاجــة، هــي إلــى عــى أساســها كان حيتــم 
ــوس . ــش فل ــة مفي ــش بردي ــاوض، مفي التف

قفــز رشيــف مــن مقعده وهــو خيرج مسدًســا مــن جنبــة قائاًل:  
ــام الســودة دي،  ــه مــش بعــد كل إلــى حصــل واألي بقولكــم إي

تيجــوا يف اآلخــر تقولــويل بــخ !!

- رجعــت كاميليــا إىل اخللــف مزعــورة ووقــف دكتــور كلــر 
ــية. ــدث بغضب بالفرنس يتح

- اســكت إنــت يا عــم، قاهلا رشيــف ووجه حديثــه إىل فرانكو 
قائــاًل : حتدفع املليــون دوالر وال افرتكلك نفوخك ؟

- هنــا هــب طــه مــن مكانــة ونــزل ســلم القمــرة ووقــف يف 
ــف. ــه رشي مواجه

- يا باشا هدي نفسك يا باشا.

ــاًل : وســع يــال مــن  ــه يف غضــب قائ - ضــم رشيــف حاجبي
ــي. قدام

- يــا باشــا أنــا عارف فــن الربديــة، نطقهــا طه وســط كل هذا 
الغضــب واخلــوف والرقــب مــن اجلميــع، فــإذا بفوهــة مســدس 

رشيــف تســتدير عــن جبهــة فرانكــو  وتســتقر إىل جبهــة طه.

******** -
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هــارون الضــوي كبــر عائلــة البكــري قاهلــا طــه وهــو جالس 
مطأطــأ رأســه إىل أســفل، بينــام رشيف موجــه إليه فوهه مسدســة، 

واجلميــع ينظــر إىل املشــهد برقب شــديد

مــن هارون دا واذي الربدية راحتلة ؟ إنت بترسقني ياض ؟ ...

منــا قولــت لســيادتك كبــر عائلــة البكــري يف الصعيــد جتــار 
آثــار وســالح، لكــن شــهرهتم األصليــه إهنــم خماويــن جــن بينفذ 

طلبتهــم ألهنــم ملكينــه بخاتــم ســليامن.

أمــا الربديــة راحتلــة إزاي ؟  فاجلــن مهــا إلــى بعتهــا لــه، أنــا 
عــارف إنــك مــش حتصدقنــي إنــام لو قلــت لــك إنه عــارف كل 
حاجــة عــن البيعــه دي، ومبلغني احــذرك إنت شــخصيًّا .... أيوة 
واهلل يــا باشــا .. قــال يل حــذر رشيف مــن النبش يف قبــور املايض، 

وإال حيحصــل دم ومــوت وخــراب.

شــد رشيــف أجزاء مسدســه قائاًل : إنــت بتهددين يــاض  وهمَّ 
أن  يطلــق الرصاصــة عــى جبهة طه لوال أن  ســمع

اســتني رشيــف بــك، إنت ولــد طه شــفت خاتم ســليامن دا  يف 
إيد هــارون شــكله إيه؟

نظــر اجلميــع إىل دكتــور كلــر منبهريــن مــن مفاجــأة إنــه جييد 
اللغــه العربيــه أكثــر مــن مفاجاءهتم بالســؤال نفســه
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ــا  ــة أن ــا خواج ــا ي ــوه طبًع ــاًل : أي ــتاته قائ ــه ش ــتجمع ط اس
مشــفتوش وهــارون ال بســه لكــن كنــت شــفته أيــام مــا عمــه اهلل 
يرمحــه كان البســه، خاتــم كبــر عيلــة البكــري، حكــم إين وابوي 

ــا. ــا بنخــدم حداهــم يف الرساي كن

فتــح كلــر احلقيبــه الكــروس التــي يرتدهيــا وأخرج منهــا جملة 
هبــا صــور لنقــوش تشــبه التــي يمســكها مــن يرســمون الوشــم 
و اعطاهــا لطــه قائــاًل : تعــرف تطلعــي الوشــم إىل مرســوم عــى 

اخلاتــم مــن الرســومات دي ؟

امســك طــه املجلة وبــدا يف تقليــب صفحاهتا حتى قــال أهو .. 
ــا خواجة هو دا ي

نظر كلر إىل النقش قائاًل : إنت متأكد يا طه

إال متأكد .. متأكد ذي منا شيفك قدامي كدا بالضبط

ابتسم كلر وهو يقول مجلة بالفرنسية إىل فرانكو

ترمجتها كاميليا من فرط انفعاهلا

وشم إيرس آلة احلرب، وماذا يعني ذلك

يعنــي أنــه ســوف يكــون االتفاق عــى ما هــو أهم مــن الربديه، 
رشيــف بيه أنــزل مسدســك ودعنا نجلــس لنتفاهم
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قاهلــا كلــر إىل رشيــف الــذي أنــزل مسدســه ونظــر اجلميع إىل 
بعضهــم يف قلــق حتــى قــال هلم كلــر عليكم أن  جتلســوا يا ســادة 

ــدأ اآلن . احلديث ب

ساد جو من التوتر أثناء جلوس اجلميع عى سطح اليخت.

كان رشيــف ينظــر إىل طــه نظــرة حتوي الكثــر من الغــل، علم 
طــه أنــه يتوعــده بعقوبــة شــديدة، عــى الرغــم مــن ذلــك بــدا طه 
هادًئــا؛ ألنــه يعلــم متاًمــا أن  أقــى عقوبــة يمكــن أن  يلقاهــا مــن 
رشيف باشــا ســوف تكون أهــون بكثر مــن عقاب هــارون الذي 
ال يرحــم أيًضــا، حتــى أن  تســاوى العقاب يف شــدته فإنــه بالفعل 
قــد قام باألمــر الصواب، حيــث إنــه أراح ضمره وبلــغ التحذير، 
وهــو بذلــك نجــا مــن عقــاب كبــر قومــه، تاجــر الســالح، وال 

يــدري كيف ســيعاقبه قائــده الضابط الفاســد الســكر.

كل هــذا وكبــاكا جالــس يف قمــرة اليخــت خلف الدفــة يتمتم 
بآيــات القــرآن ويرجــو مــن اهلل أن  تنتهــي هــذه الليلــة، ويفكــر يف 
أيــة طريقــة ينهي هبــا عالقتــه هبــذا الضابط الــذي رأى منــه أفعاالً 
كارثيــة، جعلتــه ال يســتطيع النوم، وهو اآلن يشــعر أنــه رشيك يف 

جريمــة قتــل ال ناقة لــه فيهــا وال مجل.

قــال يف نفســه » دي آخــر مــرة أطلــع طلعــة مع رشيــف الزفت 
ده! هأقــول لــه إحنــا حلد كــده وانتهينــا، هيعمــل يل إيــه يعني؟ ده 
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رقبتــه يف إيــدي، لــو فكر يعمــل يل حاجــة هأقول عى حــوار اجلثة 
وعــيّل وعــى أعدائي«.

يف هــذه األثناء يف اليخت، تنحى كلــر وفرنكو جانًبا يتحدثان، 
كان فرانكــو ينصــت باهتامم شــديد إىل حديث كلر ويومأ برأســه 
ــاط. ــض النق ــى بع ــه ع ــم حتفظ ــاه، رغ ــه إي ــى موافقت ــاًل ع دلي

إيــه يــا أســتاذة كاميليا إحنــا حنطــول وال إيــه ؟ .. قاهلا رشيف 
لكاميليــا حلثهــا عــى إهنــاء  احلديــث اجلانبــي بــن فرانكــو وكلر 
فقامــت إليهام وأشــارت إليهــم بإهناء احلديــث فرجعــا االثنان إىل 

هيا مقعد

وحتدث كلر:

مســر رشيــف إحنــا قررنا إننــا نتمم  نــص الصفقة، حنشــري 
اإلســورة والتمثالن بنــص مليــون دوالر، ويبقالــك مليون ونص 

دوالر لــو جبتــيل الربدية واخلاتــم التاين.

هنــض خالــد قائــاًل : موافقن هــات النص مليــون دوالر وخد 
احلاجــة، نظــر إليــه رشيــف مؤنبــًا وقــال ال يــا خواجة إنــت جتيب 

مليــون دوالر دلوقتــي واملليــون التــاين مع اخلاتــم والربدية.

هــز كلر رأســه نافًيا وقــال ديل اور نــو ديل نص مليــون بس .

ســحب خالــد رشيــف مــن يــده وقــال : بقولــك إيــه إدهيــم 
احلاجــة الفقــر دي وحلــو قــوي عــى كــدا إحنــا أساًســا كان أملنا 
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إهنــم يــردوا بأقل مــن كدا إدهيــم احلاجــة وناخد فلوســنا وختلص 
الصفقــة املنيلــة دي .

فكــر رشيــف قليــال يف كالم خالــد وقــال اتفقنــا بكــرا الصبــح 
ــداع  ــتامرة اإلي ــه باس ــك تطلع ــدام البن ــه ق ــف بعربيت ــد حيق خال

يســلمك احلاجــة.

أومــأ كلــر برأســه يف إجياب، فأشــار رشيف إىل كبــاكا بالعودة 
امليناء. إىل 

***

ــل بانشــغاله يف بعــض  ــذي تعل ــاء كان عــالء ال يف هــذه األثن
ــح. ــديد املالم ــل ش ــان رج ــرة يف أحض ــس يف رسي ــور، جيل األٌُم

انتفــض عــالء مــن رسيــره يف ميوعــه وقــال لآلخــر: انتظــرين 
فعنــدي لــك مكافــأة .

 عــاد ويف يــده مبلــغ 10 آالف جنيهــا أعطاهــا للرجــل، الــذي 
بــدأ يف عــد املبلــغ يف رشة بينــام اقــرب منــه عــالء قائــاًل  : حتــب 

تبقــي مليونــر ؟

أجاب الرجل بعد أن  ملعت عيناه : بالتأكيد !

قهقــه عــالء قائــاًل : ويــا تــري بقى مّلــا تبقــى مليونــر حتجري 
وراء الســتات الكرس وتنســاين ؟
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نظــر إليــه الرجــل وهــو حيــاول إخفــاء ســخطه وقــال : إنــت 
واطــي قــوي يــا باشــا.

قهقــه عــالء مرة أخــرى، ها قــول يل بقــى حتعمل إيــه باملليون 
؟ جنيه 

قــال الرجــل متفهمنــي يا باشــا إيه حكايــة املليون جنيــه ؟، هو 
إنــت نــاوي تديني مليــون جنية ؟

-اهــا مــش بــس مليــون جنيــه، أنــا نــاوي أشــرليك عربيــة 
موديل الســنة، علشــان ملــا اتصل بــك متتحججــش باملواصالت، 
لســه بركــب املواصالت رغــم كل الفلــوس إلى بدهالــك دي ؟

- الزم يــا باشــا أفضــل عايــش زي منا، علشــان النــاس عندي 
يف املنطقــه متاخــدش باهلا.

- طيــب أديــك حتســيب املنطقــه املعفنــه دي وجتيــب شــقه يف 
ــة نضيفة. حت

- أيوة يا باشا، بس قول يل إيه حكاية املليون جنية ؟

- حتعميل خدمة بسيطة .

- خدمة زي إيه ؟

- حترسق حاجة ختصني.
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ــا  ــكله يام ــش مش ــتهتار، مفي ــة يف إس ــل راس ك الرج ــرَّ - ح
عملناهــا، ثــم ســكت قليــال و تســائل : انــام ايــه بقــي احلاجــة إىل 
انــت عايــزين ارسقهالــك و تديني مكافــاءة مليون جنيــه، يكونش 

حــرسق بنــك ؟

- نــو نــو نــو، انت حتــرسق حاجة صغننــه خالص ... إســورة 
ــكلها عامل إزاي حوريك ش

اندهــش الرجــل قائــاًل : إســورة متنهــا أكر مــن مليــون جنيه، 
أمــا أنتــم  يــا أغنيــاء بتضيعــوا فلوســكم يف كالم فــايض، ورينــي 

شــكلها إيــه اإلســورة دي !

فتــح عــالء هاتفــه وأخــرج صــورة ســوار أفروديــت وأعطــى 
اهلاتــف للرجــل ليشــاهدها.

***
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كان رشيــف يســر مرسًعا غــر عابئ بالتحيــة العســكريه التي 
واق املؤدي إىل مكتبــه يف مديرية  يلقيهــا عليــه كل مــن يقابلة يف الــرِّ
األمــن، حتــى وصــل ودفــع البــاب يف انفعــال، ألقى اجلريــدة التي 
يمســكها بيــده عــى ســطح املكتــب ورفع ســامعة اهلاتــف وطلب 
مــن الســويتش أن  حيول لــه مكاملــة إىل الرائــد عبد الفتــاح مديرية 

أمن أســيوط.

ــك  ــعلها وأمس ــيجارة أش ــرج س ــب وأخ ــى املكت ــس ع جل
باجلريــدة مــرة أخــرى وهــو ينظــر إىل صورة هــارون التــي يعلوها 

خــرب هروبــة مــن الســجن .

كانــت رشيــف مصدوًمــا بــام حيــدث، إهنــا املــرة األوىل التــي 
يأخــذ منــه أحــد شــئ يف حوزته، كيــف جترأ هــذا الصعيــدي عى 
أن  يعــادي رشيــف باشــا البســطاوي، بــل كيــف وصــل بــه حــد 
الوقاحــة إىل أن  يرســل لــه رســالة هتديــد، وجيعلــه مرغــاًم لقبــول 
هــذا الثمــن البخــس بعدمــا كان بينــه وبــن االثنن مليــون دوالر 
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ليلــة واحــدة، البــد أن  يدفــع هــذا الصعيــدي الثمن جــراء فعلته، 
هــو لــن يكتفــي بــأن يســرد الربدية ويــأيت باخلاتــم، ولكنه ســوف 
يقــوم بتعذيــب هــذا الصعيــدي امللقب هبــارون حتــى يصبح عربة 

. لغرة 

رن جــرس هاتــف املكتــب، رفــع رشيــف الســامعة ليقــول لــه 
عامــل الســويتش أن  الرائــد عبــد الفتــاح معــه عــى اخلــط، تبادل 
االثنــان التحيــه ثــم قــال : معــاك املقــدم رشيــف البســطاوي مــن 
مديريــة أمــن األســكندريه، و كنــت خدمــت زمــان يف مباحــث 
اآلثــار، وعلمــت أن  عنــدك جمــرم آثــار هــارب اســمه هــارون، 
اعمــل حســابك أن  املتهــم دا خيصني وأنــا جيلك أســيوط ومعايا 

قــوة وتشــكيل مــدرب، ومهمتنــا إننــا نقبــض عــى املتهــم دا.

بالرغــم مــن ترحيــب الرائد عبــد الفتاح هبــذا االقــراح إال أنه 
أبدى اســتغرابه !

فــإذا برشيــف جييــب عليــه قائــاًل : علشــان مــرص يــا ســيادة 
ــا فــداًء ملــرص .  الرائــد أرواحن

***

اجتمــع الثالثــه مــن جديــد رشيــف وخالــد وعــالء يف ســيارة 
خالــد التــي توقفــت يف إحــدى الطــرق النائيــة.

بــدا عــى عــالء الغضــب واحلنــق الشــديد وهــو يقــول : ايه !! 
ليــه أنا آخد 100 ألــف دوالر وانتم كل واحــد فيكم 200 ألف ؟
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أجــاب رشيــف : دي قســمة احلق أنــا صاحب احلاجــة وخالد 
جــاب التاجــر إنــت بقــي عملــت إيــه ؟، إحنــا جبنــاك مرجــم 
وطلعنــا مــش حمتجنلــك، . دا حتــى وقــت التســليم إلى هــو أهم 
وقــت مكنتــش موجود، والرجــل الفرنســاوي طلــع بيتكلم عريب 

زي القــرد .

- زاد حنــق عــالء قائــاًل : أنــا إلــى حطيــت اخلطــه وأنــا إلــى 
حطيــت الســعر دا انتــم يف اآلخــر بعتوهــا برخــص الــراب نــص 

مليــون إيــه يــا متخلفــن ؟

ــض  ــة ونقب ــي احلاج ــب باق ــا نجي ــك مل ــًا حتتعوضل - عموم
ــن. ــص الباق ــون ون امللي

- هنــا انتفــض خالــد قائــاًل : باقــي حاجة إيــه ؟ ال يــا صحبي 
منــك ليــه، إحنــا حلــد هنــا ومتــام قــوي أنــا بقــايل أســبوع مــش 
عــارف أنــام مــن إلــى شــفته يف العمليــه الزفــت دي . وش صــايف 
اهلل يرمحهــا مــش بيفارقنــي ليــل هنار أنــا بكــرا أحطلكــم الفلوس 

يف حســابكم وبــارك اهلل فيــام رزق.

- Wait wait، what are u taking about? Is safy dead?

قاهلــا عــالء يف اســتغراب شــديد، وكأنــه نســى أمــر املــال كليًّا 
وتفاجــأ بحادثــة مــوت صايف ؟

- نظــر رشيــف إىل خالــد قائــاًل : احكيلــه علشــان زعــالن إنه 
حياخــد أقــل مننا.



 خروج أنتيخرسيتوس

126

- أدار خالــد وجهــه لعالء وبــدا حيكي له القصه منــذ أن  كانوا 
ا يف القلعــة حتــى متت عمليــة بيع اآلثــار، مــع كل كلمة كان  ســويًّ
يقوهلــا خالــد كانــت تتســع عــن عــالء يف زعر ثــم عــادت وملعت 
عينــه وتذكــر مــا قــرأه بشــأن الســوار واملخطوطــه، وماعرفــه عن 
طقــس العهر املقــدس وزاد إعجابه بالســوار وأصبح بالنســبه إليه 

أهــم مــن املال، ومــن الصفقــة كلها.

انتهــى خالــد مــن رسد قصتــه وهــو يقول: بــس يا ســيدي تاين 
يــوم اســتنيا مســيو كلــر بالعربيــه قــدام البنــك طلعلنــا باإليــداع 
وســلمناه الشــنطة فيهــا التمثالــن واألســورة وشــكًرا وتوتــه توته 

ــت احلدوته. خلص

- قــال رشيــف حدوتــه إيه إلــى خلصــت يعني عــاوز تقول يل 
إنــك مــش مهتم باملليــون ونــص دوالر الباقن ؟

- أجاب خالد ال مش مهتم، ومش عايز حالل عليك ياعم .

- حتــدث رشيــف : نعــم يــا اخويــا إنــت جــي تتــوب دلوقتــي 
إنــت إيــه نســيت أصلــك، وال خــالص اكتفيــت ونــاوي تطلــع 

حتــج وترجــع وانــت مرتــدي احلجــاب .

- قــال خالــد : وال نســيت وال اكتفيــت بــس أنا طــول عمري 
مــايش بمبــدأ البــاب إلــى جييلك منــه الريح ســدة واســريح .

- نظــر رشيــف إىل عــالء متســائال : وانــت يــا عــالء ... إنــت 
ــا زفت؟ ي
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- أعــاد الســؤال عــالء مــن رشودة ومههــم ال معرفش ســيبني 
ــوية. أفكر ش

- نظــر رشيــف إىل خالــد قائــاًل : طــب بــالش الفلــوس إنــام 
الشــهود حنعمــل فيهــم إيــه ؟

- كان السؤال غريًبا فأعاد خالد صياغته .. شهود ؟ شهود إيه ؟

- طه وكباكا عارفن قصه اآلثار وعارفن بموت صايف.

سكت الثالثه وكأنام صدمتهم املعلومة الغائبة عنهم كليًّا.

- وإيه بقى إلى حيتم معاهم ؟ سأل خالد.

- الزم يســكتم ... يســكتم خالــص .. قاهلــا رشيــف يف حــزم 
فوصــل املعنــى الــذي يرمــي إليــه إىل االثنن.

****** -

- رفع عالء سامعه هاتفه قائاًل للرقم املتصل عليه :

- عندي ليك خربين واحد حلو والتاين أحى !

- انتظر رد اآلخر ثم قهقه ضاحكا.

- األوالين إين اشــرلتلك العربيه إلى وعدتــك بيها، والتاين إن  
احلاجــة إلى قولت لك عليهــا موجودة عند واحــد أجنبي قاعد يف 
فنــدق عى البحــر، تعاليل النهــاردة وحاديلك العنــوان بالتفصيل.

 ****** -
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مل يشــعر طــه بارتيــاح لتلــك املحادثــة التليفونيــة املقتضبــة إلى 
أجراهــا مــع رشيف باشــا، 

حيــث أخــربه األخر أن  ينتظره الســاعة الواحــدة بعد منتصف 
الليــل يف مكان معــن يف إحدى املقاهــي النائية، وســوف يمر عليه 

د عليه أال خيــرب أحدًا. ليصحبــه يف مهمــة رسية  وشــدَّ

عندهــا أجــاب طــه أنــه رس الباشــا، وأنه مل يســبق له أن  أفشــى 
رس مهمــة مــن هــذه املهــامت وأن مجايــل الباشــا وخره عليــه متنعه 

مــن البوح بشــئ.

هنــا قــال رشيــف : مــش عايز حــد يعرف إنــك جــاي تقابلني 
. لص خا

مل تكــن هــذه املــرة األوىل التــي يطلــب فيهــا رشيف مــن طه أال 
خيــرب أحــدًا أنــه ســوف يقابلــة حتــى إنــه مل يكــن حيتــاج إىل إخبار 
طــه بتلــك النقطــة، حيــث أن  طــه يعــرف أن  عليــه أال خيــرب أحًدا 
يف كل مــرة كان يقــوم فيهــا رشيــف بمهمة خاصــة أو بمصلحة إن  

ــاز التعبر. ج

أخــذ طــه يفكــر شــارًدا بذهنــه يف تلــك املحادثــة وهــو حيــاول 
إبعــاد تلك اخلاطــر عن ذهنــه، أخرجه من رشوده جــرس اهلاتف.

- ألو .. أيوة أنا طه من حرتك؟

.......... -
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- أها أهال وسهاًل يا مدام ... خر ؟

.......... -

- ال كابكا مش معايا .. مشفتوش خالص.

...... -

- إمبــارح قالــك إنــه جــاي يقابلنــي  ومــن ســاعتها مرجعــش 
وتليفونــه مغلــق؟؟؟

..... -

- أغلــق طــه اخلــط وهو يتمتــم ال متقلقيــش إن  شــاء اهلل، أول 
مــا حوصلــه حبلغك.

ــعلها  ــرته وأش ــب س ــن جي ــة م ــيجارة مهرئ ــه س ــرج ط أخ
ــر. ــس يفك وجل

يبــدو أن  رشيــف هو مــن اتصــل بكابكا وقــد أخربه بــأال خيرب 
أحــدًا، ولكــن كابــكا أخــرب زوجته أنــه ســوف يقابلني، يبــدو أن  
كابــكا كان يشــعر بــام أشــعر بــه أنــا اآلن، ولكنــي اآلن متأكــد من 

أن  شــئ قــد حــدث لكابكا، 

الســاعة اآلن تقــرب مــن التاســعه مســاًء، أي أنــه لديــه موعد 
مــع رشيــف باشــا بعد 3 ســاعات مــن اآلن
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مــاذا يفعــل ؟؟ إن  مل يذهــب فلــم يســتطيع أن  يعــود إىل عملة 
يف الوحــدة، وإن ذهــب فلربــام لن يســتطيع أن  يعــود إىل أي مكان 

ــر بعدها. آخ

***

يف اليــوم الســابق كان كبــاكا يســر وحيــًدا شــارد الذهــن بعد 
منتصــف الليــل يف إحدى املناطق النائية  يســأل نفســه ملــاذا يطلب 
منــه رشيف باشــا القــدوم إىل تلــك املنطقــه يف مثل هــذا التوقيت، 
اعــرض كبــاكا يف بــادئ األمــر متعــالال بمرضــه ولكــن رشيــف 
أرص .. فكــر كبــاكا يف نفســه : عــى أال أكــون جباًنا ســوف أخربه 
أين ال أريــد العمــل معــه مــن جديــد، أنــا رب أرسة وأعــرف اهلل 
ومــا يفعله هــذا الفاســد كله حــرام، كان كابــكا حيدث نفســه وإذ 
بــه يفاجــأ أنــه يف منتصف خناقــة كبرة بــن جمموعه مــن املراهقن 
ال يــدري كيــف بــدأت، وكيــف جتمــع هــذا العــدد اهلائــل مــن 

املترشديــن حولــه يف مثــل هــذه الســاعه املتأخرة.

مل يكــن لديــه وقت طويــل ليســتوعب املوقف حيــث أن  نصل 
الســكن قــد اخــرق معدتــه لــرده قتيــال عــى األســفلت ويتفرق 

كل مــن كانــوا باخلناقه وكأهنــم هبــاًء منثوًرا.

***
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- دخــل اجلنــدي مرسًعــا إىل بــالط قــرص قيــرصون وانحنــى 
أمــام الوزيــر اجلالس ينظــر إليه يف ترقــب منتظرًا ما ســوف يقوله.

- ســيدي لقــد بحثنــا عنهــم يف كل شــرب مــن اإلســكندرية ومل 
نعثــر هلــم عــى أي أثر.

أخــذ الوزيــر يعبــث يف شــعر ذقنــه قائــاًل : يبــدو أن  رقبتك ال 
هتمــك يــا رئيس احلــرس، حيث أنك غــر عابئ بالتخلــص منها .

- تنحنــح رئيــس احلــرس وهــو يضــع يــده عــى رقبتــه قائاًل : 
ولكــن ســيدي مل يبــَق  أمامنــا إال البحث داخــل املعابد قــد يكونوا 

ــن يف أحدهم . خمتبئ

- وما الذي يمنعك من التفتيش داخل املعابد ؟

- ســيدي إن  دخــول املعابــد والتفتيــش داخلهــا قــد يثر حنق 
العامــه خصوًصــا أن  وضــع البــالد حاليًّــا غــر مســتقر، ثانًيــا : ال 
أحــد يعلــم حتــى اآلن أن  جثــامن امللكــة قــد رُسق، ولكــن عنــد 
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تفتيــش املعابــد ســوف يثــر هــذه تســاؤالت الكثريــن، ولذلــك 
كنــت أود أن  أقــرح عــى جاللتــك اقراحــًا بــأن ..

انتفــض الوزيــر مــن جملســة يف غضــب وهــو يصيــح : وهــل 
ــم النفــع، إن   ــا وقــت لســامع اقراحــات أهيــا الفاشــل عدي لدين
مراســم اجلنــازة توشــك عــى البــدأ وجثــامن امللكــة غــر موجــود 

وأنــت تتحــدث عــن اقراحــات !

ث رئيس احلــرس بصوت خفيــض قائاًل : ســوف نتمكن  حتــدَّ
مــن إقامة املراســم اجلنائزيــه يف وقتها، دون أن يشــعر أحد باختفاء 
جثــامن امللكة خصوصــًا أن  لدينــا أربعة جثامن أخــرى جلوارهيا.

انخفضــت حــدة صــوت الوزير قائــاًل : أتريــد أن  نضع جثامن 
إحدى اجلــواري يف تابــوت امللكة ؟

تنحنــح رئيــس احلرس قائــاًل : نعم ســيدي الوزيــر، ليبقى كل 
شــئ كــام هو وتتــم مراســم تشــييع اجلثامن كام هــو حمــدد بالضبط، 

ولن يشــعر أحد بشــئ.

- عبــث الوزيــر يف ذقنــه وهو يفكــر يف كالم رئيــس احلرس ثم 
أردف : نفــذ مــا تقول يا رئيــس احلرس، ولكن بعــد أن  ينتهي كل 
شــئ أريــدك أن  حتــر يل الســارقن وعــى رأســهم هــذا الكاهن 
اخلبيث، فورأس أيب ألعاقبنه عقاًبا مل تشهدة األسكندريه من قبل . 

- انحنى رئيس احلرس قائاًل: أعدك سيدي.
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- اصطف العامة يف شــوارع اإلســكندرية باديــا عليهم الوجوم 
وهم يشــاهدون املوكــب املهيب الــذي حيمل التابــوت الذي يرقد 
فيــه جســد مليكتهم احلبيبــة كليوباتــرا، كانوا ينثــرون عى املوكب 

أكاليــل الغار . 

ــان  ــال الربمل ــم رج ــذي يض ــب ال ــن املوك ــد م ــن أح - مل يك
ــم  ــان يتقدمه ــن اليون ــن م ــن - القادم ــض املعزي ــيه وبع واحلاش
ــل  ــد داخ ــد الراق ــرف أن  اجلس ــرابيوم  - يع ــد الس ــن معب كاه
التابــوت مل يكــن ســوى جســد تراســيال جاريــه كليوباتــرا، أمــا 
ــاين  ــن كيت ــة كل م ــت حيمل ــس الوق ــرا كان يف نف ــد كليوبات جس
وصــارون وغاجــي وضعــوه عــى القــرب املقــدس، املوجــود بغرفة 
نحاســية خمفيــة داخــل معبــد أفروديــت باألســكندرية، بينام دخل 
مســاعدي الكاهــن وأشــعلوا البخور وأضــاؤوا الشــموع لتدخل 
ــا كهنوتيــا ال يشــبه أزياءهــن ويضعــن  أربــع فتيــات يرتديــن زيًّ
ــن،  ــامل وجوهه ــاء مع ــهن إلخف ــوق رؤوس ــرة ف ــوة الكب القلنس
وأيدهيــن مضمومــة أمامهــن .. مــا أن  رآهــم مســاعدو الكاهــن 
حتــى خشــوهم وطأطــاوا رؤوســهم حتــى ال يروهنــم وخرجــوا 
مرسعــن تاركــن هلــم القــرب باجلســد الــذي فوقــه. ســأل كيتــاين 

أحــد مســاعدي الكاهــن عنهــم
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- فأجابه : هن ساحرات السبت، عابدات الشيطان.

- بدا عى كيتاين االندهاش وأعاد السؤال.

- وماذا يفعلن بالداخل ؟

- نظــر إليــه املســاعد نظرة حاســمة وقال : ال حتــاول أن  تعرف 
يــا هــذا، فإهنن ملعونــات ومن يصــاب بلعنتهن ال يشــفى أبًدا.

***
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جلــس كل مــن مســيو فرانكو ودكتــور كلــر ومعهــم كاميليا 
يف الرشفــه املطلــة عــى البحــر مــن غرفــه كلــر بأحــد الفنــادق، 
وبعــد أن  أمتــوا فطورهــم صــب هلــم  كلــر فناجــن مــن الشــاي، 
حركــت كاميليــا باكت الشــاي داخــل الفنجان وهي تقــول مل أذق 
طعــم النــوم والفضول يســيطر عــى كل تفكــري منذ ليلــة أمس، 

عليــك أن  تــرشح لنــا دكتــور كلــر مــا الــذي تفكــر فيه.

- اعتدل دكتور كلر قائاًل : أحتبن األساطر؟

- بالطبــع ... أعتقــد أن  اجلميــع حيبهــا غر أننــي ال أعتقد فيها 
باملرة.

- إًذا دعيني أحكي لكي أسطورة.

أفروديــت Aphrodite هــي ربــة احلــب واخلصــب واجلــامل 
عنــد اليونــان القدمــاء، ويدعوهــا هومــروس يف األوديســة ابنــة 

زيــوس )زفــس( مــن قرينتــه ديونــة بنــت أوقيانــوس.
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ويبــدو أن  أصــل عبادهتــا رشقــي ألن ثمــة تقاربــًا بينهــا وبــن 
عشــتار، وأن أســاطرها انتقلــت إىل اليونــان عن طريــق الفينيقين 

وقربص.

 »Aphros« ولقــد دعيــت أفروديــت باســمها هــذا ألن كلمــة
اليونانيــة تعنــي أمــواج البحــر التــي كان مولدهــا منهــا.

ولقــد ارتبطــت أســطورة أفروديــت بالبحــر فكانــت ربــة لــه 
ولــكل مــا يمــت إليــه بصلة، كــام كانــت ترعــى الــزواج وترأس 

مراســمه وطقوســه.

ومــع أن  بنــات اهلــوى كــن يريــن يف أفروديــت ســيدة هلــن، 
فإنــه كان ُينظــر إليها يف املعتقــدات الدينيــة اليونانية نظــرة تقديس 
ــت  ــت أفرودي ــن كان ــه يف ح ــة أن ــروي األوديس ــاب، وت وإعج
 Hephaistos متزوجــة زواجــًا غــر متكافــئ مــن هيفايســتوس
آلــه الصنّــاع املبــدع واألعــرج، كان أيــروس الوســيم آلــه احلرب 

عشــيقًا هلــا، وأنجبــت منــه: هرمونيــا

وعبــدت أفروديــت يف عــامل البحــر املتوســط، وعــدت مصدرًا 
لــكل إبــداع يف العامل.

ولقــد مثــل اليونان القدمــاء أفروديــت عى صورة آهلــة الرشق 
عاريــة، أو عــى صــورة امــرأة منتصبــة أو جالســة شــبيهة باآلهلــة 

األخرى.
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واكتســبت أفروديــت عــى أيــدي نحــايت القــرن اخلامــس قبل 
امليــالد شــخصية متميــزة منفردة: متثــال فينــوس الذي نحتــه ميلو 
Milo وعثــر عليــه يف جزيــرة ميلــوس اليونانية وهو حمفــوظ اليوم 

ــل  ــدُّ أص ــرن األول ق.م، وُيع ــود إىل الق ــر ويع ــف اللوف يف متح
معظــم األعــامل الفنيــة احلديثــة التــي متثــل امــرأة عارية.

وقــد عثــر يف بيــت أحــد التجــار الســورين يف جزيــرة ديلوس 
عــى متثــال مــن املرمــر يصــور أفروديــت وهــي مــع  اآللــه »بــان« 
املقلــب باآللــه ذو القرنــن، الــذي حياول التقــرب منها وهــو ينظر 
إىل رضيعهــا الذي يمســك بقرونه مبتســاًم يف ســعادة ذلك الرضيع 

ابــن اإللــه أيــروس إلــه احلرب، وهــو موجــود يف متحــف أثينا.

أمــا مــا خيــص هــذا اإللــه الرضيــع فيبــدوا أنــه عنــد اندمــاج 
احلضارتــن اليونانيــة واملرصيــة، اهتــم اليونانيون أّيام اهتــامم باإلله 
حــورس امللقــب بحــورس حامــي أبيــه، والــذي يرمز اليــه بالعن 
التــي تــري كل خفــي وقــد كان أوزيريــس هــو أبــوه الــذي كان 
إلــه البعــث واحلســاب عنــد املرصيــن القدمــاء. طبقا لأســطورة 
ــاء  ــزاءه يف أنح ــوه ووزع أج ــل أب ــت  قت ــه س ــة، أن  عم الديني
القطــر املــرصي، فقامــت أمــه إيزيــس بجمــع أجــزاء جســد أبيه، 

وعــارشت جســد أبيــه امليــت. 

ولــد حــورس بعد ذلــك وأراد أن  ينتقــم من عمه ويأخــذ الثأر 
ألبيــه، وفقــد حــورس يف تلــك املعركــة عينــه اليــرسى. تــدارس 
اإلغريــق قصــه والدتــه كــام جــاءت باألســاطر املرصيــة، ولكــي 
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أن  تتخيــيل يــا كاميليــا أن  اهتــامم البطالســة باإللــه حــورس فــاق 
اهتــامم املرصيــن أنفســهم، بــل إنه جتــاوز بعــض اآلهلــة اإلغريق، 
والدليــل عــى ذلــك أن  معبد اإلله حــورس ُبني يف عهد البطالســة 
وبالتحديــد يف واليــة بطليمــوس الثالــث واســتمر انشــاؤه طــوال 
فــرة حكــم البطالســة، وكل ملــك بطلمي يــأيت يضيــف إىل البناء 
حتــى أتم انشــاءه بطليمــوس الثالث عــرش أي بعــد 200 عام من 

ــدء بنائه . ب

حقيقــة نعــم، ال أنكــر أنــك أهبرتني للمــرة الثانية، فاألســاطر 
اليونانيــة واملرصيــة هلــا رونقهــا وتشــويقها اخلــاص، ولكــن يبقى 
الســؤال : مــا هــي عالقه مــا تقوله بــام نحــن فيــه اآلن ؟ وبالطلب 

الــذي تطلبــه اآلن مــن رشيــف ؟  اخلاتــم اآلخر.

أمل أبلغــك بالروايــة أن عشــيق أفروديــت هو ايــرس إله احلرب  
هكــذا هــي احلياة يــا كاميليا.

ــوة  ــراء، والق ــامل واإلغ ــه واجل ــن الفتن ــر ب ــذاب الكب االنج
ــك. ــوة واملل والفت

هنا تدخل مسيو فرانكو.

أمل تسألن نفسك هذا السؤال من قبل:

مــاذا لــو اجتمــع أقــوى الرجــال بأفتــن النســاء، مــاذا تعتقدين 
أن  يتنــج من هــذا اللقــاء ؟؟؟
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أخــذت كاميليــا حلظــات مــن التفكــر، ثــم قالــت أعتقــد أن  
زواج مثــل ذلــك ســوف يكــون أنجــح زواج  يف التاريــخ !

حتدث فرانكو ولكن التاريخ له رأي آخر .

أجابت كاميليا وهل حدث هذا من قبل يف التاريخ ؟

أجاب فرانكو مبتساًم، بل إنه حيدث دائاًم يف التاريخ .

***
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مــاذا لــو حــدث عشــق وتزاوج بــن أكثــر الرجــال قــوة وفتوة 
وأكثــر النســاء مجاالً وإغــراًء ؟

كان هــذا الســؤال الــذي اســتهل بــه نبيــل شــكري حمارضتــه، 
خ الشــاب نبيــل شــكري - و الذي اكتســب  كان الباحــث واملــؤرِّ
بعــض الشــهرة بفضل الكتابــات واملقاالت التــي ينرشها يف بعض 
الصحــف االلكرونيــة والتي يتحــدث فيها عن عصــور وأحداث 
خن . تارخييــة مل تلــق الضــوء أو مل يتحــدث عنهــا الكثر مــن املؤرِّ

كان جيلــس يف إحدى الصالونــات الثقافية بن جمموعه ليســت 
قليلــه مــن احلضــور، عندمــا باغتهم هبــذا الســؤال ماذا لــو حدث 
عشــق وتــزاوج بــن أكثــر الرجال قــوة وفتــوة وأكثر النســاء مجاالً 

؟ وإغراًء 

ــور يف  ــا احلض ــذ فيه ــات، أخ ــت للحظ ــة الصم ــاد اجللس س
ــة احلديــث  ــات رافعــة يدهيــا طالب التفكــر قاطعــه إحــدى الفتي
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أشار إليها نبيل باإلجياب.

بالتأكيــد ســوف يكونــان أســعد زوجــن يف العــامل وينجبــان 
خــر الذرية ويعيشــان يف تبــات ونبــات وخيلفوا صبيــان وبنات .. 
ختمــت الفتــاه حديثهــا ضاحكــة وبادهلــا احلــارضون الضحــك.

نظر إليهم نبيل قائاًل : من منكم موافق عى هذه اإلجابه ؟

ــا  ــم مجيًع ــت أيدهي ــم ارتفع ــرات ث ــارضون النظ ــادل احل تب
باإلجيــاب

ابتســم نبيــل قائــاًل : يؤســفني أن  أخيــب ظنكــم مجيًعــا، فــام 
حــدث عــى مــر التاريــخ عكــس ذلــك كلــه

ويســعدين أن  أقــص عليكــم قصتــن ملدينتــن حصينتــن ويف 
حضارتــن وعرصيــن خمتلفــن، كانتــا مــن أعظــم وأعــرق املــدن 

ــام مىض. في

و لأسف كان سبب دمارمها هو العشق. 

مدينه طراودة ومدينه البراء.

ــة هــي هيلــن  ــه طــراوده احلصين ــار مدين كان الســبب يف اهني
زوجــة ملــك أســربطه التي عشــقت االمــر باريس امر طــراودة، 
وهربــت معــه يف صنــدق كان حيتــوي عــى هدايــا جلبهــا باريــس 
ــن إىل  ــت هيل ــا دخل ــت اهلداي ــد أن  افرغ ــربطه، و بع ــك اس ملل
الصنــدق وســافرت مــع باريــس إىل طــراودة ليعيشــا عاشــقن، 
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فجمــع ملــك إســربطة اســطوالً وجهــز جيًشــا عظيــام متجــة إىل 
طــراودة التــي عجــز يف البــدا عــن اقتحامهــا إال أنــه تــرك حصاًنــا 
عظيــاًم اعتــربة جيــش طــراودة أنــه هديــة اآلهلــه هلــم، وأدخلــوة 
ــون  ــت احلص ــة فتح ــة مدرب ــان كتيب ــن احلص ــرج م ــة ليخ املدين
وأدخلــت جيــش اســربطه الــذي دك املدينــه دكا، وبذلــك كانــت 
هيلــن وعشــقها ســبب اهنيــار طــراودة، أمــا ســبب اهنيــار البراء 

فكانــت الزبــاء. 

التــي قتــل أباهــا عى يــد جذيمة ملــك الفــرات، كانــت الزباء 
رائعــه اجلــامل وكانــت تعرف ولــع جذيمة بالنســاء فأرســلت إليه 
خطاًبــا تطلــب منــه أن  يــأيت إىل البــراء ليتزوجها وتصنعت ســبًبا 
يبــدو وجيًها وهــو أن  احلاشــية التي كانــت تتبع والدهــا يطمعون 
يف عرشــها وخصوًصــا أهنــا امــرأة، فــإذا تزوجهــا ملك قــوي مثل 

جذيمــة ثبــت هذا عرشــها، وأرعــب احلاشــية الطامعة. 

ــاء  ــو النس ــا ه ــقه يف الدني ــا يعش ــر م ــة كان أكث وألن جذيم
ــر  ق كالمهــا وذهــب إىل البــراء رغــم حتذي وامللــك، فقــد صــدَّ
عمــرو ابــن عــدي ويل عهــده وابــن أختــه لــه، قتــل جذيمــة عــى 
أيــدي رجــال الزبــاء، وذهب عمــرو بن عــدي إىل البــراء متخفيًّا 
فوقعــت الزبــاء يف عشــقه، ممــا ســهل لــه مأموريــة االنتقــام منهــا، 
حيــث أخربهــا أنــه يعرف مــكان كنــز جذيمــة وأدخــل رجاله يف 
صناديــق حممولــة عــى قافلــة بحجــة أن  هــذه الصناديــق مملــوءة 
ــق  ــت الصنادي ــل فتح ــه، ويف اللي ــار الكريم ــب واألحج بالذه
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ليخــرج منهــا كتيبــة فتحت األبــواب جليش الفــرات ليــدك مدينه 
البــراء دًكا، وحينــام علمــت الزبــاء أن  عمرو قــادم لقتلها ابتلعت 
الســم قائلــًة قولتها الشــهرة التــي نرددهــا إىل اآلن دون أن  ندري  
)بيــدي ال بيــد عمــرو ( عمــرو هــذا هــو عمــرو بــن عــدي الــذي 

عشــقته الزبــاء وكان ســبب دمــار ملكهــا  .  

ــا  ــًدا  ؟ اجلميــع هن ثــم أكمــل نبيــل حديثــه وملــا نذهــب بعي
ــقوط  ــه وس ــارة اإلغريقي ــار احلض ــباب اهني ــم أس ــرف أن  أه يع
ــبب  ــة كان بس ــية العظيم ــة البطلس ــكندريه العاصم ــه اإلس مدين

ــوس.  ــرا بأنطوي ــع كليوبات ــذي مج ــق ال العش

ــم  ــن وه ــون احلارضي ــة عي ــعت حدق ــت واتس ــاد الصم س
ينصتــون باهتــامم شــديد لنبيل وهــو حيكي قصــه هاتــن املدينتن.

قصه العشق املدمر

بعــد االنتهــاء مــن القــاء حمارضتــه نظــر إىل احلضــور قائــاًل : 
ليــس كل مــا نظنه أو مــا نعتقد بــه هو احلقيقــة املطلقــه، وعلينا أن  

نعــرف أن  احلقيقــه دائاًم شــئ نســبي.

قــد تكــون احلقيقــه بالنســبه إليك أســطورة بالنســبة لشــخص 
آخــر، وقــد تكــون حقيقــة معتقــدة هــو أســطورة بالنســبة لك

واعتبــار الشــئ مقــدس مــن عدمــه يرجــع إىل وجهــة نظــرك 
الشــخصية لــه واعتقــادك الشــخيص بــه .
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يف املــرة القادمــة ســوف أخربكــم بشــئ حمتقــر وزميــم عندنــا 
ويعتــرب إثــم شــديد، ولكــن هــل كان ينظــر إليــه هــذه النظــرة فيام 

مــىض، أم أنــه كان ُيعتــرب عمــاًل جليــاًل مقدًســا. 

رفع أحد احلضور يديه قائاًل : و ما هو هذا الشئ ؟

ابتسم نبيل قائاًل : يف املرة القادمة سوف أحدثكم عن العهر.

وســكت حلظــات وهو يشــاهد نظــرات االشــمئزاز التي بدت 
عى وجوههــم ثــم أردف قائاًل :

العهر املقدس.

***



 خروج أنتيخرسيتوس

145

الفصل الثاين 

املرصاعني 

بُّ ملَِِســيِحِه، لُِكــوَرَش الَّــِذي َأْمَســْكُت بَِيِمينِِه  هَكــَذا َيُقــوُل الرَّ
 ، اَعْنِ ، ألَْفَتَح أمامــه امْلرِْصَ ألَُدوَس أمامــه ُأمَمًا، َوَأْحَقــاَء ُمُلوٍك َأُحلُّ

ــي الَ ُتْغَلُق: َواألَْبَواُب الت

ــِي  اَع ُ ِمرْصَ ــرسِّ ــُد. ُأَك ــاَب ُأَمهِّ َض ــَك َواهْلِ اَم ــُر ُقدَّ ــا َأِس 2 »أن
ــُف. ــِد َأْقِص ِدي ــَق احْلَ ــاِس، َوَمَغالِي النَُّح

3 َوُأْعطِيــَك َذَخائـِـَر الظُّْلَمــِة َوُكنُــوَز امْلََخابـِـِئ، لَِكْي َتْعــِرَف َأينِّ 
ائِيَل. بُّ الَّــِذي َيْدُعــوَك بِاْســِمَك، إِلــُه إرِْسَ أنــا الرَّ

ــَك  ــاِري، َدَعْوُت ــَل خُمَْت ائِي ــوَب، َوإرِْسَ ــِدي َيْعُق ــِل َعْب 4 ألَْج
ــي. ــَت َتْعِرُفنِ ــَت َلْس ــَك َوَأْن ْبُت ــِمَك. َلقَّ بِاْس
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ــَه ِســَواَي. َنطَّْقُتــَك َوَأْنــَت مَلْ  بُّ َوَلْيــَس آَخــُر. الَ إِل 5 أنــا الــرَّ
َتْعِرْفنِــي.

ــا أن  َلْيــَس  ــْمِس َوِمــْن َمْغِرهِبَ ِق الشَّ 6 لَِكــْي َيْعَلُمــوا ِمــْن َمــرْشِ
بُّ َوَلْيــَس آَخُر. ي. أنــا الــرَّ َغــْرِ

 . ِّ ــاَلِم َوَخالُِق الرشَّ ُر النُّوِر َوَخالـِـُق الظُّْلَمــِة، َصانُِع السَّ 7 ُمَصــوِّ
بُّ َصانـِـُع ُكلِّ هِذِه. أنا الــرَّ

ا. لَِتنَْفتِِح  وُّ بـِـرًّ ــاَمَواُت ِمْن َفــْوُق، َوْلُينِْزُل اجْلَ ُتَهــا السَّ 8 ُاْقُطــِري َأيَّ
بَّ َقــْد َخَلْقُتُه. ا َمًعا. أنا الرَّ ــاَلُص، َوْلُتنْبِْت بـِـرًّ األَْرُض َفُيْثِمــَر اخْلَ

ــْنَ َأْخــَزاِف األَْرِض.  ــُه. َخــَزٌف َب ــْن خُيَاِصــُم َجابَِل ــٌل ملَِ 9 »َوْي
ابِلـِـِه: َمــاَذا َتْصنَــُع؟ أو َيُقــوُل: َعَمُلــَك َلْيــَس  َهــْل َيُقــوُل الطِّــُن جِلَ

ــَداِن؟ َلُه َي

العهد القديم / سفر اشعياء االصحاح 45

***
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يف نفــس الرشفــه بغرفتــه كلــر املطلــة عــى البحــر جلــس كل 
مــن مســيو فرانكــو ودكتــور كلــر يرشبــان كأســن

-هــل تــري أنــه مــن الواجــب أن  نبلــغ أحــدًا مــن أعضــاء 
املحفــل بــام نحــن مقبلــون عــى فعلــة ؟.. ســأل مســيو فرانكــو

-أجــاب دكتــور كلــر : ال ال .. جيــب عــى  قبــل إخبارهم أن  
أتأكــد مــن نجــاح التجربة.

- مازلت تطمع لنيل درجة أكرب  دكتور ؟ سئل فرانكو

- ألننــي أســتحقها مســيو فرانكــو، وأنــت تعلــم هــذا جيــًدا، 
ولكنهــم يف اللــويب الصهيــوين يفضلــون املال والشــهرة عــن العلم 
فيعطــون األفضليــة كل مــرة ملــن يدفع أكثــر، بل األكثــر من ذلك 
أهنــم ال يعتــربون أن  مــا نقــوم بفعلــه ُيعتــرب علــَم أصــاًل، إهنــم 

ــفهون منه.  يس
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)ثــم اســتطرد (، إنــت تعلــم عندمــا حتدثــت مــع ســيرب عــن 
التجربــه مــاذا فعــل

سخر مني وهزأ يب.

- قــال فرنكــو : اعــذرين عزيــزي كلــر أال تــرى أهنــم حمقــون 
يف اعتقادهــم هــذا، أتســمح يل أن  أقــول لــك أننــي ال أرى أن  مــا 
تنــوي القيــام به يدخــل يف جمال العلــم، فقــط أراه  نوًعا مــن أنواع 

ــحر األسود.  الس

- أمــأ كلــر برأســه متفهــاًم حديــث فرانكــو و أجــاب .. هــي 
ــر، تســميها أنــت ســحرًا  ــزي فرانكــو ليــس أكث مســميات عزي
وأســميها أنــا علــاًم، دعنــي أســألك ســؤاالً أتنكــر أننا قــد وصلنا 
إىل تقــدم وتطــور حضــاري وعلمي غــر مســبوق، متخطين كافه 

مــن ســبقونا مــن احلضــارات املاضيــة ؟

ــك وال  ــر ذل ــد ال أنك ــاب: بالتأكي ــه بإجي ــو رأس ــز فرانك - ه
يســتطيع أحــد أن  ينكــر، نحــن يف ذروة عرص الثــورة التكنولوجية 

والعلميــة. 

ث كلــر : نعــم و مــع ذلــك نحــن غــر قادريــن عــن  - حتــدَّ
ــار واملكتشــفات للحضــارات  ــر مــن الظواهــر واآلث تفســر كث
الســابقه، ويقــف علمنا أمامهــا عاجزًا، ونظل نســأل كيــف فعلوا 
ذلــك، كيــف بنــوا األهرامــات ؟ كيــف حنّطــوا موتاهــم ؟ كيف 
وصلــوا إىل هــذه الدقــه يف القيــاس ؟ كيــف ؟ كيــف ؟ كيــف ؟ 



 خروج أنتيخرسيتوس

149

1000 كيــف وال يوجــد أي تفســر، ال يوجد أمامنــا إال أن  نجزم 
بأحــدى أمريــن، إمــا أهنــم قــد بلغــوا مــن العلــم مبلًغــا مل نصــل 
نحــن إليــه، أو أن  قــوى مــا أو حضــارة ما قــد ســاعدهتم يف ذلك، 
ويف كال احلالتــن علينــا االعــراف بأهنــم قامــوا باســتخدام أنواًعا 
ممــا نســميها نحــن اآلن ســحًرا أســود، ومــا يدريــك لعلهــا كانت 

تســمى فيــام مىض علــاًم ؟

ــي  ــك أم ــرض بأن ــا نف ــاًل : دعن ــه قائ ــر يف حديث ــتمر كل اس
جتهــل القــرأءة و الكتابــه، بــل إنــك جتهــل أي شــئ عــن العلــم و 
ســوف أعطيــك ورقتن، إحدامهــا حتتوي عــى رمــوز ومعادالت 

كيميائيــه، واألخــرى حتتــوي عــى رمــوز ســحرية. 

يف هــذه احلالــة : هــل تســتطيع أن  تفــرق بــن مــا هو علــم وما 
ــحر ؟ هو س

- ابتســم فرانكــو قائاًل : لديك قدرة عجيبــة عى االقناع دكتور 
كلــر، ولكــن مــاذا تعتقــد أهنــم فعلــوا باســتخدامهم للســحر ؟ 

أخــذ كلر رشــفه كأســه واســتجمع أنفاســه ونظــر إىل صفحة 
امليــاة الزرقــاء املمتــد أمامــه بــال هنايــه وأشــار إىل فرنكــو قائــاًل : 

مــاذا تــرى يــا عزيــزي فرانكو ؟ 

استغرب فرانكو من سؤال كلر وأجاب أنه البحر ... 

اســتطرد كلــر أتنكــر أن  حتــت صفحــة امليــاة التي أمامنــا حياة 
بحــرة صاخبة فيها كائنات تتزاوج وتتكاثــر وتتحارب فيام بينها ؟ 
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تراجــع فرانكــو يف مقعــدة: بالطبــع ال أنكــر ذلك، هنــاك حياة 
بحــرة كاملــة حتــت امليــاة أكثــر صخًبــا مــن حياتنــا نحــن، أكمل 
ــا ال نراهــا وال نســمع هبــا إال  ــاًل : ولكنن كلــر كالم فرانكــو قائ

عندمــا ننــزل إىل أعــامق امليــاه .. أليــس كذلــك ؟

مط فرانكو شفتيه قائاًل : اممم بالتأكيد.

هنــا حتــدث كلــر قائــاًل : أعتقــد أن هنــاك حيــاة خفيــة تســر 
ــا ونحــن ال نراهــا وال نســمع هبــا، أبعــاد أخــرى للزمــان  حولن
واملــكان غــر أبعادنــا، وهــؤالء القدمــاء متكنــوا بســحرهم مــن 
إجيــاد بوابة مــا للمرور إىل هــذه األبعاد واســتحضار قــوى خارقة 
أقــوى مــن البــرش ســاعدوهم يف بنــاء حضارهتــم، وأنــا يف طريقي 
إىل إجيــاد هــذه البوابــه ألفتح أمامــي املرصاعن و األبــواب التي ال 
تغلــق عزيــزي فرانكو وعند فتحها ســوف أجنــي  َذَخائـِـَر الظُّْلَمِة 

ــوَز امْلََخابِِئ َوُكنُ

املرصاعــن و األبــواب التــي ال تغلــق، َذَخائـِـَر الظُّْلَمــِة َوُكنُوَز 
امْلََخابِــِئ أعــاد فرانكــو قــول اجلملــة التــي قاهلــا كلــر وأكمــل: 
مازلــت هــذا اليهودي التــي يتحدث بمفــردات من العهــد القديم 
أليســت هــذه اجلملــة مذكــورة يف التــوراة إذا مل ختوننــي ذاكــريت ؟ 

ــاءل فرانكو. تس

أجــاب كلــر : نعــم عزيــزي فرانكــو هــي مذكــورة يف التوراة 
ــيحة املذكــور  ــرب ومس ــت لراعــي ال ــذي وهب ــور ال تلــك الكن
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يف ســفر أشــعياء، أتعلــم أن  راعــي الــرب هــذا مذكــور يف كتــب 
املســلمن باســم ذو القرنــن  قاهلــا كلــر ورسح بذهنــه بعيــًدا.

مل يلتفــت فرانكــو إىل تلــك امللحوظــه وأفاق كلر مــن رشدودة 
وهــو يقــول، ولكــن حتــى إن  أقنعتنــي هــل تســتطيع أن  تقنــع 
رجــال املحفــل، أتســتطيع أن  جتعلهــم يغــرون رأهيم هــذه املرة ؟

- بالعكــس أنــا ال أعتقــد هــذا مطلًقا، بــل اين لن أطلبــه حتى، 
فهــذه املــرة ســوف يكــون لديَّ ما يســعون هــم وراءه  منــذ قرون، 
ــذا  ــة ه ــم  إلقام ــذي قاده ــبب ال ــاًم يف الس ــون متحك ــوف أك س

املحفــل .

-أنت جمنون دكتور كلر.

-العامل هو املجنون مسيو فرانكو .. العامل هو املجنون.

- إًذا كيف تتأكد من نجاح التجربة.

- هــذا دور جــاك وليتــول فهــام شــابان جمنونان وقــد راقت هلم 
فكــرة إجــراء التجربة عليهــم جدًا.

- أوووووة لقد نسيت أمرمها كليًّا، أين هم اآلن دكتور ؟

- أحسســت أهنــم قــد متلملــوا مــن طول املــدة، فحجــزت هلام 
رحلــة قصــرة إىل رشم الشــيخ للرفيه.

- ترســلهم بمفردهــم إىل رشم الشــيخ أال ختشــى أن  يفعالهــا 
. مها د بمفر



 خروج أنتيخرسيتوس

152

- ال ... لقــد أكــد يل جــاك أن  يبقــي عــى ليتــول عــذراء حتى 
يــوم التجربــة ... و جعلتــه يقســم عــى هذا.

- ضحــك مســيو فرانكــو متســائاًل : أقســم عــى مــاذا مســيو 
فرانكــو إهنــام ال يقدســان أي شــئ ليقســام عليــه ؟

- ال.. لقد أقسم برأس والدة املتوىف.

- أوووة ممتــاز .. و لكنــي أذكــر أنــك قلــت يل أنــه ال يعلــم له 
single mother أب و هــو مــن

- ســكت كلــر وأحــس أنــه قــد ُخــدع، ولكنــه عــاد وقــال .. 
ال ال إنــه وعــدين وال أظــن أنــه ســوف خيلــف وعــدة . وعــاد إىل 

الســكوت مــن جديــد.

***
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خيطــو مرسًعــا ويتبعــه رجــالن، الثالثــة يرتــدون نفــس الــزي 
الكهنــويت اجلنائــزي من الكتان األســود يبــدأ عند الرقبة بقلنســوة 
عميقــه، يصلــون إىل البــاب فرفــع احلارســان الواقفــان رحميهــام 
ويفســحا هلــم الطريــق يدفــع البــاب يف عنــف بكلتــا يديــه لتفتــح 
ــا  ــوان م ــراء حلي ــم بف ــروش أمامه ــع مف ــد املتس ــو املعب ــه هب أمام
وتنتــرش املشــاعر عــى جانبيه كل مشــعل عــى شــكل رأس كبش 
يف هنايــه املمــر يقبــع الكاهــن بغنجــي األصلــع ذو احليــة الطويلــة 
ــا نفــس املالبــس الكهنوتيــه وممســًكا بصوجان ينتهي رأســه  مرتديًّ
عــى شــكل أفعــى الكوبــرا مرصعــة بالذهــب جيلــس عــى عرش 
وثــر مطــيل بالذهــب اخلالــص يف خلفيــة املقعــد قــرص الشــمس 

ختــرج منــه األشــعه عــى شــكل ايــدي ضارعه.

كل شــئ ُمعــد يــا ســيدي، ننتظــر قدمــوك إلقامــة الشــعائر، 
حيــث أهنــت ســاحرات الســبت مهمتهــن

قاهلا الرجل وانحنى رؤس الثالثه يف تبجيل.
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أغلــق كبــر الكهنــه لفافــه الربديــة التــي يمســك بعــد أن  أتــم 
قراءهتــا للمــرة العــارشة، وتوجــة بنظــرة إىل بقعــة معينــة يدخــل 
منهــا ضــوء القمر الذي يبعــث الرعــب يف النفوس، كان  كاســيم 
جيلــس  خممــوًرا  حمــاوالً الســيطرة عــى انفعالتــه، هــمَّ الكاهــن 
بالوقــوف ليمــي بتؤدة متســنًدا عــى الصوجلــان قائاًل لكاســيم :

لنفعلها اآلن، إهنا ليلة االنتصاف اخلريفي.

اســتند الكاهــن عــى مســاعده بينــام ذهــب االثنــان األخــران 
ــرب  ــة، الق ــه إىل الغرف ــوض والتوج ــى النه ــيم ع ــاعدان كاس ليس

املقــدس الــذي ترقــد فوقــه كليوباتــرا.

***
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كان رشيــف جالســًا يف بوفيــة القطــار املتجــه ألســوان يدخــن 
برشاهــة وهــو حيــاول أن  يعــاود االتصال بـ طــه املغلــق هاتفه منذ 
مــا يقــرب من ســاعة، حيــث أن  الشــخص الــذي أرســله رشيف 
ليأخــذ طــه مــن املقهــى جالــس يف الســيارة أمــام املقهــى يف انتظار 
طــه الــذي مل حيــر، مل يكــن رشيــف يــدري أن  ما يفصلــه عن طه 
هــو عــدة عربــات قطــار حيــث أن  طــه كان يركــب نفــس القطار 
الــذي يســتقله رشيــف، ولكــن طه يقــف يف زحــام درجة الرســو 

بينــام رشيــف باشــا جالــس يف بوفيه درجــة رجــال األعامل

مل يكن طه أيًضا يعلم هذا. 

***

أهــُرب يا كبــر .. أهــُرب فــوًرا .. كان هذا نص الرســاله التي 
بعــث هبــا طــه إىل هاتــف هــارون فــور علمه بــام ينــوي رشيف أن  
يفعلــه، أعــاد هــارون قراءة الرســالة  بذهن مشــتت ال يــدري ماذا 
يفعــل هــل هيــرب ويــرك قبيلتــه ُتبــاد عى أيــدي رشيــف أم يقف 
يواجــه معهــم ويمــوت دوهنــم، كان الــدم الصعيدي الــذي جيري 
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يف عروقــه أقــوى تأثــًرا ليجعــل قــرار البقــاء وعــدم اهلــرب هــو 
األقــرب للتنفيــذ، إال أنــه شــعر يف نفــس اللحظــة بربودة شــديدة 

وكان عاصفــه ثلجيــة هبــت يف املكان.

مل يتفاجــأ هــارون هبــا ألنــه علــم أن  معناها هو وصول رســول 
قبيلــة اجلان، 

اســتدار حــول نفســه لرى مــن القادم لكنه مل جيد شــيئًا، ســمع 
صوتــًا يــرن بأذنــه أنا هنــا حوليك فال جتهــد نفســك بالبحث عني 

وأخــربين ماذا تنــوي أن  تفعــل بعدما قرأت تلك الرســالة.

أجــاب ســوف أبقــى أحــارب مــع قبيلتــي بالتأكيد، شــوف يا 
عــم اجلنــي، جــدي اهلل يرمحه قــال يل كلمه زمــان، منســهاش أبًدا. 

) لــو جاتلــك فرصة إنــك ختتار متــوت إزاي، مضيعــاش، وإال 
) حتندم 

-ســكت الصــوت معجًبــا هبــذه املقولة ثم ســأل : حتــى تبادوا 
عــن آخركم ويأخــذك رشيف أســرًا، لينتــزع منك اخلاتــم، وهذا 

يمهــد هلدم الســد أرسع وأرسع.

حتــدث هــارون .. ســد إيه إلى بتكلــم عنه، ثانًيــا إنت حرت 
إزاي مــن غر ما اســتدعيك ؟

ــن  ــا ع ــا، وأم ــتعرف الحق ــد فس ــا الس ــوت أم ــاب الص أج
حضــوري بــدون اســتدعاء فدعنــي أوضــح لك أمــًرا نحن لســنا 
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عبيــًدا هلــذا اخلاتــم إنــام نحــن قبيلــه نبيلــة يف عاملنــا، كان أجددنــا 
ــا مــع أبــوك وعمــك  حــراس  قبــور ملوكوكــم، ونحــن ارتبطن

بربــاط تعــاون ال ربــاط خدمــة أنتــم ال متلكوننــا.

-ملــاذا حتدثنــي هبــذا الــكالم دلــوك، أنــا مطلبتــش منــك شــئ 
باملــرة، فالتذهــب أنــت وقومــك حيــث شــئت، أمــا نحن ســوف 
نواجــه رشيــف وقــوات األمــن برجالنــا وأســلحتنا وال نحتــاج 

لكــم ... أجــاب رشيــف.

- أنــت خمطئ يــا هــارون، إنكم لن تســتطيعوا مواجهــه قوات 
األمــن، إن هذا ُيعــدُّ انتحاًرا مؤكــًدا، لذا عليك أن  تســمع كالمي 
وتنفــذه باحلــرف الواحــد، هــذا ليــس ملصلحتــك فقــط، ولكنــه  
ملصلحــة اجلميــع فمــن يــدري لــو وقــع اخلاتــم يف يد رشيــف ماذا 

ــن أن  حيدث. يمك

***
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دخــل جاك ممســًكا يــد ليتــول غرفه جــاك يف الفنــدق، وجذهبا 
إليــه قبــل أن  يغلــق بــاب الغرفــه وحيتجزهــا بــن ذراعيــه وهــي 

مبتســمة ومســندة ظهرهــا عــى الباب.

نظــر جــاك إىل عينها، وضع أصبعه عى شــفتيها قبل أن  يقرب 
بشــفتيه حمــاوالً لثمهــا قبلــة، وضعــت يدهــا عــى وجهــه تبعده يف 
مــرح قائلهــًة : جــاك إنــت ســكران، عليــك أال تنســى مــا شــدد  
عليــه دكتــور كلــر، ينبغــي أال أفقــد عذريتي قبــل يــوم التجربة !

fuck klear : أزاح يدها حماوالً تقبيلها مرة أخرى قائاًل

تركتــه ليعترص شــفتيها يف قبلــة طويلة، مدت يدهــا متررها بن 
خصالت شــعرة، مد يــده ليضعها عــى صدرها، دفعتــه إىل األمام 
وهــي حتــاول رســم عالمــات اجلدية عــى وجهها، جــاك ال تفوت 

علينــا فرصــة احلصول عــى املال .

ابتسم جاك يف خبث لن نحتاج إىل املال، فاملال أصبح ملك لنا!
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نظرت ليتول إليه مستفرسة ؟؟

جذهبا من يدها قائاًل : تعايل سوف أريك شيًئا.

وضــع احلقيبــة اهلانــد بــاج أمامــه عى الرسيــر وفتحهــا، أخرج 
منهــا التمثــال الذي اشــرته حــاالً من إحــدى البــازارات، والذي 
جيســد ملــك فرعــوين يقــف عــى قــدم واحــدة مــن ناحيــة، ويتكأ 
عــى رمــح مــن الناحيــة الثانيــة، بينــام ينتصــب عضــوه  الذكــري 

املبالــغ يف حجمــه أمامــه يف مشــهد يبعــث عى الســخرية.

أخذتــة ليتــول فرحــة، وهــي تقــول : اعذرنــا أهيــا اإللــه بــس، 
إلــه العبــث واملجون ســوف نؤجــل االحتفــال بجاللتــك، ولكني 
ــا و  ــا، قالته ــا حًق ــون رائًع ــوف يك ــك س ــا ب ــدك أن  احتفالن أع
أدخلــت عضــو التمثــال يف فمهــا ضاحكــة وهــي تنظــر إىل جــاك 
ــه  ــب رسي يف احلقيب ــض جي ــام ف ــا، وإن ــا اهتامًم ــذى ال يعره ال
ليخــرج منــه ســوارًا متألــئ، ناولــه إىل ليتــول قائــاًل : لقــد رسقته 
مــن حقيبــه دكتــور كلر قبــل مغادرتنــا، ختييل كــم يبلــغ ثمن هذا 

الســوار  األثــري الثمــن؟

أخــذت ليتــول الســوار وقد فغــر فاهــا يف انبهار، وهي تشــاهد 
تــأأل عــن الثعبــان يف مقدمة الســوار، مــررت يدها عــى اخلضله 
ــا التــي تشــكل جســد  الثعبــان، الحظــت أن  هنــاك  املدفــرة دائريًّ
رمــًزا حمفــوًرا داخل الســوار والــذي يتكون من هاللــن متقاطعن 

يتوســطهم نجمة سداســية.
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اختطفــه جــاك مــن يدهــا وجثــى عــى ركبتــه يف األرض رافًعا 
الســوار يف وجــه ليتــول قائاًل :

Veux-tu m›épouser

ابتسمت ليتول قائلة:

Oui

أمسك جاك يدها ولف السوار حول معصمها

احســت ليتــول برغبــه شــديدة تــرِس يف جســدها، وأن  وهًجــا 
مــن اللذه قــد أضــاء أحشــائها،

ثــم رفعهــا جــاك بيــده لكــي تطــول شــفتيها شــفاهه و رماهــا 
فــوق الرسيــر، و ارمتــى فوقهــا.

***

بــدت ليتــول  مســتلقية أمــام جــاك يف أهبــى صورهــا ترتــدي 
تاجــا مزكشــا مــن الذهب تتوســطه رأس ثعبــان الكوبــرا، وتفوح 
منهــا رائحــة العطــر، كم هــي مجيلــة . هادئــة . ملســاء ... عارية.

انتصــب عضــوه وهــو يضــع يــده عــى صدرهــا الناهــد . هــم 
بخلــع قميصــه، ال مل يكــن كذلــك، مــا هــذه القلنســوة الواســعه 

التــي تقــع رأســه بمنتصفهــا.
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أحــس بشــئ حييــط جبهتــه .. نعــم هنــاك حــزام جلــدي حييط 
جبهتــه رســمت عليــه بعــض النقوش

كل شئ حوله غر مفهوم، أين هو وماذا حيدث؟

حتــرك فــم ليتول وقالــت عبــارة مل تكن باللغــة الفرنســية، بل مل 
تكــن بــأي لغة ســمعها مــن قبل،

ال كانــت لغــة أخــرى، قديمــة، فهمهــا بــل األكثــر غرابــة أنــه 
أجــاب عليهــا بنفــس لغة

كليوباتــرا، أنــِت الليلــه ملكــة متوجــة عــى عرش املتعــه لتكن 
ليلــة عودتــك إىل احليــاة األوىل مليئــة بالصخــب واملجون.

وارمتــى يف حضنهــا يلعــق شــفتيها برشاهــة، فتحــت فهمهــا 
تشــهق بشــدة حلظــة أن  أدخــل عضــوه يف مهبلهــا

فتحت عينيها وهي تتأوه يف نشوة ممزوجة بالرعب.

***
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تراســت عربــات األمــن املصفحــة يف منطقــه التحــرك، وقفت  
كل جمموعــة مــن اجلنــد أمــام العربــة التي ســوف تقلهــم حاملن 
أســلحتهم، يرتــدي كل منهــم املالبس العســكريه وفوقهــا الواقي 
ــف  ــرب، وق ــليحهم أك ــر وتس ــم كب ــاص كان عدده ــن الرص م
رشيــف بجــوار الرائــد عبــد الفتــاح يســتمع يف متلمــل إىل اخلطبــة 
التــي يلقيهــا عــى أفــراد قوتــه والتــي تتكلــم عــن التضحيــة فداًء 
للوطــن، وخيربهــم أهنم ســوف يقومون بشــن هجوم كاســح عى 
معاقــل الســالح لقبيلــة البكــري وأهنم لــن يراجعــوا إال وهارون 

معهــم حيًّــا كان أو ميتــا.

هنــا فقــط تدخــل رشيــف قائاًل : ال يــا ســيادة الرائد أنــا عاوزه 
حــي، كل عيلــة البكــري متــوت ميهمنيــش إنــام أنــا عــاوز هارون 

حــي ألقدمــه للعدالــة بنفي.

نظــر الرائــد عبــد الفتــاح إىل رشيــف يف غضــب حيــث أن  مــا 
يقولــه تدخــل ســافر يف اختصاصاتــه، ولكــن رشيــف مل يعــره أي 
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اهتــامم وإنــام التفــت إىل القــوة قائــاًل : كل واحــد عــارف مركــزة 
وعــارف هــو حيعمــل إيــه ؟

أجاب أفراد القوة يف صوت واحد

متام يا فندم.

يال يا رجاله توكلنا عى اهلل.

انــرصف رشيــف ليأخــذ مكانــه يف املدرعــة وتبعــه عبــد الفتاح 
وهــو يكتــم غيظه.

وصلــت العربــات املدرعــة حتمــل العســاكر إىل اجلبــل الــذي 
حيتمــي فيــه رجــال هــارون، تم انــزال اجلنــود واســطفافهم خلف 
املدرعــات التي وجهــت مدافعها ورشاشــاهتا ناحية مدخل اجلبل.

هنا أخذ الرائد عبد الفتاح مكرب الصوت وحتدث:

ســلم نفســك يــا هــارون املــكان كلــه حمــارص، مفيــش جمــال 
للتهــور حافــظ عــى حياتــك وحيــات رجالتــك و رجالتنــا، إحنا 
مــش عاوزيــن حــد يمــوت ســلموا نفســكم وحنحــاول نجيــب 

ليكــم أخــف العقوبــات.

مل يتلقــى عبــد الفتــاح إال صــدى صوتــه الــذي ارتد إليــه عائدًا 
مــن اجلبــل، التفــت إىل رشيــف الــذي أشــار إىل اجلنــود باهلجــوم 
ــواء  ــدوي يف اهل ــات ت ــع والرشاش ــات املداف ــت رصاص فانطلق

ــا عنــد اصدامهــا يف صخــور اجلبــل. وحتــدث صــدًى قويًّ
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فأشــار رشيــف إىل القــوات أن  توقــف الــرب وانتظــر الــرد 
مــن رجال هــارون

مــرت دقائــق ومل حيــدث شــئ، أمرهــم رشيــف أن  يعــاودوا 
الــرب مــرة أخــرى.

دون رد، اجتــه رشيــف إىل عبــد الفتــاح وأمــره أن  يأخــذ 
ثــالث عربــات مصفحــة ويدخــل هبــا إىل داخــل اجلبــل ليعــرف 
مــاذا جيــري هنــاك، أوقــف عبــد الفتــاح الســيارات أمــام املدخل، 
وترجــل مــن العربــه وأمر اجلنــود أن  يتقدمــوا بحظر شــديد حتى 
يدخلــوا إىل فتحــة اجلبــل، دخــل اجلميــع إىل اجلبل الــذي ابتلعهم 
لدقائــق كانــت بمثابة أشــهر متر عــى القــوات الواقفــة باخلارج يف 

انتظارهــم.

حتــى مل يعــد رشيــف قــادًرا عــى االنتظــار أكثــر مــن ذلــك، 
فركــب إحدى الســيارات وأمر ثــالث عربات أخــرى أن  يتبعوه، 
مهــوا باملســر لــوال أهنم شــاهدوا عبــد الفتــاح و جنــوده خارجن 
مــن اجلبــل عــى وجوههــم نظرة خيبــة األمــل، بإشــارة خفيفة من 

يــدي عبــد الفتــاح لرشيــف فهــم أن  ال أحــد بالداخل.

لقد فر اجلميع.

***
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قبــل هــذا بســاعات قليلــة، اســتقبل هــارون طــه يف نفــس هذا 
املــكان حيــث قص عليــة األخــر القصص، وأخــربه بام ينــوي أن  
يفعلــة رشيــف وهــو احضــار اخلاتــم الســتكامل التعويــذة، حيث 
أنــه البــد من تالقــي اخلاتم بالســوار حتــى تكتمل الطقــوس، وإن 
رشيــف لــن يتــواين عن فعــل أي شــئ حتى يصــل إىل هــذا اخلاتم 
لكــي يبعيــه إىل فرانكــو. فكــر هــارون بــكالم طــه وقارنــه بــكالم 
رســول اجلــان الــذي أبلغــه أهنم يريــدون اخلاتــم هلدم الســد الذي 
ال يعــرف كنهــه . فقــرر أال خياطــر، وتوجــه إىل رجالــه وأمرهــم 
بحمــل كل مــا يســتطيعون محلــه مــن ســالح وأمتعــة، ومغــادرة 

املــكان عــى الفــور قبــل جمــئ رشيــف وقواته.

***
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كان كلر جيلس بغرفتة يف الفندق يفكر يف حديثة مع فرانكو

ماذا لو أخل جاك وليتول باالتفاق ؟

جــاءه هــذا اخلاطــر فهــب منتفًضــا وتوجــه إىل الرسيــر، أخرج 
حقيبــه الســفر مــن حتتهــا فتحتهــا، فتشــها، أخــرج كل مــا فيهــا، 

قلبهــا، جتهــم وجهــه عندمــا مل جيــد الســوار. 

أمسك هاتفه واتصل عى جاك.

اهلاتف مغلق، حاول االتصال بليتول، جرس دون رد.

أعاد املحاولة ال شئ.

اتصل عى فرانكو.

فرانكــو أنــت عى حق لقــد رسق جاك الســوار علينــا الذهاب 
فوًرا إىل رشم الشــيخ.
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أجــاب فرانكــو : ســوف أخــرب كاميليــا أن  حتجــز لنــا يف أول 
طائــرة متجهــة إىل هنــاك.

ــرج  ــا، أخ ــه وذهاًب ــة جيئ ــف وزرع الغرف ــر اهلات ــق كل أغل
ــا ــا فيه ــفر ليضعه ــنطة الس ــح ش ــدوالب وفت ــن ال ــة م متعلقات

Room service .. دق جرس الباب

فتــح كلر البــاب ليجد اثنــان ضخــام  اجلثة يرتــدون زي عامل 
الغــرف بالفنــدق، مل يعرهــم كلــر اهتــامم تــرك البــاب مفتوًحــا 

واســتدار عائــًدا وهــو يقول:

أرجــو أن  تبلغــا عــامل املغســلة أن  جيلبــوا مالبي حيــث إنني 
مغــادر إىل ........

مل يكمــل كلــر مجلتــه وإنام هــوه أرًضــا ليظهــر من خلفــه أحد 
ا عى  الرجلن ممســًكا ما تبقي من املزهرية الزجاجية التي كرسها توًّ
رأس كلــر، ليطرحه أرضًا وتنفجر من مججمته نافورة من الدماء.

اقــرب اآلخــر منــه ووضــع أصبعــه عــى عنقــه خيتــرب النبــض 
لوهلــة، ثــم رفــع بــرصه قائــاًل  لزميلــه :

يــا بغــل دي رضبــة ترهبــا لواحــد كبــر عــى نفوخــة ؟، أديه 
.. مات 

خالص وانت زعالن  كدا ليه ؟ هو من بقيت عيلتك ؟
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مشــفتش حــد يف غبوتــك .. بســالمتك قتلــت خواجــة والدنيا 
حتتقلــب علينــا،، مهــا 10 دقايــق مفيــش غرهــم نقلــب القوضه  

ونــدور ع اإلســورة وناخــد بعضنــا ونخلع.

***

حــاول فرانكــو االتصال مــرارا عى كلــر، ليخــربة أن  كاميليا 
قــد حجــزت عــى الطائــرة املغــادرة يف الصبــاح لــرشم الشــيخ، 
ولكــن كلــر مل جيب عــى اهلاتــف، فاتصل عــى ريشبشــن الفندق 
وأخربهــم أن  يذهبــوا إىل غرفــة كلــر ليعلمــوه باألمر لعلــه نائاًم.

وصــل عامــل الريسبشــن يف اللحظــة التــي فتــح فيهــا القاتالن 
بــاب الغرفــة فالتقــت أعينهــم فاضطــرب اجلميع

ســأهلم موظف الريسيبشــن وهــو يتفحص هــذه الوجــوه التي 
مل يرهــا مــن قبل هــل الضيــف بالداخل ؟

فاندفــع االثنــان من فــرط اضطراهبــام فأجاب أحدمهــا إنه ليس 
بالداخــل، أمــا اآلخر فأجــاب بأنه نائــاًم يف رسيره

ــاز  ــط جه ــم أن  يضغ ــف وه ــدى املوظ ــك ل ــد الش ــا تأك هن
االنــذار، ولكــن أحدهــم دفعه بيــده ليصطــدم باحلائــط ويقع عى 

األرض وهــو ينــادي بــكل قوتــه امســكوهم ..

مل جيــدا وقتــا النتظــار املصعــد، وفرا جيريــان بال هــدف يدفعان 
أي شــخص أو أي شــئ يعــرض طريقهــام، حتى وصال إىل ســلم 
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الطــوارق أخــذا يركــدان عــى درجات الســلم حتــى إذا وصال إىل 
الطابــق األريض وجــدا رجــال أمن الفنــدق يف انتظارمها شــاهرين 

مسدســاهتم يف وجههام

فلم جيدا ُبًدا  من أن  يرفعا أيدهيام مستسلمن.

***

جلــس فرانكــو و كاميليــا املشــدوهان داخــل القســم، يتابعان 
التحقيــق الــذي جيــري مــع الرجلــن املتهمــن بقتــل مســر كلر، 
كانــت املفاجــأة قاســية جــدًا عليهــم، حتــى أن  الضابــط أحــس 
باحلــزن الشــديد الــذي انتــاب مســر فرانكــو، فركــه جيلــس يف 
الكــريس املقابــل ملكتبــه أثنــاء قيامــه بالتحقيــق، ووقفــت بجانبــه 
كاميليــا تســتمع إىل التحقيــق غــر مباليــة للديباجــة األوليــة التــي 
اســتهل هبــا الضابــط حتقيقه، مالــت عــى ُأذن فرانكو قائلــة : يبدو 
عليــك اإلعيــاء الشــديد، مل يعــد هنــاك جمــال لفعل شــئ عليك أن  

تعــود للمنــزل لتأخــذ قســطًا مــن الراحة.

هــز فرانكــو رأســه متفهاًم، وهــمَّ بالوقــوف لوال أهنا اســتوقفته 
قائلــة: انتظــر، وقد جــذب انتباهها شــئ يف التحقيق، عندما ســأل 
الضابــط املتهمــن عــن الشــئ الــذي كانــا يبحثــان عنــه يف غرفــة 
املجنــي عليــه، والــذي جعلهــم يقلبــون الغرفة رأســًا عــى عقب، 
هنــا نظــر االثنــان لبعضهــام وحــاول أن  يثنــي أحدمهــا اآلخر عن 
احلديــث، ولكــن األخــر مل يعبــأ وإنــام اجتــه للضابــط ســائاًل : يــا 

باشــا هو مــش لــو قلنــا احلقيقــه، العقوبــة بتتخفف ؟
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جتهــم وجــة الضابــط وانتفض من مقعــده زاعقا: إنــت حتقول 
احلقيقــه غصب عــن عن أهلــك وإال حطلــع ديك أمك.

ارتعدت أوصال املتهم، وأردف كنا بندور عى إسورة

مط الضابط شفتيه قائاًل : إسورة إية ؟

إسورة أثرية.

و انت ايش عرفك إن  اخلواجة عنده إسورة أثرية ؟

نظر املتهم بطرف عينيه إىل اآلخر وأجاب .. إهياب باشا

إهياب من ؟ سأل الضابط

بــدأ املتهــم يف وصــف املدعــو إهيــاب ومــع كل عبــارة كانــت 
تتســع عينــا كاميليــا وكأهنا تعــرف من يقصــد حتى ســأل الضابط 

: وانــت عرفــت إلــى اســمة إهيــاب دا منن ؟

طأطــأ املتهــم رأســه قائــاًل : أصــل ملوأخــذة أســتاذ إهيــاب دا 
ــا بيكيفــه ال موأخــذة ...  )خ.ل ( وكان البغــل إلــى واقــف وراي
بــس أنــا عمــري مــا عملت كــدا، دا حــرام جــدًا و بيتهزلــه عرش 

الرمحــن ... أســتغفر اهلل العظيــم

هنــا جذبــت كاميليــا فرانكــو بعنــف من مقعــده حتى أنــه كاد 
يســقط لــوال وجــود املكتــب الــذي اتكـــأ عليــه، ولكنه استســلم 
لكاميليــا حيــث شــعر بــأن شــيئًا مهاًم ربــام قد قيــل أثنــاء التحقيق 
وهــو ما حــدث بالفعــل، فعندما أخربتــه كاميليا بأوصــاف املدعو 
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إهيــاب، املحــرض عــى قتل كلــر علم عــى الفــور أنه عــالء وأنه 
يســعى وراء الســوار ولكــن ملاذا؟

ربام حياول بيعه من جديد

علينــا أن  نذهــب إىل رشم الشــيخ فــوًرا ونحــر الســوار مــن 
جــاك وليتــول قبــل أن  يصــل عالء إليــه .. قاهلــا فرانكــو لكاميليا 
فأجابــت تذاكــر الطــران حمجــوزة بالفعــل مــن ليلــة أمــس، هيــا 

نذهــب اآلن حتــى نلحــق الطائرة.

***
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كان كاســيم خيــور بجســده فــوق جســد كليوباتــرا املســجى 
أمامــه ... برغــم أنــه منتي بفعــل اخلمر وهــو اآلن ال يــدري ماذا 

يفعــل، إال أنــه شــعر بحــرارة تــرسي يف جســد كليوباتــرا.

كأن روًحــا جديــدة تتلبســه، هــذا الدفئ زاد من نشــوة كاســيم 
فاحتضــن اجلســد يف عنــف وهو يــامرس فيه

أووه كليوباترا .. عيناك مجيلتان أووه

أعطيني قبلة من شفتيكي

أووه .. أووه

أتريدين املزيد كليوباترا ؟

نعم هذا املذيد

إليك املذيد

أووووه... اآلن كليوباترا اها .. إهنا اللحظة.
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اه .. اه .. أتشعرين هبا كليوباترا ؟

أتشعرين بلذة العشق املقدس.

وإذا به يرتد مرخيا عى جسد كليوباترا بعد أن قذف بعنف

فإذا برصخة مرعبة خترج من فم كليوباترا

وتنقض عى كاسيم لتأخذه يف حضنها.

كان احلضن دافًئا جدًا يف البدأ، فاستســلم له كاســيم عن رىض، 
ولكــن حلظــات حتــى ازداد ضغط احلضــن عليه، حــاول الفكاك، 
ولكــن هيهــات، انطبقــت يــدا جســد كليوباتــرا كاملطرقــه عــى 
جســده الواهــن، وكأن ثعبان  أفعى يلتف حول جســده عدة لفات

حاول أن  يرصخ

مل يسطيع.

شــعر بعظامــة تتهشــم،، كان األمل رهيبــًا، ،، انفجــرت الدمــاء 
ــده داخل جس

حتــى خرجــت مــن فمــه، هتــاوى جســده هامــدًا، بينــام جســد 
كليوباتــرا الــذي متدد طوله بشــكل ملحــوظ  حترك يف بطــئ، وقام 

خيطــو عــى األرض مــن جديد.

***
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كانــت ليتــول بالفعــل تغــط يف نــوم عميــق، لكنهــا  فتحــت 
عينهــا عــن آخرهــا فجــأة وحتركــت حركــة بطيئــة غــر متكلفــة 
وكأهنــا عروس خشــبيه تتحرك بواســطة حبال مربوطــه يف الفراغ، 
نزلــت مــن رسيرهــا هبــدوء، توقفــت واســتدارت ناحيــة الرسير، 
وقفــت لدقائــق تشــاهد جــاك املســتغرق يف نــوم عميــق بعــد ليلة 
ا، اســتمرت يف وقفتها تلك لعــدة دقائق دون  حافلــة قضياها ســويًّ
أن  يطــرف هلــا جفــن، ثــم حتركــت ببطــئ وضعــت ركبتهــا عــى 

الرسيــر وجذبــت بأظافرهــا املالئــة وحتركــت كأهنــا أفعى.

امتطــة جــاك واســتقرت فــوق قضيبــه، أزاحهــا جاك يف كســل 
وهــو حيــاول أن  يداعبهــا بلطــف، قائاًل :ليتــول مل أكــن أعرف أن  

لــك طاقــة ال تنفــذ، ولكنــي متعــب بالفعل .

مل جتــب ليتــول وإنام ضغطــت بكلتا يدها عى صــدره وحركتها 
ــديد ناحية رقبتة. ببطئ ش
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حــاول جــاك أن  يفتــح عينيه جاهدًا وهــمَّ بقول شــئ، لوال أنه 
شــاهد تلك النظــرة يف عن ليتــول فارتعــدت أوصالــه، كأنام رأى 

عفريتــا، أو أن  هــذا مــا حدث فعــال، فانتفض جســده مرعوًبا.

ــدث  ــا حي ــرس م ــت ليف ــن الوق ــر م ــاك الكث ــدي ج ــن ل مل يك
بالضبــط، ففــي هــذه اللحظــة كانــت يد ليتــول تضغط بقــوة ألف 
رجــل عــى رقبتــه ليتوقــف نفســه، ويرتــد جســده مرخيــا بعد أن  

فارقتــة روحــه.

***

مل يشــعر موظفــوا االســتقبال بالفنــدق بغرابــة عنــد رؤيتهــم 
ليتــول تنــزل مــن غرفتها يف تلــك الســاعه املتأخرة مــن الليل وهي 

شــبه عاريــة، وختــرج هبــذا الشــكل خــارج الفندق.

فهــؤالء اخلواجــات هلــم عــادات وطبائــع غريبــة خاصــًا بعــد 
احتســائهم اخلمــر.

***
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وقــف نبيــل شــكري يف قاعــه املحــارضة أمــام احلضــور الــذي 
كان كثيفــًا هــذه املــرة عن ســابقتها

ــة  ــل ( قص ــد ) اإلنجي ــد اجلدي ــر العه ــاًل : ذك ــدث قائ يتح
ســالومي وهــي ابنــة هروديــا زوجــة هــرودس فيليبــوس والذي 
ــم  ــاس حاك ــرودوس انتيب ــه ه ــة إىل أخي ــت زوج ــات، فانتقل م
ــتهر  ــا تش ــت هرودي ــيح، كان ــور املس ــد ظه ــاليم يف عه أورش
باخلالعــة والفجــور، ولكنهــا كانــت تفتخــر بذلــك ألن هــذا مــا 
جعلهــا زوجــة للســالطن، وكانــت تــريب ابنتهــا ســالومي بنفس 
الشــكل وتضعهــا عــى نفس الــدرب حتى يكــون هلا نفــس املكانة 
التــي حتظــى هــي هبــا، يف هــذا الوقــت كان يوحنــا املعمــداين وهو 
باملناســبة مــا ذكــر يف القرآن باســم حييي هــذا العابد الزاهــد الفقر 
ذاع ســيطه يف خمتلــف األنحــاء، وكانــت تــأيت الوفــود مــن القرى 
والبلــدان املجــاورة ليتعمــدوا ويتطهــروا مــن ذنوهبم عــى يد هذا 

الزاهــد الربــاين اجلليــل.
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وكلــام زاد إقبــال العــوام عى يوحنــا املعمداين كلــام زاد غضب 
ــوال أن   ــه، ل ــص من ــوى التخل ــه انت ــى أن ــاس حت ــرودس انتيب ه
مستشــاريه نصحــوه أن  ال يفعل ذلك حتى ال يثــر غضب العامة.

فقــرر هــرودوس أن  يركــه طاملــا أنــه مل يذكره بســوء، ولكن 
ــا املعمــداين يذكرهــا هــي  ــا أن  يوحن وصــل إىل مســامع هرودي
بســوء، وحيــرم زواجهــا مــن هــرودوس انتبــاس ويعتــرب أن  هذا 

كفــر بــّن، ألهنــا ال حتــل لــه بعــد وفــاة أخيه .

حاولــت هروديــا بشــتى الطــرق أن  تقنــع زوجهــا بالتخلص 
مــن يوحنــا املعمــداين لكنهــا مل توفق، 

حتــى جــاء يــوم االحتفال بميــالد هــروس انتيبــاس، فأقامت 
ــراء  ــرص األم ــت إىل الق ــبة، دع ــذه املناس ــاًم هب ــاالً ضخ ــه احتف ل
وامللــوك والســالطن، وطافــت بينهــم اجلــواري بــأواين اخلمــر.

كانت ســالومي يف هــذا الوقت تتفتــح زهرة أنوثتها، فألبســتها 
أمهــا حلــة تظهر هبــا كل مفاتنهــا وأخرجتهــا إىل املدعوين بالقرص 
لرقــص أمامهــم رقصه إغــراء وإثارة ممــا أهبر عيون النــاس ولقي 
هــذا استحســان كبــر عنــد هــرودوس، فقرهبــا منه وقــرر منحها 
مكافــأة كبــرة وطلــب منهــا أن  تســأل فتعطــي حتــى وإن طلبــت 
نصــف ملكه هــو شــخصيًّا، هنا اســتغلت أمها الفرصة وأشــارت 
إىل ابنتهــا لتطلــب ســالومي رأس يوحنــا املعمــداين عــى طبق من 

فضــة ترقص بــه رقصتهــا القادمة.
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عــى الفــور أمــر هــرودوس رجاله بــأن يذهبــوا ليأتــوا برأس 
مــه لســالومي عــى طبــق مــن فضــه لرقص  يوحنــا املعمــداين وقدَّ

بــه رقصتهــا األخرة

قطع احلديث أحد املراهقن قائاًل :

دي سالومي وال صافيناز ؟

ضحك البعض واستهجن البعض اآلخر

فرفعت إحدى الشابات يدها طالبة السؤال فأذن هلا:

وهل دا معناه إن  فعال كان فيه حاجة اسمها العهر املقدس.

أجــاب نبيــل بالطبــع هــذا ال يؤكــد إطالقــا وجــود مثــل هــذه 
الطقــوس، ولكــن تكرار هــذه الروايــات عن بعض الشــخصيات 
التارخييــة وبخاصة النســائية املذكــورة يف التاريــخ بقيامهن ببعض 
األفعــال الشــاذة واخلليعــة مــن وجهــه نظرنــا للوصــول إىل ســدة 
احلكــم، يعطينــا انطباًعــا عــن احتاملية وجــود مثل هــذه الطقوس 

ــذا الوقت. يف ه

ولســه موجــودة حلــد دلوقتــي وحياتك، دول علشــان الشــهرة 
ممكــن يعملــوا أي حاجة.

كان هــذا هــو نفس املراهــق الذي حتــدث املرة الســابقة، ولكنه 
يف هــذه املــرة مل يعره أحــد اهتامم

***
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ــرى  ــكندرية أج ــن األس ــة أم ــة بمديري ــه إىل مكتب ــد عودت بع
رشيــف حتقيًقــا موســًعا حول هــروب املجنــد طه والــذي ثبت من 
التحقيقــات بأنــه منتمًيــا ألحــد التنظيــامت اإلرهابيــة وقد شــارك 
ــام مؤخــًرا  ــد ق ــه ق ــة وأن معهــم يف بعــض التفجــرات اإلجرامي
بالتعــاون مــع اثنــن آخريــن بقتــل أحــد الســائحن الفرنســين 
وفــر هارًبــا، وعليــه وضع اســم طــه وصورتــه يف قائمــة املطلوبن 

للعدالــة أحيــاًء كانــوا أم أمواتــًا.

***

ــدة  ــه يف اجلري ــاهد صورت ــو يش ــرارة وه ــي بح ــه يبك كان ط
بجــوار صــورة كلــر اللويــت، والكاتــب يصــب مجــر غضبه عى 
هــذا القاتــل الــذي كان يرتــدي أرشف لباس، وهو لبــاس اجلندية 
ــه اســتبدله بالقتــل واإلجــرام واإلرهــاب، حــاول هــارون  ولكن
التهــدأة مــن روع طــه، فربــط عــى كتفــه قائــاًل : مفيــش راجــل 
صعيــدي يبكــي، وبعديــن دا إنــت املفــروض تضحــك وتنبســط، 
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كأنــك بجيــت مشــهور زي، وأخــذ منــة اجلريــدة وقلبهــا لتظهــر 
صــورة هــارون حتــت عنــوان مطلــوب حيًّــا أو ميتــًا.

نظــر طــه إىل الصــورة وتنهــد و خفــق صــدره وخرجــت منــه 
ضحكــة عــى هيئــة بــكاء وبــكاء عــى هيئــه ضحــك.

***

انتفــض عــالء مذعــوًرا حينام ســمع صــوت طرق شــديد عى 
البــاب، كاد قلبــه ينخلــع وهــو جالــس يف انتظــار الوقــت املحــدد 
ــدد  ــه ش ــث أن ــة، حي ــام املهم ــه بإمت ــن إلعالم ــال بالرجل لالتص
عليهــام عــدم االتصــال بــه حتــت أي ظــرف قبــل املوعــد املحــدد.

ذهــب ووقف بجــوار البــاب قائاًل : مــن ؟.. من إلــى بيخبط 
كدا؟

جاءه الصوت من اخلارج : افتح يا عالء أنا رشيف

فكــر عــالء يف نفســه : رشيــف وإيه إلــى جابــه دلوقتــي ؟، مد 
يــدة لفتح مــزالج البــاب، فإذا برشيــف يقتحــم عليه الشــقه دافًعا 
إيــاه يف عنــف، وأغلــق خلفــه البــاب، واندفــع ناحية عــالء جاذًبا 

إيــاه مــن رقبته وهــو يقول

إنت إلى ورا جريمة قتل كلر؟

كان الســؤال مفاجــأة لعــالء حيــث إنــه مل يكــن يــدري بعــد 
بمقتــل كلــر فأجــاب هــو اتقتــل ؟
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رضبــه رشيــف رضبة قويــة بقبضته عــى وجهه طرحتــه أرضًا، 
وأعــاد إليــه الســؤال : رد علّيــا مــن غــر كــذب إنــت إلــى بعــت 

العيــال دي تقتــل كلر ؟.

حتســس عــالء شــفتيه التي ســاال منهام الــدم وقــال مضطرًبا أنا 
معرفــش إنت بتتكلــم عن إيــه بالضبط !

أشــعل رشيــف ســيجارة ونظــر إىل عــالء امللقــى عــى األرض 
وقال:

كلر اتقتل 

استند عالء عى يديه ليقوم وهو جييب: و أنا مايل ؟

أجاب رشيف أصل العيال إلى قتلوة آرو عى أوصافك 

تنحنح عالء بعصبيه قائاًل : أنا مقلتهمش يقتلوه.

أمسك به رشيف ثانًيا وقال بعتهم يرسقوا اإلسورة ليه ؟

عالء : كنت عايز أبيعها لناس تانية.

اســتجمع رشيــف غضبه وأخــرج مسدســه قائاًل  لعــالء: إنت 
يــا تقــول يل احلقيقــه علشــان أســاعدك، يــا إمــا أرضبــك رصاصه 

يف نفوخــك واخلــص مــن قرفك.

أجاب عالء : أنا حقولك عى كل حاجة .
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ملــا قريــت وكنــت بحــاول أعــرف إيــه رس اإلســورة والربديــة 
وصلــت حلاجة اســمها العهــر املقــدس وعرفت إن  اإلســورة دي 

بتخــيل الســت إلــى البســاها ليهــا فتنــه وإغــراء كبرة فــا ...

ــز تلبســها إنــت علشــان تبقــى  فأكمــل رشيــف : كنــت عاي
ــك،  ــو علي ــه، اتف ــري للرجال مغ

بقولــك إيــه : تلــم حاجتــك وختتفــي خالــص وحمــدش يعرف 
ــك وال تليفونك  مكان

و متتصلش وال تكلم حد، إال ملا أقولك. 

املهــم ختتفــي خالــص حلد منشــوف حــل يف املصيبــه دي، إنت 
؟؟؟ فاهم 

ــاًل :حــارض، حلــم حاجــايت  هــز عــالء رأســه يف إجيــاب قائ
واختفــي، مل تكــن عالقــه عــالء بــكل مــن رشيــف وخالــد عالقه 
صداقــه قديمــة أو قويــة، بالعكــس كان االثنــان يشــمئزان منــه يف 
كثــر مــن األوقــات، ولكنــه بالرغــم مــن ذلــك يكــون مفيــًدا هلم 
يف بعــض األحيــان، حيــث إن  شــقيق عالء لــه عالقــات قوية عى 
أرفــع مســتوى يف البالد، ومرشــح بقوة ليصبح عضــًوا يف الوزارة، 

لــذا كان رشيــف يقحم عــالء يف أعاملــه املشــبوهة لتأكيد تأمن 
نفســه عند وقــوع أي خطــأ حمتمل.

***
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-11-
عندمــا هبــط فرانكــو وكاميليــا أرض مطــار رشم الشــيخ كان 
التعــب واإلجهــاد واضًحــا عــى مالحمهــام بعــد قضــاء الليــل يف 

القســم، عــى إثــر حــادث مقتــل كلــر . 

علينــا أن  نجــد فندًقــا ننــال فيه قســًطا مــن الراحة بعدهــا نبدأ 
رحلــة البحــث عن جــاك وليتــول .. قالــت كاميليا

أجــاب فرانكــو : ولكــن كاميليــا أال ترين أن  فكــرة البحث يف 
ألــف فندق عن شــابن طائشــن هلــي فكــرة محقاء ؟

هــزت كاميليــا رأســها باملوافقــه ولكنهــا رسعــان مــا الحظت 
حركــة غــر طبيعيه يقوم هبــا أمن وظبــاط املطار، وحديــث يتناقل 

هنــا هناك عــى مقتل أحــدى الســائحن واختفــاء صديقته.

حاولــت االستفســار أكثــر عــن احلــادث ولكن يبــدو أن  اخلرب 
قــد وصــل حــاالً، وأن  أحــدًا ال يعــرف تفاصيل، غر أهنــا عرفت 
اســم الفنــدق الــذي وقــع فيــه احلــادث وعنوانــه . فأشــارت إىل 

تاكــي، وطلبــت منــه الذهــاب إىل هناك.
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فــور أن  جالســا يف التاكي توجهــت كاميليــا إىل فرانكو قائلًة 
:حــديس يقــول أن  مغامــرة إجيــاد جــاك وليتــول ســوف تكــون 

أســهل بكثــر ممــا توقعنا.

ثــم َعّدلــت عــن رأهيــا قائلة أو قل ســوف تكــون خمتلفــه كثًرا 
عــن مــا توقعنا.

***

ــة للفنــدق كان األمــن حييــط  ــة اخلارجي عنــد عبورهــم البواب
املــكان بكــوردون أمنــي، و ُمنــع الســائق مــن الدخول، فرســمت 
كاميليــا عــى وجههــا عالمــات التعجــب واالندهــاش حيث أهنام 
نــزالء بالفنــدق ومل يشــهدا مثل هذه اإلجــراءات األمنيــة من قبل، 
فأشــار إليهــم الضابــط بالعبــور، ولكــن بــدون العربــة والســائق، 
أخــذت فرانكــو مــن يــده واجتهــا إىل هبــو الفنــدق وهــي تقــول له 

بالفرنســية :

محــًدا هلل أننــا مل نــأِت بحقائــب، وأننــا تركنــا متاعنــا يف 
ــذا  ــل ه ــن لندخ ــت، وإال مل نك ــق الوق ــًرا لضي ــكندرية نظ اإلس

ــًدا. ــت أب ــك التوقي ــدق يف ذل الفن

مل يكــن املنظــر داخــل هبو الفندق أقــل خطورة مــن اخلارج، بل 
عــى العكــس كان رجــال املباحث ينتــرشون يف كل اجتــاة حيققون 

ويســتجوبون اجلميــع، يأخــذون عينــات من أي شــئ جيدونه .
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ــأراد أن  يذهــب إىل االســتقبال  كان فرانكــو جمهــد بالفعــل ف
لطلــب غرفــة، ولكــن كاميليا كانت تشــعر أنه ليــس وقتًا مناســًبا 

فأشــارت عــى فرانكــو بالتوجــة إىل البار.

ــادل، فبعــد أن   ــود إىل الن ــا ب ــا كاســن، وتكلمــت كاميلي طلًب
أعلمتــه بأهنــا مرشــدة ســياحية جتاذبــت معــه أطــراف احلديث يف 
أحاديــث عامــة، عــن الســياحة وتراجعهــا احلاد ممــا زاد مــن أعباء 
املعيشــه، راق حديــث البــكاء عــى اإلطــالل إىل النــادل واندمــج 
معهــا حتــى قــال : حادثــة منيلــة زي دي حتوقــف حــال الفنــدق 

موســم كامــل عــى األقل

هنــا تصنعــت كاميليــا عــدم االكراث وتســاءلت هو جنســيته 
إيــه إلــى اتقتل ؟

فرنساوي .. أجاب النادل

فاستطردت .. هو كان لوحده يف الغرفة ؟

ال كان معــاه صحبتــه، الغريــب بقى إهنــم بيقولوا لقوهــا نازلة 
مــن الغرفــة يف عز الليــل عريانــة تقريًبا

فكــرت قليــال وهــي تســتجمع الســؤال القــادم يعنــي كانــت 
نازلــة لوحدهــا ومكنــش فيــه حــد معاهــا ؟

أه لوحدها

ودا كان قبل احلادثة وال بعدها ؟
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مش عارفن بالضبط

ومرجتعش من ساعتها ؟

أل

ــادل  ــامس إال أن  الن ــس احل ــايل بنف ــؤال الت ــرح الس ــت بط مه
ــا وأنــه أصبــح شــبه حتقيــق، قاطعهــا  شــعر أن  احلــوار مل يعــد وديًّ
باســتهجان قائــاًل : هــو فيــه إيــه يا أســتاذة هــو حرتك مرشــدة 

ســياحية وال مرشــدة مباحــث ؟

ارتبكــت كاميليــا وعــادت إىل تصنع عــدم االكــراث والتفتت 
إىل فرانكــو كأهنــا تداعبه ثــم حكت لــه احلوار بالفرنســية.

خرجــا من البار متجهــن إىل الباب  مرت بإحــدى التحقيقات 
ــتقبال،  ــي االس ــد موظف ــع أح ــث م ــط املباح ــا ضاب ــي جيرهي الت
تباطــأت يف مشــيتها لتتنصــت، فــإذا باملوظــف يقــول: هــي كانت 
ماشــية عــادي خالــص بــس كانــت تقريًبا عريانة والبســه إســورة 

يف إيدهــا.

سأل الضابط : إيه إلى خالك تاخد بالك من اإلسورة.

أصــل يف الوقــت دا بنكــون طافــن األنــوار العاليــة ومكتفــن 
باالضــاءة اخلافتــة واإلســورة كانــت بتلمع جــدًا ومضيئــة إضاءة 

قويــة بــاألزرق يف إيدهــا فــكان شــكلها ملفــت جدًا.
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دا حتــى أنــا قلــت لصحبــي البــت دي ماشــيه ســكرانه وممكن 
حــد يشــقطها ويــرسق اإلســورة دي منهــا، هــمَّ الضابــط بطــرح 
ســؤاله، ولكنــه اجتــه ببــرصة إىل كاميليــا قائــاًل : بتحفز فيــه حاجة 

ــم ؟؟ يا هان

ارتبكت كاميليا قائلًة: ال أبًدا أنا بس كنت ...

أشــار إليهــا يف حــزم أن  تذهــب فجذبــت يــد فرانكــو وخرجا 
ــن الفندق م

***

يف ســاعات الصبــاح الباكــر، كان ثــالث شــباب قــد اقربا من 
الدخــول إىل بوابات رشم الشــيخ لقضــاء عطلتهــم، زعق احدهم 
وهــو اجلالــس عــى مقعــد القيــادة يف زميليــه أن  يســتفيقا حيــث 

كانــا يغطــان يف نــوم عميق

نظــر الــذي بجــواره إليــه مســتهجننا إيــه ؟  فيــه إيــه يــا ابــن 
ــي! ــه فجعتن املجنون

أجــاب وهــو يشــر بيــده ويبطئ مــن رسعــة الســيارة : بص يا 
ــي بص. ابن

نظــر االثنــان اآلخــران إىل املــكان الذي يشــر إليه ليجدًا شــابه 
أوربيــة رائعــة احلســن تقف عــى حافــت الطريق وهي شــبه عارية 

ــر بيدها لسيارهتم وتش
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حتــدث اجلالــس باملقعد اخللفي : أوبا .. شــكل األجــازة بدأت 
بدايــة نار

ــة بلغــة  ــاه قائل توقفــت الســيارة، وُفتــح البــاب لركــب الفت
ــة ضعيفــة عربي

عاوزة أروح مطار

أجــاب أحدهــم ليه بــس كــدا .. إنت مســافرة متقعدي شــويه 
ونتفســح سوا

ردت مــريس الزم أســافر رضوري، انــام ممكــن اجــي معاكــم 
فنــدق أغــر هدومــي

بانت الفرحة يف وجوههم قائلن طبًعا دا انت تنورينا

متعرفناش بقى باالسم

أجابت : هيلن .. اسمي هيلن

مل تعــر الصحــف اهتاممــًا كبــرًا بثالث شــباب وجــدت جثثهم 
ــث كان  ــيخ، حي ــة رشم الش ــل مدين ــن مداخ ــرب م ــاة بالق ملق

االهتــامم األكــرب بمــرصع هــذا الشــاب الفرنــي جــاك

***
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فصل منفصل عن أحداث الرواية ولكنه مؤسس هلا

جاك برسونزز واليسرت كراولي 

اد الشيطان ُعبَّ

أحــداث هــذا الفصــل حقيقية كــام ُذكــرت من أصحاهبــا دون 
أي تدخــل مــن الكاتب

***
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كان جاك برســونز امللقــب بالكيميائي املهووس يتســكع برفقه 
صديقــه فورمان بأحدى شــوارع باســدينا بواليه لــوس انجلوس 
بأحــدى ليــايل عــام 1929 م، كانــا يتناوبــان احتســاء اخلمــر مــن 
نفــس الزجاجــة التــي اشــركا يف رشائهــا بكافــه النقــود املتبقيه يف 
جيبهــام، يف فــرة هي األصعــب يف تاريــخ االقتصاد العاملــي ) فرة 

ــاد الكبر ( الكس

ــع  ــتمرار الوض ــع اس ــالل فم ــى األط ــي ع ــان يبك كان فورم
ــرك الدراســة حيــث  ــارًا غــر ت ــن يكــون أمامهــام خي الرهــن، ل
أهنــام يدرســان بالصــف الثانــوي، ولــن يســتطيعا دفــع رســومهام 
الدراســية بعــد اليــوم، اســتمر فورمــان يتحــدث وحيكــي ماســأته 
ويلعــن كل شــئ أمامــه، حتــى قاطعــه جــاك برســونز الــذي ال 
يبــدو عــى وجهــه أي عالمة يــأس أو فقــد لأمــل قائــاًل : أتراهن 
أين أســتطيع أن  أجعــل هــذا الشــخص الذي يســر أمامنا يســقط 
أرًضا من دون أن  أملســه، كان الســؤال مفاجاءًا لفورمان فاســتفاق 
يف ســكرة قائــاًل جلــاك : عى ماذا تراهــن؟ فنحن االثنــان ال نمتلك 

حتــى ثمــن وجبــه لنأكلها.

نظــر جــاك إىل زجاجــة اخلمــر الــذي تبقــى فيهــا جــزء صغــر 
هــان عى اجلــزء املتبقي مــن الزجاجــة ومن يفوز  قائــاًل : ليكــن الرِّ

ــه وحده. يرشب

ــومًا  ــان حمس ــد أن  الره ــث وج ــان حي ــرة لفورم ــت الفك راق
لصاحلــة، وســوف يفــوز باملتبقي مــن اخلمــر دون أن  يفعل شــئ، 
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أجــاب فورمــان : اتفقنــا، عليــك أن  جتعــل الرجــل يســقط أرًضا 
دون أن  تقــوم بلمســه.

ــل  ــم، ب ــه منه ــر قريب ــافه غ ــر بمس ــل يس ــل بالفع كان الرج
ــر ــر اخلم ــه بتأث ــم البطيئ ــل حركته ــر بفض ــد أكث ويبتع

ركــز جــاك نظــرة ناحيــه الرجــل وبــدا يمي عــى إثــرة خطوة 
بخطــوة، حتــى تعــادل معــه يف رسعــة ومســتوى احلركــة، وفجــأة 
دفــع جاك جســده إىل األرض بقــوة وإذا بالرجل أمامــه ينزلق عى 
األرض بنفــس الكيفيــه التــي دفــع هبــا جاك جســدة، أمــام زهول 
فورمــان الذي وقف مشــدوًها، يشــاهد جــاك والرجل مســتلقيان 

عــى األرض وبينهــام مســافه ال تقــل عــن 10 أمتار.

وقــف جــاك عــى قدمه، وذهــب إىل فورمــان أخذ منــه زجاجة 
ــث  ــان دون أن  ينب ــاز بالره ــد أن  ف ــا، بع ــا عب ــب منه ــر يع اخلم

فورمــان ببنــت شــفه.

***

اســتيقظ جاك مــن نومه، قــام من رسيــرة بصعوبة وهــو يواجه 
نوبــة الصــداع احلــاد مــن تأثــر زجاجــة اخلمــر ليلــة أمــس، كان 
فورمــان جالــس ينظر اليه مشــدوها، وفــور أن  رآه يســتيقظ، هب 
واقًفــا متجهــًا نحــوه وقــال : حاولــت أن  أوقظــك أكثــر مــن مرة 
ولكنــك كنت تغــط يف نوم عميــق، هيا حدثنــي كيــف فعلتها ليلة 
أمــس ؟ كيــف اســتطعت أن  تســقط الرجــل برغــم املســافه التــي 
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كانــت بينكــام ؟ أم إهنــا جمــرد مصادفــة ال حتــدث إال مــرة واحــدة 
عــى طــول الزمان.

ابتســم جــاك قائــاًل : ال مل تكــن مصادفــة أحــر ورقــة وقلــام 
وســوف أخــربك. 

أحــر فورمــان ورقــة وقلــام ناوهلــم إىل جــاك، أخــذ جــاك 
الورقــه وقســمها إىل جزئــن، فصلهام عــن بعضهام، خــط يف اجلزء 
األول بعــد الرمــوز وأعطاهــا إىل فورمــان قائــاًل : هيا قــول يل ماذا 

؟ ترى 

ابتســم فورمــان قائــاًل : برغــم من ختصــيص يف الكيــامء لكن ال 
أحــد ال يعــرف معادلــة رشودنجــر الشــهرة يف الفيزيــاء، واجلدل 
احلــادث حاليًّــا بــن مجاعه نســبيه أينشــتن ومجاعة ميكانيــكا الكم 

ونيلــز بــور حيث ..

أشــار جــاك إىل فورمــان أن  يســكت وأعطــاه الورقــة الثانيــة، 
نظــر فورمــان بتمعــن إىل الورقــة التــي كانت هي األخــرى حتتوى 
عــى جمموعــه رمــوز، أخــذ يقلبهــا يمينًــا ويســاًرا دون أن  يعرف، 
مــط شــفتيه قائــاًل : أعتقــد أهنــا معادلــة فيزيائيــة متطــورة أخرى، 

ولكنــي ال أجــد معنــى هلــذه الرموز.

ابتســم جــاك قائــاًل : ومــا الــذي دفعــك لالعتقــاد أهنــا معادلة 
علميــة ؟
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فكر فورمان ومل جُيب!

دفعــك لالعتقــاد هبــذا، هــو أنك تعــرف أننــا علــامء ومهتمون 
بالعلــم وقــد أعطيتــك قبلها معادلــة علمية، ممــا زاد عنــدك اليقن 

. لك بذ

بــدا عــى وجــه فورمــان الوجــوم قائــاًل : ال أفهــم شــيئًا، مــا 
معنــى هــذه الرمــوز؟

أجــاب جاك مــاذا لو أخربتــك أهنا جــزء من تعويذة ســحرية، 
الســتحضار شــبح ما وراء الطبيعة

قــال فورمــان يف انفعــال :مــا هــذه اخلرافــات التــي تقوهلــا يــا 
ــا نحــاول االنضــامم إىل  ــز وأي أشــباح ؟، إنن رجــل ؟، أي تعاوي
جامعــة نســتطيع مــن خالهلا إكــامل جتاربنــا ونيل درجــة علمية  يف 
الكيميــاء، وأنت تتحــدث بتلك الراهــات التي يطلقهــا املتدينون 
املتخلفــون، أم أنك أصبحت تؤمن بوجود شــئ ما وراء الطبيعة ؟

عزيــزي فورمــان أنــا ال أؤمــن بذلــك عــى اإلطــالق، كل مــا 
حــدث أين أصبحــث ال أجــزم بعدم وجــوده عى اإلطــالق، علينا 
أن  نبتعــد عــن فكــرة أننا نملــك احلقيقــه املطلقه ونعطي نســبة من 
تفكرنــا للــرأي اآلخــر، أليس ذلــك ما نجادل بــه املتدينــن دائاًم؟

)ثــم اســتطرد(، اتعــرف مــا هو أكــرب إنجــاز الينشــتاين جعله 
بحــق عبقــري العرص ؟
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أجــاب فورمــان : كل شــئ فعله أينشــتاين كان عبقريــًا وجعله 
يســتحق ذلك .

حتــدث جــاك : بالتأكيــد ولكنــي أعتــرب أن  أرقــى شــئ فعلــه 
اينشــتاين هــو ختليــه عــن فكــرة أن  الزمــن مطلــق، تلــك احلقيقــه 
البدهييــة التــي نراهــا كل يــوم، ومل نكــن نحتــاج إىل تأكيــد عى أن  
الزمــن ثابــت، رفضها عقــل اينشــتاين العبقري، وبدأ يشــكك أن  
الزمــن ثابــت إىل أن  أثبــت بــال ِجــدال أنــه عــى صــواب، بالرغم 
مــن أن  معادالتــه وأبحاثــه كان يعتربهــا البعــض رضبا مــن اخلبل 

واجلنون.

آمــا أن  األون لنــا، كــي نتخــيل عــن فكــرة أن  للكــون 4 أبعــاد 
فقــط هــم الطــول والعــرض واالرتفــاع والزمــن، وشــكل األبعاد 
ــرى ال  ــادًا أخ ــون أبع ــرض أن  للك ــة، ونف ــة واملحسوس املرئي
نراهــا وال نشــعر هبــا **** حقيقــة علميــة : أحــدث النظريات 
الفيزيائيــه وهــي نظريــة الوتــر املنبثقــه عــن ) نظريــه كل شــئ ( 
تفــرض أن  الكــون لــه مــا يقــرب مــن 11 إىل 24 ُبعــًدا ال نعرف 

منهــم إال 4 فقــط.

بــدأ عى وجــه فورمــان الوجــوم والتملمــل، وقال: مــاذا تريد 
ــول بالضبط ؟ أن  تق

أجــاب جــاك كل ما هنــاك إين افــرض أن  تكون تلــك الرموز 
واإلشــارات، كانــت لعلــم مندثــر لــدى القدمــاء، ذلــك العلــم 
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ــن،  ــا نح ــرى، نجهله ــوامل أخ ــات إىل ع ــح بواب ــن فت ــم م مكنه
ســاعدهتم تلــك العــوامل يف إقامــة حضارهتــم، لــذا أنــوي تطويــر 
فــرع جديــد يف الكيميــاء أو قــل علــم مســتقل بذاتــه، أقــوم فيــه 
بدمــج جتــارب كيميائيــة أثنــاء القيــام بعمــل طقــوس ســحرية.

حتــدث فورمان مســتهزئا، وقــال: نعم و تلك التجارب ســوف 
تقــودك إىل اكتشــاف اإللــه القدير اخلفي الــذي خلق الكون.

ابتســم جــاك قائــاًل : ال يا صديقــي فورمان، إهنم دائــاًم يبحثون 
عــن اإللــه، ولــو كان اإللــه موجــوًدا وتعمــد إخفــاء نفســه، فلــن 
يكــون أحــد قــادرًا عــى الوصــول إليــه، لــذا ســوف أختــذ طريًقــا 
آخــر مــن املحتمــل أن  يكــون أكثــر خطــورة، ولكنه عــى أية حال 

ــًا خمترصًا، طريق

طريًقا خمترًصا ألين ؟ سأل فورمان

عزيــزي فورمــان اذا كان للكــون إلــه فبالتأكيد هناك شــيطان، 
وقــد يكــون هــذا الشــيطان حبيســا يف مــكان مــا، أو بعــًدا مــا آخر 
مــن الكــون، وحيتــاج إىل مــن يمــد إليه يــد املســاعدة إلخراجه من 
حمبســه، لــذا ســوف أقــوم بالبحث عــن الشــيطان، وعندمــا أجده 

ســوف أعــرف منه كل شــئ.

كل شئ عزيزي فورمان

كل شئ.
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كان جــاك بريســون ابــن أبيــه بحــق، فقــد انفصــل عــن أمه ومل 
يكــن جــاك بلــغ عامه الثــاين بعــد، بســبب اعتيــاد والد جــاك عى 
مصاحبــة العاهــرات، بــل إنــه كان ال ينكــر ذلــك بــل ويــرصح به 

أمــام والــدة جــاك ممــا دفعهــا لالنفصال.

انتقــل جــاك إىل العيــش مــع أبيــه وزوجــة أبيــه يف حــي راٍق يف 
باســادينا بلــوس أنجلــوس، حيــث كان أبيــه حيمــل رتبــه رائــد 

بالقــوات املســلحة األمريكيــة.

مل يكــن جــاك طفــال يســتهويه اللعــب مــع أقرانــه، بل إنــه كان 
يقــي معظــم وقتــه منهمــًكا يف قــراءة األعــامل األدبيــة، حيــث 
اســتهوته روايــات اخليــال العلمــي جلــول فــرن  واألســاطر مثل 

أســطورة آرثــر، والليــايل العربيــة.

عندمــا وصــل ســن البلــوغ كان يقــرأ عــن شــيئان فقــط، مهــا 
املتفجــرات واملجــالت اجلنســية

يف املدرســه الثانويــه وبرغــم نبوغــه، مل يكــن حتصيلــه للعلــم 
جيــدا، وبالرغــم من انتامئــه للطبقه الراقيــه، إال أنه ارتبــط بصداقة 
قويــة مــع ادوارد فورمــان، صبــي مــن الطبقــه الفقــرة كان والــده 
عامــال يف إحــدى املصانــع، مجــع بــن االثنــان اهتاممهــم  بدراســه 
ــام جــذب  املتفجــرات وجــذب فورمــان جــاك إىل املاركســيه بين

جــاك فورمــان إىل عشــق األســاطر واخليــال العلمــي.
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بــدأ االثنان بعمل جتــارب لبعض املتفجرات، كانا يســتخدمان 
احلديقــه اخللفيــه ملنزل عائله برســونز، كانت ســعادهتم ال توصف 
عندمــا نجحــا يف عمــل أول تفجر هلــام، بالرغم مــن معاقبتهام عى 

ما تســببوا فيه مــن تلفيات يف املنــزل املجاور.

ــزة  ــرات املحف ــة التفج ــرق صناع ــر ط ــان يف تطوي ــدأ االثن ب
ــه، كان  ــة الثانوي ــزاالن يف املرحل ــا ال ي ــاروخ ومه ــالق الص إلط
يســتخدمان البــارود املوجــود  داخــل  األلعــاب الناريــه، أضــاف 
جــاك برســونز مــادة الغــراء كعامل ملــزم لزيــادة اســتقرار الوقود 
داخــل الصــاروخ البدائــي الــذي قامــا بتصنيعــه، وقد أطلقــا علية 

ــاًم التينيا اس

)per aspera ad astra(

وتعني الطريق الشاق لبلوغ النجوم

ــدأ  ــا ب ــورة، عندم ــر خط ــكاًل أكث ــد ش ــم تأخ ــدأت جتارهب ب
اســتخدام رقائــق األملونيــوم لصناعــة جســم الصــاروخ، بالرغــم 
ــه، إال أن  جــاك كان  ــأس ب ــا ال ب مــن أن  جتارهبــم القــت نجاًح
يبحــث عن شــئ آخــر يكون عامــاًل حمفــًزا لتجارهبم، شــئ آخر مل 
جيــده يف كتــب الكيمياء أو الفيزيــاء املعروفة، ولكنــه كان موجوًدا 

يف كتــب األســاطر القديمــة.

لــذا بــدأ جاك يف قــراءة كتــب الســحر والتنجيــم، وقــام بعمل 
تقــوس الســتدعاء الشــيطان داخــل غرفــه نومــه، أحــس مجيــع 
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املحيطــن بــه بالشــك والتخوف مــن أفعاله، لــذا رأت أمــه أنه من 
الــرورة إبعــاده عن هــذه األفعــال، فقــررت أن  يذهــب للعيش 
معاهــا، وحتويــل دراســته إىل مدرســة أخــرى يف واليــه كاليفورنيا 
حيــث تســكن، ولكــن ذلــك مل يمنعه مــن مواصلة تبادل الرســائل 
بينــه وبــن فورمــان، وقــد تــم طــرده مــن املدرســه عندمــا قــام 

بتفجــر دورة امليــاة.

ــل  ــام 1929م، قب ــا ع ــة إىل أورب ــاك رحل ــه ج ــدأت عائل ب
عودهتــم إىل باســدينا لــوس أنجلــوس مــرة أخــرى، بســبب فــرة 
الكســاد الكبــر التــي أطاحــت باجلزء األكــرب من ثروهتــم وكانت 

الســبب يف مــوت جــدة.

التحــق برســونز بمدرســة جامعيــة يديرهــا القطــاع اخلــاص 
وتتبــع طرق أكثــر حداثــه يف تطبيــق املناهــج التعليميــة، وفيها بدا 
برســونز إظهــار نبوغه العلمــي الذي مل يكــن ظاهًرا أبــًدا باملرحلة 
الثانويــة، أصبــح حمــرًرا جلريــدة املدرســة »يونيفرســيتانو« وفــاز 

بجائــزة للتميــز األديب.

اجتــه لدراســة الكيميــاء بمعهــد املعلمــن للتكنولوجيــا 
بكاليفورنيــا، وكان يعمــل خــالل العطــالت املدرســية يف مكاتب 
ــه،  ــدى عائلت ــة ل ــة املالي ــت األزم ــام تفاقم ــاودر، حين ــون ب هدس
حيــث تعلــم املزيــد عــن املتفجــرات، واســتخدامها املحتمــل يف 
دفــع الصــاروخ. واســتمر هــو وفورمــان يف استكشــاف املوضوع 
ــخ  ــار صواري ــاء واختب ــام، وبن ــت فراغه ــتقل يف وق ــكل مس بش
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خمتلفــة، وأحياًنــا باســتخدام مــواد رسقهــا بارســونز مــن العمــل. 

رسعــان ما شــّيد بارســونز حمرك صــاروخ الوقــود الصلب مع 
رشيكــة فورمــان، تتوافق هندســيا مــع مهنديس الصواريــخ الرواد 
يف ذلــك الوقــت مثــل روبــرت هـــ. جــودارد، هرمــان اوبــرث، 
كونســتانتن تسيولكوفســكي، ويــيل يل، ورنر فون بــراون. أجرى 
بارســونز وفــون بــراون ســاعات مــن املحادثــات اهلاتفيــة حــول 

ــخ يف بلداهنام.  الصواري

ختــرج بارســونز مــن مدرســة اجلامعــة يف عــام 1933، وانتقل 
مــع والدتــه وجدتــه إىل منــزل أكثــر تواضًعــا، حيــث اســتمر يف 
ــادينا  ــة باس ــق بكلي ــعر، التح ــه يف األدب والش ــة اهتاممات متابع
للناشــئن عــى أمــل احلصــول عــى درجــة جامعيــة يف الفيزيــاء 
والكيميــاء، لكنــه انســحب بعد فرة قصرة بســبب وضعــه املايل، 
واســتلم وظيفــة دائمــة يف رشكــة هركوليــس بــاودر، كان يعــاين 
مــن الصــداع الناجــم عــن التعــرض لنيروجلرسيــن، أنفــق املال 
عــى أمــل مواصلــة دراســاته األكاديميــة وبــدأ درجــة يف الكيمياء 
يف جامعــة ســتانفورد، لكنــه وجد أن  الرســوم الدراســية ال يمكن 

حتملهــا وعــاد إىل باســادينا.

ج بارســونز من هيلــن نودورب عام 1935م يف باســادينا،  تزوَّ
كان ذلــك أثنــاء عمله برشكــة هركوليــس بــاودر، وكانت هيلن 
مســتآة جــدًا مــن بارســونز، ألنه يضيــع كل وقتــه ومالــه يف جتاربه 
التــي كانــت تراهــا ال حتقــق أي نجــاح، للحصــول عــى أمــوال 
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ــرب  ــاء خمت ــم، وبن ــن يف منزهل ــع النروجليرسي ــام بتصني ــة ق إضافي
منــزيل عــى الرشفــة األماميــة، كــام رهــن خاتــم خطبــة هيلــن، 

وكثــًرا مــا طلــب مــن عائلتهــا احلصــول عــى قروض

ــة،  ــم الصاروخي ــوارد ألبحاثه ــى امل ــول ع ــل احلص ــى أم ع
ــا،  ــق أكاديمــي يدعــي مالين تعــرف جــاك وفورمــان عــى صدي
ن الثالثــه فريــق أطلقــوا عليــه فريــق أبحــاث الصواريخ، ثم  وكــوَّ
ــم الثالثــي مهاراهتم  تغر اســمه ليصبــح ) الفرقه االنتحارية(، قسَّ
املتميــزة عــى تطويــر الصواريــخ كان بارســونز هــو الكيميائــي، 
فورمــان للمكانيــكا، ومالينــا املنظــر الفنــي. كتــب مالينــا يف عــام 
ــمي،  ــر رس ــكل غ ــن بش ــان املدرب ــونز وفورم 1968 أن  بارس
كانــوا متحمســن لتجربــة أي فكرة ختطــر إىل األذهان غــر مبالن 
بحجــم اخلطــر الــوارد حدوثــه »، عــى النقيــض مــن هنــج مالينا، 

الــذي كان يــرص دائــاًم عــى انتهــاج املنهــج العلمــي.

بــدا الكثر مــن طالب الدراســات العليا باجلامعــه االنضامم إىل 
فريــق أبحــاث الصواريــخ، كان ذلك نجــاح علميا مــا البحاثهم، 
وفرصــة للحصــول عــى بعــض التمويــل حتــى وإن كان عينيــا، 
فمــن الطلبــة مــن كان يفتــح هلم منزلــه إلجــراء التجــارب ومنهم 

مــن يقوم بنقــل املعــدات بســيارته الفان.

كانــوا يف كثــر مــن األحيــان اجتامعيــن، يدخنــون املارجيوانــا 
والرشب، يف حن أن  مالينا وبارســونز وضعوا نًصا لكتابة سينامئية 
علميــة، شــبه افراضيــة كانــوا خيططــون لتقديمهــا إىل هوليــوود.
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حتــى جــاء وقــت أول اختبار هلم ملحــرك الوقود الســائل، كان 
ذلــك يف عــام 1936م يف يــوم عيــد القديســين، بالقــرب من ســد 
بوابه الشــيطان يف اريا ســيكو لــوس انجلوس، كان جاك برســونز 
هــو مــن اختــار هــذا املوقــع وذلــك التاريــخ بالتحديد، حيــث أنه 
كان طــول هــذه الفــرة مل ينقطــع عن ممارســه طقوســه التــي اعتاد 

عــى القيــام هبا.

قبــل جتربه إطــالق الصــاروخ مجع برســونز رفاقه، وأخــذ يتلو 
كلــامت قــال إهنا صــاله لإلله بــان ) اإللــه ذو القرنن (

ــن  ــام 1939م، ح ــونز يف ع ــاة برس ــدث يف حي ــرب ح كان أك
ذهــب إىل هوليــوود، لإلرشاف عــى عمل جمموعة مــن املتفجرات 
الســينامئية، عندمــا ســمع عن رجــل يدعي ارســر كــراويل ) عابد 
ــام(  ــامها) الثيلي ــا، اس ــة م ــادي بديان ــراويل ين ــيطان (، كان ك الش
ــة، قائمــة عــى رشب  و هــي تقــوم عــى طقــوس ســحرية ماجن
اخلمــر والقيــام بأفعــال جنســية يف ظــروف غــر طبيعيــة، هدفهــا 
األســايس اســتحضار روح الشــيطان، ذهــب جاك مــع زوجته إىل 
كنيــس ثيليــام، ليشــاهد هذه الطقــوس التــي فتن هبــا، كان من بن 
احلضــور يف الكنيســة )جــون كاراديــن( نجــم مــن نجــوم هوليود 
وقتهــا، وناشــط يف جمــال حقــوق املثليــن هو )هــاري هــاي(، قرأ 

جــاك عــن عبــادة الثيليــام ومــا كتبه ارســر كــراويل. 

قانــون ثيليــام الثــاين : كل رجــل هــو نجــم، وكل امــرأة هــي 
نجمــة، وعنــد التقائهــم يتشــكل الكــون.
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ــن، وكان  ــراويل املاج ــداس ك ــور ق ــونز يف حض ــم برس انتظ
يــرص عــى أخــذ زوجتــه هيلــن معــه التــي كانــت تتقــزز يف البدأ 
ــى  ــرص ع ــاك كان ي ــات، إال أن  ج ــذه املامرس ــاهدة ه ــن مش م
اصطحاهبــا وحثهــا عى قــراءة مؤلفات كــراويل، وعندما انغمســا 
أكثــر يف جمتمــع الثيليــام، ســمح جــاك لزوجتــه بالنوم مع شــخص 
يدعــى )ولفريــد ســميث(، بينــام نــام هــو مع أخــت زوجتــه أثناء 

)القــداس الغنــويص (.

كان شــعار جمموعــه الثيليــام .. افعــل ما شــئت، فكل مــا تفعله 
قانوين.

كان جــاك يرى الــروح احلارضة للشــيطان أثناء إقامــة القداس 
الغنــويص، يمكــن تفســرها فيزيائيًّــا باســتخدام ميكانيــكا الكم، 
بــل إنــه ذهب أبعــد من ذلــك، افــرض أنه يمكــن للعلــم إذا احتد 
مــع قــوى ســحر الثيليــام إحضــار الشــيطان بصورتــة الفيزيائيــه، 

وليــس فقــط عــى اســتحضار روحه.

 كان دائم القول ) يمكننا إحضار الشيطان بنفسه ( .

ــك  ــام، وذل ــداس الثيلي ــه إىل ق ــه وأقارب ــم معارف ــدأ يض   ب
بشــخصيته اجلذابــة ممــا لقــى هــذا استحســان من ارســر كــراويل 

ــام. ــع الثيلي ــي يف جمتم ــدأ يرتق وب

 عمــل جاك برســونز يف جمــال املتفجــرات والصواريــخ يصبح 
ــه  ــذ برأي ــرًا، تأخ ــح خب ــه أصب ــى أن ــي، حت ــت أكاديم ذو صي
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املحاكــم األمريكيــة يف بعــض القضايــا التــي تنتــج عــن تفجــر، 
ومــن أهــم تلــك القضايــا عندمــا ظهــر كشــاهد خبــر متفجرات 
يف حماكمــة الكابتــن إيــرل كينيت، رئيــس جهاز خمابــرات الرشطة 
يف لــوس أنجلــوس، والــذي أديــن فيهــا بســبب شــهادة برســونز 
اخلبــرة و التــي تــم األخــذ هبــا، بالرغم من وجــود شــهادة أخرى 
ــونز  ــهادة برس ــاءه ش ــس كف ــن بنف ــا مل تك ــن، ولكنه الكاديمي
الغــر أكاديمــي، قــام بعدهــا برســونز بإلقــاء عدة حمــارضات عن 
الصواريــخ والفضــاء واخليــال العلمــي، وكانت جتتذب عــدًدا ال 

بــأس بــه مــن األكاديميــن وغــر األكاديميــن.

حصــل جــاك برســونز بعــد ذلك عــى جــواز ســفر دبلومايس 
مــن احلكومــه األمريكيــة وكان يعامــل معاملــة الوزراء والســفراء 

مما أعطــي له نفــوًذا واســًعا.

أثنــاء احلــرب العامليــه الثانيه، حصل جــاك برســونز عى متويل 
ضخم مــن احلكومــه االمريكيــه، ليصبح بحــق مهندًســا ومصماًم 
وقــود الدفــع الصاروخــي النفــاس للطائــرات احلربيــة األمريكية 

ــاء احلرب. أثن

أثنــاء ذلــك اعتــرب برســونز كاهــن لعبــادة الثليــام وبنــى كنيس 
هلــذه العبــادة املاجنــة اســمها ) بيــت الكاهــن ( كان يقــوم فيهــا 
بعمــل طقوســه املاجنة أثنــاء القيــام بتجاربــه العلمية عــى الوقود 

املســال واملتفجــرات الســائلة.
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رسعــان مــا أصبــح جــاك مــن نجــوم هليــود، حتــى أن  بيــت 
ــاب أدب  ــي وكت ــن خمرج ــد م ــه العدي ــع في ــن كان جيتم الكاه
اخليــال العلمــي، حتــى وصــل األمر إىل جتســيد شــخصيته يف فيلم 
ســنيامئي، هــذا بخــالف لعملــه كمصمــم للتفجــرات اخلداعيــة 
ــص  ــا قص ــي عليه ــام بن ــادة الثلي ــى أن عب ــوود، حت ــالم هولي باف
العديــد مــن أفالم الســينام يف هوليــود، أمههــا فيلم غريزة أساســيه 

كان مــن بطولــه ) تــوم كــروز( نجــم هوليــوود األشــهر.

أشــار دي كامــب إىل بارســونز عــى أنــه »اكــرب عبقــري جمنون 
قابلــه يف حياتــه »، وأنــه اســتوحى منــه فكــرة قصة عن الســفر عرب 

الزمــن عرضــت كفيلم ســينامئي فيــام بعد.

اســتوحى بارســونزمن رواية »مونشــايلد« )1917( لكرويل،، 
والنــص املقــدس األول لثيليــام، نــص مقــدس جديد ســامه كتاب 
ــل  ــالل احلم ــن خ ــحري« م ــل الس ــب »الطف ــان: ختصي ــه ب اآلل
الطاهــر، مــن فتــاه قرمزيــه - عــى حــد تعبــرة - والــذي ســوف 
يولــد المــرأة يف مكان مــا عى ســطح األرض، و بعد إكامله تســعه 
أشــهر ســوف يصبــح مســيح الثيليــام، الــذي جيســد اإللــه بــان، 
أن  الغــرض مــن عمــل بــان هــي »حماولــة جريئــة لتحطيــم حدود 

املــكان والزمــان«، كــام يقــول بارســونز. 

بعدهــا تــزوج مــن فتــاه ســمراء تدعــى كامــرون ادَّعــي أهنــا 
الفتــاه القرمزيــة املنشــودة وبــدأ يف إجراء جتارب الســحر األســود 
أثنــاء مجاعهــا، وقــد ادَّعــت كامــرون أن  هنــاك روح مــا كانــت 
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تتلبــس جــاك، أطلــق جــاك عــى هــذه الــروح اســم ) ارمليــوس 
الدجــال ( وادَّعــى أن  هــذه الــروح قــد جتســدت جلــاك، وأعلمته 

أنــه يســاعدها عــى اخلــروج وعليــه أن  يســتمر يف ذلــك.

عاقته بإرسائيل
لرباعــة  برســونزز كمصمــم صوايــخ عرضــت عليــه احلكومه 
اإلرسائيليــة العمــل لدهيــا مقابــل مبالــغ ضخمــة، وذلــك بعد أن  
عرفــت أنــه مــن أكــرب الداعمــن لتــك الدولــه الناشــئه، وبالفعل 
ر برســونز الذهــاب إىل إرسائيل، لــوال تقرير ُقدم مــن البحريه  قــرَّ
األمريكيــه يتهــم برســونز بالتخابــر لصالــح إرسائيــل، وإمدادهــا 
بمعلومــات وخرائــط هندســية حلامــالت الطائــرات األمريكيــه، 
وبالرغــم مــن تــربأة املحكمــة ذمــه جــاك، وذلــك بفضــل فريــق 
الدفــاع العلمــي وبعــض الشــخصيات البــارزة، إال أن  احلكومــه 
ــفره  ــواز س ــه ج ــحبت من ــا، وس ــه لدهي ــت عمل ــه أهن األمريكي

الدبلومــايس ومنعتــه مــن الســفر إىل إرسائيــل.

ر الســفر إىل املكســيك متعلــاًل  بقضاء  اشــرى جاك خيــت وقرَّ
أجــازة هناك مــع زوجته، وقــد أعد الُعــدة للهروب من املكســيك 
ــأة  ــه املفاج ــادث وفات ــوال ح ــت، ل ــن اليخ ــى مت ــل ع إىل إرسائي

والــذي جــاء قبــل ســفرة بيــوم واحد.

***
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وفاتــــه
يف 17 يونيــو 1952، قبــل يــوم واحــد مــن رحيلهــم املخطط، 
تلقــي جاك طلًبا مــن أحد أصدقائــه يف هوليود لعمــل جمموعه من 
املتفجــرات ألحــد األفــالم، فكــر برســونز أن  األمر هــن والعائد 
كبــر، وأنــه يمكنــه إنجــاز هــذه املتفجــرات يف اليــوم املتبقــي لــه 
قبــل ســفرة، وبالفعــل بــدأ العمــل عليــه يف خمتــرب منزله، وبســبب 
اســتعجاله الشــديد وعــدم اختــاذ طــرق الوقايــه واألمــان حــدث 
انفجــار، دمــر االنفجــار اجلــزء الســفيل مــن املبنى، حيــث أصيب 
بارســونز بجــروح مميتــة. وبــر ســاعده األيمــن، وكرست ســاقاه 
وذراعــاه اليــرسى ودمــر اجلانــب األيمــن مــن وجهه، عــى الرغم 
مــن هــذه اإلصابات احلرجــة، تــم العثور عــى بارســونز يف كامل 
وعيــه، وهرعــوا بــه إىل مستشــفى هنتنغتــون التــذكاري، حيــث 
ُأعلــن موتــه بعــد حــوايل 37 دقيقــة مــن وصولــه إىل املستشــفي، 
عندمــا علمــت أمــه باحلــادث أخــذت عــى الفــور جرعــة زائــدة 

مميتة مــن الباربيتــورات. 

ــاة زوجهــا مــن الصحفيــن يف املوقــع  علمــت كامــرون بوف
عندمــا عــادت إىل منزهلــا حيــث كانــت يف الســوق ســاعة احلادث

ــق الرســمي إىل أن  بارســونز كان خيلــط بــن  خلــص التحقي
ــة قهــوة عندمــا ســقطت عــى األرض،  ــارود والزئبــق يف علب الب
ممــا تســبب يف االنفجــار األويل، الــذي ازداد ســوًءا، عندمــا اتصل 
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بمــواد كيامويــة أخــرى يف الغرفة، اعتــرب فورمان صديق بارســونز 
ــذا  ــونز ه ــالء بارس ــض زم ــض بع ــا، ورف ــذا مرجًح ــم ه القدي

التفســر قائلــن إنــه كان يقــظ جــدًا بشــأن الســالمة. 

ووصــف اثنــان مــن زمالئــه مــن رشكــة برميــت بــاودر عمل 
بارســونز بأنــه »متقــن بدقــة وحــذر« .أرّص البيــان األخــر - مــن 
املهنــدس الكيميائــي جــورج ســانتيمرز - عــى أن  االنفجار كان 
مــن حتــت األلــواح األرضيــة، ممــا يعنــي مؤامــرة منظمــة لقتــل 
بارســونز، وأثــار ذلك شــكوك حول جهــاز املخابــرات األمريكي 

- لعلــه فعلهــا ملنــع برســونزز مــن الذهــاب إىل إرسائيــل.

وصــف البعــض أن  الطريقــة التــي خــزن هبــا بارســونز مــواده 
الكيامويــة عــى أهنــا »إمهــال إجرامــي«، وأشــار إىل أن  الرشطــه 
كانــت قــد أجــرت حتقيقــا مســبقًا مــع بارســونز، لتخزيــن املــواد 
الكيميائيــة بشــكل غــر قانــوين يف بيــت الكاهــن. كــام عثــر عــى 
حقنــة مملــوءة باملورفــن يف املشــهد، ممــا يوحــي بــأن بارســونز قد 
جرعهــا، أي أنــه كان حتــت تأثــر املخــدرات . ومل جتــد الرشطــه 
أدلــة كافيــة ملواصلــة التحقيق وأغلقــت القضية كمــوت عارض.

واقــرح كل مــن وولــف وســميث أن  مــوت بارســونز كان 
انتحــاًرا  . 

يف وقــت الحــق، رّصحت إحــدى أصدقــاء كامــرون، الفنانة 
رينــات دركس  إيامهنــا بأن بارســونز قد مات يف طقــوس مصممة 
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ألحــداث مــا أســمته بخلق إنســان القــزم )اشــتهرت هــذه القصة 
يف خيميــاء القرن الســادس عرش و اخليــال يف القرن التاســع عرش، 

وقــد أشــارت تارخييًّــا إىل خلق إنســان مصغر كامــل التكوين 

مل يتم رشح موته بشكل هنائي.

السر كراويل وعبادة الثيليام

ــر 1857، كان  ــراويل يف 12 اكتوب ــندر ك ــد ادوارد الكس ول
شــاعًرا وســاحًرا ورســاًما  وروائيًا ومتســلقًا للجبال باإلضافة إىل 

عملــه كمــدرس لــأدب اإلنجليــزي.

أســس عبــادة الثيليــام ســنه 1904م، وهــي الديانة التــي ادَّعى 
أنــه تلقــى وحيهــا أثناء تواجــدة بمرص، وقــد اختذ هلا شــعار، وهو 
عبــارة عــن نجمــة سداســية غــر متســاوية األضــالع يف منتصفها 
رســمت زهرة مخاســية األوراق، الثيليام هي كلمــه إغريقية يونانية 
قديمــة تعنــي ) املشــيئة ( أو ) الرغبــة املاجنــة ( والتــي اشــتق منهــا 
القانــون األول لديانتــه ) افعــل ما شــئت، فــكل ما تفعلــه قانوين( 

جــاء هــذا يف الكتــاب املقدس لتلــك الديانــة )كتــاب القانون (

ادَّعــي  كــراويل أنــه رســول اإللــه حــورس الــذي أطــل زمــن 
ظهــوره وأن القــرن العرشيــن هــو قرن إيــوان حــورس - عى حد 

- ه تعبر

كانــت عبــادة الثيليــام تقــوم عــى فكــرة خلــط طقــوس ماجنــه 
مــع اليوجــا، أثنــاء القيــام ببعــض أعــامل الســحر األســود.
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ــر(  ــان ل بيك ــي )جولي ــراويل بالكيميائ ــى ك ــام 1898 التق ع
بســويرسا، كان جيمــع بينهــم اهتامم مشــرك بعلــم اخليميــاء، وقد 

عمــال عــى تطويــره بدجمــه بطقــوس الســحر األســود.

يف 1904م َقــِدم كــراويل إىل القاهــرة بصحبه زوجتــه، زاعمن 
أهنــام أمــر وأمــرة، اســتأجروا شــقة حيــث أقــام كــراويل غرفــة 
ــب  ــة، وبحس ــة القديم ــة املرصي ــد إىل اآلهل ــدأ يف التعب ــد، وب معب
روايــة كــرويل الحًقــا، أن  هاتفًا جــاءه برورة الذهــاب إىل معبد 
معــن حيــث أن  اإللــه حــورس ينتظــرة هنــاك، وعندمــا ذهــب 
ــل  ــة ترجــع إىل القــرن الســابع قب ــه لوحــه فرعوني ُعرضــت علي
امليــالدي اســمها ) نجــوم خنســو(، وهــي لوحه تــم اكتشــافها يف 
عــام 1858م يف املعبــد اجلنائــزي حلتشبســوت، كانت متثــل كاهنًا 
هيــدي القرابــن لآلله حــورس، وضعت تلــك اللوحــة أول األمر 
يف متحــف بــوالق حتــت رقــم )666(، وباملصادفــه أن  هــذا هــو 
رقــم الشــيطان يف املعتقــد املســيحي، لــذا اعتــربت تلــك اللوحــة 
مقدســة جــدًا عنــد الثيليــام، تلــك اللوحــه موجــدة اآلن باملتحف 
املــرصي وهــي التــي رســمها جــاك برســونز فيــام بعد عــى حائط 

كنيســة الثيليــام التــي بناهــا«.«..

وفًقــا لترصحيــات كــرويل الحقــًا، يف 8 أبريــل، ســمع صوًتــا 
عــي أنه صــوت أيــواس، أو رســول حــورس، قال  غــر جمّســم يدَّ
كــرويل إنــه كتــب كل يشء أخــربه بــه الصــوت عــى مــدار األيام 
ــه أن   ــن في ــون، وأعل ــاب القان ــه كت ــق علي ــة، وأطل ــة التالي الثالث
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البرشيــة قــد دخلــت عــرصًا جديــدًا وأن  اعتــدال اآلهله قــد حان، 
ــه رســوال هلا. وأن

ومــن يومها واليســر كــروايل يرحتل بــن البلدان لينــرش تعاليم 
ثيليام

حتى يتمكن من والدة حورس - عى حد زعمه -

حــورس هــو العــن التــي تــري كل شــئ خمفــي .. العــن التي 
تــري مــاال نراه

والصحيح أهنا والدة الشيطان

***
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الفصل الثالث

التطهري

-1-

بُّ ُموَسى َوَهاُروَن قائاًل: َم الرَّ َوَكلَّ

ــْم َبنِي  بُّ قائاًل: َكلِّ ا الــرَّ يَعــِة الَّتِي َأَمــَر هِبَ ِ 2 »هــِذِه َفِريَضــُة الرشَّ
ــَراَء َصِحيَحــًة الَ َعْيــَب فِيَها،  ائِيــَل أن  َيأخــذوا إَِلْيــَك َبَقــَرًة مَحْ إرِْسَ

َومَلْ َيْعــُل َعَلْيَهــا نٌِر،

ــِة  ــاِرِج امْلََحلَّ ــَرُج إىَِل َخ ــِن، َفُتْخ ــاَزاَر اْلَكاِه ــا ألَلَِع 3 َفُتْعُطوهَنَ
ــُه. اَم ــُح ُقدَّ َوُتْذَب



 خروج أنتيخرسيتوس

212

4 َوَيأخــذ َألَِعــاَزاُر اْلَكاِهــُن ِمــْن َدِمَهــا بِإِْصبِِعــِه َوَينِْضــُح ِمــْن 
اٍت. َدِمَهــا إىَِل ِجَهــِة َوْجــِه َخْيَمــِة االْجتـِـاَمِع َســْبَع َمــرَّ

ُمَهــا َوَدُمَهــا  ــَرُق ِجْلُدَهــا َوحَلْ ــَرُق اْلَبَقــَرُة َأَمــاَم َعْينَْيــِه. حُيْ 5 َوحُتْ
ــَع َفْرثَِها. َم

6 َوَيأخــذ اْلَكاِهــُن َخَشــَب َأْرٍز َوُزوَفــا َوِقْرِمــًزا َوَيْطَرُحُهــنَّ يِف 
ــِق اْلَبَقَرِة، ــِط َحِري َوَس

7 ُثــمَّ َيْغِســُل اْلَكاِهُن ثَِياَبــُه َوَيْرَحُض َجَســَدُه بـِـاَمٍء، َوَبْعَد ذلَِك 
َة. َوَيُكوُن اْلَكاِهُن َنِجًســا إىَِل امْلََســاِء. َيْدُخــُل امْلََحلَّ

ــِذي َأْحَرَقَهــا َيْغِســُل ثَِياَبــُه بِــاَمٍء َوَيْرَحــُض َجَســَدُه بِــاَمٍء  8 َوالَّ
َوَيُكــوُن َنِجًســا إىَِل امْلََســاِء.

ِة يِف  َمــُع َرُجــٌل َطاِهــٌر َرَمــاَد اْلَبَقــَرِة َوَيَضُعــُه َخــاِرَج امْلََحلَّ 9 َوجَيْ
ائِيَل يِف ِحْفٍظ، َماَء َنَجاَســٍة.  اَمَعِة َبنـِـي إرِْسَ َمــَكاٍن َطاِهــٍر، َفَتُكــوُن جِلَ

ـَـا َذبِيَحــُة َخطِيٍَّة. إهِنَّ

ــا  ــوُن َنِجًس ــُه َوَيُك ــُل ثَِياَب ــَرِة َيْغِس ــاَد اْلَبَق ــَع َرَم ــِذي مَجَ 10 َوالَّ
ائِيــَل َولِْلَغِريــِب النَّــاِزِل يِف َوَســطِِهْم  إىَِل امْلََســاِء. َفَتُكــوُن لَِبنـِـي إرِْسَ

ــًة. َفِريَضــًة َدْهِريَّ

اٍم. 11 »َمْن َمسَّ َمْيًتا َمْيَتَة إِْنَساٍن َما، َيُكوُن َنِجًسا َسْبَعَة َأيَّ

ــابِع َيُكوُن َطاِهًرا.  ــُر بِِه يِف اْلَيــْوِم الثَّالِِث، َويِف اْلَيْوِم السَّ 12 َيَتَطهَّ
ــابِع الَ َيُكــوُن َطاِهًرا. ــْر يِف اْلَيــْوِم الثَّالـِـِث َفِفي اْلَيْوِم السَّ َوإِْن مَلْ َيَتَطهَّ
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ُس  ــْر، ُينَجِّ 13 ُكلُّ َمــْن َمــسَّ َمْيًتا َمْيَتَة إِْنَســاٍن َقــْد َماَت َومَلْ َيَتَطهَّ
ــاَء  ــَل. ألَنَّ َم ائِي ــْن إرِْسَ ــُس ِم ــَك النَّْف ــُع تِْل . َفُتْقَط بِّ ــرَّ ــَكَن ال َمْس

النََّجاَســِة مَلْ ُيــَرشَّ َعَلْيَهــا َتُكــوُن َنِجَســًة. َنَجاَســُتَها مَلْ َتــَزْل فِيَهــا.

يَعــُة: إَِذا َمــاَت إِْنَســاٌن يِف َخْيَمٍة، َفــُكلُّ َمْن  ِ 14 »هــِذِه ِهــَي الرشَّ
اٍم. ْيَمــِة َيُكوُن َنِجًســا َســْبَعَة َأيَّ ْيَمــَة، َوُكلُّ َمــْن َكاَن يِف اخْلَ َدَخــَل اخْلَ

ُه َنِجٌس. 15 َوُكلُّ أناٍء َمْفُتوٍح َلْيَس َعَلْيِه ِسَداٌد بِِعَصاَبٍة َفإِنَّ

ــْيِف أو َمْيًتا  ْحــَراِء َقتِياًل بِالسَّ 16 َوُكلُّ َمــْن َمــسَّ َعــَى َوْجِه الصَّ
اٍم. ا، َيُكوُن َنِجًســا َســْبَعَة َأيَّ أو َعْظــَم إِْنَســاٍن أو َقرْبً

طِيَّــِة َوجَيَْعُل  17 َفَيأخــذوَن لِلنَِّجِس ِمــْن ُغَباِر َحِريــِق َذبِيَحِة اخْلَ
َعَلْيــِه َماًء َحيًّــا يِف أناٍء.

18 َوَيأخــذ َرُجٌل َطاِهــٌر ُزوَفا َوَيْغِمُســَها يِف امْلَــاِء َوَينِْضُحُه َعَى 
ْيَمــِة، َوَعــَى مَجِيــِع األَْمتَِعــِة َوَعــَى األَْنُفِس الَِّذيــَن َكاُنــوا ُهنَاَك،  اخْلَ

. َوَعــَى الَّــِذي َمسَّ اْلَعْظــَم أو اْلَقتِيــَل أو امْلَْيــَت أو اْلَقرْبَ

ــْوِم  ــِث َواْلَي ــْوِم الثَّالِ ــِس يِف اْلَي ــَى النَِّج ــُر َع ــُح الطَّاِه 19 َينِْض
ــابِع، َفَيْغِســُل ثَِياَبُه َوَيْرَحــُض باَِمٍء،  ــُرُه يِف اْلَيــْوِم السَّ ــابِع. َوُيَطهِّ السَّ

َفَيُكــوُن َطاِهــًرا يِف امْلََســاِء.

ــَك  ــاُد تِْل ــُر، َفُتَب ــُس َوالَ َيَتَطهَّ ــِذي َيَتنَجَّ ــاُن الَّ ــا اإِلْنَس 20 َوَأمَّ
. َماُء النََّجاَســِة  بِّ َس َمْقِدَس الــرَّ ــُه َنجَّ اَمَعِة ألَنَّ النَّْفــُس ِمــْن َبــْنِ اجْلَ

ــُه َنِجــٌس. مَلْ ُيــَرشَّ َعَلْيــِه. إِنَّ
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ــِذي َرشَّ َمــاَء النََّجاَســِة  ــًة. َوالَّ ــْم َفِريَضــًة َدْهِريَّ 21 َفَتُكــوُن هَلُ
َيْغِســُل ثَِياَبــُه، َوالَّــِذي َمسَّ َماَء النََّجاَســِة َيُكوُن َنِجًســا إىَِل امْلََســاِء.

ــُس، َوالنَّْفُس الَّتـِـي مَتَسُّ َتُكوُن  ــُه النَِّجُس َيَتنَجَّ 22 َوُكلُّ َمــا َمسَّ
َنِجَســًة إىَِل امْلََساِء«.

العهد القديم ) سفر العدد ( االصحاح 19

***

ــن  ــدوًا ب ــدو ع ــه يع ــا، وكأن ــل مرسًع ــام رافائي ــو احلاخ خيط
جنبــات كنيــس اخلــراب بالقــدس الغربيــة، متجًهــا إىل صومعــة 
احلاخــام األكــرب حائيــم، ممســكا بيــدة ملًفا حيــوى بعــض األوراق 
والصــور الفوتوغرافيــة، حتــى وصــل وطلــب اإلذن، يدخــل إىل 
مقــر احلاخــام حيث جيــدة ينظر إليــه بتهلــف وترقب لأنبــاء التي 

جــاء هبــا رافائيــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

م رافائيل مبتســاًم وجلس امــام حائيم قائــاًل : أعلم أنك ال  تقــدَّ
تطيــق االنتظــار لــذا أتيت إليــك فور وصــويل إىل مطار تــل أبيت، 
حتــى قبــل أن  أذهــب إىل بيتــي، وضــع امللف أمــام حائيــم قائاًل : 
إهنــا صهبــاء فاقــع لوهنــا ال حتتــوي عــى شــعرة واحدة ســوداء أو 

بيضــاء بالرغم مــن أن  أبوهيا أســودان.

أمســك حائيــم بامللــف قائــاًل : هــل تأكــدت بنفســك رافائيل 
ــذ قــرون نســمع أهنــم وجــدوا تلــك البقــرة املقدســة  فنحــن من

ولكــن يكتشــف أهنــا ليســت كذلــك.



 خروج أنتيخرسيتوس

215

تكلــم رافائيــل : ال ال يــا ســيدي األمــر ليس كذلك هــذه املرة، 
تلــك البقــرة أمتــت عامهــا الثــاين وقــد راقبناهــا طــول العامــن 
فكل ســتة أشــهر يذهــب وفد مــن حاخامــات اليهــود إىل فلوريدا 

للتأكــد مــن أهنا

PARA ADOUMA

التــي حتدثــت عنها نبــؤات التــوراة وهــي تؤكد اقــراب قدوم 
املســيَّا ) مســيَّانا املقدس (.

ثــم فتــح امللــف أمــام حائيــم وأخــرج الصــور قائــاًل : انظــر يا 
ســيدي انظر إىل لوهنــا الوردي بالكامــل  أليس رائًعــا؟، وانظر إىل 
قرنيهــا الكبريــن األمحريــن اللــون، بــل انظــر إىل عينها لــرى هذا 
االمحــرار الــذي حييــط بحدقتي العــن، هــذه البقرة طــول العامن 
مل تســقي احلــرث ومل حتمل شــئ، ومل تقــم بأي عمل عــى اإلطالق 

ــأكل وتنام. ســوى أهنا ت

أخــرج حائيــم العدســة املكــربة وأخذ يقلــب بن الصــور وهو 
ال يــكاد يصــدق عينيــه، هــل ســيعيش إىل اليــوم الــذي يظهــر فيه 
املســيح املخلــص، و يــرى بنفســه معجزاتــه التــي ال توصف، هل 

اخليــال يمكــن أن  يصبــح حقيقــة ويراها بنفســه ؟، 

منــذ عامــن، وردهتــم أخبــار مــن املنظمــة اليهوديــة الوطنيــة 
والتــي كانــت تعــرف بالوكالــة اليهوديــة مــن أجل دولــة إرسائيل 
والتــي تغــر اســمها بعد قيــام دولــه إرسائيــل يف املؤمتــر الصهيوين 

الســادس عــرش عــام 1948
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بــأن مــزارع هيودي بواليــه فرويــدا األمريكيه ادَّعــى : أن  زوج 
مــن البقــر عنــده ولد هلم عجــل صغرا يظن انــه هو ) الــربا ادوما( 
أو البقــرة املقدســة يف التــوراه  و التــي امرهــم الــرب بذبحهــا عى 
لســان مــويس كليــم اهلل، تلــك البقــرة التــي بحثــوا عنهــا لقــرون 
ــيا املخلص،  طويلــه و هــي واحــدة من اكــرب عالمــات قــدوم املسَّ
والتــي أمرهــم الــرب بذبحها يف ) بيــت هاميكداش ( أي املســجد 

األقى.

تلــك اللحظــة رست يف جســد حائيــم قشــعررة واضطــراب 
شــديد، برغــم الــرسور الــذي خيــم عليــه، وقــال لرافئيــل علينــا 
أن  نتخــذ خطــوات حاســمة يف هــدم جــزء مــن املســجد األقــيص 
ــرة  ــذه البق ــه ه ــح في ــوف نذب ــذي س ــوم ال ــق للي ــد الطري لتمهي

املقدســة، ونقيــم طقــس التطهــر

تطهرنا معرش اليهود من األجناس النجسة

ــوس  ــذه الطق ــراء ه ــوى إلج ــب القص ــه التأه ــن حال لُتعل
املقدســة، فلــم يبقــي أمامنــا إال طقــس واحــدًا الســتكامل األمــر 

كلــه.

)الوالدة املقدسة (

للمسيَّا
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حقيقــه / خيتلف املعتقــد اليهودي عن اإلســالمي - يف املعتقد  •
اإلســالمي أن  قصــه البقــرة حدثــت يف املــايض و انتهت بذبح 
البقــرة، و يف املعتقــد اليهــودي اهنــم يســعون منــذ قــرون يف 
البحــث عن هــذه البقــرة حتى يتــم ذبحها يف املســجد األقيص 

و إقامــة هــذا الطقــس بتلك الطريقــة الواردة يف الســفر

***
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و بعديــن يــا كبــر بقالنــا أكــر مــن شــهرين قاعديــن القاعدة 
دي، وإيــه آخرهتــا ؟

قاهلــا طــه هلــارون اجلالــس أمامــه يــأكل كــرسة خبز مغموســة 
بقطعــة جبــن عــى أرضيــة الغرفــة التــي ال حتتــوي ســوى عــى 
رسيــر وأريكــة ودورة مياه ال تصلح لالســتخدام اآلدمــي، اختذها 
مــأوى هلــم يف حــي شــعبي يف القاهــرة، بعيــًدا عــن أنظــار رشيف 

البســطاوي.

نظر إليه هارون بتململ قائاًل :

أنت تعرف ياد يا طه إين معايا فلوس قد إيه ؟

أجاب طه : معاك فلوس كتر يا كبر

صحيــح يــا طــه معايــا فلــوس كتــر وبقــايل أكــر مــن ســنة 
مبكلــش غــر العيــش واجلبنــة واحلــالوة، فلــو انــت زهجــان من 
حبســتك دي قــراط ونفســك ختــرج علشــان ترجــع حليــاة الفقــر 
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ــز  ــا زهقــان 24 قــراط ألين عاي والبــؤس إىل كنــت عايشــها، أن
أرجــع للعــز تــاين .. أدينــا قاعديــن مســتنن الفــرج.

ســكت طــه فــرة قصــرة ثــم عــاد ليســأل  يــا كبــر إين أعرف 
إن  البكــري عيلــة كبــرة ومعاهــا ســالح إنــام بــردك نعــرف إنكم 

متأخذنيــش يعنــي خماويــن جــن .

نظر إليه هارون ومل يعقب

اســتطرد طــه قائاًل : أنــا بس كنت بســأل هو اجلــن دا ميعرفش 
؟ يساعدنا 

بــدأت عالمــات الغضــب تظهرعــى وجــه هــارون وزعــق يف 
وجــة طــه قائــاًل : قلــت لــك اصــرب حلــد ما تفــرج .

نظــر طــه يف األرض وقــد بــدأت الدمــوع تنــزل وقــال بخيبــة 
أمــل : منــي بســأل الفــرج دا إلــى هــو إيــه ؟ إمتــي ؟

ملــح هــارون الدمــوع يف عــن طه فأشــفق عليــة وقــال بصوت 
خفيــض ..معرفــش إنــام لســة اأاوان جمــاش، كلــك لقمة تــرم بيها 

عضمــك يــا عــامل قعدتنــا دي حطول قــد إيه ؟

ترك طه اللقمة من يده وحرش راسه بن رجليه وأخذ يئن

***
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جلــس عــالء ورشيف داخــل ســيارة ذات زجاج فاميــة معتم، 
ــام القلق. بدآ عليه

حتــدث عــالء : إنــت إيــه يــا أخــي ؟ مــن آخــر مكاملــة بينــا من 
شــهرين قولــت يل أغــر حمــل إقامتي واختفــي ومعرفــش حد وال 
أكلــم حــد، وانت ال حــس وال خــرب وأنــا قاعد لوحــدي حمبوس 

. حتجنن

نظــر إليــه رشيــف بتقزز إيــه يعنــي قاعــد لوحدك، إنــت طول 
عمــرك قاعــد لوحــدك، أنــا عمــري مــا شــفتلك حد ســأل عليك 
حتــى، وكل أهلــك متربيــن منــك علشــان ســمعتك الوســخة، 
ســكت قليــاًل وكأنــة تذكــر شــيئا وقــال : أهــا تلقيــك زعــالن أن  
مفيــش حــد بيكيفك، أقولك .. ســلم نفســك وأوعدك حتتبســط 

جــدًا يف احلبــس، حتتعــرف عــى نــاس أوســخ منــك جوه.
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- خــالص يــا رشيــف خلينا يف اهلــم إلى احنــا فيه، أنــا زهقت 
خــالص عايــز أخرج مــن البلد دي شــفيل طريقة.

- حتخــرج إزاي يا فالــح أوصافك وصورتــك ماليه املطارات 
واألجهــزة  األمنيــة بتدور عليك

- طــب وإيــه احلــل دلوقتي أنا عايــز أخرج، واخــرج بالفلوس 
كــامن .. أنــا عايز أخــرج مرجعش، اتــرصف يا رشيف.

- حد قالك تقتل اخلواجة األجنبي ..

- مكنتــش عايــز أقتلــه إنــام جــوز البهايم إلــى بعتهــم يرسقوا 
اإلســورة قتلــوه وامتســكوا بمنتهــى الغباء.

- طــب يــا فالح أدي الدنيــا مقلوبة مــن يومها، وجــوز البهايم 
دول ادو أوصافــك يف املحــر هــو صحيــح االســم غلــط ودي 
احلاجــة الوحيــدة إلــى إنــت فلحــت فيها، أحســن كانــت حتبقى 

مصيبــة لــو كنــت عرفتهــم اســمك احلقيقي.

- هي مش خالص لبست الواد طه ؟

- صحيــح .. إنــام الــواد حلــد دلوقتــي طفشــان والــواد دا لــو 
اتقفــش وقــال أي كالم  يف التحقيقــات حنروح يف داهيــة، الزم أنا 

أوصلــه قبــل مــا أي حــد تــاين يوصله.

- طب ومفيش أي أخبار عنه ؟
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ــامن  ــا ك ــا مه ــو وكاميلي ــمه فرانك ــى اس ــت إل - ال ... والزف
ــر. ــم أث ــش لقيله ــوا وم اختف

- طب إيه حنفضل كدا حلد إمتى ؟

- مســرهم يظهــروا، املهــم إنــت اســتحمل شــوية ومتتصلش 
يب تــاين خالــص مهــام كانــت الظــروف، أنــا حظبط حــايل واتصل 

. بيك

***
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باريس /// شارع لوريال

بنايــة فخمــة يف منتصف الشــارع ذات شــكل زخــريف حديث، 
أمــا البوابــة فعــى هيئــة فــك مفتــوح لثعبــان أفعــى الكوبــرا، وأما 
اللســان فهــي ســجادة محــرا امتــدت عــى طــول أرضيــة الشــارع 
ليصطــف عــى اجلانبــن جمموعــة كبــرة مــن احلضــور ملشــاهدة 

النجــوم واملشــاهر املدعويــن حلضــور هــذا االفتتــاح الضخــم.

كان هــذا مكتوًبــا عــى الالفتــات املضيئــة عى جانبــي الطريق، 
افتتــاح أضخم ملهــى وكازينــو يف باريس.

) هيتيارا (

) اإلله الذي نعرفه خلقنا للمتعة (

اســتمر توافــد احلضــور حتــى جــاءت ســيارة فارهــة طويلــه، 
اســتقر باهبــا عــى حافــة الســجادة، ُفتــح البــاب فخــرج شــخص 
ــده  ــى جس ــدب ع ــراء ال ــن ف ــاًل م ــًا ثقي ــدي معطف ــف يرت نحي
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العــاري، ويضــع عــى رأســه قبعة كبــرة لرعــاة البقــر، وخُيرج من 
فمــة دخــان الســيجار كثيفا، نــزل وفتح يديــه لتحيــة اجلامهر التي 
ارتفعــت أصواهتــم صائحــة للرحيــب بــه، مــن بفرنســا كلهــا ال 
ــو(  ــم ) دون كامليل ــهور باس ــاتليه ( املش ــيمون لوش ــرف ) س يع
ــدى  ــروف ل ــن املع ــالق، وم ــى اإلط ــهر ع ــامل األش ــل األع رج

اجلميــع أنــه إمرباطــور املافيــا الفرنســية.

يف هــذه اللحظــة خــرج مــن بــاب الســيارة حــذاء أنثــوي ذو 
كعــب عــايل ترتديــة امــرأة هــي غايــة يف اجلــامل يف ثوهبــا األســود 
القصر مكشــوف الصــدر، أحاطهــا دون كامليــو بذراعــه وقّبلها 
بعنــف واجتهــا مًعــا إىل البوابــة، كان مــن املفــرض أن  يقــوم دون 
كامليــو بنفســه بقــص الرشيــط، ولكنــه تراجــع وأمســك املايــك 

قائــاًل : ســوف تقــوم بقــص الرشيــط حمبوبتــي هيلــن . 

أعطــى املقــص هليلن  التــي أخذتة بثقة وذهبــت لقص الرشيط 
والتفتــت لتحيــة اجلمهور يف ابتســامة ســاحرة، بينام  كانــت عيناها 
الزرَقــَوان امُلَحاطــان بالكحــل الكثيف حتــوي مجــاالً مرعًبا إىل حد 

. كبر

***
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بدأ نبيل شكري حديثه بإحدى املحارضات قائاًل:

اهليتيارا ... ماذا تعرف عن نساء اهليتيارا ؟

كان الســؤال كفيــاًل لصناعــة الدهشــة عــى وجــوه احلارضيــن 
الذيــن تبادلــوا نظــرات التســاؤل، بينام ابتســم نبيل قائــاًل : ال أحد 

ــرف اهليتيارا. يع

ثــم أخــد حيكــي :كانــت نســاء ) اهليتيــارا ( يمتلكــن شــعبية 
كبــرة للغايــة يف اليونــان القديمــة أثناء عرصهــا الذهبــي فقد كن 
عبــارة مرافقــات حمرفــات لعليــة القوم مــن الرجال، و قــد طورن 
- إىل جانــب مجاهلــن اخلــالب ورشــاقة أجســادهن التــي كانت ال 
تضاهــي مــع النســاء العاديــات - عقوهلــن أيًضــا حيث كن نســاًء 
مثقفــات عــى درجــة عاليــة مــن املهــارة يف فنــون احلــب واللباقــة 
والبالغــه حتــى املوســيقي والرقــص وغرها مــن املؤهــالت التي 
تســمح هلــنَّ أن  يكــن املحظيــات لصفــوة رجــال القــوم مــن طبقه 
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احلــكام والعلــامء والنبــالء، وكان هــذا يعطي هلنَّ ســلطات ونفوذ 
كبــر يف شــئون احلكم.

مــن أشــهر نســاء اهليتيــارا التــي حتدثــت عنهــا القصــص هــي 
اجلميلــة ) فيليــس (، وهــي حمظيــة الفيلســوف العظيــم أرســطو، 
والتــي تذكر بعــض احلكايات أن  الفيلســوف أرســطو كان ينحي 
هيبتــه العلميــة جانًبــا عندمــا يكــون معهــا إىل درجة أنــه يطيب له 
أن  جيلــس عــى األرض كالبهيمــة ويســمح هلا أن  تطئــة كالدواب 

وهــي تلهــب ظهره بالســياط.

ــس  ــا أن  ) لئي ــة أيًض ــق التارخيي ــض الوثائ ــرت بع ــد ذك و ق
الكورنتســية ( أهنــا أمجل امــرأة وقعت عليهــا عينا إنســان، لدرجة 
أن  ) مــرون ( أعظــم نحاتــن عــرصه والــذي كان شــيًخا كبــًرا 
آنــذاك، ملــا ســمع عــن مجاهلــا قــرر أن  ينحــت بنفســه هلــا متثــال، 
ولكنــه نســى وقــاره وهيبته بمجــرد أن  خلعت ) لئيس ( مالبســها  
أمامــه ليصنــع هلــا متثاال مــن الرخــام، حتى أنه قــام بالتوســل إليها 
لكــي ترافقــه ليلــة واحــدة مقابــل كل مــا يملــك فــام كان منها إال 
ــغ  ــه وصب ــق حليت ــرون ( بحل ــام ) م ــتهزئة فق ــت مس أن  ضحك
شــعرة األشــيب وارتــدى ثوًبــا قرمزيــا، وذهــب إليهــا يف الصباح 

ليرجاهــا مــرة أخــرى فنظــرت إليــه قائلًة:

ــك  ــن أبي ــه م ــا رفضت ــوم م ــى  الي ــرض ع ــكن أتع ــا املس أهي
...؟!! باألمــس 
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قهقــه احلارضون الذيــن كان مــن بينهم فرانكوالــذي جيلس يف 
ا قبعه شــبيهة بقبعــات إيطاليا وبجوارة شــقراء  آخــر القاعــة مرتديًّ
ــل  ــا قــد وضعــت بعــض مســاحيق التجمي حســناء هــي كاميلي
إلخفــاء شــخصيتها والتظاهــر بأهنــا امــرأة أجنبيه، ابتســم فرانكو 
ابتســامة رضــا إىل كاميليــا كانت دليال عــى موافقته عــى اختيارها 

لنبيــل ليكــون عونــا هلــام يف مهمتهام.

بعــد املحــارضة وقــف فرانكــو وكاميليــا يف انتظــار نبيــل الذي 
ــذ  ــوار أو ألخ ــة للح ــور حول ــن احلض ــدد م ــع ع ــغل بتجم انش

الصــور التذاكريــة

ــك  ــرف إن ــا أع ــية .. أن ــة بالفرنس ــه قائل ــا من ــت كاميلي تقدم
ــل ــيو نبي ــيه مس ــدث الفرنس تتح

Je parle couramment le français : أومأ نبيل برأسه قائاًل

ــيو )اآلن (  ــذا مس ــيان ( وه ــة أنا)لوس ــا قائل ــمت كاميلي ابتس
ونريــد أن  نتحــدث إليــك يف عمــل

استفهم نبيل عن طبيعه العمل.

أجابــت ســوف تعرف كل شــئ عندمــا نتقابل استســمحك يف 
رقــم هاتفــك وســوف أتصل بــك الحًقا

***
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جلــس هــارون وطــه بإحــدى عربــات التاكس، فــض هارون 
غــالف رشحيــة اهلاتــف التي اشــراها مــن أحــد الباعــة املتجولن 
وضعهــا يف اهلاتــف ورضب أزرار رقــم حيفظــة عــن ظهــر قلــب، 
انتظــر اجلــرس ثــم قــال كيفــك يــا طايــع، تبــادل هــارون وطايــع 
الســؤال واالطمئنــان عــى بعضهــام البعض، ثم ســأل هــارون فيه 

ــد عنك ؟ جدي

أجــاب طايــع مفيــش يــا كبــر، أهــو كل يــوم والتــاين عربيــه 
رشطــه تيجــي تفتــش وتســأل ســؤلن و يمشــوا، بعــد مــا خيــدو 
معاهــم عيلــن يلطشــوا فيهــم يف القســم، دا بالنســبه للحكومــة

تساءل هارون .. وهو يف حد بيسأل غر احلكومة ؟

أجــاب طايــع .. مــن يومن جــه راجــل وســت - خواجات- 
ســألوا عــن طــه وملــا ملقــوش رجــا ســابو رقمهــم وبلغونــا نخيل 

طــه يكلمهــم رضوري.
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- خوجات ؟؟؟ الرقم معاك ؟

- أيوه معايا .. اكتب 0125...

أهنــى هــارون املكاملــة وأشــار لطه اجلالــس بجوار الســائق، فيه 
اتنــن خواجات ســألوا عليك

بــدت عــى طــه عالمــات القلــق واكتفــى هبــز رأســه متســائاًل 
عــام جيــب عليــة فعله

ناوله هارون اهلاتف والرقم

اتصــل طه جــاءه صوت نســائي قائــاًل  بضع كالمات فرنســيه 
مل يفهمهــا فقال .. الــو اين طه 

قفزت كاميليا من مقعدها قائلة :طه إنت فن ؟ افتكرتك مت

اســتطاع طــه أن  يميــز صوهتا وارتســمت عليه ابتســامة قائاًل : 
ســت كاميليــا كيفك يا أســتاذة ؟

-أنا متام طه إنت فن؟

- سكت قائاًل: مش ينفع تعريف مكاين.

- قالــت // اووه .. أنــا عارفــه إنــك هربــان ومتهــم يف قضيــه 
قتــل د كلــر وأنــا متأكــدة مــن براءتــك، وعارفــة مــن الــى قتله، 
اتســعت عينــا طــه يف شــغف، وأحــس أخــًرا أن  هناك بــادرة أمل 

قــد أطلــت عليــه، وقال : 
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- مــن الــى قتلــه ؟ أبــوس إيــدك يــا ســت األســتاذة روحــي 
للحكومــة قــويل هلــم كــده.

- لأســف يــا طــه ماعنديــش إثبــات لكالمــي، ثانًيــا أنــا مش 
عارفــه أقــول لــك مــن الى متســر عــى القاتــل ... 

ســكتت قليــال )ثــم اســتطردت (: طــه .. إنــت تعــرف مــكان 
هــارون ؟

هــمَّ طــه أن  يبلغهــا أن  هــارون بجــواره، ولكنه ســكت وتردد 
يف الــكالم ..أحســت كاميليــا أنــه ال يســتطيع التحــدث، فأهنــت 
املحادثــة قائلــًة : طــه إحنــا الزم نتقابل أنــا وانت وهارون ومســيو 

فرانكــو.. إحنــا دي الوقــت يف مركب واحــدة والزم ...

كانــت كاميليــا تكمل مجلتهــا إال أن  هارون قد ســحب اهلاتف 
مــن أذن طــه عندما الحــظ أن  ســائق التاكس ينظر إليهام بتشــكك  
ــف  ــق اهلات ــل، فأغل ــه قت ــن جريم ــدث ع ــه يتح ــمع ط ــن س ح
وأخــرج الرشحيــة وقذفهــا مــن نافــذة التاكــس قائــاًل : عــى جنب 

ــطى. يا اس

***

ســأل هــارون طــه يف ارتياب عــن املكاملــه اهلاتفيه التــي أجراها 
يف التاكــس، أخــربه طــه إهنــا كاميليا مســاعدة مســيو فرانكو تاجر 
اآلثــار، وبالرغــم من أهنام ســبب كل املصائــب التي حتيــط به اآلن 
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إال أنــه شــهد إهنا امــرأة طيبــه وكانت تعاملــة معاملة حســنه، وأنه 
ال يشــعر أن  هلــا يــد فيــام حيدث لــه، أمــا املثــر يف املحادثه هــو أهنا 
ســألت عــن هــارون حتديــًدا ويبــدو أهنــا تعــرف حقائق كثــرة قد 

تفيدمهــا يف قضيتهام

طلــب هــارون من طــه أن  حيكــي لــه بالتفصيل عام جــرى قبل 
أن  يقرر أي شــئ.

***
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يف املســاء وصــل نبيــل إىل العنــوان الــذي أبلغتــه بــه كاميليــا 
هاتفيًّــا، كانــت شــقه يف الــدور األول بإحــدى العــامرات العتيقــه 
ــز  ــه ) مرك ــاب الفت ــى الب ــب ع ــكندريه ُكت ــؤاد باألس ــارع ف بش
نــه مــن عــدة غرف  حــورس الثقــايف ( كانــت الشــقة واســعة مكوَّ
تنتــرش عــى احلوائــط رفــوف مكتبيــة، أما األثــاث كان كالســيكيًّا 
ــة  ــل الروماني ــض التامثي ــوس، وبع ــن األبان ــبي م ــب خش ملكت

والفرعونيــة هنــا وهنــاك.

خرجــت كاميليــا مــن غرفــه املكتــب مرسعــة، ســلمت عــى 
نبيــل بحــرارة وقادتة إىل غرفــة املكتب حيــث جيلــس فرانكو، دار 
بينهــم حديــث ودي، كان الغــرض منــه التعــارف، حيــث عرفت 
كاميليــا نفســها باســم لوســيان وأهنــا امــرأة فرنســية بينــام عرفــت 
فرنكــو باســم مســيو )اآلن ( وأنــه متخصــص يف علــم املرصيات، 
بينــام عــرف نبيــل نفســه بأنــه شــاب ريفي حاصــل عى املاجســتر 
يف التاريــخ مــن جامعــة األســكندرية ومهتــم بالثقافــة، ثــم تطرق 



 خروج أنتيخرسيتوس

233

املوضــوع للحديــث عــن الثقافــه والتاريــخ حتــى بــادر فرانكــو 
نبيــل هبذا الســؤال:

ــا  ــاك طقًس ــل مــا الــذي جعلــك تعتقــد يف أن  هن - ســيد نبي
ــدس ؟ ــر املق ــى العه ــا ُيدع تارخيًّ

- هــز نبيــل كتفــه مبتســاًم، مل أكــن أتوقــع أن  يكون هــذا حمور 
حديثنــا فأنــا حلظة دخــويل  املكان حســبت أنكم تفكــرون بالتعاقد 

معــي لعمل نــدوات ثقافيــه بمركزكم.

- راق هــذا احلديــث لكاميليــا وقالــت نعــم بالطبــع هــذا مــا 
ننــوي فعلــة، واألمــر أكــرب مــن ذلــك فــإن مســيو ) اآلن ( يفكــر 
يف دعــم مــايل لنــرش كتــب ثقافيــه وتارخيية لشــباب الكتــاب، وال 

أنكــر أنــك مــن أبــرز املرشــحن لتلقــي هــذا الدعــم.

- اتســعت عينــا نبيــل منبهــًرا والتفــت إىل فرانكــو الــذي أومأ 
برأســه دليــال عــى موقفــه املؤيــد لــكالم كاميليا.

- نعــم أشــكركم جزيــال فهــذا بالفعــل مــا كنــت أنــوي فعله 
يف الفــرة املقبلــة، أعتقــد أن  فــرة عــرص املامليــك كانت مــن أكثر 

فــرات التاريــخ دمويــة؛ ولذا كنــت ...

- قاطعتــه كاميليــا يف لطــف، عــذًرا ســيد نبيــل مل جتــب عــن 
ســؤال مســيو فرانكــو بشــان العهــر املقــدس
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- اوووة، نعــم، بالفعــل، حســنا ) لوســيان ( لقــد عثــرت عليه 
يف التاريــخ بمحــض الصدفــة حيــث أن  موضوع البحــث لدرجة 
ــات  ــر بــن األســاطر واملورث املاجســتر كان عــن التشــابه الكب
الثقافيــة القديمــة مــن جانــب، ومــن اجلانــب اآلخــر القصــص 
املذكــورة يف الكتــب املقدســة، املدهــش أنــه بالفعــل هنــاك تشــابه 
يف األحــداث إىل حــد بعيــد قد يصــل إىل درجــة التطابــق بن كثر 
مــن األســاطر وقصص الكتــب املقدســة، وهنا برزت اإلشــكالية 
الكبــرة بن فريقــي العلم والديــن، فقد ذهب الفريــق الذي يؤمن 
بالعلــم أن  فكــرة وجــود هذه القصــص يف األســاطر القديمة يدل 
عــى أن  الكتــب املقدســة ما هي إال أعــامل برشية كتبهــا األقدمون 
لــرسد قصــص كانــت موجــودة أصــال يف موروثاهتــم - هــذا مــع 
ــة أو  ــة أحفوري ــة علمي ــد أي أدل ــه ال يوج ــار أن ــذ يف االعتب األخ
تارخييــة تــدل عــى حــدوث هــذه القصــص أو حتــى تــدل عــى 
ــن  ــذي يؤم ــق ال ــادل الفري ــام ج ــهم -  بين ــاء أنفس ــود األنبي وج
بالديــن بــأن تواتــر وتكــرار ذكــر هــذه األســاطر بــن احلضارات 
املختلفــه مــا هــو إال تأكيــد عــى حــدوث هــذه األحــداث، ولكن 
اختلفــت فيــام بينهــا يف املحتوى الــرسدي، وكذلك أســامء األبطال 

نتيجــة اختــالف احلضــارات وتعاقبها.

- كانــت عينــا كاميليــا وفرانكــو تتســعان من فــرط اإلعجاب 
ومهــا يســتمعان يف هنم ملــا يقولــه نبيل.

***
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الصحــف الباريســيه تتناقــل خــرًبا مهــاًم عــن مــرصع رجــل 
ــرة  ــرك طائ ــل حم ــد أن  تعط ــاتليه ( بع ــيمون لوش ــامل ) س األع
ــادث  ــاب، كان احل ــدى اهلض ــرة بإح ــت الطائ ــه، وارتطم اخلاص
مفاجــأة عــى كافــه املســتويات حيــث تناولــت أجهــزة اإلعــالم 
املقــروءة واملســموعة واملرئيــة اخلــرب باهتــامم شــديد، أمــا نشــطاء 
شــبكات التواصــل االجتامعــي ذهبــوا إىل التعليــق عــى نبــأ الوفاة 
بأنــه حــادث اغتيــال مدبــر، ذهــب البعــض بأنــه حــادث إرهــايب 
قامت بــه بعض اجلاليــات العربيــه اإلرهابيه بطبيعتهــا، بينام ذهب 
البعــض اآلخــر إىل احلديــث عــن الــرصاع بــن عصابــات املافيــا 
الدوليــه و املحــاوالت الســابقه الفاشــلة لالنتقــام  مــن لوشــاتليه، 
والتــي انتهــت بمحاولــة أخــرة ناجحــة، بينام تــرك آخــرون قصة 
مقتــل لوشــاتليه وأخــذوا يتناقلون صــور هيلن بمذيــج من احلقد 
واحلســد فتلــك الشــابة اجلميلــة صغــرة الســن ســوف تــؤول هلــا 
ثــروة لوشــاتليه الضخمــة خــالل أيــام، ذلــك حيــث أنــه قــد ترك 
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وصيــة بذلــك باإلضافــه إىل جمموعــة مــن  وثائــق التأمــن الباهظه 
عــى حياتــه والتــي جعلهــا هــي املســتفيدة الوحيــدة منهــا يف حالة 

. ته مو

***

كان عــالء جيلــس أمام التلفــاز يتابــع بتململ إحــدى القنوات 
الفرنســية التــي تنقــل جنــازة أحــد رجــال األعــامل الفرنســين، 
كانــت اجلنــازة مهيبــة، تناقل احلدث عــدد من القنوات الفرنســية، 
ــا تلــك املــرأة الشــابة التــي تتابعهــا  ولكــن مــا شــد انتباهــه حًق
الكامــرات وهــي جتلس باكية يف وشــاحها األســود أثنــاء حضور 

ــوداع األخر. ــم ال مراس

كان وجهها مألوًفا جدًا، وهو بالتأكيد يعرف تلك الفتاة.

انتفــض عــالء من جملســه، دخــل غرفته، فتــح خزانــة املالبس 
وراح يعبــث ويبعثــر مــا فيها حتــى و جــد صندوقًا صغــًرا، فتحة 
وأخــرج ظرًفــا صغــًرا، كان حيتــوي عــى جمموعة صــور التقطت 

لكلــر قبــل موته دون أن  يشــعر.

حيــث أن  عــالء كان قــد بعــث أحدهــم ملراقبــة كلــر والتقاط 
صــوًرا لــه قبــل احلــادث  لعــرض الصــور عــى القاتلــن حتــى 
يعلمــوا مــن هــو هدفهــم وال خيطــؤه، قّلــب الصــور رسيًعــا حتى 
اســتقر عــى واحــدة يظهــر فيهــا كلــر يمــي يف أحد األســواق و 
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بجــوارة شــاب وفتــاه، أخــذ يتمعــن يف مالمــح الفتــاه، ثــم فتــح 
قصاصــة اجلريــدة املوجــودة برفقــه الصــور ليقــرأ عنــوان اخلــرب.

ــهر  ــدق ش ــه يف فن ــاء صديقت ــي واختف ــاب فرن ــرصع ش م
ــيخ. ــرشم الش ب

ــرصة  ــه ب ــه، إذا مل خيطئ ــدة الدهش ــن ش ــالء م ــن ع ــت ع ملع
ــها  ــي نفس ــورة ه ــر يف الص ــق كل ــي تراف ــابة الت ــك الش ــإن تل ف
املــرأة التــي تالحقهــا الكامــرات يف وســائل اإلعــالم الفرنســيه، 
ل هبــا احلــال وارتقــت هبــذا الشــكل يف هــذه  ولكــن كيــف تبــدَّ
ــر  ــم تذك ــًزا .. ث ــدت كن ــرأة وج ــك امل ــرة ... تل ــرة القص الف

ــر. ــة كل ــه جث ــده برفق ــذي مل جي ــت ال ــوار أفرودي س

***
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اســتيقظ هــارون من نومــه مفزوًعا، لقــد عاوده هــذا الكابوس 
الــذي طاملــا كان حيلم بــه يف حمبســه والذي توقــف منذ مدة.

كان جســدة يتفصد عرقــًا، بالرغم من ذلك شــعر بربودة قادمة 
مــن مــكان ما بجانبــه، نزل من رسيــره ونظر إىل طه وجــده يغط يف 
نــوم عميــق، خــرج إىل الصالــة وهو مازال يشــعر أن  ذلك اجلســد 
البــارد يتبعــه، فتــح الثالجــة وأخــذ زجاجة امليــاه، عب منهــا عبًّا، 
ثــم قفــل الثالجــة ومســح بيــده عــى اخلاتــم، نــادى بصــوت عاٍل

- أنا عارف إنك موجود هنا، اظهر وقول يل عايز إيه ؟

ــا و يســاًرا وعندمــا  مل يتلــَق هــارون أي رد، اجتــه ببــرصه يمينً
وجــد أن  كل شــئ هــادئ يف مكانــه هز رأســه يف متلمــل، واجته إىل 
الرسيــر، ومــا أن  وصــل حتى شــعر كأن مطرقة شــديدة قد هوت 
عــى مؤخــرة رأســه، كانــت الربــه شــديدة وقــع عــى إرسهــا 

هــارون عــى األرض فاقــًدا الوعي
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فتح هارون عينيه فلم جيد شــيئًا ســوى الظالم حتســس األرض 
حتتــه فإذا بــه رمال كثيفــه، إذا هو يف صحــراء، حاول االســتناد إىل 
االرض والوقــوف متحاشــيًّا موجــة العطش الشــديد الــذي أملت 
بــه، نظــر أمامــه وخلفــه كانــت الظلمــة كثيفــة يف ليلــة صحراوية 
ليــس هبــا أي شــعاع مــن نــور، نظــر فوقــه إىل الســامء فوجدهــا 
معتمــة خاليــة مــن القمــر أو أيــة نجــوم، ال يــدري إىل أيــن يتجه، 
حتــى شــعر بشــعاع نــور يقــرب منــه مرسًعــا، إهنــا ســياره تعــرب 
مرسعــة عــى الطريــق املمهــد القريــب منــه، حتســس املشــهد عى 
ضــوء الســيارة املنطلــق نعــم هنــاك طريــق يبعــد عنــه خطــوات . 

اجتــه مرسًعــا إليــه ينتظــر أي ســيارة قادمــة، مل يســتغرق وقوفه 
وقتــًا طويــاًل هنــاك بالفعــل ســيارة قادمــة نورهــا مموه بــن األمحر 
ــيارة  ــد س ــا بالتأكي ــذار، إهن ــارة إن ــة صف ــق مطلق واألزرق، تنطل
إســعاف أو ســيارة رشطــه، ارتبــك ال يــدري مــاذا يفعــل، فكــر 
يف اهلــرب لكــن الســيارة توقفــت أمامــه مبــارشة، وخــرج منهــا 
ا رومانيًّا قديــاًم، ويضع  ــا عســكريًّ جمموعــة من احلــرس يرتدون زيًّ
كل منهــم خــوذة حربيــة ختفــي مالحمه تشــبه مالبســهم مــا يرتديه 
املمثلــون يف أفــالم ثــورة العبيــد يف رومــا القديمــة، حــاول هارون 
الفــكاك منهــم، لكنهــم قيــدوه ووضعــوه يف الســيارة ليجد نفســه 
جيلــس وحيــًدا مكبــل املعصمــن أمــام منضــدة خشــبية يف غرفــه 
ســوداء ال يظهــر معاملهــا إال مــن خــالل بقعــه ضــوء صغــرة تأيت 
مــن مــا بعيــد ال يســتطيع أن  يميزهــا، ُفتــح البــاب ودخل جســًدا 
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ــاين  ــكري روم ــد عس ــدي زي قائ ــال يرت ــد الرج ــا ألح عمالق
ويرتــدي خــوذة ختفــي مالمــح وجهــه.

ث اجلسد، أعتقد أنك كدا شايفني. - حتدَّ

ــش  ــه م ــي ؟ بالزم ــان تقابلن ــربود كل دا علش ــارون ب - رد ه
مكســوف مــن نفســك وانــت البــس كل الــدروع دي و شــايل 
ســيف قــد دا وخايــف تظهــر؟، ثم نظــر إىل البدلــة القصــرة التي 
ترتفــع فــوق ركبتــه قائــاًل : وإيه جيبــه النســوان إلى إنت البســها 

دي، جايبــه مــن أهنــي حمــل النجــري  ؟

- أجــاب اجلســد أنــا مــش خايــف أظهــر يف عاملك، أنــا ممنوع 
مــن الظهــور .. بينــا وبنكــم ســد وممنــوع حــد منــا أو منكــم يعرب 
الســد دا، اللقــاء إلــى بنــا دا عامــل زي مــا تكــون بتكلــم واحــد 
صحبــك فيديــو شــات عــى النــت  وهــو يف بلــد بعيــدة عنــك، 
املوضــوع بيكــون حمتاج شــوية أجهــزة وتوصيالت معينة علشــان 

يتــم اللقــاء .. نفــس الفكــرة باختــالف التطبيــق.

- ضحــك هــارون مســتهزئا، مايش يا عــم الفكيــك املهم قول 
يل عايــز إيه ؟

- هــز اجلســد رأســه قائــاًل : مــش عايــز منــك حاجــة، أنا بس 
كنــت بطمــن عليك.

- أجــاب هــارون بانفعــال : تطمن علّيــا ؟  فيك اخلــر يا أخي 
.. تصــدق لــه حــق الــواد طــه ملــا قــال يل انــت إزاي مســخر جــن 
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ومرمــي الرميــه املنيلــه دي، أمــال انتــم الزمتكــم إيــه أصــاًل، أنــا 
اســتفدت إيــه منكــم ؟، ويف اآلخــر جاي تقــول يل بطمــن عليك.

- أجــاب اجلســد أظن إين ســبق وفهمتــك إنك مش مســخرنا 
وال لــك أي ســلطه علينــا، إحنا بس بنســاعدك

- مــايش يــا عم اجلنــي، ممكن تســاعدين بقي وتشــفيل رصفه يف 
الورطــة إىل أنــا فيها دي ؟

- أجاب اجلني لو علمتم الغيب الخرتم الواقع.

- اشــتد غضــب هــارون قائــاًل : إنــت جــاي تدينــي مواعظ!، 
اختــار واقــع إين ابقــي كبر عليلة البكــري وعندي فلــوس متلتله، 
وبقــايل ســنة مــش عــارف اهتنــئ حتــى عــى لقمــة نضيفه، هــو دا 

الواقــع إلــى اختارة؟

- أهــا هــو دا الواقــع األفضــل، إنــت عــارف يــا هــارون إنك 
لــو وقعــت يف إيــد حد مــن إىل عايزينك وبيــدوروا عليــك إيه إلى 

؟ حيصل

- إيه إلى حيصل يعني حدخل السجن تاين ؟

- ال يــا هــارون صدقنــي انت مــش حتخش الســجن، ألن إلى 
عايزينــك طالبينــك يف مصيبه كبــرة قوي، وانت قــدرك يا هارون 
إنــك تكــون املختــار للمصيبــه دي، وطــول مــا انت مــا خمفي عن 

عنيهــم، املصيبة دي بنحــاول نأجلها.
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- أنا املختار ملصيبة كبرة، إيه الكالم إلى يسم البدن دا ؟

- لأســف إنت الشــخص إلــى اتكلمــت عنه النبــوءة، إنت يا 
هــارون مش حــد غرك.

- طــول عمرنــا بنســمع عــن النبوئــة ملــا بتوصــف حــد بيطلع 
بطــل أو زعيــم أو مشــهور، يكــش يكــون لعيــب كــورة، أنــا بقي 

ــايل مصيبة. ــوءة جيب النب

- لأســف إلــى زيــك كتــر بــس مــش بنســمع عنهــم زي مــا 
يف نبــوءة  لشــخص إنــه يصبــح نبي، فيــه نبوءة لشــخص تــاين إنه 

ــيطان يصبح ش

- يا أخي شيطان، شيطان بس أعيش.

- مش حتعيش يا هارون، مش حتعيش.

- قاهلا اجلسد واختفى ليرك هارون يف هم أكرب مما كان فيه.

اســتفاق هــارون عــى صوت طــه وهو هيــزه قائاًل : هــارون بيه 
.. هــارون بيــه إيــه إلى نابك، ،، اســتفاق هــارون قائاًل : عطشــان 
هــات يل ميــه، قام طــه مرسًعا وأحر زجاجــة مياه ناوهلــا هلارون 
الــذي عــب منهــا عًبــا واســتند عــى كتــف طــه الــذي رفعــه عــن 
األرض وألقــاه يف الفــراش قائــاًل: يــا بيــه الزم تشــوف لك حكيم 
تكشــف عنــده يوصــف لــك عــالج لنوبــة الــرسع الشــديدة إلــى 
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بتحصلــك، دي تــاين مــرة جتــي لــك وأنــا معــاك، أنــا خايــف جتي 
لــك وانــت لوحــدك حتعمــل إيه ؟

أشــار هــارون لطه بــأن يصمــت قائــاًل : ســيبني أنــام دلوقتي، 
وغــارت عينيــه يف نــوم عميق

***
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النمسا

ا هذه املرة مل يكن اجتامًعا عاديًّ

هبو واســع تســتوي عليه مخــس مقاعــد مذهبــة، موضوعة عى 
شــكل حلقــه واســعة فــوق ســجادة هنغاريــة، كانــت الكــرايس 
متشــاهبة باســتثناء واحــد كان أكــرب حجــاًم وأدكــن لونــًا، بجانب 
ــا، اضاممة ورق  كل كــريس طاولــة مذهبــة حتمــل مصباًحــا برونزيًّ
للكتابــة، جرًســا مــن الكرســتال، عــى اليســار حلقة نار مســتعرة 

داخــل مدفــأة حجرية.

اســتوى مخــس رجــال عــى الكــرايس كان يعــرف كل منهــم 
مقعــدة مســبًقا، بالرغم مــن كرب أعامرهــم الواضــح إال أن اجلميع 

كان ينبعــث مــن واجهــه محــرة الصحــة والثراء.

و كيف ال ؟ وهم رؤساء املجمع الصهيوين النمساوي.
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حتــدث رئيســهم الــذي كان جيلــس عى أكــرب املقاعد تســتوي 
ا قــالدة ذهبيــة حتتوي  خلفــه عــى احلائــط نجمــة سداســيه، مرتديًّ

عــى عــدة فصــوص كل منهــا منحــوت بداخله رمــز مــا قائاًل :

تعلمــون بمــوت لوشــاتليه بباريــس، كل التقاريــر تؤكــد أن  
احلــادث عارض، وهــذا بالضبط مــا يقلقني، أعتقد أن  الشــخص 

أو اجلهــة املســؤلة عــن قتلــه يعملــون بكفــاءة عالية.

اســتأذن أحدهــم للمقاطعــة قائــاًل : ســيد ) ســيرب ( تتحــدث 
وكأنــك متأكــد أن  احلــادث مدبــر، أليــس مــن املمكــن أن  يكون 
بالفعــل حادثــًا عارًضــا  ؟ جــاء نتيجــة توقــف إحــدى حمــركات 
الطائــرة وهــي يف اجلــو وذلــك ما أكــده تفريــغ التســجيل املوجود 

داخــل الصنــدوق األســود بالطائــرة.

ــاًل : يؤســفني أنــك عــى  ــه ) ســيرب ( يف اســتنكار قائ نظــر اي
ــكل  ــذا الش ــر هب ــت تفك ــوين ومازل ــلم املاس ــه 28 يف الس الدرج

ــدود. ــوي املح العف

ال يوجــد مصادفــات عزيزي لوفــان، نحن من يصنــع املصادفه 
ثــم نقــوم بإهيام اآلخريــن إهنا مصادفــة ونحن موهوبــون يف ذلك، 
واآلن أعتقــد أن هنــاك مــن حيــاول أن  جيارينا يف تلــك املوهبة التي 

ال طاملــا كانــت حكًرا لنــا، وعلينــا أن  نعرف من هــم بالتحديد؟

تدخــل أحدهــم قائــاًل : علينــا أن  نحقــق يف األمــر بأنفســنا، 
ولكــن مــن أيــن نبــدأ ؟
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نبــدأ مــن هلــن صديقيــه لوشــاتليه ووريثتــة، أنا متأكــد أن  هلا 
يــد طــويل يف هــذه اجلريمــه، فمنــذ أن  عرفهــا وقــد انصــاع إليهــا 
بشــكل غــر طبيعي، هــذا الرجــل املاســوين الصهيــوين املخرم، 
هــو بالفعــل ارتقــى ســلم املاســونية بفضل ثروتــه الطائلــه، ولكن 
هــو رجــل ذكــي ومهــم عنــد املافيــا وكان يصاحــب فتــاة عنــد 
اإلفطــار، وأخــرى عنــد العشــاء، كيف اســتطاعت تلك املــرأة أن  
ختتصــه يف عالقــه ليهــب هلــا ثروتــه كاملــة، ثــم يمــوت يف حادث 

عــارض إن صــح كالم لوفــان.

تنحنــح لوفــان قائــاًل : نعم ســيدي عندك حق علينــا أن  نعرف 
كل شــئ عنهــا، أين كانت وكيــف تعرف عليها لوشــاتليه ؟

قــال أحدهم إذًا هل توافقون عى إرســال )ســابرون( للتحقيق 
يف األمــر، فهــو رجل خمرم ولــه خربة كبرة يف تلك املســائل.

أجــاب ) ســيرب ( ال فــا ســابرون صــار كبــر يف الســن، ومل تعد 
لياقتــه كالســابق كــام أن  وســائل التكنولوجيــا احلديثــة أصبحــت 
أصعــب مــن أن  جيارهيا عقــل ســابرون العجوز، وأنــا عندي اآلن 
شــاب مــدرب تدريــب ممتــاز لتلــك املهــام وقــد اختربتــه يف مهام 

شــخصيه، وأعطــي نتائــج رائعة.

نظر بعضهم إىل بعض وسأل أحدهم وما اسم هذا الشاب

تنحنح سيرب قائاًل : اسمه كاظم.
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تراجع اجلميع للخلف قائلن باستهجان : عريب ومسلم.

أجــاب ســيرب : بالنســبه للجنســية فهو فعــاًل من أصــول عربية 
أمــا بالنســبه لالنتــامء الدينــي والوطني، فــإن دينه  ووطنــه املال ... 
املــال فحســب، فهــو آلــة للقتل، قــادر عــى قتل أمــه بدم بــارد إذا 

ا. ــل جمزيًّ كان املقاب

سأل دافلون : اتثق فيه هلذه الدرجة.

أجــاب ســيرب : نعــم، مــا دمــت متأكــًدا أن أحــدًا لــن يدفــع له 
ــر مني أكث

إذا فالنصوت باملوافقة.

رفع اجلميع أيدهيم باملوافقة.

***
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كان رشيــف يقــف يف املستشــفى بجــوار طليقتــه أمــام حجــرة 
العمليــات التــي ختضــع فيهــا ابنتــه إلجــراء عملية توســيع رشيان 
القلــب، مل يكــن يف حالــه مزاجية حتتمــل صوت اهلاتــف الذي رن 
يف جيبــه، هــمَّ أن  يقفــل اخلــط ولكنــه نظــر إىل الرقم الغــر مدون 
ا، انســحب عــن األنظار قليــاًل وأجاب عــى اهلاتف،  ويعرفــه جيدًّ

أنا قولت لك كام مرة متتصلش بيا.

أجابــه عــالء من اجلهــه األخــرى أنــا الزم أقابلك عنــدي ليك 
أخبــار حلــوة مش حينفــع أقوهلالــك يف التليفون.

هــز رشيــف كتفيــه قائــاًل : أخبار حلــوة ؟ وانت جيــي من وش 
أمــك أخبار حلــوة، بقولــك إيه أنــا مش فضيلــك دلوقتي.

قــال عــالء مرسًعــا قبــل مــا تقفــل حقولــك كلمــه واحــدة، 
عرفتلــك فــن مــكان احلاجــة ثــم أقفــل اخلــط .
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اســتلقى رشيــف عــى  إحدى مقاعد املستشــفى وأخــذ يغط يف 
نــوم عميــق وإذا به جيد نفســه داخل

حديقــة تبــدوا ملنــزل مهجــور، يف منتصــف احلديقــة تنتصــب 
ــه  ــا ابنت ــف عليه ــة، تق ــل حديدي ــبية ذات سالس ــة خش أرجوح

ــف. ــام واخلل ــح إىل األم ــمة تتأرج مبتس

يشاهدها من بعيد فتغمره الفرحة.

تزداد حركة األرجوحة.

تتسارع

تبدو عى وجه ابنته أمارات اخلوف

األرجوحــة تبــدأ بالــدوران لفــًة كاملــة حــول نفســها وابنتــه 
ــة متشــبثه بالسلســلة احلديدي

تتسارع اللفات لتصل إىل أقيص رسعة

جيري يف اجتاه األرجوحة حماوالً إنقاذ ابنته.

ولكــن رحًيــا عاصفــة ختــرج مــن األرجوحــة تدفعــه فيســقط 
متدحرًجــا مــن ســطح تــل

يتدحرج حتى يصل لسفح التل

يرفع عينيه ليجد أمامه شاهد لقرب
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مكتوب علية اسمه

رشيف البسطاوي.

تنفتــح عنيــه عــن أخرهــا رعًبــا ممــا يــري، فيحــاول النهــوض 
والفــرار، ولكنــه يتوقــف لشــعوره بزلــزال حتــت قدميــه، يتهشــم 

شــاهد القــرب أمامــه ويراكــم كحجــارة وأنقــاض

وإذا بيد رضيع خترج من بن األنقاض

يسمع رصاخ وبكاء الرضيع

فيمد يده يف حماولة إلنقاذه

فيجذبه الرضيع إىل أسفل لتظلم الدنيا من حوله

وينتفض جسده يتفصد العرق منه وهو يستفيق من نومه.

***
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يف مجــع هائــل جيلــس ملــوك ممالــك اجلــان حييــط هبــم زعــامء 
وكــرباء عشــائر اجلــان، ألول مــرة يف التاريخ من بعد مــوت امللك 
ســليامن، لبــي اجلميع الدعــوة، مل يتخلــف احد منهــم قافزين فوق 

ــم ونزاعاهتم فرقته

منحين شتاهتم و إختالفاهتم

جائوا من كل حدب و صوب عازمن النيه األكيدة عى االحتاد

يتبادلون التحية بصدر رحب من غرمائهم ومنازعيهم

أعــداء األمــس قــد يعــودوا أعــداء بالغــد، ولكــن ليــس اليوم 
كيد لتأ با

فاليوم يوم امللحمة.

اليوم يوم التالحم واإلخياء والتكاتف

القلوب والسيوف والدروع التقت حتت راية واحدة
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الكل واحد ... واحد للكل

مل يكــن هــذا االجتــامع للحديــث املتكــرر عــى رأب الصــدع 
وعــدم التــرشزم

مل يكن للتنديد أو الشجب

مل يكن للحديث عن إرسال معونات

مل يكن للسباب والتالسن

كان خمتلًفا

أحــس اجلميــع بذلــك، وعى الرغــم مــن كل هذا، بــدا عليهم 
ــا الوجوم مجيًع

كان التساؤل، ملاذا تأجل هذا اجلمع ؟

مــاذا لــو أهنم كانــوا مجعوا شــتات شــملهم منذ قــرون مضت، 
ل احلال بالتأكيــد لكان تبــدَّ

أهنم اآلن واقفون مجيًعا عى حافة اهلاوية

الطوفان قادم ال حمالة، فهل يستطيعون صده اآلن ؟

هل يفيد اآلن البكاء عى اللبن املسكوب ؟

يتذكــرون وعالمــات األســى باديــة عــى وجوههم، كيــف لنا 
أن  ننشــغل بنزاعــات ال طائــل منهــا عــام هــو أهم ؟
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كيف لنا أن  نني أن  السد يك يوميا؟

ــاه ليصبــح هشــًا ضعيفــًا وهــذه اجلحافــل وراءه  كيــف تركن
يرقبــون اليــوم الذي ينهــار فيــه، فيملون علينــا ميلة رجــل واحد 

... يربــون أعناقنــا

انسحق ؟... بالتأكيد سوف نسحق

أم أن  هناك أمل باقي، وقد جتدد اآلن باالحتاد

عند اهنيار السد وخروج املنبوذ بجحافله

حن يأتوننا من فوقنا ومن أسفل منا

حن تزوغ األبصار وتبلغ القلوب احلناجر

سوف نكون هناك

ثابتون عى أرض املعركة

***
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جلــس ســيرب خلــف مكتبه بأعــى طابــق باملبنى الضخــم الذي 
يضــم إدارة جمموعــة رشكاتــة، كان مقر جملس األمــن الدويل  يطل 
براســة خلــف احلائــط الزجاجــي، دخلــت الســكرترة ختــربة بأن 
أحدهــم يقــول إنــه عــى موعــد معــك، وناولتــة بطاقــة التعريف، 
نظــر ســيرب إىل البطاقــة التــي مل حتتــوي عــى أيــة بيانــات، فقــط 
شــعار هلرم شــكله أشــبه بــربج ايفــل يعلــوه بعن حــورس مل يكن 

مكتــوب أي أســامء، أشــار إليهــا أن  تســمح لــه بالدخــول.

دخــل الرجــل قوي البنيــة ُمهذب الشــعر مالحمه اجلذابــة ولونه 
اخلمــري يــدل أن  لــه أصــول عربيــة، تقــدم وصافح ســيرب رحب 
به ســيرب وأشــار إليــه باجللــوس قائــاًل : مرحًبــا كاظــم، أعتقد أن  

لديــك أخبــاًرا جيدة.

حتــدث كاظــم بجديــة قائــاًل : مثلــام توقعــت ســيدي، هيلــن 
وراءهــا رًسا كبــًرا وعلينــا كشــفه.
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قال سيرب : هات ما عندك.

اســمها احلقيقــي ليتــول بوفــون، ولــدت يف اليونــان ألم عذباء 
تعمــل بالدعــارة نالــت قســطًا مــن التعليــم ولكنهــا كانــت حمبــة 
للشــهرة فانضمــت لفرقــه غنائيــة وأصــدرت البوم غنائي فاشــل، 
مــرت بعدهــا بحالــة مــن االكتئــاب وقــررت اهلجــرة إىل فرنســا 
كانــت عــى شــفا اإلفــالس والتــرشد حتــى قــرأت يف الصحــف 
عــن عــامل يريد شــاب وشــابة عــذراء لعمــل جتربــه مــا، وكان هذا 
مــن حســن حــظ ليتــول حيــث أهنــا كانــت بالفعــل عــذراء، وقد 
تــم اختيارهــا مــن بــن 37 فتــاة أخــرى، هي وشــاب اســمه جاك 
ليــة اكتشــفت أمــًرا غريًبا، تذكــر منذ  ريبريــه، ومــن حتريــايت األوَّ
عــدة أشــهر حادث مقتــل دكتور كلــر يف مرص عى يــد إرهابين؟

كانــت املفاجــأة كبــرة عى وجة ســيرب، وقــال وما دخــل كلر 
يف هذا الشــأن ؟

كليــر كان هــو العــامل الــذي طلب هــؤالء املتطوعــات واختار 
ــاره عليهــا هــي  ــا وقــع اختي ــول مــن بينهــم ولســت أدري مل ليت
بالتحديــد، إال أهنــا ســافرت معه بصحبــة جاك الشــاب اآلخر إىل 
مــرص وإليــك املفاجــأة الثانيــة، عثــر عى جــاك قتيال يف نفــس يوم 
حــادث مقتل كليــر ولكن يف مدينه رشم الشــيخ، ويف اليــوم التايل 
لوفاتــه كانــت ليتــول يف باريــس تعيــش حياهتــا بشــكل طبيعــي 
حتــى أهنــا مل تذكــر احلــادث وكأن شــيئًا مل يكــن، كيــف يعقل هذا 

من شــابة يف مثــل عمرهــا ...؟؟؟
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ســكت كاظــم عــن الــكالم حــن ملــح الــرشود يف عــن ســيرب 
قائــاًل : ســيدي يبــدو أنــك قــد تذكــرت أمــرًا أو تريــد قول شــيئ 

. ما

بالفعــل كان ســيرب شــارًدا يتذكــر آخــر لقــاء بينه وبــن كلير، 
الــذي كان منزعًجــا جــدًا مــن أنــه ال حيصل عــى الرقــي املرموق 
يف الســلم القيادي الصهيــوين، وأن  فرص الرقــي تذهب إىل ذوي 
املــال أكثــر مــن ذوي العلــم، ولكنــه قريبــًا ســوف يصبــح أغنــى 

منهــم مجيًعــا بعــد أن  تنجــح جتربتــه التــي ســوف هيتز هلــا العامل.

نظر سيرب إىل كاظم قائاًل : ال عليك أكمل حديثك.

أجــاب كاظــم، ليتــول اآلن تديــر كازينــو اهليتيــارا الــذي كان 
ــدة  ــرح ع ــا يط ــو أيًض ــذا الكازين ــن ه ــاتلية، ولك ــه لوش يمتلك
تســاؤالت، جــزء مــن هــذا الكازينــو بنــي بطــراز يشــبه  املعابــد 
إىل حــد كبــر ويقــال إنــه تقــام يف هــذا اجلزء طقــوس غــر عادية، 
ولأســف مل أســتطع دخوله حيث إنــه خاص بالفتيــات العذاري، 
ــات  ــار الفتي ــه وختت ــول بنفســها تــرشف علي وفقــط هلــن أو ليت
بمواصفــات خاصــة التــي يســمح هلــا بالدخــول بعــد أن  جتــري 

هلــن بعــض االختبــارات التــي ال أعــرف كوهنــا حتــى اآلن.

شــكر ســيرب كاظــم عــى هــذه املعلومــات وأخــرج مــن درجة 
دفــر الشــيكات وقــع شــيًكا وأعطــاه لكاظــم قائــاًل : اســتمر يف 
التحقيــق، وحــاول أن  جتند إحــدى هؤالء الفتيات وأن  مل تســتطع 
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فعليــك أن  جتعــل إحداهــن جتتــاز االختبــار وتدخــل إىل الداخل، 
ويف هــذه احلالــة أنــت حتتــاج إىل عاهرة عــذراء.

ــرة  ــاك عاه ــون هن ــف تك ــبيه فكي ــن التش ــم م ــك كاظ ضح
عــذراء، بينــام ظــل وجــة ســيرب جامــًدا دليــاًل عــى أنــه يتحــدث 

ــة. بجدي

***
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كان هــارون يســتعد حلالقــة ذقنه التــي أصبحت يف حــال يرثى 
هلــا، وقــف أمام جــزء املــرآة املتبقي يف هــذه الغرفــة البائســة، وبدا 
بوضــع الصابــون عــى وجــه وإذا بــه ترتعــد مفاصلــه وأحــس أنه 
مقبــل عــى نوبــة رصع أخــرى، ولكنــه جتمــد رعًبــا حــن وجــد 
ــام  ــات وال يتحــرك بتحركــة، وإن ــه بثب وجهــه يف املــرآة ينظــر إلي

ترتســم عليــه ابتســامة باهتة.

ألقى الصابونة من يده وارتد إىل الوراء هلعًا.

عندهــا وجــد وجهــه يف املــرآة حيدثه قائــاًل : ال ختف يــا هارون 
فــإين فكــرت أن  أزورك يف أقــرب وجــه قــد يشــعرك باألمــان فلم 

أجــد إال وجهــك أنت.

أخــذ هارون نفًســا طويــاًل ووضع يــده عى قلبه الــذي أخذت 
ــدق يف عنف. نبضاته ت
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ابتســم الوجــه ســائاًل : مِل كل هــذا اخلوف يا هــارون ؟  وكأنك 
شــاهدت جنيًّا

قاهلا اجلني وقهقه ضاحكًا.

نفــخ هــارون هــواًء مــن فمــه ووقف ســانًدا عــى ركبتــه وقال 
وهــو ينظــر إىل األرض : إيــاك جــاي تطمــن علّيــا ذي كل مــرة ؟

قال اجلني فعاًل جاي أطمن عليك وأودعدك.

نظــر إليــه هــارون قائــاًل: إيــه خــالص حتغــور يف ســتن داهيه 
تاخــدك وترحيينــي منــك ؟، أهــو دا أحــى خــرب ســمعته منــك، 
)ثــم اســتطرد( خــر ناويــت هتاجــر وال جالــك شــغل عنــد ثري 

خليجــي .. قاهلــا هــارون مقهقًهــا

أجاب الوجه : أل ... حنحارب.

الحــظ هــارون مالمــح اجلديــه ترتســم عــى الوجــه يف املــرآة 
فبادلــه نفــس اجلديــة يف ســؤاله

حتحاربوا من ؟

أجاب الوجه : إلى انتم حتحاربوهم قريب.

- ومن بقى إلى احنا حنحاربوهم قريب دول ؟

- يأجوج ومأجوج.
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- كانــت اإلجابه صادمة هلــارون، الذي قال يأجــوج ومأجوج 
مــن ؟ بتوع امللــك ذو القرنن

- مهــا يــا هــارون .. مها بتــوع امللــك ذو القرنن مــع إنه مكنش 
ملــك، كان عامل

- مهــا إزاي ؟ إلــى أنــا أعرفــه عــى حــد معلومــايت القليلــه يف 
الديــن - إنــام دي قصــه كنــا بنســمعها واحنــا عيــال صغريــن - 
إن  يأجــوج ومأجــوج دول حمبوســن عندنــا يف األرض بن جبلن 

ومبنــي قدامهــم ســد خفيفهــم عننا.

- عندكــوا يف األرض ؟؟؟؟ قاهلــا اجلنــي مســتهجنا، طــب مــا 
احنــا كامن عايشــن عــى نفــس األرض إلى انتــم عايشــن عليها، 

وخمفــن عنكــم بــردو علشــان فيه بنــا وبنكم ســد.

- أيــوه صحيــح إزاي فاتــت علينــا دي ؟ قاهلــا هــارون ثم عاد 
هيــرش رأســه، أيــوه معلش بــس أين مــش فاهم.

- يا ابني مش فاهم إيه ؟ اآليات واضحة زي الشمس. 

-  اإلنــس واجلــن ) الثقلــن ( بينــا وبنكــم ســدين ويأجــوج 
ومأجــوج قــوم ال يفقهــون قــوالً معكننــن علينــا وعليكــم، طلبنا 
مــن ذي القرنــن يبنــي ســد تالــت، قــال أعينــوين بقــوه علشــان 

أردمهــم بــن الســدين إلــى بنــا وبنكــم.

- أحس اجلني إن  هارون مازال غر مستوعب.
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- )اســتطرد( اجلنــي حقرهبالــك أكــر، الكــون فيه أبعــاد كتر 
انتــم مــش بتشــوفوها، الراجــل دا كان عــامل ووصــل للبعدين إلى 
بنــا و بنكــم، وجــد من دوهنــام - من دوهنــام دول ؟؟؟ احنــا وانتم 
اإلنــس واجلــن -، وجــد قــوم مــن جنــس تالــت  كانــوا بيجتازوا 
البعديــن، فهــو عمــل ردم بــن البعديــن علشــان يمنــع يأجــوج 
ــم،  ــدين وردم عليه ــن الس ــهم ب ــازه، حبس ــن اجتي ــوج م ومأج
والســد إلــى مــن اجلنــب بتاعنــا خــالص بينهــار وقريــب حينهار 

الســد إلــى مــن اجلنــب بتاعكــم ووحتحاربوهــم  انتــم كامن.

- ســكت هــارون وأخــذ يفكــر يف كالم اجلنــي، ثــم قــال وليه 
بقــى الســد بينهار ؟

- تكلــم اجلنــي : أنتــم يــا أنــس إلــى بتهــدوا الســد علشــان 
أنتــم عباقــرة، أنتــم فعــاًل أذكى خملــوق ربنــا خلقه، لكن لأســف 
ذكاءكــوا دا ذي مــا وصلكــم للتطور إلــى انتم فيه حيكون ســبب 
اخلــراب إلــى حيعــم علينــا وعليكــم، لكــن دا بــردو مينمنعــش 
اعجبنــا الشــديد بيكــم ومننكــرش إننــا بنحســدكم عــى الــذكاء 
إلــى ربنــا اختصكــم بــه، بالرغــم مــن إن  ربنــا إدنــا قــدرات تانية 
مــش عندكــو إال أن  دايــاًم ذكاءكــم كان بيتعــدى قدرتنــا، ثــم قال 
اجلنــي ضاحكنــا مــش انتــم بتقولــوا إن  الشــيطان شــاطر، أحــب 
أقــول لــك أن  انتــم أشــطر منــه، وأشــطر بكتــر كــامن، بــس انتم 

ــدوش ربنا. ــى مبتحم إل
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- حتــدث هــارون متعجًبــا : يا ســالم دا إيــه التواضــع دا كله ؟ 
أول مــرة مشــفكش بتتكلــم بعجرفــة وقلة ذوق

ــا  ــفر النواي ــت س ــت كن ــار أن  إن ــي : دا باعتب ــدث اجلن - حت
احلســنة، إنــت كــامن كنــت بتتكلــم بعجرفــة وقلــة ذوق وبتعتربين 

عبــد عنــدك، وأنــا كنــت بــرد عليــك بنفــس اللهجــة بتاعتــك.

- فكر هارون قائاًل : وازاي بقى إحنا إلى بنهد السد؟

ث اجلنــي قائــاًل : شــوف يــا ســيدي انتــم عندكــم ناس  - حتــدَّ
علــامء يف أوروبــا يف أكــرب مركــز أبحــاث ذرة يف العامل اســمه مركز 
ســرن )SERN( ألبحاث الــذرة، املهم إن  العلامء دول بيدرســوا 
نظريــة اســمها ) نظريــة كل شــئ ( بتــدرس نشــأة الكــون وتكون 
الزمــان واملــكان واألبعــاد الكونيــه، عملــن جهــاز كبــر قــوي 
اســمه املصــادم الكبــر، وبيعيــدوا نفــس التجربــة إلــى عملهــا ذو 

القرنــن الــذي أويت من كل شــئ ســببا.

توقــف اجلنــي عــن إكــامل حديثــه عندمــا رأى هــارون يفتــح 
فمــه يف بالهــة. 

- هنــا حتــدث هــارون قائــاًل : أقطــع دراعــي إن  كنــت فهمت 
كلمــة مــن إلى إنــت قولتهــا، وانت إيــش فهمــك يف احلجات دي 
مــع إنــك جنــي واجلــن أغبياء، عــى رأي واحــد جنــي صاحبي .. 

قاهلــا هــارون مقهقها.
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- أجــاب اجلنــي لــكل قعــدة شــواز وزي مــا فيــه أنــس أغبياء 
شــبهك يف جــن أذكياء شــبهي.

- حتــدث هــارون : إنــام إيــه الفرفشــة إلــى إنــت فيهــا دي، دا 
مــش منظــر واحــد رايــح احلــرب ؟

- أجــاب اجلنــي : خالص يا هــارون معدش فيــه وقت للزعل 
والنكد، ثم إين مش زعالن إين رايح احلرب )ثم استطرد( حقولك 
نصيحــة ) إذا جالتــك فرصــه الختيــار طريقــه موتك فــال تردد (

- ابتســم هــارون وتذكر يف نفســه إنه هو ما قال لــه تلك اجلملة 
نقــال عــن لســان جــدة، وقــد أعجبــه إن هــذا اجلنــي قــد حفظها.

فقال هارون يعني خالص حروح حتارب ؟

- ضحــك اجلنــي قائاًل : أيــوة حروح أحــارب وأديك حرتاح 
. مني

- نظــر هارون إىل الوجه يف املرآة وقد امتالت نفســه وألول مرة 
بمشــاعر إجيابيــة جتــاه هــذا اجلني وقــال له خــد بالك من نفســك.

- مل يــرد اجلنــي وإنــام بادله ابتســامة حانيــة وبدا الوجــه يذوب 
ــون  ــه الصاب ــت بقع ــذي مازال ــارون ال ــه ه ــر وج ــرآة ليظه يف امل

واضحــة عليــه.

***
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تفاجاءت هلن برســالة اتــت إىل بريدهيا االلكروين، شــخص 
مــا خيربهــا أنــه من مــرص وأنــه يعــرف من هــي ومــاذا متلــك وأنه 
حيتــاج إليهــا وهــي حتتاج إليــة أكثر، وختــم حديثه بقــول ... نحن 

آســفون للغايــة ملــا حدث لدكتــور كلر.

قذفــت الرســالة بــرشود هائــل إىل ذهــن هيلــن مل خيرجهــا منه 
إال دخــول إحــدى مســاعداهتا ختربهــا بــأن ميعــاد اختيــار فتيــات 

اهليتيــارا عــى وشــك البــدء وعليها أن  تســتعد.

ــدى  ــن إح ــم م ــي معت ــط زجاج ــف حائ ــن خل ــت هيل وقف
الوجهــن بجوار مســاعدهتا تتفحص وجــوه الشــابات املتقدمات 
للدخــول إىل جمتمــع اهليتيــارا، دون أن  يالحظــن وجودهــا كانــت 
ــه  ــرهتا الذاتي ــة س ــاعدهتا صفح ــر مس ــن فتظه ــر إىل إحداه تش
تقرأهــا يف عجالــة ثــم تشــر إىل أخــرى، وتضــع عــى كل ســرة 
ــت  ــت، وأعط ــى انته ــاعدهتا حت ــا مس ــا تفهمه ــة م ــة عالم ذاتي
ملســاعدهتا بعــض التعليــامت لتبــدأ يف اختبــار الفتيــات قبــل رفــع 
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تقريــر شــامل هلــا عــى أن  يتضمــن التقريــر الركيــز عــى الفتيات 
التــي أشــارت هــي عليهــم .

ــي  ــاة الت ــروز الفت ــا ك ــات ديان ــؤالء الفتي ــن ه ــن ضم كان م
جندهــا كاظــم وكلفهــا بأن تتقــدم الختبار فتيــات اهليتيــارا لعلمه 
أهنــا ســوف جتتــاز االختبــار، كانــت ديانــا فتــاة ليــل تــدرس يف 
اجلامعــة، كانــت رائعــة اجلــامل وشــديدة الــذكاء وبعــد أن  قامت 

بعمليــة جراحيــة بســيطة أصبحــت عــذراء مــرة أخــرى.

لــذا كانــت بالفعــل العاهــرة العــذراء التــي كان يبحــث عنها، 
والتــي ســوف حتظــى بتقديــر شــديد لــدى هيلن فيــام بعد

***

أنــار هبو امللحــق الفســيح التابع لكازينــو اهليتيــارا والتي تطلق 
عليــه هليلن اســم املعبد.

كانت الساعة يف متام الواحدة بعد منتصف الليل.

مل يكــن املــكان حيتــوي عــى أثــاث تقريًبــا، فهــو هبــو فســيح 
كامــل االســتدارة، تنتــرش عــى احلوائــط صــور رخاميــة لرجــال 
ونســاء عرايــا وقــد تتداخلــت أجســادهم يف بعــض لتكــون متاهة 

جســدية ال تنتهــي.

ــا  ــت هب ــطرنج تراص ــة ش ــن رقع ــارة ع ــت عب ــة كان األرضي
ــوداء ــات الس ــوار املربع ــاء بج ــات البيض املربع
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دخلــت هيلن، وهــي ترتدي ما يشــبه الــزي الكهنــويت وتضع 
فــوق رأســها قلنســوة تغطــي معــامل وجههــا ومــن خلفهــا كانــت 
الفتيــات يشــكلن صفــن، كــن قــد ارتديــن نفــس الــزي ضامــن 

أيدهيــم، ال تــرى أصابعهــم بســبب األكــامم الفضفاضة.

يف املنتصــف انتصبــت منضــدة مســتطيلة غريبة الشــكل غطت 
ــت  ــا وأحيط ــى معامله ــذي أخف ــر ال ــر األمح ــن احلري ــرش م بمف
بمقاعــد بنفــس عــدد الفتيات، جلســت هلــن عنــد رأس املنضدة 
ــاة يف مقعدهــا، فأمســكت هيلــن كأس اخلمــر  وجلســت كل فت
الــذي أمامهــا ورفعتــه أمامهــم، فتتبعنهــا الفتيــات بنفــس الفعل، 

مهــت الفتيــات أن  يرشبن كؤســهن وما أن  وضعــن الكؤوس 
عــى شــفاههن، حتــى فاجأهتــم هيلن بســحب املفــرش احلريري 

املوضــوع أمامهــم ليظهــر حتتة قــرب وليســت منضدة  . 

صعقــت الفتيــات عنــد رؤيتهــن القــرب اجلاثــم أمامهــم فمنهم 
مــن ارمتــت مــن مقعدهــا ومنهم من جتشــأت مــا يف بطنهــا ومنهم 
مــن ســقطت مغشــيًا عليهــا. كانــت هيلــن تقلــب النظــر بينهــن 
لــرى رد فعلهــن، مل جيتــاز هــذا االختبــار إال ثــالث فتيــات مــن 
بينهــم ديانــا التــي جلســت هادئــة حتتــي كأســها حتى أهنتــه، ثم 

ــه عــى القرب. وضعت
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ــات ترتيــب أنفســهن وبــدأت هيلــن  أعــاد الفتيــات األخري
تســأل كل واحدة منهم  بشــكل عشــوائي أســئلة تعارف، اسمها، 

ســنها، أيــن تعيــش ومــاذا تعمــل أو تــدرس وهــم جيبــن عليها.

ويف حلظــه قطعــت حديــث إحداهن قائلــًة :من منكن تســتطيع 
أن  تقــوم لرقــص عارية فوق هــذا القرب.

ــر إىل  ــات يف النظ ــدأت الفتي ــا وب ــأة حًق ــؤال مفاج كان الس
ــض. ــن البع بعضه

إال ديانــا التــي انتهزت الفرصــه وصعدت فــوق القرب وخلعت 
مالبســها ونظــرت بثقة إىل عن هيلــن قائلة:

أال توجد موسيقى يف هذا املعبد ؟!

نظرت إليها هيلن وقد ارتسمت عى شفتيها ابتسامة باهته.

***
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-16-

ليله القبض عى هارون الضوي

كانــت كاميليــا تقلب صفحــات األخبار عى هاتفهــا املحمول 
حتــى وقــع نظرهــا عــى اخلــرب الــذي جعــل عينهــا ينفتحــان عــن 

أخرمهــا إلقــاء القبــض عى املجــرم اهلــارب هــارون الضوي.

أكملت كاميليا قرأهتا للخرب الذي يروي قصه القبض عليه  .

ــاء،  ــى اللق ــه ع ــاق مع ــع لالتف ــل بطاي ــد اتص ــارون ق كان ه
أوالً ألنــه حيتــاج بعــض املــال، ثانًيــا لنقاشــة يف أمــر املنبــوذ وتلك 
النبــوءة التــي اخربهــا هبــا اجلنــي والــذي تســبب يف إشــعال نران 

احلــرب داخــل ممالــك اجلــن.

نــزل هــارون يف الصبــاح الباكــر وهــو يرتــدي كوفيــه ختفــي 
أغلــب معــامل وجهــه، ولكنهــا مل تكن تثــر القلق حيــث أن  أغلب 
النــاس كانــوا يرتــدون مثلها يف مثل هــذا اجلو القــارص من فصل 

الشــتاء وخاصــًة يف هــذا الوقــت املبكر مــن الصباح.
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ــدى  ــى إح ــس ع ــول وجل ــم الف ــدى مطاع ــه إىل إح توج
الطــاوالت، جــاءه العامــل طلب طبق مــن الفول، مل يطــل الوقت 
حتــى دخــل طايــع وجلــس أمامــه دون أن  تظهر عليــه أي مالمح 
املعرفــة طلــب طبــق هو اآلخــر، وجلــس يأكله يف صمــت، اخرج 
هــارون ورقــه وضعها بــن ارغفــه العيــش الطقطها طايــع، وفرغ 
االثنــان مــن طعامهــام وحاســب كل منهــم وانطلــق، لركــب كل 

منهــام مواصلــة خمتلفــة ليتأكــدا مــن أن  أحــدًا ال يرقبهــام.

مل يكــن هــذا جمدًيــا، حيــث كان الضابــط عبــد الفتــاح جيلــس 
عــى بعــد منهــام حيــث أنــه تتبــع طايــع منــذ خروجه مــن األقرص 
حيــث أنــه نجــح أخــًرا يف جتنيــد أحــد رجــال طايــع وهــو الــذي 

أخــربه أن  طايــع قــد خــرج للســفر دون أن  يعــرف اجتاهــه.

أخــرج عبــد الفتــاح الالســلكي واتصــل بالقــوة التــي كانــت  
مســتعدة، ومــا أن  شــاهدت هــارون حتــى انطلــق اثنــان للركض 

ورائــه شــاهدهم طايــع فنــادى عــى هــارون حمــذًرا.

ــذي شــاهده يف هــذة اللحظــة  أدار هــارون وجــه إىل عمــه ال
وعبــد الفتــاح ينقــض عليــه، تــردد هــارون يف حلظــة، بــن إنقــاذ 
عمــه أو حماولــة الركــض حيــث أن  االثنــان األخــران قــد اقربــا 
ــت  ــة اعرض ــة بخاري ــا إال أن  دراج ــض هرًب ــاول الرك ــه، ح من
طريقــه وأخــرج قائــد الدراجــة مسدســة ملوًحا به هلــارون، أرسع 
هــارون يف الركــض يف االجتــاه األخــر املتــاح أمامــه ليفاجــأ باثنن 

آخــران يقطعــان عليــة الطريــق، صــاح قائــد الدراجــة
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أوقــف يا هــارون وإال حــرب يف املليان .. أحس هــارون أنه 
ال مفــر .. فوضــع يديــه خلــف ظهــرة وجثى عــى ركبــه .. وصل 
إليــه االثنــان وضــع أحدهــم الكلبــش يف يــده واقتــاداه إىل ســيارة 

الرشطة.

مــا إن أهنــت كاميليــا قــراءة اخلــرب، وتســاءلت يف نفســها عــن 
ــر طه. مص

مل تكــن تتخيــل أن  يأتيهــا الــرد عــن ســؤاهلا بتلــك الرسعــة، 
حيــث رن اهلاتــف، جاءهــا صــوت طــه قائــاًل : أســتاذة كاميليــا 
ــي يف  ــا دلوقت ــا وأن ــدور علّي ــم بي ــه وزماهن ــض علي ــارون اتقب ه

ــي. ــوى انجدين الشــارع ومليــش مت

وصفت كاميليا لطه مكان ينتظرها فيه، وسوف تأيت إليه فوًرا.

***

توجهــت العربــة التــي تقــل هــارون إىل املديريه باإلســكندرية 
حيــث طلــب رشيف حضــور املتهــم الســتجوابه فيام يتعلــق بطه، 
ــه رشيــف، كانــت  ومــا أن  وصلــت القســم الــذي يــرشف علي
فرحــة رشيــف ال ُتوصــف، وأحــس أنه أخــًرا ســوف يضحك له 

لقدر. ا

دخــل عليــه عبــد الفتــاح طالًبــا االنتهــاء مــن حمر االســتالم 
وعمــل اإلجــراءات الالزمــة لرحيــل املتهــم إىل األقــرص.
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األمــر الــذي عارضــه رشيــف بشــدة متعلاًل بــأن هــارون قادر 
عــى اهلــروب مــرة أخــرى من ســجن األقــرص كــام فعلهــا يف املرة 
الســابقة، األمــر الــذي أقنــع بــه رؤســاءه بســهولة، وطلــب منهم 
أن  يظــل هــارون حتــت قبضتــه، وهــو ســوف يشــدد إجــراءات 

احلراســة عليــه حتــى حيــن ميعــاد حماكمته.

مل يكــن أمــام عبــد الفتــاح إال أن  يطيــع األوامر بالرغــم من أنه 
كان يشــعر أن  رشيــف لديــه أمر آخــر غر خوفــه األمني.

كان الرائــد عبــد الفتــاح لديــه بعــض الصداقــات يف مديريــة 
أمــن األســكندرية

ــالع عــى ملــف رشيــف  ــه االطِّ فقصــد أحدهــم وطلــب من
بشــكل ودي، وافــق صديقــه أن  يســمح له بالولــوج مللف رشيف 

ــى مضض. ع

مل يكــن ملــف رشيــف يثــر أي شــك فهــو ملــف جيــد عــى 
أيــة حــال مل يتأخــر يف ترقياتــه، لديــه بعــض االهتامــات بتعذيــب 
املتهمــن ولكــن الهيــم، هنــاك اهتــام وجــه ضده مــن مهــرب آثار 
بــأن رشيــف كان رشيــك لــه فيهــا، و لكــن رشيــف أثبــت عــدم 
صلتــه باجلريمــة واملجــرم يدعــي ذلــك انتقاًمــا منــه ألنــه هــو من 

قبــض عليــه.

***
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جلــس نبيــل يف الكافيــة ينتظــر ) لوســيان ( التــي طلبــت لقاءه 
ــة  ــيدات باملصافح ــدى الس ــه إح ــت إلي ــل، تقدم ــكل عاج بش
قائلــًة: أهــاًل نبيــل آســفه إين اتاخــرت عليــك، اســتغرب يف البدء 
ومــد إليهــا يــده وقبــل أن  يســأهلا عــن شــخصيتها اكتشــف أهنــا 
لوســيان ولكــن شــعرها األســود وعينيهــا البنيتــان كانــت خمتلفــة 
عــى مالحمهــا األوروبيــة املعتادة، بــل إهنا تتحــدث بالغــه العربيه، 
ارتبــك متســائال فقالــت كاميليــا : تعــايل نطلــع نتكلــم يف العربيه 
أفضــل، جلــس نبيــل بجوارهــا بالســيارة مضطرًبــا يشــعر أهنا قد 
خدعتــه، بادرتــه كاميليا قائلــة: اســمي كاميليا، صدقني يا أســتاذ 
نبيــل نحــن مل نحــاول أن  نخدعــك ولكننــا كنــا خائفــن مــن أن  

ــر هويتنا نظه

تساءل نبيل : هل أنتام متورطان يف جريمة ما؟

ردت ال ال أبــًدا ... ثــم ســكتت قليــال وقالــت: تعــايل نــروح 
مقــر املركــز عنــد مســيو فرانكــو وهناك ححكــي لــك كل حاجة.

نظر إليها نبيل قائاًل : هو مسيو اآلن، اسمه احلقيقي فرانكو؟

***

دخل نبيل وكاميليا املكتب عى فرانكو، كان نبيل يبدوا وامًجا.

قــال فرانكو أنــا مقدر موقفــك وعليك أن  تقــدر موقفنا، فلقد 
كنــا خائفن مــن بطش أحدهــم، وهو ظابط رشطه لأســف.
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قال نبيل إذا أنتم فعال هربانن من جريمة.

أجــاب فرانكــو : بالفعــل كنــا عــى وشــك ارتــكاب جريمــة، 
ولكننــا مل نفعــل يمكنــك أن  تعتربهــا توبــة أو خــوف املهــم أننا يف 

احلالتــن مل نفعــل، وأننــا اآلن نحتــاج إليــك أن  تســاعدنا

وأساعدكم يف إيه بقى إن  شاء اهلل، ارتكب معاكم اجلريمة ؟

أجابــت كاميليا ســوف تعرف كل شــئ، ولكن قبــل ذلك نريد 
أن  نعرفــك بأحــد األشــخاص، فتحــت كاميليــا البــاب ونــادت 
عــى طه الــذي دخــل إىل غرفتهــم صامًتا، ينظــر برقــب إىل نبيل، 
قالــت كاميليــا أحــب أن  أعرفــك يــا طه باألســتاذ نبيــل باحث يف 
التاريــخ و هــو رجــل حمــرم وأنــا اثق بــه .. ثــم اســتدرجت .. أنا 
ومســيو فرانكــو نثــق بــه، صافــح طــه نبيــل الــذي عرفتــه كاميليا 
قائلــة: طــه عســكري أمــن مركــزي، وهــو االن متــورط يف قضيــه 
قتــل إحــدى أصدقــاء دكتــور فرانكــو ومطلــوب القبــض عليــه، 

ســحب نبيــل يــده وبــدا يتصفــح وجوههــم يف قلق.

ــه  ــح درج مكتب ــوس، وفت ــو باجلل ــور فرانك ــه دكت ــار إلي أش
وأخــرج لفافــة وضعهــا أمــام نبيــل قائــاًل : هــذه لفافــة بــردي من 
عــرص كليوباتــرا، اكتشــفت ورُسقــت وحاولنــا رشائهــا ولكنهــا 
اختفــت ثــم ظهــرت مــع إحــدى الرجــال مــن الصعيــد الــذي 

أعطاهــا لطــه وهــو حالًيــا يف الســجن  والربديــة معنــا.
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قــال نبيــل : ســيد فرانكــو أنــا حًقــا أهــوى االلغــاز، ولكــن 
صدقنــي لســت يف مــزاج مؤهــل اآلن لكــي أســتوعب ألغــازك.

تدخلــت كاميليــا : إذًا دعنــي أحكــي لــك أنــا وطــه مــا حدث 
ولنبــدأ بمكاملــة اهلاتف الــذي تلقيتها مــن خالد وهو ثــري يمتلك 
رشكــة ســياحة، ولكنــه يعمــل يف جتــارة اآلثــار بصحبــة رشكيــه 
رشيــف وهــو ضابــط فاســد وعــالء الثــري الــذي يملــك املــال 
والنفــوذ دون أن  يفعــل شــئ، كانــت كاميليــا تتحدث بحامســة ال 

يضاهيهــا إال محاســة نبيــل يف االســتامع.

اهنــت كاميليــا وطه رسد قصــه الربديــة لنبيل الذي ظــل صامتا 
ال يــدري مــاذا ُيقال يف هــذا املوقف.

فتدخــل فرانكــو قائاًل :ســيد نبيل حــاول أن  تصدقنــي ال أنكر 
عليــك أين كنــت متحمًســا لذلــك يف البــدء حيــث كانــت الفكرة 
بالنســبة يل جمــرد اعتقــاد آخــر لصديــق متديــن بنبوءتــه مــا، وكل 
دوري إحضــار مــا طلبــه، أبيعــه لــه وأقبــض ثمــن ذلــك، ثــم ال 
يعنينــي األمر يف شــئ فأنا غر متدين وال أعتقــد بمثل هذه األمور، 
ولكــن بعــد مــا قتــل دكتــور كلــر وهــو صديــق قبــل أن  يكــون 
عميــل يشــري اآلثــار، وخرجــت األمــور عــن الســيطرة أصابني 
القلــق ومســتعد لفعــل أي شــئ لوقــف هــذا األمــر قبــل حدوثه.

قال نبيل : وماذا تريد مني أن  أفعل ؟
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- أريد أن  تســاعدنا فأنا كبر الســن وحركتــي أصبحت صعبة 
وطــه  مطــارد وأنــا أخشــى عــى كاميليــا ألين أعــرف أن  رشيــف 

يبحــث عنهــا لــذا نريــدك أن  تســاعدنا يف وقف هــذه التجربة.

- و من أين أبدأ.

- فتــح فرانكــو الربديــة امــام نبيــل و أشــار إىل اجلــزء الــذي 
مــازال غــر مفهــوم مــن الربديــة حتــى االن .. قائــاًل : مــن هنــا.

- نظــر نبيــل إىل الربديــة لدقائــق وقــال : أعتقــد أن الرســالة 
ــه  ــزء بالفرعوني ــذا اجل ــن ه ــة، ولك ــة الديموطيقي ــة بالغ مكتوب

ــة. القديم

- نعم هذا صحيح جدًا مسيو نبيل، قاهلا فرانكو.

- قال نبيل أتعتقد أهنا حتوي لغًزا ما.

ــر  ــس العه ــًا بطق ــًزا متعلق ــوي لغ ــم حت ــا نع ــت كاميلي - قال
ــز. ــل اللغ ــتطيع ح ــوف تس ــك س ــة أن ــي واثق ــدس، ولكن املق

نظر نبيل إىل عينها ومل جيد رد.

***
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رن هاتــف عــالء فأخــذ نفًســا عميقــا قبــل أن  جييــب قائــاًل : 
مكاملــة متأخــرة كالعــادة املفروض كنــت تتصل بيا مــن يومن، أنا 
قريــت خــرب القبض عــى هارون مــن اجلرايــد وكنــت متوقع إنك 
حتتصــل ...قاطعــه رشيــف يف حدة قائاًل : علشــان مكنــش ينفع، 
ثــم رفــع أمــام عينيــه كيــس األحــراز التــي وجــدت مــع هــارون 
ونظــر إىل اخلاتــم املوجــود بداخلــه إنــام دلوقتــي الوضــع خمتلف، 
رتــب لنــا بقــي مقابلــه مــع اجلامعــه عايزيــن نخلــص مــن احلــوار 
دا النــاس عايزيــن يقابلونــا يف اليونــان وانــت طبًعــا مــش حينفــع 
تســافر، إنــت ممكــن تتمســك يف املطــار، وأنا مــش حيمضويل عى 

أجازة.   

أمال من إلى حيسافر؟ 

ابتســم رشيــف قائــاًل : مفيــش غــر خالــد، مرزق طــول عمره 
حتــى الفلــوس إلــى يرفضهــا ترجع تــدور عليه 
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وتفتكر إنه حيوافق؟ 

سيبهويل أنا حعرف أتعامل معاه .

أهنــى رشيــف مكاملتــة مــع عــالء، وأخــرج اخلاتــم مــن كيــس 
األحــراز، ووضــع خامتـًـا آخــر حتــى إنــه مل يكــن حتــى يشــبهه، 
ونــادى عى العســكري ليأخــذ كيس األحــراز ويعيــده إىل مكانه.

***

جلســت ديانــا كــروز عــى أحــدى املقاعــد املطلــة عــى هنــر 
ــن  ــد املهرج ــى أح ــى ات ــاالت حت ــدى املج ــح أح ــن تتصف الس
الــذي وقــف أمامهــا وقــام ببعــض احلــركات الســحرية اخلفيفــه 
 فاخرجــت نقــود مــن حقيبتهــا و اعتطهــا لــه ،  شــكرها وانرصف
مل يكــن هــذا املهــرج ســوي كاظــم, الــذي ركــب ســيارة 
واخــرج  ديانــا  لــه  اعتطهــا  التــي  النقــود  اخــرج  و 
طقــوس  تصــف  ديانــا  كانــت    ، يقرائهــا  وأخــذ  الورقــه 
باالشــمئزاز ممــزوج  باالســتغراب  قرائهــا    ،  اهليتيــارا 
ــول  ــن ) ليت ــي ان هيل ــة اال وه ــة هام ــا بمعلوم ــت خطاهب و اهن
ــذه  ــن ه ــث ع ــم احلدي ــا تتكت ــان و اهن ــافر إىل اليون ــوف تس ( س
ــاص  ــارس اخل ــن احل ــه م ــت باملصاف ــا عرف ــة, اال ان ديان الرحل
هليلــن و الــذي يالطــف ديانــا ,و هــي ال متنعــه حيــث انــة مصــدر 

ــاين ــد وجم ــات جي معلوم

***
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مل يكــن خالــد يتخيــل أن  يتــم األمــر هبــذه الروعــة، هــو اآلن 
ــوس  ــرة باف ــن جزي ــه م ــق ب ــن ينطل ــاص هبيل ــت اخل ــى اليخ ع
ــه  ــًدا أن ــدء مؤك ــدة يف الب ــف بش ــارض رشي ــد ع ــة، لق اليوناني
خــارج هــذه اللعبــة، ولكنــه َقبـِـل يف النهايــة بعــد ضغــط رشيف، 

وإغرائــه بيــرس املهمــة وعائدهــا الضخــم.

ــم  ــأن اخلات ــا بش ــن وإخباره ــه هيل ــو مقابل ــه ه ــا علي كل م
وصاحبــه واالتفــاق معاها عــى املبلغ وطريقــه التســليم باإلضافة 
إىل ضــامن خــروج رشيــف وعــالء وخالــد مــن مــرص بــكل هــذه 

األمــوال.

ــن  ــع هيل ــخيص م ــامع ش ــس يف اجت ــاء كان جيل ــول املس بحل
ــا ..  ــم بينه ومرج

نظر خالد إىل صدر هيلن املكشــوف بأســى قائــال : اهلل يرمحك 
يــا صــايف، ثــم حتــدث  بــام حفظــه عن ظهــر قلب مــن عــالء، كان 
املرجــم يتحــدث إىل هيلــن دون أن  يــرى خالــد عــى وجهها أي 

عالمــة اســتغراب أو مفاجــأة مما يشــك هو نفســه أنــه ُهراء.

ــك  ــن يل أن ــذي يضم ــا ال ــًة : وم ــًرا قائل ــن أخ ــت هيل حتدث
ــر كاذب ؟ غ

فتــح هاتفــه عــن صــورة خاتــم هــارون، أو باألصــح خاتــم 
إيــرس إلــه احلــرب.
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مل تدم املقابلة لوقت طويل

ــرص  ــدوم إىل م ــة بالق ــد أن  وعدت ــرسوًرا بع ــد م ــرج خال وخ
ــرام الصفقــه يف أقــرب وقــت إلب

أثنــاء خروجــه مل يفــت عــى بــال ديانــا -التي كانــت تصاحب 
هيلــن يف تلــك الرحلــة - أن تأخــذ هلــذا الزائــر العــريب صــورة 

أرســلتها يف حلظتهــا إىل كاظــم للتحــري عــن الرجــل.

***
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اعثر عى املنشود ... واتبع اخلصلة ... وأقم الطقس

ــي  ــة الت ــم اجلمل ــة فه ــاًل يف حماول ــبوًعا كام ــل أس ــس نبي جل
ــة  ــن اللغ ــده ع ــه ي ــئ طالت ــرأ كل ش ــة، ق ــا الربدي ــوت عليه احت
اليونانيــة والفرعونيــة ومل جيــد شــيئًا مماثــاًل، قــرر أن  خيربهــم غًدا 
بأنــه عاجــز عن فهــم هذا اللغــز وترك كل شــئ، كان يفكــر بخيبة 
األمل الشــديدة التي ســوف تشــعر هبــا كاميليا وكان ذلــك حيزنه.

كان يفكــر إذا اعتربنــا أن  الطقــس هــو العهر املقــدس بال أدنى 
شــك، عندهــا البــد أن  يكــون املنشــود هــو مــن ســيقوم بعمليــه 
النــكاح وهــو نفس الشــخص الــذي يرتــدي خاتم إيــرس، وطبقا 
ملــا قالتــه كاميليــا وطــه بالتأكيــد هذا املنشــود هــو هــارون، يتبقى 
لدينــا ســؤال واحــد ما املقصــود باتبــاع اخلصلــة ؟ هنــاك أمر آخر 
أن  الســوار كان شــكله عبــارة عــن خصلــة شــعر ملفوفــة مثــل 
األفعــى وهــذا يعنــي أن  اخلصلــة ترمز إىل شــئ ما، ولكــن ما هو.
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أخــذ يقــرأ يف خمتلــف األســاطر اإلغريقيــه بــال هــدف علــه 
جيــد مبتغــاه، مــن ضمن مــا قــرأ أســطورة قديمــة مللــك كان لديه 
قنينــه مملــؤة بســائل حيتــوي عى عــدة عنارص، كانــت هــذه القنينة 

مصــدر قوتــه وكان الســائل ال يعــرف أحــد كنهــه إال هــو. 

ويف يــوم أخــرب رجاله أنه ســوف يقوم  برحلة ســوف تســتغرق 
بعــض الوقــت، وبالفعــل اســتقيظ رجالــه يف يــوم فوجــدوه قــد 
اختفــى وبحثــوا عنــه يف كل مــكان فلــم ُيعثــر لــه عى أثر، اســتمر 
الوضــع ملــدة حتــى ظنــوا أنــه هلــك، ولكنهــم فوجئــوا بــه يدخل 
ــل يف  ــا مثي ــن هل ــياء مل يك ــا وأش ــاًل هبداي ــوم حمم ــم ذات ي عليه

عرصهــم. 

حاولــوا أن  يعرفــوا منــه كيــف حصل عى هــذه األشــياء لكنه 
مل جييبهــم، بــل إنــه اختفــى مــرة أخــرى واختفــت معــه القنينه ومل 

يعثــر هلــام عــى أثر .

مل تكــن تلــك هي املــرة األوىل التي يقــرأ فيها نبيــل تلك القصه، 
ولكــن هــذه املــرة خطر عى باله شــئ مل خيطــر من قبل وتســاءل يف 
نفســه : هــل املقصــود مــن هــذه القصــه أن  هــذا الرجل قد ســافر 
إىل عــرص آخــر وانتقــل بالزمــن ؟ ثــم ابتســم يف نفســه قائــاًل : هل 
يمكــن أن  يكــون هــذا الرجل جــاء إىل عرصنا نحن وأن  األشــياء 
التــي عــاد هبا إىل عــرصه هي أشــياء من عــرص التكنولوجيــا الذي 

نعيــش فيه ؟؟
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لكــن هناك شــئ آخــر قــد اســتوقفه، كان عــن نبــوءة تلمودية 
مــا كان قــد اســرجعا ذهنــه أثنــاء دراســة املاجســتر، كانــت هذه 
ــاين  ــوين اليون ــد الفرع ــع املعتق ــر م ــكل كب ــق بش ــوءة تتطاب النب
بميــالد رضيــع ) حورس ( الــذي ينتظــرة اإلله بــان ) ذو القرنن(  
مل تكــن يف ذات املوضــوع إال مــن جانــب واحــد أال وهــو تــزاوج 

ــوة بالفتنة الق

***
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اســتقر هــارون يف عربــة الرحيــالت التــي ظلت تســر ملســافة 
ــوت  ــه ص ــل أعقب ــار هائ ــوت انفج ــمع ص ــل أن  يس ــة قب طويل
إطــالق نــران، هــب املســاجن اآلخرين مــن مقاعدهــم حياولون 
أن  يشــاهدوا مــن خلــف قضبــان النوافــذ مــا حيدث باخلــارج، إال 
هــارون الــذي ظــل هادئــًا يف مكانه فهــو اآلن يعــرف أن  هناك من 

حيــاول إخراجــه وهتريبه.

اســتمر إطــالق النــار بضــع دقائــق بعدهــا أحس املســاجن أن  
هنــاك من حيــاول كــرس القفــل مــن اخلارج

قــام هــارون مــن مكانــه متوجًهــا ناحيــة البــاب يف انتظــار أن  
يقــوم رجالــه بكــرس القفــل، ولكــن دهشــته كانــت كبــرة حينــام 
فتــح البــاب عــن رجــال ليســوا مــن مجاعتــه، بــل إهنــم جمموعــة 
مســلحة يرتــدون الــزي الواقــي امللثــم، ومــا أن  شــاهدوه حتــى 
عصبــوا عينيــه واقتــدوه معهــم يف عربــة مــن عرباهتــم املصفحــة 

وفــروا هاربــن.

***
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علــم الضابــط عبد الفتــاح بخرب هروب املســاجن ومــن بينهم 
هــارون مــن عربة الرحيــالت فاســتدعى طايــع من حمبســه وفتح 

معه اســتجواب:

- هارون فن يا طايع ؟

- إنت إىل بتسأل يا باشا، مش انتم إىل حبسينه ؟

- هارون هرب يا طايع.

بــدت عــى طايــع معــامل الدهشــه والفــرح، وهــو الشــئ الــذي 
اســتغربة عبــد الفتــاح، قــال طايــع :  واهلل فرحتنــى يــا باشــا، ويــا 

تــري هــرب مــن القســم وال املحكمــة.

- انت حتستعبط وتعمل نفسك مش عارف؟

- و غلوتك يا باشا ما اعرف.

- و ملا انت مش عارف ... أمال من إلى هربه.

- هو كامن يف حد هربه.

- فيــه مســلحن هامجــوا عربيــه الرحيــالت، وقتلــوا ضابــط 
وأربــع عســاكر وهربــوه، ودم العســاكر دول يف رقبتــك يــا طايــع 

ورشيف ألجبلــك إعــدام.

- حتولــت نظــرة طايع مــن الفــرح إىل اخلوف والتوتر وتســاءل 
يــا باشــا ممكن أعــرف من الضابــط إلــى كان هارون حتــت إيده ؟
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- بالرغــم مــن غرابــة الســؤال إال أن  عبد الفتاح أجــاب املقدم 
رشيف البســطاوي.

- هــب طايــع مــن مكانــه قائــاًل: يــا باشــا أنتــم الزم تلحقــوا 
هــارون، هــارون اختطــف ورشيــف إلــى خطفــه، احلقــوه يا باشــا 
حيقتلــوة، أنــا ميهمنيــش آخــد إعــدام وال مؤبــد املهــم تلحقــوا 

هــارون، هــارون ولــد اخــوي يف خطــر.

- نظــر عبد الفتــاح إىل طايع وهــو يف ثورة، وراقــب معامل وجه 
وهــو خبر يف ذلك، أن  طايــع ال يكذب، أخذ عبد الفتاح  يفكر أن  
اهلجــوم عــى عربــه الرحيالت هــذه املــرة كان باســتخدام عربات 
مصفحــة ومدافــع هــاون وهو األمــر املســتبعد أن  يكــون جمموعه 
مــن مطاريــد اجلبــل حيصلون عــى مثل هــذه األســلحة واملعدات.

ــدة إىل  ــع ويعي ــذ طاي ــكري ليأخ ــاح العس ــد الفت ــادى عب - ن
حمبســه، وظــل طايــع يف ثــورة، اســتوقفه  عبــد الفتــاح يســأله: إيه 

عالقــه رشيــف البســطاوي هبــروب هــارون؟

- اســأل طــه يــا باشــا .. طــه عايــش مماتــش ... دور عــى طــه 
وانــت تالقــي هــارون.

أشــار عبــد الفتــاح للحــارس باالنــرصاف وبــدأت شــكوكه 
جتــاه رشيــف تتأكــد، لقــد غــادر اإلســكندريه وجــاء إىل األقــرص 
ســعيًا وراء هــارون، ومل يســلمه عندمــا تــم القبض عليــه هناك ثم 

ــارون. هرب ه



 خروج أنتيخرسيتوس

286

تذكــر أنــه قــد اطلع عــى ملف رشيــف وتذكــر قضيــه هتريب 
اآلثــار الــذي اهتمه أحــد املتهمــن هبا.

اتصــل عبــد الفتــاح بصديقــه بمديريــة اإلســكندرية يســتعلم 
عــن أحــد مــا اســمه طه لــه عالقــه برشيــف، وكانــت املفاجــأة أن  
طــه كان عســكري أمــن مركزي حتت قيــادة رشيــف، ومتهم بقتل 
أحــد علــامء اآلثــار األجانــب ويعتقــد أنــه مــات، ثــم أردف :عى 

فكــرة دا بلدياتــك مــن األقرص.

شــكر عبــد الفتــاح صديقــه وأهنــى املكاملــة بعــد أن  أخــذ بعد 
املعلومــات عــن طه واســتدعى العســكري قائــاًل :هــات يل عنوان 

طــه نبيــل الفار.

***
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ــات  ــا، فتي ــذة مكتبه ــف ناف ــن خل ــب م ــن تراق ــت هيل كان
ــت  ــيل يف الوق ــى اللي ــادالت باملله ــن كان ــي يعمل ــارا الالئ اهليتي

ــوس. ــه طق ــام في ــذي ال تق ال

ركــزت برصهــا عــى ديانــا التــي كانــت جتــوب الصالــة طوالً 
وعرًضــا، تريض مجيــع احلضــور، تتبــادل الضحكات واملــزاح من 

. جلميع ا

اجلميع حيبها، ويعجب هبا، ويريدها أن  ترافقه إىل الرسير.

ولكنهــا كانــت ملتزمــة بتعليــامت هيلــن، أو يف احلقيقــة هــي 
ملتزمــة بتعليــامت كاظــم الذي أمرهــا أن  تلتــزم بتعليــامت هيلن 
-  ذلــك الــذي مل تكــن هيلــن عــى درايــة بــه -  كل مــا تعرفــه أن  

هــذه الشــابة لدهيــا موهبــة مميزة.

لذا قررت هيلن أن  ترافقها ديانا يف رحلتها إىل مرص.

***
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الفصل  الرابع

كل شئ

-1-

جلســت كاميليــا مــع فرانكــو يف انتظــار نبيــل بلهفــة شــديدة، 
وقــد بدت عليهــا أمــارات الســعادة، أعاد عليهــا فرانكو الســؤال 

أحقــا قــال لــِك أنــه توصــل إىل حــل اللغز ؟

فرانكــو لقــد ســألتني مــن قبــل، وقلــت لك أنــه أكــد يل ذلك، 
ونحــن يف انتظــارة اآلن لكــي خيربنا بكل شــئ، دق جــرس الباب. 

خرجــت كاميليــا مرسعــة لتفتــح لــه البــاب، وجدتــه يقــف 
مبتســاًم ردت لــه االبتســام وأقبلــت تلثمــه عــى خــده قبلــة.
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مل يكــن نبيــل معتــاًدا عــى مثــل هــذا النــوع مــن التحيــة، حتى 
أنــه أثنــاء تواجــده لدراســة املاجســتر يف باريس مل حيصــل إال عى 

عــدد حمــدود مــن قبــالت التحيــة، شــعر باالرتباك والســعادة.

أخذتــة كاميليــا من يــده لتدخل بــه إىل مكتب فرانكــو اجلالس 
ينظــر إىل نبيــل بارتيــاب قائــاًل : أصحيــح مــا أبلغتني بــه كاميليا، 

هل توصلــت إىل حــل اللغز؟

ــاًل :  لقــد عكفــت أســبوًعا كامــاًل، قــرأت  ــل قائ ابتســم نبي
فيــه كل مــا وقعــت عليــه عينــي يف تاريــخ كليوباتــرا بــل التاريــخ 
البطلمــي ككل، عاداهتــم وتقالدهيــم وطقوســهم َعلني أجد شــيئًا 

مــا يتحــدث عــن خصــالت شــعر 

قاطعته كاميليا : وماذا وجدت ؟

مــط شــفتية قائــاًل : لأســف مل أجــد شــيئًا، ولكــم أن  تتخيلوا 
مــدى خيبــة األمل التي شــعرت هبا ولــوال أن  الوقــت كان متاخًرا 
ليلــة أمــس لكنــت اتصلــت بكــي لكــي أخــربك أســفي الشــديد، 

وأطلــب منكــم أن  تبحثــوا عــن شــخص آخر ليســاعدكم .

واســتطرد قائــاًل : تركــت كل شــئ وذهبــت ألخلــد إىل النوم، 
ولكنــي مل أســتطع النشــغال ذهني، فتذكــرت ُكتيــب صغر كنت 
أحرتــة مع الكتــب واملراجع الكبرة، اســتهواين اســمه ) األدب 

واألشــعار يف العــرص اليوناين (
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راقــت يل فكــرة أن  أبــدأ يف قــراءة أي تراهــات تســاعد عــى 
النــوم، وإذا يب أجــد ضالتــي. 

تساءل فرانكو ماذا وجدت ؟

ــوس  ــى )بكاليامخ ــق يكن ــاين عري ــاعر يون ــعري لش ــص ش ن
ــكندرية  ــة اإلس ــا ملكتب ــاعر أمين ــذا الش ــن ه ــد ُع ــي( وق القورين

ــده. ــن بع ــوا م ــاء خلف ــالث أمن ــتاذا لث ــة، وكان أس القديم

حثتة كاميليا عى اإلجياز قائلًة :  ماذا كان يقول هذا النص؟

ابتســم نبيــل وهــو يــرى اإلثــارة يف عينهــا، راق لــه هــذا، وقال 
قــد توديــن يف البــدء أن  تعــريف عنــوان النص!

وما هو؟ .. أجابت كاميليا

)خصلة شعر برنيكي (

تبــادل فرانكــو وكاميليــا النظــرات وصمتــا ليحثــا نبيــل عــى 
إكــامل مــا يقــول.

***

ــتقلت  ــرة، اس ــار القاه ــة مط ــن صال ــول م ــروج ليت ــور خ ف
الســيارة الفارهــة التــي كانــت يف انتظارها وقامت بتشــغيل رشحية 
اخلــط املــرصي، أجــرت اتصــاالً قالــت فيــه: أنــا اآلن يف مــرص، 

حــدد ميعــاد ومــكان االلتقــاء، 
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أقفلت اخلط .  

بــدت عى خالــد عالمــات االرتباك وهــو يضغــط أزرار هاتفه 
ليعيــد االتصــال برشيــف لكــي يبلغه هبــذا النبــأ التي ظــل ثالثهتم 

يســتعدون له طيلة أســبوعن.

***

ــعر  ــة ش ــدة ) خصل ــن قصي ــه ع ــا كان يروي ــل م ــل نبي أكم
ــاًل : ــي( قائ برنيك

كانــت برنيكــي ابنــة ماجــاس حاكــم قورنيــة ) برقة( شــديدة 
احلســن واجلــامل، بــل كانــت أشــد فتنــه مــن مثيــالت عرصهــا، 
وقــد اشــتهرت بخصالت شــعرها الطويــل التي هــام بحبه رجال 
عرصهــا، كان ماجــاس ولدهــا أخــو بطليمــوس الثاين مــن أمه و 
لكنــه ثــار عليــه، وأعلن نفســه حاكاًم مســتقاًل عــى برقــه، وبرغم 
ذلــك ظلــت برقــة تابعة ملرص حتــت إمــارة بطليموس الــذي فّضل 

عــدم مواجهــه ماجــاس النشــغاله بحرب الســلوقين بآســيا، 

ولكــن عنــد وفــاة ماجــاس وجــد بطلمــوس الثــاين أن  الوقت 
قــد حــان إلعادة فرض ســطوتة عى إمــارة ) برقه ( وذلــك بخطبة 

برنيكــي البنــه وويل عهدة بطليمــوس الثالث، 

العــرض الــذي راق لربنيكــي حيــث أنــه ســوف جيعــل منهــا 
ملكــة عــى عــرش اإلســكندرية، ولكــن أمهــا التــي كانــت تكــرة 
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بطليمــوس وابنــه، قــررت أن  تزوجهــا رغــم عنهــا مــن املقــدوين 
ــوس(.  )ديميري

كان ديميريوس هييم بربنيكي عشــقا، فاســتدرجته برنيكي إىل 
خمــدع أمهــا لتقيــم  معــه عالقة محيميــة، وغــدرت به وتركتــه قتيال 
وســط دمائــه التي ســالت عــى رسير أمهــا، يف رســالة واضحة من 
برنيكــي ألُمهــا، التي مل جتــد ُبًدا غر إرســاهلا لأســكندرية لتتزوج 

ــوس الثالث *حقيقة بطليم

كاد نبيــل أن  ينتهــي مــن حكي قصتــه لوال أن  ســمعوا صوت 
جــرس البــاب، متلملــت كاميليــا قائلــًة: و دا مــن دا إلــى جــي 
الســاعدي ؟ فطلبــت مــن طــه أن  يذهب لفتــح الباب، يبــدوا أهنا 
قــد نســيت يف هــذه اللحظــه أن  طــه خمتبــئ، وليــس مــن الصواب 
أن  يعــرف أحــد أنــه هنا، ولكــن طه شــعر باحلرج مــن أن  يرفض 

طلبهــا فقــام متجًهــا إىل الباب.

***
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يف النمســا كان اجتامًعــا مهــوالً، حــر فيــه معظــم الرجــال 
ــامع  ــم االجت ــة، ض ــة العاملي ــة الصهيوني ــى احلرك ــون ع القائم
العــرشات مــن رجــال اللــويب الصهيــوين العاملي، رجــال األعامل، 

سياســن، أصحــاب نفــوذ.

تبــادل اجلميــع اهلمهــامت والــكالم اجلانبــي، أي ســبب عظيــم 
هــذا يدفــع ســيرب أن  جيعلنــا نــرك كل أعاملنــا وراءنا، ونــأيت عى 

ــه الرسعة ؟ وج

توقــف احلديــث عند رؤية ســيرب يدخل إىل قاعــه االجتامعات، 
توجــه بخطــى ثابتــه ناحيــة املنصة جلــس عــى مقعده، ثــم أعطى 

هلــم اإلذن يف اجللوس. 

ــه يقــوم  ــإذا ب أشــار إىل كاظــم الــذي كان جيلــس بمفــرده، ف
ليضــع أمــام ســيرب ملفــًا بــه بعــض األوراق، ثــم عــاد إىل مقعــده، 
تبــادل احلضــور النظــر وتســاءلوا عــن مالمــح كاظــم العربيــة، 
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أيعقــل أن  يكــون عربًيــا بالفعل ويســتخدمه ســيرب، بل و يــأذن له 
بحضــور هــذا االجتــامع ؟

بــدأ ســيرب حديثــه قائــاًل : مل أكــن أتوقــع أن  يســعفني الزمــان 
وأمجعكــم ألنبئكــم هبــذا النبــأ اجللــل، إهنا البــرشى التــي انتظرها 
ــا طيلــة قــرون، لقــد جــاءت البشــارات وأطــل  ــا وأجدادن آباؤن
زمــن زعيمنــا وخملصنــا و مســيَّانا، اســتعدوا لرثــوا األرض بمــن 
عليهــا، ســوف يصبــح ملــك األرض مجيًعــا لبني صهيــون ويصر 
الغوييــم* )البــرش مــن غر اليهــود ( اآلخــرون عبيــد ودواب لنا. 

ســوف تصبــح راياتنــا عاليــة خّفاقة ويكــون زعيمنا هــو زعيم 
األمــم، لقــد كافحنا وناضلنا ضــد االضطهاد الــذي كاد أن  يفتك 
بنــا لقــد صربنــا وصــرب مــن ســبقونا، متاســكنا معــا، وتشــابكت 

أيادينــا وانتظرنــا تلك اللحظــه الفارقــة لقرون . 

لــوال جهودنــا وجهــود الســابقن، ما وصلنــا إىل تلــك اللحظه 
احلاســمة يف التاريــخ الصهيوين، 

ــه انتهــى وقــت  ــوم فبــكل رسور أود أن  أعلمكــم  أن ــا الي أم
التعــب، وجــاء وقــت اخلــالص 

إهنا حلظات البعث للمخلص.

املسيَّا
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أطفئــت أنــوار القاعه لتظهر من خلفه شاشــه عرض ســينامئيه، 
ــذي  ــب األرض، ال ــاء لكوك ــن الفض ــورة م ــرض لص ــدأت ع ب
بــدا بعيــًدا ثــم اقربــت الصــورة أكثــر فأكثــر لتظهــر املحيطــات 
والقــارات، وتبــدأ الصــورة يف الوضــوح أكثر لتظهر عــى الصورة 
األهرامــات املرصيــة، ثــم تتوقــف الصــورة ليبــدأ دوران الزمــن 
عكــس االجتــاه، وتــزال مــن فــوق األهرامــات عالمــات تعريــة 
الزمــن، لتبــدو االهرامــات يف آخــر األمــر كأهنــا حديثــة البنــاء، 
ثــم تســتمر الصــور يف عــرض أشــخاص يبنــون األهرامــات، ثــم 
ينــرصف نفــر منهــم ليذهبــوا يف اخلفــاء للجلــوس مــع آخريــن 
ــض  ــم بع ــيل عليه ــم يم ــف أمامه ــم، يق ــه إىل ُمعل ــتمعون في يس
األحاديــث ثــم يســر اجلميع ليقفــوا أمام بحــر، وتشــاهد جيوش 
قادمــة مــن خلفهم فيــرب هــذا امُلعلــم البحــر بعصاه، فينقســم 
البحــر إىل جبلــن عظيمــن، فيعــرب اجلميــع ويغــرق اجليــش بعــد 
ذلــك تظهــر صورة هــؤالء اجلمع يبــدو عليهم التعــب واإلرهاق، 
وهــم جالســون يســتمعون إىل ُمعلمهــم يف اخلالء لتقــرب الصورة 

أكثــر فأكثــر إىل الصحــف التــي تكتــب، لتمــأ الشاشــه عبــارة.

العهد القديم 

سفر دانيال ) اإلصحاح 12 (

نبوءة دانيال

أو ما تعرف بأسم 
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السفر املختوم

ئِيــُس اْلَعظِيُم اْلَقائـِـُم لَِبنِي . 1 يِف ذلـِـَك اْلَوْقــِت َيُقــوُم ِميَخائِيــُل الرَّ
ــٌة إىَِل ذلَِك  َشــْعبَِك، َوَيُكــوُن َزَماُن ِضيــق مَلْ َيُكْن ُمنْــُذ َكاَنْت ُأمَّ
ــى َشــْعُبَك، ُكلُّ َمــْن ُيوَجــُد  اْلَوْقــِت. َويِف ذلِــَك اْلَوْقــِت ُينَجَّ

ــْفِر. َمْكُتوًبا يِف السِّ

اِقِديَن يِف ُتــَراِب األَْرِض َيْســَتْيِقُظوَن، هُؤالَِء . 2 َوَكثـِـُروَن ِمــَن الرَّ
. ــِة، َوهــُؤالَِء إىَِل اْلَعاِر لـِـالْزِدَراِء األََبِديِّ َيــاِة األََبِديَّ إىَِل احْلَ

وا َكثِِريَن إىَِل . 3 َلــِد، َوالَِّذيــَن َردُّ ــوَن َيِضيُئــوَن َكِضَياِء اجْلَ َواْلَفامِهُ
ُهوِر. اْلــرِبِّ َكاْلَكَواكـِـِب إىَِل َأَبــِد الدُّ

ــْفَر إىَِل َوْقِت . 4 ــا َأْنــَت َيــا َدانِيــآُل َفَأْخِف اْلــَكاَلَم َواْختـِـِم السِّ » َأمَّ
ُحوَنُه َوامْلَْعِرَفــُة َتْزَداُد«. النَِّهاَيــِة. َكثِــُروَن َيَتَصفَّ

َفنََظــْرُت أنــا َدانِيــآَل َوإذا بِاْثنَــْنِ اخريــِن َقــْد َوَقَفــا َواِحــٌد ِمــْن . 5
ُهنـَـا َعــَى َشــاطِِئ النَّْهــِر، َوآَخــُر ِمــْن ُهنَــاَك َعــَى َشــاطِِئ النَّْهِر.

ُجــِل الالَّبـِـِس اْلَكتَّــاِن الَّــِذي ِمــْن َفــْوِق ِمَيــاِه النَّْهــِر: . 6 َوَقــاَل لِلرَّ
»إىَِل َمَتــى اْنتَِهــاُء اْلَعَجائِــِب؟«

ُجــَل الالَّبَِس اْلَكتَّــاِن الَِّذي ِمــْن َفْوِق ِمَيــاِه النَّْهِر، . 7 َفَســِمْعُت الرَّ
ــيِّ إىَِل  ــَف بِاحْلَ ــاَمَواِت َوَحَل ــَو السَّ اُه َنْح ــرْسَ ــاُه َوُي ــَع ُيْمنَ إِْذ َرَف
ــمَّ َتْفِريــُق  ــإَِذا َت ــْنِ َونِْصــٍف. َف ــاٍن َوَزَماَن ــُه إىَِل َزَم ــِد: » إِنَّ األََب

ِس َتتـِـمُّ ُكلُّ هــِذِه«. ــْعِب امْلَُقــدَّ َأْيــِدي الشَّ
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َوأنــا َســِمْعُت َوَمــا َفِهْمــُت. َفُقْلــُت: »َيا َســيِِّدي، َما ِهــَي آِخُر . 8
هِذِه؟«

ــٌة إىَِل . 9 ــٌة َوخَمُْتوَم ــاَمِت خَمِْفيَّ ــآُل ألَنَّ اْلَكلِ ــا َدانِي َفَقــاَل: »اْذَهــْب َي
َوْقــِت النَِّهاَيــِة.

اُر . 10 ــا األرَْشَ ُصــوَن، َأمَّ ــُروَن َوُيَبيَُّضــوَن َوُيَمحَّ َكثـِـُروَن َيَتَطهَّ
ــوَن  ــِن اْلَفامِهُ اِر، لكِ ــُد األرَْشَ ــُم َأَح ا. َوالَ َيْفَه ــوَن رَشًّ َفَيْفَعُل

ــوَن. َيْفَهُم

ِب . 11 ائَِمِة َوإَِقاَمِة ِرْجــِس امْلَُخرَّ َوِمــْن َوْقــِت إَِزاَلِة امْلُْحَرَقــِة الدَّ
َأْلــٌف َوِمَئَتاِن َوتِْســُعوَن َيْوًما.

ــٍة . 12 ــاَلِث ِمَئ ــِف َوالثَّ ــُغ إىَِل األَْل ــُر َوَيْبُل ــْن َينَْتظِ ــى ملَِ ُطوَب
ْمَســِة َوالثَّاَلثِــَن َيْوًمــا. َواخْلَ

يَح، وَتُقــوَم لُِقرَعتَِك . 13 ــا َأْنَت َفاْذَهــْب إىَِل النَِّهاَيــِة فَتْســَرِ َأمَّ
اِم«. ــِة األَيَّ يِف هِنَاَي

تبــادل اجلميــع النظــر واهلمهمــة فيــام بينهــم وبــدأ اجلميــع يف 
التســاؤل مــاذا يقصــد مــن ذلــك ؟

***

ــاح  ــيرب الفتت ــده س ــذي أع ــم ال ــرض الفيل ــى ع ــد أن  انته بع
املؤمتــر، قــام أحــد احلضــور مــن كبــار الســن طالبــًا الكلمــة، أذن 
لــه ســيرب، فتحدث قائاًل:  ســيد ســيرب نحــن نخطط لقدوم املســيَّا 
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منــذ قــرون ويف كل مــرة يتــم إعالمنــا أن  األمــر بات وشــيكا، ثم 
ال حيــدث أي شــئ، فــام اجلديــد هــذه املــرة ؟

تنحنــح ســيرب قائــاًل : لقــد أثــرت نقطه هامــة أهيا الشــيخ، نعم 
أنــا مثلــك، تــم إعالمي أكثــر من مــرة أن  األمــر بات وشــيكا ويف 
كل مــرة ال شــئ حيدث، أما هذه املــرة أود أن أقول لــك أنه بالفعل 
حــدث شــئ جديــد، بــل قــل إنــه قــد حدثــت أشــياء جديــدة .

قاطعــه الرجــل قائــاًل : أرجــوك ال حتدثنــي عــن تغــر املنــاخ 
وحــدوث الــزالزل واالضطرابــات السياســيه والعســكريه التــي 

جتتــاح العــامل، لقــد ســمعنا هــذا مــن قبــل.

هــز ســيرب رأســه نافيــا : بالرغــم مــن أن  هــذه األحــداث هــي 
ــه،  ــة، وعالمــات هامــة عــى قــرب جميئ ــًا مفصلي بالفعــل أحداث
إال أننــي لــن أحتــدث عنهــا هــذه املــرة، األمــر باختصــار هــو أننــا 
نســتطيع اآلن أن  نؤكــد بنســيه 99% أننا أخرًا وجدنــا الربا ادومه 

) البقــرة املقدســة (.

وهــو حدث مل حيــدث من قبــل يف التاريخ الصهيوين، ويســتعد 
اآلن حاخاماتنــا بالتعــاون مــع رجــال السياســة للتجهيــز لطقــس 

التطهــر، الــذي ســوف نقــوم به داخــل املســجد األقى. 

ُفتحــت أعــن احلــارضون عــن اخرهــا و قــد اصاهبــم اخلــرب 
بصدمــة حقيقيــه، بالفعل تلــك املــرة األوىل التي ُيعلــن فيها ذلك، 

فتلــك البقــرة تعتــرب أم النبــؤات القــراب زمــن املخلــص. 
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تكلــم الرجــل وقــد بدت عــى وجهــه عالمات احلــامس : اآلن 
ســيد ســيرب قــد اســتحوزت بالفعــل عــى اهتاممــي، فكــرة العثور 
عــى البارا ادومــا كافية جلعلنــا نقوم باســتعداداتنا، فهــل هناك أي 

شــئ آخر .

ــال  ــفر داني ــد س ــر : ُيع ــر آخ ــاك أم ــم هن ــيرب : نع ــدث س حت
املختــوم مــن أكثــر ألغــاز التــوراة صعوبــة، والتــي ظلــت لقــرون 
ــه  ــرصح ب ــو م ــا ه ــك مل ــرها، وذل ــبياًل إىل تفس ــد س دون أن  جت
ــِف  ــآُل َفَأْخ ــا َدانِي ــَت َي ــا َأْن ــطر 4 4 » َأمَّ ــفر يف الش ــل الس داخ
ــُه  ُحوَن ــُروَن َيَتَصفَّ ــِة. َكثِ ــِت النَِّهاَي ــْفَر إىَِل َوْق ــِم السِّ ــَكاَلَم َواْختِ اْل
ــْزَداُد لــذا كان هنــاك رشط أســايس لتفســره، هــو أن   ــُة َت َوامْلَْعِرَف
ــم  تكــررت  ــة )آخــر الزمــان (، ث ــة يف وقــت النهاي ــزداد املعرف ت
ــاَمِت  ــآُل ألَنَّ اْلَكلِ ــا َدانِي ــْب َي ــطر 9  اْذَه ــة يف الش ــس اجلمل نف

ــِة  ــِت النَِّهاَي ــٌة إىَِل َوْق ــٌة َوخَمُْتوَم خَمِْفيَّ

لــذا كان مــن الواضــح أنــه لــن  يرفــع اخلتم عــن الِســفر إال يف 
وقــت النهايــه، عندمــا يــزداد العلــم وتــزداد املعرفــة، وبــام أننــا يف 
عــرص العلــم واملعرفــة، عندمــا قمنــا بتطبيــق النظريــات العلميــة 
احلديثــة عــى ما جاء يف الســفر، خــرج لنا تفســًرا مرموقًا للِســفر، 

وهــذا يعنــي أننــا يف وقــت النهاية !

***



 خروج أنتيخرسيتوس

301

تــردد طــه قبــل فتــح البــاب، ومــا إن  فتــح املــزالج ختشــب 
وجهــه عنــد رؤيــه الشــخص الــذي يقــف أمامــه ســائاًل : إنــت 

طــه ؟

تلعثــم طــه يف الرد وفكــر لثانية يف اهلــرب، ولكن الرجــل بادره 
بدفعــه إىل الداخــل، وأقفــل البــاب خلفه قائــاًل : متخافــش يا طه 

أنــا جي أســاعدك .

ــة طــه يدخــل عليهــم الغرفــه مــع هــذا  ــع برؤي تفاجــأ اجلمي
الشــخص الغريــب، فانتفضــت كاميليــا ســائلة : مــن دا يــا طه ؟ 

إزاي تدخلــه كــدا مــن غــر اســتئذان؟

طأطــأ طــه رأســه ومل جيــب فتحــدث الرجل قائــاًل : أكيــد إنت 
أســتاذة كاميليــا وانــت مســر فرانكــو، ثــم نظــر إىل نبيــل وقــال 

وانــت معرفكش

م من الرجل قائــاًل : إحنا الــى مانعرفكش..  اغتــاظ نبيل وتقــدَّ
إنــت من وعايــز إيه؟

مــد الرجــل يده إىل نبيــل مصافًحــا: الرائد عبد الفتــاح مباحث 
آثــار األقرص.

ــاء  ــا إلخف ــد يده ــا أن  مت ــت كاميلي ــع وحاول ــكت اجلمي س
ــا  ــوش أن ــاًل : ماختاف ــا قائ ــاح الحظه ــد الفت ــن عب ــة، ولك الربدي
هنــا مــش بصفــة رســمية، أنــا جــي أســاعدكم وباطلــب منكــم 

ــاعدوين. تس
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حتدث نبيل بتشكك قائاًل: نساعدك وتساعدنا يف إيه؟

ــف  ــدم رشي ــى املق ــض ع ــا نقب ــاح : إنن ــد الفت ــاب عب أج
البســطاوي.

نظرنبيل إىل طه وكاميليا قائاًل : رشيف دا الى ...

أجــاب طــه : أيــوة يا أســتاذ نبيــل هو رشيف باشــا الــى عامل 
يف كل ده!

ســحب عبــد الفتــاح مقعــًدا جلــس عليــه قائــاًل : أعتقــد إننــا 
حمتاجــن نتكلــم.

بــدأ عبــد الفتــاح حديثــه قائــاًل : طبعــا أنتــم مســتغربن مــن 
إلــى أنــا بقولــه وفاكريني عامــل لكم فــخ، صدقوين مــش حمتاج، 
كفايــه إين أقبــض عى طــه وعليكم بتهمــة إخفاء شــخص هارب 
مــن العدالــة، دا غــر الربديــة دي إلــى تدخلكــم يف قضيــه اجتار يف 

اآلثــار، إنــام أنــا مــش عايــز أئذيكم .

حتدث نبيل : وانت عايز إيه ؟

أجاب عبد الفتاح : عايز أعرف احلقيقه .. أنا عندي شــك كبر 
أن  رشيف فاســد، وعندي شــك كامن أن  هو إلى خطف هارون .

هنا قاطعه طه هو هارون اختطف من السجن ؟
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أيــوة يــا طــه هــارون اختطــف، ومــش البكريــه إلــى خطفــوه، 
البكريــة مــش عارفــن هــو فــن أصــال، والزم أعــرف كل حاجة 

علشــان نلحــق هــارون ... دا لــو كان لســه عايــش!

حتدثت كاميليا : عايز تعرف إيه بالضبط ؟

ــاح : كل حاجــة، أي معلومــة حتقولوهــا حتكــون  ــد الفت عب
مفيــدة ليَّــا يف القبض عى رشيف، وكل التشــكيل العصــايب بتاعه. 

قالت كاميليا : دي حكاية طويلة.

ــاًل  ــه قائ ــر لط ــة، ونظ ــا حاج ــش وراي ــا م ــاح : وأن ــد الفت عب
:عايزيــن نجــرب  كبايــة شــاي  صعيــدي كدا مــن إيد طــه، وانتم 

حتكــويل احلكايــة مــن طأطــأ لســالمو عليكــم.

كاميليا : حتصدقنا ؟

مط عبد الفتاح شفتيه وتبادل النظرات إليهم دون أن  جييب

جلست كاميليا قائلة : أوك ححكي لك كل حاجة.

***
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-3-

جلــس كل مــن رشيــف وخالــد وعــالء، وأمامهــم )ليتــول( 
ــة  ــتديرة بغرف ــدة مس ــول مائ ــم ح ــا( ومرج ــاعدهتا )ديان ومس

ــربى. ــادق الك ــد الفن ــات بأح اجتامع

بــدأت )ليتــول( احلديث بالســؤال عــن اخلاتم وصاحبــه، نظر 
رشيــف إىل عــالء الــذي أخــرج علبــة اخلاتــم مــن جيبــه ومــد يده 
بــه إىل )ليتــول( ولكن رشيــف أرسع بأخــذه قائاًل وهــو يف أيدينا:  

تشــوفيه وهــو يف إيدنا.

مطت )ليتول( شفتيها ومدت يدها إىل رشيف يف رصامة،

تلجلــج رشيــف ووضــع اخلاتــم يف يدهــا، قلبــت اخلاتــم يمينًا 
ويســاًرا، تفحصتــه ونظــرت إىل أعينهــم قائلــة ما ترمجــه املرجم : 

- وفن صاحبه؟

أخــرج رشيــف هاتفــه وضغــط عــى أيقونــة الصــور، لتظهــر 
صــورة هلارون وهــو ملقًى عى األرض يف إحــدى الغرف املغلقة..
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ث عالء : أظن كده إحنا عملنا الى علينا، الدورعليِك! حتدَّ

أشــارت )ليتــول( لـــ )ديانــا( التــي وضعــت أمامهــم حقيبــة 
ــاًل :  ــالء قائ ــم ع ــدوالرات، ابتس ــر رزم ال ــا لتظه وفتحته

- ممتاز بس هنعمل إيه بالفلوس من غراجلوزات؟

فتحــت )ديانــا( حقيبــة يدهــا لتخــرج ثالثــة جــوازات أجنبية 
بأســامء ومهيــة، عليهــا صــور الثالثــة، ولكــن )هيلــن( حتدثــت: 

- مش هتستلموا اجلوازات إال بعد التنفيذ!

تساءل رشيف : تنفيذ إيه المؤاخذة؟

- الزم أنا وهارون ننام مع بعض.

ــك  ــو قدام ــِت أه ــا ان ــارون؟ م ــمعنى ه ــد: واش ــدث خال حت
تــالت رجالــة! ثــم نظــر إىل عــالء فابتســم واســتطرد : قدامــك 
رجلــن ونــص )وقهقــه هــو ورشيــف بينام ظلــت هي ومــن معها 

ــت(. يف صم

قالت : الزم هارون، ويكون يف ميعاد ومكان حمدد.

تساءل رشيف : وفن بقى املكان ده؟

أجابــت : حاليًّــا مــا اعرفــش بــس أعــرف حــد يعــرف، وانت 
مســئول إنــك جتيبه. 
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وفتحت هاتفها لتفتح أيقونة الصور وختتار إحداها وترهيا هلم،

أجاب الثالثة مًعا يف دهشة : فرانكو وكاميليا ... تاين!!

***

عقــب االنتهــاء مــن االجتامع، خــرج ثالثتهــم شــاعرين بخيبة 
األمل من لقائهم بـ )ليتول(، كانوا يتبادلون احلديث أثناء عبورهم 
لــويب الفنــدق، الــذي كان جيلس فيه أحدهــم يطالع اجلريــدة، وما 
إن  عــربوا مــن أمامه حتــى أخرج هاتفــه وأجرى اتصــاالً هاتفيًّا..

تلقــى كاظــم املكاملــة اهلاتفيــة وقــام مــن مقعــده أثنــاء املؤمتــر، 
توجــه ناحية ســيرب الــذي توقف عــن احلديث وأخفض رأســه إىل 
فــم كاظــم يســتمع إىل حديثــه باهتــامم، ثم أومــأ برأســه إىل كاظم 
دليــال عــى املوافقــة، اعتــدل كاظم وعــدل هندامــه واجتــه خارًجا 

مــن القاعــة متوجًهــا إىل املطار،

***

استمراحلارضون باملؤمتر يتابعون حديث سيرب.

قال ســيرب : ســوف أخربكم بأحدث تفســرات الســفر املختوم 
التــي توصل إليهــا العلامء .

ــرب  ــدث إىل ال ــال كان يتح ــح أن  داني ــن الواض ــه م يف البداي
عندمــا رأى رجــالن، وصــف أحدهــم أنــه يرتــدي الكتــان بينام مل 

يصــف اآلخــر بشــئ، هــل لــدى أحدكــم تفســر لذلــك ؟
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تبــادل اجلميــع النظــرات إىل أن  رفــع أحدهــم يــده : ربــام كان 
اآلخــر يرتــدي اجلينــز .. قلها مقهقًهــا فضحك البعــض، ولكنهم 
ــا  وجــدوا نظــرة احلســم يف عــن ســيرب ممــا يعنــي أنــه ليــس وقًت

للمــزاح، فاعتــذر الرجــل وجلــس، بينــام حتــدث ســيرب قائــاًل : 

رجــالن يقفــان عــى حافتي النهــر، بعدهــا يتحدث عــن أناس 
ــر  ــل اخل ــن يمث ــد الرجل ــرون ارشار، أي أن  أح ــون وأخ طيبي
واآلخــر يمثــل الــرش، وأحدهم يرتــدي الكتــان وهو الــذي يقف 
يف نفــس ناحيــة النهــر التي يقــف عندها دانيــال، أي انه انســان من 
البــرش - حيــث أن  اإلنســان هــو املخلــوق الوحيــد الــذي يرتدي 
مالبــس -، بينــام اآلخــر ليــس إنســيًّا وليــس مــن جنــس البــرش، 
ويقــف عــى اجلهــه األخرى مــن النهــر، أحدهم مقرب مــن الرب  
وهــو االنســان الذي يرتــدي الكتــان، و هو ًمن حتــدث معه الرب، 
واآلخــر مبعــد عــن رمحــة الــرب، لــذا قد وجــه إليــه الــرب عبارة 
مقتضبــة يف هنايــة الســفر دون أن  يســمح لــه باحلديــث، والغريب 
أن  الــرب قــد توجــه بالســؤال إىل البــرشي الــذي يرتــدي الكتــان 
قائــاًل : إىَِل َمَتــى اْنتَِهــاُء اْلَعَجائِــِب ؟ وهــذا شــئ غريــب، كيــف 

للــرب أن  يســأل : هــل الــرب ال يعــرف لكي يســأل ؟

ــم  ــمعت أحده ــًة: س ــا قائل ــارضات يده ــدى احل ــت إح رفع
يقــول : إنــه ليس ســؤاالً عن عــدم معرفــه، بل هو ســؤال الغرض 
منــه االختبــار، مثلــام يضــع املعلــم اختبــاًرا للتالميــذ للتأكــد مــن 
اســتيعاهبم للــدرس، أو أنــه مثل الســؤال الذي يلقيــه رئيس اجلند 
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إىل جنــودة، لإلطمئنــان بــأن كل منهــم يعرف جيــًدا الــدور الذي 
ســوف يقــوم بتأديتــه أثنــاء املهمة املكلــف هبا.

حيَّاها ســيرب قائاًل : نعم أحســنتي ســيديت هو كذلــك بالضبط، 
ثــم يكمل ســيرب حديثــه : هنا جييــب الرجــل الذي يرتــدي الكتان 
ــُه إىَِل َزَمــاٍن َوَزَماَنــْنِ َونِْصٍف، ولكنه قبــل أن  جييب قام  قائــاًل :  إِنَّ
اُه،  بعمــل إشــارة معينة هلــا مدلول علمي خطــر َرَفــَع ُيْمنَاُه َوُيــرْسَ

أي أنــه رفع يــده اليمنــى وبعدها رفع يــده اليرسى.  

وهــو كالم عجيــب ومبهــم، وكأن الرجــل مكلــف باالنتقــال 
إىل عــدة أزمنــة، االنتقــال إىل املســتقبل والعودة إىل املــايض، وذلك 
برتيــب رفــع يديــه، فعندمــا يرفــع يــدة اليمنــي تعني االنتقــال إىل 
املســتقبل وبعدهــا يرفــع يــده اليــرسى، أي أنــه يرجــع إىل املايض، 
وذلــك للقيــام ببعــض املهام والتي البــد أن  تكــون يف موعد حمدد، 

و صفــه بالوقــت الــذي تتفــرق فيه أيــدي الشــعب املقدس.

شــاهد ســيرب نظــرات التملمــل يف أعــن احلضــور، وكأهنــم 
يســتمعون إىل هــراء ال طائل من ورائــه، ففكرة االنتقــال يف الزمن 

هــذه قــد شــوهتها أفــالم الســينام وهــي مســتحيله علميًّا . 

أكمــل ســيرب حديثــه قائــاًل : أعلم مــا تفكــرون فيــه، إن  األمر 
ــذا  ــم أن  ه ــمحوا يل أن  أخربك ــن اس ــا، ولك ــر منطقيًّ ــدو غ يب
الرجــل البــرشي قــد حتدثــت عنــه التــوراة يف موضــع آخر) ســفر 
ــيح  ــل بمس ــذا الرج ــف ه ــد ُوص ــاح (  وق ــعياء45 االصح اش
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الــرب أو راعــي الــرب الــذي أمســك الــرب بيمينــه ألَْفَتــَح أمامه 
، َواألَْبــَواُب التــي الَ ُتْغَلــُق، أخربوين مــا مها املرصاعن  اَعــْنِ امْلرِْصَ
ــرب  ــا ال ــوف يفتحه ــك س ــع ذل ــق، وم ــي ال تغل ــواب الت واألب
ملســيحه، أليــس املرصاعــن مهــا الزمــان واملــكان ؟ الذيــن نعيــش 
فيهــام دون أن  نتمكــن مــن جتوزمهــا، وأن  العلــم احلديــث يف زمن 
املعرفــه  حيــاول جاهــًدا الوصــول إىل إمكانيــة املــرور واالنتقــال 
عــرب الزمــن، والعلــم أيًضا يفــرض أن  للكــون أبعــادًا أخرى غر 

إبعــاد املــكان والزمــان املعروفــه ؟ * حقيقــة.

أمل يتــم إنشــاء مركــز )ســرن( ألبحاث الــذرة من أجــل عمل 
جتربــة االنفجــار الكبــر وإحــداث حمــاكاة لكيفيــة إنشــاء الكــون 

وتكــون الزمــان و املــكان ؟؟ ****** حقيقــة هامــة.

***... يمنكم زيارة صفخة رواية ) خروج انتيخريســتوس( 
عــيل فيس بوك و جــود ريدز ***

أبــدى احلضــور رغبته يف أن  يســتكمل ســيرب حديثــه، فتحدث 
ســيرب متابًعــا ملا بــدأه من تفســر للســفر املختوم، 

بعدهــا  يتحــدث دانيال وحياول االستفســار عام حيــدث حوله، 
ولكــن الــرب مل جييبــه و يقــول لــه اْذَهــْب َيــا َدانِيــآُل ألَنَّ اْلَكلاَِمِت 
خَمِْفيَّــٌة َوخَمُْتوَمــٌة إىَِل َوْقــِت النَِّهاَيــِة أي أنــه مل حيــن موعــد التفســر 
بعــد، ويف آخــر اإلصحــاح يوجــه الرب حديثــا إىل الرجــل االخر 
ــاعر  ــن أي مش ــايل م ــث خ ــو حدي ــان وه ــدي الكت ــذي ال يرت ال
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إجيابيــه، ولكنــه أمــر لــه بــأن يذهــب ليســريح يف حمبســه، وينتظر 
حتــى يــأيت موعــد خروجــه  يف هنايــة الزمــان.

يَح، وَتُقــوَم لُِقرَعتِــَك يِف  ــا َأْنــَت َفاْذَهــْب إىَِل النَِّهاَيــِة فَتْســَرِ َأمَّ
ــاِم هِنَاَيــِة األَيَّ

بالتــايل نحــن هنــا نتحدث عــن كائن خُملــد غر فاين، بــاٍق عى 
قيــد احليــاه حتى هناية الزمــان، وهــو بالتأكيد متواجــد يف بعد آخر 
مــن أبعــاد املــكان الغر منظــور، والــذي ســوف ينفتح هــذا البعد 

ليخــرج منه هــذا املارد.

مــن تفســرنا للســفر اتضح لدينــا، أنــه  يف هناية الزمان ســوف 
تكــون هنــاك ملحمــه كبــرة بن اخلــر والــرش، يلتبس فيهــا األمر 
عــى البــرش وال تــدري، مــن يف جهــة اخلــر، ومــن يف جهــه الرش، 
حيــث أن  اجلبهتــن ســوف يتزعمهام رجــالن، لكل منهــام قدرات 
ومعجــزات كبــرة، أمههــا هــي قــدرة االثنــن عــى  التنقــل بــن 

ــان واملكان . الزم

لكــن لــكل منهــام طريقتــه يف ذلــك، فالرجــل البــرشي ســوف 
يكــون ممكــن مــن اهلل، يأخــذ بأســباب العلــم، 

أمــا الرجــل اآلخر الغــر برشي، فهو مــارد من اجلــن ال تنطبق 
عليــه أصــاًل قوانن الزمان واملــكان التي تنطبــق علينا.

قام أحد احلضور من جملســة وهو يتحدث باســتغراب شــديد : 
ســيد ســيرب، كأنك حتكي مشــاهد من فيلم خيال علمي ســينامئي.
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هز ســيرب رأســه جميًبــا : لك أن  تتخيــل أن  ما ســوف حيدث يف 
الواقــع يفــوق كل ما شــاهدتم يف أفالم اخليــال العلمي.

انتظروا قدوم اخلارقون 

Avengers

انتظــروا رجــل قــادم باالنتقــال عــرب الزمــن، يف مواجهــة مارد 
مــن اجلــن خــارج مــن بعــد آخــر غــر منظور 

انتظروا وشاهدوا العجب الُعجاب.

ــيرب  ــون يف س ــم يثق ــه، إهن ــرات الدهش ــور نظ ــادل احلض تب
ــراء، ــأي ُه ــدث ب ــه ال يتح ــًدا أن ــون جي ويعرف

ولكــن مــا يقولــه قــد فــاق اخليــال .. فهــل فعــاًل إننــا يف زمــن 
العجائــب الزمــن الــذي ســوف يتفــوق فيــه الواقــع عــى  اخليال.

رفــع أحــد احلضــور يــده طالًبــا الســؤال : ســيد ســيرب، ملــاذا مل 
ينــادي الــرب عــى كل من الرجلــن باســمه أو لقبــه؟   فأنا أعرف 
ائِيَل  أنــه مكتــوب يف ســفر اشــعيا )ألَْجــِل َعْبــِدي َيْعُقــوَب، َوإرِْسَ
ْبُتــَك َوَأْنــَت َلْســَت َتْعِرُفنـِـي(، فام  خُمَْتــاِري، َدَعْوُتــَك بِاْســِمَك.. َلقَّ

هــو لقــب هــذا البــرشي أو مــا هو لقــب هــذا املخلــوق اآلخر؟

تنحنــح ســيرب قائــاًل : نعــم، هــذا ســؤال جيــد، البعــض ذهب 
إىل أن  االثنــن هلــام نفــس االســم واللقــب؛ لذلــك مل ينــاد الــرب 

عــى أي منهــام بلقبــه وإنــام عــرف أحدهــم أنــه يرتــدي الكتان.
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وهــذا دليــل عــى الفتنــة التــي ســوف يوجههــا البــرش الطيبون 
واألرشار، عندمــا يــأيت آخــر الزمــان ويظهــر شــخصن، كالمهــا 
يمتلــك نفــس القــدرات واملعجــزات اخلارقــه، وهلام نفــس اللقب 

ويقفــا االثنــن يف حــرب يواجهــان بعضهــام البعــض، ســوف 
ــق ؟ وأي  ــون احل ــوف تك ــة س ــديد، أي جبه ــاس ش ــدث التب حي

جبهــه تكــون الباطــل ؟

لذلــك الِســفر يتحــدث عــن أن  الفامهــون ســوف يفهمــون 
ويعرفــون احلــق مــن الباطــل 

ــِن  اِر، لكِ ــُد األرَْشَ ــُم َأَح ا. َوالَ َيْفَه ــوَن رَشًّ اُر َفَيْفَعُل ــا األرَْشَ َأمَّ
ــوَن ــوَن َيْفَهُم اْلَفامِهُ

تكلــم أحدهــم وقــد بــدت عــى وجــه عالمــات احلــامس : بام 
ــن  ــا الشــعب املقــدس فســوف نكــون نحــن الفامهــون، الذي أنن

يعرفــون مــن منهــم راعــي الــرب ومــن عــدوه، 

أجاب سيرب وقد بدأ عليه الوجوم قائاًل : نعم، بالتأكيد.

حتــدث آخــر قائــاًل : أليس مســيح الــرب هو كــورش الكبر ؟ 
بُّ ملَِِســيِحِه، لُِكوَرَش  كــام جــاء يف ســفر اشــعياء هَكــَذا َيُقــوُل الــرَّ
 ، الَّــِذي َأْمَســْكُت بَِيِمينـِـِه ألَُدوَس أمامــه ُأمَمـًـا، َوَأْحَقاَء ُمُلــوٍك َأُحلُّ

، َواألَْبــَواُب الَ ُتْغَلُق اَعــْنِ ألَْفَتــَح أمامــه امْلرِْصَ
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أجــاب ســيرب : من املعــروف أن  زمــن امللك كــورش جاء بعد 
نــزول التوراة بعدة قــرون، وقــد كان اليهود األوائل مســتضعفون 
يف األرض، وقــد انقذهــم امللــك كــورش مــن أيــدي نبوخذ نرص 
الــذي كان يبطــش هبــم، لذلك تكريــاًم وختليًدا له  تم إضافة اســمه 
إىل الســفر الغــر مذكور فيــه أي أســامء أو ألقاب، قــد يكون ذلك 
خطــأ كبــر بالتأكيــد وقع فيــه أحبار اليهــود األوائل، ولكــن علينا 
أن  نلتمــس هلــم العــذر، فقــد كان إضافــة مقاطــع إىل التــوراة أو 
حــذف بعض األجــزاء منها، كان يقصــد بذلك املصلحــة العامة .

رفــع أحــد الشــباب يــده، وعندما أذن له ســيرب باحلديــث، نظر 
إىل احلضــور قائــاًل: أتعلمــون أن  مســيح الرب هذا قــد ورد ذكرة 
يف كتــاب املســلمن املقــدس باســم ) ذي القرنــن ( وأن  القــرن يف 

اللغــة العربيــة هي وحــدة زمنيــة مقدارها ....

نظــر إليــه احلضــور باشــمئزاز، بينام قاطعه ســيرب قائــاًل اجلس 
أهيــا الشــاب فــال نريــد ســامع معلوماتــك عــن اللغــة العربيــة، أو 
غرهــا ثــم أشــار إىل رجــل آخر مــن احلضــور إلعطائــه الكلمة  . 

قــام الرجــل قائاًل:  واآلن ســيد ســيرب مــاذا نحن فاعلــون، وما 
الغرض مــن هــذا االجتامع ؟

أجــاب ســيرب : الغــرض مــن هــذا االجتامع هــو إعالمكــم أننا 
ســوف نبــدأ اســتعدادتنا القصــوى الســتقبال املســيَّا الــذي بــات 

قدومــه أمــًرا وشــيًكا جًدا.
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قــام الرجل املســن الــذي حتــدث يف أول االجتامع و قال : ســيد 
ســيرب، أن  جمــرد العثــور عــى البــارا ادومــا )البقــرة املقدســة ( هلو 
شــئ كايف جلعلنــا نقــوم باســتعداداتنا، فهــل هنــاك أي شــئ آخــر 
تريــد إخبارنــا بــه بخــالف )البــارا ادومــا ( و ) الســفر املختــوم (، 

يبــدو أنــه يــوم األخبــار اجليدة .

حتــدث ســيرب : بالفعــل هنــاك أمر آخــر، ففي هــذه األثنــاء  نام 
ــزات األخــرة  للجــامع املقــدس والــوالدة  ــا أن  التجهي إىل ِعلمن
املقدســة للمســيَّا تتــم االن، والغريب أن  األمر قــد حدث دون أي 
ترتيــب مــن ِقبلنــا، ولكنها مشــيئة الــرب، ولكننا علمنــا يف الوقت 
ــبل إلفســاح الطريــق لتلــك العمليه،  املناســب، ونســعي بكل السُّ
حيــث أن  هبــا بعــض العقبــات والتــي نعمــل عــى تذليالهــا يف 
اخلفــاء، وأن  لــزم األمــر ســوف نتدخل بــكل قوتنــا ونفوذنا حتى 

يتــم األمــر كــام جيب.

حتــدث الرجــل : هــل هنــاك أي معلومــات يمكــن إخبارنا هبا 
ــأن؟ يف هذا الش

أجــاب ســيرب: لأســف ســيدي ال يصــح اإلعــالن عــن أي 
معلومــات نظــًرا للرسيــة الشــديدة هلــذا املوضوع، ولكنــي أطلب 
منكــم وأنتــم ذوي نفــوز كبــر وذوي أمــالك أن  تســتعدوا فقــد 
ــة  ــاالت رفيع ــات واالتص ــن النفق ــر م ــر إىل الكث ــتلزم األم يس

املســتوى.
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حتــدث الرجــل : ســيد ســيرب أنــت تعلــم جيــًدا أن كل منا عى 
أتــم اســتعداد لفعــل مــا يلــزم، وعليــك فقــط إبالغنا حــن حتتاج 
ألي مــوارد ماديــه أو لوجســتيه، وال أظــن أن  أحــدًا مــن احلضور 

ــه رأي خمالف . ل

عقــب احلضــور مجيًعــا باملوافقــه عــى كالم الرجــل، وقامــوا 
كلهــم مــن جملســهم وتشــابكت أيدهيــم بعضهــا البعــض رفعوها 

عاليــًة قائلن: 

شالوم ابشالوم 

يا املخلص من أجل املسَّ

نظــر اليهــم ســيرب وإىل أيدهيــم املتشــابكة ومل يعقــب، حيــث 
عــادت بــه الذكريــات إىل عــام 2012م عندمــا كان يتابــع برسور 
االحتفــال بوضع حجر أســاس كنيــس اخلراب، بينــام كان صديقه 
كلــر اللويــت حيتــي كأس اخلمــر يف آخر لقــاء مجع بينهــام، وهو 

ينظــر إىل املحتفيلن بســخرية،

فتقدم سيرب يسأله عن سبب ضحكة ؟   

فأجــاب دكتــور كلــر: صديقــي ســيرب دعنــا مــن احلديث عن 
أن  كنيــس اخلــراب يتــم بنائهــا فــوق موقــع هيــكل ســليامن، وأن  
حائــط املبكــي هــذا هــو اجلــزء املتبقــي مــن اهليــكل، فهــذا الكالم 
أثبــت أنــه غــر صحيــح، فقــد تــم احلفــر والتنقيب يف كل شــرب يف 

القــدس إلجيــاد هيــكل ســليامن ولكننــا مل نعثــر عى أي شــئ. 
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ســيرب : مــا معنــي ذلــك؟ إذا مل يكــن هيــكل ســليامن يف القدس 
ــد إًذا ؟ فأين يوج

ــه  ــا قال ــا م ــه وقرأن ــومات التخلي ــط والرس ــا اخلرائ إذا قارن
خــون عــن وصف شــكل اهليــكل ينتج أمامنــا خيــارًا واحدًا،  املؤرِّ
وهــو مــا يطلــق عليــه معبــد اإللــه بعــل أو معبــد بــل يف تضمــر 

بســوريا *حقيقــه

بــدت الصدمــة عــى وجــة ســيرب وهــو ينظــر إىل كليــر قائاًل : 
ومــا الــذي نفعلــه هنــا، اليســت القــدس هــي مدينــة الرب ؟

كليــر : بــى، القــدس هــي مدينــه الــرب، ولكــن هــل نحــن 
فعــاًل الشــعب املقــدس ؟ شــعب الــرب ؟؟؟ 

- حتدث سيرب : وهل عندك شك يف ذلك ؟

ضحــك كليــر وأمســك بيد ســيرب مهــدًأ مــن غضبــه، وجذبه 
ناحيــة الرشفــة قائــاًل: انظــر إلينــا نحــن بنــي إرسائيل ومــا وصلنا 
إليــه اآلن مــن قــوة ومنعــة وتشــابك وترابــط مل حتــدث مــن قبل يف 

تارخينــا .. أليــس كذلك ؟

هــز ســيرب رأســه باإلجياب قائــاًل: بالتأكيــد فنحــن اآلن قد بلغ 
علــو شــأننا مبلًغــا مل نبلغه مــن قبل.

ابتســم كلر بخبــث قائاًل : أتعلــم أن  كتاب املســلمن املقدس 
قــد تنبــأ لنــا بذلــك يف آخــر الزمــان، وقــال أننا ســوف نعلــو علًوا 
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كبــرًا، دعــك مــن هــذا، إذا رجعنــا إىل نبــوءة دانيــال يف الســفر 
املختــوم ســوف نجــد عبــارة يف أول الســفر والــرب يتحــدث إىل 
ى َشــْعُبَك، ُكلُّ  دنيــال وخيــربه يف أول شــطر َويِف ذلـِـَك اْلَوْقــِت ُينَجَّ

ــْفِر.  َمــْن ُيوَجــُد َمْكُتوًبا يِف السِّ

ــور يف  ــعب املذك ــو الش ــي ه ــعب الناج ــي أن  الش ــذا يعن وه
ــا ؟ ــس صحيًح ــفر، ألي الس

مط سيرب شفتيه قائاًل : أعتقد ذلك.

قــال كليــر : نعــم، لــو نظرنــا إىل الســفر ســنجد ذكر الشــعب 
املقــدس مذكــور يف الشــطر 7

عــى لســان الرجل الــذي يرتدي الكتــان ) راعي الــرب ( وهو 
ِس َتتـِـمُّ ُكلُّ هِذِه ــْعِب امْلَُقدَّ يقــول َفإَِذا َتــمَّ َتْفِريُق َأْيــِدي الشَّ

أليست هذه مصادفة مدهشة ؟؟؟؟؟؟

 أخــربين بــاهلل عليــك، من هو الشــعب الــذي عال علــوًا كبرًا، 
ومــن هــو الشــعب الــذي تفرقــت أيدهيــم، وســوف أخــربك مــن 

هــو الشــعب املقدس. 

امحــر وجه ســيرب غضًبا وهــو يســتمع إىل كلير يف حنــق قائاًل : 
يبــدو أن  اخلمــر قــد عصف بذهنــك، أتقصــد أن  هــؤالء الغوييم 
احلقــرون هم  شــعب الــرب املختــار، لقد جننــت يا كليــر، أنت 

جمنــون حقا !
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صــب كليــر كاس لســيرب قائــاًل: اهــدأ ســيد ســيرب وســوف 
أخــربك بــكل شــئ، ولكــن عليــك أن  تعــدين أال يعــرف أحــدًا ما 

ــربك به.  ــوف أخ س

ارمتــى ســيرب عــى املقعــد مصدوًمــا، بينــام جلــس كليــر أمامه 
ــل حديثه. يكم

***
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-4-
انتهــت كاميليــا مــن رسد القصــه للرائــد عبــد الفتــاح الــذي 

بــدي مشــدوًها غــر مصــدق مــا ُيقــال.

قالــت كاميليا : ســوف نعيــد عليك الســؤال من جديــد بعدما 
ســمعت القصة، هــل تصدقنا ؟

مــط عبــد الفتــاح شــفتيه وهــز رأســه قائــاًل : ممكــن أقــول لك 
حكــدب عقيل وأصدقكم، لو قلتويل إيــه إلى حيحصل بعد كدا ؟

 حتــدث نبيــل : أعتقــد أنــك فهمت أنــه البد مــن االلتقــاء بن 
اخلاتــم والســوار، ولكــن البــد من توافــر ظــروف معينــه وإجراء 

طقــوس حمــددة يف مــكان وموقــع حمددين. 

قال عبد الفتاح : فن بقي املكان دا ؟

ابتســم نبيــل قائــاًل : حلــد دلوقتــي منعرفــش ودا إلــى بنحاول 
نعرفــه، وأعتقــد أننــا وصلنــا خليــط ممكــن يوصلنــا للمكان.

ــا  ــه، أعطاه ــم هاتف ــا رق ــه دون فيه ــاح ورق ــد الفت ــرج عب اخ
ــة  ــم ألي حاج ــو وصلت ــخيص ل ــي الش ــاًل : دا رقم ــا قائ لكاميلي
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بلغــوين عــى طــول وأنــا مــش حمتــاج إين أفهمكــم أن  حياتكــم يف 
خطــر، فاخــدوا بالكــم

تبــادل معهــم التحيــة ثم نظــر إىل طه قائــاًل: أوعــدك إين أعمل 
كل إلــى أقــدر عليه علشــان أثبــت براءتك .

شــكره طــه واســتئذهنم عبــد الفتــاح يف الرحيــل فقــال نبيــل : 
خــذين معــاك. 

ونظــر إىل كاميليــا قائــاًل : أعتقــد أن الوقــت اتأخــر أوعدكــم 
اللقــاء إلــى جــاي حتكــون الصــورة وضحــت أكــر قدامــي.

***

ركبــا االثنــان نبيــل وعبــد الفتــاح املصعــد، حتــى وصــال إىل 
الــدرج الــذي يفي إىل الشــارع، ومشــيا ســويا وتبــادال احلديث، 
هنــا نظــر عبــد الفتــاح إىل نبيل قائــاًل : الشــئ إلى شــاغلني ومش 
قــادر أفهمــه : ليــة ؟؟؟ كل دا ليه ؟؟؟ النــاس دي يف إيه يف دماغها 
علشــان كل دا، لــو كان املوضــوع جمــرد صفقــة آثــار كان زمانــه 

انتهــت .. فيــه معنــي تــاين ورا كل دا، وال انــت إيــه رأيــك ؟

نظــر إليــه نبيــل ومل يعقــب، لكنــه قــال كويــس إنــك معايــا أنا 
نســيت الورقــه إلــى فيهــا رقمــك عنــد كاميليــا وفرانكــو، إدينــي 

الرقــم تــاين أســجله عــى اجلهاز.

***
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أفــرغ كلــر كأس اخلمــر يف جوفه، ونظــر إىل ســيرب الذي بدى 
عليــة الســخط والذهــول ممــا ســمعه، ابتســم كليــر مازحــًا : أين 
الكامــرا عندمــا حتتاجهــا ؟!، وأخــرج هاتفه التقت صورة لســيرب 
قائــاًل : عليك أن  تشــاهد نفســك اآلن وعالمــات االندهاش هذه 

تعلــو وجهك.

ــربين  ــزاح، وأخ ــن امل ــك م ــاًل :دع ــة قائ ــيرب بجدي ــدث س حت
بــكل شــئ تعرفه عــن نبــوءة دانيــال املختومــة، وعالقتهــا بكتاب 

املســلمن املقــدس.

ــر  ــال يظه ــوءة داني ــي، يف نب ــا صديق ــم ي ــر : نع ــدث كلي  حت
رجــالن، يتحــدث الــرب إىل أحدهــم وهــو الــذي يلبــس الكتــان 
أي أنــه مــن اإلنــس، بينــام يوجه حديثــا إىل األخــر يف هنايه الســفر 
دون أن  ينــادي عــى أي منهــام أو يلقبــه بلقب، وعند العودة لســفر 
أشــعياء الــرب يقــول ألجــل عبــدي يعقــوب وإرسأثيــل خمتــاري 

دعوتــك بآســمك ولقبتــك وأنــت مل تعرفنــي
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ثــم جتــد أن  الســفر خــايل مــن األلقــاب، وظلت تلك املشــكله 
قائمــة لقــرون طويلــه حتــى ذهــب وفد مــن اليهــود إىل حممــد نبي 
املســلمن يســتطلع منــه األمــر : أجــاب أن  اســمه ذو القرنن وأنه 

بلــغ مغــرب الشــمس ومطلعها.

والقــرن يف اللغــة العربيــة تعني وحدة من الزمــن ) 100 عام (، 
أي أن  هــذا الرجــل انتقــل عرب الزمــن، عاش يف عرصيــن خمتلفن 
لــذا ُأطلــق عليه لقــب ) ذو القرنــن ( أي ) رجــل الزمنن أو رجل 
العرصيــن ( ومهــا أخــر الزمــان وأولــه، بــدأ بمغرب الشــمس ثم 
ــاه  ــال الرجــل يرفــع يمن ــا يف نبــوءة داني عــاد إىل مطلعهــا وعندن
ويــرساه ويقــول إىل زمــان وزمانــن ونصــف أي أنه ســوف يتقدم 

ويتأخــر بالزمــن وينتقــل بينهام

ويف سفر أشعياء 

 ، ــْنِ اَع ــه امْلرِْصَ ــَح أمام ــن  ألَْفَت ــل املرصع ــذا الرج ــح هل ُيفت
ــُق ــي الَ ُتْغَل ــَواُب الت َواألَْب

واملرصعن مها الزمان واملكان 

الزمــان الــذي يبلــغ أخرة و أولــه، واملــكان الذي له عــدة أبعاد 
منهــم واحــد يتواجــد فيــه يأجــوج ومأجوج الــذي نقلهــم إليه ذو 

القرنــن ) أو رجــل العرصين (.

وطريقــه صنعــه هلــذا األمــر كانــت غريبــه بالفعــل، مذكور يف 
التــوراة أنــه كان يقــذف احلديــد ويكــرس مرصاعي النحــاس، ويف 
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القــرآن أنــه كان ينفــخ احلديــد بــن مصادفن، وهــي تقريًبــا نفس 
طريقــه عمل املصــادم الكبــر الذي صنعــه العلامء يف مركز ســرن 
ألبحــاث الــذرة، ذلــك الــرصح الــذي بنــي لتمكيننــا مــن معرفــه 

ن املــكان والزمــان فيه .  كيــف نشــأ الكــون وكيــف تكــوَّ

***ملزيــد مــن اإليضــاح يمكنكم زيــارة صفحــة الروايه عى  
فيس بــوك ***

أمــا البعد اآلخــر فيجلــس فيه الرجــل اآلخر يف حمبســه والذي 
حتــدث إليــه الــرب يف آخــر اإلصحــاح، والغريــب أن  لقــب )ذو 
القرنــن( هــو أنســب لقــب لــه أيًضــا، حيــث أنــه ليــس إنســانًا 
مــن البــرش هــو مــارد وعنــده قرنــن خيرجــان مــن مفرقي رأســه، 

ولذلــك هــو رمــز الــرش لــكل موروثــات احلضــارات القديمــة.

ثــم نظر إىل ســيرب نظــرة متفحصة وقال لــه : ذو القرنــن الثاين، 
ــه التوراة.   حتدثت عن

ــة فتســريح وتقــوم لقرعتــك يف  أمــا أنــت فاذهــب إىل النهاي
هنايــة األيــام

وحتدث عنه كتاب املسلمن

 فإنه من املنظرين إىل وقت معلوم .. 

ال تنكر أنه تطابق عجيب سيد سيرب، 
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واآلن دعنــي أســألك : إذا كان املســيَّا ) امُلَخلِــص ( هــو أحــد 
هذيــن الرجلــن امللقبــان ب ) ذي القرنــن ( 

من تعتقد أن  يكون ؟

سكت سيرب وهو يكتم غضبه .

***
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أهنــى كاظــم إجــراءات الوصــول إىل مطــار القاهــرة، وخــرج 
مــن صالــة كبــار الــزوار ليجــد ســيارة فارهــة يف انتظــارة، خــرج 
منها ســائق كبر الســن يرتــدي بدلة وباريــة، وهو الذي الرســمي 

للســائقن يف  فــرة الثامنينــات والتســعينات. 

أشار إليه كاظم / إذيك يا عم مصطفي.

رد العجــوز التحيــة / محدلــة عى الســالمة يا ســامح بيه بقالك 
ــنن جمتش مرص.  س

كاظم : مشاغل يا عم مصطفي .

العجــوز : ربنــا يعينــك يــا باشــا، حتب تطلــع عى الفنــدق زي 
مــا بتحــب كل مرة. 

كاظم : ال يا عم مصطفي، اطلع بينا عى إسكندرية.

العجوز : عى طول كدا يا باشا.
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كاظم : اطلع يا عم مصطفي.

العجوز : حتت أمرك يا باشا.

أخــرج كاظم رشحيــة اهلاتف املرصيــة و أجرى اتصــاالً هاتفيًّا: 
هــا .. عملــِت إيــه ؟ جبــِت املعلومــات إلى قولــت لــِك عليها،،، 

ممتــاز ابعتهــايل عى امليــل حاالً.

فتــح كاظــم حاســبة املحمــول وأدخــل رمــز املــرور، دخل إىل 
امليــل ومنهــا إىل علبــة الــوارد ليجــد رســالة حديثة

فتحهــا ليجــد صــورة لكاميليــا وفرانكــو، وهي نفــس الصورة 
التــي كانــت عى هاتــف ليتــول والتي أرســلتها إليــه ديانا. 

قرأ ما دون من معلومات عنهام .

فرانكــو توتشــيني : فرنــي إيطايل و لــد يف فرنســا ألب ايطايل 
وأم فرنســيه، مهتــم بالثقافــة، ُيشــاع عنــه أنــه تاجــر آثــار، افتتــح 
مؤخــًرا مركــًزا ثقافيــًا باإلســكندرية، تديــره مديرة أعاملــه كاميليا 
املشــد، التــي بــدأت عملها كمرمجــه، واســتقر هبا احلــال كمديرة 

ألعامله. 

استمر يف القراءة حتى وصل إىل آخر سطر كان مكتوب فيه:

ملحوظــة / يــردد عليهــم شــخص اســمه نبيــل فكــري وهــو 
باحــث يف التاريــخ. 
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أقفــل كاظــم جهــازه وأخذ يفكــر، ثم أشــعل ســجارتة وأخذ 
ــا عميًقا. نفًس

***

اســتأذن الرائد عبــد الفتاح يف الدخــول إىل مكتب اللــؤاء مدير 
أمــن األقرص

ســأل اللــؤاء : فيــه جديد يف موضوع هــارون يا ســيادة الرائد ؟

تنحنــح عبــد الفتــاح قائــاًل : مــن التحريــات إلــى قمــت هبــا 
ــش  ــة ملهم ــي أن  البكري ــة ه ــت لنتيج ــخيص، وصل ــكل ش بش
ذنــب يف هروب هــارون املــرادي، واألصــح إننا نقــول إن  هارون 

مهربــش ألن هــارون اختطــف!

اللــؤاء : ومــن إلــى خيطــف جمــرم هربان مــن العدالــة، جمموع 
األحــكام إلــى عليــه توصل للمؤبــد غر عيلتــه إلى خايفــن عليه 

وعاوزيــن حيموه ؟

عبد الفتاح : أو شخص ليه مصلحة يف اختطافه ؟

اللــؤاء : وضــح كالمــك يــا ســيادة الرائد أنــا معنديــش وقت 
لألغاز.

عبــد الفتــاح : شــوف يــا فنــدم، أنــا عملــت حتريــات حولــن 
املقــدم رشيــف البســطاوي وبرصاحــة أنــا شــايف إنــه متــورط يف 

موضــوع اختطــاف هــارون دا.
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استشــاط وجــة اللواء غضبــًا : إيه إلــى انت بتقولة دا يا ســيادة 
الرائــد ؟، إنــت بتتحــري عــن زميــل ليــك ورتبته أعــى منك كامن 

ــر إذن مباحث ؟ من غ

عبــد الفتــاح : مهــو دا يــا فنــدم إلــى خــالين أجــي حلرتــك، 
أنــا فعــال مــش قــادر أطلع ضــده إذن مباحــث، وخايــف أصال أن  

يوصلــه إننــا بنتحــرى عنه.

سكت اللواء قلياًل ... إنت عندك أي دليل ضده ؟

عبــد الفتــاح : هــز رأســه قائاًل لأســف مفيــش دليل مــادي .. 
لكــن عندي شــهادة شــهود.

فتــح اللــواء كلتا يديــة قائاًل ممتــاز .. ابعــت اســتدعيهم وافتح 
حمــر واثبــت أقواهلم.

ابتســم عبــد الفتــاح يف خيبــة أمــل قائــاًل ..  مهــو مــش حينفع 
نســتدعي الشــهود، دا غــر أن  شــهادهتم مــش حيكــون معــرف 
بيهــا ألن أهم شــاهد فيهــم متورط يف قضيــه وحمكوم عليــه غيايب، 
لكــن أؤكدلــك، إن  إلــى مورطــة يف القضيــة هو رشيــف ألنه....

خبــط اللــواء بكفيــه عــى مكتبــه قائــاًل : ســيادة الرائــد مــش 
عايــز كلمــة واحــدة زيــادة، املوضــوع دا تنســاه خالــص، وعايزك 

تركــز كل جمهــودك إنــك تقبــض عــى هــارون.
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ــف  ــكندرية، رشي ــة إس ــع مديري ــاكل م ــاش يف مش متدخلن
البســاوي واصــل ومراتــه تبقى بنت لــواء رشطة ســابق، والراجل 
دا تربطنــي بيــه صداقــة شــخصية، ابعد عــن املوضــوع دا وخليك 

يف حالــك أحســن.

قــام عبــد الفتــاح معطًيــا التحية العســكريه للــواء واســتأذنة يف 
االنــرصاف وخــرج مــن مكتبــه وخيبــة األمــل بادية عــى وجه.

بعــد انــرصاف عبــد الفتــاح ضغــط مديــر األمــن أزرار هاتفــه 
لــرد عليــه محــى رشيــف وبعــد تبــادل التحيــة قــال مديــر األمن: 

عــاوزك تشــد عــى رشيــف شــوية، يف كالم دايــر مــن وراه.

رد عليــه محــى رشيــف  قائــاًل : متتهاونــش يف أداء واجبــك يــا 
ســيادة اللــواء، لــو اكتشــفت حاجــة ضد رشيــف خــد إجراءاتك 
ــب،  ــط يتعاق ــى يغل ــالءه إل ــن زم ــط م ــه زي أي ظاب ــة، زي كامل

معندنــاش حمســوبية. 

ابتسم مدير األمن قائاًل : كنت متأكد إنك حتقول كدا.

***
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اســتقل نبيــل ســيارة كاميليــا التــي جــاءت إليــه لتأخــذة مــن 
أمــام منزلــه يف متــام العــارشة صباًحــا طبًقــا لالتفــاق الــذي جرى 

بينهــام يف آخــر حمادثــة تليفونيــة.

حتدثــت كاميليــا وهي متســك بمقــود القيــادة : معرفتــش إحنا 
ــن فن ؟ راحي

نبيل : مكتبة اإلسكندرية وبالتحديد قسم اخلرائط

مطت كاميليا شفتاها طب ممكن أعرف حنعمل إيه هناك ؟

نبيــل : لــو صــدق ظنــي يبقــى املــكان إلــى مدفــون فيــه اللغــز 
حنعرفــه النهــاردة.

كاميليا : و الظن دا وصلت له بناًء عى إيه ؟

نبيل : إنت فطريت ؟ أنا جعان.

ابتسمت كاميليا يف دالل قائلًة : أل .. إيه حتعزمني ؟
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فأشــار نبيل إىل إحــدى الكافيهــات أمامه قائــاًل  :أكيد، اركني 
هنــا وتعــايل أعزمــك عــى الفطــار ونرشب فنجــان قهــوة واحكي 

لــك إحنا ليــه طالعن عــى قســم اخلرائط.

***

ــوة  ــن القه ــان م ــا فنجأن ــا وطلب ــن فطوره ــا م ــت كاميلي انته
ــة؟ ــه احلكاي ــول يل إي ــي ق ــل بق ــل : اتفض ــألت نبي وس

نبيل : فاكرة طبًعا ملا حكتلك عن امللكة برنيكي.

كاميليا : فاكرة ولسه مش عارفه إيه عالقتها باليل احنا فيه ؟

نبيــل : برنيكــي دي حكايتهــا أســطورية بــكل معــاين الكلمة، 
وكانــت هــي امللهمــة األساســية واألم الروحيــة لكليوباتــرا. 

كاميليــا : أكيــد طبًعــا واحــدة تســتدرج جوزهــا عــى فــراش 
أمهــا علشــان تقتلــه، ملجــرد إهنــا معرضــه عــى جوازهــا غصب 
عنهــا، أكيــد قــدوة لــكل النســاء مــش كليوباتــرا بــس ... قالتهــا 

كاميليــا وانفجــرت ضاحكــة.

نبيــل : طــب لــو قلــت لــك إهنــا كانــت خملصــه جــدًا يف حبها 
ــت  ــا كان ــش إهن ــًا مينمنع ــث، دا طبع ــوس الثال ــا بطليم جلوزه
بتــامرس العهــر املقــدس مــش علشــان حاجــة - ال ســمح اهلل - 
غــر إهنــا تتقرب لإللــه  أفروديت علشــان حتفظ جوزهــا  يف حربه 

ضــد أنتيخــوس الثالــث يف ســوريا.
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ــى  ــل ع ــا دلي ــعت عيناه ــره واتس ــن آخ ــا ع ــاه كاميلي ــر ف فغ
ــة. الدهش

نبيــل : اســمعي يا ســتي ملا وصلــت برنيكي لأســكندرية أقيم 
احتفــال كبــر بعــرس بطليمــوس الثالــث عــى برنيكــي وتنصيبه 
عــى العــرش، بعــد حفــل التنصيــب قــام الراجــل بوضــع حجــر 
األســاس ملعبــد الســرابيوم مفيــش ســنه كان املعبــد تــم انشــاؤه 
وبطليمــوس جهــز اجليــش ومنطلــق عــى ســوريا بعــد مــا قــىض 

ســنة يف حضــن برنيكــي. 

برنيكــي بقــى كانت شــديدة التعلــق باإلله افروديــت مش كدا 
وبــس، دي ملــا عرفــت أن  املرصين ليهم آهلــة موازيــة الفروديت، 
وهــي اآلهله باســتت اآلله املــرح والــرسور، وإلى كانــوا املرصين 
بيصوروهــا عــى شــكل جســم أنثــى بــرأس قطــه، تقربــت هلــا 

وأنشــأت متاثيــل ملــت هبــا القرص 

ــوريا  ــارص يف س ــش حُم ــرب إن  اجلي ــا خ ــوم جاهل ــا يف ي ــد م حل
والوضــع صعــب، فقررت تقــرب قربــان لإلله افروديــت، قصت 
خصلــة شــعرها الطويــل ) الضفــرة يعنــي ( وحطتهــا عــى معبد 
الســرابيوم، وفعــاًل بعدهيا جــت أخبــار مفرحة بانتصــار اجليش. 

قامــت برنيكــي قــررت إهنا تبنــي معبد لإللــه أفروديــت يكون 
خــاص بعبادهتــا هــي فقــط، لكــن احتــارت يف املوقــع إلــى يتبني 
فيــه املعبــد، أشــار عليهــا املهنــدس بتاعهــا إهنــا تفــك احلبــل إلى 
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رابــط خصلــة شــعرها عــى معبــد الســرابيوم وتســيب اخلصلــة 
حــرة حتملهــا الريــاح ويراقبــوا اخلصلــة، ويف املوضــع إلــى حتقع 

فيــه اخلصلــة يكــون هــو موقــع بنــاء معبــد أفروديت. 

هزت كاميليا رأسها قائلة : عظيم .. فكرة بردو .. ها وبعدين.

ــد،  ــاء املعب ــم بن ــتي ت ــا س ــن ي ــامس : وبعدي ــل بح ــم نبي تكل
أوصــت برنيكــي بعمــل قــرب ليهــا داخــل املعبــد، اخلــرب الكويس 
بقــي أن  بعــض املخطوطــات ذكــرت مــكان القــرب بالتحديــد يف 

اجلــزء الشــاميل الغــريب ملدينــة اإلســكندرية.

قصــدك تقــول إن  دا املــكان إلــى املفــروض جيمتــع فيــه خاتــم 
إيــرس مــع ســوار أفروديــت .. يعنــي ينامــوا مــع بعــض عــى قرب 

برنيكــي ؟  قالتهــا كاميليــا وأخرجــت لســاهنا يف تقــزز.

ــي دا  ــرب برنيك ــد إن  ق ــال: أعتق ــاًم وق ــه مبتس ــل رأس ــز نبي ه
ــش. ــه متحلت ــرة لس ــاز كت ــوز وألغ ــل رم ــه ح ــون حولي حيك

كاميليا : ألغاز زي إيه ؟

ــط  ــم اخلرائ ــروح قس ــي ن ــم دلوقت ــس امله ــش ب ــل : معرف نبي
ــي ــرب برنيك ــن ق ــط ف ــك بالضب وحقول

طلب نبيل ورقه احلساب وانرصفا خارجن.

***
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ورد لرشيــف اتصــاالً هاتفًيــا مــن أحــد املخربيــن خيــربه أنه قد 
عرف أيــن يقيــم فرانكــو وكاميليا

أغلــق رشيف هاتفــه ورفع ســامعة هاتف املكتــب أدار القرص 
فجــأة رد : رشيف باشــا حتــت أمرك.

أجاب رشيف : جهز يل قوة صغرة مع بوكس عندي ضبطية. 

***

اقتحــم رشيــف ) مركــز حــورس الثقــايف ( املنزل الــذي يديره 
فرانكــو كمركــًزا ثقافًيــا كان الباب مفتوحًا وهناك بعض الشــباب 

اجلالســن يتدارسون شــئًيا ما. 

دخــل رشيــف قائــاًل: حمــدش يتحــرك مــن مكانــة وأشــار إىل 
اجلنــود التابعــن لــه بتفتيــش املــكان بينــام اجته هــو إىل غرفــة املدير 

ليجــد فرانكــو جالًســا خلــف مكتبه.
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قال رشيف : مسيو فرانكو حبيبي عاش من شافك.

مل تبــدوا عــى فرانكو عالمات االنزعــاج وإنــام كان واضًحا أنه 
كان متوقًعــا تلــك اللحظــة فقــام مــن جملســه مســتنًدا عــى عكازة 
واجتــه خارًجــا مع رشيف، الــذي شــاهد أعن الطالب اجلالســن 
ينظــرون برعــب ملــا حيــدث، بينــام خــرج أحــد اجلنــود ممســًكا طه 

الــذي وجــده خمتبــًأ يف البوفيه.

نظــر رشيــف إىل طــه قائــاًل : طــه ... دول احلبايــب كلهــم هنا 
ونظــر إىل فرانكــو قائــاًل أمــال فــن الليــدي كاميليــا هانم .

سكت فرانكو. 

فاســتطرد رشيــف : مــش مهــم .. مــا انتــم حترشفــوين، ويف 
ــة. ــرف كل حاج ــدردش ونع ــم حن القس

أشار إىل معاونية باالنرصاف قائاًل:

ــار إىل  ــال دي، وأش ــش العي ــت فت ــن دول وان ــويل االتن هات
ــوا، ــيبهم يروح ــة س ــش حاج ــو معهم ــن ل ــالب اجلالس الط

ونظــر إىل أولئــك الشــباب قائــاًل : متشــوف لــك يا ابنــي انت 
وهــو حاجــة مفيــدة تعملهــا بــدل الثقافة إلــى مبوظــة دماغكم. 

وهز رأســه يف حــرسة وارتــدى نظارتة الشمســية وخــرج ومن 
ورائــه فرانكو وطــه، مقيديــن باألغالل

***
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وقــف نبيــل  وكاميليــا يف قســم اخلرائــط التابــع ملكتبــة 
اإلســكندرية 

قــال نبيــل علينــا أن  نعرص عــى إحــدى اخلرائط لأســكندريه 
يف العــرص البطلمــي، كان القســم حيتــوي عــى عــدد هائــل مــن 
اخلرائــط ملــرص مــن خمتلــف العصور، جــاال ببرصمهــا حتى وصال 
ــل  ــتخرج نبي ــا اس ــي، ومنه ــرص اهللين ــط الع ــة خرائ إىل جمموع
خريطــه لأســكندرية يف ذلك العــرص، فتحا اخلريطــه عى منضدة 
ــرة  ــل مذك ــح نبي ــام فت ــة، بين ــرف اخلريط ــا بط ــكت كاميلي وأمس
صغــرة كان قــد كتــب فيها بعــض املالحظــات التي اســتخرجها 

ــض املراجع. ــن بع م

ُبنــي املعبــد يف اجلــزء الشــاميل الغــريب جلزيــرة راقــودة يف منطقه 
تعلوهــا تلــة ترتفــع عــن ســطح البحــر نحــو متانيــة عــرشة أمتــار 

وُعرفــت املنطقــة باســم  باكروبوليــس.
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ــا  ــم هن ــامس .. نع ــت بح ــه وقال ــا إىل اخلريط ــرت كاميلي نظ
ــة  ــكان باخلريط ــارت إىل م ــس وأش باكروبولي

ابتســم نبيــل وقــال نعــم وقــد قســمت هــذه املنطقــه قديــاًم إىل 
ثالثــة أقســام:

- مرصي )حي بروشو(

- هيودي )يف املنطقة الرشقية من املدينة(

- يوناين )حي راكوتيس(

حتدثت كاميليا : إذًا واجهتنا هي حي راكوتيس.

وضــع نبيــل أصبعه بجــوار أصبــع كاميليا ونظــر بعينهــا قائاًل 
ــا بالضبط  هن

تالقــت أعينهــام وشــعرت كاميليا بدفئ أنفاســه، بينــام انجرف 
هــو بســحر عينها واقربت شــفتامها وهــمَّ نبيــل أن  يقبلها.

تنحنحــت كاميليــا، فراجــع نبيــل قائــاًل: تعايل نشــوف املكان 
عــى اجلوجــل ماب.

جلســا إىل أحد شاشــات احلاســب باملكتبه وأدخــل نبيل كلمة 
باكروبوليــس فظهــرت منطقــه كوم الدكة عى الشاشــة.

قــال نبيــل : بالتأكيــد منطقــه كــوم الدكــة بجــوار املسلســلة 
ــهرة.  ــه الش الروماني
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فتــح جوجــل مــاب وأدخــل كلمــة منطقــه كــوم الدكــة، بــدا 
الصــورة تقرب شــيئًا فشــيئًا مــن النقطه التــي حددها باســتخدام 

. لسهم ا

ــا  تــرك الصــورة لتأخــذ وقتهــا يف التحميــل ونظــر إىل كاميلي
قائــاًل : يشــاع عــن منطقــه كــوم الدكــة أن اإلســكندر ذو القرنــن 
عندمــا نــزل إىل شــواطي اإلســكندرية وقرر بنــاء املدينــة، صنع له 
مهندســوه عرًشــا عظيــاًم، وقــد ُأعجــب اإلســكندر هبــذا العــرش 
وقــرر أن  يضمــه إىل القــرص الــذي ســوف يتــم بنــاءه عنــد عودته 
ولكنــه خــي أن  جيلــس أحــدًا عــى هــذا العــرش أثنــاء غيابــه، 
فقــرر دفنــه يف هــذه املنطقــه وقتــل املهنــدس الــذي يعــرف مــكان 
الدفــن حتــى ال يســتدل أحــدًا عليــه، وهــذا يعطينــا انطباًعــا عــن 

الكنــوز املدفونــة ..*حقيقــة.

مل يكمــل نبيل عبارتة حيث الحــظ أن  كاميليا ال تنصت حلديثه 
بينــام  تنظر مشــدوهة إىل شاشــه احلاســب التي أظهــرت يف املوضع 
املحــدد ســقف لبنايــة كبــرة تنتــرش عــى رقعــه واســعة باملنطقــة،

وقد كان اسم البنايه مفاجأة غر متوقعة عى اإلطالق.

نظــر نبيــل إىل الشاشــه وشــهق بشــدة، واتســعت عنيــاه عندما 
قــرأ اســم البناية.

) مديرية أمن اإلسكندرية ( 

***
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ــت  ــد قلب ــن وق ــه صامت ــن املكتب ــا م ــف وكاميلي ــرج رشي خ
ــذي  املفاجــأة مزاجهــام رأســًا عــى عقــب، اجتهــا إىل املوضــع ال
تــركا فيــه الســيارة فقابلهــام رجــل حليــق يرتــدي بدلة اســموكن 
ســودا ويضع عــى أذنيه ســامعة الســلكية ويرتدي نظارة شمســية 
ســوداء، اقــرب منهــم مبتســاًم وســأل : أســتاذة كاميليــا وأســتاذ 

نبيــل ؟

تبادل نبيل وكاميليا نظرات الشك، ثم هز رأسيهام بنعم.

ــه بطاقــة حتمــل شــعار أمنــي وقــال العقيــد  أخــرج مــن جيب
ــة  ــن الدول ــث أم ــام مباح حس

زادت حدة القلق عى عينهام وسأل نبيل وإيه املطلوب ؟

حتــدث الرجــل : حســتأذنكم تيجــوا معايــا فيــه ســؤالن بــس 
حنســألكم عليهــم.

قال نبيل .. نيجي معاك فن وسؤالن بتوع إيه؟

قــال الرجــل صدقنــي معنديــش معلومــات أكــر مــن كــدا، 
ونظــر خلفــه مشــًرا إىل ســيارة فارهــه ذات زجــاج فاميــه، وقفت 

أمامهــام وُفتــح هلــام البــاب اخللفــي. 

أشــار اليهــم بالدخــول قائــاًل بلطــف: أســتاذ نبيــل دا مش أمر 
بالقبــض عليكــم، دا جمــرد اســتدعاء بســيط حنســألكم ســؤلن 

ونرجعكــم تــاين يــادوب ســاعه زمــن.
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كانــت املفاجــأة أكــرب مــن زمــن التفكــر فيهــا، فنظــر نبيل إىل 
كاميليــا دون أن  جيــدا خمرًجــا. 

فركبا الســيارة وقفــل الرجل البــاب وذهب للجلــوس باملقعد 
جوار الســائق 

سألت كاميليا الرجل : ممكن أعرف إحنا راحين فن ؟

ــر إين  ــش أوام ــف معندي ــا : لالس ــر إليه ــاب دون أن  ينظ أج
ــأي شــئ، كلهــا دقايــق وحتعرفــوا كل حاجــة. أخربكــم ب

فتحت كاميليا حقيبتها لتخرج هاتفها إلجراء مكاملة .

ــويش،  ــاز تش ــا جه ــيارة فيه ــاًل : الس ــل قائ ــدث الرج فتح
ــبكة. ــط ش ــش حيلق ــك م تليفون

زادت حــدة التوتــر والقلــق عى وجة نبيــل وكاميليــا، ولكنهام 
مل جيــدا مــا يفعالة ســوى الصمــت و االنتظار.

***

بــاب القــرص، توقفت الســيارة يف حــي هادي أمــام قرص فخم، 
يقــع عنــد مداخــل مدينــة اإلســكندرية، ُفتــح دخلت الســيارة إىل 
حديقــه القــرص، فرجــل الرجــل و نــزل يفتــح البــاب لكاميليــا 
ونبيــل طلــب من نبيــل وكاميليا تســليم كل متعالقاهتــم، وإال كان 

عليــه أن  يقــوم بتفتيشــهام فلــم يعارضــاه وســلامه كل متعلقاهتم.
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اقتداهــم إىل دخــل القــرص، توقــع نبيــل أن  يشــاهد مكاتــب 
وموظفــن وحركــة تنــم عن أنــه مقــر تابع لأمــن، ولكــن ذلك مل 
حيــدث، وإنــام وجــد أثاثــًا و ثــًرا مما يــدل عى أنــه مقر للمعيشــة.

اقــرب نبيــل مــن الرجــل قائــاًل يف حــدة : ممكــن إعــرف إحنا 
ــن بالضبط؟ ف

الرجــل : حتعــرف حــاال، صعــد هبــم الســلم وتقــدم ناحيــة 
ــا  ــار إىل كاميلي ــة وأش ــم فتح ــاب ث ــرق الب ــرف، ط ــدى الغ إح

ــول. ــف بالدخ ورشي

دخلــت كاميليــا ورشيف الغرفــة الشاســعه ليجدا أثاثــا مكتبًيا 
راقًيــا وإحداهــن جتلــس عــى طاولــة هبــا عــدة مقاعــد يبــدوا أهنا 

ــة االجتامعات.  طاول

ــر  ــى الكمبيوت ــا ع ــئًيا م ــب ش ــة تكت ــاه اجلالس ــت الفت كان
الشــخيص، مل تعرهيــام أي انتبــاه يف اللحظــة التي انفتــح باب صغر 

يف الغرفــة يبــدوا أنــه بــاب دورة امليــاة 

لتخــرج منه امــرأة حســناء وهي تنشــف يدها بإحــدى املناديل 
الورقيــه التــي إلقتهــا يف ســله املهمــالت، وأشــارات إىل كاميليــا 

ونبيــل باجللــوس بينــام ذهبــت هــي للجلــوس خلــف مكتبها.

حتدث نبيل : من حرتك وعايزة مننا إيه بالضبط؟



 خروج أنتيخرسيتوس

342

ق يف وجــه تلك  نظــرت كاميليــا باســتغراب شــديد وهــي حتــدِّ
املــرأة  قائلــة: أنــا عارفاكــي إنــت ليتول. 

قالــت ليتــول : برافــو كاميليــا، إنام تقــدري تنادينــي هيلن ... 
ــاتليه. هيلن لوش

نظــر نبيــل بتشــكك إىل ليتــول، التــي اســتمرت مــادة يدهــا 
ــية: ــت بالفرنس ــا وقال ــريس أمامه ــرة إىل الك مش

اسيه فو. 

مل تكــن اجلالســة عــى الطاولــة املجــاورة هلــام ســوى ديانــا التي 
ا بريــًدا الكرونًيــا إىل كاظــم ختــربه أن  ليتــول حتتجــز  أرســلت تــوًّ

اآلن كاميليــا ونبيــل.

***

تبــادل كل مــن نبيــل وكاميليــا نظــرات القلــق والشــك، بينــام 
اقتحمــت ليتــول قلــب احلديــث بعــد أن  أخرجــت جمموعــة مــن 
االوراق قلبــت فيهــا قائلًة مســيو نبيل شــكري، باحــث يف التاريح 

ومدموزيــل كاميليا املشــد مرشــد ســياحي

فورمديل كابل

عارف مسيو نبيل إيه مشكلة التعليم يف مرص ؟

كان السؤال مفاجأة حقًا بالنسبه لنبيل الذي هز رأسه  نافًيا



 خروج أنتيخرسيتوس

343

ضحكــت ليتــول قائلــًة :مشــكلة التعليــم يف مــرص، هــي  أن  
مفيــش تعليــم أصــاًل.. وقهقهــت ضاحكــة 

حتدثــت كاميليــا قائلًة هــو حرتك جبتينــا بالشــكل املهن دا 
علشــان تكلمينــا يف مشــكلة التعليم

ليتول : ابسليموة.

ختيلــوا أن  علــم االجييبتولوجــي يعني علم املرصيــات من أهم 
العلــوم يف أملانيــا وفرنســا وإنجلرا إزاي ميكونــش علم املرصيات 

دا موجــود يف مــرص .. حقيقي أنا مندهشــة.

)ثم اســتطردت(  علشــان كــدا أنا بفكــر أفتح جامعــة يف مرص 
تكــون متخصصــة يف علــم املرصيــات وإلــى يــدرس فيهــا نخبــة 
مــن أهــم أســاتذة العلــم، ويكــون ملحــق هبــا مكتبــه فيهــا أهــم 
املخطوطــات واملراجــع العلميــة عــن مــرص القديمة  يعنــي تكون 
منــارة العــامل لعلــم املرصيــات و اخلرجيــن يكونــوا يكونــو أهــم 

خرجيــن وباحثــن يف العــامل. 

استثامر هايل مش كدا ؟

هز نبيل رأسه يف إجياب، وقد استحسن األمر بالفعل.

نظــرت ليتــول إىل عينيــه مبــارشًة قائلــًة: إيــه رايك مســيو نبيل 
تكــون إنــت املرشف عــى اجلامعــة دي وتكــون اول عميد هلــا، أنا 

قريــت الــي يف بتاعــك وهــو يف احلقيقــه  يس يف ممتاز. 
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اســتمر نبيــل حمدقــًا يف عينــي ليتــول الــذي بــدا أهنا اســتاثرت 
عليــه، أثــار هذا حنــق كاميليــا التي خبطــت املكتب بيدهــا قائلًة : 

و دا بقــى حيكــون مقابــل إيه ؟

اســتفاق نبيــل مــن رشوده ونظــر إىل كاميليــا التــي جــزت عى 
ــناهنا يف غيظ. أس

ــوز  ــل بب ــدم نبي ــرب ق ــوة لت ــام بق ــا لأم ــت قدمه ــم دفع ث
حذائهــا، كتــم نبيــل اهــه، ووضــع يــده عــى مــكان األمل وتنحنــح 

معيــًدا الســؤال عــى ليتــول

احم أه فعال ودا مقابل إيه ؟

ابتسمت ليتول ونظرت لكاميليا بخبث قائلًة:

أعتقد إنكم عارفن إنتم هنا ليه ؟

تنحنــح نبيــل قائــاًل : لأســف أل .. يــا ريــت ترشحلنــا إنــِت، 
إحنــا هنــا ليه ؟

ــه  ــم الربي ــم معاك ــل إنت ــيو نبي ــًة .. مس ــول قائل ــت ليت متلمل
وعارفــن قيمتهــا، أنــا مــش عايزها أنــا عايــزة أعرف املــكان إلى 
الزم تقــام فيــة الطقــوس، وأوعــدك حتكــون ليكم عنــدي مكافأة 

كبــرة دي طبعــا بخــالف موضــوع اجلامعــة.

ــا  ــة، وإحن ــا .. املــكان مــش مذكــور يف الربدي حتدثــت كاميلي
منعرفــوش ممكــن بقــي تســبينا نمــي.
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ــا عــى كالم  ــذي هــز رأســه مؤمنً ــل ال ــول إىل نبي نظــرت ليت
ــا. كاميلي

قالــت ليتــول يف بــرود : أوك زي مــا حتبــي وضغطــت عــى زر 
عــى ســطح مكتبهــا فدخل رجــالن عمالقــان قالت هلــام خدوها.

نظــرت كاميليــا يف رعــب إىل نبيــل، الــذي قــال: خيدوهــا فــن 
حمــدش يمــد إيــده عليها.

ــل دول  ــيو نبي ــش مس ــة متخف ــة رقيع ــول بلهج ــت ليت قال
حيعلموهــا طقــوس العهــر املقدس .. ونظــرت إىل كاميليــا قائلًة: 

أوعــدك إنــك حتتبســطي.

قــام نبيــل مــن مكانــه وفتــح يــده فارمتــت كاميليــا يف حضنــه 
خائفــة. 

فنظر إىل ليتول قائاًل: حمدش جيي جنبها.

إحنا حنقولك عى كل حاجة

ابتسمت ليتول يف تشفي، وأشارت إىل الرجالن باالنرصاف

***
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كان رشيــف جيلــس خلــف مكتبــة وقــد جلــس أمامــه فرانكو 
وطــه ومعهــم كاتــب املحــر، الــذي كان يمــيل عليــه رشيــف ما 

يكتــب دون أن يســأل أي منهــام عــن أي شــئ.

ســن : عنــد ســؤال املتهم الثــاين طه إبراهيــم الفار عــن عالقته 
بمقتــل كليــر اللويــت أجــاب . أنــه قــام بمســاعدة املتهــم األول 

فرانكــو توتشــني واثنــان آخــران بقتــل كلير بغــرض الرسقة. 

هنــا قــام طه باكيــا ... أبــوس إيدك يا باشــا أنا كنــت خدامك، 
أبويــا وامي حروحــوا فيها. 

نظر إليه رشيف بتشفي قائاًل: اخرس يا متهم. 

ونظر إىل الكاتب قائاًل : كمل. 

قاطعــه جــرس هاتفه الــذي رن، فانتحــى جانبا لــرد عى خالد 
قائــاًل :فيــه إيه أنا مــش قلت لــك متكلمنيش يف مواعيد الشــغل.
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رد خالــد ليتــول لســه قافلــة معايا وقالــت يل عايــزاك عى وجه 
الرسعــة تســيب إلــى يف إيــدك ونروحلها حاالً

امحــر وجــه رشيــف قائــاًل: إيه )بــت الــو..ه ( دي إلــى عايزاين 
ــا لســه  ــا أن أســيب إلــى يف ايــدي وأروحلهــا، مــش رايــح، ثانًي

ملقتــش زفــت الطينــة التانيــة إلــى اســمها كاميليــا.

ــا  ــا، واهن ــا عنده ــت يل أن  كاميلي ــي قال ــم ه ــا ع ــد ي رد خال
خــالص عرفــت كل حاجــة وخــالص حتخلــص يف البيعــة بــس 

ــه. ــش لي ــزاك رضوري معرف عاي

ســكت رشيــف برهــة ... هي قالتــك إهنا خــالص حتخلص؟ 
أوك أنــا حاخــد إذن واخــرج، تعاليل عى باب القســم.

قفــل رشيــف اخلــط، ونــادى عى احلــارس قائــاًل: خــد االتنن 
دول ارميهــم يف التخشــيبب عبــال مــا آجــي، ونظــر إىل الكاتــب 

قائــاًل: عنــدي مؤمريــة مهمــة نأجــل املحــر حلــد مــا أجــي.

أعطــى الكاتب التحيــة وانرصف .. بينام اســتعد رشيــف للقاء 
ليتول.

***

خبــط رشيــف عى مكتــب ليتول بكلتــا يديــة قائاًل :احــاااا ... 
عايــزة ختــي مديريــة األمــن علشــان )تــت..ك( جــوة وعايــزاين 

أســاعدك يف كــدا، ال دا إنتــي بتحلمــي .. مســتحيل دا حيصــل.

بينام تسمر عالء و خالد يف مقعدهيام. 
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قالــت ليتــول يف بــرود .. اهــدي مســيو رشيــف مفيــش حاجة 
مســتحيل قــدام فلوس.

أخــرج رشيــف مسدســه وشــد األجــزاء، ووجهــه إىل ليتــول 
قائــاًل : بقولــك إيــه أنــا صــربت عليكي أكر مــن الــالزم ... إنتي 
جتيبــي الفلــوس واجلــوازات وإال الرصاصــة حتطرشــق نفوخــك 

ــي حاالً. دلوقت

يف هــذه اللحظه ســمع اجلميــع صوت انفجــار باخلــارج أعقبه 
صــوت إطــالق نــران متبادل، جــرى اجلميــع إىل النافذه ملشــاهدة 
مــا حيــدث، وإذا بديانــا تفاجــئ اجلميــع بأهنا أشــهرت مســدها يف 

رأس رشيــف قائلــة: ارمي ســالحك. 

اندهشــت ليتــول وأعجبــت برد فعــل ديانا، وقبــل أن  تتحدث  
اقتحــم املكتبــه رجــال مســلحون قــال قائدهــم ارموا ســالحكم، 

وحمــدش يتحــرك مــن مكانه. 

نظر اجلميع إىل الرجل يف ترقب. 

مل يكــن هــذا الرجل ســوى كاظــم الــذي اقتحم مكتــب ليتول 
بنــاًء عــى املعلومــات التــي أوردهتا لــه ديانــا، فاضطــر إىل الظهور 
عــى ســاحة األحــداث عندمــا علــم أن  املكان هــو مديريــة األمن 

وأنــه عقبــة كبرة لــن تســتطيع ليتــول اجتيازهــا بمفردها.

***
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تنحــت ديانــا و ليتــول جانًبــا، أخــذت ديانــا ختــرب ليتــول عــن 
 . ظم كا

مــع كل حــرف كانت تتحدث بــه ديانــا، كان يبدو عــى ليتول 
احلنــق والغيــظ الشــديد ملعرفتهــا أن  مســاعدهتا املخلصــة كانــت 

تتخابــر مــع أحدهــم لتفــش رسها، 

ولكــن األمــر الــذي جعلهــا تكتم غيظها هــو معرفــة أن  كاظم 
معهــا يف نفــس الفريــق وأنــه هنــا ملســاعدهتا يف حتقيــق مــا تنــوى 

 . فعله

ــب  ــادوا إىل املكت ــا، وع ــول وديان ــن ليت ــه ب ــت املحادث انته
ليجــدوا كل مــن رشيــف وعــالء وخالــد وكاميليــا ونبيــل جيلس 
كل منهــم عــى مقعــد مــن مقاعــد طاولــة االجتامعــات، دون أن  

ينبــس أحدهــم ببنــت شــفه.

بينــام جيلــس كاظــم يف املقعــد األوســط للطاولــة كان رجالــه 
املســلحون يطوقــون املــكان بأكملــه، حينهــا عــرف رجــال ليتول 

املســلحون أيًضــا أهنــم واقعــون حتــت ســيطرة جهــة أكــرب. 

أعطــت ليتــول أوامرها لرجاهلا أال يســتخدموا أســلحتهم وأن 
يظلــوا يف أماكنهــم حتى تأمرهــم بالتحرك. 

***
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جلســت ليتــول يف املقعــد املقابــل لكاظــم الــذي بــدأ باحلديث 
 : ئاًل قا

ــلطتي،  ــت س ــوا حت ــن حيكون ــة دي كل املوجودي ــن اللحظ م
ونظــر إىل رشيــف الــذي بــدا عليــه التملمــل مــن هــذا احلديــث 
الــذي ال يــروق لــه، مل يعره كاظــم اهتامًما وإنام اســتمر يف احلديث 

قائــاًل : االجتــامع دا يف انعقــاد دائــم حلــد مــا ختلــص العمليــة.

حتدث خالد : يعني إيه يف انعقاد دائم يعني مش حنمي؟

كاظم : أيوة حمدش حيمي.

خالد : طب وبيتنا وأشغالنا.

كل واحــد فيكــم حيتــوزع عليه تليفونــه إلجراء مكاملــة هاتفيه 
واحــدة، حيكلــم فيهــا وات افــر مراتــه، الشــغل ويقوهلــم حجــة 
غيــاب حنكتبهــا لــكل واحــد فيكــم وحمدش يــزود كلمــة واحدة 

عــن إلــى حيتقال. 

دخــل أحــد الرجــال من البــاب حامــاًل حقيبه هبا عــدة هواتف 
ــى املنضدة. وضعها ع

نظر كاظم إىل خالد قائاًل :أهني واحد فيهم تليفونك ؟

قــام خالــد والتقط أحــد اهلواتــف وهــّم بإضائته ولكــن كاظم 
ســحبة منــه وقــام باضائتــه وجــد عليه رمــز مرور
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أشــار خلالــد باملثــول أمامــه وأعطــاه اجلهــاز، فنفــذ خالــد رمز 
املــرور، وفتــح قائمــة األســامء واختــار منها اســم

) احلكومة (.

أخــرج كاظــم مسدســه ووضــع فوهته أمــام رأس خالــد الذي 
نظــر إليــه يف هلــع قائاًل :

) مرايت (

نظــر كاظــم إىل الرقــم الذي جتــاورة صــورة امرأة، وأمــر خالد 
برفع االســبيكر أثنــاء االتصال 

قــام خالــد باالتصــال، فأتــاه صــوت امــرأة من اجلهــه األخرى 
قالــت : مــش عوايدك تتصــل بيا الســعادي.

أجــاب خالــد : أصــيل كنــت بعرفــك أن  جــايل فوج ســياحي 
مهــم والزم أســافر رشم الشــيخ حــاالً 

أجابــت زوجتــه يف ســخريه : فــوج ســياحي ؟ وهــي النســوان 
الوســخة إلــى تعرفهــا بقــي اســمها فــوج ســياحي مــش مكفيــك 

ســهر طــول الليــل، وترجــع وش الفجــر ســكران يــا واطي.

نظــر خالــد إىل كاظــم مســتئذنا إيــاه بخفــض الصــوت بعد أن  
تأكــد أهنــا زوجته. 
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أذن له كاظم مبتساًم .

أهنــى خالــد مكاملته وأعطــي اهلاتــف لكاظم، وجلــس خافًضا 
رأســه يتــوارى من نظراهتــم وضحكاهتم الســاخرة.

نظر كاظم إىل عالء قائاًل : وانت حتتصل بمن ؟

أجاب عالء أنا مفيش حد أتصل بيه،، مش عايز،، شكًرا.

هــم رشيــف بأخــذ هاتفه فنهــره كاظم قائــاًل .. ال انــت خليك 
يف اآلخــر أنا إلــى حقولك تتصــل بمن. 

تكلــم رشيــف يف حــدة : يعنــي إيــه ختلينــي يف اآلخــر، بقــول 
لــك إيــه أنــا ظابط رشطــة عــارف يعني إيــه ظابط رشطــه يف مرص 

ــي أوديك ورا الشــمس. يعن

ــت  ــاًل: وان ــا قائ ــر لكاميلي ــام نظ ــامم و ان ــم اهت ــرة كاظ مل يع
ــن؟ ــيل بم حتتص

أجابت حتصل بمسيو فرانكو

قــال رشيــف بعجرفــة .. مســيو فرانكــو زفــت بتاعــك متلقح 
عنــدي يف التخشــيبة

انفعلــت كاميليــا إنــت قابــض عــى مســيو فرانكــو وســايبه يف 
احلجــز .. دا راجــل كبــر والزم ياخــد أدويــة يف مواعيــد حمــددة 

وبانتظــام .. إنــت حيــوان
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امحر وجه رشيف قائاًل : أنا حيوان يا بت الكلب

ــل  ــز نبي ــام، فانته ــادث بينه ــجار احل ــض الش ــم لف ــام كاظ ق
الفرصــه قائــاًل لكاظــم: أنــا حتصــل يب أبويــا أهــي نمرتــة نظــر 
كاظــم إىل االســم ) عبــد الفتــاح ( فــأذن لــه وهــو يصيــح باجلميع 

التــزام اهلــدوء 

حتدث نبيل قائاًل: أيوة يا حاج. 

إذيك واذي أحوالك

أيوة يا حاج .. أيوة. 

خر .. خر إن  شاء.

أنــا بــس بطمنــك علّيــا وبقولــك إين حتاخــر شــوية علشــان 
مزنــوق يف شــوية شــغل.

والتليفون حيفصل شحن حبيت أعرفك واطمنك.

ربنا خيليك لينا يا حاج .. مع  السالمة. 

مع ألف سالمة يا حاج. 

ــة و أعطــى اهلاتــف لكاظــم الــذي أشــار  أهنــى نبيــل املحادث
للجميــع باهلــدوء والتــزام مقاعدهــم بعــد أن  هــدأت ثورهتــم. 

***
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نظــر الرائــد عبــد الفتــاح إىل هاتفــه وقــد وصــل إليــه مضمون 
املحادثــة، وهــي رســالة اســتغاثة بعثهــا نبيل إليــه، ومــن الواضح 
أنــه كان يتحــدث حتــت هتديد مــا، رفع عبــد الفتاح ســامعه هاتف 

مكتبــه قائــاًل : اديني قســم تتبــع املكاملــات حاالً. 

***
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طيــب احنــا دلوقتــي إيــه املطلــوب مننــا ؟ قاهلــا خالــد متحدثا 
إىل كاظــم الــذي قــام ليشــعل ســجارتة أمــام أحــد النوافــذ.  نظر 
كاظــم إىل خالــد  قائاًل :مطلــوب منك تقعد مكانــك ومتتحركش 

حلــد مــا أقولك. 

رجــع خالــد إىل مقعــدة مطأطأة رأســه ليجلس بجــوار رشيف 
الــذي اســتمر يف إشــعال ســيجارة تلــو األخــرى يف حنــق، بينــام 
انشــغلت ليتــول وديانــا يف حديــث جانبــي، كان عــالء يتصفــح 

إحــدى املجــالت يف ملــل.

مالــت كاميليــا عــى كتــف نبيــل لتحصل عى قســط مــن النوم 
يف منتصــف هذا اليــوم الطويل. 

اســتمر هــذا احلــال قرابــة الســاعتن، حتــى قــام رشيــف عــن 
مقعــده غاضًبــا. 
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ال أنــا كــدا جبــت أخــري .. وأشــار إىل كاظــم يف حتــدي قائاًل 
بقولــك إيــه، إنت مــش عارف خطــورة إلى انــت بتعملــه دا إيه ؟

ــط رشطــه ومــش أي  ــط رشطــه، وانــت حمتجــز ظاب ــا ظاب أن
ظابــط أنــا رشيــف البســطاوي إلــى مديريــات األمن كلهــا تعمله 

ألــف حســاب ...

دق أحدهــم عــى البــاب  فــأذن لــه كاظــم بالدخــول دون أن  
يعــر رشيــف أي اهتــامم.

دخــل الرجــل حيمــل لفافــة ورق كبــرة نســبًيا، أخذهــا كاظم 
ــه  ــال دي خريط ــم، وق ــدة أمامه ــى املنض ــا ع ــده ووضعه ــن ي م

مديريــة أمــن إســكندرية مــن الداخــل.

ــاهد  ــى ش ــدات حت ــدار التهدي ــتمًرا يف إص ــف مس كان رشي
كاظــم يضــع اخلريطه أمامــه، فهدأت ثورتــه ووهن صوتــه وقال: 

انتــم جبتــوا إزاي اخلريطــه دي ؟ انتــم مــن بالضبــط ؟

نظــر إليــه كاظــم بتحــدي، بلهجــة واثقــه قــال : إحنــا أســياد 
العــامل، وانــت يــا حــرة الضابــط حتقعــد ســاكت، تســمع إلــى 

بقولــك عليــه وتنفــذه باحلــرف الواحــد.

جلــس رشيــف ذليــال، تالقت عينــه بعــن كاميليا التــي نظرت 
إليه بتشــفي.

***
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يف صبــاح اليــوم التــايل تفاجئ ســكان حي كوم الدكــة بدخول 
ــف  ــدات رص ــمنتيه، ومع ــواد األس ــط امل ــر وختلي ــات احلف عرب

الطريــق الثقيلــة . 

عنــد الســؤال تبن أهنــم يقومــون بتغيــر وصيانه ومد مواســر 
الغــاز الطبيعي 

تــم عمــل كــوردون حواجــر بعــرض املنطقــه وحتويــل ســر 
ــة.  ــرق فرعي ــيارات إىل ط الس

بدأت أجهزة احلفر يف العمل، كان الضجيج عاليًّا

والزحام كثيفـًا.

عــى اجلانــب اآلخــر للطريــق تســبب حــادث ســر يف تعطيــل 
ــالت  ــدى احلاف ــاوالت إح ــاء حم ــه أثن ــث أن ــرور، حي ــة امل حرك
اخلــروج مــن الطريق الفرعــي، اصطدمت بإحدى الســيارات التي 
حاولــت تفادهيــا، فارتطمــت بدورهــا يف إحــدى أعمــدة اإلنــارة 
املتهاوية، ليســقط العمود عى أحد أكشــاك الســجائر الذي هتاوى 
ليتفــرق أثاثــة وبضاعتــه، مثــل اهلشــيم عــى جنابــات الطريــق. 

***

اســتلقت ليتــول عــى رسيــر متحــرك يقــوم بدفعــه جمموعــة 
ممرضــات يرتــدون القمصــان والبناطيــل الزرقــاء ويضعــون فوق 

رؤســهم غطــاء الــرأس، وختتفــي أفواههــم خلــف كاممــة. 
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كانــوا يدفعــون الرسيــر داخــل مــرر طويــل يفــي إىل غرفــة 
عمليــات يتنظــر عــى باهبــا جراحــن، ألقــوا نظــرة عــى ليتــول 
املغمضــة عينيهــا وُفتــح بــاب غرفــة العمليــات، وجلــوا مجيًعــا إىل 

الداخــل.

***

يف هــذه األثنــاء دخــل إىل غرفــة هــارون امللقــى عــى األرض 
شــابان وفتــاة يرتــدون األزيــاء املكشــوفه التــي تظهــر أجســادهم 
ــرؤوس  ــه ل ــكال مرعب ــا أش ــومات أغلبه ــدة رس ــومه بع املوش
ــم  ــول أعناقه ــف ح ــه، ويلت ــادة متقاطع ــياء ح ــم وأش ومجاج
ــر مــع  ــي تتشــابه إىل حــد كب ــه الت ــات الطويل السالســل والدلي
الرســم عــى أجســادهم، بينــام تيهج خصــالت شــعورهم اهلائش 

ــات.  ــع االجتاه يف مجي

فتح هــارون عينيــه ينظر باســتغراب هلؤالء القادمــن بحقائب 
هبــا أدوات ومعــدات الرســم والوشــم، حاملن زجاجــات اخلمر 

ولفائف احلشــيش.

أخرج أحدهم سجارة احلشيش من فمه ونثر دخاهنا 

قائاًل هلارون 

 Came on man، let’s get party

***
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دخــل رشيف من بــاب املديريــه برفقــه كاظــم، دون أن  حياول 
أحدهــم ســؤال كاظم عــن هويتــه، بالتأكيد، هو قريــب أو صديق 

حــرة املقدم. 

كان اجلميــع يعطــي التحيــه للمقــدم رشيف الذي نظــر بخيالء 
ــى  ــخرية حت ــزوج بس ــاب مم ــه بإعج ــم رأس ــز كاظ ــم، فه لكاظ
وصــال إىل مكتــب رشيــف، جلــس رشيــف عــى مكتبــه وجلــس 

كاظــم أمامــه فســأله رشيــف. 

ها .. إيه إلى حيصل دلوقتي ؟

وضــع كاظــم قــدم فــوق األخــرى قائــاًل :حتطلــب يل فنجــان 
قهــوة حلــد ما جتلنــا اإلشــارة.

امحــر وجــه رشيــف قائــاًل: تفتكــر أنا إيــه إلــى يمنعنــي أقبض 
ــك دلوقتي ؟ علي
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فتــح كاظــم يديه قائــاًل وال أي شــئ، مفيش أي حاجــة متنعك 
إنــك تعتقلنــي .. بــس انــت مش حتعمــل كدا، ليــه بقى؟

ــا كام  ــا معاي ــك أن ــز أقول ــش عاي ــرج، م ــا حخ أوالً : ألن أن
ــان  ــه علش ــي بنفس ــفر جي ــفارة أو س ــدوب س ــيه، وكام من جنس
خيرجنــي دا إذا أصــاًل أنا كنــت مدان، فــام بالك بقى إن أنا أساًســا 

مــش مــدان ؟

ثانًيــا : لــو انــت حبيــت تتهمنــي حتطــر تقــول عــى حجــات 
توصلــك حلبــل املشــنقه وحتفتــح عــى نفســك نــار جهنــم وانت 

مصايبــك كتــر.

فإيــه رأيــك تعمــل كــدا وال تســكت وتنفــذ إىل بقولــك عليــه 
وتطلــع بقرشــن حلويــن ؟

كان وجــه رشيــف يشــتد امحــرار مــن الغيــظ ولكنــه مل جيــد مــا 
. له يقو

نظر إليه كاظم بربود قائاًل اطلب يل فنجان قهوة.

جــز رشيــف عــى رضســه وهــو يضغــط زر اجلــرس ليدخــل 
عامــل البوفيــة.

بالقــرب مــن مقــر املديريه توقفــت ســيارة ذات زجــاج مغطًى 
كان جيلــس داخلهــا نبيــل وكاميليــا يف حالــة إغــامء كامــل حتــت 

تأثــر املخــدر الــذي حقنــوا به.
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ــن  ــر ام ــب مدي ــا مكت ــث مرسع ــال املباح ــد رج ــل أح دخ
اإلســكندرية

و بعــد أن  اعطــي التحيــة عى اســتعجال قال : مصيبــه يا فندم، 
فيــه احتجــاز رهائــن أجانــب يف متحــف إســكندرية واإلرهابــن 

بيهــددو بنســف املتحــف بالكامل. 

انســكب فنجــان القهــوة مــن يــد مديــر األمــن الــذي قــال يف 
هيــاج .. إيــه ؟ بتقــول إيــه ؟

امجع كل القوات إلى عندك فوًرا .

***

أثنــاء عمليات احلفــر انفجرت إحدى مواســر الغــاز الطبيعي 
لتــرسي النــار داخل املاســورة متجهه إىل مبنــى املديرية.

***

ــا رد باقتضــاب قائــاًل: أوك ابــدأ  تلقــي كاظــم اتصــاالً هاتفيًّ
التنفيــذ.

أخــرج كاظــم خريطــه املديريــه املطوية عــدة مرات مــن جيبه، 
فردهــا أمــام رشيف وأشــار إىل غرفتــن تقعان يف أســفل اخلريطه، 

حتت مســتوى األرض وســأل رشيف: 

الغرفتن دول بتوع إيه ؟
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أجاب رشيف يف وجوم غرف تعذيب.

رد كاظم اطلب املفتاح بتاعهم.

بينام رفع رشيف سامعة هاتف املكتب لطلب مفاتيح الغرف.

أزاح كاظــم الكــريس الــذي جيلــس عليــه إىل منتصــف الغرفــة 
ووقــف فوقــه وأشــعل والعة يف اجتــاه أحد األجــراس املوجودة يف 
ســقف احلجــرة لرن جــرس إنظــار احلريق داخــل املبنــى بأكمله.

***

وصلــت قوات األمــن إىل مقر متحف اإلســكندريه، تــم انزال 
العســاكر ووقــف الطريق وتــم عمل كــردون أمني حــول املتحف  

واســتعداد لرجال التدخــل الرسيع. 

وســط اندهــاش وســخط املــارة، حيــث أن  الوضــع كان هادًئا 
جــدًا داخــل املتحــف، وكل شــئ يســر عى مــا يرام. 

تبادل مدير األمن ونائبه نظرات االندهاش والشك. 

ــا منهــا  ــا مــن املتحــف، واتأكدن قــال النائــب اإلشــارة جيالن
واتصلنــا هبــم، وكانــت الــردود كلهــا بتأكــد أن  فيه عمــل إرهايب 

بيتــم داخــل املتحــف.

كان االندهــاش واملفاجــأة باديــان عــى مالمــح مديــر األمن يف 
اللحظــه التــي رن هاتفه، 
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ــة  ــب يف املديري ــق ش ــاك حري ــاعديه أن  هن ــد مس ــربه أح ليخ
ليذهــل مديــر األمــن وتتشــتت أفــكاره، ســاعتها يســمع صــوت 

عربــات اإلســعاف قادمــة، مــن مصــدر املكاملــة . 

فيسأل مدير األمن : هو حد فيكم اتصل باإلسعاف.

أجاب اآلخر معرفش يا فندم.

فيسقط اهلاتف من يد مدير األمن ويلتفت صارًخا إىل قواته:

امجع كل القوة فوًرا وارجع عى املديرية.

***

يفاجــأ اجلميــع بقــوات التدخــل الرسيــع تقتحم مبنــي املديريه 
لتتــم عمليه اإلخــالء جلميع املوجوديــن داخل املديريــة يف اللحظه 
ذاهتــا التــي دخلــت قــوات اإلطفــاء لتنتــرش داخــل املبنــى بصحبة 
خراطيــم امليــاه وبعض املعــدات األخرى التــي ال تتشــابه كثر مع 

معــدات اإلطفاء.

انتــرش اهللــع والتخبــط بــن النــاس وخرجــت الســيطرة مــن 
حتــت يد أفــراد األمــن، الذين بــدا هلم الوضــع مبهم هــل حياولون 

أن  يمنعــوا النــاس مــن اخلــروج أم يســاعدوهم عــى ذلك. 

أم خيرجوا معاهم حفاًظا عى أرواحهم الشخصية.
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يف هــذه اللحظــه كان رشيــف وكاظــم ينزلــون الســلم الضيــق 
الذي يفــي إىل البدروم واملوجــودة به غرفتي التعذيــب، متفادين 

الكتــل البرشيــة الصاعــدة أمامهم أمــاًل يف النجــاة بحياهتم.

***

ــام  ــر أم ــدام للس ــه انع ــا، يف حال ــف متاًم ــق متوق كان الطري
ــة.  ــدة للمديري ــوات العائ الق

أمــر اللــواء جنــوده بإبعــاد الســيارات وفتــح طريــق للقــوات 
ولكــن دون جــدوى.

لطــم مديــر األمــن خدية وزاغــت عينــاه، وارمتي عــى األرض 
مغشــًيا عليــه، عنــد  ســامعه يف األعــى صــوت دخــول طائــرات 
مروحيــة إىل حميــط املديريــه لتســتقر فوق املبنــى ويتم عمليــه انزال 

جنــود عــى ســطح املبنى

***
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ــد  ــامل، بالتحدي ــر بالع ــكان آخ ــداث ويف م ــن األح ــًدا ع بعي
بالقــدس يف كنيــس اخلــراب حيــث تقام صــالة غر عاديــة يأموها 

كبــر حاخامــات اليهــود.

ــهم  ــوق رؤس ــدون ف ــامل يرت ــود الع ــن هي ــف م ــا لفي وحيره
الطواقــي الصغرة املميزة هلم، كان اخلشــوع ظاهــًرا عى مالحمهم، 
ــم  ــم وجوارحه ــرب ووجوهه ــرع إىل ال ــم يف ت ــن أيدهي ضام
خاشــعة، عيوهنــم باكيــة من هــول اللحظه وهــول املشــهد وهول 
الفرحــة تدخــل البقــرة املقدســة ) البــارة ادومــه ( ســاحة املســجد 
األقــى حممولــة عى األعناق، متشــبث هبــا اليهود الذيــن يتبارون 
يف محلهــا ومالمســتها ألخذ الربكــة منها، تلك البقــرة التي بذبحها 
ســوف يتطهــر اليهــود من باقــي الغوييــم األنجاس، الذي ســوف 
جيعلهــم خملــص اليهــود عبيــد هلم، والــذي أطــل زمنــه واقرب. 

يتحدث فيهم كبر احلاخامات قائاًل:
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 هذا هو اليوم املوعود ؟

يوم الرب، يف مدينه الرب، وشعب الرب املختار

كم قدمنا من تضحيات ؟

كم عانينا، وكم تأملنا.

نوفينا، عذبنا، قتلنا وتشتتنا.

ُأخدنا عبيًدا وسبايا.

آملــن مــن الــرب أن  يبــارك تضحيتنــا، ويقبــل عملنــا الدؤب 
الــذي التزمنــا بــه طــول قــرون ماضيــة، جــاءت علينــا أيــام نــرص 

وأيــام هزيمــة، ولكــن ذلــك مل يثنينــا عــن هدفنا.

كان إيامننا القوي هو احلافز الدافع لنا لالستمرار والبقاء.

ــف  ــنوات، مل تضع ــه لس ــا من ــذي عانين ــاد ال ــم االضطه رغ
ــوكتنا. ش

ــط هبــا أعــداء  ــي حيي ــرب الت ــا أن  نمكــث يف أرض ال اختارن
الــرب مــن كل جانــب. 

وبالرغــم مــن أن  أعــداء الــرب أكثــر منــا عــدًدا، يكرهوننــا، 
يتمنــون زوالنــا، يتحفــزون لالنقضــاض علينــا ليفرســونا.

ــدواب  ــا كال ــل أعداءن ــه، وجع ــا برعايت ــرب أحاطن إال أن  ال
ينهــش بعضهــم بعًضــا.
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أما اليوم، هو يوم اجلائزة الكربى من الرب.

فبعــد أن  اجتازنــا االختبــار وأثبتنا بــام ال يدع جماالً للشــك أننا 
ــعب الرب املختار.  ش

ننتظر من الرب أن  يمنحنا اجلائزة، أن  يبعث فينا املخلص.

الذي سوف نلتف حتت رايته لسحق أعدائنا.

تلك الكائنات الطفيلية عديمة النفع.

ذوي احلناجر الصاخبة والعقول اخلربة.

فبعــد كل هــذه القــرون مل يتزحذح إيامننــا بأن وعد الــرب قادم 
حماله. ال 

فليأيت وعد الرب.

ألننا نعرف جيًدا أن  الرب ال خيلف وعده أبدا.

فليأيت وعد الرب.

ليمجد شعب الرب، يف أرض الرب.

ليأيت وعد الرب.

***
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يف مــكان آخــر مــن االرض و بالتحديــد يف ســويرسا كان 
التليفزيــون الســويرسي يقــوم بتصويــر التجربــة العلميــة الكربى 

التــي ســوف يقــوم هبــا علــامء الفيزيــاء يف ذلــك اليــوم. 

حتــدث أحــد العلــامء قائــاًل : اليــوم ســوف يشــهد العــامل حدثًا 
غــر مســبوقًا يف تاريــخ البرشيــة، بتجربــة فريــدة من نوعها ســيتم 
ــذا  ــا ه ــد بنين ــا ق ــث إنن ــر، حي ــادم الكب ــطة املص ــا بواس إجرائه
الــرصح العمــالق لبلوغ األســباب، أســباب الســموات واألرض 
ومعرفــة كيف نشــأ الكــون، ولنَّطلــع إىل اإلله املزعــوم الذي يؤمن 

بــه املتدينــون وأنــا لنراهــم كاذبون.

لــذا وبعــد عنــاء شــديد اســتطعنا احلصول عــى كميــه معقوله 
مــن املــادة املضادة 

و ســوف نقــوم باحضــار ذرات احلديــد ونســاوي معــدالت 
التســارع بــن املصادمــن ثــم نقذفهــا يف مواجهــة بعضهــا البعض 
ليحــدث انفجــار فنضيــف عليه املــادة املضــادة، ونتوقــع أن  تفتح 

بوابــة إلبعــاد أخــرى يف الزمــان واملــكان .. 
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استقل كل من هارون وليتول طائرة مروحية

كانــت ليتــول ممــدة عى رسيــر متحرك لوهنــا شــاحب يتامها يف 
شــحوبه ليصــل إىل درجــة األزرق أكثــر منــه إىل األبيــض، كانت 

ــبه باجلثة. أش

بــل هــي بالفعــل كانــت جثــة، حيث إنــه قــد أجري هلــا عملية 
توقفــت فيها أجهزهتــا احليوية، لتتحــول إىل جثة متوفــاة اكلينكيا.

ــة  ــارون يف حماول ــكن هب ــداء ممس ــال أش ــع رج ــام كان أرب بين
ــه ــيطرة علي الس

حيــث كان منفعــاًل جــدًا، ويقفــز ويرقــص وخيلــع مالبســه يف 
ــارص.  ــذا اجلو الق ه

يتحــدث برسعــة وال يصمــت، ويصيــح بالغنــاء بأعــى صوته 
حتــى حســبوا أن  حنجرتــه ســوف تقفــز خارجــة مــن فمه.
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كل هذا كان بفعل الكوكاين واخلمر واحلشيش 

ــك  ــدة بتل ــم جس ــاء وش ــدة أثن ــاعه واح ــرض يف س ــد تع فق
ــات  ــن املكيف ــه م ــواع خمتلف ــن 10 أن ــرب م ــا يق ــوم إىل م الوش
واملخــدرات بشــتى طــرق التعاطــي، حتــى أن  الفتــاه التــي كانت 
تناولــه الكوكايــن خشــيت عليــه مــن املــوت عندمــا ســعل بقوة.

ولكن عندما استفاق ربط أحدهم عى كتفه قائاًل.

You make it man. Where is genes record، we have 

a champion her

***

وصــل كاظــم ورشيــف إىل الغرفيتــن يف أســفل مبنــى املديرية، 
قــدم كاظــم رشيــف ليفتــح أحــد الزنازين، ليجــدا شــخصًا ملقًى 
عــى األرض يف حالــة غيبوبــة تامــة، مــن فــرط اإلعياء وقــد تلون 
جســده بعــدة ألــوان منهــا األمحــر والبنفســجي مــن أثــر الــرب 

الــذي تعــرض له.

أخــرج كاظــم جهاًزا يشــبه ســامعه الطبيــب، وّصل جــزًءا منه 
هباتفــه بعــد أن  قــام بتشــغيل برنامــج معــن فيــه، وضــع الســامعه 
ــع  ــو يتاب ــاًرا، وه ــا ويس ــا يمينً ــدا حيركه ــة وب ــى أرض الغرف ع
الصــورة عــى اجلهــاز منتظــًرا أن  يصــدر مــن الربنامــج اهتــزاًزا 
معينــًا يــدل أن  هناك شــئ حتــت الغرفــة، أزاح قدم الرجــل امللقى 

عــى األرض بعــدم اهتــامم واســتمع فلــم جيــد شــيًئا.
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أشــار إىل رشيــف فذهبــا إىل الغرفــة املجــاورة، مل يكــن امللقــى 
داخلهــا أفضــل حاالً مــن ســابقه إال أنــه كان مســتيقًظا  فلام رأهم 

ــادى فيهم: ن

فكوين، فكوين أبوس إيدكم، أنا مظلوم معملتش حاجة.

مل يعره أي من رشيف أو كاظم أي اهتامم. 

وقرب كاظم السامعه من األرض وبدا يركز سمعه.

اســتمر الشــخص ينــادي وهــو جمهــش بالبــكاء فكنــي يــا بيــه 
ابــوس ايدك

احــس كاظــم أن  هنــاك اســتجابة مــا للجهــاز، ولكــن صوت 
هــذا الرجــل الــذي ينــادي تشــتت تركيزه 

زعق يف رشيف قائاًل: فك الزفت دا مش عارف أسمع. 

ــل  ــك السالس ــاوالً ف ــد حم ــخص الراق ــف إىل الش ــه رشي اجت
ــا ويســاًرا  املربــوط هبــا، ولكــن دون جــدوى، أخــذ جيذهبــا يمينً

ــتمًرا ــل مس ــة، والرج ــة الغرف ــع أرضي ــًرا م ــدث رصي فتح

يف التحــدث، إما بالتوســل، وإمــا بالدعاء، وإمــا بحث رشيف 
إلعــادة املحاولة 

بينــام هم كذلــك، إذ بــرأس الشــخص تنفجــر للتحــول لقنبلة 
مــن الــدم الــذي يثــور ليلطــخ وجه وجســد رشيف 
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الــذي شــهق مرعوبًا وهــو ينظر لكاظــم، فيجده يعيد مسدســه 
إىل جرابــه يف ال مبــاالة متناهيــة، ليعيد وضع الســامعة عى األرض 
وينظــر إىل اجلهــاز الذي تلقي اســتجابة، ثــم أجرى اتصــاالً قائاًل، 

ابعــت احلفارين يف )ذد 2 ( 

***

قبــل ذلــك بدقائــق كان الرائــد عبــد الفتــاح يصــل مقــر إقامة 
ليتــول بصحبــة جمموعــة قليلــة مــن أفــراد األمــن حيــث إنــه فــور 
تلقيــه تلــك املحادثــة التليفونيــه مــن نبيل، طلــب االســتعالم عن 
مصــدر املكاملة، ســاعتها أعاد تكــرار طلبه من مديــر أمن األقرص

فأجــاز لــه الرجــل أن  يذهب برفقــة جمموعة صغرة مــن أفراد 
الرشطــه عــى أن  يبقــى األمــر رًسا وال يعــود اال ومعه دليــاًل دامًغا 
ضــد رشيــف، وإال تعــرض هــو نفســه للجــزاء، دخــل إىل الفيــال 
بســهولة حيــث أهنــم مل يَواجهــوا بمقاومــة تذكــر، إال مــن فــردي 

احلراســة املتبقيــان بالفيال. 

ــد  ــإذا هبــم جيــدون عــالء وخال ــال، ف ــا يف كل شــرب بالفي بحث
ــواه. ــن األف ــدان ومكمم املقي

 بعــد فــك قيودهــم، مل يأخــذا جمهوًدا كبــًرا يف االعــراف لعبد 
الفتــاح وحثــه عــى الذهــاب فــوًرا إىل مديريــة األمــن، أن  أراد أن  

ــيئا.  يفعل ش

***
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وصــل جمموعــه مــن احلفاريــن إىل حائط بنايــة مديريــه األمن، 
فأشــار إليهــم كاظــم ملوضــع احلفر وبــدأ العمــل عى قــدم وثاق، 
حتــى تلقى كاظــم مكاملة أخرى، جعلتــه ينظر حوله يمنًا و يســاًرا 
ويضــع يــده عــى إحــدى احلوائــط، ثــم جــذب رشيــف مــن يده، 
وابتعــدا قدر املســتطاع عــن احلائــط، كان رشيف ينظــر لكاظم يف 
بالهــة، حتــى حتولــت تلــك النظــرة إىل ذعــر، فقــد شــهق رشيف 
وفتــح عينيــه عــن آخرها، وهــو يشــاهد اجلدار الــذي أمامــه يدك 
ليدخــل منه ماكينــة حفر عمالقة تتجــه هي األخــرى ملوقع احلفر. 

مل يأخــذ األمــر وقتــًا طويــاًل حتــى هــوت األرض، وإذا بفــراغ 
واســع حتــت األرض، لتخــرج كومــة هائلة مــن الشــظايا الركامية 
بفعــل االنقــاض، لتنترش حوهلــم موجة مــن الشــبورة الرابية التي 
حتجــب الرؤيــة، ليضــع كل منهم املناديــل والكاممــات حول وجه 
وأنفــه ويبــدأون يف الســعال حتــى هــدأت تلــك املوجــة الرابيــة، 

لتظهــر حفــرة عميقــه حتتهم.

ــم  ــرب ضخ ــم ق ــر أمامه ــارة، ليظه ــزة اإلن ــزال أجه ــوا بإن قام
منحــوت عليــه صــورة ســيدة ذات شــعر طويل، تشــبه يف شــكلها 

ــهرة. ــا الش رأس امليدوس

يف هــذه األثنــاء كانت مروحيــة حتط عى ســطح مديرية األمن، 
وجمموعــه تقوم بعملية اإلنــزال لكل من ليتــول وهارون.

***
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كانــت جيــوش اجلان املتوحــدة تقــف مرابطة بــأرض املعركة، 
ــاك  ــت هن ــع كان ــذ يتس ــامء أخ ــق يف الس ــز إىل ش ــن بتحف ناظري
أصــوات ملطــارق، تطــرق وتــرب بقــوة حــول مركــز الشــق. 

اســتمر هــذا احلــال عــدة أيــام، ولكــن يف تلــك الســاعة كان 
الطــرق أقــوى، والشــق يتســع 

يبــدو أن  اللحظــه قــد حانــت، وقف العديــد مــن اخلطباء عى 
رأس كل كتيبــة مــن اجلنــود، حيثون اجلنــود عى الثبات ويشــدون 

مــن عزائمهــم ويرفعون مــن معنوياهتم، 

حيدثوهنم عن فضل الشهادة واملوت يف أرض املعركة، 

خيربوهنم عن اجلائزة الكربي، اجلنة وما هبا من نعيم

وبينــام هــم كذالــك، إذ باجلحيــم هيوى فوق رؤســهم، شــهب 
حتمــل نــار حامية 
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كتل نارية تندفع هابطة من السامء فوق رؤسهم 

حتصدهم حصًدا. 

يندفعــون مرسيعــن يف حماولة فاشــلة للهــرب من تلــك الكتل 
الناريــه، التــي تواصــل تدحرجهــا حلصد املئــات منهم. 

ختتلط الصفوف. 

تدك احلصون.

هتوى الريات. 

يف هــذه اللحظــه غطت األرض ســحابة عظيمة مــن الدخان، مل 
يكد املرء يرفع يده أمامه فال يراها، زلزلت األرض زلزاالً شــديدًا.

هدئــت ســحابة الدخان قليــال، وياليتها مل هتــدأ، إذ كان وراءها 
مــا هو أكثــر رعًبا

عاملقه جاءوا من السامء بأعداد غفرة.

جاءوا شعثا غربا.

جاءوا جائعن.

عاملقــه قادمــون ليفرســوا كل مــا تطالــه أيدهيــم، كان املشــهد 
مهيًبــا وجحافــل العاملقــه تتقــدم باجتاههــم لتزلــزل األرض مــن 
ــار  ــت األبص ــم، وزاغ ــدم يف عروقه ــس ال ــم، حب ــت أقدامه حت

وبلغــت القلــوب احلناجــر.
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كان الرعب متجسًدا أمامهم فحاولوا اهلرب. 

اختلط احلابل بالنابل وهم يتساقطون من الفزع.

يف وســط هــذا كلــه كان أحــد اجلنــود الشــباب ممتطئا جــواده، 
يقــف هادئــا غــر عابئ باملشــهد.

كانت تسيطر عليه فكرة واحدة. 

مجلــة كان قــد ســمعها، مــن رجــل صعيــدي مــن البــرش، قاهلا 
ــه ذات مرة. ل

) إذا جاءتك الفرصه لتختار كيف متوت فال تضيعها (.

ابتســم وهــو ينظــر إىل جحافــل العاملقــه، وتقــدم إىل األمــام 
بحصانــة حثيثــا يتجــاوز الكتــل العائــدة أمامــه وكلــام تقــدم، كلام 

زادت مــن رسعــة الفــرس حتــى حانــت اللحظــه، 

حينهــا زئــر واســتل ســيفه، مل يكــن اجلــواد بحاجــة إلشــارة  
تدفعــه أن  ينطلــق بأقــى رسعــة ناحيــة العاملقــة، نظــر العائدون 
وراءهــم هلــذا املندفــع ناحيــة امللحمــة، وكلام انقشــع الغبــار ظهر 

أنــه ليــس فــردًا واحــدا وإنــام كانــوا عــرشة. 

ال بل مائة، 

بل كانوا ألًفا. 
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خرجــوا ناحيــة العاملقــه شــاهرين ســيوفهم وهــم يــزأرون يف 
قــوة، مل يضيعــوا وقتهــم يف اخلطــب وحــث غرهــم عــى اجلهــاد 

ولكــن مــا فعلــوه كان أقــوى تأثــًرا، 

 نظــر العاملقــه هلــذه القلــة املقبلة عليهــم باســتهزاء، إال أن هذه 
النظــرة قــد تبّدلــت حــن شــاهدوا مجــوع اجليــش عائــدة خلــف 
ــن  ــر عابئ ــجاعة غ ــم يف ش ــون نحوه ــباب، يتقدم ــؤالء الش ه

بقوهتــم.

فتحفز العاملقة 

والتقى اجليشان وبدأت امللحمة 

واشتعلت املعركة.

***
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ُتــرك كل مــن هــارون وليتــول وحدهــم فــوق قــرب برنيكــي، 
بعــد أن  ُأخــذت بعــض املقتنيــات األثريــة التي ُشــوهدت بجانب 

 . لقرب ا

ــف أن   ــاول رشي ــى، فح ــف بأع ــم ورشي ــف كاظ ــام وق بين
يتجــاذب احلديــث مع كاظــم حتــى ينهي هــارون مع عليــه فعله، 
فــامل عليــه قائــاًل: مــش حتقــول يل بقــي كل دا بيحصــل ليــه ؟

مل يرد كاظم وكأنه مل يسمعه.

فقــال رشيــف : أصلــك متقنعنيــش إننــا عملنا احلرب واملشــن 
امبوســيبول دي كلهــا، علشــان يف األخــر أقــف أنــا وانــت نركب 

القرنن.

ــم،  ــت لكاظ ــد راق ــف ق ــا رشي ــي ألقاه ــة الت ــدو أن  املزح يب
حــاول يف البــدء أن  يبــدو طبيعًيــا إال أنــه نظــر إىل رشيــف وانفجر 
ضاحــكا، بادلــه رشيــف الضحــك قائاًل : يــااااه ما انــت بتضحك 
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زينــا أهــو، وأخــرج مــن جيبه علبــة الســجائر فتحها ليخــرج منها 
ســيجارة ملفوفــة بعنايــة، ناوهلــا لكاظــم قائــاًل : أحــى ســجارة 

حشــيش ترشهبــا ملــا تكــون الدنيــا والعــه ورضب النــار شــغال

أخذها كاظم من يده قائاًل :

Ya / I did it before … its really fun 

بينــام هــم كذلــك ســمع صــوت تبــادل إطــالق النــار فتحفــز 
ــان  ــرج االثن ــده، وأخ ــن ي ــيجارة م ــم الس ــى كاظ ــف وألق رشي
مسدســاهتام، يف هــذه اللحظــة كان الرائــد عبــد الفتــاح وصل أول 
درجــات الســلم شــاهًرا مسدســه وهــو يقــول :  ســلِّم نفســك يــا 

رشيــف.

ــه  ــتقرة يف رقبت ــة مس ــت الرصاص ــه إال وكان ــل مجلت مل يكم
خرجــت مــن مســدس كاظــم، فهــوى جســده عــى األرض نظــر 
كاظــم إىل رشيــف، واثنــان أخــران مــن املســاعدين وأشــار إليهم 
يأمرهــم بالنــزول إىل احلفــرة، انزلــوا هاتــو ليتــول، بينــام حتدث يف 

هاتفــه آمــرًا رجالــه بالبــدء بتنفيــذ عمليــة اإلخــالء.

نــزل رشيف ليجــد هارون جثــة هامدة فــوق ليتول، فيســحبها 
مــن حتته ويتعــاون الثالثــه عى رفعهــا لكاظم

فــور تســلم كاظم جثه ليتــول وإعطائهــا املســاعدة، نظر كاظم 
لرشيــف الذي مد يــده  طالًبــا أن  يرفعه.
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قال كاظم:

Nice to meet u

وأطلق رصاصة استقرت يف رأس رشيف ليهوى قتياًل 

اســتمر إطــالق النار لتأمن إخــراج املقتحمن عــى املروحيات 
ملــدة 10 دقائــق، بعدهــا كانــت املديريــة حتــت يــد قــوات األمن، 

بعــد أن  غــادر املقتحمون.

***

اســتيفظ نبيــل وكاميليــا، مــن غيبوباهتــام ليجــدًا نفســيهام عــى 
ارضيــه بنــاء ال يــدرون مــا هــو، بينــام جيــري أنــاس هنــا وهنــاك، 
وتبــادل إلطــالق النــار حوهلــم، غــر مفرسيــن مــا حيــدث، حتــى 
أمســك هبــم أحــد العســاكر قائــاًل: تعالو معايــا، أخذهــم وتوجه 
هبــم ناحيــة الضابــط قائــاًل دول كانــوا مســتخبن جــوا يــا فندم. 

اقتادهــم الضابــط دون أن  يســأهلم عن أي شــئ، ومهــا ينظران 
إىل بعضهــام خائفــن ال يــدرون مــاذا يفعلون

***
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يف الطائــرة اخلاصــة التــي اســتقلها كاظــم ُفتــح ســتارا كانــت 
ورائــه ليتــول نائمــة فــوق رسيــر جمهــز بأحــدث األجهــزة الطبيــه 
حييــط به جمموعة مــن األطباء واملســاعدين، يراقبون يف الشاشــات 
معــدالت أداء أجهــزة ليتــول من نبــض وتنفس وحركــة دم داخل 

الرشايــن ومســتوى الضغــط وخالفه.

استعلم منهم عن حالتها 

فطمأنوه بأهنا يف حالة جيدة.

عــاد إىل قمرتــه ليجلــس عــى املقعــد الوســر حيتي كأًســا من 
الشمبانيا.

أخــذ يطالــع األخبار عــى الصحــف االلكرونية، حتى شــاهد 
ــد  ــرى لعب ــف واألخ ــا لرشي ــام أحدمه ــوار بعضه ــن بج صورت

الفتــاح كتــب حتتهــام، شــهيدان اقتحــام مديريــة اإلســكندرية.
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ــام  ــة اقتح ــدة يف عملي ــول ) أرسار جدي ــرب يق ــوان اخل كان عن
ــة أمــن إســكندرية (  مديري

منظمــة إرهابيــة يموهلــا اثنــان مــن األثريــاء التابعــن للجامعــة 
ــال  ــر بمج ــياحة واآلخ ــال الس ــل بمج ــا يعم ــة، أحدمه اإلرهابي
العقــارات ويرأســها فرنــي ويســاعده شــاب وفتــاة، يتســرون 
ــاق  ــم االتف ــان، يت ــوق اإلنس ــل الثقــايف وحق ــتار العم ــف س خل
بينهــم وبــن تاجــر ســالح هــارب مــن العدالــة بمســاعدة أحــد 

أفــراد األمــن املركــزي الــذي لعــب دور الوســيط.

كان الغــرض مــن االقتحام هو إخــراج جمموعه مــن اإلرهابن 
املحكــوم عليهــم، وزعزعة األمن وإحــراج الدولة. 

فشــلت املحاولــة بفضــل التضحيــة الباســلة التــي قــام هبــا كل 
مــن املقدم رشيــف البســطاوي والرائــد عبــد الفتاح قاســم اللذان 

نــاال الشــهادة ومهــا يدافعــان عــن الوطن. 

أهنــى كاظــم قــراءة اخلــرب، وأعــاد النظــر إىل صــورة رشيــف 
قائــاًل: 

Rest in peace shrife

مه أمامه لينال قسًطا من النوم.  ثم اسرخى ومد قدَّ
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بعد 9 أشهر

ــس  ــارج كني ــل وخ ــرشة داخ ــال منت ــواء االحتف ــت أج كان
ــدس  ــراب بالق اخل

استمر احلارضون برديد األغاين واألناشيد  والرقص 

صبت كؤوس اخلمر وأضاءت الشموع 

كان اجلميع يرقب تلك اللحظة املهولة.

اللحظــه التــي خــرج فيهــا كبــر حاخامــات كنيــس اخلــراب 
حامــاًل بيــده الرضيــع الــذي وضعتــه ليتــول منــذ عــدة ســاعات.

رضيع اخلراب

انتخريستوس
***
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