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إهداء

إىل أمى النامئة ىف قربها..ال زال قلبك داخىل ينبض بالحياة.
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مقدمة

مــن جديــد أعــود إليكــم باجلــزء الثانــى مــن روايــة ميــدوم، لنُكمل ســوًيا رحلة 
جــارس مــع حــارس الربديــات  بدزمــران، لنعيــش مًعــا تلــك املغامــرة الفريــدة مــع 
ــا ننتقــل معــه عــرب الزمــن مــن أجــل معرفــة احلقيقــة ىف رحلــة  ــة حين بطــل الرواي

ســنخوضها معــه ىف قلبــه قبــل عقلــه.
ــذى  ــب ال ــر بالقل ــاة واألمل لتم ــب املعان ــن قل ــدأ م ــى تب ــة الت ــك الرحل ــا تل إهن
ــل  ــوت قب ــل، بامل ــل األم ــاألمل قب ــعر ب ــش ويش ــًقا ليعي ــوًقا وعش ــا وش ــض حبًّ ينب
احليــاة، وبالفــراق قبــل اللقــاء، وتســتمر عــرب العقــل الــذى يفكــر ويتعلــم ويتدبــر 
ــر   ــه املخاط ُف ــق َتُ ــر ىف طري ــدل واخل ــق والع ــو احل ــة نح ــوات واثق ــو  بخط ليخط
عنــد  جمــدًدا  لينتهــى  والتهديــدات،  واآلثام،املغريــات  الــرور   والشــهوات، 
ــا ىف الصــدر ينتظــر تلــك اللحظــة التــى تصفــو فيهــا  القلــب، ذلــك الرابــض دوًم
ــر  ــك الزائ ــتقبًل ذل ــا مس ــى مرصاعيه ــه ع ــح أبواب ــة ليفت ــرى احلقيق ــرة، ف البص
ــا عــى أوتــار تلــك  العزيــز الــذى عــاش حياتــه ينتظــره، فينبــض مــن جديــد عازًف

ــى. ــى ال تنته ــب الت ــيمفونية احل ــه ىف س ــت بروح ــى امتزج ــروح الت ال
ىف تلــك الصفحــات سنشــعر باإلنســان الــذى يتغلــب عــى خماوفــه مــن أجــل 
مبادئــه ليحقــق أحلمــه وآمالــه ويطلــق رساحهــا مــن أرس اليــأس والضعــف 
ــه  ــوت من ــرب للم ــا أق ــًزا خانًع ــا عاج ــى كائنً ــدوه فيضح ــن يقي ــلم الذي واالستس

ــاة. للحي
ىف تلــك الصفحــات سنشــعر بقيمــة اإليــان الــذى يــدب ىف الــروح فيســمو هبــا 
ــدرك قيمــة  ــور العقــل لن ــق هبــا مــن ظــلم اجلهــل إىل ن ــة، وينطل ــاق رحب نحــو آف
املعتقــدات واملبــادئ التــى طاملــا وصمنهــا بالتخلــف بينــا هــى أســمى مــا حبانــا اهلل 
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بــه، ولكننــا آثرنــا التعلــق والتقليــد لتلــك احلضــارات اخلاليــة مــن الــروح واإليــان 
لتنغمــس ىف شــهوات اجلســد، وتنافــس ىف املعصيــة تلــك الشــياطني التــى أقســمت 

يوًمــا بغوايتهــا .
التاريــخ  ىف تلــك الصفحــات ســنجد ختــاذل واســتضعاف مــن يملكــون 
واحلقيقــة واحلضــارة، ىف الوقــت الــذى جيتهــد امُلدعــى الــذى يريــد تزويــر احلقائــق 
ورسقــة أجمــاد وتاريــخ ليــس لــه لينســبها إليــه دون وجــه حــق ىف غفلــة مــن 
أصحــاب احلــق، لتنخــر تلــك الكائنــات ىف جســد تلــك األمــة التــى تئــن وتــرصخ 

ــًل . ــًدا طوي ــل خام ــذى ظ ــربكان ال ــك ال ــر ذل لُتث
ــة  ــل.. احلقيق ــم واجله ــة.. العل ــب والكرهي ــنجد احل ــات س ــك الصفح ىف تل
واألكاذيــب.. الصــدق والزيــف.. األنانيــة والتضحيــة لنصــل إىل حقيقــة واحــدة 
أن كل هــذه املتناقضــات جتتمــع ىف خملــوق واحــد ميــزه اهلل عــن بقيــة خلقــه ليعمــر 

ــه . ــده حــق عبادت ىف األرض ويعب
ــة  ــًدا عظم ــدرك أب ــه مل ي ــه اهلل ولكن ــذى كرم ــوق ال ــك املخل ــان ذل ــه اإلنس إن
ــرار. ــن يصــل فيهــا إىل ق ــة ل ــة ليهــوى بتلــك النفــس إىل هاوي وســمو تلــك املكان

****
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ملخص اجلزء األول

ــر  ــني بالظواه ــد املهتم ــن أش ــد م ــو واح ــارس وه ــخصية ج ــة بش ــدأ الرواي تب
اخلارقــة للطبيعــة واخلارجــة عــن املألــوف وهــو شــغوف بالبحــث دائــًا عــن 
الغمــوض واإلثــارة وقــد ســاعده عــى ذلــك احرتافــه للكتابــة عــن تلــك الظواهــر 
ــن  ــون م ــه املك ــك فريق ــه ىف ذل ــرها وحلها،ويعاون ــه لتفس ــة وحماولت ــر مألوف الغ
أخيــه ماجــد الــذى يعمــل معيــًدا بإحــدى اجلامعــات وخبــر ىف جمــال األدلــة 
اجلنائيــة وكذلــك خطيبتــه الطبيبــة ىف جمــال الطــب الرعــي منــى وصديقــه راشــد 
ضابــط الرطــة باإلضافــة لصديقهــم آدم صاحــب الكافيــه الــذى جيتمعــون فيــه .
ــدو  ــة تب ــة غريب ــح جلث ــة تري ــى ىف عملهــا حلال ــة القصــه تتعــرض من وىف بداي
كــا لوكانــت قــد تــم تنيطهــا عــى الطريقــة الفرعونيــة دون أن يكــون هنــاك ســبب 
واضــح للوفــاة ممــا جعلهــا تلجــأ لعمهــا الطبيــب الــذى كان يعمــل بنفــس املجــال، 
ــذ  ــة من ــة تلــك اجلث ــه وتعــرض حلالتــني مماثلتــني حلال ــه ســبق ل والــذى أخربهــا أن
ــًرا أمــام تلــك احلــاالت عاجــًزا عــن تفســر  ــه وقــف هــو اآلخــر حائ ســنني ولكن

ســبب الوفــاة ..
ــل  ــن ح ــث ع ــارس بالبح ــدأ ج ــر ويب ــم باألم ــذى هيت ــا ال ــى لفريقه ــأ من فتلج
ذلــك اللغــز ويمــده صديقــه الضابــط راشــد باألحــداث والوقائــع املتعلقــة بتلــك 
ــاف  ــة باستكش ــة غربي ــة أجنبي ــت بعث ــورة قام ــلل الث ــه خ ــربه أن ــث خي ــة حي اجلث
إحــدى املقابــر الفرعونيــة القريبــة مــن هــرم ميــدوم ســاعدهم ىف ذلــك اثنــني مــن 
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املرصيــني، وبعــد عــدة أيــام يكتشــف أهــل القريــة جثتــني ىف أحــد املنــازل املهجــورة 
ــة واألخــرى لطفــل تــم  ــة، أحدمهــا لعامــل ممــن يســاعدون البعثــات األثري بالقري
نحــره مــن رقبتــه، وبعــد فــرتة تــم اكتشــاف جثتــني أخريــني أحدمهــا لشــيخ يعمــل 
ىف فــك ســحر املقابــر الفرعونيــة واألخــرى ملرشــد ســياحى وقــد تــم قتلهــم بصورة 
بشــعة تشــبه تلــك الطريقــة التــى قتلــت هبــا اجلثــة األخــرة والتــى ترجــع لوســيط 
ــه كان يعمــل  ــه أن ــار اســمه جمــدى معــاذ، حيــث أفــادت زوجت ــع اآلث يعمــل ىف بي
ببعثــة أثريــة ىف بنــى ســويف والتــى تبــني فيــا بعــد أهنــا نفــس البعثــة التــى حدثــت 
فيهــا تلــك األحــداث، وأهنــا قــد ســمعته يتحــدث ىف اهلاتــف مــع شــخص يدعــى 
أمحــد خيــربه فيــه بأنــه خيفــى التابــوت الفرعونــى وأنــه ســوف يقــوم ببيعــه، وقــد تــم 
الربــط بــني هــذه األحــداث مجيًعــا بســبب الطريقــة البشــعة والغريبــة التــى تــم هبــا 

القتــل كــا أن اجلميــع يعملــون ىف اســتخراج اآلثــار  وبيعهــا.
ــى  ــة الت ــى ظهــرت ىف القري ــة الت ــب ىف األمــر هــو تلــك الظواهــر الغريب الغري
ــاء  ــة يرفضــون التحــدث مــع الغرب ــى جعلــت أهــل القري فتحــت هبــا املقــربة والت
ــن،  ــيخ حس ــا الش ــى أيقظه ــة الت ــة الغريب ــك اللعن ــن تل ــياء ع ــدة أش ــرون ع ويذك
ــخصيات  ــر الش ــة، وأكث ــر القري ــو معم ــى، وه ــيخ إهلام ــا الش ــرف رسه ــى يع والت
ــر  ــور والظواه ــا يف األم ــأون إليه ــي يلج ــل، والت ــرتام والتبجي ــى باالح ــي تظ الت
ــد  ــل ق ــو اللي ــد أب ــد أن أمح ــربه راش ــا خي ــه أحد.ك ــتدل علي ــذى مل يس ــة، وال الغريب
ــه قــد تــم إيداعــه إحــدى املصحــات  أصيــب بلوثــة عقليــة بعــد مــوت جمــدى وأن
ــة  ــارس ملقابل ــب ج ــات كامًل.فيذه ــف التحقيق ــن مل ــورة م ــه ص ــة، ويعطي العقلي
ــه  ــى هلــا وحيــاول أن حيصــل من ــة يرث ــه جيــده ىف حال أمحــد ىف املصــح العقــى إال أن
ــدوق  ــوت والصن ــة ت ــن لعن ــياء ع ــردد أش ــل ي ــد يظ ــات إال أن أمح ــة إجاب ــى أي ع
ــد شــجرة الياســمني وذلــك الشــىء األســود  ــذى ينتظــره عن امللعــون ومصــره ال

ــيًئا . ــم ش ــارس ال يفه ــارده، وج ــذى يط ال
ىف ذات الوقــت تقــوم منــى وماجــد بزيــارة زوجــة جمــدى صاحــب اجلثــة 
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ــة  ــك حقيب ــا وكذل ــا فرعونًي ــى تابوًت ــدى كان خيف ــم أن جم ــى أخربهت ــة والت الغامض
هبــا عــدة برديــات ىف مــكان ال تعلــم عنــه شــيًئا، وذلــك لبيعهــا ألحــد األجانــب إال 
أن ذلــك األجنبــى قــام بماطلتــه ىف دفــع املــال، وهــو مــا أثــار غضبــه هــو وأمحــد 
خاصــة وأهنــم كانــوا ىف حالــة رعــب مــن تلــك اللعنــة التــى أخربهــا عنهــا والتــى 

تســمى لعنــة تــوت .
أن  أخربهــم  والــذى  املرصيــات  علــم  ىف  املختصــني  ألحــد  الفريــق  جلــأ 
تــوت هــو إلــه احلكمــة عنــد املرصيــني القدمــاء ولــه دور أساســى ىف حمكمــة 
املوتــى ويعتقــد املرصيــني القدمــاء أنــه مــن كشــف هلــم علــوم الفلــك، والعــارة، 
واهلندســة، والطــب والســحر واإلهليــات، وهــو إلــه للســحر أيًضــا واعتــرب الكتــاب 
الــذي وضــع فيــه خربتــه رمزهــم واحلامــي هلــم ومرجًعــا للســحر يف كل العصــور، 
ويعتــرب كتــاب تــوت واحــًدا مــن أكثــر الكتــب املرصيــة القديمــة غموًضــا، 

ــامل . ــى الع ــلطة ع ــلك الس ــه امت ــرة متنح ــة كب ــك معرف ــوت امتل ــد أن ت ويعتق
حيــث وصــف املؤامــرة ضدالفرعــون الســتخدام الســحر، مــع العلــم أن كل 
أعضــاء املؤامــرة تــم إعدامهــم وتــم حــرق الكتــاب امللعــون، والــذي كان يــدرس 
الســحر وتعاويــذه،إال أن ذلــك الكتــاب قــد ظهــر مــرة أخــرى مــع ابــن رمســيس 
الثــاين »مرنبتــاح«، إال أنــه اعتــرب وجــود ذلــك الكتــاب يشــكل خطــًرا كبــًرا فقــام 
بحرقــه هــو اآلخــر، وقــد ظهــر ذلــك الكتــاب عــدة مــرات عــى مــر التاريــخ 

ــة لذلــك . ــة املصاحب ــد مــن الظواهــر الغريب وصاحــب ذلــك ىف كل مــرة العدي
ىف نفــس الوقــت الــذى حاولــت تلــك البعثــة األجنبيــة االتصــال بزوجــة 
جمــدى ومســاومتها، والتــى تعاونــت معهــم للحصــول عــى تلــك الربديــات التــى 

ــت مــع زوجهــا. كان
قــام جــارس بإرســال آدم الستكشــاف األمــر ىف قريــة طــا التــى اكتشــفت هبــا 
تلــك املقــربة وملحاولــة التوصــل للشــيخ إهلامــى إال أنــه مل يتوصــل لشــىء ســوى 
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وجــود بعــض الظواهــر الغريبــة بالفعــل ىف تلــك القريــة، وىف تلــك األثنــاء توصــل 
ــه ىف املصــح العقــى والتــى  ــة أمحــد التــى قامــت بزيارت ــوان هنــد خطيب جــارس لعن
ــني  ــاء متابع ــا أطب ــا بصفته ــى بزيارهت ــو ومن ــام ه ــة، فق ــس القري ــن نف ــا م ــني أهن تب
ــا أول مــن نــزل  ــه الشــيخ حســن كان ــة أمحــد، والتــى أخربهتــم أن أمحــد وخال حلال
إىل املقــربة، وأهنــم قامــوا بإخفــاء أهــم مــا ىف املقــربة وهــو صنــدوق صغــر حيــوى 
عــدة برديــات واختفيــا بعدهــا متاًمــا أثنــاء نقــل حمتويــات املقــربة والتــى قــام الفريــق 

األجنبــى بالتخلــص ممــن شــارك ىف فتحهــا، 
وبعــد قتــل الشــيخ حســن ظهــر أمحــد وعــاد للتعامــل مــع جمــدى بعــد أن أثبــت 
لــه عــدم معرفتــه بنيــة الفريــق األجنبــى، وأخربهــا أمحــد أن األجانــب قــد عرضــوا 
ــك  ــكان تل ــن م ــيًئا ع ــم ش ــا ال تعل ــات، وأهن ــك الربدي ــل تل ــًا ىف مقاب ــا ضخ مبلًغ
ــة مــكان  ــات، ممــا جعــل جــارس حيــاول اســتدراج عمهــا احلــاج مــراد ملعرف الربدي
الشــيخ إهلامــى ولكنــه مل يبــح لــه بشــىء، فغــادر جــارس ومنــى بعــد أن تــرك جــارس 

هلنــد الــكارت اخلــاص بــه للتصــال بــه عنــد الــرورة .
ــك  ــل ذل ــه حل ــد يوصل ــىء ق ــاد ش ــة إلجي ــد ىف حماول ــزل أمح ــارس ملن ــب ج ذه
اللغــز فوجدهــا وقــد قلبــت رأًســا عــى عقــب، إال أنــه توقــف عنــد ذلــك احلــوض 
الكبــر الــذى زرعــت بداخلــه شــجرة ياســمني فتذكــر حديــث أمحــد عــن شــجرة 
ــا حيــوى  ــا فرعونًي الياســمني ممــا جعلــه حيفــر أســفل تلــك الشــجرة ليجــد صندوًق
برديتــن وورقــة مكتــوب عليهــا ) الشــيخ إهلامــى واحــدة .. جمــدى معــاذ اثنــني (، 
وشــيك حمــرر باســم شــخص أجنبــى، إال أنــه يفاجــئ هبجــوم مــن شــخص أجنبــى 
ــف  ــوق املخي ــك املخل ــه ذل ــه ليواج ــارس ملنزل ــه ج ــارس، ويتوج ــه ج ــص من ليتخل
ــث  ــه، حي ــوأ كوابيس ــش أس ــه يعاي ــذى جعل ــات، وال ــك الربدي ــرس تل ــذى حي ال

يأمــره بجمــع تلــك الربديــات لتنتهــى تلــك اللعنــة.
ــرف كل  ــيجعله يع ــه س ــران أن ــمى بدزم ــف املس ــوق املخي ــك املخل ــربه ذل خي
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ــه،  ــني عيني ــر ب ــة مت ــا حلظ ــه وكأهن ــر أمام ــان لتم ــة الزم ــه صفح ــيطوي ل يشء وس
ــدس.. ــة املق ــر الكهن ــوح ب ــى ال يب ــه حت ــى عقل ــيطمس ع ــه س ولكن

ــن الكاهــن  ينتقــل بدزمــران بجــارس عــرب الزمــن ليتقمــص روح »خــاى » اب
» تــب رع » أحــد كهنــة املعبــد ىف عهــد األمــر » خــا ام واس » ابــن رمســيس 
الثانــى، وصديــق ابنــه األمــر » أوزيــر » والــذى يشــهد حــدث قــدوم  رجــل عجوز 
يدعــى »كامجنــي« والــذى اجتمــع بــه األمــر ىف حضــور وزيــره وكبــر الكهنــة نفــرو 
وأربعــة مــن كبــار كهنــة املعبــد وهــم »امنــي نخــت« والكاهــن »تــب رع« والكاهــن 

»وامخــوس«، والكاهــن األصغــر »ســويت«، وعــدد مــن صغــار الكهنــة..
ــذ  ــاب تــوت املقــدس املفقــود من حيــث خيــرب »كامجنــي« عــن رس ومــكان كت
ــل  ــد التوص ــذى كان يري ــاح«  ال ــر كا بت ــر »نف ــة األم ــربه بقص ــرون.. فيخ ــدة ق ع
إىل رس الربديــات املقدســة للحكيــم تــوت.. وظــل يبحــث عنــه حتــى أتــاه 
ــه كتــاب تــوت املقــدس، وكان  ــه عــى املــكان املدفــون ب ــم الــذى دل ذلــك احلكي
ــن  يف  ــك الكاه ــه ذل ــب مع ــث ذه ــرص.. حي ــايل م ــرة يف أع ــع يف جزي ــاب يق الكت
ــأداء صلــوات  ــرة، وليقــوم ب ــة إلرشــاد األمــر إىل تلــك اجلزي ــة النيلي تلــك الرحل
وطقــوس خاصــة ليســهل لــه احلصــول عــى الكتــاب، بالرغــم مــن تذيــرات مجيــع 

ــة. ــات مــن لعن ــا ســتجره تلــك الربدي ــه مل ــة ل الكهن
وعندمــا وصــل األمــر بحاشــيته للجزيــرة  وجــد الكتــاب مدفوًنــا يف الكهــف 
الوحيــد املوجــود يف تلــك اجلزيــرة حســب وصــف الكاهــن الــذي حذرهــم مــن 
أن يكــون هنــاك حــراس للكتــاب مــن اجلــن، ممــا جعــل الكهنــة يتلــون صلواهتــم 
ويقيمــون الطقــوس والشــعائر املقدســة لــزوال أي لعنــة قــد تصيبهــم، حتــى 
الكاهــن املجهــول شــاركهم تلــك الصلــوات مــع قيامــه بصلــوات وطقــوس 
خاصــة، حيــث وجــد صندوًقــا كبــًرا مــن احلديــد حماًطــا هبالــة مــن الضــوء والــذي 
كان يتــرب مــن فتحــة يف جــدار الكهف..وحــول الصنــدوق ذاهتكانــت تزحــف 
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ــد نفســه فقــد  احليــات والعقــارب بصــورة ال يتخيلهــا عقــل، أمــا صنــدوق احلدي
ــة ينصحــون  ــه عــدة لفــات، ممــا جعــل الكهن ــرة تلتــف حول ــة كب ــا بحي كان حماًط
ــة  ــن اآلهل ــارة م ــون إش ــد يك ــك ق ــدوق، ألن ذل ــن الصن ــا ع ــاد متاًم ــر باالبتع األم

ــة..  ــه أي لعن ــى ال تصيب ــدوق حت ــح الصن بعــدم فت
ولكــن األمــر »نفــر كا بتــاح«مل يرتاجــع حيــث كانــت النبــوءة تقــول إنــه 
ــوىل وحــده ختطــي الصعــاب  ــه أن يت ــاب املفقــود علي لكــي يصــل األمــر إىل الكت
ــه  ــه حراس ــيفه ومع ــر س ــتل األم ــول.. فاس ــن املجه ــربه الكاه ــا أخ ــودة، ك املوج
وبــدأ يف قتــل احليــات والعقــارب حــول الصنــدوق، إىل أن تبقــت تلــك احليــة 
ــوة،  ــن ق ــا أويت م ــكل م ــر ب ــا األم ــى حارهب ــدوق.. والت ــة بالصن ــرة املحيط الكب
إال أن احليــة قاومــت يف رشاســة.. إىل أن تغلــب عليهــا األمــر، وفتــح الصنــدوق 
ليجــد الربديــات ليعــود إىل مملكتــه ىف رحلــة كانــت مليئــة باألخطــار والغرائــب إىل 
أن رأى كبــر الكهنــة حلــم يمهــل فيــه املعبــود رع األمــر ســبعة أيــام ليعيــد الكتــاب 

ــة . ــأرسار املقدس ــه ل ــبب إنتهاك ــات بس ــيصاب باللعن وإال س
ــه  ــه احللــم  إال أن ــة قــد حــذر األمــر وقــص علي ــر الكهن وبالرغــم مــن أن كب
مل يســتجب وبــدأ ىف قــراءة الكتــاب وأصابــه الغــرور والتكــرب ثــم بــدأ يشــكو مــن 
يشء أســود ال يــدري كنهــه.. والــذى كان يطلــب منــه يف هــدوء إعــادة الكتــاب إىل 
مكانــه.. ولكــن األمــر جتاهــل كل ذلــك، ومل يــرتك الكتــاب مــن يــده حتــى وصــل 
إىل قــرصه، وكانــت هنــاك مخــس ليــاٍل متبقيــة عــى إصابتــه باللعنــة.. حيــث علــم 
بــأول فاجعــة يف حياتــه، وهــى انقــلب القارببزوجتــه وابنــه أثنــاء تنزههــا يف قارب 
صغــر داخــل النيــل، ومل يتمكــن أحــد مــن إنقاذمهــا بــل مل يســتطع أحــد الوصــول 
إىل أي مــن اجلثــث لدفنهــا تبًعــا للطقــوس املقدســة، ممــا يؤكــد أن اآلهلــة قــد صبــت 

جــام غضبهــا عــى األمــر نفــر كا بتــاح.
وبالرغــم مــن ذلــك مل يرتــدع األمــر بــل ظــل هائــًا بجــوار الشــاطئ ليومــني 
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ــل  ــاب وظ ــذ الكت ــا أخ ــدوى.. بعده ــا دون ج ــو جثتيه ــار طف ــه النتظ ــع حراس م
يقــرأ فيــه عــدة طلســم يومــني متتالــني مل خيــرج فيهــا مــن غرفتــه.

ويف اليــوم األخــر حللــول اللعنــة فوجــئ اجلميــع باألمــر يرتــدي كامــل حلتــه 
ــب يف  ــده وذه ــارب وح ــل يف ق ــاطئ الني ــاب إىل ش ــى الذه ــد أرص ع ــة وق الذهبي
نفــس املــكان الــذي لقــى فيــه زوجتــه وابنــه حتفهــا، وألقــى بنفســه فجــأة يف 
النهــر.. ومل يســتطع أحدمــن احلــراس إنقــاذه، ولكــن اســتطاعوا بعــد جهــد إخــراج 

جثتــه..
ــع  ــر، م ــربة األم ــه يف مق ــة بدفن ــام الكهن ــون ق ــاب امللع ــن الكت ــص م وللتخل
إبقــاء األمــر رًسا بــني كهنــة املعبــد اجلنائزي..وبعــد أن قــص احلكيــم » كامجنــى » 
رس برديــات تــوت ومكاهنــا عــى األمــر » خــا ام واس » قــرر األمــر اخلــروج ىف 
رحلــة إىل مقــربة األمــر »نفــر كا بتــاح« للحصــول عــى تلــك الربديــات مصطحًبــا 
معــه باالضافــة إىل حراســه كبــر الكهنــة وكبــار الكهنــة األربعــة، إال أن كبــر 
ــا  ــاب رب ــى الكت ــر ع ــل األم ــد أن حيص ــه بع ــن أن ــق م ــرو » كان قل ــة » نف الكهن
هتامجــه قطــاع الطــرق أو بعــض القبائــل اخلارجــة فيقــع ىف أيدهيــم الكتــاب وتضيــع 

ــة صغــرة مــن احلــرس ، ــة تميهــا رسي األرسار املقدســة خاصــة وأن القافل
فاقــرتح الكاهــن » وامخــوس » عــى كبــر الكهنــة أن يطــرح فكــرة عــى األمــر 
ــة عــن  ــة األربعــة، ثــم يتخلــف الكهن فحواهــا أن يتــم تقســم الكتــاب عــى الكهن
ــد  ــوا بع ــل أن يصل ــة قب ــا خمتلف ــلكوا طرًق ــني ويس ــا بيوم ــوا بعده ــة ليتحرك القافل

ــاب . وصــول األمــر ويســلموه الكت
إال أن الكاهــن » أمنــى نخــت » قــد اقــرتح أنــه ىف خــلل هذيــن اليومــني 
ــخة  ــد نس ــدى املعب ــون ل ــى يك ــاب حت ــخ الكت ــون بنس ــة يقوم ــرك الكهن ــل ت وقب
مــن الكتــاب املقــدس دون أن يعلــم األمــر بذلــك حتــى إذا أصــاب الكتــاب أى 

ــة . ــم املقدس ــن التعالي ــخة م ــاك نس ــون هن ــروه يك مك
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وقــد وافــق األمــر عــى إقــرتاح كبــر الكهنــة » نفــرو » والــذى مل يعــرض عليــه 
ــاه  ــل أعط ــاب بالفع ــى الكت ــر ع ــل األم ــا حص ــة، وعندم ــن اخلط ــزء م ــوى ج س
ــذى  ــاق ال ــا للتف ــة وفًق ــة األربع ــى الكهن ــات ع ــذى وزع الربدي ــة ال ــر الكهن لكب

تــم بينهــم  .
عندمــا وصــل الكتــاب إىل يــد األمــر، ووصلــت النســخ منــه إىل املعبــد 
ــدس،  ــاب املق ــة الكت ــة بحراس ــرى مكلف ــات أخ ــة كائن ــف الكهن اجلنائزي،اكتش
ومنهــم مــن ظهــر للكاهــن »نفــرو« الــذي حدثــه بــكل احــرتام واتفقــا عــى رضورة 
ــن  ــى الكاه ــك كان ع ــت.. ولذل ــورة كان ــأي ص ــد ب ــم لأب ــك التعالي ــاء تل إخف
»نفــرو« أن يتخلــص مــن الكتــاب بطريقــة واحــدة، هــو أن يدفــن الكتــاب املنســوخ 
مــع مــن قــام بنســخه كــا أخــربه الكائــن، وذلــك حتــى ال تصيبــه أي مــن اللعنــات 
يف رحلتــه األبديــة ومنًعــا ألي ســوء قــد حيــدث بعــد ذلــك..وكان عليــه مهمــة أكثــر 
إيلًمــا، أال وهــي أن يأمــر بدفــن الكهنــة األربعــة بعــد موهتــم يف مــكان جمهــول يف 
ــار الكهنــة،  مقابــر جمهولــة بجــوار هــرم ميــدوم، وليــس مقابــر مقدســة كعــادة كب
ــاء  ــو  أس ــك حم ــر، وكذل ــة إىل املقاب ــادي اآلثم ــن األي ــد أي م ــى ال متت ــك حت وذل
الكهنــة األربعــة مــن كافــة الســجلت التــي تــوى أســاء كهنــة املعابــد الفرعونيــة 
ــك  ــم بذل ــيطة، ومل يعل ــم بس ــل مراس ــم عم ــك يت ــد ذل ــاء البلد،وبع ــة أنح يف كاف

ــة األربعــة ىف حياتــه . ســوى خــاى والكاهــن األكــرب نفــرو حيــث تــوىف الكهن
ــه  ــذ الســحرية املقدســة، ولكن ــة التعاوي ــه كاف ــا األمــر فبالرغــم مــن قراءت بين
فشــل يف تنفيــذ أيٍّ منهــا، وقــد أخــرب الكائــن الكاهــن »نفــرو« بــأن عليــه فقــط أن 
ــاب  ــا الكت ــة، أم ــذه الطريق ــاءه هب ــه إخف ــوخ وأن علي ــزء املنس ــئولية اجل ــوىل مس يت

ــه هــو مــن ســيتوىل مســئوليتها..  ــات فأخــربه أن األصــي والربدي
ــه يعــرض األمــر  فقــد عايــش األمــر بعــض األحــداث الغامضــة التــى جعلت
عــى كبــار الكهنــة والذيــن رأوا أن ذلــك تذيــًرا مــن اآلهلــة حتــى ال يلقــي مصــر 
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األمــر »نفــر كا بتــاح«، لذلــك قــرر األمــر أن يقــوم بنقــل كل مــا أخــذه مــن مقــربة 
األمــر »نفــر كا بتــاح«.. وليدفــن الكتــاب متاًمــا يف الصنــدوق كــا أخــذه.. 

وكانــت مســئولية ذلــك تقــع عــى عاتــق كبــر الكهنــة » نفــرو » إال أن األمــر 
إســتدعاه وأخــربه أن روح األمــر »نفــر كا بتــاح« أتــت إليــه ىف حلمــه ترتجــاه أن 
يأمــر بالبحــث عــن جثتــّي زوجتــه وابنــه يف مــكان غرقهــم بالقــارب بــل وأرشــده 

إىل املــكان بالضبــط.. 
ــاح«،  ــر كا بت ــرب »نف ــاب إىل ق ــة للذه ــادة القافل ــه بقي ــر بنفس ــام األم ــك ق لذل
ــم بجــوار النيــل وظــل يبحــث يف املــكان الــذي  وعــرج عــى مــكان القــرص القدي
أرشــده عليــه »نفــر كا بتــاح« ملــدة ســبع ليــال كاملــة حتــى عثــر عــى زوجتــه وابنــه 
ــّي الزوجــة  ــا تبقــى مــن جثت ــم م ــه بتكري ــار كهنت ــل فأمــر كب ــاع الني ــني يف ق مدفون
واالبــن وإعطائهــا مجيــع املراســم امللكيــة للدفــن.. ودفنهــاإىل جــوار جثــة األمــر 
»نفــر كا بتــاح«، وأيًضــا وضــع الكتــاب املقــدس يف نفــس الصنــدوق يف ذات املقربة 
ثــم أغلقــه وأغــلق بــاب املقــربة يف وســط اجلبــل بحجــارة شــديدة  البــأس، قامــوا 

بنقلهــا إىل بــاب املقــربة حتــى يتــم إغلقهــا لأبــد.. 
وبعــد رحلــة الدفــن التــي قــام هبــا األمــر ذهــب مللقــاة والــده امللــك رمســيس 
ــة، ليمــوت األمــر »خــا أم واس«  بعدهــا بفــرتة  ــار الكهن ــاين مــع وفــد مــن كب الث
ــون يف  ــر« ليك ــر الصغر»أوزي ــتدعاء األم ــون يف اس ــل فرع ــبب، فأرس ــدون س ب

رعايتــه، ولكــن األمــر الصغــر » أوزيــر«  أيًضــا قــد اختفــى إىل األبــد.. 
وبعــد أن أخــذ حــارس الربديــات بدزمــران جــارس ىف تلــك اجلولــة عــرب 
ــا .وىف  ــث عنه ــة البح ــارس ىف رحل ــدأ ج ــات ب ــك الربدي ــة تل ــرف قص ــن ليع الزم
تلــك األثنــاء تتصــل هنــد خطيبــة أمحــد بمنــى لتبلغهــا بوجــود مســتجدات والتــى 
تبلــغ جــارس بذلــك فيتصــل هبــا ليتحــدث مــع عمهــا احلــاج مــراد والــذى يبلغــه أن 
الشــيخ إهلامــى يطلبــه بعــد أن قــص عــي الشــيخ مــا دار بينهــم مــن حديــث .ولكــن 
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ــزاك  ذلــك األجنبــى الــذى كان يتفــاوض  قبــل ســفره للشــيخ إهلامــى فوجــئ بإي
مــع جمــدى بخصــوص الربديــات والــذى عرفــه عــى نفســه عــى أنــه تــوم أليكــس.. 
ــر  ــارس تظاه ــات  إال أن ج ــى الربدي ــه ع ــه أن يدل ــب من ــات، وطل ــامل يف املرصي ع
بعــدم املعرفــة فهــدده إيــزاك، ىف الوقــت الــذى كان فيــه رجــال إيــزاك يبحثــون عــن 
الربديــات ىف شــقة جــارس إال أنــه كان قــد أخفــى الربديــات بشــكل جيــد لذلــك مل 

يعثــروا عــى شــئ .
يذهــب إيــزاك ملقابلــة فايــزة زوجــة جمــدى ليعطيهــا املبلــغ الــذى طلبتــه مقابــل 
ــذى يراقبهــم  ــات، ىف الوقــت ال ــه تلــك الربدي ــات إال أهنــا متاطــل ىف إعطائ الربدي
فيهــا ذلــك الغريــب دون أن يشــعر ذاك بذلــك، وىف اليــوم املتفــق عليــه يغــادر إيزاك 
الفنــدق الــذى يقيــم فيــه حامــًل معــه املبلــغ املتفــق عليــه ليحصــل عــى الربديــات 
مــن فايــزة إال أنــه يســتقل ســيارة أجــرة تأخــذه ملنطقــة نائيــة ويفقــده الســائق الوعى 
ــع  ــه جمــدى الــذى يظــن اجلمي ــا بعــد أن ليســلمه لذلــك الغريــب الــذى يتضــح في
أنــه صاحــب اجلثــة الغامضــة، والــذى تشــوه جســده متاًمــا بطريقــة بشــعة، حيــث 
يقــوم جمــدى بتعذيــب إيــزاك الــذى خدعــه للحصــول عــى الربديــات والتابــوت 
دون أن يدفــع لــه املبالــغ املتفــق عليهــا، وذلــك لإلنتقــام منــه ثــم قتلــه بعــد تعذيبــه 

واحلصــول عــى املــال الــذى كان بحوزتــه .
ــر  ــذى كان حيت ــى وال ــيخ إهلام ــاة الش ــارس مللق ــب ج ــاء يذه ــك األثن ىف تل
وذلــك عــن طريــق احلــاج مــراد، حيــث خيــربه الشــيخ إهلامــى عــن حقيقــة تلــك 
اللعنــة التــى أصابــت جــده مــن قبــل وكيــف ختلــص منهــا بدفنــه للربديــات ىف تلــك 
املقــربة املجهولــة التــى دلــه عليهــا ذلــك الكائــن الغريــب منــذ ســنوات، وأخــربه 
أيًضــا بتلــك الربديــة امللعونــة التــى أعطاهــا لــه الشــيخ حســن قبــل وفاتــه ليســاعده 
ــى أعطاهــا جلــارس  ــة، والت ــه رفــض واحتفــظ بتلــك الربدي ىف فــك رموزهــا ولكن
ــن  ــك الكائ ــه ذل ــذى ســيدله علي ــر ال ــكان املن ــات ىف امل ــى الربدي ــا مــع باق ليضعه

ــة بعــد حصولــه عــى باقــى الربديــات . لكــى يتخلــص مــن تلــك اللعن
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بعــد عــودة جــارس لبيتــه أخفــى الربديــة الثالثــة مــع األخرتــني، ولكنــه فوجــئ 
بالقبــض عليــه بعدهــا بتهمــة قتــل إيــزاك، إال أن احلــاج مــراد والــذى كان رجالــه 
يراقبــون جــارس شــهد أن جــارس كان متواجــدًا ىف القريــة أثنــاء وقــوع اجلريمــة ممــا 
ــة  ــزة زوج ــاة فاي ــاب مللق ــاول الذه ــه حي ــا، ولكن ــه بعده ــون رساح ــم يطلق جعله
جمــدى ملعرفــة مــكان باقــى الربديــات، إال أنــه يفاجــئ بقيــام أحدهــم بخطفــه 
وتعذيبــه ملعرفــة مــكان باقــى الربديــات حتــى وصــل األمــر لبــرت إصبعــه، إال 
ــك  ــى ذل ــض ع ــعافه والقب ــارس وإس ــاذ ج ــون بإنق ــه يقوم ــراد ورجال ــاج م أن احل

ــه جمــدى،  الرجــل الــذى تبــني  أن
فقــام جــارس بتعذيبــه حمــاوال إســتخراج معلومــات منــه عــن مــكان الربديــات، 
ــذى  ــم ال ــو وإبراهي ــاول ه ــه ح ــوه ألن ــد تش ــدى ق ــف أن جم ــد أن إكتش ــك بع وذل
ــكان املهجــور،  فــك طلســم  ــك امل ــاء ىف ذل ــات واملومي إســتأجره حلراســة الربدي
ــة  ــك اللعن ــئ بتل ــه فوج ــة، إال أن ــروة هائل ــاوى ث ــا تس ــم أهن ــد أن عل ــات بع الربدي
التــى قتلــت إبراهيــم بشــكل بشــع، وجعلــت منــه مســخ مشــوه، فقــرر أن خيتفــى 
ــو  ــه ه ــع أن ــن اجلمي ــه ليظ ــم ىف بيت ــة إبراهي ــع جث ــاء ووض ــات واملومي ــع الربدي م
خاصــة واجلثــة مشــوهة متامــًا، ثــم ســاوم األجانــب عــن طريــق زوجتــه لبيــع 
الربديــات واملوميــاء والذيــن كانــوا ينــوون الغــدر بزوجتــه واحلصــول عليهــم دون 
ــا كان  ــك م ــا ىف ذل ــئ ب ــه كل ش ــرف من ــد أن ع ــزاك بع ــل إي ــام بقت ــذا ق ــل، ل مقاب

ــات . ــه باقــى الربدي ــه لدي ــه أن ــزاك عــن جــارس، حيــث علــم من ــه إي يعرف
حــاول جــارس معرفــة مــكان زوجتــه والربديــات منــه إال أنــه رفــض بشــدة أن 
خيــربه بالرغــم مــن التعذيــب الشــديد  لذلــك جلــأ حليلــة عــن طريــق هاتــف جمــدى 

عــرف هبــا مــكان فايــزة، فتوجــه إليهــا وحصــل منهــا عــى الربديتــني املتبقيتــني .
وعندمــا عــاد جــارس رشح كل شــئ لراشــد صديقــه الضابــط، بعــد أن ســلمه 
ــة  ــات املختفي ــات قديمــة حصــل عليهــا مــن الشــيخ إهلامــى عــى أهنــا الربدي بردي
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مــن املقــربة، ولكنــه مل خيــربه ببعــض األشــياء حتــى يتمكــن مــن إمتــام مهمتــه التــى 
لــن يصدقــه فيهــا أحــد .

قــام جــارس بالتوجــه للمــكان املنــر الــذى دلــه عليــه بدزمــران حــارس 
الربديــات، والــذى كان عبــارة عــن مقــربة الكاهــن » تــب رع« والــد خــاى الــذى 
توجــه ملقــربة أبيــه التــى ال يعلــم عنهــا أحــد، عنــد إحساســه بدنــو أجلــه ليمــوت 

ــواره . بج
ــات  ــع الربدي ــران ليض ــه بدزم ــره ب ــا أم ــذ م ــد أن نف ــربة بع ــارس املق ــل ج دخ
اخلمــس بجــوار باقــى الربديــات  ولينهــى تلــك اللعنــة إىل األبــد، ولكنــه جيــد 
ــة خــاى  ــه وبينهــا ليــدرك أهنــا جث ــاء الكاهــن يشــعر بحنــني بين ــة بجــوار مومي جث
ــة  ــن ملعرف ــرب الزم ــران ع ــه بدزم ــل ب ــا إنتق ــه عندم ــس روح ــذى كان يتلب ــك ال ذل

رس الربديــات .
املكلفــني  العســاكر  اثنــان مــن  وىف خمــزن األدلــة بمديريــة األمــن جيلــس 
بحراســة األدلــة يتحدثــان ىف تلــك الظواهــر الغريبــة التــى تــدث ىف خمــزن األدلــة 
منــذ وصــول تلــك الربديــات، ومل ينتبهــا إىل ذلــك املخلــوق الغريــب الــذى جيلــس 

ــات.. ــة الربدي ــه حقيب ــرف املوجــود ب أعــى ال
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جميــع االماكــن املوجــودة واألعــال الفنيــة والســياحية والحقائــق العلميــة 

واملنظــات الدينيــة املذكــورة 

واملواقف التاريخية والفرعونية وبعض االشخاص ىف هذة الروايه

 حقيقية
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)1(

ــب  ــن قل ــى الرمحة..وم ــم تأت ــب الظل ــن قل ــزغ الفجر..وم ــل يب ــب اللي ــن قل م
التاريــخ يولــد احلارض..ومــن تلــك األرض الطيبــة ســتنمو تلــك النبتــة الطيبــة التــى 
ســتطهر أرض طيبة..وســيفيض النيــل ليلفــظ كل مــا أمل بــه مــن وهــن وضعــف..
وســترشق شــمس الدنيــا مــن هنــا لتتخلــص مــن ذلــك الظــام الــذى حــل بأرضنــا 

الطيبة..فهنــا ولــد النور..وهنــا ســيفنى الظــام..
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الثالث عشر من أكتوبر عام 1992 بمدينة أرداتوف فى مقاطعة 
موردوفيا بروسيا

ــزل ذلــك الثلــج اهلــش املتســاقط مــن الســاء يواصــل ســقوطه ممــا جعــل  مل ي
ــزم  ــع يل ــا كان اجلمي ــر ،وبين ــت الصف ــات ت ــر درج ــن ع ــل م ــة احلرارةأق درج
بيتــه ىف ذلــك الطقــس القاتــل، كان هنــاك رجــلن ينتظــران عنــد املــرح القديــم 
،أحدمهــا ســرجى والــذى يــكاد يتجمــد مــن شــدة الــربد وهــو حيــاول أن يقــرتب 
أكثــر مــن النــران املشــتعلة ىف أحــد الرباميــل الفارغــة ليتدفــأ هبــا، وهــو يلعــن ذلــك 
ــاعته  ــر ىف س ــر ينظ ــف اآلخ ــا وق ــه، بين ــد أنفاس ــكاد جيم ــذى ي ــارص ال ــو الق اجل
ــكاد  ــذى ي ــرجى ال ــةإىل س ــه التفات ــت من ــد حان ــاًرا وق ــا ويس ــت يمينً ــو يلتف وه

جيلــس داخــل الربميــل مــن شــدة الــربد، ممــا جعلــه يتمتــم ىف بــرود :
- ســرجى.. ال جيــب أن نــرتك هــذا الربميــل مشــتعل، وإال لقينــا مــا ال 
يرضينــا مــن ديمــرتى ..بــاهلل عليــك هيــا إطفــئ هــذه النــران وتعــال معــى نطــوف 

ــرح. ــول امل ــرة ح ــرة أخ م
- بوتشــني ...إنــى أكاد أجتمــد يــا رجــل، كيــف ىل أن أتــرك هــذه النــران 
وأطــوف معــك حــول ذلــك املــكان الســخيف للمــرة العــارشة ىف هــذا اجلــو 
القارص..فلتهــدأ يــا رجــل، لــن حيــدث شــئ، ملــاذا كل هــذا اخلــوف وكأننــا 

نحــرس رجــال مــن املافيــا..؟!، ال تقلــق فلــن حيــدث شــئ .
- أنــت بالفعــل أبلــه يــا ســرجى ،إن مــن بداخــل هــذا املــرح أخطــر بكثــر 
مــن املافيــا الروســية وإن كنــت أعتقــد أن أغلبهــم ينتمــى إليهــا أيًضــا، أمــا إعتقــادك 
ــه لــن حيــدث شــئ فيبــدو أنــك ال تعلــم شــيًئا ممــا يــدور حولــك أهيــا الســاذج  بأن
،أال تعلــم أن هــؤالء األشــخاص يقعــون عــى رأس قائمــة إهتامــات املخابــرات 
الروســية والرطــة وكل مــن لــه أيــة صلــة باألمــن القومى..عــى األقــل هــم 
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يأخــذون احتياطاهتــم جيــًدا عنــد القبــض عــى أعضــاء املافيــا، أمــا مــن ىف الداخــل 
فــل جمــال للحديــث عــن القبــض عليهــم أو حتــى تويلهــم للمحاكمــة، فالقاعــدة 

مــع هــؤالء هــى القتــل فــوًرا أال تعلــم أن تلــك التعليــات التــى....
قطــع حديثــه فجــأة عندمــا توقفــت ســيارة ســوداء ليهبــط منهــا حــارس ضخــم 
ــذى  ــة، وال ــاب اخللفــى ألحــد الشــخصيات اهلام ــح الب مــن املقعــد األمامــى ليفت

نــزل منهــا رسيًعــا ليدلــف إىل داخــل املــرح املغلــق..
وقبــل أن يدلــف إىل الداخــل خــرج أحــد األشــخاص ليبحــث عــن بوتشــني، 
ومــا إن وجــده حتــى هنــره بســبب تلــك النــران املشــتعلة، وشــدد عليــه أن ينتبهــوا 
ــخصيات،  ــد الش ــم إال أح ــدأ، وال ينقصه ــك أن يب ــى وش ــاع ع ــًدا ألن االجت جي
ــم بباقــى الرجــال  ــر وأن يظــل عــى إتصــال دائ ــة أكث ــه أن يكثــف الرقاب ــه علي ونب
ــة تــركات غــر  ــور شــعوره بأي ــره ف ــه تذي ــن حــول املــرح، وطلــب من املنتري

عاديــة أو دخــول أيــة ســيارات غريبــة إىل تلــك املنطقــة التــى تيــط باملــرح.
خــرج بوتشــني ليصــب جــام غضبــه عــى رفيقــه ســرجى الــذى ال زال جالًســا 

بجــوار ذلــك الربميــل اللعــني، ويصيــح فيــه بصــوت مكتــوم :
ــاال  ــوًيا م ــمع س ــى ال نس ــران حت ــك الن ــئ تل ــى أن تطف ــا الغب ــك أهي - أخربت
ــى  ــرح، إىل أن يأت ــول امل ــرة ح ــرة أخ ــو م ــق انطوني ــا وراف ــا إطفئه ــا، هي يرضين

ــه . ــذى ينتظرون ــر ال ــي اآلخ ــك الغب ذل
وأهنــى كلمــه وهــو يتصــل بجهــازه اللســلكى بباقــى احلــراس ىف الشــوارع 
اجلانبيــة، الذيــن أكــدوا لــه أن كل شــئ عــى مــا يــرام، وبينــا كان ســرجى يطفــئ 
النــران، كان رفيقــه ينظــر إىل ســاعته داعًيــا اهلل أن تنتهــى تلــك األمســية عــى خــر .

****
ــة كبــرة إحتلــت منتصــف تلــك  ــاك طاول أمــا ىف داخــل املــرح فقــد كان هن
املنصةالعاليــة وقــد تــراص حوهلــا مخــس كــرايس وعــى احلائــط الــذى يعلــو املنصــة 
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وضعــت صــورة كبــرة للارشــال ايفــان جورجــى والــذى شــارك ىف انتصــارات 
االتــاد الســوفيتى الســابق ىف احلــرب العامليــة الثانيــة والــذى يعتــرب مــن أشــد 

ــني لتلــك اجلاعــة . ــني الري املؤيدي
وحــول تلــك الطاولــة التــى تعتــى املنصــة جلــس ذلــك العجــوز زعيــم اجلاعــة 
ميخائيــل أنطونــوف وبجــواره اثنــني مــن املســاعدين بينــا كانــت هنــاك عــى أقــي 
ــح  ــد ب ــدى، وق ــريس جل ــى ك ــا ع ــا ويدهي ــن رجليه ــدة م ــى مقي ــرأه حب ــني ام اليم
ــر  ــة ع ــواىل مخس ــف ح ــة أصط ــفل املنص ــا أس ــرصاخ، بين ــدة ال ــن ش ــا م صوهت
مقعــًدا شــغلت مجيعها..وأمامهــم كانــت هنــاك منضــدة كتلــك التــى تســتخدم ىف 
غــرف العمليــات اجلراحيــة وقــد تراصــت بجوارهــا أدوات طبيــة ممــا تســتخدم  ىف 
اجلراحــة، وقــد وقــف عــى أهبــة االســتعداد الطبيــب إيفــان كونيــف وهــو ينظــر إىل 

البــاب اخلارجــى ىف انتظــار طبيــب التخديــر..
ــان  ــب إيف ــن الطبي ــارة م ــن إش ــم، لك ــدأ املراس ــك أن يب ــى وش ــل ع كان ميخائي
جعلتــه يرتيــث مــرة أخــرى، بينــا اســتمر رصاخ تلــك املــرأة ىف شــكل مرعــب، ممــا 
جعــل الضيــوف ينكمشــون ىف مقاعدهــم أكثــر خاصة وهى تــرصخ ىف اجلميــع قائلة :
- اللعنــة عليكــم ملــاذا أنــا مقيــدة هكــذا ..؟! ،أشــعر وكأنــى أمــوت وجنينــى 

أيًضــا يمــوت.. مل أعــد أســتطع تمــل هــذا العــذاب.. اللعنــة عليكــم مجيًعــا .
اقــرتب إيفــان منهــا حمــاواًل هتدئتهــا، بينــا رشع ميخائيــل ىف إلقــاء كلمتــه 
ليحــاول هتدئــة طائفتــه الريــة، حيــث هتــف هبــم قائــًل ىف بــرود اكتســبه مــن ذلــك 

اجلــو القــارص وبصــوت هــادىء :
ــا عــى تملكــم ذلــك  ــي احلضــور، أود أن أشــكركم مجيًع ــي وأبنائ - أصدقائ
الطقــس الســىء واحلضــور اليــوم لتشــهدوا أهــم حــدث ألبنــاء مجاعتنــا.. أال وهــو 

ميــلد االبــن املنتظــر ..ابننــا منــذ آالف الســنني، خُمّلــص العــامل..
إن مجاعتنــا الدينيــة يــا أبنائــي منــذ نشــأهتا عــى أيــدى األب راســبوتني املعظــم، 
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ــة أن  ــم، لدرج ــات والظل ــكار واالهتام ــاالت اإلن ــد ح ــي أش ــت تلق ــى الزال وه
مــن يشــتبه بــه فقــط أنــه خاليســتى الطائفــة يتــم قتلــه فــوًرا تبًعــا لسياســة املخابــرات 

الروســية.. أيوجــد ظلــم أكثــر مــن ذلــك..؟! 
إهنــم ال يعلمــون أننــا مــن ســيحكم العــامل ..ســنحكمه كــا أراد املعظــم 
ــل كل ســنوات  ــداًل مــن الدمــوع مقاب ــاء ب ــون الدم راســبوتني ..ســنجعلهم يذرف

ــة .. ــود املاضي ــلل العق ــاًدا خ ــا فس ــوا فيه ــى عاث ــل الت ــم والقت ــر والظل القه
لقــد حانــت أخــًرا حلظــة ميــلد احلقيقــة يــا أبنائــي، حلظــه ميــلد نبــي الشــيطان 
الــذى ســيأتى إىل هــذا العــامل وحيكمــه لقــرون عديــدة، بعــد أن يبلــغ عامــه احلــادى 
والعريــن ىف مثــل هــذا اليــوم ..هــذا النبــى ســيظهر مــن رحــم تلــك األم املقدســة 
العــذراء أوجلــا ليكــون أخــًرا ميــلد ابــن الشــيطان األعظــم ىف هــذا اليــوم املقدس، 
ــا  ــه معلمن ــد في ــذى ول ــدس ال ــوم املق ــه ذات الي ــر، إن ــن اكتوب ــر م ــث ع ىف الثال
ومرشــدنا راســبوتني، ليملــك قــوة الشــيطان اخلارقــة مــن أبيــه ومــن قداســة أمــه 

العــذراء أوجلــا.
وأذكركــم أنــه ىف مثــل هــذا اليــوم بعد إحــدى وعرين عاًما ســتتم معمودية مرشــدنا 

الروحــى القــادم  والــذى ســيتم عى يديــه إعادة جمــد معلمنا األوحد راســبوتني..
ــل،  ــان ميخائي ــى لس ــمها ع ــمعت اس ــا س ــرى عندم ــرة أخ ــا م ــت أوجل انتبه
املــرة مل يكــن رصاًخــا ولكنــه تــول إىل صــوت رجــل  ولكــن صوهتــا هــذه 

أجش،وبــدأت هتــذى بلغــة غريبــة قائلــة بصــوت غاضــب :
- دهيوريا دهيارد كنيان يكينون..انيوخ شنشون..دهيوريا

ثــم مــا لبثــت أن تــول هتافهــا إىل ضحــكات عاليــة، ممــا أثــار الرعــب ىف 
احلضــور، بينــا انــربى الزعيــم ىف الــرح والتوضيــح رسيًعــا:

- هذه بعض كلات اللغة الريانية مما يؤكد أننا عى حق..
والتفت هامًسا ىف حنق للشخص الذى بجواره :
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- أين طبيب التخدير امللعون ..؟!، علينا أن نبدأ ىف إجراء العملية حااًل .
مل يكــد يكمــل مجلتــه حتــى دخــل شــخص مبتــل إىل املــرح وهــو يعتــذر بشــدة 
عــى تأخــره بســبب ســوء الطقــس وتعطــل ســيارته ممــا إضطــره إىل أن يقطع املســافة 
إىل املــرح مهــرواًل عــى األقــدام.. فأشــار إليــه ميخائيــل أن يتقــدم رسيعــا ليقــوم 

بمهمتــه ىف ختديــر املــرأة املقيــدة .
ومــا هــى إال دقائــق حتــى قــام عــدة رجــال بحمــل املــرأة رغــم رصاخهــا بتلــك 
ــا  ــق بطنه ــًدا لش ــة، متهي ــات اجلراحي ــة العملي ــى طاول ــا ع ــة، وتقييده ــة الغريب اللغ
وتوليدهــا.. وبــدأ طبيــب التخديــر ىف عملــه فقــام بتجهيــز حقنــة املخدر بينا تســلطت 

األضــواء عــى طاولــة العمليــات، ليشــاهد احلضــور عمليــة ميلداالبــن املنتظــر .
أو .... نبى الشيطان ....

****
أمــا ىف اخلــارج فقــد انطفــأت النــران، حيــث وقــف ســرجى الــذى يبــدو أنــه 
ــه،  ــع  حول ــكان يتطل ــم عــى امل ــذى خي ــر ال ــك التوت ــه  ىف ظــل ذل ــد نــي برودت ق
فحانــت منــه التفاتــة إىل بوتشــني الــذى كان مولًيــا ظهــره يتطلــع عــى أحــد 
الشــوارع املحيطــة، إال أنــه ملــح مــن بعيــد ضــوًءا يأتــى متقطًعــا، ويبــدو كأنــه إشــارة 
مــن شــخص مــا.. فاســتل مسدســه مــن جيبــه رسيًعــا، حيــث كان حيمــل مسدًســا 
مــن طــراز كولــت مــزود بكاتــم للصــوت، وســط دهشــة بوتشــني الــذى ســحب 
مسدســه هــو اآلخــر بشــكل تلقائــى، وهــو ينظــر إىل ســرجى بتوتــر وهــو يتمتــم 

ــح: ــس كالفحي هبم
- سرجى ما الذى حدث ... ؟!، هل رأيت شيًئا ىف ال ......

ــه  ــًل بطلقــة واحــدة ىف منتصــف جبهت ــل أرداه قتي ــه ب ولكــن ســرجى مل يمهل
ــًل بســخرية : قائ

ــى يب.. وأخــرج  ــى ج - لســت ســرجى أهيــا املغفــل، أنــا ادورارد مــن الك
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مصبــاح ضوئــي صغــر  ليشــر بــه مرتــني بضــوء متقطــع إىل حيــث مصــدر الضــوء 
األول ،ومــا هــى إال حلظــات حتــى كان املــكان كلــه حمــاط بعــدة عربــات مصفحــة 
مــن األمــن الــرويس واملخابــرات، بعــد أن تــم التخلــص مــن كافــة العنــارص التــى 
ــدأت  ــى ب ــق حت ــلث دقائ ــض ث ــرح، ومل مت ــة للم ــرق املؤدي ــرس الط ــت ت كان

ــا.. احلــرب فعلًي
ــلق  ــكان، وكان إط ــام امل ــة القتح ــلحة ثقيل ــية بأس ــة الروس ــت الرط تعامل
الرصــاص العشــوائي ىف كل مــكان داخــل القاعــة التــى أظلمــت متاًمــا وســاد فيهــا 
اهلــرج، فقــد كان احلــراس يتبادلــون إطــلق النــران مــع الرطــة بشــكل كثيــف، 
ممــا أعطــى الفرصــة إليفــان باالقــرتاب مــن املنصــة، حيــث كان ميخائيــل حيتــر 
بعــد أن أصابتــه رصاصــة قاتلــة فحــاول الطبيــب ىف يــأس إيقــاف نزيــف العجــوز 

الــذى قبــض عــى ياقــة إيفــان وهــو جيذبــه إليــه بشــدة قائــًل:
- الطائفــة يــا إيفان..حافــظ عــى مــا تبقــي منهــا واســتكمل الطقوس..بحــق 

الشــيطان أخربنــى بمــن بقــى حًيــا.؟
تطلع إليه إيفان ىف أسف قائًل : 

ــت  ــث وال زال ــىء باجلث ــكان م ــا، امل ــد حًي ــق أح ــيدى مل يتب ــا س ــف ي - لأس
الرطــة تتبــادل إطــلق النــران مــع احلــراس.. حتــى أنــا ال أعــرف إذا مــا كنــت 
ــع  ــم تتب ــدو أن أحده ــيدى يب ــا س ــا ي ــد ُخدعن ــا، لق ــى هن ــأقض نحب ــأنجو أم س س

ــد.. ــي لق ــب الغب ــك الطبي ذل
قاطعــه ميخائيــل ىف إعيــاء شــديد وهــو هيمــس بصــوت ســمعه إيفــان بصعوبــة 

وســط أصــوات الرصــاص :
- وأوجلا.. هل أصاهبا مكروه..؟

نظــر إليــه إيفــان ىف حــرة بعــد أن حانــت منــه التفاتــة إىل حيــث ترقــد أوجلــا 
وقــد تفجــر رأســها ىف مشــهد مرعــب، قائــًل ىف حــزن:
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- لقد ماتت يا سيدى.. لقد اهنارت اجلاعة .
ــذى كان  ــان ال ــة بإيف ــده املتعلق ــى ي ــب وأرخ ــل ىف رع ــا ميخائي ــت عين جحظ
عليــه أن هيــرب رسيًعــا مــن املــكان حيــث مل يتبقــي إال القليــل مــن احلــرس الذيــن 

ــران مــع الرطــة .. ــون إطــلق الن ــوا يتبادل ال زال
ــه اهلــروب منهــا،  ــة والتــى بإمكان ــاك أحــد األبــواب اجلانبي كان يعــرف أن هن
وحانــت منــه التفاتــة مــره أخــرى إىل جثــة أوجلــا.. فاقــرتب منهــا آســًفا.. وفجــأة 

ــة ... ــه فكــرة  عجيب خطــرت ل
****
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ية فى منتصف يوليو 2011 فى العاصمة الإنجليز

كان جيمــس إدوراد جيلــس أمــام أنتونــى شــافال الــذى استشــاط غضًبــا وهــو 
يقلــب نظــره يف تلــك الربديــة وصــور التابــوت الــذى تــم اكتشــافه بداخــل تلــك 
ــم  ــفاف، ث ــتيك الش ــن البلس ــف م ــل مغل ــرص داخ ــت بح ــي حفظ املقربة،والت

ــا يف جيمــس :ـ ــة، صارًخ ــة جلدي يلقيهــا داخــل حقيب
- مــا أنــت إال فقاعــة هــراء يــا جيمــس ... فقاعــة هــراء ...كيــف تفــر هــذا 

الفشــل الذريــع.. 
انكمــش جيمــس أكثــر يف مقعــده وحــاول أن يتاســك حمــاواًل هتدئتــه ولكــن 

كلاتــه خرجــت متحرجــة رغــًا عنــه :
- ســيد أنتونــى أنــا مل أقــرتف خطــأ، فاملقــربة التــي وجدناهــا هــي لذلــك 
ــرة  ــكان رسى بالقاه ــل مل ــربة بالكام ــات املق ــا حمتوي ــد نقلن ــول وق ــن املجه الكاه

متهيــًدا لســفرها .
قاطعه أنتونى وقد نفد صربه :

ــا جيمــس ..؟هنــاك آالف مــن التوابيــت التــى الزالــت  ــه ي ــاء تتفــوه ب - أى غب
مدفونــة ىف خمتلــف أنحــاء مــرص ..إننــا نبحــث عــن تلــك املقــربة منــذ أكثــر مــن مخــس 
ســنوات مــن أجــل احلصــول عــى ذلــك الكتــاب  وأنــا الزلــت أتمــل فشــلك مــرة 
بعــد أخــرى.. وهــذه املــرة بــداًل مــن أن تعثــر ىل عــى تلــك الربديــات، والتــي تشــكل 
ــة  ــة امللعون ــذه الربدي ــا ه ــا فيه ــربة، ب ــات املق ــع حمتوي ــى مجي ــر ع ــوت تعث ــاب ت كت
وموميــاء الكاهــن الــذى يبــدو أنــه كان مــن الكهنــة املتصلــني باجلــن حتــى تصيبنــا 
ــل  ــج مغامراتــك الفاشــلة مقاب ــا أتمــل نتائ ــة.. كل تلــك الســنوات وأن تلــك اللعن
موميــاء لكاهــن مــن كهنــة اجلــن.. ؟! كل هــذه النفقــات ثمنـًـا لفشــلك أهيــا الغبي..؟
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ــا أؤكــد لــك أن هــذه  - ســيدى ال أظــن أنــك تؤمــن هبــذه اخلزعبــلت.. فأن
هــي كل حمتويــات املقــربة، وأنــه ال وجــود ملثــل هــذا الكتــاب، وأن قصــة اللعنــة 
هــذه ال مــكان هلــا مــن الصحــة.. فــا الــذى جعلكتعتربهــذه املقــربة لكاهــن مــن 

ــة اجلــن ..ســيدى ال وجــود للجــن و.... كهن
قاطعــه أنتونــى بإشــارة مــن يــده وهــو يتنــاول ســيجار مــن عــى مكتبــه 
ــاء  ــة اللق ــذ بداي ــرة من ــس ألول م ــام جيم ــيه أم ــى كرس ــس ع ــد جل ــعله  وق ويش

وتــدث هبــدوء وهــو ينفــث دخــان ســيجارته بــكل بــرود :
- اسمعنى جيًدا أهيا األمحق وتعلم،تقول الربدية امللعونة يف بدايتها:

)مــن قلــب الليــل يبــزغ الفجر..ومــن قلــب الظلــم تأتــى الرمحة..ومــن قلــب 
ــة  ــة الطيب ــك النبت ــتنمو تل ــة س ــك األرض الطيب ــن تل ــد احلارض..وم ــخ يول التاري
التــى ســتطهر أرض طيبة..وســيفيض النيــل ليلفــظ كل مــا أمل بــه مــن وهــن 
وضعف..وســترق شــمس الدنيــا مــن هنــا لتتخلــص مــن ذلــك الظــلم الــذى 

ــلم..( . ــيفنى الظ ــا س ــد النور..وهن ــا ول ــا الطيبة..فهن ــل بأرضن ح
ــا اآلن.. وال  ــى لذكره ــة وال داع ــا لعن ــوس كله ــة اىل طق ــب الربدي ــم تنقل ث

ــى . ــتطيع جمادلت ــك تس ــات أن ــاء املرصي ــن عل ــك م ــه بكون ــن أن تظ
لقــد أضعــت ســنوات عمــرى ىف البحــث عــن اآلثــار املرصيــة والتعــرف عــى 
الكهنــة وأســاليبهم وأفكارهــم وتقدمهــم العلمــى ىف كافــة املجــاالت، حتــى 
ــذى  ــوت.. وال ــاب ت ــود كت ــة وج ــًل إىل حقيق ــر فع ــة تش ــدى بردي ــت ىف ي وقع
احتفــظ بــه كاهــن مــن كهنــة املعبــد املقــدس ممــن كانــوا علياتصــال باجلــن، بعــد 
أن عهــد إليــه ابــن رمســيس الثانــى مرنبتــاح ليحــرق الكتــاب بعــد أن تأكــد مــن 
ــد  ــه عن ــه مع ــويص بدفن ــه، لي ــه لنفس ــظ ب ــعوذة فاحتف ــحر والش ــه ىف الس خطورت

موتــه.
ــود  ــل وج ــة ف ــاطر قديم ــات وأس ــرد خراف ــذا جم ــيدى كل ه ــا س ــن ي - ولك
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ــاء يف  ــاب تــوت هــذا فقداختلــف العل ــى كت ــوا متصلــني باجلــان حت ــة كان لكهن
فرضيــة وجــوده وإن كان يظهــر مــن وقــت آلخــر بعــض الدجالــني الذيــن يدعــون 

معرفتهــم واطلعهــم عــى الكتــاب .  
تناول أنتونى نفًسا آخر من السيجار قائًل :

ــار  ــامل آث ــك كع ــم خربت ــى.. فبحك ــي وال تقاطعن ــا الغب ــًدا أهي ــمعنى جي - اس
تعلــم الفــارق بــني كاهــن املعبــد وكاهــن املعبــد اجلنائــزى وكاهــن املقابــر فلــكل 
ــة مــن كان خمتــص بعــامل اللمرئيــات  كاهــن اختصاصــه ومــن بــني هــؤالء الكهن
ــل  ــن كان متص ــذا أن كل م ــى ه ــس معن ــل، ولي ــزة الوص ــرب مه ــا كان يعت ــو م وه
ــوى  ــم الق ــد كان منه ــم، فق ــه معه ــًرا ىف معاملت ــة كان قدي ــن الكهن ــن م ــامل اجل بع
واحلاكــم عــى تلــك العشــائر ومنهــم مــن كان ضعيًفــا يســيطر عليــه ذلــك 
املخلــوق ومنهــم مــن كان عــى صلــة بــني العاملــني، وتلــك الطائفــة مــن الكهنــة 

ــة .. ــة القديم ــة املرصي ــة ىف الدول ــوى كهن ــدون أق ــوا يع كان
توقف فجأة عن احلديث ليطفأ سيجارته ويشعل أخرى وهو يستدرك :

- أمــا اجلــن فقــد كان منهممــن كان يتســم بامللمــح اإليانيــة العاليــة، ومنهــم 
مــن كان شــديد الكفــر وشــديدالعنف، فــكان اتصــال الكهنــة مــع تلــك الطائفــة 
ا حتــى يتــم االتصــال بينهــم، وتلــك  مــن اجلــن يســتلزم منهــم أوقاًتــا طويلــة جــدًّ
ــدم  ــوة والتق ــم بالق ــذى كان يتس ــى ال ــن الراق ــواع اجل ــن أن ــوع م ــى ن ــة ه الطائف
ــن  ــة م ــة عالي ــل لدرج ــن وص ــا إال م ــل هب ــوى، وال يتص ــارى الق ــى واحلض الفن

ــان والزهــد .. اإلي
ــك  ــم لذل ــة وآثاره ــت الفراعن ــة توابي ــن حلاي ــة باجل ــال الكهن ــد كان اتص وق
كان البــد مــن إجــراء طقــوس معينــة لفتــح املقابــر واســتخراج كنوزهــا ومعرفــة 
أرسارهــا، وهــو مــا حــدث معــك عنــد فتــح تلــك املقــربة وليــس معنــى هــذا أنــه 
بتلــك الطقــوس التــي اتبعتموهــا يف فتــح املقــربة أنكــم قــد أمنتــم رشهــا وغضــب 
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ــرف  ــد يع ــة ال أح ــاب لعن ــم ب ــون فتحت ــد تكون ــل ق ــان، ب ــن اجل ــها م ــن حيرس م
ــتمع  ــك مل تس ــة ولكن ــذ البداي ــه من ــك من ــا حذرت ــو م ــتنتهى، وه ــف س ــى وكي مت
إىّل،والدليــل عــى ذلــك مــوت اثنــني مــن مســاعديك بتلــك الطريقــة البشــعة ..

متتم جيمس جماداًل :
- ســيدى ... أنــا أعــرف كل مــا قلتــه بالفعل،ولكنــى غــر مقتنــع بتلــك 
ــن أن  ــك تظ ــد أن ــرىض، وال أعتق ــادث ع ــاعدّى كان ح ــوت مس ــات، فم اخلراف

ــا. ــى محايته ــادر ع ــه ق ــن وأن ــل باجل ــاء كان متص ــك املومي ــب تل صاح
- اســتمع إىل جيــًدا يــا جيمــس فــل أعــرف كيــف درســت علــم املرصيــات دون 
أن تــدرك أمهيــة الــدور الــذى لعبــه الســحر يف احليــاة اآلخــرة عنــد املرصيــني القدمــاء 

...
قاطعه جيمس وهو هيتف قائًل :

- حتــى إذا ســلمنا بــا تقــول، فهــا هــي الربديــة امللعونــة التــي كنــت تبحــث 
ــى  ــوى ع ــوى س ــن تت ــي مل تك ــوت، والت ــل التاب ــا بداخ ــي وجدناه ــا، والت عنه
بعــض التعاويــذ واللعنــات والويــلت ملــن يقــرتب مــن موميــاء ذلــك الكاهــن  .

تنهد أنتونى يف نفاذ صرب قائًل :
- وهــذه الربديــة امللعونــة التــي جلبتهــا ســتجلب علينــا رشوًرا كثــرة ال 
ــة  ــك املجموع ــو تل ــه، وه ــا علي ــا اتفقن ــار م ــو إحض ــى ه ــا هيمن ــا، م ــة ىل هب علق
ــت يف  ــي وضع ــة، والت ــك الربدي ــا تل ــارت إليه ــى أش ــوت، والت ــات ت ــن بردي م
مقــربة ذلــك الكاهــن، حيــث ذكــر ىف تلــك الربديــة) وال متســوا بســوء مــا دون هنــا 
بكلــات مــن فــم اآلهلــة (.. وهــذا هــو مــا أنفقــت مــاىل مــن أجلــه أهيــا املأفــون، 

ــة .  ــة امللعون ــك الربدي ــوت وال تل ــك التاب ــس ذل ولي
توقــف أنتونــى فجــأة عــن الــكلم بشــكل يوحــى أنــه تذكــر شــيًئا مــا فجــأة، 

ممــا جعلــه يســتدرك: 
- هل أنت متأكد أنك بحثت جيًدا ىف املقربة .؟
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ــن  ــرات ومل يك ــق واجل ــع الصنادي ــل مجي ــت بنق ــد قم ــيدى، فق ــا س ــم ي - نع
ــر. ــئ آخ ــر ألى ش ــاك أى أث هن

- فأين ذهبت تلك الربديات أهيا الغبي ..؟
- فلتهدأ يا سيد أنتونى.. أعتقد أن هناك ىف األمر خطأ ما .

صاح أنتونى بغضب :
- خطــأ مــا ...!! ، جيمــس.. أغــرب عــن وجهــى وخــذ تلــك الربديــة امللعونة 
معــك.. لكــن نصيحــة أخــرة أعــد تلــك الربديــة إىل مكاهنــا، وابتعــد عــن ذلــك 

التابــوت امللعــون .
قــام جيمــس ليضــع ورقــة الــربدى املغلفــة التــى عثــر عليهــا ىف ذلــك التابــوت 
داخــل حقيبتــه وقــد ابتســم بســخرية وهــو يلقــى نظــرة أخــرة عــى أنتونــى الــذى 
ــني  ــرصاف ح ــس باالن ــم جيم ــد ه ــه وق ــذة مكتب ــن ناف ــع يف رشود م ــف يتطل وق

اســتوقفه أنتونــى الــذى وقــف لينفــث دخــان ســيجارته ىف رشود :
- جيمس... أين ذهب ذلك الشيخ الذى قام بفتح املقربة ..؟

- أعتقد أنه عاد لقريته بعد أن اختفى بعد فتح املقربة هو ومساعده .
- عد إىل مرص وابحث عنه فربا يكون لديه اإلجابة عا نريد ..

انرصف جيمس وقد ترك أنتونى الذى عاد لروده وحرته متمتًا يف حنق:
- اللعنــة عــى تــوت وكتــاب تــوت.. كيــف أصبحــت أســًرا هلــذا الكتاب.. 

فلرمحنــى إله الســاوات ..
غــادر جيمــس مكتــب أنتونــى.. واســتقل ســيارته يف طريقــه ملنزلــه وهــو 

ــه: ــدث نفس حي
- تبصــا هلــذا العجــوز اخلــرف.. مخــس ســنوات وقــد أصابنــى باجلنــون 
بحديثــه املســتمر عــن اجلــن واألرواح الفرعونيــة واألســاطر التــى ال يروجهــا إال 



36

اجلهلة..مخــس ســنوات وأنــا أجــوب الصحــراء القاحلــة مــن أجــل البحــث عــا 
ــا أعانــى  يريــده ذلــك املأفــون وهــو منعــم ىف مكتبــه املكيف..مخــس ســنوات وأن
ــه  ــن عجرفت ــئمت م ــب.. س ــة ىف التنقي ــة املتخلف ــة البدائي ــاليب املرصي ــن األس م
وأوامــره التــي ال تنتهــى.. ولكنــى أنتظــر فقــط حتــى أصــل إىل هــذا الكتــاب الذى 
حيــوى أرسار الســحر األســود والــذى ســوف يغــر كل يشء، ســأملك كل يشء 
بامتلكــى هلــذا الكتــاب، والــذى يظــن ذلــك العجــوز املأفــون أننــى ال أؤمــن بــه، 
ولكــن أيــن ذهبــت الربديــات ..؟، أى يــد امتــدت إليهــا قبــى.. ســأجن بالتأكيــد.

ضحــك بســخرية مريــرة وهــو يواصــل طريقــه ملنزلــه والــذى بــدا لــه ممتــًدا إىل 
مــا ال هنايــة .

****
وىف األعــى كان أنتونــى شــافال اليــزال جالًســا عــى كرســيه دافنًــا رأســه بــني 
يديــه وهــو يشــعر بكــم اخليبــة التــى أصيــب هبــا.. كــم كان يتمنــى أن تكــون تلــك 
املقــربة للكاهــن املقصــود.. فهــو كعــادة بنــى جنســه يريــد أن حيقــق املكاســب عــى 
مجيــع املســتويات، فمــن ناحيــة يريــد احلصــول عــى برديــات تــوت املقدســة، وها 
هــو جيعــل جيمــس يلهــث وراء تلــك الربديــات، ومــن ناحيــة أخــرى يريــد املبلــغ 
املتفــق عليــه مــع أحــد تلــك اجلاعــة الغريبــة نظــر برديــة مــا موجــودة ىف مقــربة 
ــات  ــام اجلاع ــزم أم ــو ملت ــة ه ــة ثالث ــن ناحي ــني، وم ــني املتبق ــة االثن ــد الكهن ألح
الدينيــة ىف وطنــه باحلصــول عــى ذات الربديــة للوصــول إىل حلمهــم األســطورى 

الــذى ســيقلب بعــض موازيــن التاريــخ الفرعونــى.

ــك  ــث أن متال ــه مل يلب ــا، إال أن ــال م ــام باتص ــه القي ــر أن علي ــو يتذك ــر  وه زف
ــق: ــه ىف حن ــا لنفس ــه هامًس أعصاب

- اللعنة.. !!!
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ــاب  ــل كت ــة داخ ــة بعناي ــة ورق مطوي ــه قصاص ــاول من ــه وتن ــح درج مكتب فت
ــا..  ــدون عليه ــم امل ــل بالرق ــواره دائًا..ليتص ــه بج ــذى يضع ــرى ال ــود األث التلم

ــورات .. ــر التط ــه بآخ ــر ليبلغ ــرف اآلخ ــاب الط ــى أج ــًل حت ــر قلي انتظ

كان مــن الواضــح أن هنــاك مــن يوبخــه ىف اهلاتــف حيــث تســارعت رضبــات 
قلبــه وهــو حيــاول أن يعتــذر قائــًل:

ــان  ــد تبقــى مقربت ــه ق ــه ليــس خطــأى، لقــد أخربتكــم أن ــم ذلــك، لكن - أعل
ــود..  ــن املقص ــى للكاه ــربة ه ــك املق ــن أن تل ــت أظ ــة، وكن ــن األربع ــني م لكاهن
وعــى الرغــم مــن أن حمتويــات املقــربة كلهــا أصبحــت ىف حوذتــى إال أن الربديــة 
التــى أتــى إيّل هبــا مســاعدى  كانــت تشــر إىل أهنــا ليســت للكاهــن املقصــود 
باملــرة.. واملقــربة كاملــة ومل يتــم رسقــة أى شــىء منهــا أؤكــد لك..نعــم.. نعــم.. 
ــذ  ــر من ــم باألم ــن أخربك ــى م ــوا أن ــيطة، وال  تنس ــة بس ــم مهل ــده منك ــا أري كل م
البدايــة، وليــس هنــاك أى جمــال خلداعكــم، فأنتــم تريــدون شــيًئا معينـًـا، وأنــا أريــد 
ا لتلــك املقــربة،  مقابــل أتعــايب، ثقــوا متاًمــا أنــه لــن هيــدأ ىل بــال حتــى نصــل ســويًّ
ونحصــل عــى تلــك املوميــاء.. اوه آســف مل أقصــد.. نعــم كل مــا أريــد هــو مهلــة 

بســيطه، ولتكــن ســتة أشــهر وســوف أخربكــم بــكل جديــد.

أغلــق اهلاتــف ونظــر مــن نافذتــه ىف رشود.. كان يعلــم أن مهلــة الســتة أشــهر 
ا للبحــث عــن املطلــوب وإحضــاره، ولكــن ليــس أمامــه  هــى مهلــة قصــرة جــدًّ
ــى  ــول ع ــس ىف احلص ــح جيم ــه، وأن ينج ــف ظن ــى أن خيل ــم يتمن ــر.. ك ــلٌّ آخ ح
الربديــات املختفيــة مــن تلــك املقــربة، ربــا كانــت معهــم تلــك الربديــة التــى تشــر 
إىل مــكان موميــاء ابــن الشــيطان  تلــك.. وإال ســيصبح كمــن يبحــث عــن إبــره ىف 

كومــة منالقــش..

تراجــع عــن النافــذة، واقــرتب مــن مكتبتــه ليزيــح تلــك اللوحةاملعلقــة عــى 
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اجلــدار، ليظهــر مــن خلفهــا خزنتــه اخلاصــة، فيضغــط عــي عــدة أزرار لتفتــح ثــم 
يتنــاول منهــا أوراق مدونــة باللغــة العربيــة، ومعهــا عــدة برديــات أصليــة قديمــة..
أخذهــا ورشع ىف اســتكال مــا كان خيطــه ىف كتابــه مــرة أخــرى، داعًيــا أن 
يكــون هنــاك أى أمــل ىف الوصــول إىل مــا يطمحــون إليــه منــذ ســنوات.. فأمســك 

القلــم بتقديــس شــديد وقــرأ العنــوان مــرة أخــرى بصــوت هامــس ...
)رحلة ما بعد املوت ... للكاهن سوتى املني من الزمن(

**** 
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ــق..  ــد أســاطري وختتفــى حقائ يذهــب األشــخاص وُتطمــس األحــداث.. تول
ــارًكا  ــة، ت ــى احلقيق ــاهًدا ع ــن ش ــى الزم ــيان، ويبق ــرة النس ــع ىف دائ ــع اجلمي ليضي
بصمتــه عــى بعــض الوريقــات واألحجــار التــى عاشــت لــروى جــزًءا مــن احلقيقــة 
ــرة  ــه اجلباب ــه.. ويستســلم ل ــدرك البــرش عجزهــم أمام ــري مــن األســاطري، لي والكث
والطغــاة ليحنــى تلــك الرقــاب التــى علــت وجتــرت عــى قوانــن اخلليقــة، وليعلــم 
ــوق  ــس ملخل ــه لي ــت أن ــد قض ــق ق ــة اخلال ــى، فحكم ــائر إىل منته ــه س ــان أن اإلنس

خلــود وال بقــاء لباطــل .
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- بعــد عــدة شــهور مــن تلــك احلادثــة، وىف قلــب عاصمــة النــور باريــس، كان 
هنــاك رجــلن وامــراة مــن ذوى امللمــح البــاردة يطوفــان داخــل أروقــة متحــف 
ــه إىل  ــًرا بيدي ــة مش ــة إنجليزي ــرح بلغ ــي ىف ال ــد الفرن ــدأ املرش ــا ب ــر.. بين اللوف

القاعــة الكــربى ىف مدخــل اللوفــر قائــًل: 
- ســيداتى ســادتى أنتــم اآلن ىف مدخــل أهــم املتاحــف الفنيــة يف العامل،متحــف 
اللوفــر العظيــم الــذى يقــع عــى الضفــة الشــالية لنهــر الســني، والــذى يعــد أكــرب 
ــب  ــا فيلي ــة بناه ــن قلع ــارة ع ــف عب ــد كان املتح ــا، وق ــن عاملًي ــرض للف ــة ع صال
أوغســت عــام 1190 تاشــًيا ألى هجــوم عــى املدينــة أثنــاء فــرتات غيابــه الطويلــة 
يف احلمــلت الصليبيــة، وأخــذت القلعــة اســم املــكان الــذي ُشــيدت عليــه، 
لتتحــول الحًقــا إىل قــرص ملكــي عــرف باســم قــرص اللوفــر، قطنــه ملــوك فرنســا 
وآخرهــم امللــك لويــس الرابــع عــر الــذي غــادره إىل قــرص فرســاي ليكــون مقــر 
احلكــم اجلديــد، تــارًكا اللوفــر ليكــون مقــًرا حيــوي جمموعــة مــن التحــف امللكيــة 
واملنحوتــات عــى وجــه اخلصــوص، ويعــد اللوفــر أكــرب متحــف وطنــي يف فرنســا، 
ومــن أكثــر املتاحــف التــي يرتادهــا الــزوار يف العــامل، وقــد خضــع يف عهــد الرئيــس 

الفرنــي الراحــل فرنســوا ميتــران إىل عمليــات إصــلح وتوســعة كبــرة.
واآلن فلتتفضلوا إىل الداخل لنكمل جولتنا باملتحف ..

ســار اجلمــع وراء مســيو جــاك لومونــدى، بينــا كان الرجــلن واملــرأة يتخلفــان 
ــك  ــل تل ــخصا ىف داخ ــن ش ــني ع ــون باحث ــم يتلفت ــار وه ــدة أمت ــع بع ــن اجلمي ع
املكاتــب الزجاجيــة للعاملــني باملتحــف، بينــا اســتمر املرشــد ىف حديثــه وهــم 
يدلفــون إىل القاعــة الداخليةعــن طريــق هــرم زجاجــى ضخــم، بينــا كان اجلميــع 

ــًل : ــن بتناســق املعــار، مســتكمًل لرحــه قائ مبهوري
ويبلــغ  الفــن وتارخيــه،  نــوع  أجــزاء عــدة حســب  إىل  املتحــف مقســم   -
جممــوع أطــوال قاعاتــه نحــو  ثلثــة عــر كيلومــرت مربــع، وهــي تــوي عــى أكثــر 
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ــة  ــف جمموع ــة أو متثااًل،وباملتح ــة زيتي ــت لوح ــواء كان ــة س ــة فني ــون قطع ــن ملي م
رائعــة مــن اآلثــار اإلغريقيــة والرومانيــة واملرصيــة ومــن حضــارة بــلد الرافديــن 
ــة، باإلضافــة إىل لوحــات ومتاثيــل  العريقةوالتــي يبلــغ عددهــا 5664 قطعــة أثري

ــلدي. ــر املي ــن ع ــرن الثام ــا إىل الق ــع تارخيه يرج
 وإذا رستــم معــى قليــًل ســنكون خــلل دقائــق ىف أهــم أقســام املتحــف القاعــة 
الكــربى التــي شــيدها كاتريــن دي ميديــي يف القــرن الســابع عــر، وتتــوي عــى 
ــاردو  ــادرة لعباقــرة الرســامني، تتصدرهــا تفــة ليون العــرات مــن اللوحــات الن
دافينــي املوناليــزا الشــهرة التــي رســمها عــام 1503م. وأيًضــا مــن روائــع 

ــان. لوحــات القاعــة وجــه فرانســيس األول للرســام تيت
وإىل يمــني القاعــة الكــربى هنــاك قاعــة ضيقــة يعــرض فيهــا بعــض لوحــات 
الرســام الفرنــي تولــوز لوتريــك الــذي اقــرتن اســمه بلوحــة املــوالن روج، ويف 
قاعــة أخــرى مــن املتحف،يمكــن مشــاهدة اللوحــة الزيتيــة تتويــج نابليــون األول 
للرســام دافيــد، وحيتــوي املتحــف أيًضــا عــى متثــال البيليجــورا، وهــو الــذي 
ــد  ــى العدي ــف ع ــوي املتح ــا حيت ــبح اللوفر(،ك ــورا ش ــم )البيليج ــتخدم يف فيل اس
ــلل  ــا خ ــتيلء عليه ــون باالس ــام األوروبي ــي ق ــطية والت ــرق أوس ــار ال ــن اآلث م

ــرون . ــدار الق ــى م ــتعارية ع ــة واالس ــم الصليبي محلهت
ــة  ــة ىف إنجليزي ــا قائل ــني يده ــع الرجل ــى م ــاه الت ــت الفت ــة رفع ــذه اللحظ ىف ه

ــة : ركيك
- ســيدى.. هــل لنــا أن نــزور اجلــزء الــذى حيــوى اآلثــار املرصيــة، حيــث إننــا 
مهتمــني برحــك هنــاك وذلــك ألننــا نحتــاج إليــه الســتكال بعــض مــن بحوثنــا 

امليدانيــة عــن بنــاء االأهرامــات، وقــد ال يســعفنا الوقــت .
- اوه  سيدتى.. حسنًا.. ىف خلل عر دقائق فقط سوف نكون هناك .

واستمر موجًها حديثه لبقية السائحني
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ــة  ــا إىل صال ــوا مجيًع ــى وصل ــة حت ــر دقيق ــس ع ــة اخلم ــرح قراب ــتمر ال اس
ــا وقــف  ــب متناســق، بين ــه ىف ترتي ــل الفرعوني ا تراصــت فيهــا التاثي واســعة جــدًّ

ــًل : ــة مسرتس ــاك ىف رهب ج

ــم  ــا فينقس ــن هن ــدأ م ــذى يب ــى وال ــم الفرعون ــادة ىف القس ــا س ــن اآلن ي - نح
ــة إىل تســع عــرة غرفــة بمتحــف اللوفــر والــذى  ــار املرصي القســم اخلــاص باآلث
ــا  ــاد إىل فرنس ــذى ع ــامبليون وال ــرة ش ــذى كان فك ــام 1826 وال ــينه ع ــم تدش ت
بمجموعــة قيمــة مــن اآلثــار املرصيــة. ومــن أبــرز اآلثــار املرصيــة بمتحــف اللوفــر 
ــى.. ــيس لثان ــال رمس ــس.. ومتث ــب اجلال ــال الكات ــى.. ومتث ــى الذهب ــاع نفرتيت قن
اللوفــر صــاالت مســتقلة  ومتثــال إلخناتون..ومتثــال ألمنحتــب.. وخيصــص 

ــال. ــة ومتث ــرض 800 تف ــة تع ــرص القبطي ــة وم ــمرص الروماني لـ

ــاة صــورة مــن  ــا أخرجــت الفت ــل املوجــودة بين تفــرق اجلمــع ملشــاهدة التاثي
ــع إىل أحدهــم اجلالــس داخــل  ــذى كان يتطل جيــب ســرتهتا مشــرة إىل زميلهــا ال

ــًل: ــا قائ ــرتب منه ــه، فاق ــدة أوراق أمام ــع ع ــو يطال ــى، وه ــه الزجاج مكتب

-  الينــا.. إنــه ذلــك العجــوز، لقــد عرفتــه دون النظــر إىل صورتــك.. كــم أمتنــى 
أن أدخــل إىل قفصــه الزجاجــى هــذا وأدك عنقــه بيــدّى.. كــم أكــره ذلــك اجلنــس 
الــذى يتســبب دوًمــا ىف األحــداث املأســاوية ىف األرض.. أتعلمــني أن ِســفر الرؤيــا 

يتحــدث عــن ....

قاطعته الينا ىف حدة ال تتناسب مع مجاهلا اهلادئ :

ــه  ــات إال بمراقبت ــا تعلي ــس لدين ــط، لي ــر فق ــورى، فلننتظ ــا ي ــس اآلن ي - لي
والتأكــد مــن وجــوده ىف عملــه كاملعتــاد، والوصــول إىل منزلــه وإبــلغ اآلخريــن، 
وال جمــال اآلن للحديــث عــن تفاهاتــك الدينيــة تلــك، فأنــا ال يعنينــى جنســه طاملــا 

أننــا نتــوق إىل هــدف مــا علينــا الوصــول إليــه .
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اقــرتب منهــم الرجــل الثالــث، والــذى كان يبــدو مــن شــكله وكأنــه ملكــم أو 
مصــارع، فقــد كان ينظــر فقــط إىل داخــل املكتــب وهــو يعــض عــى شــفتيه متمتــًا 

ومــا زالــت عينــاه معلقتــني بالنظــر إىل داخــل املكتــب الزجاجــى:

ــا.. كــم أشــتاق  ــا.. هي - أمل حيــن الوقــت لتتحــرك أهيــا العجــوز اخلــرف ..هي
ــدّى هاتــني .. لســاع صــوت عظامــك وهــى تتحطــم وبي

التفتت الينا إليهم مرة أخرى قائلة ىف رصامة وبصوت خافت :

املــكان، علينــا أن نطــوف  اليكــي ..هيــا ال تتســمرا ىف هــذا  يــوري..   -
الوفــد  أتينــا بصفتنــا ســائحني روس مــع ذلــك  أننــا  كالســائحني، وال تنســيا 

الســياحى القــادم مــن روســيا .

ظــل اجلميــع يشــاهد اآلثــار واللوحــات واألعــال الفنيــة حتــى بلغــت الســاعة 
ــة  ــه اجللدي ــل حقيبت ــه داخ ــع أوراق ــوز ىف وض ــدأ العج ــث ب ــاًء، حي ــة مس السادس
منهًيــا عملــه.. وقــد تــوكأ عــى عــكازه اخلشــبي مودًعــا اجلميــع ىف طريقــه إىل خارج 
املتحــف ملقًيــا التحيــة عليهــم حتــى دلــف إىل ســيارته، وىف أعقابــه انطلقــت تلــك 

الســيارة التــى تقــل الــروس .

وبداخــل ســيارة الــروس دق جــرس اهلاتــف اخلــاص بالفتــاة، والتــي تلتقطــه 
مــن جيــب معطفهــا وتــرد عليــه لتنتصــب فجــأة وتتوتــر ملحمهــا، كان مــن 

ــزم : ــب بح ــى جتي ــة وه ــم، خاص ــخص مه ــا ش ــن حيدثه ــح أن م الواض

ــنفعل  ــنًا.. س ــنًا.. حس ــر  أن .... حس ــت األوام ــد كان ــيدى لق ــا س ــن ي - ولك
كــا تأمــر ..

قالتهــا وهــى تنهــى املكاملــة وقــد تبدلــت ملحمهــا لتصبــح ســاخطة، فقــد 
كانــت اخلطــة هــى الوصــول إىل منــزل ذلــك العجــوز وحماولــة هتديــده للحصــول 
عــى مــا يريــدون ثــم التخلــص منــه، إال أن التعليــات اجلديــدة كانــت ختتلــف متاًمــا 
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ممــا جعلهــا تقطــب حاجبيهــا مســتاءة ولكنهــا حاولــت إخفــاء ذلــك وهــى هتتــف 
بــربود ىف اليكســى الــذى كان يســر ىف أعقــاب ســيارة العجــوز: 

ا يــا اليكســى، فمكســيم يريــد  -  يبــدو أن أحلمــك ســتحقق قريًبــا جــدًّ
العجــوز حــااًل ىف مكاهنــم الــري .

هتف اليكسى ىف تعجب :

- مكاهنــم الــري.. !!، وأيــن ذلــك املــكان الــرى ..؟!، فقــد كنــا ســنعرفه 
مــن العجــوز بعــد قليــل..

- التعليــات واضحــة ..إهنــم اآلن بداخــل املــكان الــري، وقــد وصلــوا إليــه 
عــن طريــق أحــد غرنــا، ولكنهــم مل حيصلــوا عــى مبتغاهــم، يبــدو أن هنــاك خزنــة 
ــوز إىل  ــك العج ــار ذل ــى إحض ــات اآلن ه ــك فالتعلي ــا، لذل ــتطيعون فتحه ال يس

هنــاك وفــوًرا ..

- وهل لديك العنوان اآلن..؟

- نعم.. لقد أخربنى به مكسيم علينا أن نتحرك اآلن وبرعة .

اقرتبــت الســيارة التــى تقــل الــروس كثــًرا مــن ســيارة العجــوز، وبينــا انشــغل 
يــورى ىف جتهيــز مسدســه، كانــت الينــا هتمــس لنفســها:

- اللعنــة.. هــم دائــًا هكــذا.. لدهيــم أذرع كثــرة، وكل منــا ذراع خلدمــة 
ــاذا مل  ــة.. مل ــبيل اجلاع ــض ىف س ــم البع ــوا بعضه ــد خيون ــم ق ــط، كله ــة فق اجلاع
ــه إىل  ــن يتبع ــو كل م ا وه ــرك رسًّ ــه ال زال يتح ــة ..إن ــذ البداي ــيم من ــى مكس خيربن

ــنرى ؟! ــن س ــن ولك أي

انتبهــت الينــا عــى صــوت فرامــل الســيارة وقــد أوقفهــا اليكســى أمــام ســيارة 
العجــوز فجــأة، ويــورى هيبــط منهــا رسيًعــا وىف أعقابــه اليكــي، الــذى مل يوجــه 
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ــى  ــقط ع ــه يس ــت رأس ــه جعل ــة ىف وجه ــة قوي ــادره بلكم ــا ب ــوز وإن ــة للعج كلم
عجلــة القيــادة وقــد فقــد الوعــى، ممــا دعــى الينــا تــرصخ ىف اليكســى وهــى تدفعــه :

- اليكي تًبا لك.. يبدو أنك قتلت الرجل .

ــه  ــه ليلقــى ب ــاب ســيارة العجــوز وحيمل ــح ب ــا فت مل جيــب اليكســى عليهــا وإن
ــع  ــتقل اجلمي ــوز.. واس ــة العج ــورى حقيب ــذ ي ــا أخ ــيارهتم، بين ــة س ــل حقيب داخ

ــرود : ــًل ىف ب ــادة قائ ــة القي ــف عجل ــي خل ــس اليك ــد جل ــيارة، وق الس

- ال ختــاىف بــا عزيزتــى، إن هــؤالء اليهــود كالقطــط، ال متــوت إال بعــد أن 
تســتنفد ســبعة أرواح كاملــة.. يكفــى أنكــم قــد أفســدتم أمســيتى بعــدم تعذيــب 
ذلــك العجــوز ألحصــل عــى املعلومــات التــى كنتــم تريدوهنــا، لذلــك ليــس كثــًرا 
عــّى جمــرد لكمــة صغــرة عــى وجــه ذلــك اليهــودى عوًضــا عــن ذلــك.. واآلن 

ــوان .. ــى عــن العن أخربين
ــة  ــارج العاصم ــق إىل خ ــة ىف الطري ــني دقيق ــة اخلمس ــر قراب ــي يس ــل اليك ظ
الفرنســى  الريــف  قــرى  باريــس، حتــى وصــل أخــًرا إىل إحــدى  الفرنســية 
ــدى  ــزل ال يتع ــام من ــيارة أم ــت الس ــة فتوقف ــن العاصم ــة م ــاحرة والقريب الس
ــة .. ــه ســور عــاٍل ُمثبــت أعــله عــدة كامــرات للمراقب الطابقــني، وقــد أحــاط ب
مفتوًحــا عــى مرصاعيــه،  الــذى كان  املنــزل  بــاب  مــن  الســيارة  اقرتبــت 
والغريــب أهنــم مل يصادفــوا أى شــخص ىف طريقهــم مــن البوابــة اخلارجيــة للمنــزل 
مــروًرا باحلديقــة وحتــى أصبحــوا أمــام بــاب املنــزل بالفعــل، حيــث كان ىف 
اســتقباهلم أمــام البــاب الداخــى ثلثــة رجــال أشــداء، عرفتهــم الينــا عــى الفــور، 
فقــد كانــوا مــن أتبــاع اجلاعــة، فطلبــت مــن يــورى واليكــي النــزول مــن الســيارة 

ــل . ــوز للداخ ــار العج وإحض

ــث  ــل، حي ــوز إىل الداخ ــل العج ــيارة وحيم ــة الس ــح حقيب ــي ليفت ــط اليك هب
ــرة : ــة آم ــًل بلهج ــى قائ ــًرا لأع ــا مش ــن الين ــم م ــرتب أحده اق
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- اتبعونى ...

تبعــه اجلميــع إىل داخــل املنــزل، وىف الداخــل فهمــت الينــا الســبب وراء عــدم 
مقابلتهــم أليــة أشــخاص باخلــارج، فقــد وجــدت بالداخــل أربعــة جثــث ملقــاة 

عــى األرض ألفــراد أمــن كــا بــدا مــن ملبســهم ...

كان املنــزل واســًعا يكتــظ بكثــر مــن التحــف واللوحــات العامليــة، ممــا جعلــه 
يبــدو كمتحــف صغــر، فــكل مقتنياتــه تــدل عى الثــراء الفاحــش.. وعندمــا صعدوا 
عــى الــدرج إىل الطابــق العلــوى كان هنــاك اثنــان آخــران أعــى الــدرج ومعهــم عــدة 
أفــراد مــن اجلاعــة.. ســار اجلميــع ىف ممــر طويــل حتــى وصلــوا إىل غرفــة واســعة، 
وداخلهــا وجــدت ذراع زعيــم اجلاعــه اليمنــى وأكــرب مســاعديه مكســيم جوكــوف 
جالًســا عــى أريكــه جلديــة كبــرة ومــن خلفــه كان هنــاك رجــلن مســلحان آخران، 
وقــد تراصــت خلفهــم مئــات الكتــب املوجــودة بكافــة أرجــاء الغرفــة، ممــا بــدا معــه 
ــوز  ــيدة عج ــه س ــت أمام ــا جلس ا، بين ــدًّ ــة ج ــة ضخم ــى مكتب ــة ه ــك الغرف أن تل
ــذى كان يقــف خلفهــا وهــو ينظــر إليهــا ىف إشــمئزاز  ترتعــد مــن ذلــك الرجــل ال

وهــو يلهــو بمسدســه املحشــو كــا لــو كان ىف انتظــار أمــر بقتلــها..

ــه  أشــار مكســيم إىل اليكــي ليضــع العجــوز بجــوار الســيدة التــى مــا إن رأت
ــدأت ىف الــرصاخ : ــى ب حت

- ديفي..ديفي..زوجــى العزيز..تًبــا لكــم.. هــل قتلتمــوه يــا أبنــاء األفاعــى..
ديفــي ..أجبنــى مــاذا فعلــوا بك..؟

مل يتحــرك أحــد بينــا انــربى مكســيم ىف نفــث دخــان ســيجاره الكــويب موجًهــا 
حديثــه إىل الينــا، التــى كانــت مندهشــة مــن هــذا التطــور الريــع لأحــداث :

ــني  ــى وب ــا، واآلن فبين ــبب م ــة لس ــا اخلط ــد غرن ــى، لق ــا فتات ــى ي - ال تنزعج
ــو  ــرت، فه ــن م ــل م ــدس أق ــر املق ــوى ال ــذى حي ــاب ال ــك الكت ــى ذل ــا ع حصولن
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ــدار.. ــك اجل ــف ذل ــى خل ــى ختتف ــة الت ــك اخلزان ــا يف تل ــى متاًم خلف

ــدو مــن خلفــه  قاهلــا وهــو يشــر إىل أحــد الرجلــني خلفــه ليزحيــا اجلــدار، ليب
ــة  ــة داخلي ــى إىل غرف ــر يف ــرت ملم ــرض م ــن وع ــواىل مرتي ــه ح ــى طول ــاب معدن ب
أكثــر أمهيــة، وعــى البــاب كان هنــاك لوحــة الكرتونيــة رقميــة.. وبجوارهــا عدســة 

كامــرا صغــرة ..

فهمست الينا قائلة ملكسيم:

- اعتقد أهنا ليست خزانة عادية، تلك اخلزانة تفتح فقط ببصمة العني ..

ابتسم الرجل ىف برود قائًل :

ــا  ــح لن ــد ليفت ــك الوغ ــئ ذل ــى جم ــا ع ــك أرصرن ــى، ولذل ــا عزيزت ــع ي - بالطب
ــة .. ــك اخلزان تل

- وكيف علمت أنه املقصود..؟

ــدد ىف اهلــواء  ــرود وهــو يتب ــه ىف ب نفــث الرجــل دخــان ســيجارته وأخــذ يراقب
ــا بنفــس الــربود : قبــل أن جييــب الين

- إن هــذا العجــوز الــذى أمامــك هــو املســئول عــن كافــة املخطوطــات 
اليهوديــة ىف أوروبــا بأكلمهــا، لقــد تتبعنــا ســرته منــذ اســتقراره بباريــس مــن ســبع 
وعريــن عاًمــا وحتــى اآلن،وعلمنــا أنــه املســئول عــن ذلــك املنــزل الــذى حيتــوى 
عــى أصــول وصــور كل مــا هيــم العــامل اليهــودى مــن أســاطر وروايــات وحقائــق 
كتبــت عــى مــدار آالف الســنوات.. تصــورى هــذا.. آالف الســنوات يــا ألينــا.. إن 
ــا عــى يقــني أن  ــا عزيزتــى، ولذلــك أن هــذا الفــأر أمامــك حيمــى ذلــك التاريــخ ي

بداخــل  الغرفــة مــا ال نســتطيع حتــى ختيلــه ..

نظرت الينا بشفقه إىل السيده العجوز املرتعده فهمست ملكسيم:
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- نحــن ال هيمنــا إال أن نحصــل عــى ذلــك الكتــاب الــذى حيمــل الــر 
املقــدس يــا ســيدى ولكــن هــل أنــت عــى يقــني أنــه بالدخــل..

ــى  ــة الت ــخة األصلي ــم أن النس ــك، وأعل ــم ذل ــا أعل ــى الين ــا عزيزت ــع ي - بالطب
طاملــا ســار اليهــود ورائهــا لتلــك األســطورة توجــد ىف الداخــل أيًضــا، ولكنــِك لــن 
تصدقــى كيــف علمنــا بذلــك، لقــد علمنــا بتلــك األرسار عــن طريــق رشــوة أحــد 
العاملــني ىف هــذا املــكان، وهــو مــن أوصلنــى إليــه، وأوصلنــى أيًضــا إىل أن هــذا 
الرجــل مــع ثلثــة آخــرون هــم فقــط مــن يملكــون رس الدخــول إىل تلــك الغرفــة.. 
أمــا اآلخــرون فأحدمهــا مريــض واآلخــر يــزور أرضهــم املقدســة، لذلــك مل نجــد 

ســوى ...

قاطعــه العجــوز عــى صــوت تأوهــه وهــو يضــع يديــه عــى رأســه، متمتــًا بعــدة 
ــو  ــزع وه ــه ىف ف ــزا زوجت ــر إىل إلي ــه ينظ ــا جعل ــهد مم ــأ باملش ــة، ليفاج ــات غريب كل

ينتقــل بنظراتــه بينهــا وبــني هــؤالء الرجــال أمامــه ....

بادرة مكسيم بلغة إنجليزية وهو يطلق ضحكة عالية :

-  لقــد أفقــت أخــًرا عزيــزى ديفيد..نحمــد الــرب عــى ســلمتك..أظن أنــك 
اآلن تعلــم مــا الــذى نريــده منــك..؟

اقــرتب ديفيــد أكثــر مــن اليــزا التــى كانــت جتلــس بجانبــه وقــد انخرطــت ىف 
بــكاء حــاد وقــد تعلقــت بذراعــه ليهتــف بذلــك الروســى وهــو ينظــر إليــه مبــارشة 

قائــًل ىف إعيــاء :

- يبدو أنى أمخن يا سيدى ما الذى تريده، ولكن كن عى ثقة أنى......

قاطعه مكسيم بإشارة من يده قائًل :

ــا..  ــدم عليه ــد تن ــى ق ــات الت ــض الكل ــك بع ــى لقول ــط... الداع ــر فق - انتظ
دعــك مــن الوطنيــة أو العمــل مــن أجــل رفعــة اجلنــس اليهودى،وغــر ذلــك مــن 
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الشــعارات التــى تشــبه شــعارات النازيــة يــا صديقــي، فالنــازي قــد يكــون لديــه احلق 
ىف أن يشــعر أن جنســه اآلرى متميــز، ولكــن أنتــم ..!!، مــا أنتــم إال أحقــر شــعوب 
األرض، فــل داعــى لرســم صــورة البطــل الشــجاع، فهــى ال تليــق عــى هيــودى قط، 

وإال صدقنــى لــن يكــون عنــدك حتــى وقــت للنــدم ممــا ســأفعله بــك...

نظر إيل ديفيد ىف تّد قائًل :

- وهــل تتخيــل أنــى ســوف أقــدم لــك رأيس بمنتهــى الســهولة، وأخــون 
ــل  ــه، ب ــخ اليهــود املقــدس بإعطــاء رسه لشــخص مثلــك لكــى يدنســه وحيرف تاري

ــل . ــر أن يفع ــاول هتل ــا ح ــود مثل ــن الوج ــوه م ــد يمح ق

- دعنــا مــن تلــك اخلزعبــلت يــا عزيــزى، فأنــا وأنــت نعلــم جيــًدا أن كل ذلك 
جمــرد خرافــات، ثــم إنــى مل أقــل لــك أن ختــون تارخيــك، أنــا فقــط هنــا ألحصــل عى 

كتــاب مــا.. ذلــك الكتــاب الــذى يتنــاول تلــك األســطورة املرصيــة القديمة .

تساءل ديفيد ىف حرة :

- أى كتاب مرصي ذلك الذى تبحث عنه ..؟

ــا،  ــون هب ــى تؤمن ــطورة الت ــك األس ــن تل ــدث ع ــذى يتح ــاب ال ــك الكت - ذل
ــدم..  ــذ الِق ــخ املــرصى كعادتكــم من وتســعون بشــدة إىل تقيقهــا لتحريــف التاري
ــذا  ــرى ىف ه ــآرب أخ ــا م ــا لن ــن أيًض ــن نح ــدون، ولك ــا تري ــوا ك ــعوا وترف فلتس

ــنأخذه . ــده وس ــن نري ــك نح ــاب، لذل الكت

- ال أعلم عن أى كتاب تتحدث أهيا اللص .

قهقهه مكسيم مشًرا إىل مساعديه قائًل وهو يوجه كلمه للعجوز :

ــا كالفــأر  ــة، فالفــرد منكــم يرتعــد خوًف ــًا مــا ُأعجــب بالفظاظــة اليهودي - دائ
ــًا أن  ــة، ولكنكــم تنســون دائ ــه يتباهــى بالشــجاعة ويدعــى البطول املذعــور ولكن
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شــعور العــامل أمجــع تعــرف جيــًدا حقيقتكــم عــن ظهــر قلــب، فأنتــم شــعب جبــان 
ــة، واآلن أهيــا العجــوز..  ــم بالعكــس.. إهنــا لعنتكــم األبدي ــد مهــا تظاهرت رعدي
ــى  ــة وببصمــة العــني وتعطين ــة بأرقامهــا الري ــك إال أن تفتحتلــك اخلزين ــا علي م

ــاب . الكت

هتف به ديفيد بغضب :

- تًبا لك، قلت لك ال أدرى عن أى أسطورة تتحدث ..

- يبدو أنك ستتعبنا..

قاهلــا مكســيم وهــو يشــر إىل أحدمســاعديه فأمســك باملــرأة مــن شــعرها 
ليجــذب رأســها للخلــف، بينــا أمســك آخــر العجــوز، ىف الوقــت الــذى أشــار فيــه 
إىل اليكــي الــذى يبــدو أنــه فهــم مــا يريــد فدنــى مــن املكتــب اخلشــبي ليتنــاول مــن 
عليــه متثــال مــن الرخــام ال يتعــدى العريــن ســنتيمرت، ويقــرتب مــن املــرأة وهــو 
ــم هيــوى بــكل مــا يملــك مــن قــوة عــى ســاق املــرأة  يبتســم ىف تشــٍف واضــح، ث
ليســمع صــوت هتشــم ســاقها، أمــا هــى فقــد أطلقــت رصخــة رعــب وأمل هائلــة، 
ومــا لبثــت أن غابــت عــن الوعــى مــن شــدة األمل، بينــا حــاول العجــوز أن يزيــح 
تلــك اليــد القويــة التــى متســك برأســه بشــدة  مــن اخللــف لتجــربه عــى مشــاهدة 

زوجتــه واليكســى حيطــم ســاقها ىف مشــهد مرعــب ..

ــًل  ــادره قائ ــذى ب ــًل  ال ــيم متوس ــى مكس ــر إلي ــو ينظ ــر وه ــوز أكث ــأوه العج ت
ــربود : ب

- صدقنــى يــا عزيــزى ديفيــد هــذا أقــل مــا قــد تتصــوره، إن اليكــي 
الواقــف أمامــك اآلن ليــس لديــه أيــة متعــة ىف الدنيــا أفضــل مــن االســتاع 
لصــوت عظــام تتهشــم..ولديه خــربة كبــرة ىف ذلــك، فهــو يعشــق كــر عظــام 
ــلوًبا  ــه أس ــم.. إن لدي ــره دق أعناقه ــا يك ــا م ــق لدهي ــى إذا مل يتب ــاه حت ضحاي
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مميــًزاىف ذلــك صدقنــى، وهــا أنــت ســتجربه حينــا تشــاهده وهــو يتعامــل معــك 
ومــع حبيبتــك اليــزا تلــك.. اوه.. وبمناســبة اخلزانــة ال تقلــق، فلــدى هنــا خبــر 
ىف فتــح اخلزائــن، أمــا بخصــوص بصمــة عينيــك يــا عزيــزى فــل تقلق ســنقتلعها 

وأنــت عــى قيــد احليــاة..

ــا إليــه بعــدة كلــات  قاهلــا وهــو يشــر إىل أحــد الرجــال بجــوار البــاب متحدًث
ــن  ــرات م ــد ع ــد ديفي ــا، ليج ــه ويفتحه ــب املغلق ــد احلقائ ــر أح ــية لُيح روس
ــا  ــة عندم ــر وخاص ــب أكث ــه بالرع ــا أصاب ــة، مم ــة وأدوات اجلراح ــارط الطبي املش
ــح  ــا يصل ــار أهي ــو خيت ــة، وه ــارط الطبي ــد املش ــاول أح ــرويس يتن ــل ال ــد الرج وج

ــه. ــع عيني ملهمــة قل

اقــرتب الرجــل منــه وعــى شــفتيه ابتســامة صفــراء، بينــا قيــده الــرويس الــذى 
ــت  ــه، ىف الوق ــرتب من ــر يق ــرصاخ واآلخ ــوز ىف ال ــدأ العج ــر، فب ــدة أكث ــه بش خلف
الــذى اســتعادت فيــه املــرأة وعيهــا مــرة أخــرى وعــادت للنحيــب  والــرصاخ مــن 

شــدة األمل وهــى تنظــر إىل ســاقها التــى كانــت تنــزف بشــدة..

ــد،  ــرة إىل ديفي ــرة أخ ــر م ــف ونظ ــرط بالتوق ــب امل ــيم إىل صاح ــار مكس أش
الــذى كان يتحــدث بالعربيــة إىل زوجتــه التــى كانــت تومــئ إليــه برأســها موافقــة، 
ممــا زاد مــن غضبــه وخاصــة عندمــا مل جيبــه، ولذلــك أشــار إىل اليكــي الــذى هــوى 
ــاوى  ــهد مأس ــت ىف مش ــى تطم ــرى الت ــاقها األخ ــى س ــرى ع ــرة أخ ــال م بالتمث
ــد  ــاب ديفي ــذى أص ــر ال ــد، األم ــني اجلل ــن ب ــا م ــر عظامه ــرز ك ــد ب ــب وق مرع
بالرعــب فظــل يــرصاخ ويتوســل لكــى يطلقــوا رصاحهــا ويقتلــوه هــو، فالتفــت 

إليــه مكســيم قائــًل :

- ومــن قــال لــك إننــا نريــد قتلــك.. ستســتمتع بمقتــل زوجتــك أواًل كنتيجــة 
لعنــدك املســتمر، وىف آخــر األمــر ســنقتلع عينيــك لفتــح اخلزانــة ثــم نــرتكك .
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هتف به ديفيد ىف توسل :

- حسنًا حسنًا.. سأفتحها لكم، ولكن دعونا نذهب بعد ذلك . 
قهقــه الرجــل وهــو ينظــر إىل ديفيــد وزوجتــه التــى مل تتوقــف عــن الــرصاخ  ىف 

جــزل قائــًل :
- ال.. ال نريــد اآلن أى شــئ ســوى تعذيبكــم كالفئــران املحبوســة داخــل 

املصيــدة ..
- ســيدى.. أســتحلفك بالــرب اتركنــا وســوف أخــربك بــكل مــا تريــد، ولكــن 
اســعفوا زوجتــى قبــل أن متــوت  فهــى تنــزف بشــدة ولدهيــا مــا يكفــي مــن أمــراض 

الشــيخوخة .
ــت  ــا ىف تلــك اللحظــات ترتعــد مــن قســوة املشــهد ولكنهــا حاول ــت الين كان
ــا  ــذ أوامره ــى تنفي ــل ع ــة وتعم ــن باجلاع ــت تؤم ــد كان ــدة، فق ــك بش ــاء ذل إخف
إلحضــار املطلــوب، ولكــن األمــر فــاق كل احلــدود وتــول املــكان إىل غرفــة 
تعذيــب بشــعة، ومل يكــن يــورى والــذى كان ينظــر إليهــا ىف لــوم قاتــل عــى 
ــوف  ــه اخل ــا حيدث..ولكن ــمئزاًزا مم ــا اش ــل منه ــوم، أق ــؤالء الق ــع ه ــم م وجوده

ــزرة . ــك املج ــاف تل ــى إيق ــعورمها أو حت ــار ش ــن إظه ــا م ــذى منعه ال
ظــل العجــوز يتوســل ممــا جعــل مكســيم يشــر إىل أحدهــم متحدًثــا إليــه بعــدة 
ــت  ــعاف، فانفرج ــب اإلس ــف ليطل ــن اهلات ــرتب م ــه يق ــا جعل ــية مم ــات روس كل
أســارير العجــوز وقــام مســتنًدا عــى الكــريس اجللــدى، ليذهــب إىل املكتبــة ويزيــح 
ــى  ــا ع ــه ضاغًط ــرتب من ــى، فيق ــاب املعدن ــا الب ــن خلفه ــر م ــوى ليظه ــرف العل ال
عــرة أرقــام حيفظهــا عــن ظهــر قلــب ليســمع اجلميــع صــوت تكــة واضحــة، ثــم 
ــا إياهــا أمــام تلــك العدســة وهــو يضغــط عــى زر  ــه اليــرى واضًع يقــرتب بعين
ــع  ــمع اجلمي ــة ليس ــل باخلزان ــر املتص ــل الكمبيوت ــات إىل داخ ــل البيان ــفلها لينق أس

صــوت رتــاج البــاب وهــو يفتــح .
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ــن  ــرات م ــى ع ــوى ع ــرة تت ــة كب ــر إىل غرف ــن مم ــف ع ــاب ليكش ــح الب ُفت
الكتــب واملخطوطــات القديمــة التــى قلــا أن يوجــد منهــا عــى وجــه األرض إال ىف 
عــدة أماكــن قــد ال يتجــاوز عددهــا أصبــع اليــد الواحــدة مثــل مكتبــة الفاتيــكان..

دلــف مكســيم  إىل داخــل الغرفــة التــى كانــت تقــرتب مــن اخلمســة أمتــار 
طــوالً وعرًضــا، وقــد تراصــت عــى األرفــف التــى غطــت جــدران الغرفــة كتب 
ــات  ــاذج ملخطوط ــا ن ــد، ومنه ــط الي ــط بخ ــا ُخ ــا م ــة، منه ــات قديم وخمطوط
ــى  ــذى يأب ــن ال ــق الزم ــا عب ــزة وكأهن ــة املمي ــك الرائح ــا تل ــوح منه ــة تف قديم
إال أن يــرتك آثــاره عــى األشــخاص واألشــياء..يذهب األشــخاص وُتطمــس 
دائــرة  ىف  اجلميــع  ليضيــع  حقائــق..  وختتفــى  أســاطر  تولــد  األحــداث.. 
النســيان، ويبقــى الزمــن شــاهًدا عــى احلقيقــة، تــارًكا بصمتــه عــى بعــض 
الوريقــات واألحجــار التــى عاشــت لــرتوى جــزًءا مــن احلقيقــة والكثــر مــن 
ــاة  ــرة والطغ ــه اجلباب ــلم ل ــه.. ويستس ــم أمام ــر عجزه ــدرك الب ــاطر، لي األس
ليحنــى تلــك الرقــاب التيعلــت وجتــربت عــى قوانــني اخلليقة،وليعلــم اإلنســان 
أنــه ســائر إىل منتهــى، فحكمــة اخلالــق قــد قضــت أنــه ليــس ملخلــوق خلــود وال 

بقــاء لباطــل .   

ــن  ــول م ــا الذه ــى أصاهب ــة حت ــل الغرف ــف إىل داخ ــد تدل ــم تك ــا فل ــا الين  أم
كــم الكتــب واملخطوطــات التــى تراصــت بتقديــس شــديد.. إال أهنــا أفاقــت مــن 

ــودى : ــوز اليه ــف بالعج ــذى هت ــيم ال ــوت مكس ــى ص ــا ع ذهوهل

- يــا هلــا مــن مكتبــة ضخمــة أهيــا اليهــودى.. واآلن أحــر لنــا الكتــاب 
املقــدس .

هتــف ديفيــد ملكســيم ىف غضــب وهــو يشــعر بالقهــر والعجــز وهــؤالء الرعــاع 
يســتولون عــى تاريــخ قومــه وبنــى جلدتــه ليدنســوه  :
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ــب  ــات الكت ــة مئ ــذه املكتب ــل ه ــذا، إن بداخ ــدس ه ــك املق ــك ولكتاب ــا ل - تًب
ــأى مــكان ىف العــامل، هــذه الكتــب  املقدســة،والتى ال يوجــد منهــا نســخ أخــرى ب
هــى حصيلــة آالف الســنوات مــن تعــب واضطهــاد وشــتت ىف شــتى بقــاع األرض 

لشــعبنا، حتــى متكنــا مــن احلصــول عليهــا ومجعهــا بداخــل هــذه الغرفــة .

نظر إليه مكسيم قائًل ىف هتكم وسخرية :

ــارات، أم  ــف احلض ــن خمتل ــم م ــا اليهودى..؟!!،لرقتك ــاذا أهي ــة مل - حصيل
ــا  ــا كان أهي ــا، أيًّ ــا وتراثه ــى ثرواهت ــتيلء ع ــا واالس ــعوب وتريده ــل الش ــن قت م
ــو  ــى اآلن ه ــا هيمن ــذا اآلن، م ــذر ه ــم الق ــًرا تارخيك ــى كث ــا ال هيمن ــودى فأن اليه

ــوتى .. ــى س ــن الفرعون ــاص بالكاه ــاب اخل ــى الكت ــول ع احلص

تطلــع إليــه العجــوز ىف فــزع وقــد أدرك مــا يرمــى إليــه الروســى، وهــو يتســاءل 
عــن كيفيــة وصــول الــر الــذى حيملــه ذلــك الكتــاب للــروس، فــردد ىف ذهــول   :

- سوتى..!!!

- نعــم ســوتى، هــذا الكاهــن الــذى بنيتــم أســطورة عــى بردياتــه التــى تركهــا 
بمقربتــه لتثبتــوا أن الــدم اليهــودى قــد رسى ىف األرسة احلاكمــة لفرعــون، وأن مــن 

أقــام احلضــارة الفرعونيــة هــم اليهــود و......

- نعم...لقــد تذكــرت هــذا الكاهــن الــذى كان يعيــش ىف عــرص األمــر »خــا 
ام واس« عندمــا تــم وضعــه ىف..

قاطعه مكسيم ىف نفاذ صرب :

- ليــس لــدى وقــت ىف ســاع حمارضتــك الدينيــة أو التارخييــة أهيــا اليهــودى، 
هيــا أحــر ىل الكتــاب حتــى نغــادر ونــرتكك لتهتــم بزوجتــك احلبيبــة فاإلســعاف 

ىف طريقهــا إىل هنــا، هيــا وإال أقســم لــك أن.....
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قاطعه العجوز اليهودى ىف ذعر قائًل:

- ال.. ال.. ال.. أعطنى دقيقة فقط.

ــا  أرسع العجــوز إىل أحــد الرفــوف التــى غطــت جــدران الغرفــة ليتنــاول كتاًب
حيتــوى عــى برديــات قديمــة، موضوعــة بعنايــة داخــل غــلف جلــدى حيتــوى عــى 
مــا يقــارب اخلمســني برديــة، ويناولــه ملكســيم الــذى أخــذه وتأكــد أنــه هــو الكتــاب 

املطلــوب قبــل أن يلتفــت للعجــوز قائــًل ىف بــرود عجيــب وكأنــه حُيــدث نفســه :

- أتعلــم أهيــا العجــوز.. كنــت دائــًا أريــد أن أعــرف شــعور هوالكــو إمرباطور 
املغــول عندمــا غــزا بــلد العــراق وقــام بإغــراق واحــدة مــن أعظــم املكتبــات التــى 

تــوي تــراث العــامل وقتهــا..
نظر إليه العجوز ىف ذعر وقد أدرك ما يعنيه فهتف به قائًل:

- ماذا تعنى بذلك..؟
أجابه مكسيم وكأنه مل يسمعه :

-  هل هناك أية نسخ أخرى من هذا الكتاب..؟
- أقســم لــك أنــه ال يوجــد أيــة نســخ أخــرى إال هــذه النســخه األصليــة التــى 

وجــدت ىف أحــد املقابــر الفرعونيــة.
قّلــب الروســى ىف تلــك الربديــات التــى بــني يديــه بتقديــس وأغمــض عينيــه 
ــاول  ــذى تن ــال ال ــد الرج ــر إىل أح ــم يش ــة، ث ــات الراح ــه علم ــت وجه ــد عل وق
الربديــات واضًعــا إياهــا ىف حقيبــة جلديــة، بينــا انــربى اجلميــع ىف احلديــث 
ــم  ــب، دون أن يفه ــدث ىف غض ــى تتح ــا وه ــل صوهت ــى ع ــا الت ــية، والين بالروس

ــيًئا . ــوز ش العج

ــا  ــات، فعندم ــأن الربدي ــا بش ــأنه أو رب ــون بش ــم يتجادل ــح أهن ــن الواض كان م
انتهــى احلديــث غــادرت الينــا ويــورى الغرفــة ىف غضــب وهــى تنظــر ىف شــفقة إىل 
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اليهــودى..ىف حــني اقــرتب اليكــي مــن زوجتــه اليــزا ومحلهــا وســط دهشــة ديفيــد 
ــة  ــاب اخلزان ــى ب ــيم ع ــف مكس ــا وق ــة، بين ــل اخلزان ــه بداخ ــرتب من ــذى رآه يق ال
وقــد أشــعل إحــدى ســجائره وهــو يشــر ألحــد رجالــه ليناولــه قنينــة مخــر كانــت 
موجــودة بالغرفــة التــى تــؤدى إىل اخلزانــة، ليتنــاول منهــا القليــل قبــل أن يعطيهــا 
ألحــد رجالــه الــذى يســكبها عــى األرض عنــد مدخــل الغرفــة وعــى األرفــف ثــم 
ــه  ــن زوجت ــو حيتض ــب وه ــم ىف رع ــر إليه ــوز ينظ ــم، والعج ــا لتتحط ــا أرًض يلقيه

التــى ألقاهــا اليكســى بجــواره فاقــدة الوعــى والدمــاء تســيل منهــا .

ــل،  ــكبه الرج ــذى س ــر ال ــك اخلم ــبعت بذل ــد تش ــبية ق ــة اخلش ــت األرضي كان
ــودى: ــًل لليه ــدوء قائ ــيجارته ىف ه ــن س ــيم يدخ ومكس

-  هــل صدقــت أهيــا اليهــودى أننــا قــد نســعف زوجتــك.. إن مجيــع خطــوط 
اهلاتــف مقطوعــة أهيــا األبلــه..

ــى ىف  ــوز يبك ــًل والعج ــيجاره قائ ــان س ــث دخ ــًل لينف ــى قلي ــت الروس وصم
ــرع : ت

ــى اآلن أشــعر بتلــك النشــوة.. نشــوة هوالكــو ىف  ــزى.. أنن ــا عزي ــدرى ي - أت
ــا  ــم أن ــة.. اووه ك ــارق النازي ــر ىف حم ــتابو وهتل ــوة اجلس ــة، ونش ــك املكتب ــر تل تدم

ــعيد اآلن.. س
ــى  ــتعلت ع ــى اش ــة الت ــة الغرف ــى أرضي ــيجاره ع ــذف س ــأن ق ــه ب ــع قول وأتب
الفــور وســط رعــب العجــوز الــذى ارتســمت علمــات فــزع هائــل عــى عينيــه، 
وهــو يقــاوم النــران التــى انتــرت رسيًعــا ووصلــت إىل األرفــف، وذلــك الرويس 
الــذى كان يشــعر بنشــوة غريبــة وهــو يــرى النــران وهــى متتــد لتلتهــم كل شــىء 
باخلزانــة بــا فيهــا مــن كتــب وخطوطــات وأيًضــا أجســاد العجوزيــن قبــل أن يغلــق 
بــاب اخلزانــة خلفــه، ليغــادر ذلــك املنــزل الــذى تركــه بعــد أن حمــى أى أثــر للحيــاة 

داخلــه.
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كانــت الينــا ىف هــذه األثنــاء تقــف بجــوار الســيارة التــى أحــروا فيهــا 
العجــوز، وعندماجــاء مكســيم ورجالــه بعــد أن أتــم جريمتــه وقبــل أن يدلــف إىل 

ــا: ــف صارًخ ــا ىف عن ــة معطفه ــن ياق ــا م ــا إياه ــا جاذًب ــت إليه ــيارته، التف س

- الينــا.. أقســم لــك إن تعديــِت حــدودك مــرة أخــرى فلــن يقتلــك ســواى.. 
هــذه ليســت أول مــرة تعصــني فيهــا أوامــرى وتاولــني االعــرتاض عــى سياســتنا، 
ولــوال والــدك الراحــل ومــا قدمــه مــن خدمــات للجاعــة ىف الســابق ملزقتــك 

ــا.. أفهمتــى..؟ إرًب

ــت أن  ــل حاول ــيم ب ــد مكس ــن ي ــا م ــة معطفه ــت ياق ــى تفل ــا وه ــق الين مل تنط
تتالــك نفســها وتعــدل مــن هندامهــا قبــل أن تلتفــت لتنظــر بغضــب إىل اليكــي، 
ــيارات  ــب الس ــف َرك ــق خل ــذى انطل ــورى ال ــوار ي ــيارة بج ــتقل الس ــل أن تس قب

ــروس.. ــتقلها ال ــى يس الت
****
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يورك وعلى قارعة  فى إحدى ليالى شتاء ديسمبر 2013بمدينة نيو
يق الطر

كان جيمــس إدوراد هيــرول بعــد أن هبــط رسيًعــا مــن ســيارته وقــد انتابــه فــزع 
ــوق اجلالــس باملقعداخللفــى للســيارة، فقــد  ــع إىل املخل ورعــب شــديد،وهو يتطل
كان هنــاك شىءأســود اللــون مغطــى بالشــعر،مل يســتطع جيمــس أن يتبــني حقيقــة 
ــةإىل  ــي رسع ــدو بأق ــارع ليع ــف الش ــيارة ىف منتص ــرتك الس ــه ي ــا جعل ملحمه..مم
بيته..كانــت يــداه ترتعشــان وهــو يفتــح البــاب اخلارجــى ملنزلــه بعــد أن أخــذ 
ــل  ــة املدخ ــت دواس ــه ت ــاد أن يضع ــذى اعت ــى ال ــاح االحتياط ــن املفت ــث ع يبح

حتــى وجــده وهــو ينظــر خلفــه بمنتهــى الرعــب..
دلــف جيمــس إىل داخــل املنــزل وأغلــق البــاب خلفــه ثــم دارىف مجيــع أنحائــه 
ليتأكــد مــن أن كافــة النوافــذ مغلقــة، وقــد تنــاول مسدســه مــن أحــد أدراج مكتبــه، 
وجلــس أمــام الكمبيوتــر اخلــاص بــه ليفتــح بريــده اإللكرتونــى عــى عنــوان 

أحدهــم مســطًرا عــدة كلــات :
) ماتســون.. إهنــم حقيقــة.. أوقــف مجيــع خطــوات البحــث.. عليــك أن ُتتــم 
ــة  ــدو كنهاي ــى تب ــى.. هنايت ــى أنتون ــكل..لعنة اهلل ع ــأى ش ــرصى ب ــع امل ــة م الصفق
زميلــك.. لعنــة اهلل عــى الكتــاب وعــى توت..فلتصــى مــن أجــى.. اللعنــة..(.
ــذا  ــعر ىف ه ــد ش ــال.. وق ــط زر اإلرس ــد ليضغ ــذا احل ــد ه ــه عن ــت كلات توقف
اللحظــة أن هنــاك كائنًــا أســود اللــون كان جيلــس أعــى املكتبــة اخلشــبية وهــو 

ــاء.. ــون بيض ــه بعي ــدق إلي حي
تنــاول جيمــس مسدســه وهــو ىف قمــة الفــزع، ولكــن بــداًل مــن أن يوجهــه إىل 
الكائــن وجــد أن يــده ال تشــر ناحيــة الكائــن، بــل تقــرتب مــن رأســه وهــو يــرصخ 

وحيــاول أن يقــاوم يــده ولكــن..
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يدوى انفجار شديد ىف رأس جيمس ....
****

بعــد عــدة أيــام يعلــم ماتســون ىف اتصــال هاتفــى من أحــد أصدقائــه أن جيمس 
قــد انتحــر ىف منزلــه اخلميــس املــايض ىف نيويــورك، عــى الرغــم مــن أن آخــر اتصال 
بينهــم كان جيــده عــى مــا يرام،بــل حــددا أيًضــا موعــد للقــاء ىف واشــنطن أوائــل 

الشــهر القــادم، حيــث يقيــم ماتســون مســاعده املخلــص..
ــه  ــرتِع انتباه ــرب، ومل يس ــاعه هبذااخل ــد س ــق بع ــف ىف ضي ــون اهلات ــق ماتس أغل
ــام أخــرى،  ــده اإللكرتونــى إال بعــد عــدة أي وجــود رســالة مــن جيمــس عــى بري
حيــث كان منشــغًل متاًمــا ىف تلــك الفــرتة بســبب تواجــده بإســطنبول ملقابلــة أحــد 

جتــار اآلثــار هنــاك..
ربــا مل يصبــه رعــب ىف حياتــه إال بعــد قراءتــه لتلــك الرســالة امللعونــة، فمعنــى 
ــع بمجــرد  ــة قــد أصابــت اجلمي ــا، وأن اللعن رســالة جيمــس أن األمــر فعــًل جدًي

اشــرتاكهم ىف فتــح مقــربة ذلــك الكاهــن امللعــون ىف صحــراء ميــدوم..
قــرأ ماتســون الرســالة ألكثــر مــن عــر مــرات،  وبــدأ حيــدث نفســه ىف فــزع 

أثنــاء قراءهتــا قائــًل:
- )ماتســون.. إهنــم حقيقــة..(، نعــم أكاد أقســم أهنــم فعــًل حقيقــة.. فبالرغــم 
أنــى مل أَر شــيًئا،ولكن كل مصائــب الدنيــا رأيتهــا ىف تلــك الرحلــة إىل القاهــرة منــذ 

شهور.. 
ــة  ــف لعن ــع خطــوات البحــث.. (، أى بحــث أهيــا األخــرق.. أل )أوقــف مجي

ــا منــه، هــذا مــا كنــت أحــذرك منــه منــذ البدايــة. عــى تــوت ومــا أصابن
)عليــك أن تتــم الصفقــة مــع املــرصى ..(، أى مــرصي..؟، أتقصــد َمــن هاتفنــا 
ــة..؟،  ــا اللعن ــكل وإال أصابتن ــأى ش ــاء ب ــوت واملومي ــليم التاب ــا تس ــرض علين وع
ــوت امللعــون هــذا  ــر عــى مــن يشــرتى التاب ــا أعث ــا، فرب ــن أســلمه جماًن ــد ل بالتأكي
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بــأى ثمــن.. وأدعــو اهلل أال يكــون أحــد قــد ســمع بشــىء عــن لعنــة ذلــك التابــوت 
واملوميــاء.. نعــم ســأتصل بأحدهــم لعرضهــم للبيــع بــأى ثمــن .

)لعنــة اهلل عــى أنتونــى.. هنايتــى تبــدو كنهايــة زميلــك.. لعنــة اهلل عــى الكتــاب 
وعــى توت..فلتصــِل مــن أجــى.. اللعنــة..( ألــف لعنــة يــا جيمــس.. ألــف لعنــة 
ــدو أنــك  ــا ىف هــذا األمــر.. فلرمحــك الــرب.. يب عــى أنتونــى، وعــى مــن أقحمن
قــد رأيــت ىف حلظاتــك األخــرة مــا مل تقــَو عــى مواجهتــه، أدعــو الــرب أال يكــون 

مصــري كمصركــم..
أننــى ســأختلص مــن املوميــاء  ــا كان..يبــدو  أيًّ اللعنــة عــى هــذا الكاهــن 

جماًنــا. ولــو  والتابــوت 
****
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أصعــب شــىء قــد يمــر بــه اإلنســان أال جيــد االهتــام ممــن حولــه ىف تلــك 
اللحظــات التــى حيتــاج فيهــا إىل مــن يشــاركه ســعادته وحزنــه.. غضبــه.. نجاحــه 
وفشــله، تلــك اللحظــات التــى حيتــاج فيهــا ملــن حيتضــن روحــه.. ملــن يربــت عــى 
كتفــه ليشــعره أنــه ليــس وحــده ىف هــذا العــامل، تلــك اللحظــات التــى حيتــاج فيهــا 
إىل الشــعور باهتــام أقــرب النــاس إليــه، وخاصــة ذلــك الشــخص الــذى يســتوىل 

عــى جــل اهتامــه وحيتــل ذلــك اجلــزء النابــض ىف صــدره .              
****
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القاهره 2014 

جلــس جــارس وهــو ينظــر بغيــظ إىل صديقــه راشــد العســال ضابــط املباحــث 
الــذى كان يتلــذذ برؤيــة جــارس وهــو ينتظــره أن ينتهــى مــن فنجــان البــن الغامــق 
ــذى كان  ــه ال ــدأ حديث ــم آدم ليب ــى صديقه ــا ىف مقه ــه يومًي ــاد أن يرب ــذى اعت ال
ــارس ىف  ــه ج ــى ركل ــات حت ــى إال حلظ ــا ه ــن اجلمر،وم ــى أحرم ــارس ع ــره ج ينتظ

ــًل بغضــب: ــه عــى احلديــث قائ قدمــه ليحث

- تبــًا لــك يــا راشــد.. أال زالــت تلــك العــادة جتــرى ىف دمائــك.. ألــن تتغــر 
ابــدًا.. أقســم لــك إذا مل..

قاطعه راشد ضاحًكا :

ــتياق إىل  ــرة االش ــك.. نظ ــى ىف عيني ــرة الت ــك النظ ــًل إىل تل ــتقت فع - لقداش
ــا  ــرة عندم ــك النظ ــك تل ــت ىف عيني ــرة رأي ــر م ــر آخ ــي.. أتذك ــا صديق ــة ي املعرف

ــن.. ــك ع ــرى ل ــى أن أت ــت من طلب

قاطعه جارس ىف توتر قائًل :

- أســتحلفك بــاهلل.. ال ُتكمــل فأنــا ال أريــد أن أتذكــر هــذه األيام،يكفــى مــا 
حــدث ىل، فأنــا الزلــت حتــى اآلن أجلــا إىل طبيبتــى النفســية.. واآلن هــل ســنقيض 

اليــوم بطولــه ىف احلديــث عــن تلــك األيــام الكئيبــة التــى مــرت عــى..

بادره راشد ممازًحا له :
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- عــى الرغــم مــن أنــك مل تصارحنــى بحقيقــة أزمتــك تلــك عــى وجــه 
أن.. أشــأ  أنــى إحرتمــت رغبتــك ومل  إال  التحديــد، 

هتف به جارس بغضب :
ــا ىف هــذا املوضــوع عــرات املــرات مــن قبــل.. واآلن  - راشــد.. لقــد تدثن

ــاة أم أبحــث عــن طريقــة أخــرى..؟ هــل ســتخربنى عــن الفت
قهقــه راشــد ىف إســتمتاع وهــو يرتشــف آخــر مــا تبقــي مــن فنجــان القهــوة ىف 

يديــه قائــًل:
- أتعلــم يــا جــارس كــم أنــا ســعيد أنــك قــد وقعــت أخــرًا ىف احلب..احلــب يــا 
رجــل.. أخــًرا تريــد أن تتــزوج بارجــل بعــد أن كرهــت حيــاة العزوبيــة.. إســمعنى 
جيًدايــا صديقــى فربــا تكــون آخــر نصيحــة لــك.. فلتهــرب اآلن.. إنفــد بجلــدك 
ــك  ــتتغر حيات ــزوج.. س ــرد أن تت ــرتاه بمج ــيًئًاعا س ــم ش ــت ال تعل ــى.. فأن ــا فت ي
كليــًا.. ســتفقد حريتــك.. أيــن كنــت، وأيــن ســهرت، ومــع مــن، وكيــف، ومتــى، 
وأيــن، وملــاذا، ومجيــع علمــات االســتفهام ســرتاها ىف مجــل مفيــدة يومًيــا، لدرجــة 

أنــه لــن يكــون لديــك الوقــت لإلجابــة حتــى، لقــد حذرتــك منــذ اآلن .
وكزه جارس ىف ذراع بنفاذ صرب قائًل :

ــة  ــد أي ــا ال أري ــأذون.. عامةأن ــى قــد أحــرت امل ــا راشــد.. أتران ــا لــك ي - تًب
ــا كل  ــم عنه ــا وأعل ــأل عنه ــك تس ــل أن أجعل ــى قب ــى صديقت ــك.. فه ــح من نصائ
ــا منــذ  ــذ بــدأت علقــة صداقتن شــئ.. أخلقهــا، وأهلهــا.. وكل ذلــك أعلمــه من
ــن  ــارج، ولك ــفرها إىل اخل ــدة س ــك امل ــل تل ــد ختل ــه ق ــنوات..صحيح أن ــة س أربع
بمجــرد حضورهــا الشــهر املــايض  شــعرت جتاههــا بمشــاعر مل أعهدهــا مــن قبــل.. 

ــرة األوىل..  ــا للم ــى أراه وكأنن
- أعلــم ذلــك.. فلقــد شــعرت بذلــك مــن تلــك النظــرات املتبادلــة بينكــم أهيــا 
الذئــب ىف فــرح أخيــك ماجــد ومنــى منــذ عــدة شــهور، ولســت وحــدى ىف ذلــك 
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بــل إن كل مــن بالقاعــة كاد أن جُيــزم عــى أنكــم عــى أهبةاإلعلن عــن خطوبتكم.. 
عامــة هــى مــن عائلــة ممتــازة، وال يوجــد مــا يشــينها إال بعــض الترصفــات الطفولية 
التــى تقــوم هبــا مــن حــني آلخــر، كســفرها املفاجئ..صداقتهــا لبعــض املســتغلني 

هلا..علقاهتــا الكثرة..إنتظــر ســأخربك بالتفصيــل...
قاهلــا وهــو خُيــرج مــن جيبــه ورقــة قرأهــا بــربود كمــن اعتــاد عــى إلقــاء بيانــات 

ليســت ذو أمهيــة خاصــة فــأردف قائــًل: 
الثلثينــات.. حاصلــة عــى بكالوريــوس  - نريــن زيــادة.. ىف منتصــف 
اقتصــاد وعلــوم سياســية، وتعمــل ىف وزارة اخلارجيــة منــذ عــدة ســنوات، الــكل 
ــهد  ــا يش ــن يعرفه ــران وكل م ــك اجل ــل وكذل ــق ىف العم ــن اخلل ــا بحس ــهد هل يش

ــة ف.... ــل نياب ــم لوكي ــني آخره ــا مرت ــت خطبته ــك.. مت بذل
تنهد جارس وهو يقاطعه قائًل:

ــرتة،  ــذ ف ــة من ــت خمطوب ــا كان ــم أهن ــد.. أعل ــا راش ــابق ي ــا الس ــمه خطيبه - اس
لكنهــا قامــت بفســخ تلــك اخِلطبــة عــى الرغــم مــن حماوالتــه املســتميتة للرجــوع 

إليهــا.
- هل أنت متأكد مما تقوله..؟

مــا خيالــف  أنــت  ألديــك  متأكــد..  بالطبــع  راشــد..؟،  يــا  تعنــى  مــاذا   -
كلمــى..؟

- ال بالطبــع.. ولكــن الرجــل ال زال عــى قائمــة أصدقائهــا، وبينهــم العديــد 
مــن املحادثــات اهلاتفيــة..

نظر إليه جارس باستغراب قائًل :
- ومن أين أتت لك تلك املعلومة..؟

- هل نسيت أننى ضابط مباحث وىل علقاتى..انتظر سُأريك شيًئا..
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ــج  ــدى برام ــودة ىف إح ــا املوج ــه صورهت ــول لُري ــه املحم ــك هباتف ــا وأمس قاهل
املحادثــات الشــهرة، ومل تكــن الصــورة إال صورهتــا مــع ذلــك الــذى يدعــوه 
ــد  ــل راش ــا أكم ــارس، بين ــة ج ــار دهش ــا أث ــم مم ــد أصدقائه ــابق وأح ــا الس خطيبه

ــًل: ــه قائ حديث
- إذا كان خطيبهــا الســابق كــا تقــول فلــاذا ُتــرص عــى وضــع صورهتــم ســوًيا 
كصــورة هلــا عــى ذلــك الربنامــج.. فلتنصــت ىل  جيــًدا يــا جــارس.. فأنــا ال يعجبنــى 
طريقتــك ىف التعامــل مــع تلــك الفتــاة، فإمــا أن ختربهــا بمشــاعرك نحوهــا وتطلــب 
منهــا االرتبــاط، أو تنســى تلــك املشــاعر التــى ُتــرك وجتعلــك عاجــًزا عــن 
التعامــل معهــا بشــكل طبيعــى.. فأنــت ال تســتطيع حتــى أن ختربهــا بمشــاعرك يــا 
رجــل ففــى كل مــرة تنــوى أن تفعــل تعجــز عــن ذلــك.. إذا كنــت تريدهــا فعــل يــا 
صديقــي فــارسع وإال سيســبقك إليهــا غــرك،أمل تــرى هــذه الصــورة مــن قبــل؟!!
ــا  ــا ي ــًرا.. عموًم ــج كث ــذا الربنام ــع ه ــل م ــا ال أتعام ــل فأن ــن قب ــا م - مل أراه
ــت  ــد كن ــاء اهلل.. فق ــت إن ش ــرب وق ــأفاتها ىف أق ــك وس ــآخذ بنصيحت ــد س راش
ســأصارحها بحقيقــة مشــاعرى ىف الفــرتة املاضيــة، لكنــى أحــاول ملّ شــتات نفــي 
ــتعيد  ــاول أن أس ــا أح ــا أن ــدوم، وه ــات ومي ــوع الربدي ــدث ىل ىف موض ــا ح بعدم
حياتــى مــرة أخــرى..وال تنســى أنــى أمحــل تــذكاًرا مــن مغامرتــى الســابقة ســيظل 

معــى مــا حييــت 
وأشــار إىل إصبــع يــده املبتــور مــن منتصفــه، ممــا جعــل راشــد يربــت عــى كتفــه 

مازًحــا حمــاواًل ختفيــف األمــر عــى صديقــه:
- ال تقلق عى حالتك تلك،ربا ينبت لك إصبًعا آخر أذا أخربهتا بحبك

وكزه جارس مبتسًا، ولكن راشد استدرك وكأنه تذكر أمًرا ما :
- مل ختربنى بعد متى ستجلس مع البعثة ..؟

- أى بعثة تلك يا راشد ..؟
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- تًبــا لــك يــا جارس..فقــد كنــت أظــن أن جلســتنا اليــوم ألخــربك عنهــم 
ــك  ــبق أن أخربت ــا س ــى، وك ــا صديق ــا ي ــف، عموًم ــى باهلات ــت من ــا طلب ــر ك أكث
هاتفًيا،فقــد وصلــت منــذ فــرتة إىل القاهــرة بعثــة إنجليزيــة غــر رســمية تعمــل ىف 
ــى  ــه عن ــا خيفون ــم م ــدو أن لدهي ــيس، ويب ــرص رمس ــة ىف ع ــاة الكهن ــث ىف حي البح
ــدوم  ــربة مي ــن مق ــكل يش ع ــم ب ــى عل ــم ع ــت أهن ــا علم ــاء حديثن ــد، فأثن بالتأكي

ــم . ــك باالس ــم يطلبون ــك ه ــات، ولذل والربدي
تطلع إليه جارس ىف توتر قائًل :

- يطلبونــى باالســم..؟!!، كيــف وصلــوا إليــك، وملــاذا أنــا بالــذات..؟، لقــد 
بــدأت تثــر قلقــي بالفعــل يــا راشــد.

ــبب،  ــن الس ــى ع ــد أخربون ــى، فلق ــا صديق ــق ي ــتدعى أى قل ــر ال يس - األم
ــث ىف  ــح للبح ــى ترصي ــول ع ــا أرادوا احلص ــم حين ــا لقوهل ــوا إىّل وفًق ــد توصل فق
املقابــر القريبــة مــن هــرم ميــدوم وعندمــا أتــوا إىل مكتبــي علمــت أصــل املوضــوع، 
ولكنهــم مل خيربونــى عــن طبيعــة البحــث ولــن خيــربوا الدولــة بالطبــع إلهنــا بعثــة 
غــر رســمية،وقد ناقشــونى عــن برديــات تــوت واملقــربة وميــدوم حينــا علمــوا 
أنــى الضابــط املســئول عــن تلــك القضيــة، وســألونى عنــك كثــًرا، وهــم بحاجــة 

إليــك للحصــول عــى بضــع معلومــات عــن مغامرتــك الســابقة..
- و بالطبــع أنــت تريــد منــى أن أتعامــل معهــم لكــى أنقــل إليــك مــا ســوف 

ــد.. ــت متــزح بالتأكي ــاء..!!، أن ــدور ىف اخلف ي
- ال تتعجــل األمــور ي جــارس فأنــا مل أقصــد ذلــك أبــًدا، بالعكــس فأنــا 
ــط،  ــاؤالت فق ــض التس ــم بع ــط لدهي ــم فق ــئ.. ه ــأى ش ــى ب ــدك أن ختربن ال أري
ــف  ــعون وراء كش ــم يس ــة إىل أهن ــربة، باإلضاف ــك املق ــق بتل ــا يتعل ــا في وخصوًص
ــة  ــل ىف قضي ــك ىف التعام ــم خربت ــم بحك ــون معه ــك أن تك ــام، ويريدون رسي ه
تلــك املقــربة ومــا حوتــه مــن برديــات، وهــذا بالطبــع ســوف يزيــد مــن معلوماتــك 
والتــى ستســتفيد هبــا ىف الكتــاب الــذى ســوف تقــوم بتأليفــه عــن مغامرتــك 
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الســابقة، باإلضافــة إىل تلــك الشــهرة التــى مل تكــن لتحلــم هبــا والتــى ســوف 
توزهــا لــو حــدث ذلــك الكشــف األثــرى، وكذلــك مــا ســتجنيه مــن أمــوال مــن 

وراء ذلــك. 
أطرق جارس متفكًرا وهو يتمتم :

- ال أعرف.. دعنى أفكر جيًدا ىف املوضوع يا راشد..
- أمامــك يومــني فقــط لتقــرر، فــإذا مل تقــرر خلهلــم ســأخربهم أثنــاء مقابلتــى هلم 

إلعطائهــم الترصيــح أن عليهــم البحــث عــن شــخص آخر..يومــني فقط يــا جارس.
- حسنًا.. حسنًا.. يومان فقط وسأخربك بقرارى ..

تراجع راشد ىف مقعده وهو يغر دفة احلديث :
- لقد أخذنا احلديث ومل ختربنى كيف حال ماجد ومنى..؟

- لقــد هاتفتــه منــذ إســبوعني، هــو مشــغول دائــًا منــذ ســفره لذلــك ال 
ــدى  ــى ىف إح ــو ومن ــتقر ه ــد اس ــه ق ــه أن ــت من ــه.. وعلم ــى إال إذا مل ُأحدث يتذكرن
البلــدات التابعــة جلورجيــا ليكمــل دراســة الدكتــوراة ىف املنحــة التــى أعطتهــا لــه 
اجلامعــة، حتــى منــى التــى كانــت تقــدس عملهــا ىف القاهــرة اســتقالت منــه بمجــرد 
زواجهــا كــا تعلــم تســعى هــى األخــرى للحصــول عــى منحــة هنــاك الســتكال 

ــد.. ــتقر بع ــا مل تس ــل ولكنه ــة بالفع ــن فرص ــر م ــا أكث ــوراة، فأمامه الدكت
هتف راشد ممازًحا جلارس :

- أتعرف أن ما يميز ماجد هو أنه ال يرتدد ىف إختاذ أى قرار وتنفيذه فوًرا
عقد جارس حاجبيه متسائًل:

- ماذا تقصد ..؟!!
- أقصــد زواجــه بمنــى، فبمجــرد أن شــعر أنــه حيبهــا ذهــب إليهــا عــى الفــور 
وبــدون تــردد ليصارحهــا وبشــكل مبارش..أتذكــر ذلــك اليــوم حينــا ســخرنا مجيًعا 

مــن جديتــه وجرأتــه وقتهــا، ليتــك تفعــل مثلــه مــع فتاتــك تلــك .
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حاول جارس تغير املوضوع حينا أردف قائًل :
- باملناســبة يــا راشــد.. مــا هــى أخبــار ماتســون..؟، لقــد تذكــرت ذلــك 

االســم باألمــس، وأنــا أتذكــر أحــداث تلــك القضيــة..
- ماتسون...؟!!، من يكون ماتسون هذا..؟

- مســاعد جيمــس ادوارد يــا راشــد.. ذلــك الرجــل الــذى حيتفــظ بالتابــوت 
املوميــاء  مــكان  أن  تنــس  وال  األمــر،  ملتابعــة  رقمــه  أعطيتــك  لقــد  املقــدس، 

والتابــوت ال يــزال جمهــواًل إىل اآلن.
- نعــم.. نعــم.. لقــد تذكــرت.. ال أدرى يــا جــارس فبعــد أن ترينــا عنــه علمنــا 
أنــه خــارج البــلد فأعطيــت أوامــرى بإبلغــى فــور دخولــه البــلد أو ظهــور مــا 
يــدل عليــه، املهــم.. ال تشــغل بالــك أنــت بذلــك اآلن، وأخربنــى عــن خمططاتــك 
ملســاء اليــوم، لقــد علمــت أن فريــد صديقنــا القديــم يمــر بوعكــة صحيــة، وســوف 

أذهــب لزيارتــه ىف املســاء، هــل تأتــى معــى..؟
يــا  واجبــة  املريــض  زيــارة  ..إن  معــك  ســآتى  بالطبــع  فريــد..  يــاااه..   -

صــدي....
قطــع كلمــه رنــني هاتفــه الــذى مــا إن نظــر إليــه حتــى هتللــت أســاريره، 
فــأدرك راشــد عــى الفــور أهنــا تلــك الفتــاة التــى حيبهــا، ولكنــه مــا لبــث أن أهنــى 

ــه : ــلة مفاتيح ــاول سلس ــو يتن ــًل وه ــا قائ ــث رسيًع احلدي
ــوم.. أرجــو أن تنقــل  ــن أســتطيع أن أذهــب معــك الي ــا راشــد فل - معــذرة ي

ــة.. ــرب فرص ــه ىف أق ــوم بزيارت ــوف أق ــد، وس ــى لفري تيات
هتف به راشد ممازًحا  وهو يغادر مرًعا : 

- جــارس.. فلتنهــى األمر..هيــا يــا رجــل فأنــا أريــد أن أحــر زواجــك حتــى 
جتــد مــا يشــغلك عنــى وأرتــاح منــك قليــًل .

ألقــى جــارس التحيــة عليــه وعــى آدم الــذى كان مشــغواًل بالعمــل ىف الكافيــه، 
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واســتقل ســيارته، بينــا تبعــه راشــد بنظراتــه حتــى تــوارت ســيارته عــن األعــني، 
ومــن خلفهــا انطلقــت تلــك الســيارة التــى رشعــت ىف مراقبتــه.. ممــا جعــل راشــد 

هيمــس ىف نفســه قائــًل:
- ادعــو اهلل أاليصيبــك مكــروه يــا صديقــي.. فلــو حــدث لــن أســامح نفــي 

قــط .
****

ىف مســاء ذلــك اليــوم كان جــارس جيلــس مــع نريــن داخــل إحــدى املقاهــى 
ــى  ــدوء وه ــيجارهتا ىف ه ــان س ــث دخ ــن تنف ــت نري ــث كان ــرص، حي ــة ن ىف مدين
ــري  ــدى الق ــاهلا إىل إح ــا إلرس ــل ىف جتميعه ــة تعم ــة طبي ــر قافل ــن آخ ــدث ع تتح
املنكوبــة ىف الصعيــد، ومل تكــد تنهــى هــذا املوضــوع حتــى فتحــت موضــوع آخــر 

ــارش: ــا بســؤال مب ىف عملهــا وعلقاهتــا، ولكــن جــارس باغته
- نرين.. ما أخبار خطيبك السابق..؟

هزت نرين كتفيها بل مباالة وهى تنفث دخان سيجارهتا :
- كا هو.. فنحن ال نتحدث كثًرا .

هتف جارس ىف فضول : 
- وملا تدثينه من األصل..؟

اعتدلت نرين وهى تنظر إليه ىف استنكار :
- إننــا أصدقــاء يــا جــارس أال تفهــم..؟، صحيــح أننــا قــد أهنينــا تلــك اخلطبــة، 
لكــن ذلــك ال يمنــع أن نظــل أصدقــاء، ملــاذا تــرصون ىف املجتمعــات الرقيــة عــى 
إهنــاء كافــة العلقــات اإلنســانية بمجــرد الطــلق أو حتــى فســخ اخلطبــة.. ملــاذا ال 

نرتقــى قليــًل ىف تعاملتنــا ..
- و هل حاول أن يعود إليِك مرة أخرى ..؟
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- لقــد حــاول كثــًرا.. ولكنــى حزمــت أمــرى وإنتهــى األمــر، فأنــا لــن أعــود 
إليــه مــرة أخــرى ..

ىف  اهلاتــف  عــى  جتمعكــا  التــى  الصــورة  تلــك  وضعتــى  إذن  ملــاذا  و   -
برنــام......

قاطعته نرين بانفعال وهى هتتف :
- أخربتــك أننــا أصدقــاء.. ووضعــى لتلــك الصــورة ال يعنــى أى شــئ ممــا قــد 

خيطــر ىف بالــك، أمــا إذا كان ىف ذهنــك شــيئ آخــر فأنــت حــر ىف تفكــرك..
قالتهــا وقامــت بإشــعال ســيجارة أخــرى، بينــا هــو مندهــش مــن طريقــة 
تعاملهــا مــع املوضــوع، خاصــة وهــى تغــر جمــرى احلديــث بسلســة قائلــة بــربود 

ــن:  ــيًئا مل يك وكأن ش
- واآلن أخربنــى يــا جــارس كيــف حالــك..؟، ومــا هــى آخــر مروعاتــك.. 
ــر  ــن الظواه ــاب ع ــة كت ــر لطباع ــدى دور الن ــت إلح ــك تقدم ــت أن ــد علم لق

ــامل . ــة ىف الع الغريب
نظر إليها جارس ىف تساؤل قائًل:

- وكيف علمتى ذلك..؟!!
- ال تنــس أننــى أيًضــا ىل أصدقائــى ومعــارىف يــا جــارس.. أخربنــى كيــف 
حــال موقعــك عــى اإلنرتنــت ملناقشــة تلــك الظواهــر.. لقــد علمــت أيًضــا أنــه تــم 

ــه لســبب مــا.. حجب
- ال أدرى الســبب ولكنــى بصــدد إنشــاء موقــع جديــد.. أنــِت تعلمــني 
ــا بخصــوص  ــأى شــئ.. أم ــام ب ــن أن الوضــع العــام ال يشــجع عــى القي ــا نري ي
الكتــاب الــذى تتحدثــني عنــه فــا زلــت أحــاول اســتكاله، ولكنــى أشــعر أن 
حالتــى النفســية حالًيــا ال تســمح ىل بذلــك، فــل زلــت أشــعر أننــى مل أســتعد نفســى 

بعــد،و.........
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قاطعته ىف متلمل وهى هتتف به :

ــاكلك  ــن مش ــى ع ــا ختربن ــى فيه ــرة نلتق ــس كل م ــك.. لي ــاهلل علي ــارس ب - ج
وعــن تلــك الصعوبــات التــى جتدهــا ىف جتميــع مادتــك العلميــة.. لقــد أصبحــت 
ىف الفــرتة األخــرة ال أطيــق أى طاقــات ســلبية تتنقــل إىّل.. إهنــا مترضنــى يــا 
ــى تســتهلك  ــة الت ــكل األعــال اخلري ــا أعمــل وأقــوم ب صديقــي.. أنظــر إىّل.. فأن
كل وقتــى وأحــب عاملــى هــذا، أمــا أنــت فــل زلــت تــرى نصــف الكــوب الفــارغ، 
وتــرى حياتــك الكئيبــة اململــة التــى ال تســتطيع أن ختــرج منهــا، وال زلــت تعيــش 
ىف كآبــة الشــهور املاضية..وأصدقــك القــول يــا صديقــى.. فأنــا يصيبنــى االكتئــاب 

ــا. ــة قــادرة عــى إصابتــى باملــرض فعلًي بمجــرد االســتاع إليــك، وتلــك الكآب

ــاعر  ــة مش ــن أي ــى م ــل حت ــذى خ ــا ال ــن رد فعله ــة م ــارس ىف دهش ــع ج تراج
ــًل: ــتدرك قائ ــو يس ــذر وه ــا الع ــس هل ــه التم ــانية ولكن إنس

- لكنى مل أخربك عا حدث ىل خلل تلك الفرتة ..؟

- و أنا ال أستطيع ساعك باهلل عليك .

- حسنًا.. حسنًا..  لن أخربك عن مشاكى مره أخرى.. أنا أعتذر..

دق جــرس هاتفهــا فنظــرت للمتصــل وأطفــأت ســيجارهتا لتســتأذن مــن جــارس 
ــعر  ــى ش ــد حت ــد تبتع ــم تك ــو فل ــا ه ــه، أم ــب علي ــًل لتجي ــدة قلي ــض مبتع ــى تنه وه
ــان  ــه اإلنس ــر ب ــد يم ــئ ق ــب ش ــه، فأصع ــرص قلب ــاردة تعت ــًدا ب ــة وكأن ي ــك الغص بتل
ــاج فيهــا إىل مــن يشــاركه  ــه ىف تلــك اللحظــات التــى حيت ــام ممــن حول أال جيــد االهت
ســعادته وحزنــه.. غضبــه.. نجاحــه وفشــله، تلــك اللحظــات التــى حيتــاج فيهــا ملــن 
حيتضــن روحــه.. ملــن يربــت عــى كتفــه ليشــعره أنــه ليــس وحــده ىف هــذا العــامل، تلــك 
اللحظــات التــى حيتــاج فيهــا إىل الشــعور باهتــام أقــرب النــاس إليــه، وخاصــة ذلــك 
الشــخص الــذى يســتوىل عــى جــل اهتامــه وحيتــل ذلــك اجلــزء النابــض ىف صــدره .
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حــاول جــارس جتاهــل ذلــك الشــعور وهــو يأمــل أال حيــوز عــى اهتامهــا فقــط 
ذات يــوم ..

وإنا قلبها أيًضا ....
****

ىف صبــاح اليــوم التــاىل كان جــارس جيلــس عــى ذلــك الكــريس املريــح داخــل 
عيــادة بســيطة ىف ميــدان الدقــى، وأمامه جلســت الطبيبة النفســية مــروة الصعيدى، 
وهــى تســتمع جلــارس الــذى ظــل يتحــدث قرابــة الســاعة وهــى تســتمع إليــه دون 

أن تقاطعــه، إىل أن انتهــى مــن حديثــه.. فأردفــت قائلــة :

- أنــت تتــاج إىل اخلــروج إىل العــامل يــا صديقــي.. فأنــت الزلت تبس نفســك 
داخــل تلــك التجربــة املؤملــة.. حــاول أن تتناســها يــا جــارس.. حــرر روحــك أكثر.. 
أعلــم أنــه ربــا يكــون مــن الصعــب جتــاوز تلــك األحــداث ولكنــك إنســان قــوى، 
ولديــك إرادة وإرصار شــديد عــى ختطــى تلــك الكبــوة والعــودة إىل حياتــك مــن 
ــا جــًدا ســتعود جــارس الــذى  جديــد، صدقنــى إن حالتــك تتحســن برعــة وقريًب

تعرفــه ولكــن أقــوى وأنضــج مــن ذى قبــل..

تراجعت ىف مقعدها وهى تستكمل :

- أتتذكــر يــا جــارس عنــد دخولــك املصحــة النفســية مبــارشة بعــد مــا حــدث 
ــك  ــت تنتاب ــى كان ــاالت الت ــك احل ــة وتل ــس الليلي ــك الكوابي ــر تل ــك..؟، أتتذك ل
مــن الــرصاخ اهليســترى وذلــك الرعــب املــرىض مــن الظــلم..؟، لقــد تعافيــت 

مــن تلــك األعــراض واســتعدت قــواك مــرة أخــرى .

نظر إليها جارس بامتنان قائًل:
- الفضــل ىف ذلــك يعــود إليــِك يــا مــروة، فاجلميــع ىف تلــك املصحــة كان 
يعاملنــى كاملجنــون ومل يصدقنــى أحــد ســواِك، لقــد كــدت أصــاب باجلنــون 



73

ــل  ــعر بالفع ــت وأش ــى تعافي ــاك، ولكن ــه هن ــذى قضيت ــهر ال ــك الش ــل ىف ذل بالفع
ــروة.. ــا م ــلم ي ــك األح ــا تل ــد تعافيت،ولكنه ــى ق أنن

تطلعت إليه مروة ىف اهتام وهى هتتف ىف هدوء :
- هل عادت إليك تلك األحلم مرة أخرى..؟!!

- نعــم.. ولكــن الغريــب هــذه املــرة أهنــا أصبحــت تأتينــى وأنــا مســتيقظ، ففجــأة 
يمــر عــّى مشــهد مــا رسيًعــا ممــا قــد يصيبنــى بالصــداع وأحياًنــا بالــدوار، لقــد حــدث 

هــذا ىل هــذا حــواىل ثــلث مــرات منــذ زيارتــى لــك خــلل األســبوعني املاضيــني ..
ربتت مروة عى كتفه ىف تعاطف وهى تردف ىف هدوء :

- أشــعر بــك.. صدقنــى أشــعر بــك.. إننــا خمتلفــون يــا صديقي..نعــم يــا 
جــارس.. أمل أقــل لــك مــن قبــل أن هنــاك الكثــر مــن األشــخاص مــن أصحــاب 
ــا بداخلــك..  ــة م ــن يســتطيعون رؤي األرواح الشــفافة.. هــؤالء األشــخاص الذي
يشــعرون بــك قبــل أن تتحــدث.. إننــا مميــزون يــا صديقــي.. أال زلــت تســأل 

ــران..  ــوع بدزم ــك ىف موض ــى صدقت ــدة الت ــا الوحي ــا أن ــل مل ــن قب ــك م نفس
- تطلع إليها جارس ىف فضول ومل ينبت ببنت شفة فاستدركت :

- لقــد رأيتــه ىف عينيــك وأنــت ختربنــى بقصتــك ألول مــرةىف املصحــة.. فنحــن 
لســنا وحدنــا ىف هــذا العــامل لكــن هنــاك دائــًا مــن يشــعر بنــا حتــى ولــو مل نــدرك ذلــك، 
صدقنــى يــا جــارس فأنــا أشــعر بــا يــدور بداخلــك وكأننــا نعــرف بعضنــا منــذ زمــن ..
- أعلــم يــا مــروة.. فلــم يصدقنــى غــرك، ومل يشــعر بمأســاتى غــرك، وإليــِك 

يرجــع الفضــل بعــد اهلل عــز وجــل ىف عودتــى إىل العــامل مــرة أخــرى..
- ليــس هــذا فضــًل يــا جارس،لقــد أخربتــك أكثــر مــن مــرة أننــى أشــعر وكأنك 
أخــى،وال تنــس أن ابنتــى آالء قــد تعلقــت بــك هــى األخــرى فهــى تعتــربك 
ــدوة ىف جامعتهــا، فهــى مهتمــة  ــذ أن حــرت لــك تلــك الن مصــدر إهلــام هلــا من
بتلــك الظواهــر اخلارقــة للطبيعة،ومنــذ أن علمــت أنــى طبيبتــك وهــى تــرص عــى 
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مقابلتــك مــرة أخــرى للتحــدث معــك عــن هــذا املوضــوع الــذى هتتــم بــه بشــدة.. 
إن عيــد ميلدهــا اجلمعــة القادمــة والبــد مــن حضــورك..

ــا مــروة.. ــا ي ــه يزيدنــى رشًف ــد هــذا مــن دواعــى رسورى فــا تقولين - بالتأكي
ولكنــى أريــد أن ُأحدثــك عــن أمــر آخــر..

- نرين.. أليس كذلك ؟!!
- أنــِت تقرأيــن أفــكارى بالفعــل.. نعــم هــى نريــن.. تلــك الــروح التــى بــدأت 
ــل  ــى ال أخج ــدة الت ــِت الوحي ــط.. فأن ــا فق ــا وهب ــدق هل ــه ي ــي لتجعل ــرى ىف قلب ت
أمامهــا مــن االعــرتاف بعشــقى هلــا.. نعــم أعشــقها.. فكلمــة احلــب ال توصــف 
أبــًدا مشــاعرى هلــا ..ربــا لــو كان هنــاك شــعور أكــرب مــن العشــق لكانــت مشــاعرى 
نحوها..ولكــن املشــكلة أنــى ال أشــعر منهــا بــأى مشــاعر تزيد عــن مشــاعر الصداقة.
- البــد لــك مــن مصارحتهــا بذلــك يــا جــارس، ال تقــف أبــًدا تائًهــا ىف 
ــعر  ــا ال تش ــك ورب ــدور بقلب ــا ي ــعر ب ــرى تش ــى األخ ــون ه ــد تك ــف.. فق املنتص
ــا كانــت النتيجــة يــا جــارس هــى أفضل كثــًرا مــن وجودك  نحــوك بشــىء، ولكــن أيًّ
ىف تلــك املنطقــة الرماديةالتــى قــد ترهــق قلبــك وتؤثــر عــى حياتــك وتفكــرك .

- نفس كلم صديقي راشد..ولكن..
- لكن ماذا ..؟!!

- أتعلمني ما شعرة معاوية يا مروة..؟
نظرت إليه مروة ىف تساؤل وهى جتيبه :

- بالطبع أعرفها.. ولكن ما علقتها بحديثنا..؟
- شــعرة معاويــة تلــك هــى مــا بينــى وبــني نريــن.. فنحــن أصدقــاء منذ ســنوات 
عديــدة.. ربــا أكــون صديقهــا الوحيــد الــذى ال ختجــل مــن حديثهــا معــى يومًيــا أو 
ا أوالتعامــل معــى بتلقائيــة، ولكــن منــذ أن بــدأ قلبــى يشــعر نحوهــا  ــا ســويًّ خروجن
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ــوم  ــى الن ــت أخش ــد أصبح ــب فق ــى عق ــا ع ــت رأًس ــى انقلب ــاعر وحيات ــك املش بتل
ــأ بشــىء ىف غياهبــا، وكأن عقــارب  ــى، مل أعــد أهن ــى ال تغيــب صورهتــا عــن عين حت
الزمــن تتوقــف عندهــا ،أو ربــا دقــات قلبــى هــى مــن تتوقــف بغياهبــا.. لذلــك فأنــا 
أكاد أمــوت رعًبــا إذا صارحتهــا بحقيقــة مشــاعرى أال تكــون هــى األخــرى تبادلنــى 
نفــس املشــاعر وأن تكــون مكانتــى عندهــا ال تتعــدى مكانــة الصديــق املقــرب فقــط.. 

ووقتهــا لــن أقبــل لنفــي أن تظــل ىف تلــك الدائــرة بعــد أن ترفــض حبــي..؟ 
أطرق جارس قليًل وهو يستجمع شتات نفسه ُليكمل :

- يــا صديقتــى العزيــزة.. إن الصداقــة قــد تتحــول إىل حــب.. بينــا مــن 
املســتحيل أن يتحــول احلــب احلقيقــى الصــادق إىل صداقــة مــرة أخــرى.. لــذا إن 
حــدث ذلــك فوقتهــا ســأختفى مــن حياهتــا لأبــد ألننــى لــن أريض بحــاىل معهــا.. 
ــق  ــى كصدي ــل بمكانت ــا مــن مصارحتهــا بمشــاعرى،فأنا أقب لذلــك أخشــى أحياًن
وهــى موجــودة أمامــى عــن أن أغامــر وأخرهــا  لأبــد.. تلــك هــى شــعرة  

ــروة.. ــا م ــبة ىل ي ــة بالنس معاوي
ــى  ــت ع ــه فربت ــدور بداخل ــذى ي ــرصاع ال ــك ال ــن ذل ــروة م ــه م ــفقت علي أش

ــة : ــان قائل ــه بحن كتف
- أفهمك يا جارس.. لذلك لدّى حل قد يروقك.

تطلع إليها جارس كالغريق الذى يتعلق بتلك القشة وهو هيتف ىف هلفة : 
- فلتخربينى به باهلل عليك..

- فلُتحرها معك إىل احلفل يوم اجلمعة القادمة .
ــأطلب  ــت س ــد كن ــِك.. فق ــأقرتحه علي ــت س ــا كن ــذا م ــأفعل فه ــع س - بالطب
ــِك مقابلتهــا والتعــرف عليهــا.. ولكــن كيــف ســتعرفني مشــاعرها جتاهــى..؟  من
ــن، وال  ــراءة اآلخري ــدة ىف ق ــربة جي ــدّى خ ــية ول ــة نفس ــا طبيب ــق فأن - ال تقل

ــها .  ــًدا ىف حدس ــئ أب ــرأة ال خُتط ــرأة، وامل ــك ام ــوق ذل ــى ف ــس أنن تن
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شــعر جــارس بارتيــاح شــديد وهــو ينهــض ليتنــاول هاتفــه وسلســلة مفاتيحــه 
قائــًل:

- حســنًا يــا مــروة لقــد أطلــت عليــِك هــذه املرة..ســوف أحرهــا معــى 
ــى  ــا صديقت ــِك ىف هــذا املوضــوع، وباملناســبه ي ــة.. وســأعتمد علي اجلمعــة القادم

ــلج.. ــات الع ــل جلس ــن مقاب ــة آالء م ــن هدي ــم ثم ــوف أخص س
هتفت به مروة ضاحكة:

ــل  ــع إال مقاب ــك مل  تدف ــيت أن ــى.. أنس ــا صديق ــع ي ــك تدف ــاس أن ــى أس - ع
ــن.. ــة العري ــا ىف اجللس ــا تقريًب ــم أنن ــط، رغ ــتني فق جلس

ــث كان  ــيارته.. حي ــا إىل س ــط رسيًع ــل أن هيب ــا قب ــو يودعه ا وه ــويًّ ــكا س ضح
الوقــت ال يــزال ظهــًرا، فاســتقل ســيارته ىف طريقــه إىل النــادى، ولكنــه مل ينتبــه إىل 

تلــك الســيارة الســوداء التــى أصبحــت ملصقــة لظلــه أينــا ذهــب .
****
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التاريــخ دائــًا ُيفــى ىف جعبتــه الكثــري مــن األحــداث التــى آثــر الزمــن أن تبقــى 
طــى الكتــان.. وأن تظــل تلــك األحــداث جمهولــة، وحتــى لــو ظهــرت فربــا تكــون 
غــري قابلــة للتصديــق لتلــك العقــول التــى تقوقعــت حــول نفســها وآثــرت أن تنظــر 
للــاىض عــى أنــه هالــة مــن املجد الــذى عجــزوا أن يصنعــوه بأيدهيــم، تلــك العقول 
التــى ختشــى رؤيــة احلقيقــة أو االعــراف هبــا حتــى ال ُتصــدم ىف حقيقتهــا، حقيقــة 
أهنــا شــعوب آثــرت عــى نفســها اهلــوان مــن أجــل أن حييــوا حيــاة ليســت كاحليــاة، 
حيــاة ال روح فيهــا وال معنــى وال هويــة، وال حتــى هــدف أو غايــة أو حلــم يســعون 

مــن أجــل حتقيقــه
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ــة أفــراد  اســتأذن راشــد ليغــادر تلــك اجللســة التــى مجعــت بــني جــارس وثلث
مــن البعثــة الربيطانية،والذيــن وافــق جــارس عــى مضــض عــى التعــاون معهــم..

تــوىل راشــد مســئولية تقديمهــم  فاتــًرا ىف أول األمــر، حيــث  اللقــاء  كان 
ــت  ــن حوله..كان ــوه م ــرس ىف وج ــارس ىف التف ــغل ج ــا انش ــض بين ــم البع لبعضه
ملحمهــم هادئــة، يقــرتب أصغرهــم مــن اخلمســني مــن عمره،يبــدو عليهــم مظاهــر 
ــا  ــايس.. أم ــه امل ــة وخامت ــم الذهبي ــارة أحده ــن نظ ــًا م ــذى كان واضح ــرتف وال ال
اآلخــران فقــد كانــا ينصتــان فقــط ويبــادالن جــارس النظــرات وكأهنــم يتفرســون 
ــد كان  ــة، فق ــو للريب ــر تدع ــم أى مظاه ــدو عليه ــن تب ــم.. مل تك ــه بدوره ىف ملحم
ــار، وخاصــة عندمــا اســتفاض أكربهــم  ــدو فعــًل عــى هيهئتهــم أهنــم علــاء آث يب
مســرت وليــم صــن باحلديــث عــن فضــل الفراعنــة ومــا قدمــوه مــن معجــزات يعجــز 
ــع آدم ىف  ــس م ــد ليجل ــم راش ــا تركه ــى بعدم ــرها إىل اآلن، حت ــن تفس ــم ع العل
ــدث  ــزى يتح ــك اإلنجلي ــل ذل ــه آدم، ظ ــذى يملك ــه ال ــن الكافي ــة م ــة املقابل اجله
قرابــة العــر دقائــق بــل انقطــاع عــن عــرص األمــر »خــا ام واس«، ذلــك العــرص 
الــذى ســيظل حمفــوًرا ىف عقــل جــارس لأبد،ولكنــه اندهــش مــن كميــة املعلومــات 

ــًل: التــى لــدى العجــوز اإلنجليــزى الــذى اســتدرك قائ

- إن تلــك احلقبــة الزمنيــة غنيــة باألحــداث املثــرة، ولكننــا متشــوقون لســاع 
قصتــك أنــت يــا ســيد جــارس ومــا حــدث لــك ىف ميــدوم . 

اعتدل جارس وهو يتصنع اللمباالة قائًل :

ــه  ــررت ب ــا م ــاك وم ــدث هن ــا ح ــم، كل م ــيد ولي ــا س ــر ي ــدّى الكث ــس ل - لي
ا، باإلضافــة إىل أنــى ال أتذكــر أغلــب األحــداث التــى  كان جمــرد جتربــة عاديــة جــدًّ

مــررت هبــا وقتهــا .

- ســيد جــارس ال تقلــل مــن أمهيــة احلدث،فالتفاصيــل الصغــرة التــى قــد ال 
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ــة،  ــذ البداي ــدأ من ــا نب ــر، لذلــك دعن ــا إىل اكتشــاف كب ــد تقودن ــة ق تعطــى هلــا أمهي
ــدوم. ــى نخــت« ىف صحــراء مي ــة اكتشــاف مقــربة الكاهــن »امن بداي

ــد  ــوص، فالعدي ــه اخلص ــى وج ــن ع ــذا الكاه ــربة ه ــة مق ــم ىف قص ــا امله - وم
مــن املقابــر كثــر مــن الكهنــة ُتكتشــف كل يــوم ىف أنحــاء مــرص، فــا الشــىء املميــز 

ىف تلــك املقــربة .

ــا ســيد جــارس.. ونحــن أيًضــا نعلــم.. ونعلــم  ــة ي ــًدا اإلجاب - أنــت تعلــم جي
أيًضــا بــر الكهنــة األربعــة.. امنــى نخــت.. تــب رع..واخاموس..ســوتى..
ــًرا.. فنحــن وعــى عكــس املرصيــني نصــدق مــا  وأيًضا«خــاى«.. ال تتعجــب كث
ــا أو غــر قابــل للتصديــق، فالتاريــخ دائــًا خيفــى ىف جعبتــه الكثــر  قــد يبــدو غريًب
مــن األحــداث التــى آثــر الزمــن أن تبقــى طــى الكتــان.. وأن تظــل تلــك األحداث 
ــول  ــك العق ــق لتل ــة للتصدي ــر قابل ــون غ ــا تك ــرت فرب ــو ظه ــى ل ــة، وحت جمهول
التــى تقوقعــت حــول نفســها وآثــرت أن تنظــر للــاىض عــى أنــه هالــة مــن املجــد 
ــة  ــة احلقيق ــى رؤي ــى ختش ــول الت ــك العق ــم، تل ــوه بأيدهي ــزوا أن يصنع ــذى عج ال
أو االعــرتاف هبــا حتــى ال ُتصــدم ىف حقيقتهــا، حقيقــة أهنــا شــعوب آثــرت عــى 
ــاة ليســت كاحليــاة، حيــاة ال روح فيهــا وال  نفســها اهلــوان مــن أجــل أن حييــوا حي
ــة أو حلــم يســعون مــن أجــل تقيقــه،  ــة، وال حتــى هــدف أو غاي معنــى وال هوي
لذلكلــم يصدقــك أحــد ىف تلــك املصحــة يــا ســيد جــارس، لكننــا نفعــل.. لذلــك 
كــن عــى ثقــة أننــا هنــا لنســمعك وصدقنــى لــن ُنكــذب حرًفــا ممــا تتفــوه بــه..كل 
ــرات  ــن تفس ــك م ــه ل ــوف نقدم ــا س ــرتى م ــب، وس ــك فحس ــو ثقت ــده ه ــا نري م

ــدور ىف أعاقــك. ــد ت ــى ق ــات لتلــك التســاؤالت الت وإجاب

أطــرق جــارس برأســه وهــو يســتمع إىل حديــث العجــوز وقــد آملتــه تلــك 
الكلــات التــى أصابــت كبــد احلقيقة،وهــو يتســاءل كيــف وصلنــا إىل تلــك احلــال، 
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مــا الــذى حــدث لنــا، وأيــن ذهبــت تلــك الــروح التــى كانــت تــرى ىف أوصالنــا 
ــا  ــم الدني ــذى عل ــع ال ــارد القاب ــك امل ــاة ىف ذل ــث احلي ــات فتبع ــك اللحظ ىف أحل

ــن..؟!! ــذا..؟!! أي ــب كل ه ــن ذه ــم، أي ــارة والعل ــور احلض ــا بن وأناره

قطع أفكاره ىف تلك اللحظة صوت العجوز وهو هيتف به :

ــاج منــك كل هــذا  ــا بســيط وال حيت ــا تفكــر..؟ إن عرضن - ســيد جــارس.. في
التفكــر.

ــاك  ــا ســيدى.. ولكــن مــا ال تعلمــه أن هن - كنــت أود مســاعدتكم بالفعــل ي
ــا شــخصًيا ال أعلــم عنهــا أى شــىء..  الكثــر مــن النواحــى املظلمــة ىف قصتــى أن
أشــعر وكأن هنــاك شــيًئا مــا طمــس عــى ذاكرتــى.. وال زلــت حتــى اآلن أحــاول 

التعــاىف مــن ذلــك.

ــتطيع  ــن يس ــا ل ــى رب ــرك، صدقن ــا حُي ــا م ــره أو رب ــا تتذك ــا إذن ب - فلتخربن
أحــد آخــر أن يفــر لــك الكثــر مــن األشــياء أوجييــب عــن تســاؤالتك إال نحــن..
اســمعنى جيــًدا يــا ســيد جارس..فكــا ســبق أن أخربتــك.. فنحــن هنــا للبحــث عــن 
ــه  ــه، فلتحتفــظ ب ــا ب ــه ال شــأن لن ــه مقربت ــة األربعة،ومــا تتوي مقــربة ألحــد الكهن
ــف  ــة.. إىل كش ــعى إىل املعرف ــا نس ــوز، ولكنن ــع كن ــن ال نجم ــدك فنح ــت أو بل أن
جديــد، فقــط نبحــث عــن جمــرد برديــة ســتقلب لنــا املوازيــن لُتعيــد اكتشــاف تلــك 

احلقبــة ىف تاريــخ مــرص..

نظر إليه جارس ىف حرة متسائًل :

- أتقصد برديات توت..؟!!

- ال.. ال.. فنحــن ال هيمنــا تــوت وال بردياتــه، فاألمــر أكثــر أمهيــة مــن 
ــا بصــدد كشــف تارخيــى مذهــل ىف تلــك احلقبــة التارخييــة التــى ينتمــى  ذلــك، إنن
ــى..  ــة األربعــة واملتزامــن مــع عــرص فرعــون اخلــروج رمســيس الثان ــا الكهن إليه
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ــف  ــك الكش ــن ذل ــوف ُيعل ــى، وس ــخ الفرعون ــب التاري ــيعيد ترتي ــا س ــف رب كش
عــى العــامل فــور اكتشــافه، وســتنال الكثــر مــن الشــهرة واملــال يــا ســيد جــارس إذا 
تعاونــت معنــا ىف ذلــك الكشــف األثــرى، ولكننــا اآلن ُنفضــل أن يبقــى األمــر ىف 
ــة غــر رســمية كــا أن ذلــك املوضــوع ال  طــى الكتــان وهلــذا الســبب تلــك البعث
يعلــم بــه أحــد ســواك، وإذا قــررت التعــاون معنــا ســوف نخــربك بــكل التفاصيــل 

ــى تريدهــا.. الت

- وملــاذا أنــا عــى وجــه اخلصــوص..؟!! فأنــا لســت خبــًرا باآلثــار الفرعونيــة، 
ولســت حتــى مهتــم بتلــك املقابــر ومــا هبــا، ولكنــى جمــرد ......

قاطعه العجوز ىف هدوء :

ــك  ــت إىل تل ــد دخل ــت ق ــارس.. فأن ــيد ج ــا س ــم ي ــو أه ــا ه ــك م ــت لدي - أن
املقــربة.. وربــا كانــت تلــك هــى املقــربة املنشــودة التــى نبحــث عنهــا.. كــا أنــك 
ــا  ــا ع ــت لن ــا إذا روي ــة ورب ــلمتهم للرط ــات وس ــك الربدي ــى تل ــرت ع ــن عث م
ــر  ــو صغ ــط ول ــن خي ــدرى ع ــا دون أن ت ــد تدلن ــك ق ــك تل ــة بحث ــه ىف رحل قابلت
ــك  ــبتها ىف تل ــى اكتس ــك الت ــة إىل خربت ــه، باإلضاف ــث عن ــا نبح ــا إىل م ــد يوصلن ق
ــواك  ــل ق ــليًا وىف كام ــاة س ــد احلي ــى قي ــى ع ــذى بق ــد ال ــت الوحي ــة، فأن التجرب
العقليــة بعــد تلــك األحــداث التــى تلــت فتــح تلــك املقــربة، كــا أن هنــاك أســباب 

ــا. ــتعلمها ىف حينه ــك س ــرى ولكن أخ

ــا أتذكــره عــن تلــك  ــدون فقــط أن أروى لكــم كل م ــم تري - حســنًا.. إذا كنت
بعــض األحــداث ال  تعلمــوا أن هنــاك  أن  األحــداث ســأفعل، ولكــن جيــب 

أتذكرهــا لســبب أجهلــه كــا ســبق أن أخربتكــم.

أومأ العجوز برأسه علمة عى تفهمه قائًل:

- لــك كل الوقــت الــذى تتاجــه يــا ســيد جــارس، أعــرف أننــا أرهقنــاك اليــوم 
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خاصــة وأنــت مل تتعــاَف بشــكل كامــل بعــد كــا علمــت، لذلــك ســوف ننتظــرك ىف 
عنــوان املقــر املؤقــت اخلــاص بنــا .

ثم التفت إىل الشخص اجلالس بجواره قائًل:

- جاك هل تعطى للسيد جارس عنوان مكتبنا وهواتفنا؟..

تناول جارس العنوان لينظر إليه ويضعه ىف جيبه قائًل:

ا.. ســأكون هنــاك يــوم الســبت القــادم ىف متــام العــارشة صباًحــا  - عظيــم جــدًّ
إذا ســمحت لكــم املواعيــد، واآلن ســأقص عليكــم بدايــة تلــك األحــداث.. 

أو بمعنى أدق بداية مغامرة ميدوم..

وىف تلــك االثنــاء كان راشــد جيلــس ىف اجلهــة املقابلــة هلــم ليحتــي فنجــان القهوة 
اخلــاص بــه، وهــو يتحــدث مــع آدم ذلــك الصديــق املشــرتك، بينــا مل تــزل عيونــه عــى 
جــارس الــذى كان مسرتســًل ىف احلديــث مــع العجــوز اإلنجليــزى ىف الوقــت الــذى 

كان فيــه مســاعديه يقومــون بتســجيل مــا يــدور مــن حــوار عــى تلــك الطــاول.
****

ىف مســاء اجلمعــة توقفــت ســيارة جــارس أمــام النــادى الــذى ُيقــام فيــه حفــل 
عيــد ميــلد آالء، ليهبــط منهــا هــو ونريــن التــى أرص عــى حضورهــا معــه لذلــك 
احلفــل، حتــى يتســنى لــه أن ُيعرفهــا إىل مــروة طبيبتــه النفســية،لتقرتب منــه ومُتســك 
ذراعــه ىف ســعادة.. حتــى وصــل إىل القاعــة التــى امتــأت عــن آخرهــا بأصدقــاء 
ــه إال  ــا كان من ــه، ف ــرتب من ــى تق ــة وه ــت مرع ــى أت ــه حت ــا إن رأت ــى م آالء، الت
ــن  ــا م ــو ُيقبله ــه وه ــا هديت ــدم هل ــم يق ــن ث ــى نري ــا ع ــو ُيعرفه ــا وه ــم هل أن ابتس

وجنتيهــا ..فابتســمت آالء قائلــة ىف ســعادة:

- أشــكرك كثــًرا يــا عمــو، لــو كنــت أعلــم أنــى ســأراك جمــدًداىف حفــل عيــد 
ميــلدى لكنــت أقمتــه منــذ عــدة أشــهر.
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ضحك جارس وهو يربت عى كتفيها :

- أنــا الــذى كنــت أتــوق لرؤيتــك واحلديث معــك كثًرا أيتها املشــاغبة، وســوف 
ا،فأنا أفتقــد حمادثاتنا كثــًرا.. أخربينى أيــن طبيبتنا..؟ نفعــل ذلــك قريًبــا جدًّ

- ال أعلم ولكنى سأبحث لك عنها حاالً فستسعد كثًرا بقدومك.

وتركتــه لتعــدو كطفلــة صغــرة بــني املدعويــن وهــو ينظر إليهــا ىف ســعادة..فقد 
كانــت آالء كزهــرة رقيقــة ىف بدايــة تفتحهــا، مل ُتكمــل التاســعة عــر مــن العمــر، 
ذات عينــني ســوداويني وشــعر ناعــم أســود طويــل.. ولكنهــا مل تكــد تنطلــق بــني 

املدعويــني حتــى نظــرت إليــه نريــن ىف ضيــق قائلــة :

- ملــاذا كل تلــك النظرات..وملــاذا قمــت بتقبيلهــا مــن األســاس..؟، أمل تنتبــه 
أنــك تســببت ىل باإلحــراج بتلــك األفعــال الصبيانيــة..؟!

هتف هبا جارس باستنكار :

ــبة  ــني..؟! إن آالء بالنس ــة تتحدث ــال صبياني ــن أى أفع ــراج..؟!، وع - أى إح
ىل طفلة..بــل وربــا لــو كنــت تزوجــت ىف مطلــع شــبابى لــكان لــدّى فتــاة ىف مثــل 
عمرهــا اآلن.. فمنــذ أن قابلتهــا متنيــت بشــدة لــو كان لــدّى ابنــة ىف مجاهلــا وذكائهــا. 

ضحكت نرين قائلةبخبث:

ــل  ــى أمج ــا ه ــت م ــت ألنجب ــو فعل ــا ل ــزوج ؟!!، رب ــك أال تت ــال ل ــن ق - وم
ــا. ــى منه وأذك

قطع حديثها قدوم مروة قائلة ىف ترحاب:

ــات  ــادات واملصح ــو العي ــن ج ــًدا ع ــور، بعي ــا باحلض ــارس رشفن ــًرا ج - أخ
النفســية.. 

ــة  ــى إال بره ــا ه ــن وم ــا نري ــا إليه ــروة مقدًم ــح م ــو يصاف ــارس وه ــم ج ابتس
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ــن  ــارة م ــى إش ــاء ع ــم بن ــتأذن منه ــث جانبية،فاس ــا ىف أحادي ــى انخرط ــرة حت يس
ــن  ــم م ــر إليه ــو ينظ ــر، وه ــن العص ــا م ــاول كأًس ــه ويتن ــدم إىل البوفي ــروة، ليتق م
بعيــد، إال أنــه قــد تذكــر أمــًرا كان يريــد إخبــاره ملــروة، فاجتــه إليهــم ولكنــه مل يكــد 
ــى وقعــت عــى األرض . ــة الت ــاة الرقيق ــى اصطــدم بشــدة بتلــك الفت يتحــرك حت

اقــرتب منهــا معتــذًرا وهــو ُيمســك بيدهــا حتــى تنهــض، ومل تكــد عينــاه تقــع 
عــى الفتــاة بعــد أن هنضــت وهــى تعــدل مــن ثياهبا،حتــى أجلــم لســانه.. مل يــدِر  مل 

شــعر فجــأة أنــه رآهــا مــن قبــل.. 

كانــت عيناهــا زرقاويــن وكأهنــا قطعتــني مــن ســاء يــوم صــاىف أضاءته شــمس 
ســاطعة، ووجهــا األبيــض الــذى ميزتــه ملمــح رقيقــة وكأهنــا مــلك رقيــق هبــط 
للتــو إىل األرض، وذلــك الشــعر البنــى الغامــق الــذى يتطايــر عــى وجههــا وكأهنــا 
ــره اذ مل  ــه ىف ح ــى جعتل ــاذ الت ــا األخ ــة عطره ــاطر، ورائح ــدى األس ــة إلح بطل
يــَرىف مجــال ذلــك العطــر مــن قبــل ..كانــت توجــه إليــه احلديــث بصوهتــا الــذى بــدا 
كأنــه يأتــى مــن أعــاق بعيــدة، خاصــة وهــى تتحــدث العربيــة بلكنــة غربيــة جعلتــه 

يــدرك رسيًعــا أهنــا ليســت عربيــة، وهــى هتتــف بــه ىف غضــب :   

- أال ترى أمامك..؟!!

شعر جارس باإلحراج وهو يعتذر من الفتاة بصوت مرتبك :

ــى  ــا.. فلتتقب ــر م ــر ىف أم ــغواًل بالتفك ــى مش ــد كان ذهن ــدة.. فق ــذر بش - أعت
ــيدتى. ــا س ــذارى ي اعت

هزت الفتاة رأسها متفهمة وهى تقول بابتسامة هادئة:

- حســنًا.. لقــد تقبلــت أســفك، ولكــن بــرط أن ُتــر ىل كوًبا آخــر من العصر 
بــداًل مــن ذلــك الــذى انســكب عــى األرض، ولتنتبه حتى ال تســكبه مــرة أخرى .

ــا  ــة نطقه ــن طريق ــه م ــرارة نفس ــم ىف ق ــو يبتس ــرى وه ــرة أخ ــارس م ــذر ج اعت
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ــدت  ــا، فم ــاواًل إياه ــر من ــن العص ــاآخر م ــر كأًس ــب ُليح ــة.. وذه ــة العربي للغ
ــة: ــارشة قائل ــه مب ــر إلي ــم وتنظ ــى تبتس ــه وه ــا لتتناول يده

- ديليانا..من روسيا..

ــة  ــني العربي ــِت تتحدث ــا.. أن ــة ديليان ا آنس ــدًّ ــعيدة ج ــة س ــارس.. فرص ــا ج - أن
جيــًدا... أتعلمــني أن زيــارة موســكو هــى إحــدى أمنياتــى، أمتنــى أن أفعــل يوًمــا، 

ومــن يــدرى ربــا نلتقــى هنــاك يوًمــا.

اقرتبــت منــه ىف هــدوء هامســة ىف أذنــه وهــى تنظــر بطــرف عينهــا إىل نريــن 
التــى كانــت ترمقهــم بنظــرات ناريــة:

ــك ىف كل  ــن مع ــق فنح ــارس، وال تقل ــيد ج ــا س ــة ي ــنتقابل ثاني ــا س ــق أنن - ث
خطــوة..ال تندهــش مــن كلاتــى تلــك.. فقريًبــا ســتعلم كل شــىء، ولكــن ال خُتــرب 

ــود.. ــم هي ــة اإلنجليزية..ه ــن البعث ــذر م ــى ح ــن ع ــد وك أح

ــا  ــتوعب م ــاول أن يس ــو حي ــأة وه ــه املفاج ــا، وأجلمت ــن حديثه ــارس م ــت ج هُب
ــًل : ــه، فهتــف هبــا قائ قالت

- هيود..؟!!، وكيف عرفتى بموضوع البعثة..؟، وكيف ...

قاطعته ىف رصامة وهى تدق فيه بعينيها الزرقاوين قائلة :

ــأعلمك  ــًل وُس ــث قلي ــك.. تري ــم يتبعون ــا ُمراَقبان،فه ــك إنن ــع صوت - ال ترف
كل شــىء ىف حينــه.. أمــا اآلن فابتســم ودعنــى أذهــب وال تــاول أن تتبعنــى.. لقــد 
أســقطت ىف جيــب معطفــك رقــم هاتــف، ســأنتظر اتصالــك ىف الغــد..ال تنــَس، 

وكــن عــى حــذر مــن أصدقائــك يــا ســيد جــارس..

ودعتــه بابتســامة بينــا ظــل جــارس مندهًشــا مــن تلــك األحــداث املتتاليــة التــى 
ــه  ــف أمام ــى تق ــكار وه ــك األف ــن تل ــت نري ــه.. إىل أن قاطع ــواىل علي ــدأت تت ب
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وهتتــف بــه غاضبــة:

- يبدو أنه قد أصبح لديك صديقات كثرات يا جارس.

أجاهبا جارس ىف رشود :

- لقد كانت جمرد فتاة اصطدمت هبا وحاولت األعتذار هلا.

- وملاذا إذن تعلو وجهك تلك الصفرة..؟

- ال شىء..لقد تذكرت أمًرا ما فجأة ..

قطــع حديثهــم قــدوم مــروة لتصطحــب نريــن وتقدمهــا إىل أحــدى صديقاهتا 
ــرض  ــدة لتتع ــن فرصةجي ــا نري ــرة لتجده ــركات الكب ــدى ال ــك إح ــى متتل الت
عليهــا بعــض أفكارهــا التــى قــد جتنــى مــن ورائهــا الكثــر مــن الربــح، بينــا اقرتبــت 

منــه مــروة وهــى هتتــف بــه ىف قلــق وتــردد:

ــا كان مــا ســأخربك بــه فلتعدنــى أال  - جــارس أريــد أن أخــربك شــيًئا.. ولكــن أيًّ
تتــرع ىف األمــر، ودع قلبــك هــو مــن خيــربك احلقيقــة .

- ما األمر يا مروة..؟

ــك  ــرك كثًرا،لذل ــى أم ــًدا وهيمن ــك جي ــا أعرف ــن.. فأن ــص نري ــر خي - األم
ا.. وال  أقــول لــك:إن نريــن ال تناســبك يــا جــارس، فاالختــلف بينكــا كبــر جــدًّ
أعنــى بذلــك أهنــا إنســانة ســيئة، بالعكــس هــى إنســانة منطلقــة طموحــة عمليــة، 
ىف منتهــى الــذكاء ..ولكنهــا ال تناســبك، ولكــن عــى أيــة حــال دعــك مــن رأيــي، 
ــا  ــم عقلــك أيًضــا وأن ــى غــر صحيحــة، انصــت لقلبــك وحّك ــا تكــون نظرت فرب
واثقــة أهنــم ســيدلونك إىل الطريــق الصحيــح املهــم أال تقــف ىف ذلــك املنتصــف يــا 
ــا فأنــا أخشــى عليــك مــن تلــك املنطقــة الرماديــة يــا  جــارس، احســم أمــرك رسيًع

صديقــى، أخشــى عليــك مــن احلــرة والتشــتت والضيــاع.
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كان جــارس ىف تلــك اللحظــة ىف واد اخــر فقــد كان يرنــو بعينيــه إىل حبيبتــه 
ــن  ــا م ــروة، كان واضًح ــه م ــت ب ــا تفوه ــًدا مم ــا واح ــمع حرًف ــه مل يس ــن وكأن نري
نظراتــه هلــا أنــه مل يعــد حيتمــل دور الصديــق..كان يراهــا وكأهنــا نجمــة قــد هبطــت 
ــه وتدخــل عليهــا ســعادة مــن نــوع آخــر مل يعهــده مــن  مــن الســاء لتنــر لــه حيات
ــا إال هــى..كان يعشــقها  ــرى ىف الدني ــه ال ي ــه عنهــا حلظــة وكأن ــل، مل ُيبعــد عيني قب
حلــد اجلنــون، ومل يســتطع طــوال ســنوات صداقتهــم الترصيــح هلــا بتلــك املشــاعر، 
ولكنــه اآلن مل يعــد حيتمل..فأغرورقــت عينــاه بالدمــوع دون ســبب، وكأن عينيــه 
جذبتهــا فنظــرت بعيوهنــا نحــوه بدورهــا... نظــرة واحــدة كانــت كفيلــة بــأن 
توقــف عقــارب الزمــن... نظــرة واحــدة لكــى هيمــس قلبــه إليهــا أحبــك... نظــرة 
واحــدة فهمــت منهــا نريــن أنــه ال حيبهــا فحســب... بــل يتنفــس عشــقها حتــى 

ــا إىل األرض... ــت نظراهت ــل وخفض ــمت ىف خج ــة... فابتس الثال

ــك  ــت تل ــد الحظ ــمة وق ــزه مبتس ــى هت ــروة وه ــد م ــى ي ــن رشوده ع ــاق م أف
النظــرات املتبادلــة:

- يبدو أنك ىف عامل آخر... أتبها إىل هذا احلد يا جارس..؟

- ال أستطيع احلديث اآلن يا مروة فأنا فعل ىف عامل آخر..

- انــِه األمــر يــا صديقــى وال تظــل عالًقــا، اهنــِه وال تضيــع فرصتــك للســعادة 
يــا جارسمــا دمــت تــرى ســعادتك معهــا .

- بالطبع سأفعل..

هاتفهــا  دق  حتــى  نريــن،  مــع  واالبتســامات  النظــرات  يتبــادل  يــزل  مل 
فابتعــدت لــرتد عليــه، فأفــاق مــن رشوده ليلتفــت إىل مــروة متســائًل وكأنــا تذكــر 

ــا : ــًرا م أم

- أخربينى من هى ديليانا..؟
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- ومن ديليانا تلك؟!، أنا ال أعرف أحًدا هبذا االسم.

- تلــك الروســية البيضــاء ذات العيــون الزرقــاء، لقــد رأيتهــا منــذ دقائــق عنــد 
طاولــة الطعــام .

ــادى، أو ىف  ــوة ىف الن ــت عض ــا كان ــارس، رب ــا ج ــيات ي ــرف أى روس - ال أع
زيــارة هنــا، أو ربــا كانــت صديقــة آالء.. ولكــن ملــا تســأل عــن تلــك الروســية..؟

- ال شىء.. لقد اصطدمت هبا دون قصد، وظننتك تعرفينها .

ــن  ــارح نري ــم أن ُتص ــاء.. امله ــو أصدق ــا كان ــا رب ــال آالء عنه ــوف أس - س
ياجارس..والليلــة

- هل تشعرين أهنا تبنى يا صديقتى..؟

نظرت إليه مروة ىف شفقة قائلة:

ــا ســرتى اهتامــه وشــوقه، ســيعمل  - حــني يكــون حــب أحدهــم لــك حقيقيًّ
ــه  ــًا عــى توفــر الوقــت لــك، ال أعــذار ال غيــاب ال أكاذيب..فــل يوجــد لدي دائ
حجــة الوقــت واالنشــغال ورتابــة احلياه..حــني يكــون حــب أحدهــم لــك حقيقيًّــا 
ســرتاه ىف كل مــا تقــوم بــه.. ستشــعر بأنفاســه حولــك.. ستشــعر بــه عندمــا يبكــى 
وعندمــا يضحــك وعندمــا حيتاجــك.. إن وجــدت ذلــك احلــب فأمســك بتلبيبــه 

كــا تتمســك بأســتار الكعبــة..

وتركتــه وهــو ال يــزال يتذكــر ىف األحــداث التــى متــر عليــه منــذ الصبــاح، حتــى 
إنتهــى احلفــل ىف الثانيــة صباحــًا دون أن يلمــح تلــك الروســية ثانيــة، ولكــن ذلــك 

مل يكــن ليشــغله عــن التحــدث إىل نريــن طــوال احلفــل..

ظــل جــارس وامًجــا ىف طريــق العــودة ونريــن إىل جواره،وعينــاه عــى الطريــق 
الــذى بــدا وكأنــه ممتــد إىل مــا الهنايــة.. كــم كان يــود أن يســتمر الطريــق إىل األبــد..



89

كانــت هنــاك عــرات التســاؤالت التــى تــدور بعقلــه، إىل أن قطعــت عليــه نريــن 
أفــكاره تلــك قائلــة ىف صــوت هــادىء وهــى تنظــر إليــه مبــارشة :

- جــارس.. أريــد أن أســألك ســؤاال، وعليــك أن جتيبنــى عليــه برصاحــة ودون 
أى مواربــة.

- تفضى يا نرين ..

- هل تبنى..؟ 

ــًدا منها،فتمتــم بصعوبــة  هُبــت جــارس مــن الســؤال والــذى مل يكــن يتوقعــه أب
وبصــوت متهــدج :

- ماذا..؟!!

- سألتك.. فأجبنى برصاحة هل تبنى..؟

متتم جارس بصوت متهدج وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة : 

- بالطبع يا نرين فأنِت صديقتى و....

قاطعته نرين ىف جرأة :

-  لســت أقصــد حــب األصدقــاء يــا جــارس، مــا قصدتــه هــو ذلــك احلــب.. 
حــب رجــل المــرأة .

ــط  ــرات اخلط ــه ع ــدور برأس ــت ت ــد كان ــك اللحظة،فق ــارس ىف تل ــم ج وج
ــات، مل  ــاالت واإلجاب ــرات االحت ــه لع ــد نفس ــا، وكان يع ــة مصارحته لكيفي
ــا انتظرهــا وأعــد هلــا عــى هــذا  ــه الفرصــة التــى طامل يكــن ليتخيــل أن تأتــى إلي
النحــو املباغــت وهبــذا الشــكل، ولكــن تلــك الفرصــة قــد حانــت اآلن، وقلبــه مل 
يعــد يســتطع صــرًبا، فهــا هــو خيفــق برعــة وكأن هنــاك مــن يطــرق بشــدة عــى 
جدرانــه لُيعلمــه أنــه مل يعــد هنــاك جمــال للحيــاة بدوهنــا، فأوقــف الســيارة عــى 



90

جانــب الطريــق ويديــه ترتعشــان، فتمتــم ىف صعوبــة وبصــوت ال يــكاد ُيســمع 
وهــو ينظــر إىل الطريــق املمتــد أمامــه وكأنــه يتطلــع إىل ال شــىء:

- أحبك...
هتفت نرين وكأهنا تستحثه عى الكلم:

- كرر ما قلته مرة أخرى فأنا مل .....
ــد اســتجمع شــجاعته مــرة واحــدة وهــو يلتفــت إليهــا  قاطعهــا جــارس وق

ــارشة : ــا مب ــع ىف عينيه ليتطل
ــذ أن عرفتــك.. مل أشــعر  ــا نريــن.. نعــم أحبــك.. أحببتــك من - أحبــك ي
ــمك..  ــف باس ــى ليهت ــّى قلب ــرد ع ــا مت ــل إال حين ــن قب ــاعر م ــك املش ــًدا بتل أب
ــا  ــن، حتــى ىف خلفاتن ــِك ممــا تتصوري ــًا أقــرب إلي وباســمك فقــط.. كنــت دائ
وُبعدنــا وكل مــا مــر بنــا.. حتــى حينــا اخرتتــى غــرى مل تتغــر مشــاعرى 
جتاهــك.. فقــط واريــت مشــاعرى بعيــًدا عنــِك حتــى ال تبتعديــن عنــى، فأنــا ال 

ــك.  ــى بدون ــور حيات أتص
تطلعت إليه نرين ىف دهشة قائلة:

الوقــت  ذلــك  كل  انتظــرت  ملــاذا  ذلــك..؟،  بــكل  ختربنــى  مل  وملــاذا   -
قلبــك..؟ بمكنــون  لتصارحنــى 

- مل أســتطع مصارحتــك يــا نريــن.. لقــد مــررت بظــروف وأزمــات صعبــة، 
ولكنــِك ظللــِت دائــًا بقلبــى رس احليــاة وِقبلــة حبــى الــذى ال ينضــب، لقــد 
ــوم،  ــد ي ــا بع ــى يوًم ــن من ــى فيتمك ــني ضلوع ــرى ب ــه ي ــواء أتنفس ــِت ه أصبح
ــة ال أراِك  ــع حلظ ــى ال أضي ــا حت ــاف أن أغمضه ــاى أخ ــِك عين ــت علي ــا وقع كل
ــذى  ــي ال فيهــا، وكــم وددت أن أضمــك إىل صــدرى وأخــربك عــا جييــش ىف قلب
ــد وال  ــا قلــب إتئ ــى أن ي ــف لقلب ــا كان هيت ــًا م ال ينبــض لســواِك، لكــن عقــى دائ

ــا. ــرع فتخره تت
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- كل تلك املشاعر ختفيها ىف صدرك ومل تاول أن ختربنى هبا يوًما.

ــت أن  ــا حاول ــى ىف عــرس ماجــد حين ــًرا.  حت ــت كث ــى لقــد حاول - صدقين
ــًرا أن أفقــدك، فقــد كانــت تلــك هــى أســعد  أحدثــك كنــت أتراجــع، خفــت كث
حلظــات حياتــى فقــد اجتمــع كل أحبتــى ىف مــكان واحــد، وكنتــى أنــِت إىل 
ــم ىف  ــت أن أخبئك ــم متني ــن، ك ــى الزم ــف ب ــا أن يتوق ــت وقته ــم متني ــوارى، ك ج

صــدرى إىل األبــد.

ــت  ــد عل ــا وق ــم معناه ــى مل يفه ــرة الت ــك النظ ــه بتل ــر إلي ــن تنظ ــت نري كان
ــه كاملــلك الــذى قــرر أن هيبــط  شــفتيها تلــك االبتســامة الســاحرة فبــدت ىف عيني
ــف  ــث توق ــن األرض حي ــة م ــك البقع ــده ىف تل ــه وح ــى مع ــاء ليبق ــن الس ــه م إلي
الزمــن بالنســبة لــه، فشــعر وكأن جبــًل مــن جليــد كان يربــط عــى صــدره ينصهــر 
ــا  ــع إليه ــو يتطل ــه، وه ــا بحبيبت ــًقا وهياًم ــض عش ــًرا يفي ــف وراءه هن ــأة فُيخل فج
بحــب جــارف ويمــد يــده ليمســك بيدهــا ويطبــع عليهــا قبلــة رقيقــة أخربهتــا بــا 
ــه لســانه..إنه احلــب فقــط مــن يمتلــك تلــك القــدرة عــى إظهــار حقيقــة  عجــز ب
ــن  ــط م ــو فق ــدة.. ه ــاع الش ــع قن ــى خل ــربه ع ــد أن جي ــلم بع ــه ُيس ــان وجيعل اإلنس
تنهــار أمامــه مجيــع احلواجــز التــى يضعهــا القلــب حتــى حيمــى نفســه ويتأقلــم مــع 

ــك العــامل القاســى.  ذل

قطعت نرين ذلك السكون الذى عم املكان حينا متتمت بدالل :

- أتعلم يا جارس.. حينا وضعت صورة خطيبي السابق كخلفية هلاتفي..

ــد آذاِك  ــًرا فق ــى كث ــك غضب ــار ذل ــد أث ــِك رًسا فق ــر.. وال أخفي ــم أتذك - نع
بشــدة ومرضــِت بســببه، ولكنــِك كنتــى تســاحمينه ىف كل مــرة، وبالرغــم مــن ذلــك 

ــا.  فقــد احتفظتــى بصورتكــا مًع

- لقــد فعلــت ذلــك ألنــى كنــت أريــد أن أحــرك مشــاعرك، أن أدفعــك 
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أن  عــى  جتــرؤ  مل  ولكنــك  البدايــة  مــن  بــك  أشــعر  كنــت  فقــد  ملصارحتــى، 
ــك  ــات واحتال ــد األزم ــوارى ىف أش ــك بج ــك ووقوف ــن دعم ــم م ــى بالرغ ختربن
ــا  ــًا ي ــا اخــًرا.. لقــد كنــت األقــرب ىل دائ ــة أحياًن ىل ولعصبيتــى وأفعــاىل الصبياني
ــاعرك.. مل  ــى بمش ــى أن تصارحن ــق ع ــك كصدي ــت مكانت ــك فضل ــارس ولكن ج

أضعــت كل ذلــك الوقــت لتصارحنــى..؟

- كنــت أود أن ُأبقــي عــى شــعرة معاويــة يــا نريــن.. فقــد كنــت قانــع بمكانــة 
الصديــق عــى أن أصارحــك فــل تبادلينــى نفــس املشــاعر،فأخرك، صدقينــى مل 

يكــن قلبــى ليحتمــل وقتهــا. 

ــا  ــا تواجهن ــا يفهــم احلــب بطريقــة خمتلفــة عــن اآلخــر ورب - أعلــم أن كل من
ــا  ــى ك ــتبقى إىل جانب ــل س ــارس، ه ــا ج ــا ي ــا أن ــى ك ــل تتقبلن ــرة، ه ــات كث صعوب

ــًا..؟ ــت دائ كن

- حتــى آخــر نفــس ىف صــدرى يــا حبيبتى..وترجــم مشــاعره بــأن اخــد يدهــا 
بــني يديــه ووضــع قبلــه حانيــه عليهــا..

انتهــت تلــك األمســية وجــارس يتوقــف بســيارته أمــام منــزل نريــن بعــد أن 
أوصلهــا ومل يكــد يودعهــا عــى وعــد باللقــاء مــرة أخــرى، وبعــد أن اطمــأن عــى 
ــل أن يتحــرك بالســيارة شــعر بصــداع غريــب هيامجــه فأمســك  أهنــا صعــدت وقب
رأســه بشــدة لــرى أمامــه مــا يشــبه رؤيــة غريبــة بــأن تلــك هــى آخــر مــره يــرى فيهــا 

نريــن، فشــعر بانقبــاض شــديد ىف قلبــه فتمتــم ىف ســخط:

- اللعنــة عــى تلــك الرؤيــات الغريبــة التــى أصبحــت تراودنــى تلــك الفــرتة، 
وكأن الســعادة هــى حلــم ال اســتحقه.

حــاول أن يتالــك نفســه ويطــرد تلــك األفــكار الســوداء وهــو ينطلــق بالســيارة 
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ــه وبــني نريــن وحديثهــا ســوًيا ىف تلــك الليلــة،  مــرة أخــرى ويتذكــر مــا دار بين
التــى مل يشــأ أن يعكــر صفوهــا أى شــىء ىف الدنيــا.

كانــت الســاعه تشــر إىل الثالثــة صباًحــا عندمــا أيقــظ مروة مــن نومهــا ليخربها 
أنــه أنصــت لقلبــه، ولــروى هلــا كل شــىء،حتى تلــك الرؤيــة الغريبــة أخربهــا هبــا 
ــرب إىل  ــاول أن تتق ــد، وت ــن ىف الغ ــل نري ــوف تقاب ــا س ــه أهن ــه، وأخربت فطمأنت

نريــن أكثــر لتتأكــد أهنــا تبادلــه ذات املشــاعر بالفعــل ..

أهنــى اتصالــه بمــروة وحــاول أن خيلــد إىل النــوم وهــو يفكــر بــا حــدث تلــك 
ــه خاصــة  ــه ب ــاة الروســية ومــا حدثت ــا تذكــر تلــك الفت ــدرى مل ــه ال ي ــة، ولكن الليل
حينــا الحــظ أثنــاء مغادرتــه لســيارته بعــد أن وصــل ملنزلــه تلــك الســيارة الزرقــاء 
املتوقفــة بجــوار منزلــه، وبداخلهــا شــخصان واضــح مــن ملحمهــا أهنــا أجنبيــان.. 
وتســاءل كيــف وصــل إليــه هــؤالء اليهــود وملــاذا كذبــوا عليــه وأخــربوه بأهنــم بعثة 
إنجليزيــة، ومــا الــذى يريدونــه منــه بالتحديــد..؟، وكيــف وصلــوا إىل راشــد الذى 

أوصلهــم إليــه.. كان هنــاك عــرات التســاؤالت التــى تــدور ىف رأســه..

كان عليــه أن يقابــل راشــد ليفهــم منــه كل شــىء..ولكنه تذكــر حديــث 
الروســية حينــا حذرتــه مــن أصدقائــه، انتفــض جــارس حينــا وصــل لتلــك 
النقطــة، أيكــون لــدى راشــد مــا خيفيــه عــن صديــق عمــره..؟، هــز رأســه بشــدة 
ليطــرد تلــك الفكــرة ،ولكنــه يعتقــد أن هنــاك شــىء غامــض ىف هــذا املوضــوع منــذ 

ــه.. ــن حول ــدث م ــا حي ــة م ــل حلقيق ــه أن يتوص ــه، وأن علي بدايت

ــن  ــه هياتــف نري كانــت الســاعة تقــارب الرابعــة فجــًرا عندمــا تذكــر أن علي
ــا  ــح صفحته ــر ففت ــت متأخ ــد الوق ــه وج ــزل ولكن ــل للمن ــد وص ــه ق ــا أن ليطمئنه
عــى موقــع التواصــل االجتاعــى ربــا مــا زالــت مســتيقظة، ففوجــىء بمنشــورها 
ــا  ــدق م ــاعة، مل يص ــارب الس ــا يق ــذ م ــه من ــذى نرت ــا وال ــى صفحته ــر ع األخ
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ذكرتــه فيــه وهــو يقــرأه وقلبــه ينتفــض مــن الســعادة، فقــد ذكــرت أهنــا قــد قضــت 
أســعد ليلــة ىف حياهتــا ىف حفــل عيــد امليــلد،ود لــو أنــه ســمع صوهتــا اآلن ولكــن مل 
يشــأ أن يزعجهــا ىف ذلــك الوقــت املتأخــر فأرســل هلــا رســالة عــى هاتفهــا مل جُتــب 

عليهــا فعلــم أهنــا قــد نامــت.

حــاول أن خيلــد للنــوم وهــو يفكــر بــا دار بينــه وبــني نريــن، وكيــف أخربهــا 
بمكنــون قلبــه أخــًرا، وظــل هكذاحتــى ذهــب ىف ســبات عميــق.

****
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ــب  ــرح قل ــن جُي ــا، فح ــل أحياًن ــن القت ــر م ــة أك ــو خطيئ ــب ه ــرح القل إن ج
أحدهــم يفقــد أى معنــى للحيــاة، فــا هــو حــى تــدب فيــه مظاهــر احليــاة، وال هــو 
ــا ىف ذلــك الــرزخ بــن  ميــت ســلبه املــوت تلــك الــروح اجلرحيــة، أنــه يســعى تائًه
االثنــن، ضائــع يبحــث عــن ذاتــه، حيــاول التاســك واســتعادة نفســه مــن جديــد، 
وحــن يقــرر العــودة إىل احليــاة فإنــه ال يعــود كــا هــو وإنــا يعــود وقــد فقــد الشــعور 
باألمــان، فقــد الثقــة ىف كل شــىء حتــى نفســه، يشــعر دائــًا وكأن كل موقــف يمــر 
بــه هــو حماولــة أخــرى إليذائــه، يثــور ويغضــب ألتفــه األســباب دون أن يــدرى مــن 
حولــه أهنــم ربــا مســوا جرحــه الــذى مل يــرأ دون قصــد وال علــم منهــم، يضحــك 
ــؤمل  ــًدا ي ــا أب ــل نازًف ــذى يظ ــه ال ــن جرح ــرأ م ــد ب ــه ق ــاس أن ــن الن ــش فيظ ويتعاي

صاحبــه كلــا مســته الذكــرى.
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ــزال  ــى ال ي ــة الت ــك البعث ــاء تل ــة أعض ــه مقابل ــاىل كان علي ــوم الت ــاح الي ىف صب
يكتنفهــا الغمــوض، كــم كان يــود لــو أنــه جتاهــل األمــر متاًمــا، فهــو مل يتعــاَف مــن 
ــرى اآلن،  ــرات أخ ــاكل أو مغام ــورط ىف أى مش ــد الت ــد، وال يري ــا بع ــه كليًّ أزمت
لكــن شــيًئا مــا بداخلــه كان يدفعــه إىل الذهــاب إىل موعــده معهــم وىف رأســه 
ــدور عــرات التســاؤالت، مــن هــم ومــا حقيقتهــم..؟، ومــا علقتهــم  كانــت ت
ــية..؟  ــك الروس ــن تل ــو..؟، وم ــاذا ه ــه..؟، ومل ــوا إلي ــف وصل ــد..؟، وكي براش

ــر..؟ ــت باألم ــف علم وكي
وتلــك القصــة التــى أخــربه هبــا راشــد والتــى أصبحــت اآلن ىف مهــب الريــح 
بعــد تذيــر تلــك الروســية، كان يشــعر أنــه عــى وشــك الدخــول إىل لعبــة ما،لعبــة 

قــرر أن يســتمر هبــا للنهايــة حتــى يصــل إىل هدفهــم مــن ورائهــا. 
ــدوى  ــن دون ج ــذ الصباح،ولك ــرة من ــن م ــر م ــن أكث ــف نري ــاول أن هيات ح
حتــى رد هاتفهــا أخــًرا، وهــو ىف طريقــه إىل تلــك املقابلــة مــع أعضــاء البعثــة 
ــن ىف  ــأن نري ــذرة ب ــا معت ــى هاتفه ــب ع ــا جتي ــئ بصديقته ــه فوج ــة، لكن املزعوم

ــا.. ــه الحًق ــدث إلي ــا لتتح ــوف ختربه ــا س ــة وأهن ــة مهم مقابل
ــا  ــا متاًم ــذًرا الختفائه ــك ع ــس ذل ــبب، فلي ــه دون س ــض قلب ــدرى مِلَ انقب ال ي
منــذ الصبــاح وخاصــة بعدمــا قــرأت رســالته التــى تركهــا هلــا عــى إحــدى مواقــع 

ــى..  ــل االجتاع التواص
ــن  ــه م ــرتب في ــذى اق ــت ال ــرى، ىف الوق ــرة أخ ــس م ــك اهلواج ــه تل ــت ب طاف
املــكان الــذى ســيلتقى فيــه مــع البعثــة، لذلــك اتصــل بمــروة لتطمئــن عــى نريــن 
بعــد أن روى هلــا تفاصيــل تلــك املكاملــة، والتــى اندهشــت مــن عــدم مقدرتــه عــى 

وصولــه لنريــن، فهتفــت بــه قائلــة: 
- اللعنــة..أى مقابلة..وأيــة فتــاة ..؟!! إهنــا جتلــس عــى الطاولــة التــى أمامــى 
اآلن هــى وصديقتنــا املشــرتكة التــى عرفتهــا عليهــا باألمــس يتحدثــون بشــأن 
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ــق  ــذ عدةدقائ ــا من ــان وحدمه ــا جيلس ــك.. فه ــا أخربت ــن ك ــاص بنري ــل خ عم
للتفــاق عــى التفاصيل..اســمعنى جيــًدا يــا جــارس.. لقــد اجتــزت اخلطــوة 
ــى مل  ــى، فه ــا ه ــرتض أن ختطوه ــن املف ــة م ــوة القادم ــى واخلط ــا صديق ــم ي األه
ــا  ــل هتاتفه ــى اآلن، ف ــح حت ــم وواض ــكل حاس ــة وبش ــاعرها رصاح ــرصح بمش ت
ــدور بعقــل  ــذى ي ــا ال ــرك األمــر ىل، ســأتدث معهــا وأعــرف م مــرة أخــرى، وات
تلــك الطفلــة.. وســُأعلمك بــكل شــىء، اســتمر أنــت ىف عملــك وســأحدثك مــرة 

ــاء.. ــرى ىف املس أخ
أهنــى جــارس املكاملــة وهــو ال يــكاد يفهــم شــيًئا، فلــم يــدِر مــا الســبب الــذى 
جعــل نريــن تفعــل هــذا..؟ ملــاذا يشــعر أهنــا تتهــرب منــه اآلن..؟ أتكــون قــد..
ــو  ــه، وه ــى دارت ب ــكار الت ــك األف ــه تل ــرد من ــدة ليط ــه بش ــارس رأس ــز ج ه
ــة املزعومــة عملهــا، ليســتقبله  ــه تلــك البعث ــارش في ــذى تب ــب ال ــاب املكت يطــرق ب
أحــد أعضــاء البعثــة املرافقــني لوليــم صن،ففكــر لوهلــة أن يعتــذر وينــرصف 
ويبــدى أى ُعذر،لكنــه تراجــع عــن تلــك الفكــرة وهــو جيلــس ىف مواجهــة وليــم 
صــن والــذى تركــه يتحــدث ويتحــدث وجــارس ينظــر إليــه بــربود حتــى إنتهــى مــن 
حديثــه، فتنــاول جــارس رشــفة مــن قهوتــه التــى طلبهــا لــه، ثــم وضعهــا ليتحــدث 

ىف هــدوء عــى الرغــم مــن تلــك األفــكار التــى تــكاد تعصــف بعقلــه: 
تلــك  مــن  ودعنــا  مبــارشة،  املوضــوع  ىف  ندخــل  دعنــا  وليــم..  مســرت   -
األهــداف واملــربرات الواهيــة التــى نعــرف أنــا وأنــت أهنــا ليســت احلقيقــة، هــذا 

طبًعــا. مســاعدتى  أردت  إذا 
- عظيــم جــًدا يــا ســيد جــارس.. أنــت شــخص ذكــى وأنــا أحــرتم األذكيــاء..
يبــدو أننــا ســنتفاهم بشــكل جيد،لذلــك ســأتدث معــك مبــارشة، ىف حــدود 

ــا . ــموح ىل طبًع املس
- كى آذان مصغية.
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ا بالتاريــخ  - بعــد احلملــة الفرنســية عــى مــرص كان الفرنســيون مهتمــني جــدًّ
اللغــة  اكتشــاف  إن  حتــى  العظــام،  الفراعنــة   شــيده  مــا  وبــكل  الفرعونــى 

إنجــازات احلملــة و...... أهــم  مــن  اهلروغليفيــة كان 
قاطعه جارس ىف برود:

- ال داعــى لتزييــف التاريــخ يــا ســيد وليــم.. فجميعنــا نعلــم أنــه ليــس هنــاك 
أى علقــة مــا بــني احلملــة وبــني فــك رمــوز حجــر رشــيد،فقد تــم اكتشــاف احلجــر 
خــلل احلملــة، ولكــن أثنــاء خــروج الفرنســيني مــن مــرص، أرصقائــد األســطول 
اإلنجليــزي أن ُيســلم الفرنســيني كل مــا يف حوزهتــم مــن اكتشــافات أثريــة عثــروا 
ــذ  ــا أرادوا، وأخ ــم م ــم هل ــيد، وت ــر رش ــا حج ــز ومنه ــرص إيل اإلنجلي ــا يف م عليه
اإلنجليــز حجــر رشــيد ووضعــوه يف املتحــف الربيطاين،حينهــا مل يســتطع العلــاء 
اإلنجليــز فــك رمــوز اللغــة اهلروغليفيــة، فأرســلوا نســخة بــا هــو مكتــوب عــي 
ــا، ووصلــت نســخة إيل فرنســا  احلجــر إيل العلــاء واملتاحــف يف كل أنحــاء أوروب
ــا،  ــن عاًم ــة شــاقة مــن البحــث والدراســة اســتغرقت حــوايل عري ــدأت رحل وب
حتــي توصــل يف النهايــة العــامل الفرنــي جــان فرنســوا شــامبليون إيل فــك رمــوز 
اللغــة اهلروغليفيــة التــي فتحــت الطريــق واســًعا لدراســة احلضــارة املرصيــة 

القديمــة، وأسســت لظهــور علــم جديــد هــو علــم املرصيــات.
ــك  ــدو أن ــا، فيب ــك ىف حمله ــى عن ــح أن فكرت ــارس، واض ــيد ج ــا س ــم ي - عظي
ــث  ــتمرار ىف احلدي ــى االس ــجعنى ع ــا يش ــو م ــات،     وه ــم املرصي ــر ىف عل ُمتبح
ــى غامــض، ليــس  ــم اكتشــاف مقــربة كاهــن فرعون ــاء ت معــك.. ففــى تلــك األثن
ــة  ــدون أي ــه ب ــدت مقربت ــرص، وج ــك الع ــة ىف ذل ــجلت الكهن ــر ىف س ــه أى ذك ل
علمــات تــدل عليهــا، وبعــد فتــح تلــك املقــربة ونقــل كل حمتوياهتــا إىل باريــس، 
عكــف علــاء اآلثــار هنــاك عــى فحــص حمتوياهتــا، وعــرض املقتنيــات ىف املتاحــف 
هنــاك، ومل يكــرتث أحــد بتلــك الربديــات التــى تــم العثــور عليهــا باملقــربة وقتهــا 
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نظــًرا لعــدم قدرهتــم عــى معرفــة مــا يوجــد بداخلهــا.. وقــد بقيــت تلــك الربديــات 
ــام عــامل شــاب عــام 1832وبعــد فــك رمــوز تلــك اللغــة  ــى ق لعــدة ســنوات حت
ــات  ــص الربدي ــه بفح ــاء قيام ــبان.. فأثن ــن ىف احلس ــاف مل يك ــة باكتش اهلروغليفي
املوجــودة ىف املتحــف، اكتشــف مفاجــأة كانــت تعــد ىف هــذا الوقــت حدًثــا خطــًرا 
ــا قــد يغــر وجــه التاريــخ، ولكــن ألســباب دينيــة بحتــة  ىف علــم املرصيــات، حدًث
تــم التكتــم عــى هــذه املفاجــأة، أمــا باقــى الربديــات التــى وجــدت ىف مقــربة هــذا 
الكاهــن فقــد تســببت ىف وقــوع حــوادث غريبــة باملتحــف حتــى اختفــت متاًمــا مــن 

املتحــف ىف ظــروف غامضــة.
اعتدل جارس قائًل ىف اهتام:

- ولكن ما طبيعة تلك املفاجأة التى كانت ستغر وجه التاريخ وقتها.
ــن  ــة لكاه ــرات مكتوب ــوى مذك ــاب حي ــوى كت ــات س ــك الربدي ــن تل - مل تك
ــد وقتهــا، وقــد تكلــم  ــة املعب ــة يســمي ســوتى أصغــر كهن ــى ىف تلــك احلقب فرعون
ــوت  ــات ت ــيم بردي ــة تقس ــق بكيفي ــو متعل ــا ه ــا م ــرة، منه ــياء كث ــن أش ــا ع فيه
ــظ  ــاب وحف ــة رب األرب ــه خلدم ــو ب ــا قام ــاب وم ــة الكت ــزاء، وأمهي ــة أج إىل أربع
األرسار املقدســة، وذكــر أيًضــا كيــف وملــاذا حُميــت أســاء هــؤالء الكهنــة األربعــة 
مــن ســجلت الكهنــة..؟، وذلــك منعــًا لتتبــع كتــاب تــوت، وذكــر أنــه كان آخــر  
ــة  ــة الثلث ــاة الكهن ــد وف ــزى بع ــد اجلنائ ــة ىف املعب ــة األربع ــن الكهن ــٍق م ــن متب كاه
اآلخريــن، وقــد قــام بتســجيل مــا حــدث لُيحفــظ معــه بعــد وفاتــه ليتقــرب بــه مــن 

اآلهلــة ويتــربأ أمامهــم مــن أيــة آثــام قــد تلحــق بــه.
- كل مــا قلتــه يبــدو معروًفــا ىل يــا ســيد وليــم، فــا االكتشــاف املفاجــأة ىف كل 

مــا قلــت..؟ 
ــا  ــد أن أخفاه ــا بع ــن عنه ــى مل يعل ــات الت ــض الربدي ــت يف بع ــأة كان - املفاج

ــت . ــك الوق ــة ىف ذل ــه الديني ــى مجاعت ــا ع ــا هب ــرض م ــا ع ــاب بعدم ــامل الش الع
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ــذى  ــا ال ــات..؟، وم ــا ورد ىف الربدي ــم ب ــا علقته ــك..؟، وم ــة تل ــة مجاع - أي
أخفــاه هــذا العــامِل..؟

- ليــس مهــم ماهيــة اجلاعــة.. ولكــن يمكنــك القــول إهنــا مجاعــة دينيــة هتتــم 
بالتاريــخ الفرعــوين.

تناول جارس رشفة أخرى من قهوته وهو هيتف ضاحًكا بسخرية:
- فلنقــل إهنــا مجاعــة هيوديــة تســعى إىل إثبــات شــىءتارخيي ووجــدوا بغيتهــم 
ىف تلــك الربديــات، وأنتــم كأفــراد الزلتــم تنتمــون إىل تلــك اجلاعــة.. مِلَ ال ختربنــى 

أنكــم هيــود يــا مســرت صــن..؟
ــك  ــن تل ــربه ع ــا أخ ــة عندم ــارس، وخاص ــة ج ــن رصاح ــن م ــم ص ــت ولي هُب

ــف : ــو هيت ــة وه ــه ىف دهش ــر إلي ــة فنظ ــة اليهودي اجلاع
ــا ىف  ــا أخطأن ــدو أنن ــارس..؟ يب ــيد ج ــا س ــات ي ــك املعلوم ــك بتل ــن ل ــن أي - م

ــل.. ــرك بالفع تقدي
تنــاول جــارس سلســلة مفاتيحــه وهاتفــه وقــام غاضًبــا ُمنهًيــا النقــاش، ولكنــه 
ــى اســتوقفه أحــد األشــخاص  ــه ملغــادرة املــكان حت ــة ىف طريق ــا إن غــادر الغرف م
ليمنعــه مــن املغــادرة، بينــا حــاول وليــم ختفيــف حــدة التوتــر الــذى ســاد املــكان 

قائــًل ىف هــدوء وهــو يشــر لذلــك الشــخص بالرتاجــع:
- ســيد جــارس إننــا لســنا أعــداء، فــل داعــى لتلــك العصبيــة، فالبحــث وحماولة 
ــن  ــا م ــن كغرن ــه، فنح ــب نرتكب ــأ أو ذن ــس خط ــة لي ــق التارخيي ــاف احلقائ استكش

البعثــات االستكشــافية نســعى هلــدف واحــد.
- نعــم ليــس خطــأ، ولكــن احتيالكــم عــى صديقــي وخداعــه ليقدمكــم إىّل،ثم 
احتيالكــم عــّى وكذبكــم بشــأن مهمتكــم، ال أعتقــد أن كل هــذا هــو طريــق طبيعــي 

ألى بعثــة استكشــافية هلــا نوايــا طيبــة يــا ســيد وليــم. 
ــى مل  ــح أن صديقــك حت ــا ســيد جــارس، صحي ــال عــى أحــد ي - نحــن مل نحت



101

ــت  ــا ىف الوق ــنخربك بحقيقتن ــا س ــا كن ــة ولكنن ــا اليهودي ــم بجاعتن ــى عل ــن ع يك
املناســب، ولكننــا فضلنــا إخفــاء ذلــك اآلن لوجــود بعــض احلساســية ىف التعامــل 

ــن. ــني املوتوري ــدى بعــض املرصي مــع اليهــود ل
- املرصيــون ليســوا موتوريــن..كل مــا هنالــك أن لدهيــم عــداء متــوارث 
معكــم منــذ ســنني يــا ســيد صــن، فهــم يرضعــون كراهيتكــم مــن صــدور أمهاهتــم.
حــاول وليــم صــن هتدئــة جــارس وهــو يشــر إليــه للدخــول إىل غرفــة املكتــب 
ــس ىف  ــه، وجيل ــى مكتب ــن ع ــه م ــًرا تناول ــيجاًرا فاخ ــعل س ــو يش ــوس، وه واجلل

ــدوء: ــتدرك ىف ه ــو يس ــارس  وه ــة ج مواجه
- أنــت خمطــئ يــا ســيد جــارس، هنــاك فــرق بــني اليهوديــة والصهيونيــة، ولتكن 
عــى علــم أننــا لســنا إرسائيلــني ومنــا مــن مل يــزر إرسائيــل ولــو مــرة بحياتــه، إننــا 

هيــود وأنتــم ىف دينكــم ترتمــون الديانــة اليهوديــة فِلــَم كل تلــك العصبيــة..؟
- لقد كنت أقصد ......

قاطعه وليم وكأنه مل يسمعه:
- ومجاعتنــا تقــوم عــى أســس دينيــة حمضــة، وليــس لنــا أى علقــة بدولــة 
ــذا  ــة ىف ه ــص األرسة احلاكم ــىء خي ــث ىف ش ــا نبح ــك أنن ــا هنال ــل، كل م إرسائي
الوقــت، وأنــت تعلــم مــدى أمهيــة عــرص الفرعــون رمســيس الثانــى بالنســبة لنــا.
- نعــم ،وأظنــك لــن تدثنــى عــن أكذوبــة أنــه فرعــون الــذى طاردكــم حينــا 
شــق مــويس البحــر إلنقاذكــم،  ألننــا نعــرف جيــًدا أنــه ليــس هــو فرعــون اخلــروج 

وأن إلصاقكــم هــذه التهمــة برمســيس الثانــى ليــس إال..
قاطعه وليم مرة أخرى قائًلىف تأفف:

ــًا تســتبق احلديــث عــن أشــياء لــن نتحــدث فيهــا،  - ســيد جــارس.. أنــت دائ
لقــد أخربتــك أنــه ليــس ذلــك مــا هيمنى،فــا هيمنــى هــو األمــر وىل عهــد رمســيس 

الثانــى ..
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- األمر »خا ام واس«..؟!!

- وىل عهــده األصغريــا ســيد جــارس.. األمــر »يس أوزيــر« ..ومــا نطلــق عليــه 
الفرعــون املنبــوذ

ــتطرد  ــم األمر،فاس ــه اس ــر ل ــا ذك ــبب عندم ــدون س ــارس ب ــب ج ــض قل انقب
قائــًل ىف خفــوت:

- أظنك تتحدث عن األمر أوزير.. فقد علمت أنه ......

قاطعه وليم وهو ينفث دخان سيجاره ىف هدوء:

- هــل لســانك دائــًا يســبق عقلــك دائــًا يــا ســيد جــارس.. إننــى أتــدث عــن 
ــر  ــرب لأم ــن األك ــد »أوزير«،واالب ــوىل العه ــرب ل ــر«  األخ األك ــر »يس أوزي األم
»خــا ام واس«، فاملقصــود هنــا هــو األمــر »يس أوزيــر« الــذى اختفــى ىف ظــروف 
غامضــة بعــد مقابلــة الســاحر احلبــي، وقبــل والدة أخيــه الــذى َتَســمي عــى 

ــك..؟ ــا علي ــه أم تفضــل أن أقصه ــم بقصت ــك تعل ــد أن اســمه.. أعتق

- لقد سبق ىل قراءهتا ىف وقت ما ولكنى ال....

أســكته وليــم بأشــارة مــن يــده وهــو خُيــرج كتاًبــا قديــًا مــن أحــد أدرج 
مكتبه،ليفتــح الكتــاب عــى ورقــة مطويــة ويقــرأ منهــا عــى جــارس الــذى صمــت 

ــه .. ــر ب ــا م ــض مم ــرتجع بع ــاول أن يس ــه حي وكأن

تكــى القصــة أن زوجــة األمــر »ســاتنى » أو »خــا إم واس«ظلــت فــرتة غــر 
ــت  ــحرية أنجب ــات الس ــلج بالوصف ــن الع ــرتة م ــد ف ــاب، وبع ــى  اإلنج ــادرة ع ق
زوجــة »ســاتنى« لــه ابنًــا أســمياه »ســيأوزير« أى ابــن أوزيــر، فــرح »ســاتنى« 
بالطفــل الوليــد واهتــم برعايتــه وتربيتــه وتعليمه،حتــى اكتشــف »ســاتنى« أن هــذا 

ــل ســنه.  الطفــل يمتلــك قــدرات تفــوق قــدرات أى طفــل آخــر ىف  مث
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و ىف إحــدى األيــام سمع«ســاتنى«أن هنــاك ســاحًرا حبشــًيا أتــى إىل قــرص 
ــن  ــم م ــرص إن كان منه ــحرة م ــدى كل س ــة وت ــالة مغلق ــه رس ــرص، ومع ــك م مل
ــه إذا مل  يســتطيع منهــم قــراءة الرســالة وهــى مغلقــة، وهــدد الســاحر احلبشــى بأن
يظهــرىف مــرص مــن يســتطيع قــراءة الرســالة وهــى مغلقــة فســيقوم باختطــاف ملــك 

ــة . . ــرص وأرسه ىف احلبش م

ــن  ــر، ول ــرص بال ــاء إىل م ــى ج ــاحر احلبش ــربى، فالس ــة ك ــك طام ــت تل كان
ــن  ــه  م ــا لدي ــكل م ــاتنى« ب ــن »س ــه، ولك ــوى من ــاحر أق ــه إال س ــتطيع أن يوقف يس
معرفــة بعلــم الســحر مل يكــن يمتلــك القــدرة عــى الســيطرة عــى الســاحر احلبشــى.

وقتهــا كان »ســى أوزيــر« مــا زال صبًياعندمــا حدثــت تلــك الواقعــة، وعندمــا 
ــالة  ــراءة رس ــى ق ــه ع ــن قدرت ــأن أعل ــأه ب ــه فاج ــزن أبي ــبب ح ــى س ــا ه ــم  بأهن عل
الســاحر احلبشــى وهــى مغلقــة، وأنــه مســتعد لقبــول أى تــدى يأتــى بــه الســاحر 

احلبشــى . 

ــه عــاش مــن قبــل عــى أرض مــرص  ــاه »ســاتنى« بأن و أخــرب »ســى أوزيــر« أب
ــذه اخلاصــة،  ــه األعظــم »تــوت« وحيفــظ تعاوي ــة اإلل ــة كاهــن مــن كهن عــى هيئ
وأنــه قــام بحايــة مــرص مــن رش هــذا الســاحر احلبشــى ىف زمــن ســابق )منــذ 1500 
ــاة بأمرمــن تــوت لكــى حيمــى مــرص  ــه عــاد اآلن مــرة أخــرى إىل احلي ســنة(، وأن
مــرة أخــرى مــن ذلــك الــر العظيــم، وأن تلــك هــى املهمــة التــى جــاء مــن أجلهــا 

اىل هــذه احليــاة . 

ــع  ــر« أن يقــرأ الرســالة املغلقــة واســتطاع أن يمن اســتطاع بالفعــل »ســى أوزي
هتديــدات الســاحر احلبشــى بخطــف ملــك مرص وأخذه أســًرا إىل احلبشــة فاســتمر 
الســاحر احلبشــى ىف تديــه لســحرة مــرص وىف كل مــرة كان »ســى أوزيــر« ُيوقــف 

ســحره األســود ويتفــوق عليــه وحيمــى مــرص مــن رشوره . 
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فقــد تــدى الســاحر احلبشــى ســحرة مــرص بــأن أشــعل النــار ىف قــرص امللــك  
ــئ  ــقط وُتطف ــار تس ــت األمط ــحرية جعل ــذ س ــراءة تعاوي ــر« بق ــى أوزي ــام »س فق
ــأن جعــل ُســحًبا كثيفــة ســوداء  النــران، ثــم تــدى الســاحر احلبشــى املرصيــني ب
تتجمــع فــوق قــرص امللــك، وفجــأة أظلمــت الدنيــا ومل يســتطع أى شــخص رؤيــة 
مــا حولــه، فقــام »ســى أوزيــر« بقــراءة تعاويــذ ســحرية جعلــت الســحب الســوداء 

تنقشــع، وعــاد النــور ملــرص مــرة أخــرى . 

ــأن ألقــى جمموعــة مــن العــى عــى  ــني ب ــم تــدى الســاحر احلبشــى املرصي ث
ــى األرض  ــه ع ــاء حزام ــر« بإلق ــى أوزي ــام »س ــات، فق ــت إىل حي األرض فتحول
ــان ضخــم التهــم أفاعــى الســاحر  ــذ ســحرية، فتحــول احلــزام إىل ثعب وقــرأ تعاوي

ــى .  احلبش

ــة  ــذة فأتــى بمقصــورة حجري ــا ألقــى تعوي ومل يستســلم الســاحر احلبشــى وإن
حبــس بداخلهــا ملــك مــرص، وعزلــه عــن الســاء وعــن شــعبه، فقــرأ »ســى أوزيــر« 
تعاويــذ ســحرية أتــت بقــارب ســاوى محــل ملــك مــرص إىل الســاء وأبعدتــه عــن 

مقصــورة الســاحر احلبشــى احلجريــة .  

وعنــد ذلــك أدرك الســاحر احلبشــى أنــه مهــزوم ال حمالــة، فقــرأ تعويــذة  لكــى 
جيعــل نفســه خفًيــا، ويســتطيع اخلــروج مــن مــرص وهــو ىف هــذه  احلالــة مــن اخلفــاء 
ــر   ــى يظه ــاحر احلبش ــت الس ــحرية جعل ــذة س ــرأ تعوي ــر« ق ــى أوزي ــن »س . و لك
ــاء  ــد القض ــة.  وبع ــور اجلارح ــد الطي ــة ألح ــع فريس ــر ووق ــكل طائ ــان ىف ش للعي
عــى الســاحر احلبشــى وإبطــال ســحره اختفــى »ســى أوزير«فجــأة وعــاد إىل العــامل 
الــذى جــاء منــه، فقــد أتــى مــن مملكــة »تــوت« ىف مهمــة حمــددة هــى محايــة مــرص 

مــن رش الســاحر احلبشــى،وبعد أن انتهــت مهمتــه عــاد مــن حيــث أتــى.  

ــه  ــر«، ولكــن بعــد فــرتة علــم  أن زوجت حــزن »ســاتنى« الختفــاء »ســى أوزي
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حامــل، وعندمــا أنجبــت ولًداأســمياه »أوزيــر« عــى اســم الســاحر املبعــوث مــن 
مملكــة أوزيــر إلنقــاذ مــرص .

متلمل جارس قائًلىف توتر :

ا.. جمموعة من التخاريف توضع ىف كتاب تارخيى .. - عظيم جدًّ

قهقه وليم عند ساعه هذه العبارة قائًلىف سخرية:

- عجًبــا لكــم يــا عزيــزى.. فأنتــم مــن تنكرونــا جــاء ىف تارخيكــم واليهــود هــم 
ــإن ذلــك الهيــم، كل  ــك ف ــا لذل ــى إذا مل تكــن مصدًق ــون به..ولكــن حت مــن يؤمن
مــا نريــده هــو الوصــول إىل مقــربة األمــر »يس أوزيــر« الــذى اختفــى ىف ظــروف 

غامضــة.

- وما علقتى أنا بكل ذلك..؟

ــى كانــت  ــات التــى وجــدت بمقــربة الكاهــن »ســوتى« والت - جــاء ىف الربدي
ــة األربعــة »امنــى نخــت« و«تــب  بحــوذة العــامل اليهــودى كــا أخربتــك أن الكهن
رع« و«وامخــوس« و«ســوتى« قامــوا بعمــل مــا مقــدس حلايــة أرسار اإللــه تــوت 
ولذلــك تــم حمــو ذكراهــم فــداء لآلهلــة، ولذلــك تــم تقســيم برديــات تــوت كــا 

ــر خمتلفــة . ــات ىف أربعــة مقاب تعلــم إىل عــدة بردي

ــى  ــا حــدث هــو أنن ــم ســبب ســعيكم إىّل بصفــة خاصــة.. ف - إىل اآلن مل أعل
ــات وقمــت بتســليمها، وانتهــى األمــر. حصلــت عــى الربدي

جتاهله وليم ليستطرد ىف حديثه:

- نحــن ال هنتــم بموضــوع برديــات تــوت تلــك، عــى الرغــم مــن احتوائهــا 
عــى الكثــر مــن الســحر األســود، وأيًضــا تلــك التنبــؤات التــى تشــبه كثــًرا 
تنبــؤات نوســرتاداموس، ولعــل مــا حيــدث ببلدكــم اآلن خــر دليــل عــى صــدق 
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تلــك الربديات..املهــم ىف برديــات »ســوتى« هــو ذكــره أنــه كان عــى علــم بمــكان 
ــذى  ــخ، وال ــا ىف التاري ــمه أيًض ــر اس ــذى مل ُيذك ــر« ال ــد »يس أوزي ــربة وىل العه مق
ُســجل ىف خريطــة، ولعلــه قــام بــا هــو أهــم مــن إخفــاء برديــات تــوت كــا قــام 
الكهنــه األربعــة بذلــك مــن قبــل، ولذلــك كان علينــا البحــث عــن تلــك اخلريطــة 
الــذى ذكــر أهنــا جتــزأت إىل جزأيــن تــم وضعهــا ىف مقربتــني، وأنــه أرشف بنفســه 
عــى وضــع كل نصــف مــن اخلريطــة ىف مقربتــني الثنــني مــن الكهنــة األربعة،وبــا 
ــات  ــن بردي ــزء م ــا ج ــى كان هب ــت« والت ــى نخ ــربة »امن ــاف مق ــم اكتش ــد ت ــه ق أن
أحدمهــا  مقربتــني  ســوى  يتبــَق  مل  وبذلــك  »ســوتى«،  مقــربة  وقبلهــا  تــوت 
للكاهــن« وامخــوس« واألخــرى للكاهــن »تــب رع«، وهــذا هــو ســبب اختيــارك 

ــا. للتعــاون معن

اعتدل جارس  ىف مقعده قائًل  ىف اهتام:

- ولكنى مل أفهم بعد ما املطلوب منى..؟ وملاذا أنا بصفة خاصة..؟

- لكــى نصــل إىل مــا نريــد كان يلزمنــا االطــلع عــى الربديــات التــى تــم 
اكتشــافها ىف مقربة«امنــى نخت«فهــو أحــد الكهنــة األربعــة وربــا وجــدت ضمــن 
الربديــات التــى تــم العثــور عليهــا باملقــربة تلــك الربديــة التــى تــوى نصــف 
اخلريطــة التــى نبحــث عنهــا والتــى قــد تدلنــا عــى حــل جــزء مــن لغــز مــكان مقــربة 
األمــر »يس أوزيــر«، ولذلــك توصلنــا بشــكل مــا للربديــات التــى ســلمتها أنــت 

ــة . للرط

ازدرد جــارس ريقــه بصعوبــة فهــو مل يســلم الرطــة إال برديــات عاديــة ليــس 
هلــا أى أمهيــة، أمــا احلقيقيــة فقــد قــام بإخفائهــا ىف مقــربة الكاهــن »تــب رع« ولكنــه 

حــاول أن يتاســك قائــًل ىف هــدوء:

ــى  ــت باملقــربة مــن األشــخاص الت ــى كان ــات الت - لقــد حصلــت عــى الربدي
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ــيًئا  ــرف ش ــا دون أن أع ــة وقته ــليمها إىل الرط ــت بتس ــم، وقم ــت ىف حوزهت كان
عــن حمتواهــا .

يــا ســيد جــارس، حتــى صديقــك  بــه اجلميــع  أنــت  - هــذا مــا أخــربت 
ــد أن  ــارشة بع ــات مب ــك الربدي ــليم تل ــدوره بتس ــر ب ــو اآلخ ــام ه ــد ق الضابط،فق
ــال  ــا بإمه ــى ألقته ــة الت ــازن األدل ــد خم ــت إىل أح ــى وصل ــا منك،حت ــل عليه حص
أتعــرف  تتويــه،  بــا  االهتــام  حتــى  دون  األرفــف  إحــدى  عــى  مبــاالة  وال 
ــا  ــو أنن ــم ه ــة.. امله ــو ذو قيم ــا ه ــاد كل م ــون ىف إفس ــم بارع ــارس أنك ــيد ج ــا س ي
عندمــا توصلنــا إىل تلــك الربديــات بمســاعدة بعــض املرصيــني تبــني لنــا أن تلــك 

الربديــات مــزورة.

هتف جارس ىف توتر وهو يتظاهر بالدهشة:

- ما هذا اهلراء الذى تتفوه به..؟، الربديات كانت مزورة..!!!

- ال تتصنــع الدهشــة يــا عزيــزى، فتلــك الربديــات إتضــح أهنــا ال تنتمــى 
ــة مــن العــرص احلديــث  ــا إىل ذلــك العــرص، بــل كانــت جمــرد برديــات عادي أساًس
لتحضــر أحــد ملــوك اجلــن، فقــد بــرع الفراعنــة ىف تضــر اجلــن ومــا شــابه 
ذلــك، ويبــدو أهنــا أتــت مــن مقــربة ألحــد الكهنــة الذيــن كانــوا يتصلــون باجلــن 

ــف. ــراء من ىف صح

- وما شأنى أنا بذلك..؟

تطلع فيه وليم بنظرة متفحصة وهو يواجهه مبارشة:

- لســبب مــا أنــت ال زلــت تتفــظ بالربديــات األصليةيــا ســيد جــارس، فقــد 
ــا أنــك قمــت بدفنهــا ىف إحــدى  احتفظــت هبــا ومل تســلمها للرطــة، ونتوقــع رب
مقابــر الكهنــة األربعــة وفًقــا ملــا ورد بربديــات »ســوتى«، ومثلــا فعــل األمــر 
»خــا إم واس« ىف الربديــات األصليــة حــني دفنهــا ىف مقــربة األمــر »نفــر كا بتــاح« 
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وذلــك حتــى تنتهــى اللعنــة، وخصوًصــا أنــك الوحيــد ىف تلــك األحــداث الــذى مل 
تصبــه تلــك اللعنــة، ولنفــس الســبب قمــت بتســليم الرطــة برديــات ليــس هلــا أى 

علقــة بمقــربة الكاهــن »امنــى نخــت« .

فوجــئ جــارس بكــم احلقائــق التــى يروهيــا العجــوز، والتــى مل يتخيــل أن هنــاك 
مــن قــد يتوصــل إليهــا يوًمــا، فهتــف وهــو يتظاهــر باهلــدوء:

ــة  ــى أي ــد ع ــة ال تعتم ــة رائع ــم، قص ــيد ولي ــا س ــع ي ــك الواس ــك بخيال - أهنئ
أدلــة، فقــط حمــض ختيــلت، أعتقــد أن كثــرة قراءتــك ىف التاريــخ الفرعونــى 

ــع . ــال الواس ــك اخلي ــك ذل ــت لدي خلق

ابتسم وليم وهو يشعل سيجاًرا آخر لينفث دخانه ىف اهلواء قائًل:

ــك ىف  ــت تلعب ــى تثب ــة الت ــدّى كل األدل ــا ل ــارس، أن ــيد ج ــا س ــس ي - بالعك
الربديــات.. فانتهــاء اللعنــة التــى صاحبــت فتــح املقــربة والتــى حلــت عــى قريــة 
ميــدوم، وانتهــاء اللعنــة التــى كادت أن تصيبــك أنــت اآلخــر، ودخولــك املصــح 
ــه مــن أحــداث، كل هــذا دليــل عــى  العقــى بعدهــا لتتعــاىف مــن كل مــا مــررت ب
أنــك أهنيــت اللعنــة بتلــك الطريقــة، وال تنســى أنــك الوحيــد ىف تلــك األحــداث 
ــا  ــا وخربتن ــتهني بذكائن ــل تس ــك، ف ــرت ل ــبق وذك ــا س ــة ك ــه اللعن ــذى مل تصب ال
ــربة،  ــدت باملق ــى وج ــات الت ــك الربدي ــوى تل ــم بمحت ــى عل ــت ع ــا عزيزى،فأن ي
ــى  ــة األربعــة، والت ــا بمــكان مقــربة أخــرى ألحــد الكهن ــم أيًض وكذلــك عــى عل

ــم اكتشــافها بعــد.  مل يت

قاطعه جارس بتوتر:

ــه ليــس ىل أى شــأن بــكل ذلــك، فلتبحثــوا بأنفســكم  - أخربتــك مــن قبــل أن
عــن تلــك اخلريطــة أو تلــك املقــربة،وال أهتــم بــكل مــا تتفــوه بــه، وكل مــا لــدى 

ســلمته للرطــة وانتهــى دورى.. وإن كنــت تظــن أنــك ســتهددنى فأنــت ....
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قاطعه وليم هبدوء قائًل:

- أنــا ال أهــددك يــا ســيد جــارس، فنحــن لســنا قطــاع طــرق أو جمرمــني، نحــن 
جمــرد بعثــة تبحــث عــن مقــربة األمــر وىل العهــد، وليــس لنــا أيــة مــآرب أخــرى، 
ــاف  ــذا االكتش ــم ه ــا لتقدي ــف مًع ــا أن نتكات ــربة علين ــك املق ــل إىل تل ــى نص وحت
ــه اكتشــاف مقــربة تــوت عنــخ  إىل البريــة.. فهــذا االكتشــاف قــد يفــوق ىف أمهيت
آمــون ذلــك امللــك الشــاب الــذى قتــل ىف بدايــة حكمــه، أتتذكــر تلــك الضجــة ومــا 
العائــد الــذى جلبتــه ملــرص حتــى اآلن.. ولتكــن عــى علــم بأننــا ال هيمنــا حمتويــات 
املقــربة وال ذهبهــا أو أى مــن ذلــك، وإنــا ســيعود كل ذلــك إىل وطنــك ىف النهايــة، 
كل مــا هيمنــى هــو ذلــك الكشــف األثــرى والوصــول إىل موميــاء األمــر الصغــر..

- سيد وليم.. أنا ال أهتم بكل هذا.

ــا..  ــك معن ــل لتعاون ــك مقاب ــنضع ل ــرى س ــه اخ ــنتحدث بطريق ــنا س - حس
فبمجــرد  اآلن،  الدفــع  يســتحق  مثــًل مخــس مليــني دوالر ىف شــيك  فلنقــل 
موافقتــك ســتحصل عــى شــيك بخمــس مليــني دوالر، وعنــد وصولنــا إىل مقــربة 

ــرى..  ــر أخ ــى ع ــتحصل ع ــر س ــر الصغ األم

ــم  ــرب منك ــيك واهل ــرصف الش ــوم ب ــن أق ــى ل ــك أنن ــن ل ــذى يضم ــا ال - م
بعدهــا..؟

- لــن تفعــل يــا ســيد جــارس، فعيوننــا عليــك دائــًا حتــى قبــل حتــى وصولنــا 
للقاهــرة، صدقنــى يــا عزيــزى أنــت ال تتعامــل مــع جمرمــني، فنحــن بعثة دينيــة أثرية 
تضــم علــاء حمرتمــني، فقــط دعنــا نثبــت لــك حســن نيتنــا.. تعــاون معنــا وســرتى 
أن حياتــك ســتتغر متاًمــا.. فلــن يكــون لديــك مشــاكل ىف تقيــق أحلمــك.. فكــر 

جيــًدا ىف األمرفلــن تأتــى إليــك تلــك الفرصــة مــرة أخــرى..

- لقد أخرب.....
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قاطعه وليم وهو يشر إليه ىف هدوء:

- ال تكــن متعجــًل يــا ســيد جــارس.. ســأتركك أســبوًعا كامــًل لتفكــر برويــة 
ىف املوضــوع، وســوف أقابلــك ىف املقهــى اخلــاص بصديقــك ألعلــم منــك رأيــك 
ــك  ــدك ولنفس ــة لبل ــت خدم ــد قدم ــتكون ق ــك س ــى بموافقت ــه، وصدقن ــا قلت في
ــا أيًضــا، عندمــا نكتشــف مقــربة األمــر الصغــر، ورس حمــو ذكــراه  وللتاريــخ ولن

هــو اآلخــر مــن التاريــخ ..

ــى بالرفــض، فقــد كان بحاجــة إىل التفكــر ىف  ــرد جــارس باإلجيــاب أو حت مل ي
العــرض بالفعل..لذلــك اســتأذن ىف االنــرصاف وقــام وليــم بتوصيلــه حتــى بــاب 
ــا  ــاه إياه ــى أعط ــة الت ــرور املهل ــد م ــاء بع ــى اللق ــا ع ــد أن إتفق ــه بع ــب وترك املكت

ــر.. للتفك

كانــت الســاعة تقــارب الســابعة مســاًء حينــا اســتقل ســيارته عائًدا حينــا أدرك 
وقتهــا أنــه رغــًا عنــه قــد وضــع أقدامــه ىف مغامــرة أخــرى ال يعلــم مداهــا إال اهلل ..

ــزال  ــه ال ي ــًل أن ــعر فع ــا ش ــودة، حين ــق الع ــيارة ىف طري ــارس بالس ــق ج انطل
ــا مــن تلــك الســيارة الزرقــاء، ولكنــه حــاول أن يتجاهــل األمــر وهــو ينظــر  ُمراقًب
إىل هاتفــه للمــرة العــارشة، فقــد كان ينتظــر تلــك املكاملــة التــى يبــدو أهنــا لــن تأتــى 

ــًدا.. أب

****
ىف هــذه األثنــاء كانــت مــروة مــا زالــت ىف النــادى جتلــس مــع صديقتهــا، 
ــع  ــل م ــة العم ــن مقابل ــد م ــى بع ــى مل تنته ــن الت ــب نري ــت تراق ــا ال زال وعينيه
صديقــة مــروة، حتــى انتهــت أخــًرا تلــك املقابلــة بعــد إتفاقهــا عــى العمــل الــذى 
ــادرت مــروة  ســيجمع بينهــا، ومل تكــد نريــن ومــروة جتلســان وحدمهــا حتــى ب

ــم : ــى تبتس ــة وه قائل
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- لقــد ُأرهقتــى اليــوم كثــًرا يــا نريــن، أمتنــى أن تكونــى قــد وفقتــى ىف 
االتفــاق عــى ذلــك العمــل..

- بالطبــع يــا مــروة، أنــا بالفعــل مدينــة لــِك بالشــكر..فأنِت التعلمــني أن مــن 
ــدأ عمــل خــاص يب، وبمقابلتــى مــع الســيده روز أفادتنــى  أهــم طموحاتــى أن أب

كثــًرا بخربهتــا ىف هــذا املجــال ..

- حســنًا مــا رأيــك ىف أن نحتســى قليــًل مــن القهــوة ســوًيا، فلــدى الرغبــة ىف 
أن نصبــح أصدقــاء، إن كان هــذا يناســبك طبًعــا.

- هــذا مــن دواعــى رسورى بالطبــع يــا مروة،شــىء مجيــل أن تكــون صديقتــى 
طبيبــة نفســية،فكلنا نحتــاج ىف بعــض األوقــات إىل صديــق يســمعنا ونشــكو إليــه 

مــن ضغــوط احليــاة اليوميــة، فــاذا إذا كان هــذا الصديــق طبيًبــا نفســًيا.

- عى الرحب والسعة دائًا يا صديقتى.

وســارا ســوًيا حتــى وصــل إىل إحــدى القاعــات املكيفــة بالنــادى وطلبــا 
فنجانــني مــن القهــوة، وظــل يتحدثــان حتــى وصلــت أخــًرا مــروة إىل ذلــك 

املوضــوع الــذى أرادت التحــدث بشــأنه، ونريــن تســتدرك قائلــة :

ــد  ــى ق ــد هلل أنن ــط، واحلم ــدة فق ــرة واح ــى م ــت خطبت ــد مت ــروة لق ــا م - ال ي
ختلصــت أخــًرا مــن ذلــك املعتوه،ولكنــه يطاردنــى حتــى اآلن للرجــوع إليــه، وال 

ــًا. ــى دائ ــه فهــو يلحقن أســتطيع الفــرار من

- ولكنى أشعر أن هناك شخًصا آخر هيتم بِك كثًرا.

- شخًصا آخر..!!، ومن هو ذلك اآلخر..؟

ــعرت أن  ــس وش ــا باألم ــد رأيتك ــى فق ــا عزيزت ــر ي ــاء األم ــاوىل إخف - ال ت
ــا.. ــا بينك ــًرا م ــاك أم هن



112

- من..؟!، أتقصدين جارس..؟!

- بالطبع يا عزيزتى.

ــها  ــمح لنفس ــيجارة لتس ــا س ــحب منه ــجائرها لتس ــة س ــن علب ــت نري تناول
ــرت  ــى نظ ــروة الت ــا إىل م ــت إحداه ــوع، وقدم ــذا املوض ــن ه ــدوء ع ــدث هب التح

ــة: ــا قائل ــارت إليه ــا أش ــغف لكنه ــا بش إليه

- أشكرك..فلم أعدأنتوى الرجوع إليها مطلًقا.

أشعلت نرين سيجارهتا وهى تنظر ىف عينى مروة قائلة:

- أالتعلمني أهنا تعطى للسيدة جاذبية خاصة مع نظرة عينيها؟

- عى حسب تلك النظرة يا صديقتى.

- نعــم فنظرةاملــرأة تمــل العديــد مــن املعانــى، خاصــة تلــك النظرةالتــى هلــا 
قــوة املغناطيــس جلــذب مــن تريديــن وقتــا تريديــن..

- ثم..؟!!

- ثم تطفئينها  وقتا تريدين بطرف أصابعك أوبنعل حذائك..

قالتهــا وهــى تطلــق ضحكــة شــيطانية ،ممــا جعــل مــروة تتوتــر بشــكل ملحوظ، 
فهــى لــن تــرد أبًداذلــك املصــر جلــارس، ولكنهــا نجحــت ىف كتــم مشــاعرها، وهــى 

تتطلــع  إىل عينــي نريــن مبــارشة قائلــة:

- دعينامن احلديث عن سجائرك اآلن، ولتخربينى عن جارس.. 

- أنِت صديقته.. أليس كذلك يا مروة..؟

أعرفــه منــذ فــرتة قصــرة، ولكنــه صديــق البنتــى فهــى معجبــة جــًدا بمؤلفاتــه 
وموقعــه عــى اإلنرتنــت، ولكــن مــا رأيتــه منــه باألمــس كان كفيــًل بــأن أجــزم أنــه 

الحيبــك فقــط، وإنــا يعشــقك 
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إبتسمت نرين ىف جذل قائلة:

- إًذا فقــد رأيتــى ذلــك املجنــون باألمــس.. أعتقــد أن اجلميــع قــد شــعر 
بنظراتــه نحــوى.. حتــى أننــى قــد خجلــت كثــًرا، فكلــا نظــرت إليــه أجــد عينيــه 

ــه..... ــني أن ــواى، أتعلم ــل س ــد باحلف ــا ال يوج ــى وكأن ــًدا عن ــرك بعي ال تتح

قطعــت حديثهــا فجــأة وهــى تشــعر بالــرتدد، فشــجعتها مــروة عــى االســتمرار 
ئلة: قا

ــبق  ــا س ــى ك ــس صديق ــو لي ــيًئا فه ــربه ش ــن أخ ــا ل ــى، فأن ــا عزيزت ــى ي - أكم
ــن  ــذر ع ــا أعت ــوع فأن ــك املوض ــث ىف ذل ــن احلدي ــِت ال تودي ــك، وإن كن أن أخربت

ــا. ــخصية طبًع ــك الش ــى ىف حيات تدخ

- ال تقوىل ذلك يا عزيزتى.. ثم أن جارس ال خيفى عنى شيًئا قط.

ــت  ــد كان ــدة، فق ــا بش ــط أعصاهب ــروة ضب ــت م ــا حاول ــو بين ــت بزه وضحك
تتوقــع مــا تريــد نريــن قولــه، لذلــك رســمت عــى وجههــا تلــك اإلبتســامة 

لتشــجع نريــن عــى اإلســتمرار ونريــن تســتدرك :

- أتعلمــني أنــه أثنــاء رجوعنــا صارحنــى بأنــه حيبنــى وهييــم يب، بــل وال 
يســتطيع العيــش بدونــى، وكثــًرا مــن هــذا الــكلم الصبيانــى..

رفعت مروة حاجبيها وهى تتصنع الدهشة قائلة:

ــف  ــوم، فكي ــوع الكت ــك الن ــن ذل ــدو م ــارس يب ــاطة..؟!!، إن ج ــذه البس - هب
صارحــك بتلــك الســهولة..؟

ــا مــن ســيجارهتا ونفثتــه هبــدوء بجانــب شــفتيها  تناولــت نريــن نفًســا عميًق
قائلــة ىف غــرور:

- أنــا مــن دفعتــه ملصارحتــى بحبــه.. ولكــن ملــاذا..؟، أنــا نفــي ال أدرى ملــاذا 
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فعلــت ذلــك.. لقــد ســألته فقــط عــا كان حيبنــى، ولكنــى فوجئــت بطوفــان مــن 
تلــك املشــاعر الصبيانيــة.. وألصدقــك القــول فجــارس مــن أفضــل أصدقائــى ىف 
الســنوات املاضيــة، إن مل يكــن أفضلهــم عــى اإلطــلق.. فقــد كنــا دائــًا قريبــني مــن 
بعضنــا البعــض، لكــن تلــك هــى مكانتــه عنــدى.. جمــرد صديــق ال أكثــر.. فأنــا أراه 
شــخًصا كســواًل بطبعــه، دائــم الشــكوى، ال يتوقــف عــن احلديــث عــن مشــاكله 
ومشــاغله واألزمــات التــى يتعــرض هلــا، وأنــا ال أســتطيع تمــل ذلــك حتــى 
ــوع مــن البــر  ــه، وهــذا الن ــة ســلبية تكفــي الكــون بأكمل ــه طاق كصديقــة.. فلدي

ــا، فلدهيــم القــدرة عــى تويــل طاقتهــم الســلبية إىل اآلخريــن. يمرضنــى فعليًّ

- أتكون الظروف املادية هى سبب رفضك له..؟

ــادة  ــاة ليســت ىف امل ــدى عــى أن احلي ــى وال ــى، فقــد عودن ــا عزيزت ــا ي - إطلًق
فقــط، وىل مطلــق احلريــة ىف االرتبــاط بــأى رجــل أختــاره مهــا كان مســتواه املــادى 
أو االجتاعــى، وســيوافق أهــى بالطبــع عــى اختيــارى، فهــم يريــدون ســعادتى ..

- ولكن جارس....

قاطعتها نرين قائلة يف ال مباالة :

- ال شــىء جيربنــى عــى أن أرتبــط بشــخصية هشــة مثلــه، تعيــش يف عــامل 
األســاطر واحلــب األفلطونــى، أمــا أنــا فأحلمــى وطموحاتــى ليــس هلــا حــدود، 
وشــخصية مثــل جــارس ســتكون قيــد ىف رقبتــى يربطنــى إىل األرض التــى أود 
الطــران عنهــا يف حالــة ارتباطــى بــه.. أتعلمــني أنــه بعــد أن صارحنــى أمــس ظــل 
هياتفنــى بإحلــاح منــذ الصبــاح حتــى اضطــررت أن أجعــل إحــدى النــادالت تــرد 
ــه عــى أهنــا مســاعدتى لتخــربه أنــى يف اجتــاع ليتوقــف عــن االتصــال بــى.. علي

- وملاذا يا نرين..؟

ــا، وال  ــس حبيًب ــط ولي ــق فق ــه صدي ــدى كون ــه ال تتع ــم أن مكانت ــى يعل - لك
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يعطــى لنفســه حجــًا أكــرب مــن حجمــه.. لقــد قــررت أنــى ســأتركه يومــني حتــى 
يعــود إىل صوابــه وبعدهــا ســأهاتفه وســنرجع كــا كنــا ..فأنــا عــى ثقــة تامــة أنــه لــن 

يســتطيع البعــد عنــى.

ــر  كانــت مــروة تشــعر بالغضــب الشــديد، وكأهنــا تشــعر بذلــك اجلــرح الغائ
الــذى ســترتكه نريــن جلــارس حــني يعلــم باحلقيقــة، ولكنهــا حاولــت كتــم 

ــول:  ــى تق ــرى وه ــرة أخ ــاعرها م مش

- ويعــود بالطبــع بعــد أن صارحــك بمشــاعره..؟، بالرغــم مــا سيســببه ذلــك 
لــه مــن شــعور باإلهانــة وجــرح كرامتــه وكربيائــه كرجــل بعــد أن دفعتيــه إىل 

ــه؟ ــِك بحب ــرتاف ل االع

- صدقينــى أنــا نفســى ال أعلــم ملــا فعلــت ذلــك، ربــا بدافــع الفضــول، أو ربــا 
إلرضــاء غــرور األنثــى بداخــى..ال أعلــم، ولكــن مــا الداعــى ألن أرهــق نفســى 
بالســؤال وأنــِت هنــا، ألســِت طبيبــة نفســية..ربا اســتطعتى أنــِت معرفــة الســبب .

ــه؟ إن  ــى كيــف يكــون شــعور اإلنســان حــني جُيــرح قلب ــا عزيزت - أتعلمــني ي
ــا، فحــني جُيــرح قلــب أحدهــم  ــل أحياًن ــة أكــرب مــن القت جــرح القلــب هــو خطيئ
ــاة، وال هــو ميــت  ــه مظاهــر احلي ــاة، فــل هــو حــى تــدب في يفقــد أى معنــى للحي
ســلبه املــوت تلــك الــروح اجلرحيــة، إنــه يســعى تائًهــا ىف ذلــك الــربزخ بــني 
االثنــني، ضائــع يبحــث عــن ذاتــه، حيــاول التاســك واســتعادة نفســه مــن جديــد، 
وحــني يقــرر العــودة إىل احليــاة فإنــه ال يعــود كــا هــو وإنــا يعــود وقــد فقــد الشــعور 
باألمــان، فاقــد الثقــة ىف كل شــىء حتــى نفســه، يشــعر دائــًا وكأن كل موقــف يمــر 
بــه هــو حماولــة أخــرى إليذائــه، يثــور ويغضــب ألتفــه األســباب دون أن يــدرى من 
حولــه أهنــم ربــا مســوا جرحــه الــذى مل يــربأ دون قصــد وال علــم منهم،يضحــك 
ــؤمل  ــًدا ي ــا أب ــل نازًف ــذى يظ ــه ال ــن جرح ــرأ م ــد ب ــه ق ــاس أن ــن الن ــش فيظ ويتعاي
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ــا نريــن حــني يتحطــم قلــب أحدهــم  صاحبــه كلــا مســته الذكــرى، صدقينــى ي
لــن تكفيــه اعتذاراتــك ولــن تشــفع لــِك صداقــة وال حــب، ال أفهــم كيــف تأخذين 
األمــر ببســاطة وتتعاملــني معــه بــكل ذلــك التهكــم وتلــك الســخرية..؟!!، فــاهلل 

وحــده يعلــم مــا شــعوره اآلن..

نفثــت نريــن دخــان ســيجارهتا يف ال مبــاالة غريبــة، وكأهنــا ُقــدت مــن حجــر، 
ئلة: قا

- سيتحســن يــا عزيزتــى، ربــا بعــد فــرتة، ولكنــه ســيكون أفضــل فيــا بعــد فــل 
أحــد يمــوت مــن أجــل أحــد، ومــن يــدرى ربــا يكــون حزنــه وأملــه اآلن أفضــل 

مــن ندمــه فيــا بعــد..

رمقتها مروة بنظرة ساخرة وقلبها يعترص حزًنا من أجل جارس:

- ربــا.. وربــا يكــون أملــه اآلن أفضــل مــن أملــه عندمــا يلقــى مصــره ىف مطفــأة 
الســجائر يــا عزيزتى.

ظــل يتحدثــان قرابــة اخلمســني دقيقــة، مل تتوقــف نريــن خلهلــا عــن التدخني 
ــة واحدة.. حلظ

****
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ــك  ــر خماوف ــه أك ــية.. أن تواج ــون قاس ــا تك ــة رب ــذات باحلقيق ــة ال إن مواجه
وأكثــر أحامــك مجوًحــا.. أن تفهــم دوافعــك ومشــاعرك،أن تقــر بأخطائــك 
وتــدرك مواطــن ضعفــك، كل ذلــك ربــا يكــون صعًبــا ولكنــه بدايــة الطريــق نحــو 

ــد ــن جدي ــد م ــك تول ــك وكأن ــاف حقيقت ــو  اكتش ــور، نح الن
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كانــت الســاعة تقــارب الواحــدة صباًحــا عندمــا شــعر جــارس باهتــزاز جوالــه 
الــذى غفــل وهــو ُيمســك بــه يف انتظــار تلــك املكاملة،فهــب مفزوًعــا داعًيــا اهلل أن 

تكــون هــى مــن تادثــه، لكنــه وجــد أن املتصلــة هــى مــروة التــى بادرهــا قائــًل:
- طمئنينى.. ماذا حدث..؟

ــع  ــغلت م ــد انش ــارس، فق ــا ج ــك ي ــال ب ــرت ىف االتص ــى تأخ ــى ألنن - اعذرن
ــن.. ــى الذي ــض صديقات بع

قاطعها جارس يف هلفة، وقد طار النوم من عينيه:
- أتدثتــى مــع نريــن كــا اتفقنــا..؟،أم مل ُتتــح لــك الفرصة..؟أنــا مل أتصــل 
ا..؟ هبــا كــا أخربتينــى، لعلهــا تشــعر بأهنــا أخطــات ىف حقى..وهــل تدثتــا ســويًّ

-  قاطعته مروة وقلبها يعتص أمًلا من أجله :
- هــى لــن تتصــل بــك مــرة أخــرى يــا جــارس.. ال أدرى كيــف أخــربك 
ــي  ــت صديق ــن أن ــك، ولك ــال ب ــل االتص ــًرا أن أؤج ــت كث ــد حاول باملوضوع،فق

وال أريــدك أن تظــل ىف تلــك احلالــة.
اكفهر وجهه ليتحول لونه إىل صفرة املوت قائًلىف صوت متقطع:

- ما األمر يا مروه..؟، أخربينى ما الذى حدث..؟
- هــذه األمــور ال ُيتحــدث فيهــا عــرب اهلاتــف يــا جــارس، هــل تســتطيع املــرور  

عــّى يف العيــادة غــًدا.
- هل األمر يستدعى ذلك..؟

ــك  ــده من ــا أري ــن كل م ــى، لك ــا صديق ــك ي ــن ذل ــر م ــتدعى أكث ــر يس - األم
أن تتقبــل املوضــوع بصــدر رحــب.. ال تفكــر ىف تلــك الفتــاة املعقــدة نفســًيا مــرة 
أخــرى، ســأرشح لــك كل يشء عندمــا نتقابــل غــًدا.. ولكــن بــاهلل عليــك ال تــزن 
ــن  ــه، لك ــربك ب ــا أخ ــول ب ــك مذه ــرف أن ــك اآلن.. وأع ــعر ب ــا أش ــارس فأن ــا ج ي



119

ــإذا  ــه، ف ــأخربك ب ــا س ــربك ب ــني لتخ ــلل يوم ــك خ ــتتصل ب ــن س ــى م ــى ه صدقن
ــك ىف  ــعر بترع ــك تش ــا، وأن ــه هل ــا قلت ــًرا في ــرت كث ــك فك ــا أن ــدث أخربه ح
احلكــم عــى مشــاعرك، وأن العلقــة بينكــم ال جيــب أن تتخطــى حــدود الصداقــة، 
أشــعر كــم تتــأمل اآلن، ولكــن حــاول أن تلملــم شــتات نفســك، وال تدعهــا تشــعر 
حتــى بــاأليس مــن أجلك،فأنــت أقــوى ممــا تتخيــل يــا جارس..ســأتركك اآلن 

ــد.. ــأنتظرك يف الغ ــى س ولكن
أهنــى جــارس االتصــال ىف هــدوء دون أن ينبــس ببنــت شــفة..مل يكــن يصــدق 
ــاح  ــه، هــل ب ــا صدق ــه ذلــك مل ــال ل ــو أن أحــًدا غــر مــروة ق ــاه.. ل مــا تســمعه أذن
ــه  ــا بحب ــوح هل ــتدرجته ليب ــد اس ــه ق ــون حبيبت ــهولة، أتك ــذه الس ــه هب ــون قلب بمكن
لتســخر منــه فقــط، أم لــرتىض غرورهــا؟ هــل كانــت تلــك اللحظــات وتلــك 

ــلت؟ ــام وختي ــض أوه ــاعر حم املش
ألقــى بجســده املرهــق عــى الريــر  وقــد شــعر أن يــًدا بــاردة تعتــرص قلبــه بــل 

رمحــة...
****

يف صبــاح اليــوم التــاىل كان جــارس يشــعر بــأمل وغضــب جــارف ولكنــه حــاول 
أن يتالــك نفســه بعــد تلــك املكاملــة، وقــد قادتــه قدمــاه إىل املقهــى اخلــاص بــآدم، 
الــذى كان جيلــس مــع راشــد ىف هــدوء، فــا كان مــن جــارس إال أن ركل املنضــدة 
التــى وســطهم فوقعــت أكــواب الشــاى الســاخن املوضوعةعليهــا، وأصابــت آدم 
ــذى  ــد ال ــة راش ــط دهش ــن األمل، وس ــرصخ م ــه ي ــا جعل ــه مم ــى فخذي ــروق ع بح

متالــك نفســه وهــو هيتــف بجــارس:
- ماذا بك يا جارس..؟، ما الذى حدث لك..؟ 

- أخربنى أنت ماذا الذى حدث لك أهيا اخلائن..؟
أصابت كلاته راشد بالصدمة  وهو حياول هتدئة جارس قائًل: 
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- خائــن..؟، هــل جننــت يــا جــارس، اجلــس واهــدأ، وال جتعلنــا عرضــة 
للمشــاهدة.

ــذه  ــه هل ــا يغضب ــاك م ــون هن ــا يك ــه رب ــدر أن ــه ق ــارس ولكن ــن ج ــف آدم م تأف
ــا  ــه،  بين ــف بنطال ــغل يف جتفي ــه، وانش ــًا عن ــه رغ ــق لُيجلس ــه برف ــة، فدفع الدرج

ــد: ــه لراش ــا  كلم ــة موجًه ــه يف عصبي ــارس  هتاف ــل ج واص
ــًدا مــا الــذى حــدث..؟ تعلــم مــن هــم الذيــن دفعــوك ألن  - أنــت تعلــم جي

ــه.. تــزج باســمى ىف أمــر ال طاقــة ىل ب
- أنــت تقصــد العمــل مــع تلــك البعثــة.. لقــد أوصلتهــم إليــك ليكــون لــك 

ــا و.. . نصيــب يف ذلــك الكشــف الــذى ســوف يعــد تارخيًي
ضحك جارس يف سخرية مقاطًعا وهو هيتف به مستهزًئا:

- كشــف..؟ وتارخيــى..؟، أى كشــف أهيــا الغبــي؟، أمل تعلــم بعــد أهنــم بعثــة 
مــن اليهــود الكتشــاف يشء قــد خيــدم مصاحلهــم حتــًا..

تول وجه راشد إىل الصفرة وهو هيتف :
ــة،  ــة إنجليزي ــم بعث ــوى أهن ــم س ــم عنه ــى ال أعل ــك إنن ــم ل ــود..!!، أقس - هي

ــده..... ــا تري ــمية،وكل م ــت رس ــة ليس ــرص ىف مهم ــاءت م ج
قاطعه جارس وهو هيتف يف غضب:

ــا  ــك أهي ــن ذل ــت تظ ــل كن ــة.. ه ــات امللعون ــك الربدي ــو تل ــده ه ــا تري - كل م
ــٍو  ــكل ملت ــك بش ــن طريق ــا ع ــوا إليه ــى وصل ــات الت ــك الربدي ــي..؟، إن تل الغب
كعادتــك دائًا،تبــني هلــم بعــد اطلعهــم عليهــا أهنــا ليســت مــا يريــدون، وبفضلــك 
ــا عرفــوا كل يشء، وعرفــوا أيًضــا أننــى مــن ســلمها إليــك، بــل وأوصلتهــم  طبًع
إىّل ليكملــوا مــا بــدأوه، وحيققــوا هدفهــم، كــم مــن األمــوال دفعــوا لــك يــا راشــد.

أشار إليه راشد حماوالً هتدئته وهو خيفض صوته قائًل:
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- جــارس.. اخفــض صوتــك، أقســم لــك إن األمــر ليــس كــا تــراه، فأنــت تعلم 
أنــى لســت مــن ذلــك النــوع الــذى يقبــل أن يرتشــى أو يبيــع صديقــه،كل مــا حدث 
أهنــم طلبــوا عــى االطــلع عــى تلــك الربديــات، فأطلعتهــم عليهــا بالفعــل لكنهــم 
أصيبــوا بخيبــة أمــل بعــد فحصهــا، وطلبــوا منــى إخبارهــم بمســار تلــك الربديــات 
ــًرا  منــذ أن خرجــت مــن مقــربة ميــدوم، فأخربهتــم بــكل يشء، فطلبــوا منــى تقري

مفصــًل عنــك، و......
قاطعه جارس يف غضب وهو ينظر إليه باستنكار:

ــى  ــر ألســيادك بــكل شــىء عنــى، لرضــوا عنــك، ولتضعن - وقدمــت التقري
ــه. ــا ىف موقــف ال أحســد علي أن

مل يستطع راشد النظر يف عينى جارس فقال وهو خيفض نظره:
- لــك كل احلــق ىف احلديــث هكــذا، لكنــى أقســم لــك إننــى مل أكــن أعلــم أهنــم 

هيــود، كل مــا أعرفــه أخربتــك بــه، ولتعلــم أنــى كنــت مضطــًرا ملســاعدهتم.
هتف به جارس يف استنكار:
- مضطًرا ملساعدهتم..؟!!

- نعــم يــا جــارس.. فــإن كان هــؤالء أظهــروا لــك اجلانــب الطيــب فقــد 
ــم،  ــا تعل ــدة ك ــة وحي ــوى طفل ــدى س ــس ل ــا لي ــيء.. فأن ــب ال ــروا ىل اجلان أظه
وعندمــا هددونــى هبــا بشــكل غــر مبــارش، خفــت يــا جــارس، نعــم خفــت، فقــد 
أنجبتهــا بعــد رصاع طويــل مــع مــرض زوجتــى، وليــس لدينــا حيــاة إال مــع ابنتنــا، 
ــًدا.. أنــا آســف يــا صديقــي، كان عــّى  فــإذا أصاهبــا مكــروه لــن أســامح نفــي أب
إخبــارك منــذ بدايــة األمــر، لكنــى أقســم لــك إنــه لــو شــعرت للحظــة أن هنــاك ذرة 

ــم.. خطــر عليــك وعــى حياتــك فســتنقلب حياهتــم ىف مــرص إىل جحي
قاهلــا وتنــاول سلســلة مفاتيحــه وانــرصف وســط دهشــة آدم الــذى مل يفهــم شــيًئا 
ممــا دار فقــد انشــغل أكثــر بمحاولــة جتفيــف ملبســه، والتخفيــف مــن أمل احلــروق، 
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وجــارس الــذى انشــغل فكــره بــيء مــا بعيــد.. ممــا جعلــه يتنــاول هاتفــه ىف رعــب 
ليتصــل بأخيــه الــذى مل يــرد عــى اتصاالتــه منــذ إســبوعني.

خطــر ىف بالــه ذلــك اخلاطــر الــيء الــذى أوحــى بــه إليــه حديــث راشــد منــذ 
دقائق،فحــاول االتصــال بزوجتــه ولكنهــا مل جُتــب هــي األخــرى، تذكــر فجــأة أن 
ــده  ــوى بري ــه س ــس لدي ــه لي ــكان، ولكن ــس امل ــل ىف نف ــق يعم ــقيقه صدي ــدى ش ل

ــى .. اإللكرتون
اعتــذر آلدم عــا بــدر منــه، وســارع إىل منزلــه ليفتــح بريــده اإللكرتونــى 
ويرســل رســالة ألجمــد ذلــك صديــق أخيــه ليســأله عــن أخبــار شــقيقه، فلبــد أنــه 
قــد رآه ىف اآلونــة األخــرة.. انتظــر بجــوار جهــاز الــلب تــوب اخلــاص بــه إال أن 

ــا.. ــم قراءهت ــالة مل يت الرس
كان القلــق يعصــف بــه ممــا دعــاه إىل النظــر ىف ســاعته،التي كانــت تقــارب 
السادســة، فتذكــر أن لديــه موعــد هــام مــع طبيبتــه النفســية إلخبــاره بــا حــدث..
ــيارته يف  ــتقل س ــو يس ــكار، وه ــك األف ــه تل ــن رأس ــرد م ــارس أن يط ــاول ج ح
طريقــه ملقابلــة مــروة، وطــوال الطريــق مل يتوقــف عــن التفكــر حلظــة فيــا حدثتــه به 
مــروة، هــل أخطــأ عندمــا رصح بحبــه إىل نريــن..؟، هــل أخطــأ حينــا قطــع ذلــك 
ــب،  ــول إىل ح ــد تتح ــة ق ــا أن الصداق ــد أخربه ــا..؟ لق ــه وبينه ــع بين ــط الرفي اخلي
لكــن مــن املســتحيل أن يتحــول احلــب إىل صداقــة، مســتحيل أن يعــودا أصدقــاء 

مــرة أخــرى بعــد أن رفضــت حبــه، ليتــه مل ُيــرصح هلــا واحتفــظ هبــا كصديقــة. 
كان يشــعر ىف آخــر لقــاء بينهــا أنــه يفــرتق عنهــا، تًبــا لتلــك الــرؤى التــي 

أصبحــت تــراوده حتــى يف يقظتــه، لتخــربه مــا خيبئــه لــه قــدره الــيء..
ــام  ــًرا أم ــس أخ ــى جل ــه حت ــدور برأس ــكار ت ــاؤالت واألف ــك التس ــت تل ظل
مــروة، التــى مل تتوقــف عــن احلديــث طــوال عــر دقائــق كاملــة وهــى تقــص عليــه 
ــه  ــا عــى كرامت ــع حرًص ــه بالطب ــى مل تقصــه بأكمل ــن والت ــني نري ــا دار بينهــا وب م
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اجلرحيــة، وجــارس يســتمع إليهــا بصمــت دون أن ينبــس بكلمــة، ممــا جعلهــا 
ــة : ــتدرك قائل تس

- هــذا فقــط مــا دار بيننــا باحلــرف يــا جارس..نعــم هنــاك الكثــر الــذى مل أقصــه 
عليــك مراعــاة ملشــاعرك أو ربــا ألنــه ال هيمــك ىف يشء،لقــد كذبــت عليهــا حينــا 
ــت  ــارس فأن ــا ج ــك ي ــن أجل ــك كان م ــن ذل ــى، ولك ــت صديق ــك لس ــا أن أخربهت
بالفعــل لســت صديقــى وإنــا أنــا أعتــربك أخــى.. أعــرف أن األمــر صعــب عليــك، 

ولكــن جيــب أن تتاســك وتتخطــى األمــر.
كان جــارس ينظــر إليهــا ىف ذهــول غــر ُمصــدق ملــا ســمعه مــن مــروة ومــا فعلتــه 

نريــن، وهــو يتمتــم قائًل:
- لكنــى ال أفهــم يــا مــروة..؟، ملــا دفعتنــى إىل مصارحتهــا بحبــى هلــا..؟ 
كنــت مكتفًيــا منهــا بمنزلــة الصديــق املقــرب التــى جتعلنــى أراهــا يومًيــا وأهاتفهــا 
وأحدثهــا بــا يضيــق بــه صدرى..وهــى كذلــك أيًضــا.. مِلَ فعلــت هــذا وهــى تعلــم 

ــا مــروة..؟ مٍلَ..؟ ــه..؟ مِلَ ي ــا فعلت أهنــا ســتخرنى ب
ربتت مروة عى كتفه لتهون عليه قائلة:

- أعــرف أنــك ال تصــدق مــا فعلتــه نريــن.. ولكنــك جيــب أن هتــدأ يــا جــارس 
ــتوعب األمر. وتس

أكمل جارس وكأنه مل يسمعها:
- إذا كان األمــر كذلــك بالنســبة هلــا، ملــاذا إًذا أخربتنــى أهنــا وضعــت صــورة 
ــى  ــرت ع ــاذا ذك ــرتاف هلا..؟مل ــى االع ــى ع ــا لتحثن ــى هاتفه ــابق ع ــا الس خطيبه
صفحتهــا الشــخصية عــى موقــع التواصــل االجتاعــى ليلــة اعــرتاىف هلــا أهنــا قــد 

ــد امليــلد..؟ ملــاذا..؟ قضــت أســعد ليلــة ىف حياهتــا ىف حفــل عي
ــا  ــى، ورب ــزة األنث ــا هــي غري ــا جــارس، ورب ــع الفضــول ي ــا يكــون بداف - رب

يكــون ......
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ــتحثها  ــه، فاس ــه أو ختفي ــر ب ــا تفك ــاك م ــأة وكأن هن ــا فج ــن كلمه ــت ع توقف
ــًل: ــارس قائ ج

- وربا ماذا يا مروة.. أنِت صديقتى فل ختفى عنى شيًئا.
- ربــا حاولــت اســتخدامك كأداة إلثــارة غــرة خطيبهــا الســابق، فإرصارهــا 
عــى أن تظــل عــى علقــة بــه بعــد فســخ خطبتهــا، وإدعائهــا أنــه يطاردهــا، حماولــة 
إظهــارك ىف صــورة احلبيــب مــن خــلل مــا ذكرتــه عــى صفحتهــا، أعتقــد أن كل 
ذلــك إلثــارة غرتــه ودفعــه إىل مــا خططــت لــه منــذ البدايــة، وهــو العــودة إليهــا 

مــن جديــد.
هز جارس رأسه بشدة ليطرد منها تلك الفكرة التي جرحته بشدة:

ــة ىف  ــرد دمي ــى جم ــر إىل جع ــا األم ــل هب ــن أن يص ــك.. ال يمك ــن ذل - ال يمك
ــروة. ــا م ــن ي ــر..ال يمك ــرة أخ ــارة غ ــا إلث يده

- أدرك صعوبــة األمــر عليــك، ولكــن جيــب أن تواجــه نفســك باحلقيقــة مهــا 
ــية، أن  ــون قاس ــا تك ــة رب ــذات باحلقيق ــة ال ــارس، إن مواجه ــا ج ــوهتا ي ــت قس كان
تواجــه أكــرب خماوفــك وأكثــر أحلمــك مجوًحــا، أن تفهــم دوافعــك ومشــاعرك،أن 
ــه  ــا ولكن ــون صعًب ــا يك ــك رب ــك، كل ذل ــن ضعف ــدرك مواط ــك وت ــر بأخطائ تق
ــد،  ــد مــن جدي ــور، نحــو اكتشــاف حقيقتــك وكأنــك تول ــق نحــو الن ــة الطري بداي

ــا جــارس وســتدرك احلقيقــة وحــدك دون أن خيــربك هبــا أحــد. واجــه نفســك ي
كان جــارس ينظــر إليهــا بوجــوم وقــد شــعر بكلاهتــا وكأهنــا هتــزه بشــدة ليفيــق 
مــن ذلــك الوهــم الــذى يعيــش فيــه، ولكــن تلــك التســاؤالت ظلــت تلــح عليــه 

بشــدة، فتمتــم يف حــزن:
داخلهــا  مــن  القاســية  املتغــرة  الشــخصية  تلــك  هــي  نريــن  أتكــون   -

بذلــك..؟ أشــعر  مل  وكيــف  الصــوره..؟،  هبــذه  بايذائــي  تقــوم  لدرجةإهنــا 
- أحياًنــا يطمــس احلــب عــى العيــون فــل تــرى إال مــا يــراه القلــب فقــط، إن 
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ــل  ــا..ال تكتم ــها ورغباهت ــرى أال نفس ــرورة ال ت ــخصية مغ ــا ش ــدوا اهن ــن يب نري
نشــوهتا وشــعورها بالنــرص اال مــع وجــود مجــع مــن الرجــال حوهلــا جتــذب ذلــك 
ــذوب مــن نظراهتا،ولكــن  وتشــعر بأعجــاب أخــر وقــد تســتميل ثالــث وذلــك ي
أفئدهتــم وجتــرح  بعيــًدا وأن تــرق  ُتلقــى هبــم  أن  الوحيــدة ىف  متعتهــا  تظــل 
مشــاعرهم،مثلا ُتلقــى بســيجارهتا بعــد أن تنتهــى منهــا دون اكــرتاث، مثلــا فعلــت 
بخطيبهــا الســابق كــا روت ىل، ومعــك أنــت أيًضــا، هــى نفســها ال تعلــم مِلَ تقــوم 
بتلــك األفعــال.. فهــى تشــعر وكأهنــا ملكــة متوجــة متــي عــى األرض، هــي أواًل 

واجلميــع يــأيت بعدهــا..
- كنت أشعرأحياًنا هبذا الغرور ولكن.....

-  ولكنــك كنــت تتجاهــل أي يشء قــد يشــوه صــورة ذلــك احلــب بداخلــك، 
لذلــك مل تلحــظ أهنــا إنســانة جتــد متعتهــا مــع مــن يعاملهــا بقســوة مثــل خطيبهــا 
الســابق، وربــا كان ذلــك ســبًبا يف رغبتهــا باالنتقــام لكرامتهــا مــن أي رجــل 

ــة أو احلــب.. ــه بعًضــا مــن مشــاعر الصداق ــى وإن كانــت تكــن ل حوهلا،حت
- هل يدفعها ذلك إلهانتى هبذا الشكل..؟

- هــى نفســها ال تعلــم الســبب ..لقــد وجــدت فقــط متعتهــا املنشــودة ياجــارس 
عندمــا شــعرت بمشــاعرك نحوهــا، وهــو مــا دفعهــا للضغــط عليــك حتــى تضعف 
وتصارحهــا بحبــك، ومل تكــن لتجــد أفضــل مــن تلــك الليلــة حيــث كانــت عينــاك 
ــن  ــك مل تك ــي ولكن ــا صديق ــا ي ــرك حينه ــت تذي ــد حاول ــا، لق ــق هل ــق بالعش تنط
تــرى أو تســمع ســواها، إن احلــب احلقيقــى هــو مــا يعطيــك القــوة لتواجــه الدنيــا 
دون أن تــرتدد حلظــة واحــدة يف اإلفصــاح عــن مكنــون قلبــك، أمــا املشــاعر الزائفــة 

تلــك التــي جتعلــك ضعيًفــا مــرتدًدا خائًفــا دائــًا مــن خســارة مــن تــب.
- ولكنهــا أهانتنــى.. هــل كنــت أنــا مــن أعطيهــا الكثــر مــن طاقتــى الســلبية 

وأؤثــر عليهــا وعــى صحتهــا و.....
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قاطعته مروة يف هدوء قائلة:

- إهنا جتيد لعبة اإلسقاط النفي  ..

- إسقاط نفي..؟

ــه  ــه ورغبات ــة ال شــعورية ينســب فيهــا الفــرد عيوب - نعــم.. فهــو حيلــة دفاعي
ــبهات  ــد الش ــه ويبع ــربئ نفس ــى ي ــه حت ــرب الي ــاس األق ــة للن ــة والعدواني املحرم
عنها..فالــكاذب يتهــم معظــم النــاس بالكــذب، وهكــذا، وىف حالــة نريــن فإهنــا 
ــف  ــرتار عط ــترتة إلج ــكوى املس ــر الش ــلبية وتكث ــة س ــن طاق ــى م ــن تعان ــى م ه
اآلخريــن فهــى تــارة جتــذب النــاس إليهــا باصطنــاع اللطــف، وتــارة بإدعــاء احلــب 
ــارة عــن  ــاره بــأى حجــه أخــرى ولدهيــا عــرات احلجــج لكــن كل ذلــك عب ،وت
ــى  ــت تدثن ــن كان ــى م ــا ه ــة هل ــخصية احلقيقي ــت الش ــا كان ــا، ورب ــة ترتدهي أقنع
ــاع،  ــداء أى قن ــاك داع إلرت ــك مل يكــن هن ــة عنهــا، لذل ــى كنــت غريب باألمــس ألن

ــة نفســية ولــن جتــدى معــى األقنعــة.. ــا ذلــك ألهنــا تعلــم أنــى طبيب ورب

تنهــد جــارس بعمــق وهــو يرتاجــع عــى مقعــده ويضــع يــده عــى صــدره وكأنــا 
حيــاول أن يوقــف دقــات قلبــه التــي كادت أن تقتلــه أمًلــا، وهــو يتمتــم يف حــزن: 

ــه،  ــتطيع اقتلع ــه ال أس ــا في ــًرا مغروًس ــزق وكأن خنج ــى يتم ــعر أن قلب - أش
رغــم كل مــا مــر بــى إال أننــى مل أشــعر قبــل اليــوم بــكل ذلــك األمل واحلــزن، ليتنــى 

مــا عرفــت احلــب يوًمــا. 

- مل يكــن ذلــك ذنــب احلــب يــا صديقــى، إنــا هــو ذنــب أولئــك الذيــن 
يتدثــرون بردائــه ليخدعــوا وجيرحــوا وخيونــوا ويتخلــوا عــن قلــوب مل تنبــض إال 
ــا األمل  ــذى أرادوا هل ــت ال ــعادة، يف الوق ــر والس ــم كل اخل ــوب أرادت هل ــم، قل هل
فقــط، انســاها يــا جــارس فذلــك مل يكــن حبًّــا حقيقًيــا أبــًدا، احلــب احلقيقــى هــو مــا 
ــى  ــس أعم ــى لي ــب احلقيق ــا، احل ــتثنى أحدمه ــك دون أن يس ــك وعقل ــرىض قلب ُي
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ــة  ــًدا لتلــك القلــوب النقي ــم يعــرف طريقــه جي ــه ناضــج حكي ــون، ولكن كــا يقول
التــي تــدرك قيمتــه، فرتحــب بذلــك الزائــر العزيــز الــذى قــد ال تقابلــه ســوى مــرة 

ــر. ــدة يف العم واح
ــد  ــك فق ــاواًل أن يتاس ــروة حم ــتمع مل ــو يس ــت وه ــه بصم ــارس برأس ــأ ج أوم

كانــت املصائــب تتــواىل عليــه.. وقــام مســتأذًنا يف االنــرصاف
انطلــق جــارس بســيارته يف شــوارع القاهــرة الشــوارع دون هــدف، وكأن 
اجلميــع قــد اتفــق ضــده، حبــه الــذى صدمــه بقســوة، وصديقــاه راشــد وآدم بعــد 
ــى  ــيًئا إىل اآلن..حت ــه ش ــم عن ــذى ال يعل ــقيقه ال ــى ش ــد، حت ــع راش ــاجر م أن تش

ــا.. ــل منه ــدأ يم ــة ب ــه يف الكتاب هوايت
ــت  ــى كان ــيارة الت ــك الس ــًرا لتل ــد أث ــته مل جي ــاء، ولدهش ــه ىف املس ــاد إىل منزل ع
ــه إىل  ــاد في ــذى ع ــة ال ــك الليل ــر تل ــلم، تذك ــة ىف الظ ــقة غارق ــت الش تراقبه..كان
ــا بمخدعــه.. حتــى اســمه أصبــح يصيبــه بالتوتــر  املنــزل ليجــد بدزمــران ملتصًق
ــد تذكــر  ــه وبــني نفســه.. فهــو ال يري ــى بين واخلــوف، فقــد يتهــرب مــن ذكــره حت

ــى مــر هبــا.. ــرة الت تلــك األحــداث املري
ألقــى بجســده املرهــق عــى الريــر، وقبــل أن يذهــب يف النوم،أمســك هباتفــه 
وتفقــد بريــده اإللكرتونــى ليفاجــأ بوجــود رســالة مــن )طــارق ( صديــق ماجــد ىف 

منحــه جامعــة جورجيــا كان فحواهــا..
) صديقــي العزيــز جــارس كيــف حالــك ..؟، أمتنــى أن تكــون ىف أحســن حال.. 
قــرأت رســالتك للتــو، ولكنــى مل أرى شــقيقك منــذ عــرة أيــام تقريًبا،حتــى إننــى 
ــه  ــت إلي ــا ذهب ــزل حين ــد يف املن ــد أح ــة، ومل أج ــأِت للجامع ــا مل ي ــت عندم اندهش
ــرة  ــافر إىل القاه ــد س ــه ق ــى ظننت ــة أن ــه ىف منزله،لدرج ــا زرت ــه عندم ــن علي ألطمئ
دون أن خيربنــى... لقــد أثــرت قلقــي اآلن.. ســوف أمــر غــًدا عــى بعــض أعضــاء 
اجلاليــة املرصيــة هنــا، ربــا يقــى بعــض الوقــت عنــد أحدهــم، وإن مل يكــن 
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ــى إذا  ــا أبلغن ــت أيًض ــوًرا، وأن ــورات ف ــأى تط ــأبلغك ب ــا، وس ــه هن ــنبحث عن فس
توصلــت لشــىء.. تقبــل تياتــى(

شــعر جــارس أن مــا كان خيشــاه قــد وقــع بالفعــل فربــا يكــون شــقيقه الوحيــد 
قــد تــم اختطافــه لتهديــده بــه... ملــاذا يشــعر أنــه كلــا تواجــد بحيــاة أحدهــم أنــه 
يفســدها..ملاذا كلــا اقــرتب مــن أحدهــم يفقــده فجأة..تصارعــت تلــك األفكار يف 
رأســه قبــل أن يشــعر بثقــل فيها..وقــد بــدأت أنفاســه تضيــق دون ســبب واضــح..
لكنــه فوجــئ برنــني هاتفــه، ولدهشــته وجــد نريــن هــي مــن تتصــل بــه.. ودون 
تفكــر ألقــى هباتفــه إىل اجلــدار  ليتحطــم إىل عــدة قطــع قبــل أن يســقط يف غيبوبــة 

ســبات عميقــة....

****
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عندمــا يصفــو القلــب تنجــى الرؤيــة ويبــر اإلنســان مــا ال يبــره غــريه مــن 
املبريــن، فهــو يــرى بنــور البصــرية، نــور قلبــه الــذى امتــأ حًبــا وطهــًرا وبياًضــا، 
فالبــرش لدهيــم البــر ولكــن قليــل هــم مــن يمتلكــون البصــرية التــي تضــئ هلــم 
ليبــروا احلقيقــة دون عنــاء، لــريوا بواعــث القلــوب وحــرية العقــول، فيدلــوا 

ــة احلقيقــة وإدراكهــا. ــق الــذى ســيهدهيم إىل رؤي غريهــم عــى الطري
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اســتيقظ جــارس عــى  الســاعة تشــر إىل اخلامســة صباًحــا عندمــا  كانــت 
صــوت جــرس البــاب اخلارجــي الــذى ظــل يلــح حتــى قــام مــن نومــه مفزوًعــا، 
ولدهشــته وجــد تلــك الفتــاة الروســية تقــف مبتســمة الوجــه، وبيدهــا علبــة مــن 

الشــيكوالتة.. 
ــط  اندهــش جــارس مــن قدومهــا ىف هــذا امليعــاد املبكــر  فنظــر إىل ســاعة احلائ

ــرود: ــا وهــو هيتــف ىف ب متأفًف
- أنِت ... هل هذا وقت مناسب للزيارة ىف بلدكم يا آنسة..؟

ــذا  ــل هك ــاب..؟، ه ــى الب ــنتحدث ع ــل س ــا جارس،ه ــا ي ــمي إلين - إلينا..اس
ــم..؟ ــوف يف بلدك ــتقبلون الضي يس

- ال أدرى ما سبب الزيارة فجًرا هبذا الشكل، وال أظن أن.....
قاطعته إلينا ىف برود قائلة:

- إن األمــر أهــم ممــا تتخيــل.. ولــوال أمهيتــه ملــا غامــرت بكشــف شــخصيتى 
أمــام مراقبينــك،  فاصمــت ودعنــا نتحــدث بجديــة..

افســح هلــا املجــال للدخــول لتدخــل مبــارشة إىل غرفــة املعيشــة، وبمجــرد 
دخوهلــا فــاح ىف املــكان عطــر ياســمني مل يستنشــقه مــن قبــل فتوقف حلظــة واندهش 
مــن حفظهــا للمــكان، وقبــل ان يســأهلا عــى ذلــك لكنــه آثــر أن يصمت،وتديــًدا 
ــاه  ــك الفت ــع تل ــه م ــد نفس ــه فوج ــلم الفجائي ــك األح ــة راوده تل ــك اللحظ ىف تل
وهــو يرتعــد مــن الــربد ىف انتظــار أحدهــم ىف مــكان غريب..نظــرت إليــه بعــد أن 
ــة ىف  ــرى قائل ــوق أخ ــاًقا ف ــع س ــى تض ــة وه ــيجارة رفيع ــعلت س ــم أش ــت ث جلس

حــزم:
ــه، أم تفضــل أن تدخــل لتغتســل لتفيــق مــن نومــك بشــكل  - هــل أنــت منتب

ــه. ــة احلديــث الــذى ســأحدثك ب كامــل حتــى تــدرك أمهي
جلس جارس عى أقرب مقعد له وهو يقول ىف هدوء:
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- كى آذان مصغية، فلتتحدثى با جئِت من أجله ..
ــا جــارس، فأنــت  ــل ي ــك ىف مــأزق.. مــأزق أكــرب ممــا تتخي ــدرك بعــد أن - أمل ت

ــة. ــة املتطرف ــات اليهودي ــدى اجلاع ــن إح ــا م ــوب حالًي مطل
توتر جارس وهو هيتف ىف عصبية أطارت ما تبقى ىف عينيه من نوم:

- ماذا..؟!!، مجاعات هيودية..!!!
نفثت إلينا دخان سيجارهتا ىف اهلواء وهى تكمل وكأهنا مل تسمعه:

ــي  ــة الت ــك اخلريط ــى تل ــول ع ــعى إىل احلص ــة تس ــاك بعث ــم أن هن ــت تعل - أن
ســوف تدهلــم عــى مــكان مقــربة أحــد أمــراء أرسة فرعــون مــرص رمســيس الثانــى 
ألســباب خاصــة هبــم، لذلــك إدعــوا أهنــم بعثــة إنجليزيــة، وقامــوا بالتحايــل عــى 
بعــض املســئولني ىف القاهــرة حتــى وصلــوا إليــك، وذلــك ألهنــم لكــى يصلــوا إىل 
تلــك اخلريطــة فهــم حيتاجــون شــيًئا مــا يظنــون أنــه معــك، وهــذا الــي مل جيــدوه 
ىف مقــربة الكاهــن »امنــى نخــت« التــى تــم اكتشــافها ىف ميــدوم، وبعــد وصوهلــم 
إليــك ال أدرى مــا الــذى حــدث يف لقائكــا ىف املرتــني التــي تقابلتــم فيهــا.. ولكــن 
ــهولة  ــذاجه وال بالس ــوا بالس ــر ليس ــاء األم ــعون إىل مومي ــى يس ــة الت ــك اجلاع تل

التــى كنــا نتوقعهــا ولذلــك هــم....
قاطعها جارس وهو ينظر ىف عينيها مبارشة:

- وما شأنك أنت واملخابرات الروسية باملوضوع..؟
ضحكت إلينا وهى تنفث دخان سيجارهتا ىف برود:

ــة، كل مــا  ــرات الروســية، وال أنتمــى إىل أى جهــات أمني - لســت مــن املخاب
ــاء  ــى مومي ــول ع ــام األول احلص ــدف ىف املق ــة هت ــة ديني ــع مجاع ــا نتب ــر أنن ىف األم

ــك .. ــي تتبع ــة الت ــة اليهودي ــه اجلاع ــل إلي ــل أن تتوص ــاب قب ــون الش الفرع
- وملاذا تريدون احلصول عى تلك املومياء بالذات..؟
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- ال يوجــد عنــدى أكثــر ممــا أحدثــك بــه يــا جــارس، ولكــن لتكــن عــى ثقــة أننــا 
نحتاجــك كــا ســتحتاجنا ىف القريــب، نحــن نعلــم أن اخلريطــة ليســت بحوذتــك، 
بــل ىف مــكان آخــر أنــت تعلمــه جيــًدا، ولكــن هــذا ال يمنــع أنــك ســتتعرض 

لضغــوط هائلــة مــن تلــك اجلاعــة اليهوديــة.
- ولكنــى مل أتعــرض أليــة ضغــوط، كل مــا ىف األمــر أهنــم طلبــوا منــى التعاون 

معهــم، وعرضــوا عــّي مبلًغــا مــن املال.
- ال تصدقهــم.. إهنــم يســعون إىل تلــك اخلريطــة وبــأى شــكل، ولذلــك إذا مل 

تتعــاون معهــم فقــد يضطــروا وقتهــا إىل هتديــدك.
- وحتــى لــو كان األمــر كذلــك، فليــس لدهيــم أى شــئ يســتطيعون هتديــدى 

بــه..
- بل لدهيم يا جارس....

قالتهــا وهــى تنظــر مبــارشة إىل صــورة فوتوغرافيــة معلقــة عــى احلائــط جتمعــه 
مــع شــقيقه،فانقبض قلــب جــارس فجــأة وهــو هيتــف ىف فــزع:

- ماجد..!!!
- نعم..فقــد حاولــوا اختطــاف ماجــد منــذ حــواىل إســبوع ىف جورجيــا، ولكــن 
حماولتهــم فشــلت لتدخلنــا ىف الوقــت املناســب، ولــوال أهنــم فشــلوا ىف خمططهــم 

مــا كانــوا ســيعرضون عليــك املــال، بــل كانــوا ســيهددونك بــه مبــارشة..
هتف جارس هبا ىف توتر:

- وماجد أين هو اآلن..؟
- أخــوك يف أمــان اآلن، فبعــد حماولــة اختطافــه أقنعناه برورة نقــل مقر إقامته 
هــو وزوجتــه إىل مــكان آخــر وفرنــاه لــه.. وذلــك بعــد إقناعــه بــأن تلــك املحاولــة 
ــن  ــص م ــعى للتخل ــي تس ــة الت ــات اليهودي ــدى العصاب ــا إح ــت هب ــه قام الختطاف
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ــا أفــراد  ــه عــى أنن ــا نفســنا إلي العلــاء والباحثــني املرصيــني باخلــارج بعــد أن قدمن
ــه االختفــاء لفــرتة مــن الوقــت ال يتصــل  ــاه أن علي ــة، وأخربن مــن الرطــة الري
ــراد تلــك  ــى هتــدأ األمــور ونتمكــن مــن القبــض عــى أف ــأى خملــوق حت خلهلــا ب
اجلاعة،وقــد صــدق األمــر بســهولة خاصــة بعــد مــا مــر بــه أثنــاء حماولــة اختطافــه..

- لذلك ال يرد عى اتصاالتى وال يعرف عنه أحد من أصدقائه شيًئا..
ــا ألن  ــم متاًم ــا أثره ــد أخفين ــه، فق ــو وزوجت ــر ه ــه أث ــون ل ــن يك ــع ل - بالطب

اليهــود يبحثــون عــن أخيــك هبســتريا ..
- ختفون أثرهم ثم هتددونى أنتم به..ما الفرق بينكا إذن.

تطلعت إليه إلينا ىف برود قائلة:
- ال تكــن غبًيــا.. إننــا ال نريــد منــك إال أن نتعــاون ســوًيا ىف العثــور عــى تلــك 
ــك،  ــط علي ــا نضغ ــف جيعلن ــنا ىف موق ــاء، ولس ــتوصلنا إىل املومي ــى س ــة الت اخلريط
ثــم إن هدفنــا خمتلــف متاًمــا عــن هدفهــم الــذى ســيؤدى إىل تريــف وتزويــر فــادح 
ىف تارخيكــم الفرعونــى.. أمل تتســاءل ملــا يريــدون تلــك املوميــاء بالــذات..؟، إهنــم 
يريدوهنــا إلثبــات نظريــة تارخييــة ختــدم أغراضهــم يف نســبة جمــد وتاريــخ الفراعنــة 
ــا  ــن فنريده ــا نح ــة، أم ــارة الفرعوني ــود ىف احلض ــة دور اليه ــات أمهي ــم، وإثب إليه
ــن  ــى نك ــة والت ــارة الفرعوني ــخ واحلض ــا بالتاري ــأن لن ــت، وال ش ــى بح ــدف دين هل

هلــا كل احــرتام وتقديــر..
- ولكنى ال أفهم شيًئا يا آنسة إلينا..

أومأت إلينا برأسها ىف برود وهى خُترج هاتًفا من جيب معطفها قائلة:
- ســتعلم كل شــئ ىف حينــه، أمــا بخصــوص شــقيقك فتســتطيع اإلتصــال بــه 
ــا مــن هــذا اجلــوال الــذى ســيكون حلقــة الوصــل بينكــا مــن جهــة، وبيننــا  هاتفًي
وبينــك مــن جهــة أخــرى، فــإذا شــعرت بــأى خطــر عليــك أن تبــادر باالتصــال بــى 
وســتجدنى فــوًرا، وقــد قمــت بحفــظ مجيــع األرقــام اللزمــة عــى ذلــك اهلاتــف.. 
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ــا ثــم فتحــه ليجــد ثلثــة أســاء ىف  قالتهــا وناولتــه اهلاتــف فأخــذه منهــا رسيًع
قائمتــه، أحدهــا لشــقيقه، فبــادر فــوًرا باالتصــال بــه لكنــه مل جيــب، فاندهــش ونظــر 

إليهــا فابتســمت وأجابتــه وقــد أدركــت مــا يقصــده:
- إهنــا ال تــزال الســابعة صباًحــا ىف العاصمــة اجلورجيــة تبليــي، وشــقيقك ال 
يســتيقظ إال ىف العــارشة صباًحــا.. ال تقلــق فأنــت تســتطيع االطمئنــان عليــه وقتــا 

حيلــو لــك، لكــن ال ختــرب خملــوق بمكانــه..
هتف جارس ىف توتر:

- حسنًا.. حسنًا.. لن أفعل بالتأكيد.
هنضت إلينا بعد أن أهنت سيجارهتا لتقدم له علبة الشيكوالته معتذرة:

- أوه.. أعذرنــى فقــد أخذنــا احلديــث، هــذه هديــة بســيطة ألعــرب عــن 
ــدوث أى  ــد ح ــى  عن ــل ب ــر أن تتص ــذا الوقت..وتذك ــك ىف ه ــذارى إلزعاج اعت

طــارئ .
ــى  ــة وه ــه التحي ــا علي ــت إلين ــا ألق ــرود، بين ــا ىف ب ــه موافًق ــارس برأس ــأ ج أوم

تغــادر ىف صمــت ...
ذهــب جــارس إىل فراشــه مــرة أخــرى وظــل يفكــر ىف مــا حــدث حتــى اســتغرق 
ىف نــوم عميــق.. ولكــن الكوابيــس بــدأت تطــارده حتــى ىف نومه،حيــث ظهــرت 
نريــن وهــى متســك بســيجارهتا ثــم تلقيهــا عــى األرض لتقــوم  بدهســها، وتنظــر 
إليــه مســتهزئة ضاحكــة.. بينــا كان شــقيقه ماجــد يعــدو مهــروالً ومــن خلفــه عــدة 
رجــال يصوبــون أســلحتهم إليــه ومــن بعيــد ظهــر منــزل ىف إحــدى القــرى البعيــدة 
ــا لديــه.. بينــا الح هــرم ميــدوم ىف األفــق البعيــد.. وهــو  يبــدو كــا لــو كان مألوًف
ــزل، أمــًل ىف احلصــول عــى نجــدة مــا،  يأخــذ شــقيقه ليعــدو معــه جتــاه ذلــك املن
ولكنهــم عندمــا اقرتبــوا مــن املنــزل اختفــى املطارديــن وفجــأه وجــد نفســه يعــدو 
وحــده، ولدهشــته وجــد الشــيخ إهلامــى يســتقبله عــى عتبــة منزلــه ُمرحًبــا.. فعانقــه 
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جــارس بشــدة، وتــول املشــهد إىل آخــر حيــث رأى جــارس نفســه جالًســا بجــوار 
خمــدع الشــيخ إهلامــى وهــو حيتــر، وكأنــه أراد أن يرســل لــه إشــارة أو رســالة مــا 
مــن العــامل اآلخــر.. واألحــداث متــر عليــه متاًمــا كــا مــرت مــن قبــل، فقــد مهــس 

الشــيخ إىل جــارس ىف صــوت واهــن: 
ــا ولــدى.. واآلن إقــرتب منــى ولتمــد يــدك أســفل  - فليكــن اهلل ىف عونــك ي
تلــك الوســادة، ســتجد جريــدة هبــا ظــرف كبــر أصفــر اللــون، وبداخلــه ظرفــان 
أحدمهــا أبيــض حيتــوى عــى أربــع برديــات قديمــة، كنــت قــد احتفظــت هبــا مــن 
ــتحتاجها  ــك س ــة أن ــى ثق ــى ع ــة، ولكنن ــت ذات أمهي ــى ليس ــر، وه ــدى املقاب إح
ىف وقــت مــا.. ال تســألنى كيــف عرفــت، فلتحتفــظ هبــا حتــى يأتــى أواهنــا ..أمــا 
الظــرف اآلخــر فهــو ىف كيــس بلســتيك بداخلــه الربديــة امللعونــة، والتــى أخذهتــا 
ــا عــى فــراش  مــن الشــيخ حســن، فلتأخذهــا ولتــر ىف طريقــك، وأدعــو اهلل وأن

ــة. ــة عــن القري ــة اللعن املــوت أن تنجــح ىف إزال
متتم جارس وهو هيمس للشيخ :

- تلك مهمة ثقيلة أدعو اهلل أن أكون قادًرا عى تملها .
ــى  ــتفعل..وكن ع ــك س ــة أن ــام الثق ــى مت ــا ع ــدى.. أن ــا ول ــا ي ــتقدر عليه - س
ثقــة أن اجلميــع هنــا وراءك..لــن يرتكــوك حلظــة.. وســيكونوا مــن خلفــك دون أن 

ــه فلتخــرب احلــاج مــراد.. تشــعر هبــم.. وإذا احتجــت األمان
فلتخرب احلاج مراد..
فلتخرب احلاج مراد..

اقــرتب جــارس مــن خمــدع الشــيخ إهلامــى ومــد يــده ىف بــطء تــت مرقــد الشــيخ 
حتــى وصــل إىل جريــدة جذهبــا هبــدوء ثــم فتحهــا ليجــد الظــرف األصفــر .

فلتخرب احلاج مراد..
دارت هــذه الكلــات ىف رأس جــارس عــدة مــرات قبــل أن يســتيقظ مــن نومــه..
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حيــث كانــت الســاعة تشــر إىل الثانيــة عــرًصا، وال زالــت األفكارالســوداء تطــوف 
ــا  ــربه هب ــى أخ ــالة الت ــك الرس ــض وتل ــم الغام ــك احلل ــا رس ذل ــن م ــه، ولك برأس
ــى ألــح عليهــا  ــة الت ــار احلــاج مراد..؟،ومــا هــى تلــك األمان الشــيخ إهلامــى بإخب
الشــيخ إهلامى..؟،وملــاذا ىف هــذا التوقيــت بالــذات..؟، أيكــون ذلــك إشــارة 

لشــىء مــا..؟
ــك فكــر  ــم.. لذل ــا رأه مل يكــن جمــرد حل كان يشــعر أن ىف األمــر شــيًئا، وأن م
باالتصــال باحلــاج مــراد كــا أخــربه الشــيخ ـ رمحــه اهلل ـــعليه ىف احللــم، ومــا الــذى 
ســيخره إن قــام باالتصــال بــه.. لكــن مــا الــذى ســيخربه بــه..؟، أيكــون اتصالــه 
ــة..؟، أيكــون لــدى احلــاج  ــه..؟، ومــا املقصــود باألمان للســؤال فقــط عــن صحت
مــراد مــا أخفــاه عنــه الشــيخ إهلامــى لرســله لــه ىف الوقــت املناســب..؟، وإن كان 
هــذا صحيًحــا فــا هــو هــذا الشــئ الــذى أراد لــه الشــيخ أن حيصــل عليه..؟،لقــد 

كان ســيخربه بشــئ عندمــا أعطــاه الربديــات، لكــن ..
كانــت التســاؤالت تــدور ىف رأســه بشــدة، عندمــا بــدأ يربــط األحــداث 
ــن  ــان م ــه فنج ــز لنفس ــه ليجه ــب إىل مطبخ ــره وذه ــن رسي ــض م ــدة.. فنه اجلدي
ــدأ يعشــقها ىف الفــرتة األخــرة، وجلــس ىف غرفــة املعيشــة  القهــوة الســادة التــى ب

ــرى: ــرة أخ ــدوء م ــر هب ــدأ ىف التفك ــد ب وق
- لقــد أتــت تلــك البعثــة، وهــى تبحــث عــن برديــة معينــة مقســمة عبــارة عــن 
خريطــة ملقــربة األمــر الشــاب »يس أوزيــر«، وقــد عرفــوا بوجــود تلــك اخلريطــة 
مــن برديــات خطهــا الكاهــن »ســوتى« أصغــر الكهنــة األربعــة.. وتلــك الربديــة 
ــي كانــت  ــات الت ــي تــوى جــزء مــن اخلريطــة مل تكــن موجــودة ضمــن الربدي الت
بمقــربة الكاهــن »امنــى نخــت«، فــا تــم إكتشــافه باملقــربة والــذى ضبــط بعــد ذلــك 
هــي بعــض الربديــات العاديــة باإلضافــة إىل برديــات تــوت، والتــي أبدلتهــا بتلــك 
ــة التــى أعطاهــا ىل الشــيخ إهلامــى، وقمــت بتوصيلهــا إىل راشــد  الربديــات العادي



137

ــا ىف  ــد دفنته ــة فق ــوت األصلي ــات ت ــة، أمابردي ــة اجلنائي ــة األدل ــلمها ملصلح ليس
مقــربة الكاهــن »تــب رع«.. وعنــد فحصهــم لتلــك الربديــات التى قمت بتســليمها 
اكتشــفوا احلقيقــة.. ومقربة«ســوتى« التــى تــم فتحهــا كأول مقــربة ألحــد الكهنــة 
األربعــة ىف عهــد البعثــة الفرنســية، ومــا وجــد بمقربتــه هــو تلــك الربديــات التــي 
يتحــدث فيهــا عــن تلــك اخلريطــة وأهنــا مقســمة بــني مقربتــني الثنــني مــن الكهنــة 
الثلثــة اآلخريــن »امنــى نخــت« أو »تــب رع« أو »وامخــوس«.. وبــا أنــه مل تظهــر 
ــي اخلريطــة ىف مقــربة »وامخــوس«  ــد أن يكــون جزئ ــى نخــت« فلب ىف مقــربة »امن

و«تــب رع« .
يطأهــا  مل  والتــى  رع«  مقربة«تــب  ىف  اخلريطــة  نصــف  أيكــون  اللعنــة..؟، 
ســواى..؟، وبالطبــع فــإن النصــف اآلخرقــد ظهــر ىف مقــربة » وامخوس«التــى 
ــاىل فقدأخفاهــا  ــذ عــرات الســنني ..؟!!، وبالت اكتشــفها جــد الشــيخ إهلامــى من
ــي أخذهتــا  ــات الت ــع مل يضعهــا وســط الربدي ــدى مســاعده احلــاج مــراد، وبالطب ل

ــا.. ــب هل ــت املناس ــور الوق ــني ظه ــه.. حل من
كان ذلــك هــو التفســر األقــرب لذلــك احللــم الغامــض.. لذلــك حــاول 
ــه ىف  ــا للبحــث عن ــن حيتفــظ برقــم احلــاج مــراد.. فقــام رسيًع جــارس أن يتذكــر أي
هاتفــه، لكنــه وجــده حمطــًا عــى األرض بعــد أن ألقــى بــه باألمــس، فعــاد للبحــث 
ىف أدراج مكتبــه ووســط تلــك األوراق املوجــودة عــى املكتــب وداخــل املفكــرات 
ــه مل يكــن ليجدهــا ىف تلــك  ــه.. إال أن ــب املوجــودة بمكتبت ــة وبداخــل الكت الورقي

ــدوى.. ــن دون ج ــرى لك ــرة أخ ــر م ــاول أن يتذك العجلة..ح
ــه  ــا.. فتناول ــه إلين ــه ل ــاه عــى اهلاتــف الــذى أعطت ــه وقعــت عين ــاء بحث وىف أثن
ىف هلفــة وهــو قــد تذكــر مــا قالتــه لــه، فاتصــل باجــد الــذى رد أخــًرا عليــه وظــل 
يتحدثــان حتــى اطمــأن جــارس عــى شــقيقه وزوجتــه.. دون أن خُيــربه جــارس 
بشــىء عــن اخلطــر الــذى يتهــدده وال عــا يــدور ىف القاهــرة، كل مــا أخــربه بــه أن 
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الســفارة ىف القاهــرة قــد أرســلت إليــه منــدوب خيــربه بــا حــدث ألخيــه ليطمئــن 
أنــه مــا زال بخــر، ويعطيــه رقمــه اجلديــد ليطمئــن عليــه، أمــا ماجــد فأخــربه أنــه 
ــت  ــكل مؤق ــة بش ــة اجلورجي ــى العاصم ــدى ضواح ــاص بإح ــل خ ــل ىف عم يعم
ــى  ــة الت ــك العصاب ــى تل ــض ع ــن القب ــوا م ــى يتمكن ــاك حت ــن هن ــني األم ــت ع ت

حاولــت خطفــه.
ــل  ــف يص ــر كي ــاول أن يتذك ــراد، فح ــاج م ــر احل ــو يتذك ــال وه ــى اإلتص أهن
ــم  ــك الرق ــب ذل ــن ذه ــن أي ــًا.. لك ــا حت ــيًئا م ــه ش ــو لدي ــراد فه ــاج م ــم احل إىل رق

اللعــني..؟
ــة  مل يكــن أمامــه ســوى حــل واحــد، فنظــر إىل ســاعته التــى أشــارت إىل الثاني
ــدوم  ــه إىل مي ــيارته ىف طريق ــود س ــق وكان يق ــى إال دقائ ــا ه ــة، وم ــون دقيق ومخس

مــرة أخــرى.
مل يتوقــف جــارس عــن التفكــر حلظــة واحــدة حتــى الح يف األفــق هــرم 
ميــدوم، فاســتمر يف طريقــه حتــى وصــل إىل طــا، حيــث بــدأت مغامرتــه األوىل.. 
ــا  ــرد رؤيته ــه بمج ــض قلب ــى انقب ــر الت ــاك املقاب ــت هن ــة كان ــارف القري ــى مش وع
وخصوًصــا حينــا وقــع بــرصه عــى تلــك املقــربة التــى أحيطــت بســور ُعلــق عليــه 
ــربة  ــك مق ــت تل ــة.. كان ــر للحراس ــس خف ــواره جل ــرة، وبج ــوداء كب ــة س لوح
ــدأت املغامــرة منهــا .. ــم إكتشــافها ىف الســابق وب ــى ت ــى نخــت« الت الكاهــن »امن
ظــل جــارس ىف طريقــه حتــى وصــل إىل ســاحة كبــرة ىف القريــة، وتــرك ســيارته 
ليكمــل طريقــه إىل بيــت احلــاج مــراد ســًرا عــى األقــدام.. ولكنــه كان قــد نســى 
ــه  ــه، وعندمــا وصــل أخــًرا إلي ــة الذيــن دلــوه علي ــه أهــاىل القري ــه فســأل علي منزل
طــرق البــاب عــدة مــرات لكــن مل جييبــه أحــد.. إال أنــه فوجــئ بصــوت يأتــى مــن 

ورائــه قائــًل:
- احلاج مراد ليس بالداخل، ال هو وال أفراد أرسته.
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التفــت جــارس ليجــد عجــوز يقــرتب منــه، وهــو يشــر إيل أحــد املنــازل القريبــة 
وهــو يســتدرك قائــًل:

ــا  ــب عليه ــيدة زين ــد الس ــبة مول ــه بمناس ــرة الريف ــاد احل ــو ميع ــوم ه - الي
ــلم. الس

- حرة...؟!!
ــن  ــت م ــك لس ــدو أن ــرة.. يب ــيوخ احل ــار ش ــن كب ــراد م ــاج م ــم.. فاحل - نع

ــدى..؟ ــا ول ــت ي ــن أن ــن أي ــوار.. م اجل
- من القاهرة، وجئت ىف زيارة للحاج مراد.

- مرحًبا بك يا ولدى.. تفضل معى وسأدلك عى املنزل، هيا ...
ــوز ىف  ــتمر العج ــا اس ــوًيا بين ــارا س ــارس وس ــق ج ــى مرف ــوز ع ــتند العج اس

احلديــث قائــًل:
- إهنــا الليلــة الكبــرة ملولــد الســيدة زينــب رئيســة الديــوان وأم العزايــم مــدد 

يــا موالتــى مــدد..
مل يرتــح جــارس حلديــث العجــوز، فهــو بعيــد كل البعــد عــن الصوفيــة والبــدع 
املوجــودة ىف العــرص احلديــث، ولذلــك اكتفــى باالســتاع إىل العجــوز دون أن 
ينبــث بكلمــة وهــو يتبعه..حتــى تنامــى إىل أذنيــه هتــاف مجاعــى) اهلل.. اهلل ( يأتــى 
مــن داخــل املنــزل الــذى كان بابــه مفتوًحــا عــى مرصاعيــه وبــه ال يقــل عــن مائــة 
ــذى  ــيح جًداوال ــو الفس ــبية ىف البه ــد خش ــى مقاع ــني ع ــوا جالس ــرد تقريًبا،كان ف
ــن  ــدون وم ــال ينش ــبعة رج ــواىل س ــط ح ــا كان ىف الوس ــع، بين ــكل مرب ــذ ش يأخ

بينهــم كان احلــاج مــراد.. 
اســتقبله رجــل بشــوش وحيــاه دون أن يســمع مــا قالــه وهــو يأخــذه مــن يــده 
ــه  ــه وكأن وجُيلســه ىف مــكان بالقــرب مــن املنتصــف،  كان جــارس ينظــر لأمــر كل
ــه بالرغــم مــن ذلــك شــعر بتلــك القشــعريرة  ــي عــن تلــك الطقــوس، ولكن أجنب
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ــدو  ــراد يب ــاج م ــوت احل ــه، وص ــن حول ــاس م ــوع الن ــن خش ــده م ــرى ىف جس ت
واضًحــا رغــم اجلمــوع بصوتــه األجــش اجلهــورى، أمــا جــارس فلــم ُيبعــد عينيــه 

ــل وينشــد وهــو ىف قمــه النشــوة: ــذى كان يتاي عــن احلــاج وال
- بكم وبزينب طرزت شعري..   بكل ُسللة البيت األغِر..                                                       

وقفت عليكم ِشعري ونثرى   ..فياحظ الفواصل والروي.
بينا كان الرجال ينشدون وراءه ىف نشوة :

- اهلل اهلل ..
 - لقد باركتم األقطار ُطرا..بمكة أوبطيبة أوبمرصا ....
مقاكم هبا قد طاب نرا..فطاب الكون بالعرف الشذي.

- اهلل اهلل ..
- نشأت وعشت حمسوًبا عليكم..وسوف أموت منسوًبا إليكم ...

- فصى عليكم ريب وسلم..وأسعدين بقرب رسمدي.
- اهلل اهلل..

- لقد ضاقت مذاهبنا فجئنا..نلوذ فكن لنا ملجأ وحصنا ...
-  ونستجدي رضائكم علينا..فمن نرجو سوى آل النبي.

- اهلل اهلل ..
ــي  ــا آل النب ــدد ي ــد، م ــيدنا حمم ــا س ــك ي ــارك علي ــلم وب ــم وس ــى الله - وص

ــدد..  م
ــن  ــاق م ــارس باالختن ــعر ج ــرى وش ــرة أخ ــه م ــن حول ــوات م ــت األص تعال
ــى يستنشــق بعــض اهلــواء، وجلــس عــى أحــد  ــزل حت ــام مغــادًرا املن الزحــام، فق
املقاعــد اخلشــبية بجــوار املنــزل.. واســتمر احلــال هكــذا حتــى مــرت ســاعة 

ونصــف وبــدأت األصــوات ىف اخلفــوت تدرجيًيــا.



141

وفجــأة وجــد أمامــه احلــاج مــراد الــذى احتضنــه بشــدة وكأنــه يرحــب بصديــق 
قديــم ودعــاه للدخــول إىل املنــزل لكــن جــارس أخــربه انــه أتــى المــر هــام وعليــه 

االنــرصاف رسيًعــا. 
ــة  ــة طويل ــا جلس ــيكون لن ــا س ــاء، وبعده ــاول العش ــل أن نتن ــث قب - ال حدي

بــإذن اهلل..
ــزل  ــاب املن ــام أصح ــد ق ــاء، وق ــاول العش ــارس لتن ــراد ج ــاج م ــب احل اصطح
ــراد أرص  ــاج م ــه، إال أن احل ــى ليلت ــه ليق ــل وأرصوا علي ــرم ب ــد الك ــه أش بإكرام
عــى أنــه ضيفــه، وماهــى إال ســاعة أخــرى بعــد العشــاء حتــى كانــا يتســامران ىف 
رشفــة بمنــزل احلــاج مــراد حيــث حدثــه جــارس عــن حلمــه الليلــة املاضيــة.. وقــد 
شــعر أن احلــاج مــراد ال يصدقــه ألنــه ظــل وامًجــا حتــى بعــد أن انتهــى جــارس مــن 

احلديــث ممــا دعــى جــارس إىل أن هيتــف بــه ىف توتــر:
- حاج مراد.. يبدو أنك ال تصدقنى..ولكن...

قاطعه احلاج مراد ىف هدوء:
ــا ولــدى..كل مــا ىف األمــر أننــى قــد اشــتقت للشــيخ اهلامــى..  - أصدقــك ي
فنحــن مل نــرتك بعــض طــوال الســتني عاًمــا املاضية..صدقنــى يــا ولــدى منــذ وفاتــه 

وأنــا أشــعر بــه معــى مل يفارقنــى حلظــة..
ــى  ــم اهلل أن ــه يعل ــًدا، إال أن ــه جي ــى مل أعرف ــن أنن ــم م ــه فبالرغ ــة اهلل علي - رمح
أكــن لــه معــزة خاصــة ىف قلبــي.. ولكنــى أشــعر أن األمــر مل يكــن جمــرد حلــم وإنــا 
رســالة مــن الشــيخ، وليــس هنــاك مــن يمكنــه إجابــة تســاؤالتى ســواك يــا حــاج 

مــراد..؟
- بعدمــا تركتنــا املــرة املاضيــة يــا ولــدى ورحلــت إىل القاهــرة ىف نفــس الليلــة 
ــه..  ــربك ب ــر مل خي ــًرا آخ ــاك أم ــأن هن ــس إىّل ب ــى مه ــيخ إهلام ــا الش ــوىف فيه ــى ت الت

ــه. ــى ب ــى تعــود مــرة أخــرى.. لذلــك اخربن ــه اســتبقاه حت ولكن
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تطلع إليه جارس ىف دهشة وهو هيتف:
- أعود..؟!!، كيف كان عى تلك الثقة أنى سأعود..؟

- لقــد أخربنــى أن املهمــة التــى قمــت هبــا يــا ولــدى ليســت هــى املهمــة 
املقصــودة، وأن هنــاك مهمــة أخــرى أنــت مكلــف هبــا منــذ القــدم، وتلــك ســتكون 
مهمتــك احلقيقيــة.. وعندمــا ســألته كيــف عــرف أنــك أنــت املقصــود أخربنــى أنــه 
قــرأ ذلــك ىف عينيــك.. فالشــيخ إهلامــى كان لــه صلــة مــا بجــن الرصــد، فقــد كان له 
أوقــات ينعــزل فيهــا عنــا، وكنــت أســمعه بأذنــى هيمــس مــن داخــل غرفتــه.. املهــم 
أنــه رمحــة اهلل عليــه قــد أخربنــى أنــك الوحيــد القــادر عــى الوصــول يــا ولــدى.. 
أنــت صاحــب النصيــب القــادر عــى جتميــع اخلريطــة، ال تســألنى مــن أيــن عــرف 
ــن  ــا ع ــد.. أو رب ــن الرص ــه م ــه علم ــدو أن ــن يب ــك ولك ــم بذل ــك..؟، اهلل أعل ذل
ــك  ــذ أن وقعــت علي ــك املطلــوب من ــه تأكــد أن ــه هبــذا العــامل، ولكن ــق اتصال طري

عينــاه.. 
- ال زلــت أذكــر ملعــة عينيــه بمجــرد دخــوىل غرفتــه.. وقتهــا قلــت لنفــي أن 
ــة، وكأن هنــاك مــن اســتوىل عــى روحــه هــو  الرجــل يمتلــك نظــرات غــر طبيعي
اآلخــر، كنــت أشــعر بحديثــه داخــل عقــى قبــل أن يتكلــم، وال أخفيــك رًساأنــى 

قــد ارتعــدت بمجــرد رؤيــة الرجــل.. حتــى أخربنــى بــر فيــداخ..
نظر إليه احلاج مراد باستغراب قائًل:

- فيداخ َمن..؟!!
- ال عليك.. ال عليك.. ولتخربنى ما هى تلك األمانة يا حاج مراد ؟

- األمانــه مــا هــى إال برديــة مــا بداخــل صنــدوق خشــبي كان الشــيخ حيتفــظ 
بــه أســفل رسيــره.. وتلــك الربديــة هــى آخــر مــا كان يملكــه مــن املقــربة التــى قــام 
ــة  ــن خريط ــزء م ــا ج ــى أهن ــد أخربن ــايض، وق ــرن امل ــات الق ــا يف هناي ــده بفتحه ج
مقســمة إىل نصفــني تشــر إىل مقــربة مــا ىف مــكان بعيــد مل خيربنــى بــه، وقــد تناســيت 
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ــأن احتفــظ بتلــك  ــى ب ــاة يوصين ــل الوف ــه قب ــت ب ــى فوجئ املوضــوع وقتهــا، ولكن
األمانــة، وعندمــا أخربتنــى بحلمــك دهشــت ألنــه كان رمحــه اهلل يطلــق عليهــا لفظ 
األمانــه كــا جــاء ىف رؤيتــك.. املهــم أنــه طلــب منــى إخفائهــا جيــًدا، حتــى يأتــى 
وقــت ظهورهــا للنــور، وهــذا الوقــت ســيحني عندمــا تأتــى أنــت للبحــث عنهــا 
ــبحانك  ــًدا.. س ــك أب ــب ظن ــك وال ُأخي ــاندك وأدعم ــا أن أس ــى أيًض ــب من وطل

ريب.. لقــد تنبــأ الشــيخ إهلامــى بــا حيــدث بعــد موتــه تديًدا..مــدد ..مــدد
ــى مل أعــد أفهــم  ــراد، ولكن ــا حــاج م ــب ي ــأ بالغي ــادر عــى أن يتنب - ال أحــد ق

ــرة. ــة األخ ــة يف اآلون ــة الغراب ــوًرا يف غاي ــت أرى أم ــد أصبح يشء، فق
ــا  ــة ىف بلدتن ــايخ الصوفي ــار مش ــن كب ــة اهلل كان م ــه رمح ــى علي ــيخ إهلام - الش
والبــلد املجــاورة، وكونــه يأتيــك برســالة ىف احللــم فمعناهــا طيــب جــًدا يــا 
ــا  ــر.. فعندم ــك التغي ــن ذل ــتندهش م ــيتغر، وس ــك س ــرتى أن حال ــدى، وس ول
يصفــو القلــب تنجــى الرؤيــة ويبــرص اإلنســان مــا ال يبــرصه غــره مــن املبرصيــن،  
ــا وطهــًرا وبياًضــا، فالبــر  ــأ حًب ــذى امت ــه ال ــور قلب ــور البصــرة، ن ــرى بن فهــو ي
لدهيــم البــرص ولكــن قليــل هــم مــن يمتلكــون البصــرة التــي تضــئ هلــم ليبــرصوا 
احلقيقــة دون عنــاء، لــروا بواعــث القلــوب وحــرة العقــول، فيدلــوا غرهــم عــى 

ــا. ــة وإدراكه ــة احلقيق ــيهدهيم إىل رؤي ــذى س ــق ال الطري
- أدعــو اهلل أال يكــون هــذا التغيــر لأســوأ يــا حــاج مــراد، فــاهلل وحــده هــو 
مــن يعلــم مــا الــذى يقودنــى إليــه النصيــب كــا تقــول.. واآلن هــل ىل ىف احلصــول 

عــى األمانــة.
- إنــك هتيننــا بذلــك يــا ولــدى.. فأنــت لــن تصــل عــى أمانتــك إال بعــد ثلثــة 

أيام.
هتف جارس ىف توتر قائًل:

- ماذا..؟!!،وملا ثلثة أيام بالتحديد يا حاج مراد..؟



144

ــة  ــرم ورمح ــل ك ــا أه ــيت أنن ــدة، أنس ــك امل ــد تل ــد إال بع ــن البل ــرج م ــن خت - ل
ــى و...... ــيخ إهلام ــرف الش ــن ط ــز م ــف عزي ــت ضي ــودة، وأن وم

قاطعه جارس وهو حياول االعتذار منه:
- ربــا ســأفعل يف املــرة القادمــة، ولكــن اآلن لــدّى الكثــر والكثــر مــن 
املشــاغل، ويعلــم اهلل مــا أمــر بــه يف هــذه األيــام، لذلــك أســتأذنك أن تعطينــى إياهــا 

ــئت. ــا ش ــة ك ــرة القادم ــدك يف امل ــى عن ــدك أن أبق وأع
ابتسم احلاج مراد وهو ينهض لربت عى كتف جارس قائًل ىف هدوء:

- ال تاول يا ولدى، اسرتح اآلن، وسنتحدث ىف الغد إن شاء اهلل.
****
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عندمــا تأخــذ األمــور الصبغــة الدينيــة يتوقــف عقــل العــوام عــن التفكــري 
ويعطلــون عقوهلــم وينســاقون أمــام الشــعارات واملوروثــات التــي جيهلــون حتــى 
مصادرهــا، ولكنهــم يؤمنــون هبــا إياًنــا أعمــى جيعلهــم أداة ســهلة لتحقيــق أهــداف 
قــد تكــون بعيــدة كل البعــد عــن الديــن، ولكنــه اجلهــل هــو مــن يقودهــم إىل ذلــك 
املصــري، فيصبحــون مغيبــن، ومــا أســهل التحكــم يف شــعوب جاهلــة مريضــة 
مغيبــة، وخاصــة عندمــا ختلــق لدهيــم شــعوًرا باخلطــر والتهديــد الدائــم مــن ذلــك 
ــذى  ــى ال ــم احلقيق ــن عدوه ــون ع ــًا، فيلتفت ــم دائ ــذى يتهدده ــى ال ــدو الومه الع
ال ينخــر يف تاريهــم وتراثهــم وهويتهــم فقــط وإنــا يفســد عليهــم حارضهــم 

ــا. ــتقبلهم أيًض ومس
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مدينة بيتر هوف – روسيا

ىف صبــاح اليــوم التــاىل انطلقــت ســيارة ُمصفحــة تقــل مخســة رجــال، أحدهــم 
كان أليكــي رجــل مكســيم جوكــوف، الــذى كان يتطلــع بســعادة بالغــة إىل هــؤالء 
اجلالســني ىف املقعــد اخللفــى، حيــث جلــس يواكيــم عضــو املنظمــة وحــارس آخــر 
يتوســطهم رجــل يرتــدى عــى رأســه قلنســوة ســوداء أخفــت ملحمــه، وإن كانــت 

انتفاضــة جســده توحــى بأنــه ســيلقي حتفــه مــن شــدة الرعــب.
كانــت الســيارة ىف طريقهــا مرعــة إىل ضاحيــة بيرتهــوف والتــى تبعــد قرابــة 
ــة التــى  الثلثــني كيلــو مــرًتا عــن مدينــة ســان بطرســربج الروســية  تلــك الضاحي

بناهــا بطــرس األكــرب  لتكــون مقــًرا ألباطــرة روســيا.
قطــع اليكســى الصمــت وهــو ينظــر باســتمتاع إىل تلــك القصــور التــى تعــج 
هبــا الضاحيــة قائــًل للســائق بجــواره ىف مهــس حتــى ال يصــل صوتــه ملــن خلفــه :
ــا لتلــك املدينــة يــا جوزيــف.. إن مليــارات روســيا قــد جتمعــت ىف تلــك  - تًب

الضيعــة.
ــة.. وكل  ــم املحصن ــدى قلعه ــل إح ــا داخ ــزى، إنن ــا عزي ــا ي ــس املافي - ال تن

ــب.. ــان الرهي ــرص إيف ــاس بق ــك ال يق ذل
- نعــم إن كل مــرة أحــر فيهــا إىل قــرصه املنيــف يتجمــد الــدم ىف عروقــي يــا 

جوزيف..إننــا نســعى إىل إرضائــه بــأى شــكل ..
- وال تنس )فيرا ( نبينا املنتظر.
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- ال تذكرنــى ياجوزيــف.. فأنــا ال ينقصنــى رعًبــا أكثــر ممــا أنــا فيــه بالفعل،فأنــا 
ال يروقنــى األمــر كلــه.. وخصوًصــا ذلــك املدعــو فأنــا ال أرتــاح حتــى لرؤيتــه مــن 

بعيــد فــا بالــك ب....
قاطعه جوزيف وهو يقول بصوت خافت:

ــة  ــذه اجلاع ــا يف ه ــا.. فوجودن ــا ال يعنين ــل في ــب أن نتدخ ــي.. ال جي - أليك
ليــس لصبغتهــا الدينيــة، فمنــذ أن خرجنــا مــن الســجن ونحــن نعيــش يف رفاهيــة 
بعــد انضامنــا لتلــك اجلاعــة، وليــس لنــا أى شــأن بترصفاهتــم.. كل مــا علينــا هــو 
ــا ال  ــه م ــذا ونواج ــر كل ه ــى ال نخ ــا حت ــا وتعاليمه ــان بأهدافه ــر باإلي التظاه
ــا  ــا تعبن ــا عزيــزى، وأنن ــرة الصغــرى ي ــا بداخــل الدائ ــاه.. وال تنــس أنن ُتمــد عقب
ــت  ــد أصبح ــت ق ــا أن ــوف وه ــيم جوك ــدى مكس ــة ل ــك املكان ــا لتل ــى وصلن حت

ــا اليــرى أيًضــا. ــى ورب ذراعــه اليمن
- أعلــم ذلــك.. وأعمــل عــى ُأقــوى ثقتــه بــى يوًمــا بعــد يوم،وهــا أنــت تــرى 
أن أى عمليــات قــذرة ملكســيم ال يكلــف هبــا أحــًدا ســواى... هاهــو القــرص يلــوح 

ىف األفــق.. أمتنــى أن تكــون تلــك األمســية هادئــة يــا جوزيــف..
ــا  ــدوء ي ــك اهل ــك ذل ــد في ــة..؟ مل أعه ــتكون هادئ ــى س ــك الت ــية تل - أى أمس
أليكــي مــن قبــل، وخصوًصــا مــع وجــود تلــك الطريــدة التــى نجحــت ىف اإلتيــان 
هبــا مــن لنــدن.. أتذكــر رحلتنــا املاضيــة إىل باريــس.. إنــك تســتمتع باألمــر أكثــر 

مــن مكســيم ذاتــه يــا صديقــي.
ابتســم اليكــي ىف نشــوه بينــا اقرتبــت الســيارة مــن بوابــات القــرص، فأفســح 
هلــا رجــال األمــن حتــى مــرت مــن البوابــة واســتمرت ىف الســر قرابــة الكيلــو مــرت 

وســط النباتــات واألشــجار العاليــة حتــى اقرتبــت مــن بــاب القــرص ..
ــك  ــل أن يصطحــب ذل ــن قب ــا أليكــي واآلخري ــط منه توقفــت الســيارة ليهب
الرجــل املذعــور ومعــه يواكيــم تــارًكا جوزيــف واحلــارس اآلخــر، ســار أليكســى 
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ومــن معــه وســط احلــراس داخــل القرص..حتــى دخــل إىل تلــك الردهة الفســيحة، 
فاســتوقفهم احلــرس اخلــاص بعــض الوقــت حتــى ســمحوا هلــم بالدخــول إىل هبــو 
آخــر أكــرب، بينــا كان هنــاك عــدة رجــال جيلســون ىف أقصاها..وقــد وقــف رجــلن 
ــه  ــى ل ــى يعط ــه حت ــي بجانب ــف اليك ــذى توق ــق وال ــبي العتي ــاب اخلش ــام الب أم

مكســيم اإلذن باالقــرتاب..
كان البهــو مــن الداخــل فســيًحا وقــد علــت حوائطــه تلــك اللوحــات العامليــة 
ليبــدو مــع تلــك النقــوش التــى تزيــن جدرانــه وكأنــه متحــف كعــادة األباطــرة ىف 
القصــور الكلســيكية القديمة،وقــد كانــت تلــك هــى املــرة الثانيــة التــى يتواجــد 
فيهــا اليكــي ىف معقــل زعيــم مجاعــة خاليســتى وإمرباطورهــا األوحــد الطبيــب 
إيفــان كونيــف.. واملــرة األوىل التــى يقابلــه فيهــا وجًهــا لوجــه، حيــث أمــره 
مكســيم بإحضــار ذلــك اليهــودى إىل هنــا..كان مــن داخلــه يرتعــد ملقابلــة رئيــس 
التنظيــم أخــًرا..دار بعينيــه ىف أرجــاء املــكان الــذى يشــبه فعــًل القصــور القديمــة 
ــل، انعكســت عليهــا  ــه مثي ــة برخــام مل يَرل ــارصة، فقــد غطــت األرضي ألحــد القي
ألضــواء التــى انبعثــت مــن تلــك الُثريــات التــى تدلــت مــن ســقف البهــو املرتفــع 
والتــى يبــدو أهنــا كانــت مــن الذهــب اخلالــص، وتلــك األعمــدة املزينــة بنقــوش 
ذهبيــة ىف أشــكال دائريــة، بينــا افــرتش األرض ذلــك الســجاد اإليرانــى الكثيــف 
والــذى يمتــد اىل اجلــدار الضخــم املزيــن بصــوره راســبوتني وأمامها لوحــة جدارية 
رســمت عليــه بطولــه وبألــوان واضحــة لوحــة خلــق آدم للفنــان مايــكل أنجلــو.. 
ــه بتلــك اللوحــة األم  ــه عندمــا نظــر إليهــا مــن بعيــد فقــد ذكرت والتــى اقشــعر بدن
املوجــودة ىف كنيســة السيســتني ىف الفاتيــكان مقــر الكنيســة الكاثوليكيــة املقدســة..
وىف أقــى البهــو جلــس مخســة رجــال كان منهــم الزعيــم، وبجــواره ثلثــة مــن 
ــيم  ــوع مكس ــم ىف خض ــس أمامه ــد جل ــم، وق ــن هيئته ــدو م ــا يب ــن ك ــال الدي رج
جوكــوف رئيســه، وتــت أقــدام الزعيــم كان هنــاك كلبــان مــن طائفــة القوقــازى 
ــب.. ــو إىل الرع ــل يدع ــهد بالكام ــر.. كان املش ــم دب رويس كب ــم بحج كل منه
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فــإذا كان قــد دب الرعــب ىف قلبــه هــو فــا بــال تلــك الضحيــة التــى يمســك هبــا مــن 
رقبتــه.. والــذى مل يتوقــف عــن االرتعــاد حلظــة واحــدة وربــا توقــف قلبــه لــو كان 

يفهــم الروســية.
ــف  ــذى يق ــوف ال ــيم جوك ــو  مكس ــذا ه ــل ه ــراه، ه ــا ي ــي م ــدق اليك مل يص
مرتعــًدا أمــام زعيــم اجلاعــة..كان مكســيم يقــف بشــكل شــبه منحنــى أمــام عجــوز 
ــس  ــا جل ــأدب، بين ــره ىف ت ــف ظه ــه خل ــا يدي ــره واضًع ــن عم ــبعني م ــارب الس ق
رجــال الديــن يتحدثــون ىف هــدوء والزعيــم يســتمع ىف صمــت وهــو يمســح 

ــم.  ــه الضخ ــى رأس كلب ــه ع ــدى يدي بإح
اســتمر األمــر لعــر دقائــق تقريًبــا حتــى انــرصف رجــال الديــن ومــن خلفهــم 
مكســيم.. فأفســح اليكــي ويواكيــم املجــال ملــرور رجــال الديــن بينــا مهــس 

ــي: ــيم الليك مكس
- اترك هذا اليهودى بصحبة يواكيم، وتعال لتحر هذا العرض..

مهس اليكسى ىف حذر قائًل:
- أى عرض هذا يا سيدى..

متتم مكسيم ىف سخط:
- اصمــت وأفعــل كــا أمرتــك.. وكـــأن علينــا أن نــؤدى دورنــا ىف تلــك املهزلة 

التــى لــن تنتهــى، إننــا ىف طريقنــا لتغذيــه الفريســة ..
- أى فريسة تقصد.؟ال أفهمك يا سيدى..

- إذن اصمت ورس ..
ــن يذهــب  ــم إىل أي ــع مكســيم وهــو ال يعل ــم وتب ــرك اليكســى أســره ليواكي ت
هــؤالء الرجــال ومــن خلفهــم مكســيم..حتى صعــدوا الــَدرج املكســو بالســجاد 
الفاخــر، بينــا كان الدرابزيــن املمتــد بطــول الــَدرج يعلــوه قطــع فنيــة مــن العــاج 

الصــايف بأشــكال خمتلفــة.. 
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ســار اجلميــع حتــى توقفــوا أمــام بــاب واســع وقــف عــى جانبيــه ثلثــة حــراس 
قــام أحدهــم بفتــح البــاب ليدلفــوا منــه..و مــن خلفــه وعــى بعــد ثلثــة أمتــار كان 
هنــاك بــاب آخــر بجــواره حــارس آخــر مل يقــم بفتــح البــاب حتــى تــم غلــق البــاب 

األول..
ــح  ــا فت ــبب عندم ــه أدرك الس ــارس، ولكن ــرصف احل ــن ت ــي م ــش اليك انده
البــاب الثانــى، فقــد كان الظــلم يغطــى الغرفــة الفســيحة، فقــد ُأســدلت الســتائر 
ــوء  ــاك ض ــة كان هن ــن الغرف ــة.. وىف رك ــذ الغرف ــع نواف ــى مجي ــميكة ع ــة س خمملي
ضعيــف جلــس بجــواره شــاب يقــرأ ىف أحــد الكتــب.. وبمجــرد أن رآه مكســيم 
ــذب  ــاه إىل األرض وج ــه وعين ــى رأس ــو حين ــه وه ــدى ركبتي ــى إح ــط ع ــى هب حت
اليكــي ليفعــل مثلــه، بينــا كان الفضــول يقتــل اليكــي لرؤيــة ابــن اإللــه أخــًرا.

فلديمر  فيرا.......
اجتــه رجــال الديــن إىل الشــاب مبــارشة، وتقــدم أقلهــم ســنًا إىل منضــدة كبــرة 
توجــد بأحــد أركان الغرفــة، بينــا قــام كبرهــم بفتــح حقيبــة صغــرة كانــت معهــم 
ــس  ــو هيم ــم وه ــر إليه ــل نظ ــاكنًا، ب ــرك س ــذى مل حي ــاب ال ــاش الش ــط انده وس

ــه . ــه أن يتبين بصــوت واهــن مل يســتطع اليكــي الــذى كان ىف قمــة فضول
أخــرج رجــل الديــن مــن حقيبتــه شــمعدانني ووضعهــم عــى حافتــى املنضــدة، 
ومعهــم إنائــان وضــع بإحدامهــا مــاء مضــاف إليــه مــاء اللقــان الــذى أتــى بــه مــن 
ــتخدم  يف  ــذى يس ــّدس ال ــت املق ــن الزي ــارورة م ــح وق ــه مل ــر ب ــة، واآلخ الكنيس
ــاء كان  ــذه األثن ــرة،وىف ه ــاألرواح الري ــني ب ــخاص املمسوس ــى األش ــح ع املس
ــّي  ــيل(، ويص ــدي الصدرية)البدرش ــو يرت ــم وه ــًدا عنه ــف بعي ــرب يق ــس األك الق
صــلة الشــكر، ثــم بــدأ ىف التــلوة هامًســا ىف بدايــة األمــر بينــا تراجــع اآلخــران 

وجلســا بجــوار مكســيم واليكــي:
ــا كل مــرض  -  إهلــى تعهدهــم باملراحــم والرأفــات اشــفهم..انزع عنهــم وعنّ
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ــراض  ــني يف األم ــأوا مطروح ــن أبط ــرده، والذي ــراض اط ــقم، وروح األم وكّل س
ــا… أقمهــم وعزهــم، واملعذبــون مــن األرواح النجســة اعتقهــم مجيًع

ابتســم الشــاب ىف نشــوة حيــوان جائــع بــدأ ىف استنشــاق رائحــة الــدم أخــًرا، 
فوضــع الكتــاب ىف هــدوء وبــدأت عينــاه تلمــع ىف شــهوة عجيبة،بينا أخــرج القس 

إنجيــًل ليفتحــه عــى صفحــات حمــددة ويبــدأ ىف الرتتيــل:
- يــارب...كل حســد وكل جتربــة وكل فعــل الشــيطان ومؤامــرة النــاس 
ــياطنُي  األرشار وقيــام األعــداء اخلفيــني والظاهريــن انزعهــا عنا..يارّب..حتَّــى الشَّ
ُيؤِمنــوَن َتصَحُبهــم هــذِه اآليــات.. فبِاْســمي  ذيــَن  َلنــا بِاســِمَك.. والَّ خَتَضــُع 
ــياطني..وَيَتَكلَّمون بُِلغــاٍت ال َيعِرفوهَنــا.. يــارب..ال تــدع الشــيطان  َيطــُردوَن الشَّ
يطغينــا بواســع األمل..أبطــل عنــا يــا رب وعــن شــعبك كل األحــلم واخليــاالت 
واهلواجــس الشــيطانية..ِحل املأســورين مــن ربــاط الشــياطني..والذين يف املطابــق 
والســجون والذيــن يف الســبي والنفــي واملأســورين واملربوطــني بربــاط الســلطني 
والشــياطني ردهــم وأت هبــم مجيًعــا إىل املينــاء.. ســاملني غانمــني كاســبني رابحــني 

معــايّف النفــس واجلســد والــروح.. آمــني.
ومن خلفه بعيًدا كان القسان اآلخران يرددان:

- آمني...
بــدأ الشــاب ىف التملمــل وإصــدار أصــوات غريبــة، ثــم مــا لبــث أن بــدأ 
صوتــه ىف االرتفــاع تدرجيًيــا وهــو يصيــح ويتحــدث بلغــة غــر مفهومــة ممــا أرعــب 

ــدة... ــن املنض ــرتب م ــو يق ــه وه ــتمر ىف صلوات ــس اس ــن الق ــع، ولك اجلمي
ووضــع إهبــام يــده اليمنــى يف قــارورة الزيــت وهــو يقــرتب مــن الشــاب الــذى 
بــدأ جســده ىف االنتفــاض وهــو ينهــض مذعــوًرا ليلتصــق باجلــدار األســود الــذى 
ــو  ــده وه ــيض ىف ي ــه الف ــًكا بصليب ــجًعا ممس ــر متش ــس آخ ــرتب ق ــا اق ــه.. بين أمام

يشــر بيــده األخــرى إىل  جبهــة الشــاب قائــًل ىف صــوت جهــورى :
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- ليبعد عنه كل روح رشير نجس خمفي قاطن يف قلبه..
ــزوى  ــو ين ــض وه ــذى انتف ــاب ال ــط رصاخ الش ــرات وس ــلث م ــا  ث وكرره
مذعــوًرا ىف أحــد أركان الغرفــة، بينــا قــام القــس الثالــث بعــد أن مــأ أحــد 
األكــواب مــن اإلنــاء املمــزوج بــاء اللقــان، وبــدأ ىف ترديــد صلــوات أخــرى وهــو 
ــلث  ــاء ث ــخ يف امل ــرات، وينف ــلث م ــب ث ــكل صلي ــى ش ــه ع ــاء بإصبع ــرش امل ي

ــًل:  ــرات قائ م
ــا آمــرك  - لتنســحق تــت علمــة رســم صليبــك مجيــع القــوات املضــادة.. أن

باســم الــرب يســوع أن تفــارق هــذا اإلنســان..
واقــرتب باملــاء مــن وجــه الشــاب الــذى فــر ليقــف ىف منتصــف الغرفــة ويطلــق 
ضحكــة خلــع هبــا قلــب املوجوديــن بــا فيهــم رجــال الديــن.. وفجــأة تغرصوتــه 
إىل صــوت أجــش وبــدأ التغيــر  يصــل إىل ملحمــه التــى تولــت فأصبحــت 
شــيطانية،وهو ينظــر للجميــع وهــم ىف رعــب هائل،ثــم تركــو فظــل يــدور حــول 
ــة  ــاه املقدس ــرى باملي ــرة أخ ــس م ــه الق ــرتب من ــة.. اق ــة عنيف ــز بطريق ــه وهيت نفس
حمــاواًل نثرهــا عــى وجهــه مــع اســتمراره ىف تــلوة صلواتــه فدفعــه الشــاب حتــى 
اقــرتب مــن بــاب الغرفــة، وهــو يــرصخ بتلــك اللغــة الغريبة،وفجــأة وقــف عــى 
ســاق واحــدة ثــم أخــذ يميــل بجســده إىل الــوراء شــيًئا فشــيًئا حتــى المســت 
رأســه أرضيــة الغرفــة، كل هــذا دون أن يســقط أو تتحــرك  قدمــه الثابتــة مــن فــوق 
األرض،واســتمر عــى هذاالوضــع لدقائــق وهــو يصيــح ويــرصخ بصوتــه املخيــف 

..
اقــرتب منــه القــس اللحــوح مــرة أخــرى بمياهــه املقدســة وهــو ينثرهــا 
ــس  ــع الق ــة، فدف ــر عادي ــوة غ ــه ق ــة كان لدي ــذه احلال ــاب ىف ه ــن الش ــه، ولك علي
مــرة أخــرى وجثــم عــى صــدره صارًخــا وهــو يقــرتب بوجهــه مــن وجــه القــس 
الــذى بــدأ ىف االرتعــاد، ثــم تنــاول الشــاب قــارورة امليــاة املقدســة ودفعهــا ىف فــم 
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القــس وهــو يغلــق إيــاه بقــوة غــر طبيعيــة، فقفــز القســان اآلخــران حماولــني إنقــاذ 
زميلهــم، ولكــن الشــاب كان قــد كتــم أنفاســه لأبــد بعــد أن خنقتــه القــارورة، ثــم 
ــاواًل الشــمعدان مــن جــواره عــى املنضــدة وهــو يمســك بتلبيــب أحــد  قفــز متن
القساوســة اآلخريــن وهــو يدفعــه داخــل قفصــه الصــدرى، فخــرج مــن الناحيــة 
األخــرى مــن صــدره ىف مشــهد مرعــب، بينــا تناثــرت الدمــاء عــى األرض، 
وعندمــا حــاول األخــر اهلــرب منــه تعثــر مــن شــدة الرعــب ووقــع أرًضــا، 
فاقــرتب منــه الشــاب وهــو يدفــع بأصابعــه إىل داخــل عينــي الرجــل الــذى حــاول 
ــه  ــرج عيني ــد أن أخ ــه إال بع ــدوى، ومل يرتك ــن دون ج ــا لك ــه صارًخ ــص من التمل

ــاة.. ــارق احلي ــى ف ــب حت ــرصخ ىف أمل ورع ــل ي ــب، والرج ــهد مرع ــا ىف مش متاًم
وىف هــذه األثنــاء كان اليكــي ومكســيم يقفــان مرتعديــن بجــوار البــاب الــذى 
حــاوال فتحــه مــراًرا، لكنــه كان قــد أغلــق مــن اخلــارج جيــًدا، فاقــرتب الشــاب مــن 
اليكســى األقــرب إليــه والــذى كان وجهــه ىف شــحوب األمــوات فدًنــا مــن وجهــه، 
ــاض  ــديد البي ــا، ش ــق تقريًب ــاب أمه ــرب.. كان الش ــن ق ــراه ع ــرة كان ي وألول م

بصــورة ملحوظــة، ولكــن ملحمــه ىف تلــك اللحظــة كانــت أقــرب للشــيطان ..
بــل شــعر  يقــاوم ومل يتحــرك  فلــم  باليكــي مــن رقبتــه  الشــاب  أمســك 
بشــحنة كهربائيــة كانــت كفيلــة أن تقــيض عليــه ىف احلــاالت العاديــة، لكــن كميــة 
ــه مــن ذلــك املصــر  ــق األخــرة أنقذت ــى أفرزهــا جســده ىف الدقائ األدرينالــني الت

املحتــوم.
ــة  ــه أربع ــه يتبع ــان بكلبي ــم ايف ــل الزعي ــه ودخ ــن خلف ــاب م ــح الب ــأة ُفت وفج
رجــال أشــداء وبمجــرد رؤيــة هــذا الشــيطان للزعيــم، تغــرت ملحمــه حتــى عــاد 
كــا كان وهــدأ متاًمــا واقــرتب منــه حمتضنًــا إيــاه والزعيــم يبتســم وهــو يربــت عــى 

خــدى الشــاب الشــيطان..
بــدأت الــكلب تــزوم وهــى تقــرتب مــن اجلثــث، وكأهنــا تتســاءل فيــا بينهــا أمل 
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يكــن هــؤالء أحيــاء يرزقــون منــذ مــا يقــرب الســاعة.. كاد أليكــي امللقــى أرًضــا 
ــه أن  ــوأ كوابيس ــى ىف أس ــل حت ــن يتخي ــم يك ــه، فل ــدة رعب ــن ش ــه م ــد وعي أن يفق
يدخــل بقدميــه إىل كهــف هــذا الشــيطان، شــعر بإعيــاء شــديد وهــو يلتفــت عــى 

يمينــه قبــل أن يفقــد وعيــه ليجــد مكســيم وقــد غــاب عــن الوعــى بــدوره.
****

بعــد حــواىل نصــف ســاعة تقريًبــا كان اجلميــع موجوديــن ىف البهــو اخلارجــى 
للقــرص، حيــث جلــس الزعيــم ايفــان كونيــف وبجــواره مكســيم الــذى أفــاق بعــد 
فــرتة وجيــزة، بينــا جلــس ىف الكــريس املقابــل العجــوز اليهــودى انتونــى شــافال 
ــو  ــة وه ــا وخاص ــب عرًق ــذى كان يتصب ــروف، وال ــزى املع ــار اإلنجلي ــر اآلث تاج
ينظــر برعــب إىل اليكــي الــذى تســبقه ســمعته دائــًا داخــل اجلاعــة، بينــا وقــف 

يواكيــم بعيــًدا عنهــم.. ىف حــني متلمــل ايفــان قائــًل وهــو حيتــي كأس الفــودكا:
- أكمل أهيا اليهودى.

ازدرد أنتونى لعابه ىف صعوبة وهو هيتف ىف توتر:
- هــذا كل مــا حــدث يــا ســيدى أقســم لــك.. فقــد أرســلت إيــزاك إىل 
القاهــرة ولكنــه مل يفلــح ىف احلصــول عــى الربديــات املطلوبــة، حتــى بعــد مقتلــه مل 
أســتطع التواصــل مــع ديفيــد هــو اآلخــر، وعلمــت فيــا بعــد أن املــرصي قــد قــام 
بتســليم الربديــات إىل الرطــة هنــاك والتــى احتفظــت هبــا بمخــازن األدلــة، أمــا 
بخصــوص برديــات ســوتى فأنــا مل أدع مــكان إال وبحثــت عنهــا بــه، وقــد بذلــت 
قصــارى جهــدى حتــى علمــت مــن تلــك اجلاعــة الدينيــة اليهوديــة مــكان برديــات 
ــرد  ــودى وبمج ــامل اليه ــك الع ــا ذل ــظ هب ــى احتف ــة الت ــوتى« األصلي ــن »س الكاه
علمــى قمــت بإخبــار يواكيــم باملــكان الــري الــذى خيفــي فيــه أبنــاء تلــك الطائفــة 
مقتنياهتــم الريــة، وهــا أنتــم قــد حصلتــم عــى تلــك الربديــات بعــد أن ارتكبتــم 
تلــك املذبحــة.. وبســبب مــا حــدث حــاول اليهــود التخلــص منــى لشــكهم أنــى 
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نقلــت لكــم رس تلــك الربديــات التــى تشــر إىل وجــود اخلريطــة األصليــة وتتــوى 
عــى رس الكتــاب املقــدس للكاهــن ســوتى.. لــوال أنــى هربــت وطلبــت محايتكــم، 

وهــذا ماجــاء يب إىل روســيا ومقابلــة الســيد مكســيم الــذى أحرنــى إىل هنــا.
ــى  ــو حيتس ــى ىف رشود وه ــع إىل أنتون ــل يتطل ــل ظ ــة، ب ــان بكلم ــس إيف مل ينب
الفــودكا، والتــى بــدا وكأنــه وقــع تــت تأثرهــا، حتــى نظــر إىل مكســيم وهــو يشــر 

بســيجاره إىل أنتونــى قائــًل ىف بــرود:
- مــا رأيــك يــا مكســيم..؟، هــل يشــكل وجــود ذلــك اليهــودى مصــدر خطــر 

علينــا أم نرتكــه ونكتفــي بــا قدمــه لنــا مــن خدمــات.
ــة،  ــك الغرف ــا دار ىف تل ــد م ــراب بع ــن االضط ــى م ــزال يعان ــيم ال ي كان مكس
لكنــه حــاول أن يتاســك، فقــد كان يضمــر كل الــر هلــذا الطبيــب زعيــم اجلاعــة 
اخلــرف.. كان لديــه الكثــر مــن التحفظــات عــى ســلوكه وســلوك مجاعة خاليســتى 
التــى يقودهــا، كــم كان يتمنــى أى فرصــة.. بــل جمــرد نصــف فرصــة للقفــز عــى 

كــريس زعيــم مجاعــة خاليســتى الريــة.. 
أفاق مكسيم من رشوده عى صوت إيفان الذى هتف به قائًل:

- مكسيم.. أين رشدت يا رجل..؟، فأنا من حيتسى الفودكا ولست أنت.
انتبه مكسيم عى صوت إيفان فاعتدل ىف جملسه قائًل :

- أنــا ال أجــد أى فائــدة مــن هــذا العجــوز، صحيــح أنــه قــد أدى إلينــا خدمات 
ــات  ــم بردي ــذى يض ــاب ال ــكان الكت ــى م ــدنا ع ــه أرش ــع أن ــا بالطب ــدة، أمهه عدي
ــع  ــة م ــؤالء الكهن ــا ه ــام هب ــى ق ــة الت ــك اجلريم ــن تل ــفت ع ــى كش ــوتى« الت »س
امللــك الشــاب.. كــا كشــفت عــن رس اخلريطة،ونحــن نبحــث عــى قــدم وســاق، 
ــد أوشــكوا  ــا عمــلء اآلن ىف القاهــرة ق ــب، ولدين ــدى إليهــا ىف القري وســوف هنت
عــى التوصــل لتلــك اخلريطــة.. ولكــن هــذا العجــوز مل يعــد ذو فائــدة بالنســبة لنــا، 

لذلــك جيــب التخلــص منــه ىف أقــرب فرصــة ..
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قــال ذلــك وهــو ينظــر بطــرف عينــه إىل إيفــان الــذى يبــدو أنــه مل يــِع مــا تفــوه بــه 
األخــر.. ولكنــه الحــظ ارجتــاف أنتونــى فابتســم قائــًل ىف برود:

ــاء  ــى مومي ــول ع ــعى للحص ــة تس ــة ديني ــا كجاع ــم أنن ــت تعل ــى.. أن - أنتون
ــذ  ــا من ــة أنــت ال تعلمهــا، ولكنهــا مقدســة ىف تارخين امللــك الشــاب ألســباب ديني
أيــام امُلعّظــم راســبوتني، ونســعى جاهديــن بشــتى الطــرق للحصــول عــى اخلريطــة 
ــا رس  ــم..؟ م ــم أنت ــاذا عنك ــت التضحيات..ف ــا كان ــا أيًّ ــًا إليه ــتقودنا حت ــي س الت
ذلــك اإلرصار اليهــودى للحصــول عــى تلــك املوميــاء..؟ وخاصــة مــن مجاعــات 
دينيــة متشــددة.. بالتأكيــد لديكــم دافــع قــوى لذلــك، ولــدى الفضــول ألعرفــه.

خفض أنتونى رأسه ىف استسلم وهو جييب إيفان:
- حســنًا يــا ســيدى ســأخربك بالــر الــذى جيعلنــا نحــن أيًضــا عــى اســتعداد 
ــد  ــد.. فبع ــوذ وىل العه ــر املنب ــاء األم ــى مومي ــول ع ــاٍل للحص ــكل غ ــة ب للتضحي
اكتشــاف البعثــة الفرنســية ملقــربة الكاهــن »ســوتى« والعثــور عــى تلــك الربديــات 

...
قاطعه إيفان متأفًفا، وهو حيتسى كأًسا أخرى:

- نحــن نعلــم كل ذلــك، وقــد اطلعنــا عــى كل مــا ورد بتلــك الربديــات، والتي 
يــروى فيهــا الكاهــن »ســوتى« عــن قيامــه باالشــرتاك مــع ثلثــة آخريــن مــن كهنــة 

املعبــد بقتــل ابــن وىل العهــد تقريًبــا.. ال أتذكــر  اســمه..ما اســمه يــا مكســيم..؟
بادره مكسيم قائًل بحنق:

- األمر »يس أوزير« ابن وىل عهد رمسيس الثانى األمر«خا ام واس«
- نعم.. نعم.. فلتكمل أنت يا مكسيم لعله يصحح لنا إن أخطأنا.

اعتــدل مكســيم  وهــو يغــى حقــًدا وحنًقــا مــن ذلــك املتغطــرس إيفــان ولكنــه 
كتــم مشــاعره ليكمــل ىف بــرود:
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- حســنًا يــا ســيدى.. فبعــد أن اشــرتك الكهنــة األربعــة ىف قتــل األمــر الشــاب، 
يبــدو أن الكاهن«ســوتى« قــد شــعر بتأنيــب الضمــر، فقــام بتدويــن مــا حــدث يف 
ــول  ــكان جمه ــا ىف م ــم إخفائه ــر ت ــاء األم ــا إىل أن مومي ــار فيه ــي أش ــه، والت برديات
ألهنــا ملعونــة، فصاحبهــا كان ســيجلب الدمــار واخلــراب عــى أرض طيبــة، 
ولذلــك وقبــل أن يمــوت ذلــك الكاهــن َدّون تلــك املذكــرات، والتــى أشــار فيهــا 
أيًضــا إىل أنــه تــم إخفــاء كتــاب حيــوى أرسار اآلهلــة املقدســة ويقصــد بذلــك تلــك 
التــي تســمى برديــات تــوت، وذلــك ىف مقابــر الكهنــة األربعــة والذيــن تــم حمــو 
ــم  ــد ت ــا عــى تلــك األرسار، وق ــى، حفاًظ ــخ الفرعون ــاء اســمهم مــن التاري وإخف
اكتشــاف مقربتــني مــن مقابــر هــؤالء الكهنــة باإلضافــة إىل مقــربة الكاهن »ســوتى« 
وهــى مقابــر الكهنــة »وامخــوس« و«امنــى نخــت«، وىف إحدامهــا كان هنــاك نصــف 
اخلريطــة، والنصــف اآلخــر يف املقــربة املتبقيــة التــي مل تكتشــف والتــي ســنتوصل 

إليهــا بإســلوبنا نحــن.. أليــس كذلــك يــا أهيــا اليهــودى.
ابتسم أنتونى بمرارة ورعب وهو يقول ملكسيم:

- يبــدو أنــك اطلعــت جيــًدا عــى الكتــاب الــذى حصلــت عليه أنــت ورجالك 
يــا ســيد مكســيم، ولكــن كــا تتذكــر هــذا تذكــر أيًضــا أن يــداك ملطختــان بدمــاء 

ديفيــد وزوجتــه حرًقــا، فأنــت ال تقــل نازيــة ووحشــية عــن هتلــر.
ضحك مكسيم ىف برود وهو يتطلع بسخرية إىل أنتونى قائًل:

ــا  ــا ي ــى عليه ــد بن ــه ق ــم كل ــا..؟!! إن تارخيك ــاء هن ــن الدم ــدث ع ــن يتح - م
عزيــزى، وكأهنــا قربــان تتقربــون بــه، املهــم هــو أننــا قــد قطعنــا نصــف الطريــق إىل 
هدفنــا، وهــو ليــس هــدف شــخي أهيــا اليهــودى بــل هــو ألجــل مجاعــة خاليســتى 

املقدســة.
كان أنتونــى يشــعر بــأن هــذا الروســى اللعــني لــن يعفــو عنــه ويطلــق رساحــه، 
لذلــك اجتــه بنظــره إىل إيفــان الــذى جيلــس ىف هــدوء دون أن يتكلــم، وهــو هيتــف 

متوســًل وهــو يشــر إليــه بكلتــا يديــه املقيدتــني:
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- سيد إيفان.. هل ىل أن تفك قيدى.. فأنا ال أتمل تلك القيود احلديدية.
ــده،  ــك قي ــمئزاز ليف ــودى باش ــن اليه ــرتب م ــده فاق ــي بي ــان ألليك ــار إيف أش
فأمســك أنتونــى برســغه وهــو يتحســس مــكان القيد..وقــام هبــدوء وكأنــه ضيــف 
ــق إيفــان، فصــب  ــاول كأس مــن الفــودكا الروســية فواف ــان بتن وهــو يســتأذن إيف

ــا وهــو يســتدرك ىف احلديــث : أنتونــى لنفســه كأًس
- نحــن ال هيمنــا املــوت، وال هيمنــى إن مــت اآلن أو بعــد عــر ســنوات.. فقد 
ــع األطــراف، منكــم  ــى حاولــت أن أســتفيد مــن مجي ــدة أنن ــى الوحي ــت غلطت كان
ــة.. ولكــن مل يعــد ذلــك مهــًا اآلن.. ســأصارحك  ــة اليهودي ومــن اجلاعــة الديني
ــد  ــيض.. فبع ــرن م ــود لق ــيدى يع ــا س ــا ي ــِر إرصارن ــان، َف ــيد إيف ــا س ــة ي باحلقيق
اكتشــاف تلــك الربديــات وفــك رموزهــا اتضــح لنــاأن الكاهــن »ســوتى« مل 
ــى  ــى ع ــط ع ــاهًدا فق ــل كان ش ــر«، ب ــر »يس أوزي ــر الصغ ــل األم ــرتك ىف قت يش

ــة.. ــا الكهن ــي ارتكبه ــة الت ــك اجلريم تل
متتم إيفان وقد أثار حديث أنتونى اهتامه: 

- ومِلَ قام الكهنة بقتله..؟
اعتدل أنتونى وقد تأكد أنه قد نجح ىف إثارة اهتام إيفان:

ــر،  ــب األم ــن طبي ــه كان اب ــا إم واس« ولكن ــر »خ ــن األم ــن اب ــه مل يك - ألن
فــوىل العهــد »خــا إم واس« ظــل فــرتة دون إنجــاب بالرغــم مــن قيــام الكهنــة 
بعــلج زوجتــه بكافــة الطــرق واألعشــاب وحتــى التعاويــذ الســحرية، إىل أن 
ــد  ــود اجلدي ــاء املول ــى ج ــرص، حت ــن بالق ــعد كل م ــوم، وس ــه ذات ي ــت زوجت محل
إىل الدنيــا، والــذى ســاه األمــر »ســى أوزيــر« وســعد بــه كثــًرا واهتــم بــه وأواله 
ــه وجــل اهتامــه، ونشــأ األمــر الصغــر يف كنــف وىل العهــد األمر«خــا إم  رعايت
واس« إىل أن شــب وأصبــح يتوقــع لــه شــأن ومكانــة كبــرة وخاصــة بعــد أن واجــه 

ــم..... ــى، ث ــاحر احلبش الس
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ــان  ــادره إيف ــر، فب ــكلم والتوت ــده ال ــا أجه ــعل وكأن ــو يس ــى وه ــف أنتون توق
ــول: ــًل ىف فض قائ

- ثم ماذا أهيا العجوز..؟
استدرك أنتونى احلديث قائًل: 

- ذات ليلــة مــرض طبيــب األمــر وىل العهــد، فقــد أصيــب بمــرض صــدرى 
ــث  ــاعده، حي ــع مس ــدث م ــد يتح ــد العبي ــمعه أح ــه س ــل موت ــه، وقب أودى بحيات
ــان ذلــك األمــر  ــا خيفي ــان، ولكنهــا كان اكتشــف مــن خــلل حديثهــا أهنــا هيودي

ــة املعبــد. ــا مــن االضطهــاد والقتــل مــن قبــل كهن خوًف
قاطعه مكسيم وهو هيتف بسخرية:

- وما علقة ذلك بمقتل األمر الشاب أهيا اليهودى املأفون.
تطلع إليه أنتونى ىف غيظ ولكنه أخفى مشاعره تلك وهو يستدرك:

- لقــد ســمعه العبــد وهــو يعــرتف ملســاعده بأنــه الوالــد احلقيقــى لأمــر 
ــاج حبهــا، كــا  ــر«، فقــد أحــب األمــرة، فــكان األمــر هــو نت الشــاب »يس أوزي
أخــربه أن األمــر هــو أمــل اليهــود الذيــن عاشــوا يف مــرص بــذل ومهانــة، وعانــوا 
ــو  ــا ه ــا، فه ــرص  يوًم ــك م ــود مل ــل اليه ــوىل نس ــل يف أن يت ــاد، األم ــن االضطه م
أحــد أفــراد العائلــة املالكــة والفرعــون املنتظــر مــن نســل اليهــود، وأوىص مســاعده 
أن يتــوىل األمــر الصغــر بالعنايــة ويلقنــه تعاليــم اليهوديــة دون أن يشــعر بــه أحــد 

ــد . ــة املعب ــه كهن حتــى ال يؤذي
ضحك مكسيم وهو هيتف ىف سخرية :

ــة  ــأي هيودي ــرف، ف ــوز اخل ــا العج ــى أهي ــم أمريك ــح لفيل ــة تصل ــذه القص - ه
تتحــدث عنهــا، هــل ال زلتــم ترتعــون يف تلــك التخاريــف مــن أن رمســيس الثانــى 

هــو فرعــون اخلــروج.



160

- نعــم.. أقســم بالــرب أنــه فرعــون اخلــروج، ولكــن املرصيــني حياولــون دائــًا 
نفــى ذلــك.

أشار إليه إيفان قائًل ىف هدوء :

- فلتكمل أهيا اليهودى .

أومأ أنتونى برأسه إجياًبا وهو يستدرك قائًل:

ــب اليهــودى ملســاعده،  ــه الطبي ــذى أرس ب ــث ال ــد احلدي - بعــد أن ســمع العب
ــق  ــذى اتف ــرو« وال ــن »نف ــة الكاه ــر الكهن ــمعه لكب ــا س ــل م ــور بنق ــى الف ــام ع ق
ــك  ــاعده وكذل ــودى ومس ــب اليه ــن الطبي ــص م ــى التخل ــة ع ــة األربع ــع الكهن م
التخلــص مــن األمــر الشــاب دون أن يعلــم وىل العهــد وزوجتــه أو  والــده 
العامــة  إىل  ومنــه  القــرص  األمــر يف  ينتــر  وذلــك حتــى ال  بشــىء  الفرعــون 
وتتدنــس العائلــة املالكــة وتذهــب هيبــة فرعــون العظيــم بــني الرعيــة، لذلــك قــام 
الكهنــة األربعــة بتنفيــذ مــا طلبــه منهــم كبــر الكهنــة، وقامــوا بدفــن موميــاء األمــر 
ــر، ومل يعلــم أحــد عــن األمــر  ــه أي أث ــة حتــى ال يظهــر ل الصغــر يف مقــربة جمهول
شــيًئا، وخيــم احلــزن عــى القــرص الختفــاء األمــر املفاجئ،وظــل وىل العهــد عــى 

ــرى. ــرة أخ ــعادته م ــه س ــود ل ــر« لتع ــر »أوزي ــر الصغ ــى رزق باألم ــه حت حزن

قاطعه مكسيم مرة أخرى وهو يصفق بيده ىف سخرية الذعة:

ــم  ــو متعتك ــخ ه ــف التاري ــة، إن تري ــم املفضل ــن هوايتك ــًدا م ــوا أب ــن متل - ل
ــاب  ــر الش ــاء األم ــى مومي ــور ع ــعون للعث ــم تس ــًا فأنت ــدى، وطبع ــم األب ودينك
حتــى تثبتــوا أن العائلــة املالكــة كان نســلها مــن اليهــود، وربــا يــؤدى ذلــك لقصــة 
ثانيــة وثالثــة حتــى تنتهــون إىل نســبة احلضــارة الفرعونيــة وأجمادهــا إليكــم، ولكــن 
ــك  ــن تل ــرف م ــر أى ح ــا مل يذك ــذى بحوذتن ــاب ال ــزور أن الكت ــا امل ــَس أهي ال تن

ــى هتلــوس هبــا. ــف الت التخاري
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تطلع إيفان ملكسيم وهو هيتف بغضب :

- مكسيم ال تقاطعه مرة أخرى، ودعه يكمل .

وأشار إىل أنتونى الذى رمق مكسيم بنظرة انتصار ليكمل :

- لدينــا الكثــر مــن الربديــات املخفيــة حيــث نحتفــظ بــكل أرسارنــا املقدســة 
يــا ســيد مكســيم..املهم أنــه لســبب مــا وقبــل وفــاة الكاهن«ســوتى« عكــف عــى 
كتابــة أدق أرسار املعبــد اجلنائــزى، وكيــف قــام بقيــة الكهنــة بقتــل األمــر الشــاب 
حلايــة أرض طيبــة واحلفــاظ عــى نقــاء الــدم امللكــى ألرسة فرعون العظيــم، وكيف 
قامــوا بإخفــاء جثتــه ىف مــكان مــا ىف مقاطعــة »أيمنتى«التــى كانــت عاصمتهــا 
مدينــة »بديــت« والتــى كانــت أيضــا عاصمــة مملكــة الشــال.. والتــي يطلــق عليهــا 
اآلن دمنهور..وقــد تــم تديــد املــكان عــى نطــاق واســع ىف حــدود دائــرة قطرهــا 
ــيد  ــا س ــه ي ــذى رسقت ــاب ال ــوب ىف الكت ــك مكت ــن أن ذل ــرتات.. أظ ــة كيلوم مخس
مكســيم..ولكننا عجزنــا منــذ القــرن املــايض عــن الوصــول إىل مــكان تلــك املقربة، 
ــي تقــع يف هــذا النطــاق، ولكــن مل  ــة األراىض الت فقــد ســعينا للحصــول عــى كاف
ــا ففــي املــكان املحــدد يقــع قريــة كاملــة يطلــق عليهــا )دميتــوه(،  يكــن ذلــك ممكنً
ــة وال  ــا يف أن يأخــذ األمــر شــكل آخــر ال ترفضــه الشــخصية املرصي لذلــك فكرن

تبحــث وراءه، أال وهــو الشــكل الدينــى .

ردد إيفان باندهاش:

- شكل دينى..؟ وكيف ذلك يا أنتونى..؟

ــل  ــف عق ــة يتوق ــة الديني ــور الصبغ ــذ األم ــا تأخ ــى، فعندم ــكل دين ــم ش - نع
العــوام عــن التفكــر ويعطلــون عقوهلــم وينســاقون أمــام الشــعارات واملوروثــات 
ــا أعمــى جيعلهــم أداة  ــون هبــا إياًن ــى مصادرهــا، ولكنهــم يؤمن ــي جيهلــون حت الت
ــه اجلهــل  ــن، ولكن ــدة كل البعــد عــن الدي ــد تكــون بعي ــق أهــداف ق ســهلة لتحقي
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هــو مــن يقودهــم إىل ذلــك املصــر، فيصبحــون مغيبــني، ومــا أســهل التحكــم يف 
ــر  ــعوًرا باخلط ــم ش ــق لدهي ــا ختل ــة عندم ــة، وخاص ــة مغيب ــة مريض ــعوب جاهل ش
والتهديــد الدائــم مــن ذلــك العــدو الومهــى الــذى يتهددهــم دائــًا، فيلتفتــون 
عــن عدوهــم احلقيقــى الــذى ال ينخــر يف تارخيهــم وتراثهــم وهويتهــم فقــط وإنــا 

ــا. ــتقبلهم أيًض ــم ومس ــدعليهم حارضه ُيفس

تطلع إليه مكسيم وهو يضحك ُمعلًقا ىف سخرية:

- الشيطان يعظ...

جتاهله أنتونى وهو يستدرك قائًل:

ــيد  ــا س ــد ي ــرة.. واملول ــو حص ــد أب ــمى مول ــا يس ــق م ــن طري ــك ع - كان ذل
ا كل عــام ملارســة  إيفــان هــو جتمــع دينــى ألبنــاء طائفــة مــا، جيتمعــون ســويًّ
طقوســهم الدينيــة وشــعائرهم، وألننــا نفهــم طبيعــة املرصيــني الذيــن رفضــوا بيــع 
أراضيهــم ىف دميتــوه، فقــد كان علينــا التفكــر بطريقــة أخــرى، فأرســلنا أحــد كبــار 
احلاخامــات اليهــود إىل املنطقــة، وقمنــا بصنــع هالــة دينيــة حولــه قدســها املرصيــون 
ــك  ــام ىف تل ــتقرار احلاخ ــد اس ــت.. فبع ــهور مض ــى ش ــا حت ــن وقته ــل م وقتها..ب
ــا القصــص حولــه،  ــا لــه هالــة دينيــة، واختلقن ــة املائــة عــام صنعن البلــدة منــذ قراب
فنرنــا بــني العامــة أن اســمه يعقــوب أبــو حصــرة، كان يعيــش يف املغــرب وأراد 
احلــج إىل القدس..فركــب ســفينة إال أهنــا غرقــت بمــن فيهــا مــن بحــارة وركاب 
ــا  ــام عليه ــي كان ين ــه الت ــع حصرت ــأن وض ــه ب ــرت كرامت ــاه، وظه ــن اهلل نج ولك
ــاء،  ــى امل ــه ع ــًرا بحصرت ــل مبح ــا وظ ــس فوقه ــر وجل ــطح البح ــى س ــا ع وفرده
حتــى وصــل إىل الســواحل الســورية ومنهــا إىل أورشــليم أو القــدس كــا يســموهنا، 
وبعــد أن أدى شــعائر حجــه توجــه حلائــط املبكــى اليهــودي، وأراد أن يعــود مــرة 
ــه عــى  ــه مراكــش باملغــرب ســًرا عــى األقــدام، فحمــل حصرت أخــرى إىل مدينت



163

كتفــه وتوقــف بمــرص واخــرتق الدلتــا حتــى وصــل إيل قريــة ›‹دمتيــوه‹‹ وقــد 
أعجبــه احلــال يف مــرص فاســتقر هبــا وعمــل إســكافًيا  لعــدم معرفــة املرصيــني 
ــى مــات يف  ــة املرصيــني حت ــة يف ذلــك الوقت،وظــل ُيصلــح أحذي بالنعــال احلديث
عهــد اخلديــوي توفيــق ودفــن بمقابــر اليهــود بالقريــة.. وبعــد أن مــات رشعنــا ىف 
ــا يف اخــرتاع الكرامــات واملعجــزات والقصــص  ــذ املخطــط بالكامــل وأخذن تنفي
ــذي اســتطاع الســفر يف البحــر املتوســط مــن  ــح املزعوم،وال حــول الرجــل الصال
مراكــش إيل ســوريا عــى ›‹حصــرة‹‹، وأخذاليهــود يتوافــدون عــى قــرب أبــو 
حصــرة املزعــوم للبــكاء وذبــح اخلــراف واخلنازيــر، وشــيًئا فشــيًئا بــدأ االحتفــال 
يصبــح لــه طقــوس عديــدة تأخــذ أشــكااًل شــاذة مــن رشب اخلمــر وســكبه فــوق 
ــة بشــكل هســتري وســط  ــه بألســنتهم والرقــص عــى أنغــام هيودي ــم لعق القــرب ث
ــًدا  ــك متهي ــنوات، كل ذل ــدة س ــة لع ــور العجيب ــن األم ــا م ــة وغره ــل هيودي تراتي
لتنفيــذ اخلطــوة الثالثــة فقــد شــهدت املقــربة بعــد ذلــك بعــض التوســع مــع زيــادة 
ــم كســوة القــرب بالرخــام والرســوم اليهودية،وخاصــة داخــل  عــدد القادمــني، وت
القــرب ثــم جائــت اخلطــوة األهــم والتــى بــدأت بضــم بعــض األرايض حولــه 
ــن  ــربة م ــعت املق ــرتاحات،حتى اتس ــبه باالس ــآت أش ــام منش ــم قي ــور ث ــاء س وبن
مســاحة 350 مــرًتا حتــى وصلــت إىل أكثــر مــن 840 مــرًتا مربًعــا، بعــد أن اهنالــت 
التربعــات اليهوديــة لتوســعتها، وقــد أردنــا بعدهــا رشاء مخســة أفدنــة جمــاورة 
للمقــربة بحجــة إقامــة فنــدق عليهــا ليقيــم فيــه اليهــود خــلل فــرتة املولــد إال أن 
الطلــب تــم رفضــه.. وكل ذلــك كان ألخــذ ذريعــة لنــا باحلفــر والتنقيــب بحًثــا عــن 
املقــربة املقدســة ىف تارخينــا، وهــذا مــا كنــا نقــوم بــه كل عــام، وقــد اكتشــفنا العديــد 
ــا هُنــرب مــا فيهــا أثنــاء املولــد الســنوى.. املهــم أن  مــن املقابــر األثريــة، والتــى كن
طلبنــا مل ُيقبــل حيــث رفــض أهــايل القريــة التعامــل مــع اليهــود أو بيــع مزيــد مــن 
ــرت األرض  ــودي مل ــب اليه ــن اجلان ــة م ــان املرتفع ــن األث ــم م ــى الرغ األرايض، ع
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هنــاك، مــع العلــم أن دولةإرسائيــل وقتهــا قدمــت معونــة ماليــة للحكومــة املرصيــة 
ــق  ــو حصــرة بطري ــرب أب ــي يوجــد هبــا ق ــوه‹‹ الت ــة ›‹دمتي ــط قري إلنشــاء جــر يرب
علــوي موصــل إىل مدينــة دمنهــور القريبــة، حتــى يتيــر وصــول اليهــود إليهــا.. 

اســتمر احلــال ســنوات وســنوات ونحــن نبحــث ىف الــر وال نجد تلــك املقربة 
املقصــودة، حتــى صــدر حكــم قضائــى منــذ عــدة شــهور بعــد ثورهتــم بمنــع إقامــة 
ــيطرة  ــة س ــا أي ــح لن ــل مل يصب ــود، وبالفع ــول اليه ــض دخ ــرى ورف ــرة أخ ــد م املول
ــدوم  ــربة مي ــدث يف مق ــا ح ــا م ــا إىل علمن ــاء ن ــك األثن ــة، وىف تل ــك القري ــى تل ع
وتلــك الربديــات، فــكان علينــا تتبــع األمــر، فاكتشــفنا أن الربديــات التــي ســلمها 
ذلــك املــرصى للرطــة مزيفــة، وأنــه خيفــى تلــك الربديــات التــي تــوى خريطــة 
املقــربة املنشــودة مــع برديــات »تــوت« أو عــى أقــل تقديــر  هــو  يعــرف مكاهنــا .

أشــار إليــه إيفــان بيــده ليتوقــف عــن احلديــث، ليقــول ىف هــدوء وهــو ال يــزال 
مندهًشــا: 

- أخربنــى يــا أنتونى..مــا رس إرصاركــم منــذ قــرن مــيض عــى احلصــول عــى 
تلــك املوميــاء..؟، فمثــًل مجاعتنــا »خاليســتى« تريدهــا ألســباب دينيــة بحتــة، أمــا 

أنتــم فلــم أفهــم أهدافكــم بعــد.

ــامل أن وىل  ــت للع ــا نثب ــان، فعندم ــيد إيف ــا س ــوى ي ــبب ق ــا س ــد لدين - بالتأكي
ــة كان  ــة املالك ــروق العائل ــودى، وأن ع ــل هي ــن أص ــى كان م ــيس الثان ــد رمس عه
جيــرى هبــا الــدم اليهــودى، وأن كهنــة املعبــد قــد قامــوا بارتــكاب جريمــة قتــل يف 
حــق األمــر الشــاب ووىل وىل العهــد وهــو مــا ســتثبته برديــات الكاهــن »ســوتى« 
وموميــاء األمــر الشــاب.. وقتهــا ســيتأكد للعــامل أن الفراعنــة هــم القتلــة وأن 
بنــاء احلضــارة  قــد شــاركنا ىف  وأننــا  التاريــخ  مــدار  اليهــود مظلومــون عــى 

ــة. ــة الثابت ــك احلقيق ــى تل ــني لنف ــاوالت املرصي ــن حم ــم م ــة، بالرغ الفرعوني
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تنهد إيفان ىف قائًل يف تعجب:

- كل مئــات الســنوات تلــك ملجــرد إلبــراز دوركــم اليهــودى ىف بنــاء احلضــارة 
ــد  ــة..؟ مول ــخ واهلوي ــف التاري ــل تزيي ــن أج ــود م ــذا املجه ــة..؟ كل ه الفرعوني
ــن  ــوز م ــا العج ــوام أهي ــرات األع ــوام.. ع ــرات األع ــوس وع ــارات وطق وزي
ــم  ــا لك ــم املزعومة..ي ــق أهدافك ــل تقي ــن أج ــف م ــب والتزيي ــط والتلع التخطي

مــن قــوم ذوى صــرب شــديد...

ــا  ــى موجًه ــع إىل أنتون ــو يتطل ــداه وه ــق م ــه احلن ــغ ب ــد بل ــيم وق ــف مكس هت
حديثــه إليفــان:

- وال تنــَس أيًضــا ياســيدى أن املتاحــف األوروبيــة قــد امتــأت بفضــل هــذا 
ــيدى ال  ــا س ــا ي ــن أيًض ــة.. ونح ــون أى فرص ــم ال يضيع ــوم.. فه ــال املزع االحتف

ــع الفرصــة، فنحــن مل نعــد بحاجــة هــذا اليهــودى املأفــون اآلن. جيــب أن نضي

أومــأ إيفــان برأســه بعــد أن تنــاول رشــفة أخــرى مــن كأســه وهــو يلتفــت إىل 
اليكــي قائــًل:

- أهيــا الشــاب.. لقــد ســمعت أن لديــك طــرق عديــدة ىف القتــل، هــل لــك أن 
ترينــى إحداهــا؟

ابتســم اليكــي ىف جــذل وهــو يقــرتب مــن أنتونــى الــذى ظــل يــرصخ 
قائــًل: ويتوســل 

- ســيد إيفــان أنــا أتوســل إليــك لُتبقــي عــى حياتــى، لقــد أفضــت لــك بــكل 
أرسارنــا وتعاونــت معكــم حتــى حصلتــم عــى برديــات »ســوتى«، لقــد خنــت بنــى 

جلدتــى مــن أجلكــم، أيكــون جزائــى هــو القتــل بتلــك الســادية..

قهقه إيفان قائًل ىف تفاخر:
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- أنــت مل ختــن بنــى جلدتــك مــن أجلنــا أهيــا اليهــودى، ولكنــك خنتهــم مــن 
ــا  ــر خلنتن ــك أكث ــع ل ــو وجــدت مــن يدف ــال، ول أجــل ســيدك وإهلــك األكــرب.. امل
نحــن أيًضــا، ولكــن هــل تعلــم يــا أنتونــى أنــه بكلمــة منــى أوهبــك حياتــك 

ــك.. ــيض علي ــرى أق ــة أخ وبكلم

 تنــاول رشــفة أخــرة مــن كأســه وهــو هيــب واقًفــا تتبعــه الــكلب وهــو يغــادر 
البهــو ومــن خلفــه حارســاه الشــخصيان ولكنــه توقــف مشــًرا إىل اليكــي الــذى 

هــرول نحــوه ليقــرتب مــن إيفــان الــذى ربــت عــى خــده قائــًل ىف بــرود :
- حســنًا فلتجعلهــا ميتــة بشــعة أهيــا الشــاب، فأنــا أكــره اخليانــة.. أمــا أنــت يــا 
مكســيم فأمامــك شــهر فقــط.. شــهر فقــط يــا مكســيم للعثــور عــى تلــك اخلريطــة 

وإحضــار املوميــاء إىل روســيا، وإال....

مل يكمــل هتديــده الــذى فهمــه مكســيم، قبــل أن يغــادر إيفــان البهــو، ىف حــني 
ــذى تيقــن مــن مصــره وهــو يعــض  ــى ال ــو وجــه أنتون ــرة املــوت تعل ــت صف كان

إصبــع النــدم عــى خيانتــه لقومــه.

****
ــت  ــى كان ــيارة الت ــك الس ــى تل ــم ع ــت خيي ــودة كان الصم ــق الع ــوال طري ط
الــذى يقــع عــى هنــر  تقــل اليكــي ومكســيم ىف الطريــق إىل قــرص مكســيم 
ــن، ومــن خلفهــم انطلقــت ســيارتان، إحدامهــا  ــب مــن بحــر قزوي الفولغــا القري
ــرتة  ــافال،ومرت ف ــى ش ــم وأنتون ــل يواكي ــت تق ــد كان ــرى فق ــةأما األخ للحراس
كبــرة مل ينبــس فيهــا أحــد ببنــت شــفة،فقد كان مكســيم ىف أشــد حــاالت الضيــق 
ــه حــاول أن يتجاهــل تلــك املشــاعر  ــك العجــوز اخلــرف.. ولكن ــق مــن ذل واحلن
بحديثــه مــع اليكســى فيــا جــرى اليــوم، ودون أيــة مقدمــات تــول جمــرى احلديــث 

ــق: ــة الطري ــاالة ناحي ــع بلمب ــو يتطل ــيم وه ــأردف مكس ــة، ف إىل اجلاع
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ــذا  ــال هك ــتمر احل ــل، وإذا اس ــذا املخت ــدى ه ــى أي ــور ع ــة تتده - إن اجلاع
فلــن يصــل إلينــا روح املعظــم راســبوتني.. فمنــذ ثلثــة وعريــن عاًمــا يــا اليكــي 
كانــت املراســم ســتتم.. فقــد كانــت والــدة ذلــك اإللــه املزعــوم يف حالــة املخــاض 
ــا  ــم الــذى لــن ُيعــوض رئيًس ــا اجتمــع رؤســاء اجلاعــة وعــى رأســهم العظي حين
ميخائيــل أنطونــوف.. وقتهــا كان إيفــان جمــرد تابــع، جمــرد طبيــب للجاعــة.. 
ــرى  ــاء أخ ــع مومي ــا م ــد وقته ــل ىف امله ــود روح طف ــتتم بوج ــم س ــت املراس وكان

ــيطان.. ــن الش الب

ــا  ــه دوًم ــدور بداخل ــاؤالت ت ــك التس ــي وتل ــل اليك ــكاد يقت ــول ي كان الفض
ــك  ــأ تل ــبوتني لينشـ ــا راس ــذ أن ابتدعه ــة من ــها الري ــة وطقوس ــك اجلاع ــن تل ع
اجلاعــة الريــة التــى طاملــا ذاقــت املــرار عــى أيــدى قــوات الرطــة واملخابــرات 

ــذر: ــاءل ىف ح ــه أن يتس ــا دفع ــية، مم الروس

- ابــن الشــيطان..؟منذ أن التحقــت بخدمتــك يــا ســيدى وأنــا أحــاول فهــم مــا 
يعنيــه ذلــك اللقب وملــاذا..؟

قاطعه مكسيم ىف حنق قائًل:

- ال تقاطعنــى مــرة أخــرى يــا اليكــي، فلــدّى مــا يكفينــى بســبب ذلــك 
ــيطان  ــي الش ــى نب ــدل ع ــي ي ــفي ودين ــح فلس ــو مصطل ــيطان ه ــن الش املأفون..اب
ــم  ــن رح ــيظهر م ــه س ــم أن ــرون عديدة..ونعل ــه لق ــامل وحيكم ــيأيت إىل الع ــذي س ال
ســيدة عــذراء ىف شــهر املــوت حســب تقويــم حضــاره شــعب املايــا،أو مــا يقابــل 
شــهر أكتوبــر ىف التقويــم امليــلدى، ليكــون ميــلد ابــن الشــيطان يف الثالــث عــر 

ــر.. مــن أكتوب

ــوم املشــئوم مــن تاريــخ مجاعــة  وقــد كانــت تلــك املراســم جُتــرى ىف ذلــك الي
ــه  ــون ب ــوا يقيم ــذى كان ــكان ال ــت امل ــية اقتحم ــوات الروس ــتى،ولكن الق خاليس
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املراســم وقتهــا، وقضــت عــى أغلــب األعضاء،وقــد اســتطاع إيفان ذلك الشــيطان 
إقنــاع الزعيــم وقتهــا أن أوجلــا تلــك الفتــاة املمسوســة قــد محلــت وهــى ال زالــت 

عــذراء، وبالطبــع ســيكون طفلهــا املنتظــر هــو نبــي الشــيطان خُملــص اجلاعــة.

ــــ وملاذا قام بذلك..؟

- لســبب بســيط..وهو أن مــا كان بداخــل رحــم تلــك املمسوســة مل يكــن 
ســوى ابنــه.. فقــد كان يريــد اهليمنــة عــى اجلاعــة منــذ البداية..عــى الرغــم مــن أنــه 
ــه ذات مــرة وهــو تــت تأثــر الفــودكا  ال أحديعلــم ذلــك الــر الــذى أخربنــى ب

التــى ال يفيــق منهــا.

- وبالطبع هذا سبب تدليل ذلك الشاب األمهق واالهتام به.

- طبًعا فهو من سرث الزعامة الدينية ىف تلك اجلاعة.

- ولكن ما الذى حدث بعد اهلجوم عى مقر  اجتاع اجلاعة؟

ــة،وكان  ــة قاتل ــا إصاب ــت لدهي ــد كان ــاة وقتها،فق ــن الفت ــر بط ــان ببق ــام إيف - ق
عليــه أن يقرر،إمــا أن هيــرب ويبــدأ مــن جديــد يف التخطيــط والتحايــل عــى اجلاعة 

أو احلصــول عــى الطفــل واهلــرب بــه متهيــًدا إلمتــام املراســم ىف وقــت الحــق.

- وهل حصلتم عى مومياء أخرى وقتها.

- نعــم كان لدهيــم موميــاء فرعونيــة الحــد كهنــه املمسوســني مــن اجلــن بنفــس 
املواصفــات املطلوبــة وقتهــا كــا ذكــر ىل إيفــان.

- وما الذى حدث بعد هروبه..؟

- تــوىل الزعامــة وقتهــا وبعــد ذلــك احلــادث مبــارشة ســيزيف اولــوف الــذى 
ــده  ــة بع ــوىل الزعام ــة، وت ــروف غامض ــا ىف ظ ــل بعده ــنوات قت ــدة س ــتمر لع اس
إيفــان، والــذى اســتمر إىل وقتنــا هــذا يف ظــل وجــود ذلــك املســخ وتدليلــه حتــى 
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إمتــام املراســم..

- ولكــن ســيدى مــا أعرفــه أن تلــك املراســم ال تتــم إال بوجودجنــني ىف رحــم 
األم .

امُلعّظــم  روح  اســتحضار  هــو  اجلاعــة  فهــدف  اليكــي..  يــا  بالطبــع   -
ــة  ــى وإقام ــل الفرعون ــك الطف ــاء ذل ــود مومي ــك إال بوج ــم ذل ــبوتني..وال يت راس
والتــي  املعظــم  راســبوتني  روح  الســتحضار  املطلوبــة  والطقــوس  الشــعائر 
ــذى ســيحكم العــامل، ولذلــك  ــي الشــيطان ال ــد نب ــد، ليول ستتجســد يف طفــل ولي
ــن  ــر، ولك ــن العم ــات م ــاًبا ىف العرين ــس ش ــد ولي ــل ولي ــة إىل طف ــن بحاج نح
ــع أعضــاء خاليســتى باســتكال الطقــوس بالنســبة  ــه اســتطاع أن يقن ــان بدهائ إيف

لذلــك الشــاب املختــل.

- أعتقد أنه ليس خمتًل يا سيدى، بل هو ممسوس من الشيطان.

- ال أعتقــد ذلــك يــا اليكي،فالشــاب قــد تــم تنشــأته عــى أنــه نبــى الشــيطان 
والزعيــم الدينــى للجاعــة، وكل مــن حولــه كان يعاملــه كنبــى، ولذلــك هــو 
يتظاهــر بشــكل مــا بقــواه اخلارقــة وأنــت رأيــت مــا فعلــه هبــؤالء القساوســة 

املســاكني.

- وهل جيب تتم املراسم يا سيدى يف شهر أكتوبر..؟ 

ــا اليكــي، ولكــن ليــس لذلــك املختل،فلــدّى  ــا أتعشــم ذلــك ي - نعــم.. فأن
ــاء ىف أقــرب فرصــة. أمــل ىف احلصــول عــى تلــك املومي

- والطفل..؟

اليــوم املحــدد بعمليــة  - الطفــل ال زال ىف رحــم أمــه وســيتم ميــلده يف 
ــا كــا حــدث ىف املــايض، ولكننــا ســنقوم بعمــل كافــه االحتياطــات  قيرصيــة، متاًم

حتــى ال حيــدث أى خطــأ.
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- وهل تلك املراسم أو الطقوس ستأتى فعًل بنبي الشيطان..؟

- بالتأكيــد وهــذا مــا ســنراه..وما ســنتبعه ىف تلــك املراســم التــى أوصانــا هبــا 
امُلعّظــم راســبوتني ىف دروســه الرية،فهــذا الطفــل ســيملك قــوة الشــيطان اخلارقــة 
ــه  ــا لإلل ــدًوا ونقيًض ــرة ع ــان كث ــيكون يف أحي ــة األم العذراء،س ــه وقداس ــن أبي م
فهــو ممثــل لــرصاع الــر واخلــر  وكل ماينطــوي تــت ذلــك مــن أفعــال وأفــكار يف 

حــرب كونيــة مقدســة مــع قــوى العــامل مــن خــرو رش مًعــا .

- وما علقة الفراعنةأساًسا بتلك األسطورة..؟

ــة،  ــات القديم ــض الربدي ــة ىف بع ــدى الفراعن ــا ل ــوع  أيًض ــذا املوض ــر ه - ظه
ــد  ــا يول ــه عندم ــى أن ــص ع ــون« تن ــد »إخنات ــل عه ــة جمهولةقب ــدت بردي ــد وج فق
ــن مــن روح الشــيطان الــذي سيمســح اســم الفرعــون ويضــع اســم  للفرعــون اب
إلــه خــاص بــه، ولكــن جملــس الكهنــة ســيتخلصون منــه وســيعدوا أســاء آهلاهتــم 
مــن جديــد، وقــد حــدث هــذا بالفعــل عندهــم فقــد مســحوا مــن تارخيهــم اســم 
ــوين،  ــيطان الفرع ــلد للش ــون« مي ــون »إخنات ــلد الفرع ــربوا مي ــون« واعت »إخنات
كان ذلــك قبــل امليــلد ويقابــل الشــهر العــارش يف التقويــم القمــري يف اليــوم 
الثالــث عــر الــذى ُعــد تارخًيــا رشيــًرا للكهنــة فأسســوا أرسة جديــدة.. وأَســاءوا 
ــدو« يف  ــه »الع ــه بأن ــون نفس ــاروا إىل أخنات ــد أش ــه، وق ــون وخلفائ ــْمَعة إخنات لس
ــد  ــر عن ــت«إله ال ــن س ــوص »اب ــض النص ــمي يف بع ــيفية وُس ــجلت األرش الس
الفراعنــة.. وعــادت األســطورة لتظهــر مــع قصــة النبــي مــويس الــذي تنبــأ هبــلك 
الفراعنــة إىل األبــد فحاربــه الكهنــة واعتــربوه ملعوًنــا، ويبــدو أن ذلــك قــد حــدث 

ــذات الســبب . ــه ل ــة بالتخلــص من ىف عــرص األمــر املطلــوب فقــام الكهن

ــًا أننــى دائــًا  - ال أفهــم شــيًئا ممــا تقــول يــا ســيدى، ولكــن كــن عــى ثقــة دائ
عــى اســتعداد حتــى لــو...
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قاطعه مكسيم قائًل ىف توتر :

- نعــم يــا اليكــي كــن مســتعًدا دائًا..فهنــاك ىف الكواليــس شــىء مــا البــد مــن 
إعــداده حتــى ال تضيــع الفرصــة األخــرة مــن يدينــا لأبــد .

****
بعــد عــدة ســاعات كان مكســيم ينظــر بتشــفى إىل أنتونــى الــذى كان يتلــو 
صلواتــه األخــرة ىف رعــب وهــو ينظــر متوســًل إىل اليكــي الــذى بــدا وكأنــه 
يتفنــن ىف ابتــكار وســائل غريبــة ىف القتــل، فقــد كان مكســيم ورجالــه عــى متــن 
خيــت يبحــر هبــم ىف هنــر الفولغــا، حيــث كان اليكــي يفتــح التابــوت ليتقــدم 
منــه الرجــلن اللــذان يمســكان بأنتونــى ويقومــا بطرحــه عــى أرضيــة اليخــت 
ــميك  ــى س ــاش طب ــف ش ــي يل ــدأ اليك ــني ب ــه، ىف ح ــن خلف ــه م ــدي يدي مقي
حــول قدمــى أنتونــى املقيــدة بشــدة بواســطتهم، أمــا مكســيم فقــد وقــف 
يتابــع أحــد رجالــه الــذى طلــب منــه تصويرمشــهد املــوت، واليكســى هيتــف 

ضاحــًكا:

ــات،  ــار جتــار األثري ــى هــو مــن كب ــا ســيدى.. إن الســيد أنتون ــرى ي - وكــا ت
ــع  ــوت م ــه بامل ــم علي ــدرت احلك ــك أص ــه ولذل ــت بحال ــد رأف ــوز فق ــه عج وألن

ــة. الرأف

كان أنتونــى يــرصخ برعــب واليكــي يلــف الشــاش حــول جســمه، والــذى 
اســتدرك وهــو يتقــدم بالشــاش حتــى وصــل إىل وســط العجــوز:

ــد  ــه، فبع ــرة ملقتل ــيلة مبتك ــّى أن أبتكروس ــيم كان ع ــيد مكس ــا س ــك ي - لذل
ربطــه بشــاش ســنضعه داخــل ذلــك التابــوت اخلشــبي املتهالــك، ليلقــي مصــره 
إمــا بغــرق التابــوت أو ربــا جيــد مــن ينقــذه، وإن كنــت أشــك يف أن جيــد منقــذ ىف 

هــذا النهــر املتجمــد
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ــى  ــر حت ــا ومل يظه ــل متاًم ــه الرج ــى وج ــى غط ــاش حت ــف الش ــتمر ىف ل واس
ــوه  ــا ويضع ــوه بعده ــا، لرفع ــنج رعًب ــمه ىف التش ــدأ جس ــث ب ــه، حي ــى أنف فتحت
ــوت  ــال التاب ــع الرج ــى رف ــات حت ــى إال حلظ ــا ه ــبي، وم ــوت اخلش ــل التاب بداخ

ــد.. ــبه املتجم ــر ش ــك النه ــه إىل ذل ــني ب ملقي

قــام مكســيم ليشــاهد آخــر  حلظــات التابــوت، والنهــر يأخــذه بعيــًدا ىف ذلــك 
اجلــو القــارس، وهــو يســتمتع بأنــات العجــوز املكتومــة التــى تبتعــد وهــو يضحــك 

ىف تشــٍف.
****
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تظــل اخلطيئــة واحــدة يف كل األحــوال، ويظــل التربيــر ســلح بنــى آدم الــذى 
يزيــن بــه آثامــه حتــى ال يضطــر إىل مواجهــة نفســه لــرى ذلــك الشــيطان الكامــن 
داخلــه، فيظــل متدثــًرا بدثــار امللئكــة، ُملقًيــا بــكل أخطائــه عــى ذلــك الــذى كان 
ــك  ــه وتل ــو طمع ــا ه ــه منه ــن أخرج ــًيا أن م ــة، متناس ــن اجلن ــه م ــبًبا يف خروج س

النفــس األمــارة بالســوء التــي حيملهــا بــني جنبيــه.
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ــارس الزال  ــراد، كان ج ــاج م ــد احل ــارس عن ــود ج ــاىل لوج ــوم الت ــاء الي ىف مس
يــدور حــول نفســه ىف منــزل احلــاج مــراد، فقــد مــى مــن مهلــة الثلثــة أيــام يــوم 
ونصــف فقــط، وعــى الرغــم مــن عــرات التســاؤالت ولكنــه كان قــد اختــذ 
ــه  ــه أن ــد ل ــذى أك ــراد، ال ــاج م ــذه احل ــاعده ىف تنفي ــذى سيس ــر، وال ــرار األخ الق
ــه أن يفعلــه كــا  ــّدر ل ــه حتــى ينهــى مــا ُق ــه من مســتعد ملســاعدته وســينفذ مــا يطلب

ــى. ــيخ اهلام ــر الش ذك
ــم ال  ــعر أهن ــذى يش ــود ال ــروس واليه ــاردة ال ــن مط ــص م ــه أن يتخل كان علي
يزالــون ىف أعقابــه.. بالرغــم مــن علمــه أنــه مــن املســتحيل مراقبتــه بداخــل القريــة، 
ــه إليهــا، لذلــك فقــد كان  ــه ســيتم اكتشــاف أى غريــب فيهــا فــور دخول حيــث إن
عليــه أن يتظاهــر بســفره إىل القاهــرة، لذلــك طلــب مــن احلــاج مــراد جتهيز شــخص 
لــه نفــس هيئتــه، لرتــدى ملبســه ويســتقل ســيارته ليعــود هبــا إىل القاهــرة، وقــد 
كان ذلــك بالفعــل، فبمجــرد دخــول الليــل تركــت الســيارة ىف طريقهــا إىل منــزل 
ــا منــه احلضــور بعــد يومــني،  جــارس بالقاهــرة، والــذى أعطــاه مفتــاح منزلــه طالًب
ــة  ــار الربدي ــًرا إحض ــرر أخ ــد أن ق ــم، بع ــه خلهل ــى مهمت ــد أهن ــيكون ق ــث س حي
األخــرى املطلوبــة مــن القــرب الــذى قــام بإعــادة برديــات تــوت احلقيقيــة إليــه منــذ 

شــهور....
قرب الكاهن »تب رع«.....

****
ــارس  ــرك ج ــا ت ــل عندم ــف اللي ــر منتص ــة ع ــر إىل الثاني ــاعة تش ــت الس كان
وبصحبتــه احلــاج مــراد ىف ســيارة نصــف نقــل وعليهــا أربعــة رجــال مســلحني.. ىف 
طريقهــم إىل املقابــر التــى تضــم تلــك املقــربة امللعونــة، بينــا كان احلــاج مــراد يتمتــم 
ــا بالدفــاع عــن جــارس بــكل مــا  ببعــض اآليــات القرآنيــة حلايتــه، فقــد كان ملتزًم
ــب  ــتجاب لطل ــك اس ــل، ولذل ــه الراح ــة صديق ــًذا لوصي ــوة، تنفي ــن ق ــتطاع م اس
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جــارس، بعــد أن طلــب منــه األخــر توصيلــه إىل مــكان قريــب مــن املقــربة امللعونــة، 
ــأال  ــم ب ــة، وأوصاه ــة املطلوب ــرج بالربدي ــى خي ــد حت ــن بعي ــة م ــار واملراقب واالنتظ
يتحركــوا أو يتبعــوه ىف طريقــه لتلــك املقــربة، مهــا كانــت األســباب.. فــإذا احتــاج 
ملســاعدة فيســيتصل باحلــاج مــراد الــذى كان ال يــزال يتمتــم بتلــك األيــات، فــإذا مل 

يعــد حتــى ظهــور ضــوء الشــمس يأتــون لنجدتــه.
ــر كان  ــن املقاب ــرتب م ــا اق ــموعة، فكل ــون مس ــكاد تك ــه ت ــات قلب ــت دق كان
يتوتــر أكثــر، فأخــرج مــن تلــك احلقيبــة التــى حيملهــا معــه حبــوب دوائــه والتــى 
كانــت وصفتهــا لــه طبيبتــه النفســية عنــد شــعوره بالتوتــر أو القلــق، وبــداًل مــن أن 
يأخــد حبــة واحــدة تنــاول ثــلث حبــات، فقــد اعتــاد ىف الفــرتة األخــرة عــى زيــادة 
جرعتــه.. إال أنــه شــعر بالصــداع فجــأة قبــل أن تنتابــه إحــدى الــرؤى الغريبــة التــى 
بــدأت تــراوده ىف اآلونــة األخرة..فقــد رأى نفســه بداخــل ممــر  ضيــق ليخــرج إىل 

رواق قــرص فرعونــى ممــا جعلــه ُيمســك رأســه وهــو يتمتــم ىف ســخط..
- اللعنة..

ــودة  ــربة املقص ــه إىل املق ــيارة تتج ــارشة والس ــارهم مب ــى يس ــع ع ــرم يق كان اهل
التــى حيفــظ عنواهنــا عــن ظهــر قلــب كــا أخــربه بدزمران..ذلــك اجلنــى حــارس 
ــه ىف  ــت ختون ــى كان ــه الت ــعر أن ذاكرت ــدِر  مِلَ يش ــة.. مل ي ــات امللعون ــربة والربدي املق
بعــض االوقــات ترجــع إليــه شــيًئا فشــيًئا..كان ينظــر حولــه منقبًضا،فهنــا بــدأت 
أوىل خطــوات املغامــرة والتــى قادتــه إىل أعــاق املجهــول، وجعلتــه يدخــل عــوامل 
ال ِقبــل لــه هبــا، ويقابــل أشــخاص وشــياطني وجــن مل يكــن يتخيــل رؤيتهــم ىف يــوم 
ــة  ــه، خاص ــوال حيات ــا ط ــيظل يتذكره ــرة س ــه.. مغام ــى ىف أحلم ــام حت ــن األي م
وأنــه ســيحمل تــذكاًرا أبدًيــا ىف يديــه.. مل يكــد يتذكــر ذلــك حتــى رفــع يــده حمتضنـًـا 
مــكان إصبعــه املبتــور كتــذكار مــن تلــك املغامرة،والــذى بــدأ يؤملــه عندمــا تذكــر 

تلــك األحــداث..
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بعــد مائــة مــرت طلــب مــن الســائق أن يتوقــف ليهبــط الرجــال مــع احلــاج مــراد 
ــتكمل  ــربة، واس ــؤدى إىل املق ــق امل ــل الطري ــن مدخ ــد م ــم أح ــة إذا فاجأه للحاي

مســرته وحــده حتــى املقــربة..
ــارج  ــرتات خ ــو م ــة كيل ــرة مخس ــد مس ــى ُبع ــع ع ــة تق ــربة املطلوب ــت املق كان
ــر الصدقــة والتــى يدفــن فيهــا عابــرى  ــة، حيــث تقــع تلــك مــن ضمــن مقاب القري
الســبيل ومــن ليــس لديــه مــكان لدفنــه، والتــي أقامهــا  بعــض أهــل القريــة.. 
ــات  ــة حكاي ــل القري ــوارث أه ــع ت ــاك م ــل هن ــن يق ــدأ الدف ــل ب ــد جي ــًل بع وجي
وأســاطر عــن املــرأة املســعورة التــى دفنــت حيــة هبــذه املدافــن.. واحليوانــات التــى 
يمســها اجلــن والتــى تســكن دائــًا ىف هــذا املــكان، ممــا جعــل أهــل القريــة يتجنبــون 
حتــى املــرور بجــوار هــذا املــكان.. وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد كان عليــه الدخول 
مــرة أخــرى إىل داخــل تلــك املقــربة املوجــود هبــا النصــف اآلخــر مــن اخلريطــة.. 
ومــا كاد يصــل إىل مــكان املقــربة حتــى قــام بالرجــوع بظهــر الســيارة بحيــث تكــون 

ــا . خلفيتهــا أمــام بــاب املقــربه متاًم
كان جســده يرتعــد بشــدة وقــد طافــت بــه الذكريــات الســيئة مــن دخولــه ذلــك 
القــرب املــرة املاضيــة، وذلــك الكلــب الضخــم املمســوس.. فتلفــت حولــه متوقًعــا 
ــا  ــا، مم ــة متاًم ــة مظلم ــت الليل ــد كان ــده، فق ــه مل جي ــى املقربة..لكن ــا ع ــه جالًس رؤيت
جعلــه يــزداد رعًبــا وقــد شــعر بكآبــة رهيبــة خاصــة عندمــا اقــرتب مــن بــاب املقــربة 

الــذى أغلقــه بصعوبــة املــرة املاضيــة..
ــذى  ــربة ال ــاب املق ــا لب ــا موازًي ــح ظهره ــى أصب ــيارة حت ــارس  بالس ــع ج تراج
ربطــه بحبــل ىف مؤخــرة الســيارة،ثم تــرك بالســيارة إىل األمــام حتــى تطــم القفــل 
الكبــر الــذى وضعــه عــى باهبــا، ليظهــر ذلك القــرب املظلــم اخلانــق القاتــل، فأخرج 
ــه يســتعد ليبتلعــه ذلــك الظــلم الدامــس  مصباحــه الكهربائــى ونظــر حوله،وكأن
بالداخــل، وقبــل أن خيطــو أول خطواتــه ســمع عــواء بالقــرب منــه.. عــواء يعــرف 
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صاحبــه جيــًدا.. فــا كان منــه إال أن قفــز بداخــل القــرب ال يلــوى عــى شــىء..
مل يتغــر الشــكل بالداخــل عــن ذى قبــل.. نفــس الرائحــة التــى تزكــم األنــوف 
عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أى جثــث ىف اجلوار،ولكنــه شــعر برأســه وقــد 
ــر  ــق أم تأث ــو اخلان ــر القب ــك تأث ــل ذل ــدرى ه ــن ي ــدًدا، مل يك ــدوار جم ــا ال اجتاحه
ــت  ــه.. كان ــد ب ــاألرض متي ــعر ب ــل..؟ ش ــذ قلي ــا من ــى ابتلعه ــة الت ــة املهدئ األدوي
األرض تتوســع بشــكل غريــب، حتــى أصبــح جــدار القــرب الــذى كان أمامــه عــى 
بعــد أربعــة أمتــار ال وجــود لــه.. كان أمامــه ذلــك احلجــر املربــع ذو احللقــة املعدنيــة 
الــذى خيفــى ورائــه الطريــق املــؤدى إىل أســفل املقــربة، ولذلــك تامــل عــى نفســه 
مــرة أخــرى وأخــرج عتلــة حديديــة مــن حقيبتــه ليزيــح ذلــك احلجــر املربــع الــذى 

بــذل جهــًدا غــر طبيعــى ىف املــرة املاضيــة ىف إغلقــه وإعادتــه إىل مكانــه..
تنــاول العتلــة واقــرتب منــه لكنــه شــعر أن الظــلم يتشــكل مــن حولــه.. ففــرك 
عينيــه جيــًدا حيــث كان الظــلم يتشــكل ويتشــكل وكأنــه دخــان يتحــول إىل صــورة 
ــى رفعهــا ىف  ــة الت ــده العتل ــار للخلــف وبي ــه يرتاجــع عــدة أمت جســدية.. ممــا جعل
ــار،  ــرات األمت ــع ع ــه تراج ــعر أن ــى ش ــر حت ــو يتقهق ــون.. وه ــل املتك ــه الظ وج
ــع  ــده، ورك ــن ي ــة احلديديةم ــي بالعتل ــه ألق ــل أمام ــكل الظ ــرد أن تش ــه وبمج لكن

عــى األرض وهــو يســتند بيديــه عليهــا قائــًل ىف خشــوع:
-  موالى بدزمران..

ملــح جــارس ىف أقــي املــكان ظــل آخــر يتشــكل، لكنــه مل جيــر عــى رفــع رأســه 
أكثــر مــن ذلــك، بينــا اقــرتب منــه بدزمــران  وهــو يــدور حولــه قائــًل بصــوت بــدا 

وكأنــه يأتــى مــن أعــاق اجلحيــم :
- لقيد أتيت مره أخرى أهيا اإلني.. وكأننا تركنا بعضنا البارحة..

متتم جارس وقلبه يكاد يتوقف :
- مل يكن بيدى يا سيدى فقد ُأرغمت عى .....
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قاطعه بدزمران وهو يشر إليه:
- أنــت مل ُترغــم أهيــا اإلنســى، أنــت جُمــرب عــى القيــام بــا هــو مقــدر لــك القيــام 
بــه.. أال تــرى أنــى تركتــك طــوال هــذه املــدة عــى الرغــم مــن حديثــك عنــى مــع 
بعضهم..فقــد طمســت عــى عقلــك حتــى ال تتذكــر مــا حــدث.. وهنــاك الكثــر 

ىف غياهــب عقلــك ممــا ال تعلمــه وال تتذكــره حتــى  اآلن.
هتف جارس وقد بلغ به التوتر مبلغه:

- ســيدى.. أنــا ال أدرى مِلَ أنــا..؟، مِلَ أنــا الــذى حيمــل هــذا الَقــَدر الــيء عــى 
كاهــى.. مل أعــد أســتطيع التحمل،فــل أحــد يصدقنــى.. اجلميــع يتجنبنــى اجلميــع 
وكأنــى جمنــون أو ممســوس..أقرب النــاس إىّل تركونــى.. أصحبــت عــى يقــني أنــى 
ــة تســر عــى قدمــني، وكلــا قــررت االبتعــاد أجــد نفــي جمــرًبا  ــة.. جمــرد لعن لعن

عــى القيــام بــا هــو مطلــوب منــى.
- حســنًا لقــد بــدأت تعــى طبيعــة دورك ىف هــذه احليــاة.. إن القــدر مل خيتــارك 
ــتقبل  ــك املس ــل ل ــا حيم ــل.. رب ــا تتخي ــر مم ــو أكث ــا ه ــك م ــدر ل ــت مق ــا.. فأن عبًث
ــا تلــك  ــم م ــك األخــرة.. ولكــن هــل تعل ــا تكــون تلــك هــي مهمت الكثر..ورب

ــي..؟ ــا اإلن ــة أهي املهم
- ال أعلــم ســوى أن عــّى إحضــار خريطــة ملــكان مقــربة مــا للحصــول عــى 

ــاء أمــر فرعونــى. مومي
املقــربة  تلــك  أيًضــا دخــول  لــك  فقــط، وإنــا مقــدر  ليســت اخلريطــة   -
واخلــروج بتلــك املوميــاء بعيــًدا عــن أرض طيبــة حيــث قدرهــا املحتــوم، وعندئــذ 
ــك.. ــيقوم بذل ــن س ــط م ــك فق ــم أن ــًدا ولتعل ــوب تدي ــا املطل ــربك م ــوف أخ س
ــم إىل  ــى ال أعل ــة الت ــار الربدي ــى إحض ــط ع ــرص فق ــيدى.. إن دورى مقت - س

ــا.. ــأهتدى إليه ــف س اآلن كي
- أخربتــك أنــك فقــط املقــدر لــك الدخــول إىل مقــربة األمــر الفرعونــى 
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واخلــروج باملوميــاء.. لــن يســتطيع أحــد الدخــول أو اخلــروج منهــا حيًّــا إال أنــت.. 
ــن  ــه م ــك.. إن ــة بذل ــى ثق ــن ع ــربة، ك ــكان املق ــن م ــرك ع ــد غ ــم أح ــن يعل ــل ل ب
ســيجر عــى اقتحــام مقــربة الفرعــون الصغــر ســيتملكه املــوت ال حمالــة.. أنــت 
ــة  ــد الــذى ســتفعل، وســوف نســاعدك يف ذلــك حتــى تتخلــص أرض طيب الوحي
ــن يطــأ املقــربة شــخص غــرك، هــل تفهــم أهيــا اإلنســى..؟  مــن تلــك اللعنة..ل

- أى لعنة تلك..؟ فأنا ال أفهم شيًئا..
- لــن تفهــم اآلن أهيــا اإلنســى ولكنــك ســتفهم كل يشء يف حينــه.. واآلن قــم 

وأدخــل إىل مقــربة الكاهــن املعظــم »تــب رع« وســتجد برديتــك املطلوبــة.
- ولكن كيف سأعرف أن تلك هي الربدية املطلوبة..؟

مل جيبــه بدزمــران، فقــد بــدأ الظــل يتــليش مصطحًبــا معــه ذلك الظــل الغامض 
اآلخــر.. فــدار جــارس بعينيــه ىف أرجــاء املقــربة ولكنــه مل جيد بــاب اخلــروج.. مل يكن 
يــدرى إن كان مــا يــراه جمــرد هــلوس مــن تأثــر الــدواء أم حقيقــة.. وخاصــة أنــه 
شــعر بــذات الشــعور الــذى يشــعر بــه عنــد ظهــور بدزمــران.. فســلط مصباحــه 
ــاب  ــد ب ــى تس ــرة الت ــك الصخ ــح تل ــده أن يزي ــكل جه ــاول ب ــو حي إىل األرض وه

الطريــق إىل املقــربة..
ــلله إىل  ــي تس ــذى يكف ــدر ال ــرة بالق ــت الصخ ــة انزاح ــاوالت مضني ــد حم وبع
الداخل،فتنــاول مصباحــه ىف هــدوء وحقيبتــه وهــو هيبــط إىل األســفل مســتنًدا 
بظهــره عــى احلائــط لتهالــك الســلمل عــن املــرة األخــرة التــى جــاء فيهــا إىل 
هنــا، حتــى هبــط قرابــة العريــن مــرًتا، تلتهــا فتحــة أخــرى ببــاب خشــبي الزال 
متاســًكا عــى الرغــم مــن تطــم أجــزاء كبــرة منــه بفعــل الزمــن.. والــذى دفعــه 

ــة.. ــن األترب ــرة م ــة كب ــر كمي ــرى لتث ــزاء أخ ــمت أج ــدوء فتهش هب
ســعل جــارس بشــدة واندهــش عندمــا وقعــت عينــاه عــى املقــربة، متاًمــا كاملــرة 
الســابقة، فقــد انعكــس ضــوء املصبــاح عــى جــدران املقــربة ليظهــر تابــوت الكاهن 
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ــق األبنوســية،  ــد مــن الصنادي ــاك العدي ــى ىف املنتصــف وبجــواره كان هن الفرعون
وعــى اجلــدران تراصــت تلــك النقــوش اهلروغليفيــة التــى تصيــب اللعنــة كل مــن 
ــة  ــدوًها إىل روع ــربة مش ــارس باملق ــدس.. دار ج ــن املق ــك الكاه ــام ذل ــيقلق مق س
ألــوان النقــوش املوجــودة وكذلــك اآلثاراملوجــودة بجــوار التابــوت واملحــرم عليــه 
ــه  ــم مــع بدزمــران.. ولكن ــده إليهــا وفــاء لذلــك القســم املقــدس القدي أن يمــد ي

ظــل يتســاءل كيــف ســيهتدى إىل تلــك الربديــة امللعونــة.
اقــرتب مــن التابــوت ووجــد ذلــك النقــش مكتوًبــا عليــه ولكنــه مل يــِع حــرف 

لكــن تذكــر تلــك الكلمــة التــى ظلــت تــرتدد ىف عقلــه..
  يا من حموت ذكراك فداًء لآلهلة.. فلتتمجد لأبد يا ) امتبواسو خ ( 

دار حــول التابــوت مــن الناحيــة األخــرى ليكشــف بقيــة اجلدران،ولكنــه 
توقــف مــرة أخــرى أمــام نقــش عــى اجلــدار..مل يفهــم منــه شــيًئا عــى الرغــم مــن 
تذكــره أنــه كان ىف وقــت مــا قــادر عــى قــراءة مــا نقــش عــى اجلــدران بتلــك اللغة.. 
فاقــرتب منــه.. ولكنــه توقــف فجــأة فقــد تذكــر أن تــت أقدامــه متاًمــا كان هنــاك 
شــيًئا ماحيتضــن التابــوت، نعــم لقــد تذكــر اآلن.. فعندمــا اقــرتب مــن التابــوت ىف 

املــرة الســابقة ملــح هيــكل عظمــى بجــواره هنــا متاًما..لكنــه مل جيــده هــذه املــره ..
حــاول جــارس أن يتغلــب عــى خوفــه عندمــا شــعر بشــىء مــا يتحــرك خلفــه.. 
توقــع أن يكــون بدزمــران لكنــه مل يشــعر بــا يشــعر بــه ىف وجــوده.. فنهــض 
ــه  ــه مل يتبين ــد داخــل املقــربة، لكن ــاح إىل ركــن بعي ــا املصب ليلتفــت ىف هــدوء موجًه
جيــًدا فاقــرتب رويــًدا رويــًدا.. واســتجمع شــجاعته عندمــا اقــرتب أكثــر ولكنــه 
ــاره مل  ــى يس ــأة ع ــت فج ــا التف ــه.. وعندم ــن كتف ــه م ــن يلمس ــاك م ــأن هن ــعر ب ش

ــى. ــد الوع ــد فق ــقط وق ــة ليس ــل الصدم يتحم
ــى  ــت ع ــد ترب ــى ي ــاق ع ــى أف ــت حت ــن الوق ــه م ــر علي ــم م ــارس ك ــدِر  ج مل ي

ــه: ــف ب ــم هيت ــة  وأحده ــه ىف رق وجه
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ــد أن  ــا أري ــيًئا م ــا ش ــوم، إن لدين ــوال الي ــا ط ــل مرصوًع ــن تظ ــا ل ــاى هي - خ
ــاه..؟ ــك إي ُأري

قــام مفزوًعــا مــن هيئــة مــن حيدثــه، فقــد كانــت موميــاء فرعونيــة ترتــدى تلــك 
امللبــس الفرعونيــة الذهبيــة، ولكــن شــكل اهليــكل العظمــى وطريقــة حديثــه 
ــتمر ىف  ــل اس ــه ب ــكل مل يدع ــن اهلي ــرى، لك ــرة أخ ــه م ــي علي ــه يغ كادت أن جتعل

ــًل: احلديــث قائ
- أعلــم أن وقــع الصدمــة صعــب عليــك، أنــا »خــاى« وأنــت أيًضــا »خــاى«.. 

أتذكــر ذلــك املــكان..؟، هيــا قــم أهيــا الكســول..
متتم جارس ىف ذهول:

- أنا  ال أفهم شيًئا، من أنت، وأين أنا..؟
ــة  ــد تغــرت أرضي ــه، فق ــكان مــن حول ــول بنظــره ىف امل ــو جي ــا جــارس وه قاهل
ــى مــن  ــذى كان يأت ــكان بضــوء الشــمس ال ــأ امل ــة فاخــرة، وامت املقــربة إىل أرضي
عــدة أماكــن بداخــل املمــر املــؤدى إىل املقــربة.. ورأى نفســه نائــًا عــى أرضيــة هــذا 

املمــر الضيــق، واملوميــاء هتتــف قائلــة:
- أنــا »خاى«..ابــن الكاهــن »تــب رع«.. أنــت مــن وجدتنــى ىف مقــربة أيب كيــف 

مل تتذكرنــى إىل اآلن..؟،حســنًا.. حســنًا.. هيــا بنــا فلدينــا الكثــر لنفعلــه اليوم..
و مــد يــده إىل جــارس وهــو يقبــض عــى كــف يــده، فــرت قشــعريرة ىف جســد 
جــارس، لكنــه مل يكــن أمامــه إال أن يطيعــه وهــو ينهــض ليتبعــه، ومــا هــى إال عــدة 
ا،كان  ــدًّ ــيحة ج ــاحة فس ــا إىل س ــق ودلف ــر الضي ــن املم ــا م ــى خرج ــوات حت خط
ــمس  ــعه الش ــاء ألش ــه اتق ــي عيني ــده ع ــع ي ــارس وض ــةأن ج ــديد لدرج ــوء ش الض
التــى كانــت تنعكــس عــى لوحــة ذهبيــة جداريــة هائلــة، بينــا كان هنــاك العديــد 
ــاك عــدة  ــك كان هن ــرة مغطــاة، وكذل ــة كب ــة بجــوار رشف ــس الفرعوني مــن النفائ

ــه.. ــة مل يستنشــق مثلهــا ىف حيات مواقــد صغــرة ينبعــث منهــا رائحــة هادئ
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كان ال يــزال يشــعر بذلــك الصــداع الشــديد داخــل رأســه مــع عــرات 
التســاؤالت، فقــد شــعر أنــه كان هنــا ىف وقــت مــا.. ولكنــه مل يــدِر هــل كان داخــل 
ــا  ــه كان واقًع ــا كل مــا يــدور حول ــا بعــد،أو رب حلــم وقــد انقلــب إىل كابــوس في

ــة.. يعيشــه مــن جــراء تلــك اللعن
ــى  ــا ه ــربة، فه ــه إىل املق ــل دخول ــا قب ــا متاًم ــى رأه ــة الت ــك الرؤي ــا تل اللعنةإهن

تتحقــق اآلن..
أشــار إليــه »خــاى«أن يتقــدم معــه إىل الرفــة، فســار خلفــه ليجــد أمجــل 
ــد  ــارشة، وق ــل مب ــة تقــع عــى الني ــت الرف ــاه، فقــد كان ــه عين ــد تقــع علي منظــر ق
ــة..وكان  ــة فاتن ــه مشــكًل لوحــة مجالي انطلــق ليشــق األرض اخلــراء عــى جانبي
الفلحــون بزهيــم البســيط يعملــون ىف األرايض القريبــة بــكل جــد ونشــاط، 
فتنفــس مــلء رئتيــه بذلــك اهلــواء املشــبع برائحــة اخلــرة الطيبــة.. إنــه إحســاس 
مل يشــعر بــه قــط قبــل ذلــك..كان يــود أن يظــل ىف هــذا احللــم لأبــد، وهــو هيتــف:

- »خاى« أين أنا..؟
- نحــن اآلن ىف قــرص وىل العهــد األمــر »خــا إم واس« ســليل رمســيس الثانــى 

ــن اآلهلة. اب
ا..  - »رمســيس« و«خــا إم واس«  وأنــت »خــاى« ابــن »تــب رع«عظيــم جــدًّ

إذن أخربنــى أأنــا داخــل حلــم أم مــاذا؟
- ال أســتطيع أن أفــر لــك شــيًئا، وال أســتطيع حتــى تفســر كيــف نحــن اآلن 
هنــا، ولكنــه مقــدر ىل أن آخــذك إىل زمــن مــا، وتديــًدا ىف تلــك االيــام التاليــة ليــوم 

مقابلــة مــوالى األمــر الطفــل »يس أوزيــر«  للســاحر احلبــي.
- نعــم.. نعــم.. أنــا أذكــر ذلــك، وأتذكــر أيًضــا أنــه بعــد تلــك احلادثــة اختفــى 
األمــر ىف ظــروف  غامضة..نعــم.. لقــد تذكــرت فأنــا هنــا إلحضــار تلــك الربديــة 
التــي تشــر إىل مــكان وجــود موميــاء ذلــك األمــر، وال أعلــم الــر ىف ذلــك، أو 

حتــى الــر ىف رضورة اخلــروج بجســده مــن أرضكــم.
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تطلع إليه »خاى« ىف غرابة قائًل:
- أنــت هتــذى أو تتكلــم بلســان ال أعلمــه.. كل مــا أعلمــه أنــك ُمقــدر ألشــياء 

وأنــا مقــدر ألشــياء..
نظر جارس حوله وهو يتساءل وكأنه مل يكن ينتظر تفسًرا من »خاى«:

- أين البر..؟ أنا ال أرى أحًدا .
- ليــس اآلن.. ســآخذك إيل مــكان آخــر حيــث ســنبدأ مــن هنــاك، لكــن حــاول 
أن تعــى مــا ســأقوله،فنحن اآلن ىف فجــوة زمنيــة بــني عاملنــا وعاملكــم، كيــف 
ذلــك..؟ ال أدرى، ولكنــك ســرتى بعينــى وتتكلــم بلســانى ىف املــايض، وال أدرى 
كيــف.. فكلنــا قــد طمــس عــى عقلــه حتــى ال يتحــدث كثــًرا، فربــا إذا علمنــا مــا 

قمنــا بــه بعــد ذلــك ألصبحنــا محقــي والدعــى العامــة علينــا باجلنــون.
- ولكن إىل أين ستأخذنى..؟

ا حتــى نصــل إىل داخــل املعبــد، حيــث اجتــاع الكاهــن األعظم  - سنســر ســويًّ
مــع الكهنــة األربعة..

- وإذا رأنا أحد..؟
- ال ختــف لــن يرانــا أحــد فنحــن عبــارة عــن ظــلل.. إن كل مهمتــى أن 
ــر »يس  ــن األم ــص م ــة التخل ــة األربع ــى الكهن ــا ع ــرف مِلَ كان لزاًم ــك تع أجعل

أوزيــر«
- التخلص منه ..!!، هل قتلوه..؟!!

- هيا بنا اآلن وسأخربك بكل يشء يف الطريق .
ســار جــارس وراء ذلــك اهليــكل الغامــض وهــو ال يــدرى كيــف يفعل،فقــدكان 
اليشــعر بخطواتــه بــل يشــعر أنــه يطــر فــوق األرض.. كان األمــر بالكامــل يدعــو 
ــرى أشــياء مــن املســتحيل أن يراهــا داخــل حلم،فقــد  ــق، فهــو ي ــون املطب إىل اجلن
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ــة  ــف األثري ــن التح ــرات م ــه الع ــراف ب ــى األط ــرص مرتام ــك الق ــاك ذل كان هن
الفرعونية..بينــا ظهــر العديــد مــن اخلــدم حيملــون أوانــى غريبــة الشــكل.

كان يــود لــو تركــه »خــاى« يتجــول ىف القــرص بمفــرده، فهــى فرصــة لــن تتــاح 
ــة أو  ــن رشف ــر م ــدوهًا لينظ ــره مش ــاء س ــف أثن ــد كان يتوق ــرى، فق ــرة أخ ــه م ل
ــا  ــى اقرتب ــى اإلرساع.. حت ــاى« ع ــه »خ ــا كان حيث ــى، بين ــر فرعون ــن أث ــرتب م يق
ا مــن املعبــد اجلنائــزى، ودلفــا داخلــه دون أن يراهــم احلــراس األشــداء  ســويًّ

املوجوديــن ىف كل مــكان..
ا حتــى وصــل إىل ممــر جانبــي حيرســه عــدة حــراس مــروا بجوارهــم  ســارا ســويًّ
ــا إىل  ــدوء ليدلف ــاب هب ــاى« الب ــح »خ ــر فت ــر  املم ــم، وىف آخ ــود هل ــم ال وج وكأهن
ــرة  ــة كب ــارس قاع ــد ج ــار ليج ــدة أمت ــل ع ــار املدخ ــى يس ــران ع ــم يس ــل ث الداخ
اجتمــع فيهــا جمموعــة مــن الكهنــة وهــم يرتــدون أمجــل مــا لدهيــم وعــى صدورهــم 

تلــك القــلدات الذهبيــة، فأشــار »خــاى« جلــارس باجللــوس والصمــت التــام..
كان جــارس أقــرب للجنــون ىف تلــك اللحظة،فلــم يكــن يصــدق مــا تــراه عيناه، 
ــي  ــبية، وع ــة خش ــى رأس طاول ــس ع ــن جيل ــر ىف الس ــن كب ــاك كاه ــد كان هن فق
يمينــه اثنــان مــن الكهنــة وعــى يســاره عجــوز آخــر ينظــر إىل اجلميــع وال يتحــدث 
بينــا كان هنــاك كاهنــان آخــران أحدمهــا كان يــرح بيديــه ويتكلــم لكــن دون أن 
ــا ويســاًرا وهــو يســر  يســمع منــه جــارس شــيًئا، بينــا كان اآلخــر هيــز  رأســه يمينً

جيئــة وذهاًبــا، وعــى هيئتــه تبــدو مظاهــر التوتــر..
جلــس جــارس بينــا أخذ«خــاى« يــدور حــول الطاولــة ىف ســعادة طفــل صغــر 

وجــد أهلــه أخــًرا.. فاقــرتب مــن العجــوز عــى رأس الطاولــة مشــًرا إليــه قائــًل:
- مــوالى »نفــرو« كاهــن املعبــد اجلنائــزى وحامــل كأس األمــر »خــا إم 
ــاح األعظــم ووىل عهــد امللــك املعظــم »رمســيس  واس« حاكــم منــف وكاهــن بت

ــيتى األول« ــن »س ــى« اب الثان
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- هذا وىل العهد...؟
- ال هــذا الكاهــن األكــرب »نفــرو« يــا صديقي،أمــا األمــر »خــا إم واس« هــو 
وىل العهــد، وأنــت تســعى إىل موميــاء مــوالى »يس أوزيــر« ويل ويل عهــد مــوالى 

»رمســيس الثانــى«.
- نعم.. نعم.. لقد فهمت..ومن هؤالء..؟

اقــرتب »خــاى« مــن الرجــل عــى يمــني »نفرو«والــذى كان يشــر بكلتــا يديــه 
إىل الكاهــن اآلخــر الواقــف، ويبــدو أنــه كان يقــوم بإقناعــه أو بــرح مســألة مــا.. 

فأشــار إليــه »خــاى« قائــًل:
- هــذا أيب الكاهــن »تــب رع« كاهــن املعبــد اجلنائــزي ومســاعد الكاهــن 
ــه هــو الكاهــن »امنــى نخــت« وجيلــس مقابلهــا  األكــرب »نفــرو«.. أمــا املجــاور ل
ــن  ــو  الكاه ــدوء فه ــس هب ــذى جيل ــذا ال ــا ه ــد، أم ــس املعب ــب« رئي ــن »حوت الكاه
»وامخــوس«.. أمــا ذلــك املتوتــر دائــًا فهــو الكاهــن األصغــر »ســويت«.. إنــك اآلن 

ــزي.. ــد اجلنائ ــة املعب ــم كهن ــرة أه ىف ح
صمــت جــارس وكأن عــى رأســه الطــر مــن هــول املشــهد، فلــو اســتطاع توثيــق 
هــذا اللحظــة لفعــل، فلــو روى مــا يــراه اآلن فلــن يصدقــه أحــد أبــًدا.. تذكــر هاتفــه 
فراودتــه فكــرة إخراجــه وتصويرهــم.. فأخــرج هاتفــه هبــدوء وســط دهشــة«خاى« 
ــون  ــه أحــد اجلن ــى ال يظــن ب ــة واملــكان و«خــاى« ونفســه حت ــر الكهن ــام بتصوي وق

حينــا يــروى هلــم مــا يــراه.. و«خــاى« ينظــر إليــه متعجًبــا وهــو هيتــف بــه:
- صديقي.. ماذا تفعل هبذا الشىء..؟

- ال عليك يا »خاى«، أخربنى مِلَ أتيت بى إىل هنا، وملاذا ال نسمعهم..؟
ــم  ــاع ت ــذا االجت ــى ه ا، فف ــدًّ ــام ج ــاع اهل ــذا االجت ــور ه ــك حلض ــت ب - أتي
االتفــاق عــى قتــل مــوالى األمــر »يس أوزيــر«، فلقــد اتفقــوا عــى أن يقــوم الكهنــة 

ــل وىل وىل العهــد.. األربعــة بقت
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- ملــاذا..؟ ومــا علقــة الــروس هبــذا الفرعــون الصغــر..؟، ومــا الســبب 
لتدخــل اليهــود أيًضــا وحماولتهــم املســتميتة للحصــول عليــه..؟

نظر إليه«خاى« بتعجب وهو يكرر:
- هيود.. روس؟!!!  أنت تتحدث بلسان آخر غرنا ..

ــن  ــة م ــل أربع ــذى جيع ــبب ال ــن الس ــت ع ــى أن ــا »خاى«،أخربن ــك ي - ال علي
ــد..؟ ــل وىل وىل العه ــون لقت ــزي خيطط ــد اجلنائ ــة املعب أوىف كهن

ــا بعــد الســبب ىف  - حســنًا ســأخربك بالتفصيل،فقــد علمــت مــن والــدى في
ذلــك، فقــد كانــت زوجــة وىل العهــد األمــر »خــا إم واس« وأم مــوالى »يس 

ــة.. ــر طبيعي ــر« غ أوزي
- ما الذى تعنيه بأهنا كانت غر طبيعية .؟

ــر  ــرتة غ ــت ف ــد األوىل ظل ــا إم واس«وىل العه ــر »خ ــوالى األم ــة م - زوج
بالوصفــات  العــلج  فــرتة  كبــرة مــن  بعــد  قــادرة عــى اإلنجــاب، ولكنهــا 
الســحرية مــن خــلل الســحرة الفراعنــة املختصــني بذلــك، مل يفلــح معهــا أى 
ســحر حتــى أتــى إليهــا ذلــك الكاهــن الغامــض الــذى جــاء مــن صحــراء منــف، 
ــن  ــن كل م ــه الطبية..لك ــا بوصفات ــا فيه ــاٍل يداوهي ــلث لي ــرص  لث ــتقر ىف الق واس
ىف البــلط امللكــى كان يقشــعر بمجــرد مــرور الكاهــن الــذى ظــل جمهــواًل إىل 
ــد  ــب ىف أش ــر الرع ــش يث ــه كان أج ــة وصوت ــه مرعب ــت ملحم ــد كان ــد.. فق األب
الرجــال قــوة.. وقــد عــارصه الكاهــن األكــرب »نفــرو« ولكنــه كان يشــمئز منــه إال 
أن تعليــات مــوالى األمــر  وىل العهــد كانــت صارمــة، فقــد أمــر اجلميــع معاملتــه 
معاملــة امللــوك.. وظــل هكــذا حتــى ظــن اجلميــع أنــه إلــه الــر »ست«نفســه.. وىف 
الليلــة الرابعــة اختفــى كأنــه مل يكــن لــه أى وجــود، إال أنــه بعــد شــهر قمــرى كامــل 
محلــت موالتــى األمــرة.. وكان الفــرح قــد عــم البلــدة كلهــا، ووصــل األمــر إىل 

ــى«.. ــيس الثان ــوالى »رمس ــه م ــليل اإلل س
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 واســتمرت فــرتة احلمــل لكــن خــلل نلــك الفــرتة بــدأت موالتــى األمــرة ىف 
التغــر كلًيــا.. كان ينتاهبــا رصاخ متواصــل ىف منتصــف الليــل وبــكاء أشــبه بعــواء 
الذئــب يثــر رعــب كل مــن يســمعه، وقــد حاولــت االنتحــار بالقفــز مــن رشفــة 
القــرص عــدة مــرات، ولكــن كان يتــم إنقاذهــا ىف اللحظــة األخــرة قبــل أن تفعــل.. 
ومل تفلــح حمــاوالت الكهنــة ىف شــفائها حيــث كانــت أقــرب للشــياطني، وخاصــة 
ــة املســتمرة خشــية عــى  ــل وصيفتهــا.. فوضعــت تــت املراقب عندمــا حاولــت قت
حيــاة وىل العهــد الصغــر.. وكــم مــن املــرات املرعبــة التــى وجدوهــا فيهــا تســر 

عــى أربــع ىف جنبــات القــرص، وعنــد اإلمســاك هبــا كانــت تــرصخ بلغــة غريبــة..
املهــم يــا صديقي..فقــد اســتمر احلــال عــى ذلــك حتــى وضعــت مــوالى 
ــام متامــًا  ــة أي ــر«، ولكــن بعــد ثلث ــه »يس أوزي األمــر الصغــر والــذى أطلــق علي
ماتــت موالتــى األمــرة ىف ظــروف غامضــة.. وقــد ســعد مــوالى األمــر وىل 
العهــد بمولــوده واهتــم برعايتــه وتربيتــه وتعليمــه إال أنــه اكتشــف أن هــذا الطفــل 

ــنه.. ــل س ــر  ىف  مث ــل آخ ــدرات أى طف ــوق ق ــدرات تف ــك ق يمتل
وترعــرع الطفــل ىف البــلط امللكــى، فقــد كان األقــرب إىل مــراث عــرش 
ــام جلــس األمــر »خــا إم  مــوالى املعظــم »رمســيس الثانــى«.. وىف يــوم مــن األي
واس«مهموًمــا.. فقــد ســمع بــأن هنــاك ســاحًرا حبشــًيا أتــى إىل قــرص ملــك مــرص 
ومعــه رســالة مغلقــة، وتــدى كل ســحرة مــرص إن كان منهــم مــن يســتطيع قــراءة 
ــن  ــرص م ــر ىف م ــه إذا مل يظه ــى بأن ــاحر احلبش ــدد الس ــة، وه ــى مغلق ــالة وه الرس
يســتطيع قــراءة الرســالة وهــى مغلقــة فســيقوم باختطــاف ملــك مــرص  وأرسه ىف 

ــة.. احلبش
ــن  ــر، ول ــرص بال ــاء إىل م ــى ج ــاحر احلبش ــربى، فالس ــة ك ــك طام ــت تل كان
يســتطيع أن يوقفــه إال ســاحر أقــوى منــه، ولكــن مــوالى »خــا إم واس« بــكل مــا 
لديــه مــن معرفــة بعلــم الســحر مل يكــن يمتلــك القــدرة عــى الســيطرة عــى الســاحر 
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ــك  ــت تل ــا حدث ــا عندم ــا زال صبًي ــر« م ــى أوزي ــر »س ــا كان األم ــى، وقته احلبش
الواقعــة، وعندمــا علــم  بأهنــا هــى ســبب حــزن أبيــه فاجــأه بــأن أعلــن عــن قدرتــه 
عــى قــراءة رســالة الســاحر احلبشــى وهــى مغلقــة، وأنــه مســتعد لقبــول أى تــدٍّ  

يأتــى بــه الســاحر احلبشــى، و.....
قاطعه جارس  قائًل:

ــاحر   ــك الس ــر« ذل ــارز »يس أوزي ــا ب ــاى« عندم ــا »خ ــة ي ــك القص ــم تل - أعل
ــه. ــيض علي ــحره  وق ــد س وفن

- مدهــش.. كيــف عرفــت ذلــك يــا صديقي..؟،فقــد أخــرب »ســى أوزيــر« أبــاه 
األمر«ســاتنى« بأنــه عــاش مــن قبــل عــى أرض مــرص  عــى هيئــة كاهــن مــن كهنــة 
اإللــه األعظــم »تــوت«، وحيفــظ تعاويــذه اخلاصــة، وأنــه قــام بحايــة مــرص مــن 
رش هــذا الســاحر احلبشــى ىف زمــن ســابق، وأنــه عــاد اآلن مــرة أخــرى إىل احليــاة 
بأمــر مــن »تــوت« لكــى حيمــى مــرص  مــرة أخــرى مــن ذلــك الــر العظيــم، وأن 

تلــك هــى املهمــة التــى جــاء مــن أجلهــا إىل هــذه احليــاة . 
ــص  ــى التخل ــم ع ــرص  كهنتك ــاذا ي ــد مل ــرف بع ــى مل أع ا.. ولكن ــدًّ ــم ج - عظي

ــه..؟ من
- ألن األمــر تــول إىل صــورة مصغــرة مــن والدتــه، وقــد كان مــوالى األمــر  
وىل العهــد خُيفــى األمــر عــن اجلميــع، حتــى أصبــح األمــر  الصغــر عــى هيئــة إلــه 
الــر »ســت« ولكنــه صغــر.. فقــد أصبــح قاســًيا ألبعــد احلــدود، يــارس الســحر 
اخلفــي، أتعلــم أنــه ىف حرتــه أصبحــت القشــعريرة تــري حتــى ىف أجســاد كهنــة 
املعبــد، ممــا يؤكــد أن روح الشــيطان »ســت« قــد جتســدت ىف ذلــك املخلــوق، وقــد 
ــة  ــا الطيب ــك أرضن ــيتوىل ُمل ــن س ــو م ــر ه ــك األم ــربى أن ذل ــة الك ــت الكارث كان

يوًمــا مــا  فُتدمــر  أرض  طيبــة  ويعــم فيهــا اخلــراب..
ــة تظــل واحــدة  يف كل  ــل..؟، فاخلطيئ ــا ســتفعلوه هــو جريمــة قت - ولكــن م
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األحــوال، ويظــل التربيــر ســلح بنــى آدم الــذى يزيــن بــه آثامــه حتــى ال يضطــر  
ــار  ــًرا بدث ــل متدث ــه، فيظ ــن داخل ــيطان الكام ــك الش ــرى ذل ــه ل ــة نفس إىل مواجه
امللئكــة، ُملقًيــا بــكل أخطائــه عــى ذلــك الــذى كان ســبًبا يف خروجــه مــن اجلنــة، 
ــي  ــارة بالســوء الت ــا هــو  طمعــه وتلــك النفــس األم متناســًيا أن مــن أخرجــه منه

حيملهــا بــني جنبيــه.
- أحياًنــا عليــك أن تتحمــل قــدرك مقابــل خــلص شــعبك يــا صديقي..أنــت 
مل تــدرك خطــورة األمــر  بعــد.. واآلن هــل أنــت مســتعد  للدخــول  ىف املناقشــة..؟
ــني  ــارس ح ــة ج ــر إجاب ــة، ومل ينتظ ــاع الكهن ــر الجت ــو يش ــاى« وه ــا »خ قاهل

ــوتى« : ــن »س ــر رصاخ الكاه ــى إث ــارس  ع ــل ج ــأة فجف ــه فج ــا يدي ــق بكلت صف
ــه وىل العهــد، أتعلمــون مــاذا ســيحدث إذا نمــى إىل  ــا ســادة..؟، إن - كيــف ي

مــوالى املعظــم ذرة شــك.
أشار  إليه كبر الكهنة »نفرو« قائًل ىف هدوء:

- فلتهــدأ يــا »ســوتى«،  فأنتــم األربعــة صفــوة الكهنــة وأنتــم أبنائــي، لذلــك 
ــا  ــب« هن ــن »حوت ــا، والكاه ــلص أمتن ــم خ ــى  يدك ــه، فف ــر  كل ــم باألم أخربتك

ــذ. ــة التنفي ــاورتنا  ىف كيفي ملش
أومأ  الكاهن »حوتب« برأسه موافًقا وهو يقول:

- ىل كل الــرف ىف حضــور اجتاعكــم مــن أجــل أرض طيبــة يــا مــوالى 
ــاعدة. ــن مس ــه م ــدر  علي ــا أق ــكل م ــاعدتكم ب ــم ملس ــا معك ــرو«، وأن »نف

وهتف »تب رع«  بدوره  هو اآلخر  قائًل:
- وأنا معك أهيا الكاهن األعظم، ولكن العواقب ستكون وخيمة.

هتف »سوتى« وهو  اليزال  يذرع الغرفة ذهاًبا  وإياًبا ىف عصبية:
- وأى مصر  قد ُنلقي بأيدينا به .
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تنحنح الكاهن »امنى نخت« وهو يعتدل ىف مقعده قائًل  ىف  هدوء:
ــا  ــت ي ــا أن ــر، أم ــا يف األم ــدك متاًم ــى مؤي ــرو« أن ــوالى »نف ــم يام ــت تعل - أن
ــك  ــل ذل ــن بداخ ــر الكام ــورة ال ــدرى خط ــًرا، وال ت ــت صغ ــل زل ــوتى« ف »س
األمــر  الشــاب، فأنــت مل تــر مناظرتــه مــع الســاحر احلبــي التــي حرهتــا أنــا 

ــرو«..؟ ــا »نف ــر  ي ــاك أتذك ــا هن ــد كن ــم، فق ــن األعظ والكاه
متتم »نفرو« وهو  يرح بنظره  متذكًرا:

- نعــم.. الزلــت أذكــر تلــك النظــرة الشــيطانية التــى أطلــت مــن عينيــه وهــو 
يبــارز ذلــك الســاحر احلبــي، وقتهــا أقســمت أن روًحــا مــا تســكن جســد األمــر  
الشــاب، ذلــك كنــت أراقبــه عــن طريــق حاشــيته، وتنبــأت أنــه ىف غضــون ســنوات 

قليلــة ســيصبح »ســت« إلــه الــر  ذاتــه.
أومأ »وامخوس« برأسه موافًقا وهو  هيتف ىف هدوء:

ــوا  ــى، ختيل ــك الفت ــل ذل ــة مث ــم  أرض طيب ــور أن حيك ــتطيع تص ــا  ال أس - أن
ــا..؟ ــع وقته ــيكون الوض ــف س كي

هتف »سوتى«  ىف توتر  قائًل:
ــل،  ــى األق ــنة ع ــني س ــن مخس ــر م ــد أكث ــيحدث بع ــا س ــرون إىل م ــم تنظ - أنت

ــفائه و.....   ــة ىف ش ــاعدنا اآلهل ــا تس ــر، رب ــع األم ــاول م ــاذا ال نح فل
قاطعه »نفرو«  ىف عصبية:

- أيــة حماولــة يــا »ســوتى«..؟، إننــا نحــاول معــه منــذ مــده، وبعــد أن حــر 
ذلــك الســاحر احلبــي امللعــون، تيقنــا انــه ال يوجــد أى أمــل، فالفتــى يتحــول مــن 
يسء إىل أســوأ، ووالــده األمــر  وىل العهــد خُيفــى األمــر عــن البــلط امللكــى  خلوفــه  

مــن ضيــاع احلكــم مــن أرستــه..
خفض »سوتى« صوته وهو  يتمتم :
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ــذ أن أخربنــى الكاهــن »تــب  ــا من ــا أكاد أن أمــوت رعًب ا فأن - ال أخفيكــم رسًّ
ــة  تنفيــذه. ــًرا  يف األمــر  وكيفي رع« اإلســبوع املــايض باألمــر.. لقــد فكــرت كث

أشار إليه »نفرو« قائًل :
- لن نناقش كيفية تنفيذ األمر  إال  بعد أن أسمع موافقتكم أنتم اخلمسة.

نظر  العجوز »حوتب«  إىل اجلميع  قائًل  بصوت  أقرب  إىل اهلمس:
ــم   ــلص أمتك ــه خ ــيكون في ــه اآلن س ــون من ــا ختاف ــوا أن م ــم أن تعلم - عليك
ــذى  ــا ال ــد م ــه التحدي ــى وج ــم ع ــد يعل ــم.. ال أح ــى أيديك ــيكون ع ــذى س وال
ــاًدا  ــيعيث ىف األرض فس ــة..  س ــم أرض طيب ــيطان إذا حك ــك الش ــه ذل ــيقوم ب س
وســيمحو  كل آثــاره أجــداده العظــام، وخاصــة موالنــا املعظــم« رمســيس الثانــى« 
حاكمنــا العــادل وصاحــب هنضتنــا احلديثــة..  لذلــك فأنــا موافــق  وأؤيــد فكرتــك 

ــا أهيــا الكاهــن األعظــم »نفــرو«. متاًم
أشار »امنى نخت« إىل  »نفرو«  قائًل:

- أمــا أنــا فــل تســألنى عــن رأيــي يــا »نفــرو«، فنحــن أصدقــاء منــذ مــا يقــرب 
اخلمســني عاًمــا، فهــل أخذلــك اآلن..؟

هتف »تب رع« قائًل هو اآلخر:
- وأنا معكم  بالطبع  وأوافقكم الرأي، ولن أترككم أبًدا.

أومأ » وامخوس« برأسه موافًقا قائًل  ىف هدوءه املعتاد:
ــة بدمــى وأنــت  ــداء طيب ــا مــوالى »نفــرو« عــى اســتعداد الفت ــا أيًضــا ي - وأن

ــًدا. ــى جي تعرفن
أشار »سوتى« بيده ىف استسلم:

- وهل أخذلكم أنا..؟، أنا معكم برط ضان الرية التامة.
تطلع إليه »نفرو« بنظرة أبوية وهو هيتف:
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- يا  ولدى أتظن أن هناك من سيخون يف مجعنا هذا.
هز »سوتى« رأسه نافًيا وهو  هيتف:

- ال أقصــد ذلــك يــا مــوالى، ولكــن األمــر قــد يســتلزم رجــال لتنفيــذ املهمــة، 
ونحــن ال نضمــن والئهــم، وكذلــك تنيــط جثــة  األمــر الشــاب  وجتهيــزه  

ــا. ــاعدين لن ــتلزم مس ــك يس ــن.. إن كل ذل للدف
أشار »تب رع« بيده قائًل:

- ســأتوىل أنــا أمــر  التنفيــذ مــع أحدكــم، وســنقوم  بتجهيــز  مــن نثــق بــه ألداء 
املهمــة.

هتف »وامخوس« بدوره:
- وأنــا معــك يــا ســيدى  ولــدى مــن الرجــال األشــداء املخلصــني  مــن يقــوم  

باألمــر.
أومأ »نفرو« برأسه وهو  يشر  إىل »امنى نخت«  قائًل:

ــر   ــط األم ــدس لتحني ــكان مق ــز  م ــك بتجهي ــى نخت«علي ــا »امن ــت ي - وأن
ــد. ــوىل عه ــه ك ــق ب ــا يلي ــاب ك الش

أومأ »امنى نخت« برأسه موافًقا وهو  هيتف:
- سمًعا وطاعة أهيا الكاهن  األعظم. 

أشار  الكاهن  العجوز »حوتب« قائًل:
- وأنا  من  سيتوىل جتهيز  التابوت  املقدس .

متتم »نفرو« هبدوء:
ا.. أمــا أنــا فســأقوم بمراســم التجهيــز، وأنــت يــا »ســوتى« فهناك  - عظيــم جــدًّ

مهمــة تســتلزم كاهــن شــاب مثلك..
هتف »سوتى« متسائًل  عن  طبيعة  تلك املهمة:
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- وما هي تلك املهمة يا سيدى..؟
استدرك »نفرو« قائًل:

- اخلــروج باجلســد امللعــون إىل مــكان بعيــد عن عواصمنا املقدســة، سنرســلك 
معــه إىل أحــد املخلصــني ليقــوم بمراســم دفنــه ىف مــكان رسي  يليــق بــه، بعيــًدا عــن 

عبــث اللصــوص، ىف مــكان مقــدس ىف مدينــة حــورس »دى مــن حور«.
هتف »سوتى« موافًقا :

- حســنًا يــا ســيدى الكاهــن األعظــم، هــذا أفضــل بالنســبة ىل، فأنــا أريــد أن 
أكــون بعيــًدا عــن الدمــاء. 

أومأ »نفرو« برأسه قائًل:
ــا يــا »ســوتى«، ولكــن  - أعلــم ذلــك يــا ولــدى، فقلبــك الصغــر مل يــزل بريًئ
عندمــا تصبــح ىف مثــل ســنى ســتدرك أنــه البــد مــن التضحيــات الســتمرار  احليــاة 
ــا،  ــس أرضن ــد يدن ــىء ق ــن أي ش ــًدا ع ــة بعي ــك األرض الطيب ــى تل ــة ع واملحافظ

ــه املطهــرة .. أرض اإلل
ــى  ــأة ع ــاق فج ــه أف ــينائًيا، ولكن ــًا س ــاهد فيل ــه يش ــواًل وكأن ــارس مذه كان ج
ــت   ــارس، فصمت ــل ج ــا جف ــم عندم ــذى ابتس ــاى« ال ــدى »خ ــن أي ــة م ــر  تصفيق إث

ــس : ــاى« ىف مه ــردف »خ ــأة  ل ــوات فج األص
- هيا يا صديقي، لن نستمر  هنا طوال اليوم.

- إىل أين سنذهب يا »خاى«..؟
- كان مــن املفــرتض أن أمــيض بــك إىل يــوم اغتيــال األمــر، ولكنــى عدلــت 

عــن ذلــك .
يــا  - هــذا أفضــل حتــى ال أشــاهد  تلــك اجلريمــة..؟، ولكــن أخربنــى 
»خاى«..فهنــاك شــيًئا مــا يــدور ىف ذهنــى، مــاذا لــو  حاولنــا منــع تلــك اجلريمــة، 

ــخ...؟ ــرى التاري ــر جم ــل يتغ ــرى  ه ُت
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ابتسم »خاى« من حديث جارس  وهو  هيتف:
ــا صديقــي أن يتغــر التاريــخ، قــد نملــك تغيــر  احلــارض  فقــط،  - هيهــات ي
ــدرى شــيًئا.. أنــت اآلن ىف حــرة  ــه وحــده، أت ــد اإلل ــا املــاىض واملســتقبل فبي أم
ــخ، فقــد ضحــوا بذكرهــم  ىف ســبيل تلــك  ــة ممــن مل  يذكرهــم التاري عظــاء الكهن
األرض الطيبــة، كــا أنــك ال تســتطيع إال أن تشــاهد فقــط مــا هــو ُمقــدر  لــك أن 

تــراه.
مــد خــاى يــده اهليكليــة ليســر  معــه جــارس  واســتمر  النقــاش حتــى وصــل 
إىل مــكان فســيح فيــه ممــر  واســع طويــل  نقشــت  عــى جدرانــه  كتابــات  فرعونيــة  

ذهبيــة  رائعــة، فانــربى »خــاى« شــارًحا:
ــا،  ــة بلدن ــيء هنض ــى« ُمن ــيس الثان ــه »رمس ــوالى اإلل ــوالت م ــك بط - تل

ــي.. ــا صديق ــا ي ــم أرضن ــه حك ــم إل ــه أحك ــه أن ــخ عن ــيذكر التاري ــذى س وال
- لأســف يــا »خــاى« لقــد حاولــوا تشــويه تارخيــه يف زماننا، ضمــن حماوالهتم 

املســتمرة  لتزييــف التاريخ. 
- إن نصــف حديثــك ال أفهمــه يــا صديقــي، وليــس لــدى فضــول ملعرفــة 
عاملكــم هــذا، فربــا لــو أطــل عليكــم األجــداد اآلن فلــن يتعرفــوا إليكــم، دعنــى 
أرقــد ىف مقربتــى ىف هــدوء بجــوار  أيب ألنعــم بالســكينة ولكــن ِعدنــى أال متتــد يــد 

خملــوق إىل تلــك املقــربة، هــذا  هــو  طلبــي األخــر  لــك  يــا صديقــي.
ــن  ــًدا ع ــليمة بعي ــي س ــرق أن تبق ــكل الط ــأحاول ب ــاى«، س ــا »خ ــع ي - بالطب
ــر و.... ــك املقاب ــاف تل ــد  اكتش ــدث عن ــا حي ــًدا م ــا أدرك جي ــني، فأن ــدى العابث أي
قطــع جــارس حديثــه عندمــا فوجــئ بعــدة رجــال هيرولــون ومــن خلفهــم يأتــى 
أربعــة رجــال أشــداء، صلــع الــرأس، يلتفــون حــول صبــي مل يبلــغ السادســة عــر 

مــن العمــر، يمــي ىف خيــلء  وغــرور، فــال عــى أذن »خــاى« قائــًل:
- َمن ذلك الطفل يا خاى..؟
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هتف »خاى« وهو  خير ساجًدا  وجيذب جارس  من يده  ليفعل مثله:
- اصمــت  واســجد كــا ســأفعل، صحيــح أنــه ال يرانــا ولكنهــا القدســية، إنــه 
مــوالى األمــر  وىل  وىل العهــد املعظــم »يس أوزيــر« ابــن مــوالى »خــا إم واس«..
جتاهــل جــارس مــا طلبــه منــه »خــاى« ومل يســجد، وصمــت متاًمــا وهــو يقــرتب 
مــن املوكــب،  ولكــن شــيًئا مــا جعــل قلبــه هيــوى مــن بــني ضلوعــه، فقــد توقــف 
األمــر فجــأة وهــو ينظــر  إىل جــارس، وتفحصــه بنظرتــه حتــى كاد جــارس   يقســم 
أنــه يــراه بالفعــل.. توقــف املوكــب عندمــا اقــرتب »يس أوزيــر« قليــًل مــن جــارس  
ــه  ــل طريق ــو  ُيكم ــبب وه ــك دون س ــم ضح ــارشة.. ث ــه مب ــر  ىف عيني ــو  ينظ وه
ولكنــه وقبــل أن يغيــب داخــل ممــر آخــر جانبــي التفــت برأســه مــرة أخــرى ناحيــة 
جــارس  وهــو  يغمــز  لــه بســخرية، ثــم يلتفــت ليغــادر  وهــو  ُيطلــق تلــك الضحكــة 

الشــيطانية.
جذب جارس«خاى« وهو هيتف ىف رعب:

- هيا بنا لنغادر  هذا املكان رسيًعا يا »خاى« .
أخــذ »خــاى« بيــده ليتحــول املــكان إىل منــزل بســيط، جيلــس بــه الكاهــن 
ــس: ــوت هام ــه بص ــا يكتب ــرأ م ــو يق ــة.. وه ــى الكتاب ــب ع ــو منك ــوتى« وه »س
)الســلم عليــك أهيــا اإللــه األعظــم.. إلــه احلــق، لقــد جئتــك ياإهلــي خاضًعــا 
ألشــهد جللــك، جئتــك ياإهلــي متحلًيــا باحلــق، متخلًيــا عــن الباطــل، فلــم أظلــم 
أحــًدا ومل أســلك ســبيل الضالــني، مل أحنــث يف يمــني ومل تضلنــي الشــهوة فتمتــد 
عينــي لزوجــة أحــد مــن رمحــي، ومل متتــد يــدي ملــال غــري، مل أكــن كذاًبــا ومل أكــن 
لــك عصًيــا، ومل أســع يف اإليقــاع بعبــد عنــد ســيده... إين ياإهلــي مل ُأوجــع ومل ُأبــِك 
ــل، إين مل أرسق مــن  ــل وماكنــت حمرًضــا عــى قت أحــًدا، وماقتلــت وماغــدرت، ب
املعابــد خبزهــا ومل أرتكــب الفحشــاء ومل أدنــس شــيًئا مقدًســا، ومل أغتصــب مــااًل 
ــش  ــش ومل أغ ــن فاح ــا بثم ــع قمًح ــوات، إين مل أب ــة األم ــك حرم ــا ومل أنته حراًم
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الكيــل.. أنــا طاهــر، أنــا طاهــر، أنــا طاهــر. ومــا دمــت بريًئــا مــن اإلثــم، فاجعلنــي 
ياإهلــي مــن الفائزيــن...

هــذه الربديــات هــى تذكــرة ملــن ســيأتى بعــدى، وليعلــم أنــى مل أشــارك ىف دمــاء 
مــوالى األمــر، حتــى ال تظــل لعنــة الــدم تطولنــى حتــى مقابلــة رب  االربــاب..
مل ُأجــرب عــى ذلــك، بــل طاوعــت مــوالى الكاهــن األعظــم  ومعلميــى ىف املعبــد 
ــام مــن  ــى مل أطاوعهــم إال بعــد تأكــدى الت ــخ أن ــزى، وســوف يشــهد التاري اجلنائ

تقــق روح الشــيطان »ســت« داخــل األمــر..
ــد  ــه، فق ــوم تنيط ــًدا  ىف ي ــه وتدي ــد قتل ــفة بع ــداث املؤس ــرت  األح ــد ج لق
ــاك  ــس هن ــل، ولي ــب هائ ــار  رع ــه آث ــى وجه ــا وع ــب« ميًت ــن »حوت ــد الكاه ُوج
جمــال للحديــث عــن تلــك التجربــة املؤملــة التــى مــرت عــّى، حــني أرشفــت عــى 
نقــل جثــان األمــر  بأعجوبــة خــارج  القــرص  وخــارج البلــدة ليتــم دفنــه ىف تلــك 

ــدة.. ــة البعي املدين
إنــى مــن جملــي هــذا أؤكــد أن جســد الشــيطان ال يــزال حيــل بموميــاء األمــر، 
ــدى  ــر  بي ــو كان األم ــا، ول ــود هب ــد املوج ــب ىف البل ــات ومصائ ــل نكب ــوف ت وس

لكنــا ركبنــا البحــر  ودفنــاه ىف آخــر مــكان عــى وجــه األرض.
مل يتبــَق ممــن يعــرف باألمــر مــن كهنــة املعبــد ســوى أربعــة غــر مــوالى كبــر 
الكهنة«نفــرو« وأنــا والكهنــة »امنــى نخــت« و«تــب رع« و«وامخــوس«، وقــد 
ــر،  ــك األم ــة لذل ــربة امللعون ــكان املق ــى م ــدل ع ــة لت ــع خريط ــى أن نض ــا ع اتفقن
وســوف ُتقســم تلــك اخلريطــة إىل نصفــني، ليوضــع كل نصــف بمقابــر  اثنــني مــن 
ــربة ىف  ــك املق ــول إىل تل ــن الوص ــه م ــدر ل ــو ُمق ــن ه ــن م ــة،  ليتمك ــة األربع الكهن
ــاء األمــر الشــاب وخيــرج هبــا ىف مــكان  الوقــت امُلقــدر  لذلــك، ليســتخرج مومي
ــخص  ــة، وش ــاء ملعون ــك املومي ــة.. إن تل ــا الطيب ــن أرضن ــون ع ــا يك ــد م ــو أبع ه
واحــد فقــط هــو مــن ســيكون قــادًرا عــى التخلــص مــن تلــك اللعنــة.. فهــو  مــن 
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ــا  وسيســاعده  ىف  ــه طيًّ ــه الزمــان أجنحت ــات املقدســة وســيطوى ل ســيجتاز  العتب
ــة.. ــى تــرس أرض طيب ــا العظــام الت ــك آهلتن ذل

كان  جــارس  مذهــواًل ممــا يســمعه، ممــا دعــا »خــاى« إىل أنــه هيــزه  وهــو  هيتــف 
بــه:

- ما لك تقف مشدوًها هكذا يا صديقى  وكأن عى رأسك الطر.
- أال تــرى يــا »خــاى«..؟، أن التاريــخ  ُيكتــب أمامــى.. أتــدرى مــدى روعــة 

شــعورى اآلن ..؟
- إن الوقــت مل يعــد معنــا يــا صديقــى.. هيــا بنــا  اآلن  وإال ســتظل أســًرا هنــا 

إىل األبــد.
- انتظر.. فقد يرسم خريطة ال.......

قاطعه »خاى« ىف عجلة  وهو  هيتف به:
- أى خريطة  تلك، هيا حفظتك اآلهلة.

ــرى   ــرة أخ ــب رع« م ــربة »ت ــل  مق ــه  داخ ــارس  نفس ــد ج ــاى« ليج ــه »خ جذب
ــًل: ــتدرك قائ ــاى« يس و«خ

ــى  ــت ع ــى حافظ ــة، ولكن ــة األربع ــر  الكهن ــكان مقاب ــم م ــت أعل ــد كن - لق
رسهــم املقــدس يــا صديقــي.. أتــدرى أننــى اخــرتت أن يكــون هنــا مدفنــى األبدى 
بجــوار  جثــان والــدى، وقــد حفــرت اســمي بجانــب الكهنــة العظــام الذيــن 
حافظــوا عــى رس  تــوت املقــدس، وحافظــوا أيًضــا عــى ســلمة أرايض طيبــة.. 
فهنــا ســأرقد لأبــد.. أتــدرى يــا صديقــى لقــد كنــت عــى يقــني أننــا ســنتقابل ىف 
وقــت مــا وىف زمــن مــا، كنــت عــى يقــني أننــى ســأجد ذلــك الشــخص الــذى كان 
ــن  ــى ال يمك ــياء الت ــاك آالف األش ــى.. فهن ــل عق ــى  وبداخ ــود بداخ ــًا موج دائ

ــا..؟ ــا أم ميتَّ ــا  اآلن حيًّ ــل أن ــى  ه ــم حت ــرها.. وال أعل تفس
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ــا  ــا ال أدرى م ــى أن ــدى نفــس شــعورك، حت ــى ل ــا »خــاى«  إن ــك ي - أقســم ل
ــا..؟ ولكنــى ال أســتطيع أن أصــف لــك مــدى ســعادتى بوجــودك  الــذى يمــر بن

ــة. بجانبــي.. مــن يعلــم  فقــد  نتلقــي  مــرة  ثاني
- كــم أمتنــى ذلــك يــا صديقــى.. كــم أمتنــى أن نلتقــى مــرة أخــرى حتــى ولــو  

بداخــل أحلمنــا .ســنلتقي..كن عــى ثقــة.
- و لكــن كيــف ســأصل إىل الربديــة املطلوبــة وســط عــرات الربديــات 

واآلثــار التــي متتلــئ  هبــا  املقــربة.
- جيــب أواًل أن تــدرك أنــك الوحيــد القــادر عــى إخراج تلــك املوميــاء امللعونة 
بعيــًدا، فأنــت وحــدك مــن سُيســمح لــه باجتيــاز عتباتنــا املقدســة وإحضــار  تلــك 

املوميــاء، وهــذا رشف عظيــم. 
- ال أريد ذلك الرف يا »خاى« .

ــدر ُألقــى عــى عاتقــك  ــا ق ــا أيًض ــا صديقــى، وإن ــا فقــط ي ــس رشًف - هــذا لي
وليــس منــه فــكاك.. ولتعلــم أن أى شــخص ســيدخل تلــك املقــربة غــرك ســوف 

ــم. ــه إىل جحي ــذوق أشــد األمل وســتتحول حيات ي
- حسنًا يا »خاى«، واآلن أخربنى أين هي تلك الربدية املنشودة.

- حسنًا سأرشدك إليها  لكن  عى  وعد يا صديقي.. فأنا أريد أال...
قاطعه جارس قائًل:

- أعلــم متاًمــا مــا تريــده يــا »خــاى«، وأقســم لــك إنــى لــن أبــوح بــرك أبــًدا، 
وســتظل مقــربة أبيــك ىف طــي الكتــان.

- وأنا أثق فيك يا صديقي، واآلن اقرتب حتى أودعك.
ــة  ــارس  ملس ــس رأس ج ــاى مل ــن خ ــه لك ــاى« ليحتضن ــن »خ ــارس م ــرتب ج اق
خفيفــة، فشــعر جــارس  بالظــلم حييــط بعقلــه مــرة أخــرى  وقدمــاه  ال تقــوى عــى 
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محلــه  وكان آخــر  مــا رأه  قبــل أن هيــوى  إىل األرض »خــاى« الــذى كان  يبتســم 
لــه مودًعــا.

****
أفــاق جــارس عــى صــداع شــديد ىف رأســه والظــلم حييــط بــه مــن كل جانــب، 
فأخــرج هاتفــه ويضــئ مصباحــه ليجــد نفســه خــارج املقــربة وداخــل ذلــك القــرب  
ــه رســومات  ــدوق خشــبي نقــش علي ــاك صن املــؤدى إليهــا.. وإىل جــواره كان هن
فرعونيــة ذهبيــة، ففتــح الصنــدوق رسيًعــا ليجــد داخلــه نصــف اخلريطة التى تشــر  
إىل مــكان املقــربة التــى دفنــت فيهــا تلــك املوميــاء.. مل يكــن يــدرى هــل مــا مــر  بــه 

كان حلــًا أم كابوًســا أم أن بدزمــران قــد ســاعده  ليصــل إىل تلــك اخلريطــة..؟
ــة  ــك العتل ــه بتل ــذى فتح ــربة وال ــفل املق ــزول إىل أس ــة الن ــة فتح ــت ناحي التف
ــاعته  ــر إىل س ــا.. نظ ــده متاًم ــام بس ــن ق ــاك م ــد أن هن ــواره، فوج ــة إىل ج احلديدي
ــه  ــى دخول ــض ع ــه مل يم ــد أن ــه وج ــة ولرعب ــداث املاضي ــك األح ــًرا كل تل متذك
املقــربة إال ثلثــون دقيقــة فقــط.. مل يــدِر  كيــف حــدث ذلــك..؟ كل مــا يعلمــه أنــه 

ــون.. ــك اجلن ــى وش كان ع
هنــض جــارس وهــو حيمــل ذلــك الصنــدوق ليخــرج مــن املقــربة ويقــوم بغلــق 
البــاب احلديــدى هلــا بقفــل جديــد.. واســتقل الســيارة بعــد أن وضــع الصنــدوق 
ــه الذيــن ال يعلمــون شــيًئا  ــه ليعــود إىل احلــاج مــراد ورجال اخلشــبى داخــل حقيبت
عــن مهمــة جــارس ســوى أنــه هنــا ليفــك الرصــد املوجــود بالقريــة حتــى ال تصيــب 
القريــة لعنــة أخــرى كــا حــدث مــن قبــل، لذلــك كان يعاملــه رجــال احلــاج مــراد 
عــى أنــه لــه علقــه مــا باجلــن، مل يعلــم بمهمتــه احلقيقيــة ســوى احلــاج مــراد فقــط، 
ــذى  ــراد ال ــاج م ــزل احل ــق إىل من ــع ىف الطري ــى كان اجلمي ــق حت ــى إال دقائ ــا ه وم

مــال عليــه هامًســا:
- أرجو  أن  تكون قد وفقت ىف مهمتك.
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- احلمد هلل يا حاج مراد
- ولكن ماىل أراك مهموًما هكذا يا ولدى..؟

ــىء  ــك بش ــى أوصي ــن دعن ــور..  ولك ــت أتص ــا كن ــر  مم ــر  بكث ــر أخط - األم
أواًل.

- تفضل يا ولدى.
- إن هــذا القــرب لــو ُفتــح ســتنفتح عــى القريــة أبــواب جهنــم.. ثــق ىف حديثــى 
يــا حــاج مــراد.. إن كل مــا رأه الشــيخ إهلامــى ىف عمــره هــو  مــا رأيتــه بداخــل ذلــك 

القرب..
- وما احلل إذن يا ولدى، أخي أن تعود  تلك اللعنة إىل القرية .

- احلــل ىف يدكــم، حاولــوا  إغــلق  تلــك املنطقــة بســور أو  بــأى شــىء يمنــع 
الدخــول إىل تلــك املنطقــة.

- سنعمل عى ذلك بإذن اهلل، ال تقلق واتركها عى اهلل ثم عّى يا ولدى.
بعــد ثلثــني دقيقــة كان جــارس مســتلقًيا عــى الريــر ىف غرفتــه بمنــزل احلــاج 
مــراد، وهــو يتذكــر كل تفاصيــل تلــك الليلــة الغريبــة.. »خــاى« وحديثــه.. اجتــاع 
الكهنــة.. نظــرة«يس أوزيــر« املرعبــة لــه وكأنــه يراه..بــل إنــه كان يــراه فعليًّــا، 
كيــف..؟، ال يــدرى.. بردية«ســوتى« وإشــارته إىل جريمــة القتــل والربديــات 
التــى تــوى خريطــة ملــكان املوميــاء.. وىف وســط تلــك األفــكار تذكــر شــيًئا فنظــر 
إىل هاتفــه مــن بعيد..ارتعــد مــن فكــرة وجــود صــورة الكهنــة عليــه.. وارتعــد أكثــر 

عندمــا مل يعثــر هلــا عــى أثــر، فألقــى باهلاتــف بجــواره وكأنــه كان يتوقــع ذلــك.
كان عليــه التفكــر  ىف أمــر آخــر.. ولكــن كان عليــه انتظــار ســيارته التــى 

ســتأتى مــن القاهــرة ىف الغــد..
                                   ****
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إن مشــاعر اإلنســان يشء خــاص بــه يملكــه وحــده ال حيــق  لآلخريــن اقتحــام 
خصوصيتهــا وانتهــاك قدســيتها بالتدخــل فيهــا والتطفــل عليهــا، كــا ال حيــق لتلــك 
ــاة  ــرى احلي ــى جم ــر ع ــى فتؤث ــا، وال أن تطغ ــن أيًض ــى اآلخري ــر ع ــاعر  أن تؤث املش
مــن حولــه، ربــا تغــريه أو  تؤثــر عــى نظرتــه للحيــاة، ولكــن ليــس هلــا توقــف ذلــك 
النهــر اجلــارى الــذى ال يتوقــف عــى أحــد، تلــك هــى احليــاة بــكل مــا حتملــه مــن 

متناقضــات .
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كانــت الســاعه تشــر  إىل الثامنــة صباًحــا عندمــا اســتقل جــارس ســيارته 
متوجًهــا إىل القاهــرة بعــد أن أخــذ الربديــة التــى تــوى النصــف اآلخــر  مــن 
اخلريطــة مــن احلــاج مــراد، والتــى تركهــا لــه الشــيخ إهلامــى ليعطيــه إياهــا، وبعــد 
توديــع احلــاج مــراد وتوديــع القريــة ومــن هبــا، مــع وعــد بزيارهتــم قريًبــا واملكــوث 
عندهــم ألطــول وقــت ممكــن، وذلــك حتــى يطمئــن إىل تنفيــذ مــا وعــد بــه »خــاى« 
ــه هــو اآلخــر.. ــح املقــربة مــرة أخــرى، ويكفــي أن بدزمــران  مل يلحق بعــدم فت

بعــد مــرور حــواىل النصــف ســاعة الحــظ جــارس أن هنــاك ســيارة تــاول أن 
ــا.. شــعر  ــه فلحــظ أهنــا تزيدهــا أيًض ــزاد مــن رسعت ــه مــن اخللف..ف تقــرتب من
جــارس  باخلطــر فحــاول أن يبحــث عــن أى اســرتاحة، لكــن لســوء احلــظ ال توجــد 

اســرتاحات ىف ذلــك اجلــزء مــن الطريــق الصحــراوى..
ــرة جتــربه عــى االنحــراف  ــى وجــد أمامــه ســيارة كب ــق حت ومــا هــى إال دقائ
ــا، بعــد أن أجربتــه عــى  االصطــدام بمؤخرهتــا.. لتظهــر تلــك الســيارة التــى  يمينً
كان قــد هــرب منهــا جمــدًدا، وينــزل منهــا عــدة رجــال أجــربه أحدهــم عــى الركــوع 

أرًضــا ىف حــني بــدأ اآلخــرون بتفتيــش ســيارته..
وىف تلــك األثنــاء هبــط مــن الســيارة األوىل ذلــك الرجــل ذو امللمــح اليهوديــة 
ــه  ــرتب من ــة، ليق ــة اإلنجليزي ــه للبعث ــاء زيارت ــم أثن ــع ولي ــه م ــذى رآه ىف مقابلت ال
ــة  ــن املقاوم ــارس ع ــز ج ــد أن عج ــده بع ــو يقي ــاتة وه ــًل ىف ش ــودي قائ ــك اليه ذل

ــه مــن اخللــف: حيــث أمســك أحدهــم ب
- طلبنــا منــك أن تتعــاون معنــا لكنــك رفضــت.. ودفعــت صديقــك لرتحيلنــا 
عــن القاهــرة.. أتظــن أننــا بمفردنــا أهيــا الغبــي، لــن ينتهــى األمــر  إن تركنــا 
القاهــرة، فســيأتى غرنــا ليكملــوا تلــك املهمــة التــي لــن تنتهــى حتــى نحصــل عــى 

ــد.. واآلن أخربنــى هــل حصلــت عــى تلــك اخلريطةالتــى.... مــا نري
قطــع حديثــه ذلــك الرجــل الــذى كان يبحــث ىف ســيارة جــارس متحدًثــا بنــربة 
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انتصــار، لكــن جــارس مل يفهــم حرًفــا واحــًدا، فقــط تــدث الرجــل بالعربيــة، 
ليلتفــت إليــه الرجــل الــذى قيــده لينــاول جــارس لطمــة شــديدة عــى أنفــه أوقعتــه 
أرًضــا، ويذهــب ليفتــح الصنــدوق بعــد أن عثــروا عليــه بالســيارة ليجــد بــه 

الربديتــني املطلوبتــني ..
أمــا جــارس فقــد شــعر أن أجلــه قــد حــان، وأنــه بغبائــه وصلــت الربديــات إىل 
أيــدى اليهــود.. أمــا الرجــل فقــد ألقــى عــدة أوامــر  عــى األربعــة رجــال مــن حولــه 
ــه مــن ملبســه ليســحبه إىل تلــك الصحــراء  فاقــرتب أحدهــم مــن جــارس  وجذب
ــه أرًضــا  ــة عــى رأســه ألقت ــة مفاجئ ــدة، فحــاول جــارس املقاومــة إال أن رضب املمت

وهــو ينــزف، فجذبــوه مــن ملبســه حتــى توغلــوا قليــًل ىف تلــك الصحــراء..
كان الرجــل هيمهــم ضاحــًكا بتلــك اللغــة الكئيبــة، فحــاول جــارس القيــام مــرة 

أخــرى لكــن الرجــل ركلــه بشــدة ىف صــدره  ليجــربه عــى االستســلم ..
ــض  ــخرية، فأغم ــم بس ــو يبتس ــه وه ــات ثياب ــن طي ــدس م ــل مس ــرج الرج أخ
ــه ىف تلــك اللحظــة، وبعــد حلظــات  ــه يمــر أمــام عيني ــه ورشيــط حيات جــارس عيني

ــار. ــلق الن دوى إط
****

ــه عــى اتســاعها بعــد ســاع صــوت الرصــاص، ليفاجــأ أن  فتــح جــارس عيني
الشــخص الــذى يمســك باملســدس يســقط مرًجــا ىف دمائــه عــى إثــر طلقــة 
هشــمت رأســه متاًمــا.. فقــام حمــاواًل اهلــرب لكــن دفعــة مــن يــد أحدهــم أســقطته 
أرًضــا، وقــد ســاد صمــت تــام مل يقطعــه ســوى رصاخ باللغــة الروســية..بعد تبــادل 

الطــلق النــران
مل يــدر ســبب تلــك الســعادة عندمــا استنشــق رائحــة الياســمني املميــزة، ليشــعر 
بوجــود إلينــا، ومــا إن رفع رأســه حتــى وجدهــا بالفعل بجــواره ومعها عــدة رجال 
بــدا مــن شــكلهم أهنــم روس أيًضــا، فقامــوا بجــر تلــك جثــث هــؤالء اليهــود إىل 
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الصحــراء املمتــدة بعيــًدا عــن الطريــق ومنهــا جثــة ذلــك الرجــل اليهــودى أفطــس 
األنــف والــذى كان يســر بخيــلء منــذ دقائــق..

ابتسمت إلينا  وهى  تل وثاق جارس  وهى تقول:
- أخربتــك أننــا ســنكون ىف أعقابــك ولــن نــرتكك، وال أعــرف ملــا قمــت 
ــا  ــا توصلن ــني، ولكنن ــني املاضي ــلل اليوم ــك خ ــار عن ــاد األنظ ــة إلبع ــك احليل بتل

ــود. ــك اليه ــة وكذل ــك يف النهاي إلي
- ما الذى حدث يا إلينا..؟

- علمنــا أن اليهــود قــد خرجــوا ىف أعقابــك بعــد أن تركــت القاهــرة، وذلــك 
بعــد أن قــام صديقــك باســتصدار أمــر  برتحيلهــم  خــارج البــلد و....

قاطعها أحد الروس هامًسا هلا فقطبت حاجبيها قائلة جلارس:
- يبــدو  أن هنــاك ســيارة  تقــرتب وعلينــا  االنــرصاف رسيًعــا، فلتســتقل 

الســيارة معنــا.
- لن أترك سيارتى ىف مكان احلادث فقد........

قاطعته إلينا  وهى تشر  إليه:
- ال تقلق  فسيارتك سيقودها أحد رجالنا..

- ولكن..  لكن..
- لكن ماذا..؟، هيا ترك..

- لقد كانت اخلريطة معى ىف سيارتى قبل أن يرقها ذلك اليهودى .
ــوا مرصعهــم،  ــا بعــد أن لق ــا عليه - لقــد ســبقتنا اخلريطــة بمجــرد أن حصلن

ــا. ــى ســأتركك هن ــا وإال أقســم أن ــا بن واآلن هي
ــا  ــا قائده ــق هل ــى أطل ــي والت ــع الرباع ــيارة ذات الدف ــك الس ــل تل ــزا داخ قف
العنــان لتســر  برعــة فــوق املائــة ومخســني كيلــو مــرًتا، بينــا كانــت إلينــا تتطلــع إىل 
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جهــاز  الكمبيوتــر  املحمــول الــذى تملــه، وهــى تفتــح الكامــرا  لتجــد ىف الطــرف 
اآلخــر  مكســيم، حيــث دار بينهــا حديــث أدرك جــارس مــن هلجــة االنتصــار  التــى 

يتحدثــان هبــا أهنــا تبلغــه بنجاحهــم ىف احلصــول عــى تلــك اخلريطــة.
أهنــت إلينــا االتصــال ىف حــني كانــت احلــرة تتملــك جــارس، فقــد أنقذتــه إلينــا 
مــن ذلــك املصــر املــؤمل بعــد أن كان ســيلقى مرصعــه ىف الصحــراء بتلــك الطريقــة 
البشــعة، ىف ذات الوقــت الــذى حصلــت فيــه عــى اخلريطــة، فــا الــذى منعهــا مــن 

التخلــص منــه ومــن شــقيقه هــو اآلخــر، لذلــك بــادر  إىل ســؤاهلا قائــًل: 
- إلينا هل  ىل ىف أن أسألك سؤااًل..؟

- تفضل..
- ملــاذا أنقذتينــى..؟، كان مــن املمكــن أن تقتلينــى أنــا  اآلخــر بعــد أن حصلتــى 

عــى اخلريطــة ثــم هتربني.
- أقتلــك..؟!!، أنــا لســت بقاتلــة يــا جــارس.. كل مــا هنالــك أنــى كنــت أدافــع 
ــاذا  ــرئ  فل ــخص ب ــبة ىل ش ــت بالنس ــه، وأن ــاج إلي ــوة ونحت ــده بق ــىء نري ــن ش ع

ألــوث يــدى بدمائــك..؟
ــم  ــى معك ــر  ىف اصطحاب ــا ال ــم، م ــى مبتغاك ــم ع ــد أن حصلت ــن بع - ولك

ملــكان ال أعلمــه..؟
ــا أن  ــة، ك ــة األصلي ــا اخلريط ــن أهن ــد م ــد بع ــن مل نتأك ــباب.. فنح ــدة أس - لع
اليهــود ىف أعقابــك بعــد أن تــم طــرد أغلــب أفــراد بعثتهــم.. فلــو  وصلــوا  إليــك 
أواًل ســيتم ذبحــك بــل رمحــة.. باإلضافــة إىل أنــه لديــك خــربة باملقابــر الفرعونيــة.

- وهناك أمر  آخر  ستكتشفونه  فيا بعد.
اعتدلت إلينا وهى تتساءل ىف  اهتام:

- وما ذلك األمر..؟
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ــرى..  ــا غ ــربة أو يفتحه ــك املق ــدى إىل تل ــرى أن هيت ــد غ ــتطيع أح ــن يس - ل
ــوا إليهــا مــن غــرى. ــم لديكــم اخلريطــة ولكــن تصل فأنت

- أنت هتزىء يا جارس.
- ســرتين بعينيــك يــا إلينا..فــإن أردتــم التخلــص منــى أو مــن شــقيقى اعلمــوا 

أنكــم لــن تصلــوا أبــًدا إىل مــا تريدونــه..
أغلقت إلينا جهازها  وهى تتطلع  إليه ىف دهشة:

- وملاذا  ختربنى بذلك..؟ 
- أخــربك فقــط لتخــربى ذلــك الرجــل الــذى تتحدثــني معــه، فــا رأيتــه داخــل 
ــك  ــراج تل ــى إخ ــادر ع ــد الق ــى الوحي ــة جيعلن ــا باخلريط ــت منه ــي أتي ــربة الت املق

ــاء، ولكــم أن تتأكــدوا مــن ذلــك، فــإذا تأكدتــم فلــدى عــدة رشوط . املومي
ــه، لذلــك كان  ــق متــام الثقــة أهنــا مســألة وقــت ليتخلصــوا من كان جــارس واث
عليــه التفكــر مــرات ومــرات للخــروج مــن هــذا املــأزق  الــذى ســيق إليــه دون أن 

يــدرى، فــأردف قائــًل  وهــو  يتظاهــر  بعــدم  االكــرتاث:
- ولكن إىل أين سنتجه اآلن يا إلينا..؟

ــن  ــرب م ــون بالق ــث نك ــكندرية، بحي ــة ىف اإلس ــا الري ــدى مقراتن - إىل إح
ــربة.. ــا املق ــي هب ــور الت ــم دمنه مدينتك

- واخلريطة..؟
ــح  ــى توض ــة الت ــة األصلي ــا الربدي ــن أهن ــد م ــم التأك ــلت ليت ــة أرس - اخلريط

ــا. ــك رموزه ــم ف ــر، وليت ــر الصغ ــربة  األم ــكان مق م
ــق  ــان إىل الطري ــا يتطلع ــث، ومه ــذا احلدي ــد ه ــا بع ــا متاًم ــت بينه ــاد الصم س

ــة. ــاال هناي ــد إىل م ــه يمت ــدا وكأن ــذى ب ال
****
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بعــد أســبوع مــن تلــك الواقعــة كان جــارس جيلــس أمــام البحــر ىف فيــل خاصــة 
ــا  ــذى كان ملزًم ــروس ال ــه كان أحــد الرجــال ال بالســاحل الشــاىل.. ومــن خلف
لــه كظلــه حلايتــه، بينــا كان جــارس شــارًدا ىف مــا وقــع لــه مــن أحــداث ماضيــة.. 
كانــت األمــور إىل حــد مــا تســر  نحــو  االســتقرار، فقــد اتصــل بشــقيقه  ألكثــر مــن 
مــرة وعلــم منــه أنــه عــاد إىل عملــه ىف العاصمــة تبليــي، وأنــه هــو  وزوجتــه منــى 
ــا أرصت  ــآدم ولكــن إلين ــاد.. حــاول االتصــال ب بخــر  ويارســان حياهتــا كاملعت
أال يقــوم بفتــح هاتفــه اخلــاص منًعــا مــن تتبعــه، لذلــك امتثــل لأمــر ومل جيــادل..

ــوار   ــاحة احل ــابقة زادت مس ــام الس ــى األي ــه، فف ــرب من ــا تتق ــعر أن إلين كان يش
بينهــا ىف كل شــىء.. الفراعنــة والعمــل وروســيا وأحــوال البــلد.. وعندمــا اقــرتب 
منهــا شــعر أهنــا شــخصية أخــرى رقيقــة غــر تلــك الفظــة القاســية التــى كانــت تظهر 
هبــا.. مــن داخلــه كان يعلــم أهنــا جمــرد مرحلــة ىف حياتــه ســتنتهى بمجــرد حصوهلــم 
عــى مبتغاهــم منــه، وإىل اآلن مل جيــد منهــم أى ســوء، بــل عــى العكــس متاًمــا، كان 
لــه مطلــق احلريــة ىف احلركــة والتنقــل دون رقابــة.. ولكــن مــاذا بعــد أن حيصلــوا عــى 
ــه كــا  ــاء وينجحــون ىف اخلــروج هبــا مــن مــرص..؟، هــل ســتعود حيات تلــك املومي
كانــت..؟، مــن املســتحيل العــودة إىل مــا كان عليــه األمــر قبــل ذلــك بعــد أن أصبــح 

مطــارًدا مــن اليهــود حتــى داخــل بلــده كــا حذرتــه إلينــا ومجاعتهــا.
وفجــأة تذكــر نريــن، ال يــدرى مــا الــذى ذكــره هبــا، ولكنــه شــعر بمــرارة ىف 
ــرى أيــن هــى اآلن..؟ هــل واصلــت  حلقــه عندمــا فعــل، نرين..نعــم نريــن ُت
حياهتــا كــا هــى..؟ هــل شــعرت بالفــرق يف غيابــه..؟ هــل تشــعر بــاألمل أو النــدم 
عــى مــا فعلتــه بــه..؟ ال يظــن ذلــك، فهــى شــخصية تتنفــس ِكــرًبا وعشــًقا لذاهتــا 
وســتظل طــوال عمرهــا هتــوى ابتــداع احلجــج إلثــاره االنتبــاه.. غريــب أمــر 
ــب،  ــن حي ــوب م ــًدا بعي ــعر أب ــب ال يش ــا ىف احل ــون غارًق ــا يك ــو عندم ــان فه اإلنس
ــة  ــه كمي ــف أمام ــد تتكتش ــق ويبتع ــار العش ــه غب ــن كاهل ــض ع ــا ينف ــن عندم لك
العيــوب التــى تغــاىض عنهــا ملجــرد أن قلبــه غــض الطــرف عــى حســاب عقلــه..
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- أين ذهبت يا جارس..
قالتها  إلينا مبتسمة، وهى تقطع حبل أفكاره، فاعتدل قائًل:

- أبًدا ال زلت هنا أنظر  إىل ذلك اليم الذى ال هناية  ألرساره.
- يبــدو  أنــك مــن هــؤالء األشــخاص الذيــن جيلســون أمــام البحــر  ليشــكوا 

إليــه مــا هبــم.
- إىل حد ما، لكنى دائًا أخاف منه.

ــا ىف  ــى رأيته ــن الت ــل األماك ــن أمج ــذا م ــم ه ــارس، إن بحرك ــا ج ــرف ي - أتع
ــد.. ــط بع ــَر املحي ــك مل ت ــى، ولكن حيات

- أمتنى رؤيته ىف وقت ما.
- قريًبا ستفعل يا جارس، بل ربا أقرب مما تتخيل..

- ماذا  تقصدين..؟
ــا  ــاك عوًض ــا إىل روســيا وتســتقر هن ــى معن - ال أقصــد شــيًئا، ولكــن مِلَ ال تأت

ــاء الســخيفة..؟ ــا بســبب تلــك املومي ــا تقريًب ــى انتهــت هن عــن حياتــك الت
ــا يــا إلينــا، إن ذلــك مــا كنــت أفكــر بــه حالًيــا، ولكــن ليــس لــدى  - ال أدرى حقًّ

ــد هناك. أح
ــة  ــا حبيب ــة أو رب ــى صديق ــا لتبق ــد هن ــك أح ــل لدي ــل، ه ــاذا ال تفع - إذن مل

مثــًل..؟
- كان يا إلينا.. كان..

- أخربنــى إذن وال تــرد عــّى باقتضــاب هكــذا، أيــن هــي ومِلَ مل ترتبطــا وكيــف 
ســترتكها وكيــف وقعــت ىف احلــب..؟

ضحك جارس  وهو  يتطلع إىل إلينا باستغراب قائًل:
- أتعلمني أنِك ىف منتهى الغرابة يا صديقتى الروسية .
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- وملاذا..؟
- مــن يــراِك أول مــرة يصــدم بفظاظــة مشــاعرك وبــرودك وثقــل ظلــك 
وجتمهــك وقســوة قلبــك، ولكــن عندمــا اقرتبــت منــك شــعرت أن بداخلــك طفلــة 

ــة. ــق بحري ــو تنطل ــود ل ــة ت ــاة رقيق كل مــا هيمهــا هــو أن تلهــو  وتلعــب، وفت
- ال أفهم أى من تشبيهاتك، ولكن يبدو  ىل أنك متدحنى.

- إىل حد ما...
ضحكت  إلينا تلك الضحكة الطفولية التى متيزها وهى تستدرك: 

- إذن أخربنــى مــا الــذى كنــت تشــكيه إىل البحــر  كمعظــم املرصيــني..؟ هــل 
تشــكو حبيبتــك.

وجم جارس فجأة  وهو جييبها باقتضاب:
ــل  ــة جتع ــاعر  كاذب ــرد مش ــه جم ــا.. إن ــا إلين ــب ي ــمه ح ــىء اس ــد ش - ال يوج

اآلخريــن يقرتبــون منــِك حتــى حيققــون مــا يريــدون ..
ا حديثــك يــا جــارس، فأغلــب الرقيــون يؤمنون باحلــب، وليس  - غريــب جــدًّ
املاديــات، فأنتــم شــعوب عاطفيــون  بطبعكــم، لقــد ظننــت أنــك وصديقتــك 

تتبادلــون تلــك املشــاعر
- صديقتى..؟!!  عن أى صديقة تتحدثني..؟

- تلــك التــى رأيتهــا تــكاد تقتلنــى بنظراهتــا يف احلفــل عندمــا تعرفــت عليــك 
أول مــرة.

- تقصدين عندما تعمدتى أن تسكبي كأسك عى ملبسك.
ــا فالعيــون كانــت تراقبــك طــوال الوقــت  ــد أن أخلــق معــك حديًث - كان الب
ــا إىل حــد مــا..  ولكــن  دون أن تــدرك، لذلــك حاولــت أن أصطنــع مشــهًدا طبيعيًّ

دعنــا مــن ذلــك وال  تتهــرب مــن إجابتــى..
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- حســنًا أنــِت قلــِت صديقتــى وليســت حبيبتــى.. واآلن فلنغــر  جمــرى 
احلديــث، فأنــا أصبحــت اآلن أمتعــض مــن جمــرد تذكرهــا  ىف حياتــى، وال تســألينى 

ــب..؟ ــى ىف احل ــبق ووقعت ــل س ــِت ه ــبب..أخربينى أن ــن الس ع
ــاه مــن فورهــا بــل قامــت مــن الكــريس الــذى بجــواره وســارت  مل جتــب الفت

ــًل عــى الشــاطئ فلحــق جــارس هبــا وألــح ىف الســؤال مــرة أخــرى.. قلي
- ملاذا ال جتيبني..؟، هل أنِت مثى ترفضني احلب..؟

فومجت عدة ثوانى قائلة ىف أمل:
ــى الظهــار ذلــك لكــن يف احلقيقــة  ــا ال أرفــض احلــب رغــم كل حماوالت -  أن
أنــا ال أرفضــه باملعنــى احلــريف للرفــض كل مــا يف األمــر أننــى أحــاول جتنــب مأســاة 
ــاوية  ــاهد مأس ــرار مش ــب تك ــة فأجتن ــات املميت ــى بالطعن ــى قلب ــت ع ــابقة اهنال س
عجــزت الذاكــرة عــى نســياهنا ربــا اأخشــى الوقــوع يف فــخ اخلــذالن جمــدًدا هــذا 
ــل اســتثناء لكــن بداخــى  ــع ب ــع، اجلمي ــى يف اجلمي ــى أفقــد ثقت ــذي جعلن الفــخ ال
أؤمــن باحلــب، أؤمــن أن احلــب وحــده مــن يعطــي للحيــاة رونقهــا ولذهتــا.. 
أعــرف أن أمجــل مــا يمكــن أن تشــعر بــه اجلميــلت هــو احلــب، وأعــرف أيًضــا أن 
أمجــل الرســائل تلــك التــي تكتــب بخــط اليــد وأمجــل رحــلت الســفر تلــك التــي 
تكــون يف القطــار أو احلافلــة وأنــا نائمــة عــى كتــف رجــل يفهمنــى وجيعلنــى أشــعر 
باألمــان والطمأنينــة، ثــم إننــى أعشــق املشــاركة وكــم أمتنــي لــو أن هنــاك شــخص 
مــا يشــاركنى اهتاماتــى البســيطة ويصبــح الوحيــد الــذي يتحمــل نوبــات جنونــى 
ــا  ــا صديًق ويشــاركنى حلظــات تفاهتــى ومزاجيتــى أريــد ذلــك الــذي يكــون ىل أًب
ــاف أن  ــب، أخ ــل للح ــع كل الوص ــك أقط ــم كل ذل ــد، ورغ ــًقا يف آن واح وعاش
تتعلــق ســعادتى يف وجــود شــخص مــا أن تبنــي احلمــى جمــددآ برفقــة رجــل ويف 
النهايــة يرتكنــى بــل مرســى يومــا أن حيــاول أحدهــم االقــرتاب منــى حتــى ادفعــه 
ــن  ــا إال م ــعر هب ــن يش ــرى ول ــد غ ــا أح ــي اليفهمه ــاة الت ــذه املعان ــى.. ه ــوة عن بق
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هــم مثــى، هــذا الــرصاع الــذي ال ينتهــي بــني قلبــى وعقــى بــني نوبــات احتياجــى 
ــد  ــب أفس ــوي وكئي ــهد مأس ــل كل مش ــت تم ــي الزل ــى الت ــني ذاكرت ــب وب للح
ــا يف  ــق باألمــان أن ــل تتعل ــق باحلــب ب ــل روحــى، إن مشــكلتى ال تتعل ــى أو قت قلب

ــا  الأ رفــض  احلــب. حاجــة للشــعور باألمــان  للطمأنينــة ال أكثــر لكنــى حقًّ
اندهــش جــارس  ووقــف الســتيعاب تلــك الكلــات التــى مل يصــدق أهنــا قــد 

ختــرج مــن شــخصية كإلينــا، ممــا جعلــه هيتــف قائــًل:
- أنــا ىف غايــة الدهشــة، كيــف تتحدثــني بــكل تلــك املشــاعر عــى الرغــم مــن 

أنــك روســية.
ُصدمت إلينا بكلمه فأجابت بحدة:

- وهل أخربك أحد أن الروس ليس لدهيم مشاعر..؟
ــى أقصــد أن بعضكــم قســاة القلــب، واملشــاعر كــا  - ال أقصــد ذلــك، ولكن

أخربتينــى ليــس هلــا وجــود عندكــم.
ــال  ــام مق ــكل مق ــع ل ــى أن نض ــكم ع ــادرون بعكس ــا ق ــأ، لكنن ــع خط - بالطب
كــا تقولــون.. فمشــاعر اإلنســان يشء خــاص بــه يملكــه وحــده ال حيــق لآلخريــن 
اقتحــام خصوصيتهــا وانتهــاك قدســيتها بالتدخــل فيهــا والتطفــل عليهــا، كــا ال 
ــى  ــر ع ــى فتؤث ــا، وال أن تطغ ــن أيًض ــى اآلخري ــر ع ــاعر أن تؤث ــك املش ــق لتل حي
ــاة، ولكــن ليــس  ــه للحي ــر عــى نظرت ــا تغــره أو تؤث ــه، رب ــاة مــن حول جمــرى احلي
هلــا توقــف ذلــك النهــر اجلــارى الــذى ال يتوقــف عــى أحــد، تلــك هــي احليــاة يــا 

ــه مــن متناقضــات . صديقــى بــكل مــا تمل
- عامة أنا أعتذر منِك، فيبدو أنى ضايقتك بحديثى هذا.

ــًدا ..اعذرنــى فقــط حلدتــى أعــرف انــك قــد ال تشــعر هبــذه الكلــات  - ال أب
ــه قــد حبــس  ولكنــك جعلتنــى أتذكــر مــارد العشــق بداخــى بعــد ان أعتقــدت ان
ومــات مــن ســنوات طوال..فقــد القيــت بحجــر ىف بركــة ســاكنة مــن ســنوات..
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حجــر تطــم عليــه كثــر مــن خجــى وكربيائــى ىف وقــت مــا، مماأجربنــى عــى أن 
أبــوح بــا كنــت أحــاول حجبــه طويــًل عــن العــامل مــن حــوىل بــا فيهــم أنــا نفــي.. 

ــاه البلهــاء التــى كنــت عليهــا أود أن أقتلهــا  للبــد.. كلــا تذكــرت تلــك الفت
- حســنًا أعتــذر منــِك مــرة أخــرى ألنــى فتحــت معــِك موضوًعــا ســبب لــِك 
ــل مــا  ــاء، ب ــا مِلَ  اإلرصار عــى تلــك املومي ــا إلين ــى ي كل هــذا األمل.. ولكــن أخربين

علقــة الــروس  باألمــر كلــه ..
ــا أن نعــود،  ــا جــارس، واآلن هــل لن ــكل شــىء  ي ــا ســأخربك  ب - ىف  وقــت م

ــة.. ــي ىف البحــث عــن تلــك املقــربة امللعون ــه زملئ ــع مــا يقــوم ب فعــّى أن أتاب
ــك  ــة ذل ــط حراس ــل  وس ــن إىل الفي ــارا عائدي ــل س ــا ب ــة بعده ــا بكلم مل يردف

الرجــل الــذى كان يراقبهــا كظلهــا 
****

كانــت األمــور ىف داخــل اجلاعــة تســر مــن يسء إىل أســوأ.. فإيفــان كان كل 
ــر  ــن أكتوب ــر م ــث ع ــة الثال ــل ليل ــة قب ــاء امللعون ــك املومي ــى تل ــول ع ــه احلص مه
القــادم، ليتــم مراســم  تنصيــب ابنــه كزعيــم روحــى ودينــى للجاعــة، ممــا يؤهلــه 
لرئاســتها بعــد وفاتــه.. فهــو  قــد ضحــى مــن أجــل تلــك اجلاعــة منــذ نشــأهتا إىل 
اآلن، ولذلــك كان عليــه أن ينصــب ابنــه الــذى بالطبــع مل يســتطع االعــرتاف بــه.. 
ــأى  ــوس ب ــك الطق ــم تل ــا أن تت ــيطان.. كان لزاًم ــن الش ــه اب ــع أن ــم اجلمي ــل أوه ب

ــم. ــُتحّر  روح راســبوتني العظي ــى َس شــكل، تلــك الطقــوس الت
ــد أن  ــة بع ــى للجاع ــف الثان ــه بالص ــد علقات ــى توطي ــل ع ــيم فعم ــا مكس أم
َهــِرَم قادهتــا وتولــت اجلاعــة مــن دينيــة إىل اجتاعيــة، كان عليــه اختــاذ خطــوات 
أكثــر رصامــة دون أن يصــل ذلــك إىل إيفــان، وإال كان القتــل هــو مصــره املحتــوم، 
ولــذك كان عليــه إحضــار تلــك املوميــاء، وتقديمهــا للجاعــة ىف القريــب وإقناعهــا 
ــه  ــع بأن ــم اجلمي ــه ليوه ــرتاف ب ــض االع ــذى يرف ــول ال ــده املخب ــان وول ــزل إيف بع
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ــغ  ــد بل ــه وق ــل ب ــف ت ــبوتني.. فكي ــه روح راس ــتحل في ــذى س ــيطان ال ــن الش اب
ــل  ــلد طف ــاء مي ــوس أثن ــك الطق ــم تل ــأن تت ــيض ب ــوس تقت ــر.. إن الطق ــذا العم ه
ــم  ــة ليت ــوس خاص ــع طق ــر  م ــن أكتوب ــر م ــث ع ــة الثال ــذراء ليل ــيدة ع ــن س م
اســتحضار روح راســبوتني ىف ذلــك الوليــد، ولذلــك كان عليــه القيــام بــذات 
اخلطــوات بإحضــار تلــك املــرأة املمسوســة ومعارشهتــا حتــى ثبــت محلهــا وأخــرب 
ــى  ــى حت ــد توصــل أخــًرا  للعــذراء احلب ــه ق ــار للجاعــة أن بعــض األعضــاء الكب

ــب .. ــت املناس ــوه ىف الوق يدعم
كان عليــه إرســال اليكــي إىل القاهــرة بعــد أن أبلغتــه إلينــا بنجاحهــم ىف 
ــى  ــوى ع ــى تت ــربة الت ــم إىل املق ــتؤدي هب ــى س ــة الت ــك اخلريط ــى تل ــول ع احلص
املوميــاء املطلوبــة.. لكنــه مل يكــن يعلــم أن اجلاعــة ىف القاهــره قــد فشــلوا ىف العثــور 

ــرت .. ــا كيلوم ــرة قطره ــة ىف دائ ــده بدق ــوب وتدي ــكان املطل ــى امل ع
ــتطاعته  ــد ىف اس ــذى مل يع ــورى ال ــة ىف ي ــة واضح ــرصخ بعصبي ــا ت ــت إلين كان

ــدوره: ــف ب ــذى هت ــربة وال ــك املق ــل لتل ــر  للتوص ــىء آخ ــل ش عم
- هــذا كل مــا نســتطيع فعلــه يــا إلينــا، ولكننــا بالرغــم مــن ذلــك مل نتوصــل إىل 

تديــد مــكان املقــربة.
ــكاد ىف  ــا بال ــى نجحن ــة الت ــم اخلريط ــورى ..؟، إن لديك ــا ي ــك ي ــف ذل - كي

احلصــول عليهــا.
هتف يورى ىف عصبية:

ــى  ــا طــوال األســبوع وال تعلمــني شــيًئا عــن املشــاكل الت ــِت جتلســني هن - أن
ــرة. ــؤالء الرباب ــع ه ــل م ــا ىف التعام ــا يومًي تواجهن

- إن لديكــم أجهــزة استشــعار، وأجهــزة للكشــف عــن الذهب تــت األرض، 
وأجهــزة لأشــعة تــت احلمراء وأجهــزة.......

قاطعها يورى قائًل:
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- ولكنــِك تبحثــني عــن مقــربة ىف خريطــة منــذ آالف الســنوات، هــل تتوقعــني 
ــا  ــد حاولن ــة ..؟ لق ــل تعري ــا أى عوام ــرأ عليه ــي ومل يط ــا ه ــون األرض ك أن تك
تضييــق نطــاق البحــث عــى دائــرة قطرهــا كيلــو مــرت فقــط، وهــذ مــا اســتطعنا فعلــه 

حتــى اآلن.
- نعــم وأنــت اآلن ختربنــى بأهنــا ربــا تكــون بداخــل مدرســة األطفــال تلــك..
ــا يــوري تكــون املقــربة كامنــة هنــاك..؟، كيــف بــاهلل  ختيــل بعــد كل هــذا اجلهــد ي
عليــك إذن ســنحصل عــى تلــك املوميــاء امللعونــة واخلــروج مــن اجلحيــم الــذى 
ــر  ــل الثالــث عــر مــن أكتوب ــا، وكل ذلــك قب نعيشــه ىف القاهــرة بمجــرد وصولن

القــادم..؟
ســعل اليكــي الــذى كان قــد وصــل إىل القاهــرة صبــاح اليــوم، ثــم توجــه إىل 
الســاحل رسيًعــا للقــاء يــورى وإلينــا للتباحــث ىف طريقــة للحصــول عــى املوميــاء 

واخلــروج هبــا خــلل اإلســبوعني التاليــني قائــًل ىف هــدوء:
- ومــا املشــكلة مــن وجهــة نظــرك يــا إلينــا ســواء كانــت املقــربة ىف مدرســة أو 

يف مقابــر أو حــى أو أرض فضــاء..
- تًبــا لــك أهيــا الغبــي أنــت اآلخر..كيــف ســتربر احلفــر  وقتهــا..؟، وكــم مــن 

الوقــت قــد يأخــذه ذلــك مــن وجهــة نظــرك..؟ 
ــوا   ــم دع ــاق ث ــن النط ــد أواًل م ــم التأك ــن عليك ــر  ىل ولك ــذا األم ــى ه - دع

األمــر  ىل.
نظرت إلينا ىف شك إىل اليكي قائلة ىف غضب:

- اليكــي أخربتــك أن ترتكنــا نحــن لنحصــل عــى تلــك املوميــاء وال داعــى 
ــق ىف أعضــاء  ــه ال يث ــا، ال أدرى مل أرســلك مكســيم للقاهــرة، وكأن ألســاليبك هن

فريقــي.
ــى  ــول ع ــد احلص ــا نري ــر أنن ــا يف األم ــا.. كل م ــا إلين ــك ي ــس كذل ــر لي - األم
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ــًدا لرتســيم ذلــك الفتــى فلديمــر  فيــرا.. أخربينــى  املوميــاء ىف أرسع وقــت متهي
ــرة. ــة األخ ــان ىف اآلون ــال بإيف ــى باالتص ــل قمت ه

- آخــر  مــرة كانــت منــذ يومــني، وقــد أخربتــه أن هنــاك صعوبــة  ىف احلصــول 
عــى تلــك املوميــاء.

- الداعــى إلخبــاره بــكل تلــك التفاصيــل يــا إلينــا، فالزعيــم يمــر بحالــة 
مرضيــة حرجــة، وتلــك األخبــار قــد تزيــد الوضــع ســوًءا، فنحــن نريــده فقــط أن 

ــيم. ــم الرتس ــاء مراس ــى انته ــا حت ــل حيًّ يظ
- إن أمرك غريب يا اليكي، أنت اآلن من ستلقي األوامر علينا..؟

ــا ولكنــه جمــرد اقــرتاح حتــى ننتهــى مــن هــذا املــكان  ــا إلين - ليســت أوامــر  ي
ــخيف. الس

نظــرت إليــه إلينــا ىف دهشــة وهــى تقــرتب مــن يــورى الــذى قــام بفتــح جهــاز 
ــة  ــك البقع ــرتى تل ــط ل ــد اخلرائ ــج تدي ــغيل برنام ــه، وتش ــاص ب ــر  اخل الكومبيوت

الدائريــة املحــددة بمــداد أمحــر.
أمــا اليكــي فقــد كان ينفــذ تعليــات مكســيم حرفًيــا، فقــد طلــب منــه أال يــدع 
إلينــا ختــرب الزعيــم بــكل مــا لدهيــا مــن أحــداث واحلصــول عــى املوميــاء ىف أقــرب 
ــة  ــح مرصي ــر موال ــحنة تصدي ــز ش ــد أن جه ــرة بع ــن القاه ــا م ــروج هب ــت واخل وق
إىل مينــاء أزمــر الرتكــي متهيــًدا لشــحنها إىل تبليــي ىف جورجيــا لتصــل أخــًرا إىل 

العاصمــة موســكو.. كــا أخــرب الينــا ويــورى بتلــك املعلومــة..
كل شــىء تــم إعــداده بدقــة، كان اليكســى يريــد طاعــة مكســيم إىل مــاال هنايــة 
ــى  ــول ع ــاول احلص ــك كان حي ــر، لذل ــم املنتظ ــب الزعي ــدر  بمنص ــه كان األج ألن
ثقتــه بالكامــل حتــى لــو وصــل بــه األمــر إىل قتــل إلينــا ويــورى وأعضــاء مجاعتهــا 
ــع  ــًدا م ــة أب ــك اللحظ ــول إىل تل ــرد الوص ــه مل ي ــة.. ولكن ــة مقاوم ــم أي ــدا منه إذا ب

إلينــا .
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إلينا...التــى طاملــا أحبهــا كثــًرا، لكــن طبعهــا خيتلــف كليــة عــن طباعــه، فهــى 
عــى األقــل اآلن ىف معســكر الزعيــم إيفــان، وكيــف ال ووالدهــا وعاهــا كانــا مــن 
كبــار مســاعدى الزعيــم الســابق، قبــل أن يتــم التخلــص منهــم عــى أيــدى الرطــة 
الروســية التــى الزالــت تطــارد أعضــاء اجلاعــة.. لذلــك كانــت األوامــر الصــادرة  

إليــه مــن مكســيم بــرورة احلــذر  منهــا  كل احلــذر.. لكنــه أردف ىف عفويــة:
- ماذا بشأن املرصي املوجود بالداخل؟

أجابته إلينا ىف اقتضاب:
- ماذا  به..؟

- أقصــد ملــاذا ال زلتــم تتفظــون بــه إىل اآلن..؟ إن وجــوده معنــا قــد يعــرض 
مهمتنــا كلهــا للخطــر.

- أنــت تفكــر  ىف ذلــك، ولكنــى أعلــم أن ذلــك املــرصى ربــا يكــون هــو اجلــزء 
الناقــص يف تلــك األحجيــة، والــذى ربــا ســنحتاجه ىف وقــت مــا  حلــل لغــز  تلــك 

األحجية. 
- مل أفهم شيًئا.

- فقط انتظر  وستعلم ماذا أقصد.
- إن الوقــت يدامهنــا يــا إلينــا، فلبــد أن تكــون املوميــاء ىف ســان بطرســربغ ىف 

القريب،فلــم يتبــَق عــى ميعــاد طقوســنا إال شــهر  واحــد  فقــط.
ــا  ــرى م ــة ون ــك املنطق ــن تل ــرب م ــب بالق ــوف نذه ــد.. فس ــنرى ىف الغ - س

ــه.. ــن أن نفعل ــذى يمك ال
ىف صبــاح اليــوم التــاىل كانــت تلــك الســيارة تســر  ىف شــوارع مدينــة دمنهــور 
املزدمحــة، وقــد جلــس اليكــي بجــوار يــورى ىف املقدمــة بينــا كانــت إلينــا وجــارس  
وإيفانــوف أحــد أفــراد مجاعــة إلينــا عــى املقعــد اخللفــى.. وبالرغــم مــن أن جــارس 
كان عــى علــم بوجهتهــم لكنــه مل يســتطع إفادهتــم بــأى شــىء.. عــى الرغــم مــن 
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ــه مل  حديــث بدزمــران معــه بأنــه ســيدله كالعــادة عــى مــكان تلــك املقــربة، إال أن
يــِف بوعــده. 

ظلــت تلــك األفــكار تــدور بــرأس جــارس، والســيارة ختــرج مــن مدينــة دمنهور 
متجهــة إىل قريــة تســمى دميتــوه.. وقــد مــروا هنــاك بالقــرب مــن مزار دينــى، حيث 
كان الشــارع مغلًقــا ممــا اضطرهــم لللتفــاف حولــه.. وجــارس يمــد رقبتــه خــارج 

الســيارة ليقــرأ الــكلم املكتــوب عــى تلــك اللفتــة ىف مدخــل الشــارع املغلــق.
) هنــا مقــام الكاهــن اليهــودى أبــو حصــرة  وتــم  إغــلق املقــام  بحكــم 

برقــم........(  قضائــي صــادر  
كانــت تلــك أول مــرة يــرى املقــام املوجــود عــى يســاره عــى الطبيعــة، وأول 
ــا كل عــام  ــا هيودًي ــد بعــد أن كان مرتًع ــام  لأب ــم إغــلق املق ــد ت ــه ق ــم أن مــرة يعل

ــام.. ــب املق ــلد صاح ــال بمي ــة االحتف بحج
كانــت الســياره تبتعــد عــن املقــام املغلــق حينــا حاولــت إلينــا جــذب أطــراف 

احلديــث معــه فقالــت هامســة بلغتهــا العربيــة التــى ال يفهمهــا ســوامها:
- ما رأيك يا جارس  إذا كانت املقربة بداخل تلك املدرسة ..

ــاء،  ــراج املومي ــر  وإخ ــيتم احلف ــف س ــع، فكي ــأزق بالطب ــون ىف م ــوف نك - س
ــا، وإن  ــة حمتوياهت ــط دون بقي ــاء فق ــى املومي ــر ع ــرص األم ــم أن يقت ــى أتعش ولكن
كنــت أشــك ىف أنكــم ســترتكوهنا، وحتــى إذا تركتوهــا فســوف يتــم رسقتهــا.. إن 
ــدء الدراســة ىف العواصــم  ــا، وال تنســى أن ميعــاد ب ــا إلين املوضــوع كلــه صعــب ي

ــًدا. ــن تكــون فارغــة أب ــى أن تلــك املدرســة ل ــة الســبت القــادم، بمعن املرصي
- دراسة..!!!، هذا ما ينقصنا يا جارس..إن تلك مشكلة أخرى..

قالتهــا وانشــغلت بجهــاز تديــد اخلرائــط ملقيــة عــدة أوامــر إىل يــورى الــذى 
كان يقــود الســيارة، حتــى وصــل  أخــًرا إىل املنطقــة املطلوبــة.. فهتفــت ىف يــورى 

قائلــة:
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ــوب رشق  ــع جن ــربة تق ــر إىل أن املق ــة تش ــورى ..فالربدي ــا ي ــا ي ــف هن - توق
الــذراع املســتخدم ىف العــرص  27 وبعــد تويــل وحــدة املســافة مــن  بدرجــة 
الفرعونــى إىل أمتــار، فمــن املفــرتض أن نكــون عــى ُبعــد مســافة مخســني كيلــو مــرت 
مــن مدينــة دمنهــور مــن ناحيــة البــاب الرقــي املهــدم مــن معبــد اإللــه حــورس، 
والــذى مررنــا عــى أطللــه ىف مدينــة دمنهــور وتديــًدا أمــام ذلــك البــاب الرقــي.
ــر  ــا انتظ ــورى بين ــي وي ــا اليك ــا ومعه ــت إلين ــيارة فهبط ــورى بالس ــف ي توق
ــيه ىف  ــاه الروس ــزول الفت ــة ن ــه نتيج ــوف، لتوقع ــوار إيفان ــيارة إىل ج ــارس ىف الس ج
قريــة مرصيــة بســيطة، فــا إن ســارت إلينــا ومــن معهــا بالقــرب مــن ســور املدرســة 
مــع جهــاز تديــد أماكــن الذهــب هــذا بالفــرض أن املقــربة ممتلئــة بالذهــب كعــادة 
الفراعنــة مــع ملوكهــم وأمرائهــم، حتــى أصابتهــم خيبــة األمــل وخاصــة عندمــا 
التفتــت وراءهــا لتجــد عريــن فــرًدا تقريًبــا يســرون وراءهــا ىف دهشــة مــن تلــك 
البيضــاء ذات العيــون الزرقــاء، بينــا اضطــرب اليكــي وحــاول أن يصــل إىل 
ــا باهلــدوء وهــى تبتســم  ــه إلين ــه ىف الســيارة، فأشــارت إلي ــه تذكــر أن مسدســه لكن
ــان ىف  ــت فتات ــا اقرتب ــام، بين ــا االبتس ــن بادلوه ــطاء الذي ــخاص البس ــؤالء األش هل
ــا  ــني منه ــة طالب ــة ركيك ــة إنجليزي ــا بلغ ــا حيدثوهن ــا ومه ــة منه ــرتة املراهق ــة ف بداي
ــوري مــن  ــا فــزع اليكــي وي ــة منهــا بين ــا مقرتب ــر معهــا.. فابتســمت إلين التصوي
موقــف إلينــا، فاقــرتب اليكــي مــن الفتيــات زاجــًرا إياهــم، بينــا مــد يــورى يــده 
وهــو يســحب إلينــا إىل الســيارة.. وماهــى إال حلظــات حتــى خرجــوا رسيًعــا مــن 

ــًل ىف غضــب: ــا قائ ــا التفــت اليكــي إىل إلين ــة، بين تلــك القري
- أى محاقــة كنــِت ســرتتكبينها..؟، أال تــدرى أننــا عى وشــك ارتــكاب جريمة 

ىف تلــك البلــدة ىف غضــون أيــام، وأنــِت توافقــني عــى التصوير مــع بعضهم..
ــة  ــه هــى تلــك االبتســامة الطيب ــا فكــرت في - مل أفكــر  يف ذلــك وقتهــا، كل م

ــعادهم.. ــّى إس ــودودة وكان ع ال
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- تلك االبتسامة كانت ستكلفنا الكثر..أال تعلمى ذلك..؟
- لــن نظــل طــوال اليــوم نتحــدث عــن تلــك الصــورة يــا اليكســى.. واآلن مــا 
تصوراتكــم وخصوًصــا أن اجلهــاز  مل يــر  إىل وجــود أى ذهــب ىف تلــك البقعة..؟

هتف يورى قائًل:
- البــد لنــا مــن الدخــول لتلــك املدرســة بــأى صــورة كانــت والبحــث 
بداخلهــا، ربــا كانــت املقــربة ىف الوســط أو  يف اجلانــب اآلخــر  أو  أي مــكان آخــر 

ــف..؟ ــن كي ــا.. ولك ــه أجهزتن ــل إلي ال تص
متتمت إلينا  وهى تفكر ىف املوضوع:

- ال أدرى يــا يــورى ولكــن كــا أخربنــى جــارس  البــد مــن التــرصف رسيًعــا 
قبــل بدايــة الدراســة هنــا..

ثم التفتت إىل جارس  وهى تسأله:
- ما رأيك أنت يا جارس..؟ 

تتحدثــون  ال  وحتــى  بالروســية  تتحدثــون  أنتــم  مــاذا..؟،  ىف  رأيــي   -
..؟ احلديــث  مشــاركتكم  أســتطيع  حتــى  باإلنجليزيــة 

- ال تأخــذ املوضــوع عــى حممــل شــخي، ولكــن لديــك احلــق ىف ذلــك 
بالفعــل.

وطلبــت مــن الرجــال التحــدث باإلنجليزيــة ليســتطيع جــارس املشــاركة معهــم 
ىف احلديــث، فنظــر إليهــا اليكــي ومل يعقــب بينــا تــدث يــوري باإلنجليزيــة 
ــت  ــت، فالتفت ــاء ىف أرسع وق ــى املومي ــول ع ــرى رضورة احلص ــرة أخ ــارًحا م ش

ــررة: ــارس  مك ــا إىل ج إلين
- واآلن ما رأيك يا جارس..؟

- ليس ىل أى رأي، فأنا ال أفهم ملا تريدون املومياء بتلك الرعة .
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- ســأخربك عــن كل يشء الحًقــا ولكــن املشــكلة اآلن يف مــكان تواجــد تلــك 
ــك  ــربة، وف ــك املق ــاف تل ــه باكتش ــموح ل ــد املس ــك الوحي ــى بأن ــربة.. أمل ختربن املق

لعنتهــا .
قهقه اليكي بعد ما سمع حديث إلينا قائًل بسخرية:

- مــن أجــل ذلــك يشــاركنا ذلــك املــرصي املخاطــرة ىف احلصــول عــى تلــك 
املوميــاء امللعونــة.

هتفت إلينا ىف هدوء متجاهلة نربة السخرية ىف حديث اليكسى:
- ســتعرف كل يشء يف وقتــه يــا اليكســى، ولكنــى أثــق ىف جــارس وأظنــك يــا 

جــارس لــن ختذلنــى أليــس كذلــك..؟
- البــد أن أفهــم يــا إلينــا إىل أيــن نســر، وملــاذا إرصاركــم عــى احلصــول عــى 

تلــك املوميــاء..؟
ــا إىل  ــيارة ىف طريقه ــت الس ــا كان ــة بين ــة املجموع ــك بقي ــا وكذل ــت إلين صمت

ــاىل . ــاحل الش ــاد ىف الس ــم املعت مكاهن
****

ــة عــى  ــل املطل ــة الفي ــا مــن القهــوة الســاخنة ىف رشف ــا تتــي كوًب ــت إلين كان
البحــر املتوســط ليــًل، بينــا وقــف جــارس يرتعــد مــن بــرودة اجلــو ىف شــهر 
ســبتمرب.. ممــا جعلهــا تلتفــت إليــه ضاحكــة عندمــا رأتــه بتلــك احلالــة، فأردفــت 

قائلــة ىف ســخرية:
ــا  ــه ي ــم نفس ــد اجلحي ــى جتمي ــادر ع ــه ق ــد، إن ــرويس بع ــو ال ــَر اجل ــت مل ت - أن
ــة  ــني درج ــن وثلث ــا إىل عري ــل أحياًن ــرارة  تص ــة احل ــم أن درج ــزى.. أتعل عزي

ــر. ــت الصف ت
- بــاهلل عليــك توقفــي عــن احلديــث عــن الــربد وإكمــى مــا بدأتيــه ىف احلديــث 
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عــن مجاعتكــم، لقــد كنتــى تدثينــى عــن راســبوتني ..
- حسنًا ماذا تعلم عنه.؟

- هو  راهب رويس ..
ــة فقــد  ــدو أن معلوماتــك حمــدودة عــن روســيا القيرصي - فلتنصــت إذن، فيب
ــه  ــه أن ــرى ىف منام ــره كان ي ــذ صغ ــام 1869م، ومن ــبوتني ع ــوري راس ــد غريغ ول
ــًا  ــة أوالد، كان مهت ــه أربع ــزوج وكان لدي ــد ت ــخاص، وق ــفاء األش ــى ش ــادر ع ق
ــن  ــرتب م ــي تق ــة والت ــات الفاحش ــة ذات املارس ــات الري ــام إىل اجلاع باالنض
صــورة عبــدة الشــيطان وممارســات الســحر األســود، وبالفعــل انضــم للعديــد مــن 

ــوع وأشــهرها مجاعــة خاليســتى. اجلاعــات مــن هــذا الن
انضــم غريغــورى إىل طائفــة دينيــة مصنفــة يف روســيا عــى أهنــا ُمتطرفــة تســمى 
ــث  ــة حي ــة ُمتطرف ــة ديني ــا طائف ــى أهن ــة ع ــا العام ــي يراه ــتي، والت ــة خاليس بطائف
كانــت قائمــة عــى رشب اخلمــور والرقــص والقيــام بمارســات فاحشــة وكانــت 
وجهــة نظــر هــذه الطائفــة أن املبــدأ التــي تقــوم بــه مــن رشب مخــور ورقــص 
ــر  ــى يتطه ــد حت ــايص اجلس ــل يف مع ــاس الكام ــا االنغ ــة هدفه ــات فاحش وممارس

ــا بعــد وال يقــوم هبــا مــرة أخــرى. منهــا في
- خاليستى ..؟!!، أليست تلك هى مجاعتكم..؟

- نعــم ..فقــد ظهــرت لغريغــورى رؤى مســتمرة عــن القــوى اإلهليــة وقدرات 
ــه  ــا بمجــرد ملســه، لكن ــربئ حصاًن ــًل أن ُي ــة، إذ كان باســتطاعته مث الشــفاء اخلارق
اكتســب يف فــرتة مراهقتــه اســم راســبوتني )أي الفاجــر( بســبب علقاتــه اجلنســية 
الفاضحــة، وقــد وقعــت سلســلة مــن املصائــب خــلل فــرتة صبــاه، كان مــن 
ــه يف ظــروف غامضــة، خاصــة مــرصع  ــراد أرست نتيجتهــا القضــاء عــى معظــم أف
ــل  ــبوتني الطف ــي أن راس ــا يوح ــه، ب ــا في ــبوتني ضالًع ــدا وكأن راس ــذي ب ــه ال أخي
كان بمثابــة نحــس عــى أرستــه فنزلــت البليــا بعائلــة راســبوتني وهــو مل يبلــغ بعــد 
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الثانيــة عــرة  مــن عمــره، فتوفيــت والدتــه وأكلــت النــران معظــم منزلــه، وكان 
حــادث اهتامــه ذات مــرة برقــة حصــان نقطــة تــول يف حياتــه، فقــد هــرب عــى 
ــه  ــي الزمت ــة الت ــة الرهباني ــذ صف ــث اخت ــرة حي ــد األدي ــة والذ بأح ــن القري ــا م إثره
بعــد ذلــك طيلــة حياتــه.. وبعــد ذلــك رحــل راســبوتني عــن قريتــه ليصبــح مســافًرا 
جــوااًل يف أنحــاء روســيا وخارجهــا، وخــلل هــذه الرحــلت مل يغتســل أو يبــدل 
ملبســه لفــرتات بلغــت عــدة أشــهر، وكان يرتــدي قيــوًدا حديديــة زادت مــن 
ــر  ــة غ ــة متطرف ــر طائف ــت تأث ــبوتني ت ــح راس ــه أصب ــرتة جتوال ــاء ف ــاة. وأثن املعان
ــل  ــية، ولع ــات اجلنس ــد واملارس ــزع إىل اجلَل ــتي، وتن ــم خاليس ــرف باس ــة تع رشعي
ســمة اجلمــع الشــاذ بــني الــورع واألفعال اجلنســية غــر الرعيــة، وخاصــة الفاضح 
منهــا، هــي التــي شــكلت القاعــدة التــي ارتكــزت عليهــا ممارســات راســبوتني 
الدينيــة فيــا بعــد، فلــم تفارقــه أبــًدا فكــرة أن الفــرد يمكــن أن يصبــح أكثــر  قربــًا مــن 
اهلل إذا ارتكــب عمــًدا ذنًبــا شــهوانًيا ثــم تــاب توبــة نصوحــة وهــذا مــا جعلــه ينشــئ 
ــد  ــاك معتق ــرى. فهن ــرة أخ ــا م ــد إحيائه ــى أدق يعي ــة أو بمعن ــة الري ــك اجلاع تل
متغلغــل يف التاريــخ الــرويس يتمثــل يف فكــرة أن املســيح يعــود إىل الظهــور بــني فــرتة 
وأخــرى متقمًصــا أجســاد البــر، والغريــب أن هــذا املعتقــد عــاود إىل الظهــور يف 
فــرتة ســبقت ظهــور راســبوتني ولكــن، وهــذا هــو األخطــر، أنــه اقــرتن هــذه املــرة 
بأقاويــل عــن جتســد ألحــد أبنــاء الشــيطان ليقــاوم جمــىء املســيح، ومــن بــني أشــهر 
تلــك اجلاعــات التــي كانــت تســر  وفــق ذلــك االعتقــاد هــو طائفــة رسيــة باطنيــة 
تدعــى خاليســتي كــا اخربتــك، وكان هلــا معتقــد آخــر يتمثــل ىف أن الشــخص 
وحتــى إن كان مليًئــا باملعــايص واخلطايــا يمكــن لــه أن ينــال التوبــة ويســعد الــرب 
ــا، كانــت طقــوس تلــك الطائفــة ترتكــز عــى الرقــص ورشب اخلمــور والقيــام  حقًّ
بمارســات جنســية داعــرة وفاجــرة مــن اجلنــس اجلاعــي، وكان اهلــدف منهــا هــو 
ــد  ــا بع ــا في ــر  منه ــي يتطه ــد لك ــايص اجلس ــل يف مع ــاس الكام ــن االنغ ــد م التأك

وينــال التوبــة عــى مــا اقرتفــه مــن خــلل امتناعــه عــن االتيــان هبــا مــرة ثانيــة .
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تأسســت مجاعــة  خاليســتي يف أواخــر القــرن الســابع عــر، ودام نشــاطها 
حتــى أوائــل القــرن العريــن، وكانــت قــد انشــقت عــن الكنيســة الروســية  
األرثوذكســية، ومــن ثــم أصبــح هلــا ميــل إىل املســيحيني الروحانيــني، واســم 
خاليســتى يف الواقــع تريــف لكلمــة »خريتســوفري« والتــي تعنــي املؤمنــون 
باملســيح، وقــد جــاء ذلــك التحريــف بعــد أن أفســد نقادهــا االســم ليمزجــوه 
بكلمــة خاليســتو التــي تعنــي اجللــد، ألن تلــك اجلاعــة كانــت جتتمــع بشــكل 
منتظــم يف الغابــات للقيــام بمارســات ســادية مازوخيــة جنســية عــن طريــق اجللــد 
بالســياط، وكانــوا رجــااًل ونســاء وعــرب ذلــك األســلوب الشــاذ يصلــون إىل نشــوة 

ــم. ــب زعمه ــت بحس ــس الوق ــة يف نف ــية وديني جنس
ومــن املعــروف أيًضــا عــن طائفــة خاليســتي التــي اعتــاد راســبوتني أن يــارس 
ــن  ــر م ــوض كب ــول ح ــب ح ــم يف الغال ــت تت ــوس  كان ــذه الطق ــها، أن ه طقوس
ــاء  ــار أن امل ــى اعتب ــك ع ــيطان وذل ــي للش ــرش صناع ــة ع ــذى كان بمثاب ــاء ال امل
مــن الوســائط املفضلــة واملســتقر للحضــور الشــيطاين، خاصــة لــو علمنــا أنــه 
ــة  ــة جتســدات ضبابي ــدأ املارســون هلــا يف رؤي ــاد يف هــذه الطقــوس أن يب مــن املعت
فــوق ســطح املــاء خــلل ذروة الطقــس كان مــن أشــهرها شــكل الغــراب األســود 

ــًل . ــل طف ــرأة تم ــكل ام وش
كان جارس ينصت إىل إلينا بانتباه كامل وهى ُتكمل :

ــبوتني  ــن راس ــائعة ع ــة الش ــة التارخيي ــخ والنظري ــب التاري ــت كت ــد أمجع - لق
عــى وجــود إحــدى اجلاعــات السياســية الريــة التــي كانــت متهــد لســقوط 
احلكــم القيــرصي، حيــث قامــت بتدريــب راســبوتني الســتخدامه كأداة سياســية 
ــت يف  ــة نجح ــة الري ــذه اجلاع ــه، وأن ه ــرص  وزوجت ــى القي ــم ع ــا هل ــون عينً تك
تدبــر عقــد اجتــاع لـــراسبوتني مــع حاشــية البــلط يف أول نوفمــرب مــن عــام 
م1905، ويف عــام 1910م اهتمــت صوفيــا إيفانوفــا تايوتشــيفا وهــي مربيــة بنــات 
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ــه إىل طائفــة خاليســتي بعــد أن روعــت بخــرب  القيــرص الــرويس  راســبوتني بانتائ
ســاح القيــرص الــرويس لـــراسبوتني بدخــول خمــدع كبــار الدوقــات األربعــة وهــن 
ــا إىل  ــاء والده ــا انت ــرت الحًق ــبوتني أنك ــة راس ــا ابن ــن ماري ــن، لك ــاب نومه يف ثي

ــق .  ــكل مطل ــا بش ــد رفضه ــا وق ــق يف أمره ــط حيق ــه كان فق ــة أن ــة زاعم الطائف
إعجــاب  فيهــا  اســتقطب  التــي  جوالتــه  خــلل  راســبوتني  صيــت  وذاع 
األرســتقراطيني ورجــال الديــن، وازدادت أيًضــا قــوة بصرتــه. ففــي إحــدى 
املناســبات ظهــرت لــه الســيدة مريــم العــذراء وحثتــه عــى الذهــاب إىل ســان 
ــدأ  ــة وب ــاه العاصم ــبوتني باجت ــرك راس ــة، وت ــة امللكي ــاعدة العائل ــربغ  ملس بطرس
رسيًعــا يف تكويــن أكــرب جمموعــة مــن احلواريــني واملعــارف عــى مســتوى الطبقــات 
العليــا، ومل يعوقــه عــن ذلــك عينــاه املغناطيســيتان، وحليتــه الطويلــة القــذرة، 
وشــخصيته املشــبوهة، إذ نظــر »جمتمــع موســكو املهــذب« إىل راســبوتني باعتبــاره 
املزيــد مــن األنصــار مــن مجيــع  »مرشــًدا روحيًّــا« وبالتــاىل نجــح يف جــذب 
الطوائــف االجتاعيــة، وقــد تطــوع هــؤالء » البلهــاء« كــا كان يطلــق عليهــم 
ــن  ــدوا عاجزي ــل ب ــع رج ــم« م ــن آثامه ــر م ــل التطه ــن أج ــة م ــكاب اخلطيئ »الرت

أمام جاذبيته. 
وبــزغ نجــم الراهــب راســبوتني يف ســان بطرســربغ.. وباملثــل زاد عــدد أعدائه، 
ــا  ــا م ــدة، وغالًب ــكر  والعرب ــاة الس ــا حي ــلط حيي ــدود الب ــارج ح ــرون خ إذ رآه كث
ــوا  ــني كان ــن احلقيق ــال الدي ــن الرج ــر م ــن الكث ــرات، ولك ــة العاه ــون بصحب يك
عــى اقتنــاع تــام بــأن راســبوتني مــا هــو إال جتســيًدا للشــيطان. واألقــرب للصــواب 
عنــد الكثــر مــن املتتبعــني لســرته أنــه قــد قطــع عهــًدا مــع الشــيطان خــلل إحــدى 
ــد  ــا، عه ــم إليه ــى انض ــدة الت ــة العدي ــة الري ــوس مجاعت ــه ىف طق ــرتات انخراط ف
كان مــن نتيجتــه أن أضحــى جســد راســبوتني مســتقًرا جمســًدا للشــيطان ىف مقابــل 
حصولــه عــى قــدرات ومواهــب فــذة ونفــوذ وثراء طــوال مــدة حياته عــى األرض 
وحينــا حــل األجــل املحتــوم، مل يكــن هنــاك ُبــد ألمــر الظــلم مــن اطــلع هيكلــه 
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ــا مــا بــني أن  ــاك فرًق ــه إىل أن هن ــده وانتب البــري عــى حقيقــة األمــر فأســقط ىف ي
ــول روح الشــيطان،  ــا حلل ــا فانًي ــني أن تكــون قالًب ــة وب تكــون شــيطاًنا عــى احلقيق

أفهمــت اآلن علقــة راســبوتني بجاعــة خاليســتى الريــة .
ــه كل  ــا علق ــى بعــد عــى ســؤاىل..أال وهــو م ــِك مل جتيب ــك ولكن ــد ذل - أعتق
ذلــك باملوميــاء الفرعونيــة.. وملــاذا اإلرصار عــى احلصــول عليهــا قبــل هنايــة 

الشــهر..؟
- ستعرف كل يشء يف وقته يا جارس..

اقتحم يورى الرفة قائًل ىف نشوة بلغة إنجليزية واضحة:
- إلينــا ..جــارس، لقــد وجدهتــا ســنذهب للمدرســة غــًدا وســندلف داخلهــا 

أيًضــا..
هتفت إلينا ىف فضول:

- وكيف ذلك يا يورى ..؟
- ســتعلمني غــًدا، ولكــن عــى جــارس بالطبــع مســاعدتنا والدخــول إىل 

املدرســة تنفيــًذا للخطــة التــى رســمتها متاًمــا..
تطلع إليهم جارس  وهو  ال يفهم شيًئا ىف حني نظر يورى  إىل إلينا  وابتسا

****
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ىف صبــاح اليــوم التــاىل ووفًقــا خلطــة يــورى كان جــارس جيلــس ىف مكتــب ناظــر 
ــى  ــت ع ــة كان ــة الصيفي ــة، وألن العطل ــة أنيق ــا حل ــة مرتدًي ــة الريفي ــك املدرس تل
ا مــن املدرســني الذيــن  وشــك االنتهــاء فلــم يكــن باملدرســه ســوي عــدد قليــل جــدًّ
شــاهدوا وصــول ذلــك الوفــد األورويب الــذى أتــى لتطويــر املــدارس الريفيــة، كان 
جــارس يقــوم برتمجــة مــا تقولــه إلينــا التــى بالطبــع مل تفصــح عــن إجادهتــا للعربيــة،  

وجــارس يــردف قائــًل للســيد بديــع ناظــر املدرســة:
ــم بالوضــع الــدرايس ىف  ــع أن اليونســكو مهت ــا ســيد بدي - و هــا أنــت تــرى ي
الريــف املــرصي، ولذلــك تــم وضــع مدرســتكم تــت نظــر املنظمــة وكان علينــا 
ــل  ــرى ه ــية لن ــاطات املدرس ــك النش ــم وكذل ــدريس لديك ــام امل ــة النظ أواًل متابع

ــدرايس احلــايل أم ال. تســتحق املدرســة الدعــم املقــدم هلــا خــلل العــام ال
هتف بديع  وهو  يشر للسيد أدهم صربى والذى مل يكن سوى جارس:

ــد  ــاب الوف ــا وإعج ــتنال رض ــتنا س ــم فمدرس ــيد أده ــا س ــع ي ــع بالطب - بالطب
وبــإذن اهلل ســنكون املدرســة التــى تســتحق الدعــم منكــم، ولكــن مــا املطلــوب منــا 

عــى وجــه الدقــة إلبــراز  تفوقنــا عــى بقيــة املــدارس ىف القــري املجــاورة..
- مهــا رشطــان فقــط يــا ســيد بديــع، أواًل أال هتتمــوا بوجودنــا فســوف ختلــون 
املدرســة متاًمــا مــن املدرســني والعاملــني حتــى نمــر عــى الفصــول ودورات امليــاه 
وأقســام املدرســة ومعاملهــا لنُقّيــم كل ذلــك، وكــن عــى ثقــة فنحــن نــرى أن 
مدرســتكم هــي األفضــل بــني املــدارس التــي ســبق أن مررنــا عليهــا، ولكــن جيــب 

أن يطمئــن الوفــد لذلــك، فاملبلــغ ســيكون كبــًرا. 
- حسنًا.. حسنًا يا سيدى..  والرط اآلخر.

- أال ختــرب أحــًدا بزيارتنــا ألننــا ســنقوم بعمــل زيــارات رسيــة للمــدارس 
األخــرى لرؤيــة الوضــع القائــم وإذا أخــربت أحــًدا فســوف يأخــذون احتياطهــم  

ــرى.. ــة أخ ــب مدرس ــن نصي ــم م ــغ الدع ــا كان مبل ورب
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- بالطبــع لــن أخــرب أحــًدا وســوف آمــر حــارس املدرســة بــإرصاف العاملــني 
باملدرســة لتقومــوا بعملكــم ىف هــدوء يــا ســادة، بــا يف ذلــك احلــارس أيًضــا..

ــل  ــوم العم ــاء ي ــل انته ــني قب ــني واملدرس ــرصف العامل ــا لُي ــر مرًع ــام الناظ ق
ــل  ــى قب ــوزارة بإخــلء املدرســة للتفتيــش عــى املبان بحجــة صــدور أوامــر مــن ال
بــدء العــام الدراســى، بينــا تفرغــت إلينــا ويــورى إلعــداد األجهــزة اخلاصــة 
بالبحــث الدقيــق، ممــا جعــل ناظــر املدرســه يتطلــع إليهــم ىف دهشــة وهــو يقــرتب 

ــول: ــًل ىف فض ــارس قائ ــن ج م

- وما تلك األجهزة يا سيد أدهم ..؟

- أهــم رشط أال تســأل يــا ســيد بديــع، ألنــى لــن أرشح لــك فائــدة كل جهــاز 
ــاس نســبة التلــوث باملدرســة، واآلن هــل  معهــم.. ولكــن عامــة هــى أجهــزة لقي
ترتكنــا للقيــام بعملنــا..؟، ســوف نمــر بــكل أرجــاء املدرســة وعندمــا ننتهــى مــن 

عملنــا ســوف نعــود لــك ىف مكتبــك.

ــاء املدرســة، تتبعهــم نظــرات  ــة املجموعــة ليخرجــوا إىل فن تركــه جــارس وبقي
احلــارس ومديــر املدرســة التــى تــكاد تقتلهــم مــن الفضــول،  بينــا اقــرتب جــارس 

مــن إلينــا قائــًل ىف توتــر:

- إلينــا.. البــد مــن إهنــاء األمــر رسيًعــا، فأنــا أتوقــع أن هــذا الرجــل لــن 
يصمــت.

- أعلم ذلك، وأعلم أيًضا أنك أديت دورك بمنتهى اإلتقان.

- و لكــن ماهــى إال ســاعات وينتــر اخلــرب ىف القريــة كلهــا وىف القــرى 
أيًضــا. املجــاورة 

- إننــا نعمــل بأقــي جهدنــا ولكــن لأســف مل ُتظهــر األجهــزة أى آثــار 
للذهــب أو أماكــن مفرغــة تــت األرض، يبــدو أننــا أخطأنــا يف يشء.
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ــه  ــه أمام ــه ملح ــم، لكن ــًل عنه ــًدا قلي ــم مبتع ــدورون بأجهزهت ــارس ي ــم ج تركه
جمدًدا..نعــم لقــد ملــح ظــل بدزمــران الــذى ال شــكل لــه فعلــم  أن ىف األمــر شــيًئا 
مــا.. لذلــك تركهــم وســار دون أن يلحظــه أحــد حتــى وصــل إىل املــكان الــذى 
ملــح الظــل بجــواره، وكلــا اقــرتب هــرب الظــل حتــى وصــل إىل خلــف دورات 
امليــاه ىف تلــك املســاحة التــى تقــع بينهــا وبــني الســور والتــى تبلــغ قرابــة املرتيــن..
كانــت األرض ىف ذلــك املــكان غــر مســتوية، فاندهــش جــارس  ولكــن الظــل كان 
ــف  ــر خل ــارس النظ ــاول ج ــور.. ح ــى الس ــا ع ــا رسيًع ــى األرض واضًح ــر ع يم
الســور ولكنــه مل يفلــح.. فاقــرتب مــن صخــرة عاليــة وقفــز عليهــا لكــن لدهشــته 
ــفل  ــا أم أس ــربة هن ــون املق ــل تك ــة.. فه ــد ترع ــا توج ــور متاًم ــف الس ــد أن خل وج

تلــك الرتعــة..؟، األمــر  أســوأ ىف احلالتــني..
خــرج جــارس مــن مكانــه باحًثــا عــن إلينــا التــى كانــت هــى ويــورى واليكــي 
ىف أشــد حــاالت احلنــق والغيــظ بعــد بحــث اســتمر قرابــة الثلثــون دقيقــة ولكــن 
ــوري  ــا وي ــه إلين دون جــدوى.. فأشــار  هلــم أن يتبعــوه ىف صمــت، وبالفعــل تبعت
ــت  ــى ال يلف ــع أوراق حت ــر ىف بض ــًرا بالنظ ــه متظاه ــي ىف مكان ــر اليك ــا انتظ بين
أنظــار مديــر املدرســة  الــذى كان يتابعهــم مــن داخــل مكتبــه، ىف حــني هتــف 

ــًل: ــه الظــل قائ ــا وهــو يشــر إىل املــكان الــذى دلــه علي جــارس  بإلين
- ابحثى هنا يا إلينا..

- هنا يا جارس..؟!!، ىف هذا املكان الضيق..

- هل لِك أن تبحثي دون أسئلة من فضلك.
ــف  ــن أى جتوي ــة ع ــى األرض باحث ــا ع ــع أجهزهت ــدأت ىف وض ــل ب ــب ب مل جُت
أرىض ىف املنطقــة املجــاورة بدائــرة قطرهــا عريــن مــرًتا ومــا هــى إال دقائــق حتــى 
فغــرت فاهــا بدهشــة، فقــد أشــارت األجهــزة إىل أن أســفل منهــم بحــواىل مرتيــن 
يوجــد رسداب مغلــق ببــاب حديــدى.. اســتمرت ىف تريــك اجلهــاز حتــى وصلت 
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إىل الســور الــذى قفــزت عليــه كقــط بمنتهــى اخلفــة،  لكنهــا عقــدت حاجبيهــا ىف 
ذعــر عندمــا وجــدت الرتعــة أســفل منهــا..

ــاس  ــر لقي ــاز آخ ــر جه ــا ليح ــورى رسيًع ــرج ي ــي وخ ــى اليك ــت ع صاح
ــكاد  ــا اقــرتب اليكــي منهــا وهــى هتتــف وال ت الذهــب بالقــرب مــن املــكان بين

ــها.. ــط أنفاس تلتق
- اليكي هناك خربان أحدمها جيد واآلخر يسء.

- أخربينى رسيًعا باهلل عليِك يا إلينا.
- لقــد نجــح جــارس  ىف العثــور عــى املــكان املطلــوب وقــد أوضــح البحــث 
أننــا نقــف عــى بعــد مرتيــن فأســفل منــك يوجــد رسداب يســر جنوبــا ليقطــع هــذا 

الســور.
- عظيم وهل هذا السىء أم السار  ىف األمر..؟

- هــذا اجلانــب الســار  يف األمر..فالــرداب هيبــط بشــكل حــاد بزاويــة أربعــني 
درجــة بطــول عريــن مــرًتا تقريًبــا مؤدًيــا إىل غرفــة جموفــة بارتفــاع مــرت  ونصــف 

وعــرض ثلثــة أمتــار..
- وهل الرداب جموف.؟

- نعم ..
- ومــا أدراِك أن تلــك هــى املقــربة املقصــودة، فاجلهــاز لــدى ال يشــر إىل 

وجــود أى ذهــب عــى غــر عــادة ملــوك الفراعنــة..
ــد  ــربة فلق ــى املق ــك ه ــدة أن تل ــى متأك ــك  ولكن ــبب يف ذل ــا الس - ال أدرى م

ــنترصف..؟ ــف س ــوار.. واآلن كي ــا يف اجل ــد غره ــًرا وال يوج ــا كث بحثن
قفــز اليكــي رسيًعــا عــى الســور.. ليجــد مــن خلفــه أراىض زراعيــة وال 
ــواىل  ــرض ح ــة بع ــك الرتع ــت تل ــه كان ــفل من ــوار.. وأس ــى ىف اجل ــد أى مبان يوج
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ســبعة أمتــار، وهبــا الكثــر مــن املــاء العطــن والرائحــة القاتلــة رغــم مــرور امليــاه.. 
ــًل : ــف قائ ــو هيت ــا وه ــوري رسيًع ــول ي ــره  وص ــع تفك قط

- اليكي اقفز رسيًعا فالرجل ىف طريقه إلينا..
اضطــرب اجلميــع ولكــن جــارس ابتعــد عنهــم ُمســتقبًل الرجــل املندهــش مــن 
وجودهــم ىف تلــك املنطقــة املهجــورة خلــف دورات امليــاه، وقبــل أن يبــدأ حديثــه 

بــادره جــارس قائــًل بعفويــة:
ــى  ــا ع ــي هن ــرصف الصح ــدون ىف ال ــل تعتم ــع.. ه ــيد بدي ــا س ــى ي - أخربن
مواســر أم تعتمــدون عــى جتميــع فضلتكــم ىف حجــرة رصف صحــي أســفل 

املدرســة..
وبالطبــع مل تفهــم إلينــا مــاذا يقصــد جــارس  ولكــن اإلجابــة كانــت قاتلــة ألنــه 

كان يعلــم عــادة بعــض قــري الريــف ىف الــرصف الصحــى:
- ىف القريــب العاجــل بأمــر اهلل يــا ســيد أدهــم، فقــد قدمنــا طلــب للمجلــس 
املحــى بــرورة توصيــل مواســر الــرصف الصحــي للمدرســة منــذ عدة ســنوات، 
وأفــادت املديريــة التعليميــة أن هنــاك عجــًزا مــا ىف األمــوال لذلــك الزلنــا نعتمــد 
ــفل  ــة أس ــا ىف غرف ــق جتميعه ــن طري ــا ع ــص منه ــة ىف التخل ــة القديم ــى الطريق ع

األرض ويتــم تنظيفهــا عــن طريــق ......
قاطعه جارس ىف اشمئزاز  قائًل:

- ال تكمــل بــاهلل عليــك، فأنــا أعلــم مــاذا ســتقول ولكــن أخربنــى أيــن تلــك 
املصيبــة املســاة بغرفــة الــرصف التــى يتــم التجميــع فيهــا..؟

- الغرفة توجد بالقرب من هنا خلف هذا السور بالقرب من الرتعة..
ــا جــارس بشــدة عندمــا أخــربه ناظــر املدرســة بذلــك، تــرى هــل  اتســعت عين
تكــون تلــك الغرفــة مــا هــى إال املقــربة املنشــودة..؟، وخاصــة أنــه ال يوجــد أى أثــر 

للذهــب.. ممــا جعلــه هيتــف قائــًل:



231

ــا يكــون الــرصف ىف الرتعــة  ــع، رب ــا ســيد بدي ــا اختلــط عليــك األمــر ي - رب
ــق مواســر متــر أســفل تلــك املراحيــض.. عــن طري

- كيــف ذلــك يــا ســيد أدهــم..؟ ال بالطبــع فهنــاك غرفــة جتميــع وأســتطيع أن 
آخــذك إليهــا اآلن..؟

متتم جارس ىف حنق :
- وملاذا تأخذنى..؟، هل سأقوم بالتصوير هناك..؟

أشــار جــارس إىل إلينــا أنــه سيســحب املديــر إىل خــارج املــكان ليســتطيعوا إهنــاء 
عملهــم، وبــا لفعــل ســار  معــه حتــى الفنــاء ليحدثــه ىف أى شــىء بعيــًدا عــن تلــك 

املعلومــات الصادمــة التــى أخــربه هبــا للتــو..
أمــا إلينــا فــا هــى إال دقائــق حتــى أتــت مــن خلفــه مشــرة بعلمــة النــرص إىل 
جــارس الــذى مل يفهــم شــيًئا ولكنــه أدرك  أن األمــر  ربــا قــد نجــح وتــم اكتشــاف 
مدخــل آخــر للمقــربة ىف املــكان ذاتــه، فقامــوا بإغــلق األجهــزة واســتأذن اجلميــع 
ىف االنــرصاف، لكــن كعــادة أهــل القريــة رفــض املديــر انرصافهــم إال بعــد تقديــم 
واجــب الضيافــة، لكــن جــارس  ورفاقــه أرصوا عــى االنــرصاف واعــًدا إيــاه 
باحلضــور مــرة أخــرى لتنــاول الغــذاء بعــد الغــد، وطلــب منــه عــدم اقــرتاب أحــد 
مــن املدرســة مــن تلــك املنطقــة خــلل اليومــني التاليــني، حيــث تــم زراعــة أجهــزة 
حساســة ىف تلــك املنطقــة لقيــاس نســبة التلــوث، وســوف يتــم قــراءة قيــاس تلــك 
األجهــزه ربــا ليــًل أو صباًحــا، لذلــك عليــه إصــدار  أوامــره  للحــارس بدخوهلــم 

ىف أى وقــت... وقــد كان ذلــك ..
****

وىف الطريــق علــم جــارس مــن إلينــا أن هنــاك فعــًل إشــارات تــدل عــى وجــود 
ــاك مقــربة  ــع فعــًل، وأن هن ــكان املتوق ا مــن الذهــب بالقــرب مــن امل ــل جــدًّ القلي
بالفعــل توجــد ىف نفــس املــكان املوجــود أســفل الرتعــة ولكــن تبقــي كيفيــة 
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الدخــول واخلــروج عــن طريــق الــرداب.. فقــد كان يعلــم أنــه هــو الوحيــد 
ــول. ــه بالدخ ــرصح ل امل

فقــد أخــربه بدزمــران بذلــك وســاعده حتــى ىف الوصــول إىل املقــربة.. ولكــن 
ــكان  ــرف م ــف ع ــألته كي ــا س ــك عندم ــكل ذل ــا ب ــرب إلين ــو ..؟ أخ ــل ه ــل يدخ ه

ــه عندمــا أخربهــا بذلــك.. املقــربة، وذكرهــا عندمــا ســخرت من
كان عليهــم الرجــوع مــرة أخــرى إىل مقــر  إقامتهــم للتخطيــط لكيفيــة الدخول 

واخلــروج باملومياء.. 
****
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ربــا يكــون الوطــن قاســًيا علينــا يف بعــض األحيــان ولكننــا ال نملــك معــه إال 
ــه كالطفــل الــذى  ــًدا عن ــه، ونظــل بعي ــد مغادرت أن نعشــقه، ونبكــى كاألطفــال عن
ــام والســنوات مــن عمــره، فالقلــب  ــا إىل حضــن أمــه مهــا زادت األي يشــتاق دوًم
قــد نبــت هنــا وهــو ينبــض أوىل نبضاتــه، والعمــر قــد مــر هنــا بــن أحــزان وأفــراح، 
وأحبــاء عاشــوا هنــا تظــل أرواحنــا حتلــق حوهلــم، إنــه الوطــن ذلــك اللغــز الــذى 

لــن نعرفــه أبــًدا..
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ــا  ــم م ــه.. وال أفه ــا ال أفهم ــذا م ــا ه ــا إلين ــاء ي ــك املومي ــى تل - مِلَ  اإلرصار ع
ــك..؟ ــكل ذل ــبوتني ب ــة راس علق

هــذا مــا أخــرب بــه جــارس إلينــا أثنــاء جلوســهم ىف مســاء تلــك الليلــة للتخطيــط 
لطريقــة دخــول املقــربة..كان جيلــس وســط اجتاعهــم الــذى مل يفقــه فيــه حــرف ممــا 
تفوهــوا بــه إلرصارهــم عــى اخلصوصيــة، فقــد تعهــد اليكــي بإحضــار رجلــني 
للحفــر واحلصــول عــى املوميــاء وجتهيزهــا للســفر عــن طريــق طائــره خاصــة 
ــورى فــكان دوره  هــو إحضــار الســيارة اللزمــة للخــروج  كــا أخربهــم.. أمــا ي

ــاء .. باملومي
ــاء  ــة أشــياء مــن املقــربة إال املومي أخربهــم جــارس بــرورة عــدم اخلــروج بأي
فقــط، وقــد أخربهــم عــى اســتحياء أنــه لــن يتمكــن أحــد غــره مــن احلصــول عــى 
ــا  ــه إلين ــه.. وأيدت ــى االنتهــاء مــن املهمــة املفروضــة علي ــاء ومصاحبتهــا حت املومي
ىف ذلــك، فقــد تأكــدت بعــد مــا فعلــه اليــوم واكتشــافه ملــكان املقــربة بالرغــم مــن 
ــون  ــع يميل ــل اجلمي ــا جع ــه، مم ــا يف قول ــون صادًق ــا يك ــك، فرب ــن ذل ــم ع عجزه

ــه، ــه والوثــوق ب لتصديــق قول
نظرت إلينا اليه قائلة:

- ســأخربك اآلن باحلقيقــه كلهــا يــا جــارس.. إن راســبوتني بعــد أن اســتقر 
مقامــه ىف اإلمرباطوريــة الروســية عمــد إىل إحيــاء مجاعــة خاليســتى كــا أخربتــك، 
والتــى كانــت متــارس تلــك الطقــوس ىف الــر وإن كان العديــد منهــم ال يؤمنــون 
بتلــك الطقــوس، لكــن كان عليهــم إطاعتــه طاعــة عميــاء تقرًبــا للــرب، وإىل اآلن 
الكثــر منــا ال يعتقــد بتلــك الطقــوس، ولكن إلحيــاء جمــد اإلمرباوطورية الروســية 
كان علينــا أن نخطــو هــذه اخلطــوة.. إحيــاء روح راســبوتني.. نبــي الشــيطان كــا 
كان يطلقــون عليــه داخــل تلــك اجلاعــة.. وقــد كانــت تلــك الطقــوس ســبًبا لقيــام 
الرطــة الروســية بقتــل كل مــن يارســها حتــى دون إخضاعــه إىل تقيــق، فاألوامر 
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كانــت صارمــة مــن الكــى جــى يب الــرويس، وهــى مطــاردة أعضــاء اجلاعــة التــى 
ــل عــى ذلــك مــا حــدث  ــا الروســية.. والدلي ــرون أهنــا أخطــر عليهــم مــن املافي ي
ىف بدايــة التســعينات يف مــا ُيطلــق عليــه اليــوم األســود، عــى الرغــم مــن أنــه كان 

اليــوم الــذى ســتحل فيــه روح املعظــم راســبوتني. 
- و مــا اليــوم األســود..؟، ومــا الــذى حــدث فيــه ..؟ وكيــف كانــت ســتحل 

الــروح فيــه..؟
أشار إليه يورى قائًل:

- انتظر وستعلم كل شىء اآلن..
أكملت إلينا قائلة :

- كان هــذا هــو اليــوم املقــدس الثالــث عــر مــن أكتوبــر عــام 1992م، 
وتديــًداىف االجتــاع الــري لقيــادات اجلاعــة بمدينــة أرداتــوف ىف مقاطعــة 
موردوفيــا بروســيا.. فقــد حصلنــا عــى موميــاء فرعونيــة باملواصفــات املطلوبةبعــد 
بحــث ودراســة اســتمرت عــدة ســنوات، فقــد كانــت تتبــع الشــيطان أيًضــا، ووفًقــا 
لتعاليــم اجلاعــة وموروثاهتــا فإنــه بعــد انتصــاف الليــل ىف اليــوم املوعــود، وبوجــود 
ــن  ــوس م ــع الطق ــام مجي ــد إمت ــود بع ــى مول ــيطانية يأت ــاء الش ــة أو املومي ــك اجلث تل
ــوات  ــلوة صل ــى مل يمسســها ســوى  الشــيطان وبعــد ت ــه العــذراء، والت رحــم أم
راســبوتني الشــيطانية فــإن اجلنــني يولــد وبداخلــه روح راســبوتني بعــد التضحيــة 

ــا للشــيطان . بدمــاء أمــه قرباًن
- أقســم بــاهلل إننــى ال أعــى حرًفــا ممــا تتفوهــني بــه، دعــِك مــن تلــك املوميــاء، 
ودعــِك مــن أهنــا تتبــع الشــيطان، وال أعلــم كيــف عرفتــم ذلــك..؟، ولكــن كيــف 
ســيأتى هــذا املولــود مــن رحــم أم عــذراء..؟، ومِلَ ال جيــب أن تمــل إال مــن 

ــا..؟ ــا إلين الشــيطان ي
- ال داعــى للحديــث ىف تلــك النقطــة، ولكننــا حصلنــا بالفعــل عــى تلــك األم، 
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وجــرت املراســم يومهــا، وبدأنــا ىف الطقــوس ولكــن اقتحمــت قــوات الكــي جــي 
ــن  ــلم م ــى األم مل تس ــه حت ــوًدا ب ــن كان موج ــور كل م ــى الف ــت ع ــكان وقتل يب امل
ــم  ــم زعي ا ومنه ــدًّ ــل ج ــدد قلي ــَق إال ع ــة، ومل يتب ــادات اجلاع ــك قي ــل وكذل القت
ــت  ــود وق ــى املول ــول ع ــه احلص ــذى كان علي ــف وال ــان كوني ــاىل إيف ــة احل اجلاع
ــن  ــق بط ــوم بش ــوى أن يق ــار س ــه خي ــن لدي ــك مل يك ــورة، لذل ــأى ص ــام ب االقتح
األم العــذراء واحلصــول عــى اجلنــني واهلــروب بــه متهيــًدا إلعــادة الطقــوس مــرة 

ــرى. أخ
هز جارس رأسه وهو هيتف باستنكار : 

- أم وعــذراء وتَمــل وحيصــل عــى ابنهــا مــن بطنهــا بشــق بطنهــا بعــد 
موهتــا..؟، إنــِك هتذيــن يــا إلينــا..

ــني ال  ــر الرقي ــم مع ــم أنك ــا أعل ــة فأن ــك النقط ــن تل ــك م ــك دع ــت ل - قل
تؤمنــون بــكل ذلــك، لذلــك لــن تســتوعب تلــك الطقــوس.. املهــم أنــه كان عليــه 
إكــال الطقــوس، ولكــن قبــل ذلــك كان عليــه إعــادة بنــاء اجلاعــة مــن جديــد مــرة 
أخــرى بعــد أن خيتفــي املتبقــني منهــا لفــرتة مــن الوقــت، ألنــه بعــد ذلــك االقتحــام 
ــة،  ــه للجاع ــط ىف انتائ ــتبه فق ــن يش ــكل م ــاالت ل ــة اعتق ــة بحمل ــت الرط قام
حتــى ال تقــوم خاليســتى مــرة أخــرى.. ســنوات وســنوات وهــو يؤســس للجاعــة 

ويقوهيــا وجيــذب إليهــا كل مــن كان لديــه مــاض معهــا..
متتم جارس ساخًرا:

- والطفل..؟ هل حلت به روح راسبوتني..؟
جتاهلت إلينا نربة السخرية وهى جتيبه قائلة: 

- بالطبــع ال.. فلكــى تــل بــه البــد مــن وجــود موميــاء شــيطانية أخــرى بــداًل 
مــن تلــك التــى فقــدت ىف تلــك الليلــة، ثــم ممارســة تراتيــل وصلــوات راســبوتني 

الريــة ىف ليلــة الثالــث عــر مــن أكتوبــر، لتحــل رو...
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ــا  ــات، مم ــك اخلراف ــون بتل ــم يؤمن ــدق أهن ــكاد يص ــذى ال ي ــارس ال ــا ج قاطعه
ــان : ــل واإلي ــة العق ــى نعم ــد اهلل ع ــه حيم جعل

ــاًبا  ــح ش ــذى أصب ــك ال ــد ذل ــني القادم..أقص ــد اجلن ــه ىف جس ــل روح - لتح
ــع. ــًا اآلن بالطب يافع

- نعــم يــا جــارس.. هــو شــاب يافــع اآلن، والبــد مــن اســتكال الطقــوس التــى 
بــدأت مــن ســنوات طويلــة

- وهــل ســتفلح تلــك الطقــوس..؟، املفــرتض أهنــا تكتمــل عنــد ميــلد طفــل 
جديــد مــن رحــم أم عــذراء كــا تقــول طقوســكم، وهــذا مــا مل حيــدث بالطبــع.. 

فعوًضــا عــن اجلنــني ســيقوم هــذا الشــاب باملراســم.
- نعــم.. ولكــن لأســف فذلــك الشــاب أصبــح ممسوًســا مــن الشــيطان 
ــه  ــًدا لتنصيب ــم اجلاعــة، متهي ــح معــزوالً ىف قــرص زعي بصــورة خميفــة، لذلــك أصب

زعيــًا دينًيــا، ولكــن كان ينقصنــا تلــك ال........
قاطعها جارس وهو هيتف :

ــك  ــى تل ــم ه ــا كان ينقصك ــىء اآلن.. ف ــت كل ش ــد فهم ــم.. لق ــم.. نع - نع
ــوع  ــا بموض ــكل م ــم بش ــى علمت ــخ حت ــم ىف التاري ــد بحثت ــة.. فق ــاء امللعون املومي

ــاء.  ــك املومي ــة تل ــاىل بقص ــة، وبالت الربدي
- لقــد علمنــا ذلــك عــن طريــق أحــد جتــار اآلثــار الربيطانيــني والــذى يدعــى 
ــك  ــة تل ــم بقص ــا، وكان يعل ــا أيًض ــر هيودًي ــك التاج ــد كان ذل ــافال، فق ــى ش انتون
املوميــاء ألن بنــى قومــه كانــوا يبحثــون عنهــا أيًضــا بعــد أن وقعــت بأيدهيــم تلــك 
ــود، إن  ــرف اليه ــت تع ــر، وأن ــر الصغ ــك األم ــة ذل ــروى قص ــى ت ــات الت الربدي
ســيدهم وإهلهــم هــو املــال، واملــال فقــط، لذلــك كان مــن الســهل أن يبيــع ذلــك 
الــر لنــا ويدلنــا أيًضــا عليــك بعــد أن توصــل اليهــود إليــك، فتلــك املوميــاء هــى 
ــر«، حيــث جــاء  ــى«، األمــر الصغــر »ســى أوزي ــوىل وىل عهــد » رمســيس الثان ل
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ــوا ب......... ــا قام ــة وقته ــات أن الكهن بالربدي
قاطعها جارس ىف نفاذ صرب:

- قامــوا بقتــل األمــر الصغــر وىل العهــد خلوفهــم مــن توليــه العــرش، لذلــك 
كان مــن مصلحــة البــلد التخلــص منــه، وذلــك لتلبســه روًحــا شــيطانًيا .

تطلع إليه اجلميع ىف دهشة، وإلينا هتتف :
ــم  ــك تعل ــدو أن ــارس...؟ يب ــا ج ــات ي ــك املعلوم ــت تل ــف علم ــن كي - ولك

ــا. ــه لن ــوح ب ــض الب ــا ترف ــر مم الكث
كاد جــارس أن خيربهــا أنــه قــد رأى كل تلــك األحــداث ىف مقــربة الكاهــن »تب 
ــه  ــن يصدق ــون، فل ــن اجلن ــا م ــك كان رضًب ــك، ألن ذل ــن ذل ــدل ع ــه ع رع« ولكن

أحــد أبــًدا ممــا جعلــه يســتطرد قائــًل:
ــى  ــود ع ــبب إرصار اليه ــل س ــن يظ ــا.. ولك ــا إلين ــداث ي ــب األح ــن ترتي - م

ــًدا..؟ ــن نعلمــه أب ــاء هــو رس ل احلصــول عــى تلــك املومي
ــا ىف أرسع  ــفر هب ــاء والس ــك املومي ــى تل ــول ع ــوى احلص ــا س ــن ال يعنين - نح
ــد  ــفر جدي ــواز س ــك اآلن ج ــه لدي ــيت أن ــد نس ــارس.. لق ــا ج ــبة ي ــت.. باملناس وق

ــد.  ــا أح ــد أن يتتبعن ــل نري ــرص، ف ــن م ــروج م ــى للخ ــم ترك باس
تطلع إليها جارس ىف استنكار:

- وملاذا سأظل معكم..؟!!
ــلد..؟، ال  ــك الب ــاء ىف تل ــى البق ــرص ع ــاذا ت ــا..؟، مل ــك هن ــذى لدي ــا ال - وم
زوجــة وال حبيبــة وال أصدقــاء وال حتــى عمــل مريــح ..؟، مل ال جتــرب حظــك ىف 
بلدنــا..؟، أعتقــد أن شــخًصا بمؤهلتــك لــن يكــون صعًبــا عليــه احلصــول عــى 
ــر مــن اخلدمــات  ــا الكث ــك فقــد قدمــت لن ــك كل ذل ــب ل ــا نرت عمــل مهــم، دعن
التــى نــرى أهنــا ال تقــدر بثمــن.. دعــك مــن هــذا احلديــث اآلن وقــم لتنــال قســًطا 
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مــن الراحــة، فــا زال لدينــا الكثــر لنفعلــه. 
تركهــا جــارس وذهــب إىل غرفتــه وحــاول أن ينــال قســًطا مــن الراحــة.. ولكــن 

عقلــه مل يتوقــف حلظــة عــن التفكــر، قبــل أن يذهــب ىف ســبات عميــق.

****
ــح  ــه.. ففت ــدة إليقاظ ــه ىف ش ــا ترج ــد إلين ــاعات بي ــدة س ــد ع ــارس بع ــعر ج ش
عينيــه وهــو يتطلــع إليهــا وقــد هالــه مــا رآه، فقــد كان وجههــا مكفهــًرا وبجوارهــا 
يــورى الــذى كان وجهــه هــو اآلخــر حياكــى شــحوب املوتــى.. فقفــز مــن رسيــره 
مذعــوًرا وهــو ينظــر إىل ســاعته التــى كانــت تشــر إىل الواحــدة وعريــن دقيقــة، 

أى أنــه مل ينــم ســوى ســاعتني فقــط فســأهلا ىف توتــر:
- مــاذا حــدث..؟ هــل هجمــت الرطــة علينــا..؟، هــل ويش بنــا مديــر 

املدرســة..؟
ارتــدى  يبــدو ذلــك وشــيًكا.. هيــا  ليــس كذلــك، وإن كان  - ال..األمــر 

بــكل شــىء. الطريــق  ملبســك وســوف أخــربك ىف 
- إىل أين سنذهب..؟ وأين أليكي..؟

أجابه يورى ىف توتر قائًل:
- ىف الطريق يا جارس، هيا اآلن فلم يعد لدينا وقت..

ومــا هــى إال دقائــق حتــى كان جــارس وإلينــا جيلســون ىف الســيارة التــى يقودهــا 
ــا  ــع إىل إلين ــارس يتطل ــة... وج ــك املدرس ــم إىل تل ــرة ىف طريقه ــة كب ــورى برع ي

متســائًل:
- ماذا حدث يا إلينا..؟

- إنه اليكي الغبي الذى البد أن يفسد كل شىء بتفكره الساذج.
- وماذا فعل اليكسى..؟
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ــا،  ــني لن ــن املعاون ــني م ــع اثن ــد م ــى موع ــوم كان ع ــتغرقنا ىف الن ــد أن اس - بع
الذيــن توجهــوا معــه إىل تلــك املدرســة كــا أخربنــى.. ليتســللوا إليهــا وقــد قفــزوا 
ــد الســور ىف نفــس املنطقــة التــى كان عليهــم احلفــر فيهــا، وقامــوا باحلفــر  مــن عن
بالفعــل حتــى ظهــرت درجــات هتبــط إىل أســفل مــن خــلل فتحــة صغــرة، فهبــط 
ــًدا مــن قبــل،  اليكــي ليجــد أمامــه بوابــة حديديــة صغــرة، يبــدو أهنــا مل ُتفتــح أب
ــط ألســفل وال  ــدى املوجــود هبــا، ليجــد أمامــه رسداب هيب فكــر املــزالج احلدي
ــرداب كان  ــذر ألن ال ــف بح ــو يزح ــط وه ــد فق ــخص واح ــرور ش ــي إال مل يكف

ــا كــا أظهرتــه األجهــزة.. مائــل متاًم
قاطعها جارس متسائًل ىف فضول وإن كان متوقًعا ما حدث:

- وما الذى حدث بعد ذلك..؟
- لقــد دخــل أحــد الرجلــني الذيــن اصطحبهــا إىل الــرداب ولكنــه بمجــرد 
ــحبه،  ــر إىل س ــئ، فاضط ــاق مفاج ــة رصع واختن ــه نوب ــار أصابت ــدة أمت ــه ع هبوط
ــه قــد فوجــئ بظــلم هيامجــه ويــكاد يبتلعــه، ويقســم أنــه  ليفــر مــا حــدث لــه بأن

ــاك مــرة أخــرى .. ــن يدخــل إىل هن ل
- وكيف علمتم باألمر..؟

- اتصــل يب اليكــي صارًخــا وروي ىل مــا حــدث، مــربًرا مــا فعلــه بأنــه كان 
عليــه أن يتحــرك رسيًعــا، لذلــك رأى أنــه قــد ال حيتــاج إلينــا حتــى ال نلفــت أنظــار 

حــارس املدرســة فذهــب وحــده إىل تلــك املهمــة ..
- و الرجل اآلخر..؟

- ال أعلــم بمجــرد أن اخربنــى قلــت لــه أال يتــرصف بــأى شــكل من األشــكال 
ــل  ــإذا مل تكم ــا ف ــا مجيًع ــف أمرن ــة لكش ــا عرض ــي جعلن ــط..إن الغب ــا فق وينتظرن

ــا .. ــا للصبــاح قــيض األمــر وانكشــف أمرن مهمتن
- بالطبع..
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ــدوء  ــر هب ــيارة تس ــت الس ــى كان ــر حت ــت كب ــض وق ــع ومل يم ــت اجلمي صم
داخــل تلــك القريــة النائمــة، وعندمــا اقرتبــت مــن املدرســة قامــت إلينــا باالتصــال 
باليكــي والــذى طلــب منهــا أن تلقــاه عنــد بوابــة املدرســة، فهبطــوا مــن الســيارة 
ــي  ــوا باليك ــد فوجئ ــب، وق ــكان قري ــا ىف م ــورى بركنه ــام ي ــد أن ق ــني بع مرتجل
ينتظرهــم عنــد البوابــة احلديديــة.. فاقرتبــوا منــه، ويــورى هيتــف قائــًل بالروســية :

- أين ا حلارس يا اليكي..؟
ــا..  ــه يقــف وراءن ــا ب ــا نحفــر وفوجئن ــا.. فقــد كن ــا إلين ــا ي - لقــد كشــف أمرن

ــا.. ــرصف رسيًع ــّي الت ــكان ع ف
- قتلته بالطبع..

- لو كنت مكانى ماذا ستفعل ..؟
هتفت به إلينا ىف غضب :

- ُأٍف لــك أهيــا الغبــي..؟، كل ترصفاتــك ال تــدل إال عــى غبــاء مطلــق، لقــد 
ــل  ــا بداخ ــاك رًسا م ــك أن هن ــكان بمفردك،وأخربت ــذا امل ــل ه ــك أال تدخ أخربت
ــة، ومــع ذلــك فقــد ترصفــت مــن رأســك الغبــي، وانظــر إىل  ــر امللعون تلــك املقاب
نتيجــة أفعالــك.. قتيــل.. وىف قريتــه.. وأمامنــا أقــل مــن مخــس ســاعات الكتشــاف 

ــا و..... جريمتن
قاطعها اليكسى ىف توتر:

- هناك أمرآخر..
هتفت به إلينا ىف نفاذ صرب:

ــني  ــا إىل روســيا خاوي ــك ســتكون الســبب ىف عودتن ــدو أن ــا. فيب ــا أخربن - هي
ــاض. الوف

- إن لدينا قتيل آخر..
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تراجعت إلينا وهى ال تصدق ما فعله اليكسى، ىف حني هتف يورى:
- ما الذى فعلته أهيا التعس..؟، ومن هو القتيل هذه املرة..؟

- لقــد أجــربت ســرجى الــذى جــاء معنا عــى الدخــول إىل داخل الــرداب.. 
ــاز  ــرب جه ــا ع ــربة، وأخربن ــل املق ــا إىل داخ ــافة كله ــع املس ــفل وقط ــط إىل أس فهب
ــة، ولكــن ذا ســقف منخفــض جــدًا،  ــه بالفعــل داخــل مقــربة فرعوني االتصــال أن
إال أنــه بعــد دقيقــة مــن حديثــه ســمعنا رصخــة تصــدر منــه ليصمــت بعدهــا متاًمــا..

هتفت به إلينا ىف غضب: 
ــه  ــب علي ــن جي ــدك م ــت وح ــك أن ــي، أن ــا اليك ــرف ي ــًدا.. أتع ــم ج - عظي
ــى كيــف ســنترصف بعــد كلــا  ــوط والدخــول إىل  تلــك املقــربة، واآلن أخربن اهلب

ــت..؟ ــن الوق ــر م ــا الكث ــد أمامن ــه مل يع ــة أن ــه، خاص فعلت
أشار اليكسى إىل جارس وهو يقول ىف برود:

- ســيهبط ذلــك املــرصي إىل داخــل املقــربة، بعــد أن نربطــه بحبــل لربــط بــه 
املوميــاء بعــد وضعهــا ىف احلافظــة اجللديــة املخصصــة لذلــك، ونســحب املوميــاء 
بحــذر، ثــم نخــرج رسيعــًا مــن هــذه القريــة امللعونــة وسنتحاســب ىف وقــت آخــر.. 
ــا  ــر، وأنن ــر يس ــد أن األم ــت أعتق ــد كن ــت بعناد،فق ــد ترصف ــى ق ــذر ألن ــا أعت فأن

بمجــرد فتحنــا للمقــربة ســنحصل عــى مــا نريــد، ونعــود إىل بلدنــا..
- بكل هذه السهولة..؟، وأين ذلك احلارس..؟

- ىف غرفتــه.. لقــد هويــت عــى رأســه بآلــة احلفــر اليــدوى، فقتــل عــى الفــور 
ومل يتعــذب، ال تقلقــى لقــد مــات مــن فــوره. 

نظــرت إليــه إلينــا ىف اشــمئزاز.. كانــت تشــعر أنــه بتدخلــه قد أفســد كل شــىء، 
وأن عليهــم عمــل حماولــة أخــرة، فــإذا فشــلت فســيضطرون للرحيــل فــوًرا، 
لتنتهــى أســطورة ابــن الشــيطان هــذا، وليبــدأوا مــن جديــد بالبحــث عــن موميــاء 
أخــرى ممــا قــد يســتغرق منهــم زمنًــا لكــى يفعلــوا، والفضــل ىف ذلــك يرجــع هلــذا 



243

الغبــي كلــب مكســيم املدلــل.. أمــا اليكــي نفســه فقــد كان يفكــر ىف أمــر آخــر، 
فقــد شــعر أنــه تــرع ىف الكشــف عــن هدفــه، فقــد ظــن أن األمــر ســهًل.. فســيفتح 
املقــربة وحيصــل عــى املوميــاء لينقلهــا بعــد ذلــك إىل خــارج القريــة ليتــم شــحنها 
ا عــن طريــق البحــر إىل مينــاء أزمــر الرتكــى متهيــًدا لشــحنها إىل جورجيــا ثــم إىل  رسًّ
موســكو ىف هنايــة املطــاف، عــى الرغــم مــن أن إلينــا ويــورى وجمموعتهــا يظنــون 
ا.. كان املهــم لديــه هــو احلصــول عــى املوميــاء واهلــروب  أنــه ســيتم شــحنها جــوًّ
ــوالء  ــن بال ــى تدي ــراد املجموعــة الت ــة أف ــًدا عــن بقي هبــا وإرســاهلا إىل مكســيم بعي
ــل  ــه األمــر إىل قت ــى ولووصــل ب ــاء حت ــرر أن يصــل إىل املومي ــد ق إليفــان.. كان ق

اجلميــع مقابــل احلصــول عــى تلــك املوميــاء..
ــاء تــاول أن تــرح جلــارس مــا حــدث، ولكنهــا مل  ــا ىف تلــك األثن كانــت إلين
ختــربه بالطبــع بقتــل احلــارس، ولكنهــا أخربتــه أنــه مقيــد ىف مــكان مــا حتــى ينتهــوا 
مــن عملهــم، ومــا هــى إال دقائــق حتــى كان اجلميــع خلــف منطقــة دورات امليــاه، 
ــد  ــاك.. فق ــط إىل هن ــل أن هيب ــربة قب ــول إىل املق ــة الوص ــارس كيفي ــرح جل ــا ت وإلين
ــدة  ــفل ع ــط إىل أس ــا درج هاب ــر منه ــربة يظه ــؤدى إىل املق ــى ت ــة الت ــت الفتح كان
درجــات ومــن تتــه كان يبــدو رسداب دائــري إســطوانى الشــكل ضيــق ويكفــي 

ــا إىل أســفل.. ملــرور شــخص زاحًف
كانــت الرائحــة مكتومــة تــكاد تقتــل األنفــاس، ومــن فــوق الفتحــة كان يــورى 
واليكــي وإلينــا وإيفانــوف الــذى جــاء مــع اليكســى يلتفــون حــول جــارس الــذى 
ــه  ــًل،  ألن ــدا متفائ ــه عــى الرغــم مــن ذلــك ب ــه مقبوًضــا إىل حــد مــا، لكن كان قلب
عــى أعتــاب تنفيــذ مــا طلبــه منــه بدزمــران والشــيخ إهلامــى والتخلــص مــن تلــك 

املوميــاء امللعونــة..
كان خائًفــا فقــط مــن ذلــك الــرداب فهــو خيتنــق مــن األماكــن الضيقــة، 
لكــن عليــه أن ُيكمــل مهمتــه حتــى آخرهــا..كان حيمــل عــى كتفــه حقيبــة بســيطة 
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هبــا مصباحــني كهربائــني وكيــس جلــدى ليضــع بــه املوميــاء وعتلــة حديديــة 
لرفــع غطــاء التابــوت وحبــل غليــظ وســاعة هاتــف للتحــدث مــع املجموعــة ىف 

ــارج.. اخل
ــة الصــوت  ــام بتجرب ــا يعمــل وق ــاه إلين ــه إي تأكــد مــن أن اهلاتــف الــذى أعطت
ــا إىل الــرداب بعــد أن قامــوا بربطــه مــن وســطه  ــوط تدرجيًي ــدأ ىف اهلب ــل أن يب قب
ــا حلــدوث أى  ــى تســتخدم ىف تلــك املهــام جتنًب ــال الت ــني مــن تلــك احلب ــل مت بحب

طــارئ.
ــد  ــا وج ــة عندم ــب،  وخاص ــن كل جان ــه م ــط ب ــة تي ــة اخلانق ــت الرائح كان
أن الــرداب هيبــط بــه ىف زاويــة حــادة، ولذلــك كان عليــه أن يزحــف عــى يديــه 
ــب  ــه تعج ــي.. ولكن ــربه اليك ــا أخ ــرداب ك ــة ال ــل إىل هناي ــى يص ــه حت وقدمي
مــن ذلــك الــرداب الصخــرى الــذى تــم شــقه منــذ آالف الســنوات والزال كــا 
ــك  ــل ىف ذل ــا توغ ــر كل ــاق أكث ــعر باالختن ــر.. كان يش ــه أى تغي ــرأ علي ــو مل يط ه
ــه ال  ــن خلف ــه، وم ــة ل ــرداب ال هناي ــف وكأن ال ــف ويزح ــرداب، كان يزح ال

ــق..  ــه الطري ــر ل ــزال ضــوء مصابيحهــم تن ي
توقــع أن يــرى بدزمــران أوحتــى أى إشــارة تــدل عــى وجــوده ولكــن ذلــك مل 
حيــدث.. أغلــق عينيــه أكثــر فقــد كان يشــعر باختنــاق شــديد ىف صــدره خلوفــه مــن 
األماكــن الضيقــة.. حــاول التخلــص مــن ذلــك الشــعور فشــغل نفســه ىف خماطبــة 

إلينــا عــرب اهلاتــف:
- إلينــا.. أكاد أختنــق مــن اجلــو هنــا، األمــر هنــا أســوأ ممــا تتصــورون، 

فالــرداب ذاتــه يضيــق مــن حــوىل ومل أصــل إىل نصفــه بعــد.
حاولت إلينا طمأنته قائلة:

- أنــت اآلن بعيــد عــن جمــال رؤيتنــا، ويبــدو أنــك عــى أعتــاب املقــربة.. 
الجتــذع يــا صديقــي، فقــط تنفــس ببــطء، وإذا شــعرت باختنــاق ىف أى وقــت 



245

فتوقــف وأخربنــى لنجذبــك عــى الفــور.
أغلــق اهلاتــف واســتمر ىف الزحــف، مل يــدِر  مِلَ يــرى الطريــق إىل املقــربة وكأنــه 
ال هنايــة لــه، وىف الوقــت الــذى كان يشــعر بــه بذلــك ســمع وكأن هنــاك مــن 
ينــادى باســمه، فتوقــف قليــًل ليتبــني ذلــك الصــوت، إال أنــه حــّدث نفســه بأهنــا 
قــد تكــون جمــرد أوهــام، فعــاد للزحــف مــرة أخــرى.. وعــى ضــوء املصبــاح رأى 

أخــًرا تلــك الفتحــة الواســعة التــى ينتهــى هبــا الــرداب.. 
ــه شــعر  ــه ســيجد ذلــك الرجــل الــذى فقــده الــروس بالداخــل، ولكن ظــن أن
بقشــعريرة  تــرى ىف جســده فجــأة، فأخــرج العتلــة احلديديــة قبــل أن ُيلقــي 
بحقيبتــه إىل داخــل اهلــوة أو املقــربة، ثــم تبعهــا بقفــزة إىل املقــربة التــى ينتهــى فيهــا 

ــرداب.. ال
هبــط إىل أرضيــة املقــربة وحــاول أن يقــف ليجــد أن جــدار املقــربة يرتفــع عــن 
األرض بحــواىل مرتونصــف فقــط.. ممــا أصابــه باختنــاق أشــد.. فــأدار مصباحــه 
ــاك رجــل ملقــى بالقــرب مــن التابــوت والــذى يبــدو  ىف أرجــاء املقــربة.. كان هن
أنــه قــد حــاول رفــع الغطــاء احلجــرى املغطــى بــه التابــوت، فاقــرتب منــه جــارس 
حمــاواًل إنقــاذه إن كان بــه أى أثــر للحيــاة.. ولكــن لذعــر جــارس كان اجلســد صــورة 
طبــق األصــل مــن اجلثــث التــى حلــت عليهــا لعنــة الربديــات مــن قبــل ىف ميــدوم، 
ــق  ــد التص ــة.. فق ــاوات الفراعن ــبه مومي ــى يش ــكل عظم ــن هي ــارة ع ــط كان عب فق
اجللــد بالعظــام متاًمــا وكأن هنــاك مــن شــفط أعضــاءه الداخليــة، وملمــح وجهــه 

تنبــئ عــن ذعــر هائــل..
أخــرب إلينــا بــا رآه عــرب اهلاتــف وحــاول أن يرفــع جثتــه إليهــم، ولكنهــم 
ــه فقــط.. اقشــعر جســده  ــه إكــال مهمت ــوا من ــه، وطلب ــة نقــل جثت رفضــوا لصعوب
مــن منظــر اجلثــة إذ ذكرتــه بمجــدى ذلــك الشــخص الــذى كان الســبب ىف تعذيبــه 

ــًدا عنهــا.. ــأدار نظــره بعي ــرت إصبعــه ف وب
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ــت  ــف، وكان ــرت ونص ــاع م ــا وارتف ــار تقريًب ــة أمت ــرض ثلث ــربة بع ــت املق كان
اجلــدران مليئــة بالكتابــات الفرعونيــة والتــى مل يســتطع فــك رموزهــا بعكــس 
الســابق.. وبالرغــم مــن أنــه مل يشــعر بقــدوم بدزمــران إال أن قلبــه كان يــدق 
رسيًعــا دون ســبب..كان هنــاك بعــض الصناديــق اخلشــبية والتــى يبــدو أن الرجــل 
امليــت قــد فتحهــا فنظــر فيهــا جــارس ليجــد عــدة مشــغوالت ذهبيــة وأوانــى 
ــبب  ــا بس ــف منحنًي ــارس يق ــدار.. كان ج ــي اجل ــى جانب ــة ع ــت بعناي ــة رص فخاري
ــكاد  ــره ي ــعر بظه ــه يش ــا جعل ــف، مم ــرت ونص ــاوز امل ــذى مل يتج ــربة ال ــاع املق ارتف
ــح ذلــك  ــوت وحــاول أن يزي ــه اقــرتب مــن التاب يقصــم مــن هــذا الوضــع، ولكن
ا، وقــد كان الرجــل امليــت إىل جــواره قــد  الغطــاء احلجــرى الــذى كان ثقيــل جــدًّ
أزاحــه حتــى منتصفــه ممــا ســهل املهمــة قليــًل عــى جــارس، والــذى نجــح أخــًراىف 
إزالتــه بالكامــل فوقــع عــى أرضيــة املقــربة مثــًرا صوًتــا هائــًل وخاصــة مــع ضيــق 

ــه..  ــى كادت ختنق ــرتاب الت ــرة مــن ال ــة كب ــار كمي ــد آث ــكان وق امل
تريــث حتــى هــدأت ذرات الغبــار املتطايــرة بعــد أن وضــع منديــًل عــى أنفــه 
ــل  ــر إىل داخ ــم نظ ــدة، ث ــعل بش ــو يس ــق وه ــار اخلان ــك الغب ــق ذل ــى ال يستنش حت
التابــوت لتظهــر أخــًرا موميــاء األمــر »يس أوزيــر« وىل العهــد.. كانــت املوميــاء 
متوســطة الطــول يبــدو عــى ملحمــه الذعــر هــو اآلخــر، ممــا جعلــه يشــعر بالدهشــة، 
وقــد وضعــت يــداه عــى صــدره كتقليــد عنــد الفراعنــة.. أخــرج جــارس مــن 
حقيبتــه ذلــك الكيــس اجللــدى واملفــرتض أن يضــع املوميــاء بداخلــه وقــام بفــرده 

ــه.. ــاء إلي ــًدا لنقــل املومي عــى األرض متهي
نظــر جــارس مــرة أخــرى للموميــاء وهــو يفكــر كيــف ســرفعها، فقــد خــي عنــد 
ــاء األمــر  ــه أســفل مومي ــع جــزء مــن منهــا، فوضــع يدي ــا أن ينكــر أو ينخل رفعه
وقلبــه يــكاد يتوقــف، ولكنــه وجــد أن املوميــاء كقطعــة مــن اخلشــب ال يزيــد وزهنــا 
عــن عريــن كيلــو جــرام تقريًبــا، ولكنــه عندمــا قامربفعهــا ملــح شــيًئا مــا أزرق اللون 

ىف إصبــع يــد االمــر، فــأدار املصبــاح ناحيتــه ليجــد خاتــم صغــر أزرق اللــون.
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اخلاتــم..كان  ذلــك  ليأخــذ  إليــه  مــن هيمــس  هنــاك  إليــه وكأن  يــده  مــد 
كاملســحور..عى الرغــم مــن تذيــر بدزمــران بعــدم خــروج أى شــىء مــن املقــربة 
ــل.. نعــم.. لقــد تذكــر اآلن،  ــم مــن قب ــد رأى هــذا اخلات ــه ق ــه كان يشــعر أن إال أن
فقــد  رأى األمــر »يس أوزيــر« هــذا الراقــد بداخــل التابــوت يرتديــه بالفعــل 
ــدث  ــا ح ــذى وم ــن هي ــو إذن مل يك ــرة.. فه ــك املغام ــاى« ىف تل ــذه »خ ــا أخ عندم
لــه كان حقيقــة بالفعــل.. فمــد يــده إىل اخلاتــم ليخلعــه مــن جســد املوميــاء ليشــعر 
بقشــعريرة غريبــة تــري ىف جســده الــذى توهــج هــو اآلخــر لوهلــة عندمــا وضعــه 
ــة  بداخــل إصبعــه..كان بالفعــل مســحوًرا.. فقــد شــعر بصــور وأحــداث فرعوني

ــه . ــل رأس ــدور بداخ ــا ت وغره
أفــاق عــى صــوت اهلاتــف ليجــد اتصــااًل مــن إلينــا تســأله عــا حيــدث عنــده 
ىف األســفل، فأجاهبــا أنــه بحاجةلبعــض الوقــت لزحزحــة غطــاء التابــوت وأغلــق 
اهلاتــف وهــم بإكــال مهمتــه، لكــن ضــوء املصبــاح وقــع فجــأة عــى اجلــدار املقابــل 
لــه.. فشــعر أن هنــاك شــيًئا مــا يتحــرك.. وبرعــب قاتــل ودون أن يــدرى الســبب 
ــرى إىل  ــرة أخ ــر م ــك، ونظ ــه بذل ــس ىف أذن ــن مه ــاك م ــاح وكأن هن ــق املصب أغل
ــا إن  ــلم، وم ــى الظ ــود ع ــدأ يتع ــة ب ــد بره ــه، وبع ــه حيمي ــعر أن ــذى ش ــم وال اخلات
فعــل حتــى ارتعــد وتراجــع بجســده إىل الــوراء ىف ســكون ليشــاهد ىف صمــت مــا 

حيــدث أمامــه بوضــوح وكأنــه مشــهد مــن فيلــم ســينائى.
األربطــة  بتلــك  الشــاب  األمــر  يلفــون  الفراعنــة  مــن  أربعــة  هنــاك  كان 
الفرعونيــة، ولكــن اجلســد كان يتحــرك مــن أســفل األربطــة فقــد كان يســمع 
صــوت أنــني.. فكــرىف أن يقــرتب منهــم لكنــه تراجــع وهــو ينظــر إىل عملهــم 
ــدون ملبــس ســوداء عــى غــر عــادة  ــوا أربعــة قصــار القامــة يرت يف صمت..كان
الكهنــة الفراعنــة، ويرتــدون قنــاع مرعــب الشــكل عــى شــكل شــيطان.. عــى كل 
قنــاع منهــم قرنــني يرمــزان للشــيطان »ســت«.. كان اجلســد مــا زال يتحــرك تــت 
ــل  ــرصخ ف ــة وي ــاول املقاوم ــزال حي ــو ال ي ــدوء وه ــه ىف ه ــم يرفعون ــم.. وه أيدهي
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خيــرج منــه إال صــوت ذلــك األنــني وهــم يرفعــون ذلــك الغطــاء احلجــرى ليغلقــا 
عليــه التابــوت إىل األبــد، ثــم يقفــون ىف هــدوء لتــلوة صلواهتــم، ثــم يبــدأون ىف 

ــربة..   ــات املق ــة وحمتوي ــغوالت الذهبي ــب املش ترتي
ــد  ــر ق ــون األم ــل يك ــا رآه، ه ــد م ــاؤالت بع ــن التس ــد م ــه العدي دارت برأس
ــا وإغــلق التابــوت  وصــل إىل هنــا وتــم قتلــه بتلــك الطريقــة البشــعة وتنيطــه حيًّ
ــيطانى  ــاع الش ــال ذوى القن ــؤالء الرج ــد ه ــعر أن أح ــه ش ــد..؟ لكن ــه إىل األب علي
ــرتب  ــا زال يق ــل م ــئ أن الرج ــه فوج ــأة، لكن ــاح فج ــعل املصب ــه، فأش ــرتب من يق
منــه، فخلــع اخلاتــم فجــأة ليختفــى الرجــل.. فعلــم أن ىف هــذا اخلاتــم رس مــا 

ــه.. ــه ىف جيب ــك وضع لذل
كان عليــه االنتهــاء مــن مهمتــه امللعونــة فرفــع املوميــاء رسيًعــا ووضعهــا 
ــه  ــل ورفع ــه باحلب ــام بربط ــم ق ــًدا ث ــه جي ــق علي ــدى، وأغل ــس اجلل ــل الكي بداخ
بحــرص حتــى وصــل إىل فتحــة الــرداب العلويــة التــى هبــط منهــا ولكنــه جفــل 
فجــأة وهــو يســمع ذلــك األنــني امللعــون مــرة أخــرى فوقعــت منــه املوميــاء عــى 
األرض مــن شــدة رعبــه.. لكنــه اكتشــف أن الصــوت كان يأتــى مــن خلفــه وليــس 
مــن تلــك املوميــاء ممــا جعلــه يتلفــت حولــه لكنــه مل جيــد شــيًئا.. فرفــع املوميــاء مــرة 
ــى  ــاء.. ومــا هــى إال دقيقــة حت ــا لتســحب املومي أخــرى إىل الفتحــة واتصــل بإلين

ــدأ الســحب بمنتهــى احلــرص.. ب
كان عليــه القفــز وراء املوميــاء لكنــه تذكــر أن الكهنــة كانــوا يأتــون مــن بــاب 
ــع  ــد رف ــاب آخــر ىف املقــربة مل يكتشــفه أحــد.. كان ق ــاك ب ىف اجلــوار.. أيكــون هن
ــربة، إال  ــك املق ــن تل ــروج م ــودة واخل ــه للع ــرداب ىف طريق ــة ال ــده إىل فتح جس
أن فضولــه قــد تغلــب عليــه.. فعــاد مــرة أخــرى إىل املقــربة متحسًســا اجلــدار وهــو 
ينــر املصبــاح حتــى وجــد هنــاك فتحــة بســيطة ىف اجلــدار باتســاع مــرت مرتفعــة عــن 

األرض.. ممــا يشــر إىل وجــود رسداب آخــر..
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ــوده  ــن يق ــم إىل أي ــو ال يعل ــر وه ــرداب اآلخ ــز إىل ال ــه وقف ــى يدي ــتند ع اس
ذلــك الطريــق.. ظــل يزحــف ىف الــرداب حتــى وصــل إىل مقــربة أخــرى فقفــز 
إىل الداخــل.. حيــث كان هنــاك أربعــة توابيــت رصــت بجــوار بعضهــا، يبــدو أهنــا 
هلــؤالء الكهنــة الذيــن قامــوا بتحنيــط »ســى أوزيــر«، ولكنــه تســاءل مندهًشــا فــإذا 
كان هــؤالء هــم مــن قتلــوا »ســى أوزيــر« فــا كان دوركل مــن الكاهــن »وامخــوس« 
و«تــب رع« ىف مقتــل وىل العهــد..؟، أم تكــون تلــك املقــربة ليــس هلا علقــة بقريب 

أو بعيــد ب »يس أوزيــر«..؟

ــه  ــم املوجــود بجيب ــك اخلات ــه تذكــر ذل ــه، لكن ــة بالنســبة ل ــت الفكــرة قاتل كان
ــه  ــة لعل ــة األربع ــت الكهن ــى توابي ــن، دار ع ــه ويطمئ ــده ليتتحس ــد ي ــى فم الداخ
ــرداب  ــى ب ــل تنته ــدار املقاب ــرى ىف اجل ــة أخ ــح فتح ــه مل ــا، لكن ــيًئا م ــف ش يكتش
آخــر.. اقــرتب منــه لكنــه تذكــر أنــه ســيدخل ىف متاهــة، وربــا يضيــع ىف هــذا التيــه 
ــه ليعــود إىل مقــربة »ســى  ــى من ــذى أت ــد.. فالتفــت إىل فتحــة الــرداب ال إىل األب
أوزيــر« وخيــرج مــن فتحــة الــرداب هبــا إىل حيــث إلينــا وباقــى املجموعــة، لكــن 
لرعبــه مل جيــد تلــك الفتحــة.. ألقــي ضــوء املصبــاح عــى اجلــدران األربعــة فلــم جيــد 
إال تلــك الفتحــة التــى خيــرج منهــا إىل الــرداب اآلخــر، وكأن هنــاك مــن يدفعــه 
إىل قطــع ذلــك الطريــق، فقفــز داخلهــا ولكنهــا كانــت تــدور ناحيــة اليمــني فعــرف 
ــى  ــربة الت ــرى إىل املق ــرة أخ ــع م ــا فرج ــتمر فيه ــه إن اس ــل طريق ــوف يض ــه س أن
تــوى توابيــت الكهنــة األربعــة، ليبحــث مــرة أخــرى عــن تلــك الفتحــة التــى جــاء 
خلهلــا مــن مقــربة »ســى أوزيــر«.. ظــل يبحــث حتــى عثــر عليهــا أخــًرا بالرغــم 

مــن ثقتــه أنــه بحــث كثــًرا عنهــا يف هــذا اجلــدار امللعــون..

ــربة  ــرى إىل مق ــرة أخ ــل م ــى وص ــرداب حت ــف ىف ال ــة وزح ــز إىل الفتح قف
ــوت كــا كان..  ــق عــى التاب ــوت مغل ــه وجــد أن غطــاء التاب األمــر، ولكــن لرعب
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ــه  ــن أن ــك، لظ ــربة تل ــل املق ــه بداخ ــود حقيبت ــوال وج ــت ول ــه ىف صم ــع إلي فتطل
ــًدا..  ــا أب ــرج منه ــن خي ــة ل ــل متاه دخ

أخــذ احلقيبــة وقفــز إىل فتحــة الــرداب ليخــرج منهــا بعيــًدا عــن هــذا املــكان 
امللعــون، لكنــه قبــل أن يبــدأ ىف الزحــف داخــل الــرداب حتــى ســمع ذلــك األنني 
مــرة أخــرى فوجــه الضــوء ناحيــة الصــوت فوجــد هيــكًل عظمًيــا جيلــس منتحًبــا 
بجــوار جثــة الرجــل الــذى ســبقه، وقــد أجلســه إىل جــواره وهــو ينظــر إليــه مشــًرا 
ــراه  ــا ي ــد أن م ــرى ليتأك ــرة أخ ــا م ــه وفتحه ــارس عيني ــق ج ــه.. أغل ــه لنجدت بيدي
ــا عــى يديــه تــارًكا نصفــه األســفل ىف  حقيقــة، لكنــه وجــده يتحــرك ناحيتــه زاحًف

مكانــه.. 

ــه مل  ــن رعب ــن م ــرداب لك ــل ال ــف داخ ــاول أن يزح ــارس وح ــرب ج اضط
يســتطع أن يفعــل وذلــك الشــىء يقــرتب منــه ىف رسعــة حتــى وصــل إليــه وجــارس 
ــكل  ــا أن اهلي ــعر وقته ــه ش ــروج  إال أن ــه للخ ــف ىف طريق ــاول أن يزح ــا زال حي م
يمســك بقدمــه، فــا كان منــه إال أن التفــت وألقــي  عليــه احلقيبــة فاضطــرب 
اهليــكل وتــرك قدمــه، فزحــف جــارس برعــة وهــو يشــعر وكأن شــياطني اجلحيــم 
والكهنــة واهليــكل وجثــة الرجــل ىف أعقابــه.. ومــا هــى إال حلظــات ُخيــل لــه أهنــا 

ــدأ منهــا الــرداب.. ــى يب ــة الت ــه كالســنني حتــى خــرج إىل الغرف مــرت علي

كان ضــوء الفجــر قــد بــدأ ىف الظهــور مــع انقشــاع ظلمــة الليــل.. لكنــه مل جيــد 
ــا التــى نظــرت إليــه ىف ذعــر، ويــورى الــذى بــدأ الــردم  عنــد خروجــه ســوى إلين
رسيًعــا لتغطيــة الفتحــة بينــا اختفــى اليكــي وإيفانــوف، فاقرتبــت منــه إلينــا 

ــب: ــة ىف غض صائح

- أيــن كنــت أنــت اآلخــر؟ ملــاذا أخــذت كل هــذا الوقــت بالداخــل..؟، وملــا 
مل جتــب عــى اهلاتــف..؟
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ــه ىف األســفل  ــا.. فلــو أخربتــك عــا واجهت ــا إلين ــاهلل عليــك ال تســألينى ي - ب
فلــن تصدقينــى.

التفتــت إلينــا ملســاعدة يــورى للنتهــاء رسيًعــا مــن تغطيــة املــكان املفتــوح، بينا 
ــا رآه  جلــس جــارس عــى صخــرة بالقــرب منهــم ليلتقــط أنفاســه غــر مصــدق مل
ــم  ــك كان عليه ــور لذل ــدأت ىف الظه ــد ب ــاح ق ــر الصب ــت تباش ــفل.. كان ىف األس
ــوا يســتقلون  ــى كان ــق حت ــا هــى إال دقائ ــام بمســاعدهتم وم ــا.. فق التحــرك رسيًع
تلــك الســيارة التــي خرجــت عائــدة وســط دهشــة بعــض القرويــني املتوجهــني إىل 

ــة يف هــذا الصبــاح.. أراضيهــم الزراعي
- أين املومياء يا إلينا.

هتف جارس يف توتر، فأجابته إلينا:
-      كان عــى اليكــي التحــرك هبــا فــوًرا ألن الطائــرة التــي ســتنقلها ســوف 
تتحــرك إىل تركيــا يف متــام الثامنــة صباًحــا مــن مطــار بــرج العــرب باإلســكندرية.

- واآلن ما هي اخلطوة القادمة ..؟
-نحــن ىف انتظــار وصوهلــا إىل إســطنبول ثــم ســنتحرك ىف التاســعة مســاء اليــوم 

إىل تركيــا ملرافقتهــا إىل أوزباكســتان ومنهــا إىل موســكو ثــم ســان بطرســربج.
تنهد يورى وهو هيتف يف سعادة:

ــدأ  ــوس لتب ــك الطق ــن تل ــى م ــا إال أن ننته ــا علين ــًرا، وم ــا أخ ــد نجحن - لق
اجلاعــة مــن جديــد.. ســوف نســتعيد املــايض يــا إلينــا بــكل فخــر.. عليــِك إخبــار 

ــوًرا.. ــم ف الزعي
- لقــد أخربتــه يــا يــورى بمجــرد تــرك اليكــي، وطلبــت منــه إرســال رجالــه 
ــق  ــاء..ال تقل ــه املومي ــه ومع ــد وصول ــي عن ــتقبال اليك ــطنبول الس ــار إس إىل مط

فــكل األمــور عــى مــا يــرام..
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قالتها وهى تلتفت إىل جارس الذى ظل وامًجا لتستدرك قائلة: 

- وأنت يا جارس ملاذا أنت صامت هكذا منذ تركنا من تلك القرية..؟

متتم جارس يف هدوء وهو يسرتجع ما واجهه يف الساعات املاضية:

- ال يشء يــا إلينــا.. نحمــد اهلل أن املهمــة قــد انتهــت عــى خــر بــدون أن نــرتك 
أى أثــر خلفنــا..

انتفضت إلينا وهى هتتف يف ذعر:

- جارس.. أين حقيبتك..؟

ذهــل جــارس مــن ســؤاهلا..فقد تذكــر أنــه قــد ألقــي هبــا ىف وجــه ذلــك اهليــكل، 
فهمــس إليهــا ىف رعــب:

- لقد نسيتها بجوار التابوت .

- ماذا ..؟ اللعنة عليك يا جارس..؟ وما الذى يوجد هبا..؟

- املصبــاح الكهــريب واآلخــر االحتياطــى والعتلــة احلديديــه وماســك لأتربــة 
و...و....

ــد  ــا، وق ــىء م ــن ش ــًا ع ــه باحث ــى جيوب ــه ع ــع يدي ــو يض ــه وه ــل كلم مل ُيكم
ــخط: ــًل  يف س ــأة قائ ــه فج ــحب وجه ش

- اللعنة.. لقد نسيت اهلاتف اخلاص الذى أعطيتيه ىل ...

ــا لــك ولغبائــك يــا جــارس.. فأنــت بذلــك عرضــت نفســك للكشــف ىف  - تًب
أى وقــت ســيتم اكتشــاف املقــربة فيــه وســربطون بينــك وبــني تلــك اجلريمــة.

- أية جريمة..؟

ــدِر مــا الــذى  ــل اليكــي حلــارس املدرســة، ومل ت ــع بجريمــة قت مل ختــربه بالطب
ــه  ــد إفاقت ــه عن ــد أن ــن املؤك ــارس وم ــد احل ــد قي ــى ق ــه أن اليكس ــه، فأخربت ــربه ب خت
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ســيخرب الــكل عــن تلــك البعثــة التــى عبثــت ىف املدرســة.. ثــم اســتدركت ىف 
ــب: غض

- أخربنى هل قمت باالتصال بأحد ما غرى..؟

- ال.. ال يوجــد أى رقــم باهلاتــف ســوى رقمــك فقــط، فــكل أرقامــى يف 
هاتفــى القديــم..

تنفست إلينا الصعداء وهى هتتف يف ارتياح:

- حسنًا إذن ال توجد خطورة .

تذكــر جــارس أمــر آخــر، ممــا جعلــه ينتفــض فجــأة فجفلــت إلينــا بدورهــا، فقــد 
ــه  ــى وجــده ىف جيب ــه كاملســعور حت ــه ىف جيوب ــه يبحــث عن ــم ممــا جعل تذكــر اخلات
ــه  ــى وجه ــمت ع ــد ارتس ــده، وق ــع يف مقع ــو يرتاج ــاح وه ــد بارتي ــى فتنه الداخ

تلــك االبتســامة الغامضــة..

****
ــة  ــاب غرف ــا ب ــت إلين ــا فتح ــاء عندم ــة مس ــر إىل السادس ــاعه تش ــت الس كان

ــة: ــف صارخ ــى هتت ــوة وه ــارس بق ج

- جارس هيا اهنض فقد وقعت مصيبة ..؟

انتفــض جــارس مــن حديثهــا ولكنــه حــاول أن يتالــك نفســه وعــرات 
األفــكار الســوداء تقفــز إىل رأســه وهــو هيتــف يف توتــر:

-  ماذا حدث هل علمت الرطة ؟

-  ال.. االمر ليس كذلك أبًدا..بل األمر أسوأ مما تتصور.

ــا  ــتقتلينى رعًب ــة، وس ــباح الفراعن ــه أش ــلت في ــا فش ــتنجحني في ــا س ــا م -يوًم
ــدث.. ــا ح ــى ب ــًل وأخربين ــدأى قلي ــا، اه وفزًع
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ــدث  ــا ت ــف وكأهن ــى هتت ــة، وه ــة بري ــة كقط ــل الغرف ــدور داخ ــا ت ــت إلين ظل
ــموع: ــوت مس ــها بص نفس

ــع  ــى تقل ــا ثــلث ســاعات حت ــا زال أمامن ــوًرا.. ولكــن م ــا التحــرك ف - علين
ــا مل أكمــل مهمتــى بنفســى  ــة حين ــا املتجهــة إىل إســطنبول.. كــم كنــت غبي طائرتن

ــى.. ــت يف اليكس ووثق

- إلينــا مــاذا حــدث..؟، إن توتــرك هــذا يصيبنــى بالرعب.أهنــاك مصيبــه مــا 
حدثــت..؟

- مصائب وليست مصيبة واحدة..فلدى خربين كلمها أسوأ من االخر.

- أخربينــى إيامهــا هبــدوء، ولكــن اجلــي أوالً بــدالً مــن دورانــك ىف احلجــرة 
. ا هكذ

- حســنًا.. يف البدايــة تلقيــت اتصــال هاتفــى مــن الســفارة الروســية بالقاهــره 
ــذى  ــا ال ــاعات..ختيل م ــع س ــواىل أرب ــذ ح ــا من ــا بداخله ــني لن ــد املعاون ــن أح م

ــدث..؟ ح

- تكلمى يا إلينا، وال تثرى أعصابى.

ــائح رويس ىف  ــة س ــى جث ــرت ع ــد عث ــة ق ــة املرصي ــا أن الرط ــد أخربن - لق
ــية إىل  ــفارة الروس ــن الس ــدوب م ــل من ــد انتق ــور وق ــة دمنه ــرى حمافظ ــدى ق إح
حيــث توجــد اجلثــة ىف املستشــفي العــام، وبمراجعــة أوراقــه اتضــح أنــه إيفانــوف..

هتف جارس يف ذهول:

- ماذا..؟، إيفانوف رجلكم الذى ذهب مع اليكي..؟

ــيًئا  ــف ش ــد اكتش ــوف ق ــدو أن إيفان ــم فيب ــي.. نع ــد اليك ــك الوغ ــع ذل - م
ــم تســليم  ــاء.. لذلــك ت ــه عــى املومي ــه اليكــي بعــد حصول مــا لذلــك ختلــص من
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اجلثــة للســفارة، وقــام أحــد أعضــاء مجاعتنــا ممــن يعملــون هبــا باالتصــال يب لعلمــه 
ــة  ــرب فرص ــره ىف أق ــرك القاه ــا ت ــه علين ــى أن ــى.. وأخربن ــل مع ــوف يعم أن إيفان
وســوف يتولــون هــم نقــل اجلثــان إىل روســيا.. وخاصة بعــد أن بــدأت التحقيقات 
ىف املدرســة بعــد عثورهــم عــى جثــة احلــارس الــذى قتلــه اليكســى أيًضــا، ويبــدو 
ــا وخاصــة  ــر املدرســة قــد أخــرب الرطــة بــكل شــىء كــا أخــربه بأوصافن أن مدي

أنــت وهــذا مــا علمــه مــن الرطــة املرصيــة ..

هتف جارس يف حنق :

ــا لذلــك الغبــي اليكســى، ولكــن ملــاذا..؟، لقــد حصلتــم عــى مرادكــم،  - تًب
ــاء حلســاب أحــد آخــر..؟ هــل كان إيفانــوف ســيرق املومي

- لأسف يا جارس ليس إيفانوف..

- ال  ختربينى أن اليكي قد قام بخيانتكم..؟

- هــذا هــو اخلــرب الثانــى يا جــارس.. فمــن املفــرتض أن هيبــط اليكســى بالطائرة 
التــي كانــت متوجهــة إىل تركيــا والتــى أخربنــا أنــه قــد حجــز هبــا ىف مطار إســطنبول 
ــا توجــه أعضــاء اجلاعــة الســتقباله  ــا، ولكــن عندم ــة عــر صباًح يف متــام احلادي
واســتلم املوميــاء منــه فوجئــوا بــأن اليكــي مل يصــل إىل تركيــا وال يوجــد اســمه 
عــى قوائــم املســافرين يف تلــك الرحلــة، بــل وبالســؤال عنــه ىف مطــار بــرج العــرب 

تبــني أنــه ال يوجــد مســافر أو شــحنة بذلــك االســم عــى تلــك الرحلــة .

- و ما معنى ذلك..؟

- معنــاه أن اليكــي يعمــل حلســاب شــخص آخــر بداخــل اجلاعــة، وهــذا مــا 
كنــت أشــك فيــه منــذ جــاء إىل هنــا فجــأة.. إن اجلاعــة تنقســم إىل قســمني بســبب 
ذلــك الــرصاع يــا جــارس، ومــن حيصــل عــى املوميــاء ويــارس الطقــوس وحُيــر 
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روح املعظــم راســبوتني ســوف ينــال زعامــة اجلاعــة، لذلــك فداخــل اجلاعــة 
منقســيمن إىل فريقــني، أحدمهــا ينتمــى إىل زعيمهــا احلــاىل إيفــان، واآلخــر يقــف 
ــة،  ــادة اجلاع ــرتة بقي ــذ ف ــم من ــذى حيل ــى ال ــان اليمن ــيم ذراع إيف ــوار مكس إىل ج
ــادات عــى إيفــان بحجــة شــيخوخته، واليكــي  ــك فهــو حيــرض بعــض القي لذل
بالطبــع يعمــل حلســابه ولذلــك فأنــا متوقعــة أن تصــل املوميــاء إىل يــد مكســيم ىف 
القريــب العاجــل، وبذلــك نكــون نحــن الســبب ىف انتقــال الزعامــة إىل مكســيم، 

ــة.. ذلــك املغــرت ذو األصــول اهلنغاري

هتف جارس يف سخط:

- لعنــة اهلل عــى مكســيم وإيفــان واليكــس و«يس أوزير«وراســبوتني.. مِلَ أجــد 
نفســى يف كل مــرة جــزء مــن لعبــة ال شــأن ىل هبــا وال أســتطيع حتــى الفــكاك منها..

- أعتــذر لــك يــا جــارس.. فأنــت ليــس لديــك أى شــأن برصاعاتنــا الداخليــة.. 
ــت  ــك كن ــي أن ــدل ع ــر ي ــرتك أى أث ــت، وال ت ــز ىف أرسع وق ــك أن جته واآلن علي

هنــا تســًبا ألى يشء..

توقف جارس ليتطلع إليها مندهًشا، مما جعلها هتتف به:

ــا  ــا تعرضن ــا هن - جــارس.. مِلَ تقــف هكــذا..؟، إن كل دقيقــة متــر عــى وجودن
ــا اهلــروب فــوًرا. ــا أرسع فعلين للخطــر وباألخــص أنــت.. هي

ــًا  ــر هارب ــى أن أف ــني من ــِت تطلب ــى..؟، أن ــه من ــا تطلبين ــة مل ــِت مدرك ــل أن - ه
ــا مــن  ــدّى هن ــا ل ــاك متناســًيا كل م ــى مــن هن ــدأ حيات ــاده قــط ألب إىل مــكان مل أرت
ذكريــات وعمــر وأصدقــاء وعمــل هنــا، ملــاذا..؟، وملــن..؟، لقــد دمرتــم حياتــى 
أمــرى  امللعونــة، واآلن عــّى أن أحســم  املوميــاء  تلــك  حرفًيــا لســعيكم وراء 

وأســتعد للهــروب والفــرار..؟
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شــعرت نحــوه بــاأليس ولكنهــا أخفــت ذلــك وهــى ختــربه أن عليهــم التحــرك 
خــلل عريــن دقيقــة وتركتــه معتــذرة ليحــزم حقائبــه.

جلــس عــى حافــة الريــر واضًعــا رأســه بــني يديــه وهــو يفكــر باألمــر، 
ــه إال  ــك مع ــا ال نمل ــان ولكنن ــض األحي ــا يف بع ــًيا علين ــن قاس ــون الوط ــا يك رب
ــًدا عنــه كالطفــل الــذى  أن نعشــقه، ونبكــى كاألطفــال عنــد مغادرتــه، ونظــل بعي
يشــتاق دوًمــا إىل حضــن أمــه مهــا زادت األيــام والســنوات مــن عمــره، فالقلــب 
قــد نبــت هنــا وهــو ينبــض أوىل نبضاتــه، والعمــر قــد مــر هنــا بــني أحــزان وأفــراح، 
وأحبــاء عاشــوا هنــا تظــل أرواحنــا تلــق حوهلــم، إنــه الوطــن ذلــك اللغــز الــذى 

لــن نعرفــه أبــًدا.
ــة  ــب إىل الرط ــده ويذه ــى ىف بل ــا أو يبق ــول معه ــافر إىل املجه ــل يس ــرى ه ت
ليقــص عليهــم كل مــا حــدث منــذ بدايــة األمــر.. لكنــه حتــى ولــو فعــل ربــا لــن 
ــه، فكــر يف أن  جيــد مــن يصدقــه، ولكــن راشــد كان شــاهًدا عــى األمــر مــن بدايت
األمــر لــن يكــون بتلــك الصعوبــة، ولكــن كان هنــاك مــا يدفعــه لُيكمــل الطريــق 
حتــى هنايتــه مــن أجــل أن تنتهــى تلــك اللعنــة ومــن أجــل ســلمة أخيــه الــذى ال 

ــم .. ــت أنظاره زال ت
قــام هبــدوء لرتــدى ملبســه وهــو يفكــر ىف األمــر مــرة أخــرى، ولكنــه تذكــر 
ــا، ويقــوم بتلميعــه، كان  ذلــك اخلاتــم فأخرجــه مــن ملبســه وهــو ينظــر إليــه مليًّ
فضًيــا ذا حجــر ال يعلــم اســمه ولكنــه شــعر وكأنــه يصــدر عنــه نبضــات بســيطة.. 
ــه  ــم ىف إصبع ــع اخلات ــه.. وض ــروف هروغليفي ــت ح ــد نقش ــل فق ــن الداخ ــا م أم
وبــدأ ىف جتهيــز حقيبتــه ليضــع فيهــا أشــياءه التــي أتــى هبــا مــن منزله..كــم اشــتاق 

ــه .. ــه  ومكتب ملنزلــه وغرفت

وبعــد ســاعة متاًمــا كان اجلميــع ىف انتظــار الطائــرة املتجهــة إىل إســطنبول.. نظــر 
جــارس لصورتــه ىف جــواز الســفر وهــو حيمــد اهلل أن الضابــط مل يكتشــف تزويــره، 
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عــى الرغــم مــن أن إلينــا أخربتــه أن اجلــواز ســليم وتأشــرة دخولــه تركيــا ســليمة 
أيًضــا وكذلــك تأشــرة جورجيــا، ولكنــه مل يعــد يثــق يف شــىء..

كان اجلميــع جيلــس ىف الصالــة الداخليــة ىف االنتظــار، بينــا كان يــورى وإلينــا 
يتناقشــون بصــوت أقــرب إىل العــراك، وبالرغــم مــن ذلــك مل يلتفــت إليهــم أحــد 
ــي  ــية الت ــة الروس ــك اللغ ــوا تل ــن يفهم ــوا فل ــو فعل ــى ل ــت، وحت ــك الوق ىف ذل

يتحدثــون هبــا..

مــن آالف  عليــه  مــر  كــم  متخيــًل  أخــرى  مــرة  اخلاتــم  إىل  نظــر جــارس 
الســنوات وهــو مســتقر ىف يــد وىل العهــد..كان يشــعر أثنــاء ارتدائــه أن بداخلــه 
قــوة مــا، ال يــدرى تفســرها وخاصــة عندمــا يلمــع احلجــر املوجــود ىف اخلاتــم..

فتــح حقيبتــه مــرة أخــرى ليتنــاول منهــا هاتفــه القديــم..كان يشــعر مــن 
ــه  ــاول فتح ــار املجهول..ح ــًدا ىف انتظ ــس وحي ــو جيل ــني وه ــض احلن ــه ببع داخل
لكــن الشاشــة مل تســتجب..فاقرتب مــن إلينــا ليســتعر منهــا هاتفها،فطلبــت 
ــه ســيودع بعــض  ــن يفعــل لكن ــه ل ــغ أى شــخص بســفره،فأخربها أن ــه أال يبل من
أصدقائــه دون إخبارهــم عــن وجهتــه، تطلعــت إليــه إلينــا يف هــدوء وهــى تعطــى 
ــًل وجلــس  ــه ووضعهــا داخــل هاتفهــا وابتعــد قلي ــه اهلاتــف.. فأخــرج رشحيت ل
بعيــًدا عــن إلينــا ويــورى الذيــن انشــغل يف ذلــك النقــاش املحتــد.. توالــت 
ــد  ــال واح ــو باتص ــه ول ــى نفس ــغيله، كان يمن ــرد تش ــف بمج ــات ىف اهلات التنبيه
ــان إىل  ــول اإلنس ــى حي ــب حت ــًرا للح ــع أس ــا إن يق ــب م ــك القل ــا لذل ــا.. تًب منه
شــخص آخــر، قــد يصمــد أمــام العــامل ولكنــه يضعــف أمــام مــن حيــب.. أقســم 

ــد يعــدل عــن الســفر لوأهنــا فقــط.. ــه ق ــني نفســه إن ــه وب بين

ــن  ــف ع ــكاد يتوق ــه ي ــا وقلب ــا.. فتحه ــالة منه ــى رس ــره ع ــع نظ ــًرا وق وأخ
اخلفقــان ليقرأهــا رسيًعــا:
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ــرات  ــلث م ــك ث ــت ب ــب واتصل ــني ومل جُت ــك مرت ــت ب ــد اتصل ــارس لق )ج
وهاتفــك مغلــق، ال تعاتبنــى بعــد ذلــك ألنــى مل أســال عنــك وعامــة فلــن أســأل 

ــا تتعامــل بتلــك الطريقــة( عنــك مــرة أخــرى طامل

ــربه  ــه خت ــه ب ــا فعلت ــد م ــها.. أبع ــرتة بنفس ــك املغ ــى تل ــة ع ــف لعن ــة وأل اللعن
لتســأل  بــه  واتصلــت  عليهــا  مــا  أدت  قــد  أهنــا  البســيطة  الكلــات  ببعــض 
عنه،وكأنــه مل يعلــم مــا حــدث.. أتلومــه اآلن عــى عــدم رده وعــن عــدم اتصالــه 

هبا..؟

كان الصــداع قــد بــدأ يــدب ىف رأســه بعــد قــراءة تلــك الرســالة والــذى متنــى 
لــو أنــه مل يقرأهــا أو يراهــا، متنــى لــو أنــه مل يفتــح هاتفــه.. 

حــاول أن يــرد عليهــا برســالة مــا لكــن الكلــات مل تســعفه.. ولكنــه أمســك 
باهلاتــف ليكتــب هلــا : 

)يف كل مــرة جعلتــك تظنــني بأنــك ال تعنــي يل شــيًئا.. كنــت تعنينــي وتعنــى 
ىل كل يشء، وىف املــرة التــي ظننتــى هبــا أنــك تعنــني ىل كل يشء.. مل تعــودى 

ــىء( ــني ىل أي ش تعن

و قبــل أن يرســلها فوجــئ باتصــال مــن طبيبتــه النفســية التــي رصخــت فيــه 
بمجــرد رده وهــو حيــاول هتدئتهــا قائــًل:

ــق واألمل  ــك الضي ــببت ل ــد س ــى ق ــم أن ــًل.. أعل ــي قلي ــك اهدئ ــاهلل علي - ب
ــى.. ــا صديقت ــذًرا ي ــة، فع ــرتة املاضي ــوال الف ط

ــن أنــت اآلن..؟، أنــت ال تعلــم مــدى قلقــي عليــك وانشــغاىل،  - حســنًا أي
لقــد اتصلــت بــك عــرات املــرات ودائــًا أجــد هاتفــك مغلــق.. لقــد أصابنــى 
ــالة  ــت اآلن برس ــك.. وفوجئ ــابه ذل ــا ش ــار أو م ــر باالنتح ــن أن تفك ــب م الرع
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أن هاتفــك قــد تــم تشــغيله ..أيــن أنــت أهيــا املجنــون ..؟، أليــس لديــك أخــت 
ختــاف عليــك..؟

- أنــا بخــر يــا صديقتــى الغاليــة.. أتعلمــني يــا مــروة أنــِك مــن أمجــل األشــياء 
ــل  ــد وأظ ــا إىل األب ــل صداقتن ــى أن تظ ــت أمتن ــم كن ــى..؟ ك ــت بحيات ــى حدث الت
ــراق  ــا الف ــم علين ــى تت ــروف الت ــك الظ ــا تل ــاء، لكنه ــوة وأصدق ــوارك كإخ بج

يــا عزيزتــى.. 

- جــارس.. أيــن أنــت..؟، أخربنــى أنــك بخــر.. ال جتعلنــى أمــوت مــن 
قلقــي عليــك.

ــعفنى  ــلد، ومل يس ــارج الب ــط خل ــة فق ــارة خاطف ــأكون ىف زي ــي فس - ال تقلق
ــك ــان علي ــك واالطمئن ــت لزيارت الوق

- جــارس باهلل عليك طمئنى...

- أقســم لــك إننــى بخــر وال يوجــد أى شــىء.. طمأنينــى أنــِت عــن أخبــارك 
ــك وعملك.  وبنات

- كنــت أود إخبــارك بشــأن نريــن، لكــن ىف وقــت آخــر، فحالتــك النفســية 
ال تســمح..

هتــف جارس يف هلفة :

ــت  ــل ألثب ــى األق ــبة ىل، ع ــيان بالنس ــر س ــى اآلن، فاألم - ال.. ال.. أخربين
ــىء.. ــى ىل أى ش ــد تعن ــا مل تع ــي أهن لنف

- لقــد قابلتهــا األســبوع املــايض ىف النــادى وكانــت ىف منتهــى الســعادة 
ــا ىف  ــا وأهن ــاد إليه ــابق ع ــا الس ــى أن خطيبه ــث، وأخربتن ــراف احلدي وجتاذبنا،أط
انتظــار اســتلمه لشــقته اجلديــدة حتــى يتــم الزفاف..يبــدو أنــه كان عنــدك حــق 
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ــه  ــط علي ــيلة للضغ ــرد وس ــن جم ــر م ــن أكث ــا مل تك ــبة هل ــت بالنس ــي، فأن ــا صديق ي
ــا.. ــوع إليه للرج

ــه مل يكــن ســوى  ــه متالــك نفســه بعدمــا تأكــد أن ــا لكن ــه أن يعتــرص أمًل كاد قلب
ــًل: ــد أرخــص، وهــو  يســتدرك قائ أداة رخيصــة ىف ي

ا يــا مــروة.. لقــد حصلــت عــى مــن تســتحق، أمــا أنــا فلــم يعــد  - عظيــم جــدًّ
هيمنــى أمرهــا..

ــا جــارس، ســتظل تبحــث  ــًدا ي - شــخصية مثلهــا لــن تشــعر بالســعادة أب
ــد،  ــا إىل األب ــن يده ــا م ــد أضاعته ــى ق ــا، فه ــن جتده ــا ل ــًا ولكنه ــا دائ عنه
ســافر يــا جــارس ورفــه عــن نفســك وانــي كل مــا القيتــه مــن أمل وعــذاب.. 
ال تنكــر أمــام نفســك أنــك تتــأمل.. تــأمل وأرصخ وأبكــى وأخــرج تلــك الطاقــة 
الســلبية القاتلــة بداخلــك.. أنــا ال أعلــم إىل أيــن تذهــب، لكنــى عــى ثقــة إن 
ــات  ــا.. لقــد مــررت بنكب ــى ســأرى أمامــى جــارًسا خمتلًف ــاء أن ــا اللق ــدر لن ُق
ــى  ــا م ــر أن كل م ا وتذك ــويًّ ــا س ــا كن ــارس، ولكنن ــا ج ــرة ي ــات كث واحباط

ــز. ــا صديقــي العزي ســيمر ي

كانــت الدمــوع متجمــدة ىف عينــى جــارس تريــد االنفجــار لكنــه آثــر أال يراهــا 
أحــد وهــى تنهمــر عــي وجنتيــه  فــأردف قائــًل:

- ال توجــد كلــات قــد توفيــك حقــك يــا مــروة، لكــن تذكرينــى دائــًا وأعدك 
إن ُقــدر لنــا اللقــاء مــرة أخــرى فســأكون قــد ختلصــت مــن كل إحباطاتى..

كانــت إلينــا تشــر إليــه مــن بعيــد، فقــد مــر الوقــت رسيًعــا وكان النــداء عــى 
طائــرة إســطنبول يــدوى ىف األرجاء..فــأرسع قائــًل:

- أســتودعك اهلل يــا مــروة، وثقــي أننــى ســأتذكر نصائحــك دائــًا وإذا جئــت 
ىف خميلتــك حدثينــى وســوف يصــل إىّل صوتــك..
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ــارق  ــو يف ــه وه ــوت بكائ ــمع ص ــى ال تس ــرد حت ــل أن ت ــف قب ــق اهلات وأغل
كل مــن أحبهــم ىف مــرص.. أغلــق اهلاتــف واســتعاد الرحيــة منــه بعــد أن ألغــى 

ــتحق.. ــن ال يس ــدق مل ــه ي ــت قلب ــى جعل ــخيفة الت ــالة الس ــك الرس ــال تل إرس

ومــن نافــذة الطائــرة ألقــي نظــرة أخــرة عــى اإلســكندرية التــى تــأألت مــن 
الســاء.. داعًيــا اهلل أال تكــون تلــك هــي آخــر مــرة يــري أرض بلــده ىف حياتــه.

****
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)12(

أصــدق مشــاعر تلــك التــى تولــد ىف قلــب األزمــات كــا أن أنقــى املعــادن تلــك 
ــا ال يكــذب وال  ــا عفوًي ــار، فوقتهــا يكــون القلــب صادًق ــى ُتصهــر ىف قلــب الن الت
يتجمل،وتألــف الــروح مــن ُيكملهــا، فتتحــد األرواح التــى ُقــدر هلــا اللقــاء ىف عــامل 

كل شــىء فيــه مقــدر.
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بعــد ذلــك بيومــني كان اليكــي ىف مــكان مــا بالقــرب مــن مينــاء دميــاط متهيــًدا 
ــر  ــاء أزم ــاء إىل مين ــات املومي ــى رف ــوى ع ــذى حيت ــبي ال ــدوق اخلش ــحن الصن لش
برتكيــا عــى متــن ســفينة بضائــع وســط شــحنة مــن املوالــح املرصيــة بعــد أن قــام 
ــة  ــلل أربع ــك خ ــرة، وذل ــه إىل القاه ــل وصول ــى قب ــراءات حت ــة اإلج ــل كاف بعم
أيــام ليكــون ميعــاد وصوهلــا  إىل أزمــر ىف بدايــة شــهر أكتوبــر، ثــم يقــوم بإخفائهــا 
ــام  ــدة أي ــد ع ــفرها بع ــني س ــر حل ــرنجه( بأزم ــة )ش ــه ىف قري ــد معاوني ــدى أح ل
ــا كــا أخــرب  مبــارشة إىل موســكو ىف تابــوت موتــى، لتصــل ىف خــلل أســبوع متاًم

مكســيم..
كان ىف منتهــى الســعادة، فــا هــى إال أيــام قليلة ويتوىل مكســيم زعامــة اجلاعة، 
ليغــدق عليــه مــن األمــوال مــا مل يكــن حيلــم بــه ىف يــوم مــن األيــام، وخصوًصــا بعد 
خروجــه مــن الســجن.. فقــدكان مــن املســتحيل أن يســمح ألى عوائــق أن متنعــه 
عــن تقيــق ذلــك احللــم.. حتــى إنــه قــد اضطــر يف ســبيل ذلــك إىل التخلــص مــن 
ــه، كان اليكســى شــارًدا يف ذلــك وهــو ينفــث دخــان ســيجارته  أقــرب النــاس إلي

ويتطلــع مــن تلــك النافــذة التــي تطــل عــى املينــاء مــن بعيــد هامًســا إىل نفســه : 
- تًبــا لــك يــا إيفانوف..أنــت مــن كنــت تعبــث بداخــل الســيارة لتجــد أوراق 
ــد أن  ــك بع ــل مع ــّى أن أتعام ــك كان ع ــر، لذل ــا إىل أزم ــاد وصوهل ــحنة وميع الش

كشــفت كل يشء، وأختلــص منــك.
أفــاق مــن رشوده عندمــا دق جــرس هاتفــه ليجــد مكســيم يتصــل بــه ليخــربه 
بتغيــر مــكان التســليم ىف موســكو حيــث ســيتم ذلــك يف قــرص أحــد الزعــاء 
ــاء  ــن األعض ــرات م ــع الع ــاق م ــًرا يف االتف ــح أخ ــد أن  نج ــه، بع ــني ل الداعم
والزعــاء املحليــني للجاعــة حلضــور حفــل تنصيــب الزعيــم الدينــى اجلديــد 
ــبوتني  ــول روح راس ــًدا حلل ــتى، متهي ــة خاليس ــة جلاع ــوس الري ــاالً بالطق واحتف
املعظــم ىف جســد الطفــل الوليــد.. وخاصــة بعــد إخبارهــم أنــه قــد بــذل ورجالــه 
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جمهــوًدا خارًقــا للحصــول عــى تلــك املوميــاء املقدســة، ممــا جعلــه حيظــى باحــرتام 
كافــة أعضــاء اجلاعــة العتبــاره خملصهــم ىف الوقــت احلــاىل بعــد أن بــدأ اجلميــع ىف 
الشــكوى مــن أســلوب إيفــان.. كــا أخــربه مكســيم أن الزعيــم إيفــان يــكاد يمــوت 
غيًظــا بعــد أن علــم مــن إلينــا برقــة املومياء،ممــا ســيؤدى إىل أن يفقــد هيبتــه وســط 
ــًدا،  ــا أب ــن يتوقعه ــأة ل ــة بمكاف ــة املكامل ــده ىف هناي ــة، ووع ــاء اجلاع ــاء وزع أعض

ــم للجاعــة... ــه زعي وذلــك بمجــرد تنصيب
أغلــق اليكــي اهلاتــف ممنًيــا نفســه بتلــك املليــني التــى ســوف ُتغــدق عليــه.. 
وهــو يتذكــر إلينــا وهــى تلقــي إليــه باألوامــر ىف تلــك القريــة البائســة أثنــاء 

اســتخراج املوميــاء..
كانــت ضحكتــه تتســع حتــى أصبحــت قهقهــة جمنونــة، وهــو يتخيلهــا اآلن مــع 

يــورى وذلــك املــرصي الرببري..
****

كان جــارس حيتــي كوًبــا مــن القهــوة الدافئــة وهــو جيلــس يف مقهــى بيوغلــو ىف 
شــارع اســتقلل بالعاصمــة الرتكيــة، وذلــك بعــد أن ظــل طــوال الثــلث ســاعات 

املاضيــة يبتــاع العديــد مــن امللبــس الثقيلــة لــه كــا طلبــت منــه إلينــا.. 
كان مــن داخلــه يشــعر بإالحــراج بعــد أن أعطتــه مبلًغــا مــن املــال لــراء 
ــى  ــول ع ــه ىف احلص ــال لنجاح ــن امل ــد م ــه رصي ــه أن ل ــد أخربت ــه.. وق ــس ل ملب
املوميــاء، وأنــه ســيحصل عــى نصيبــه بمجــرد وصوهلــم إىل روســيا.. كان الوقــت 
ال يــزال مبكــًرا عــى العــودة إىل ذلــك الفنــدق التــى قامــت باحلجــز فيــه لثلثتهــم، 
ففكــر ىف أن يتمشــى قليــًل حامــًل حقائــب امللبــس التــى اشــرتاها للتــو قبــل أن 

ــدق.. ــاب إىل الفن ــي للذه ــر إىل تاك يش
ــا  كان الســائق ســورى اجلنســية فتجــاذب معــه جــارس أطــراف احلديــث داعًي
إيــاه قبــل الســفر إىل زيــارة أهــم أثــر إســلمى ىف تركيــا وهــو جامــع الســلطان أمحــد 
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ــرج  ــة.. فع ــطنبول الرتكي ــة إس ــاجد يف مدين ــم املس ــهر وأه ــد أش ــد أح ــذى يع وال
الســائق عــى ميــدان الســلطان أمحــد بــدالً مــن االجتــاه إىل الفنــدق . 

توقفــت الســيارة أمــام جامعــني وأشارالســائق إىل جامــع الســلطان أمحــد 
والــذى يقابلــه جامــع آيــا صوفيــا.. واســتمر ىف الــرح لــه كمرشــد ســياحى بينــا 
فغــر جــارس فــاه مــن روعــة التصميــم فقــدكان اللــون األزرق يطغــى عــى جدرانــه 
ــى،  ــة فصح ــة عربي ــه بلغ ــى أرجائ ــش ع ــد نق ــس ليج ــاب الرئي ــن الب ــرتب م فاق
ــى 1018 - 1026هـــ / 1609 -  ــني عام ــد األول ب ــلطان أمح ــد الس ــى ىف عه بن
1616م بواســطة املعــارى العثانــى صدفــكار حممــد أغــا، وبجــواره كان صنــدوق 
ــذور فأخــرج جــارس عــدة دوالرات ووضعهــا ىف الصنــدوق، ودلفــا إىل داخــل  ن

ــًل:  الصحــن..كان جــارس منبهــًرا باملعــار أمــا الســائق فاســتمر ىف احلديــث قائ
- يشــتهر املســجد بعارتــه املميــزة حيــث يعــد مــن أهــم وأضخــم املســاجد يف 
العــامل اإلســلمي، بــه ســت منــارات ويكفــي لـــعرة آالف ُمصــى، ويقــدر عمــره 
بـــأكثر مــن أربعائــة عــام، ولــه ســور مرتفــع حييــط به مــن ثلث جهــات، ويف الســور 

مخســة أبــواب، ثلثــة منهــا تــؤدي إىل صحــن املســجد واثنــان إىل قاعــة الصــلة.
كانــا قــد وصــل إىل صحــن اجلامــع الداخــى والــذى يتكــون مــن فنــاء كبــر، 
ــن  ــر بالف ــه التأث ــر في ــدة، ويظه ــتة أعم ــى س ــة ع ــية حممول ــأة سداس ــطه ميض يتوس

ــاريس. الف
ــة كبــره  أمــا املســجد مــن الداخــل فــكان عــى شــكل مســتطيل وتتوســطه قب
ــب  ــى بقب ــجد مغط ــن أركان املس ــن م ــا أن كل رك ــة، ك ــاف قب ــة أنص ــا أربع حيفه

ــذة للضــوء. ــذ املنف ــر مــن النواف صغــرة ،هبــا عــدد كب
أشار السائق وهو ُيكمل:

ــى يشــتهر هبــا جامــع الســلطان  ــآذن الســتة الت ــا ســيدى أن تلــك امل ــم ي -أتعل
ــييدها.. ــات يف تش ــت صعوب ــد الق ــد ق أمح
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- ملاذا يا صديقي العّلمة..؟
- كان املســجد احلــرام حيتــوي عــى ســت مــآذن والقــى الســلطان أمحــد نقــًدا 
ــاء  ــل بن ــكلة بتموي ــذه املش ــى ه ــب ع ــه تغل ــت، لكن ــآذن الس ــرة امل ــى فك ــًرا ع كب
ــا  ــد يف تركي ــجد الوحي ــجده املس ــون مس ــرام ليك ــجد احل ــابعة يف املس ــة الس املئذن
الــذي حيــوي ســت مــآذن، ويقــال إن الســلطان أمحــد كان قبــل توجهــه للحــج قــد 
ــني«  ــي » ألت ــب تعن ــة ذه ــجد وكلم ــة للمس ــة ذهبي ــاء مأذن ــه ببن ــس وزرائ ــر رئي أم
ــس  ــر رئي ــا، تظاه ــب اقتصادًي ــذا املطل ــذ ه ــتحالة تنفي ــع اس ــة.. وم ــة الرتكي باللغ

ــة.. ــي »ســتة« باللغــة الرتكي ــي« وتعن ــد ســمعها »ألت ــه ق ــوزراء بأن ال
- كيف تعرف كل تلك املعلومات..؟

- أنــا هنــا منــذ عريــن عاًمــا وقــد قــرأت كثــًرا عــن تاريــخ هــذا البلــد العظيم، 
كــم كنــت أمتنــى أن تــذو دولنــا العربيــة الطريقــة الرتكيــة ىف بنــاء االقتصاد..يكفــي 

أهنا..
ــن  ــلة ويمك ــاب إىل الص ــه الذه ــارس أن علي ــربه ج ــرص، فأخ ــه آذان الع قاطع
ــا.. وظــل  لــه أن ينــرصف بعــد حماســبته لكــن الســائق الســورى رفــض رفًضــا باًت
ــا  ــلة لينتهي ــت الص ــى أقيم ــة حت ــات الداخلي ــة التصمي ــن روع ــربه ع ــواره خي بج

ــائق. ــد أن ودع الس ــارس بع ــاه ج ــف إي ــذى دل ــدق ال ــا إىل الفن ــم يتوجه ــا ث منه
****

و ىف مســاء اليــوم التــاىل كان اجلميــع ىف انتظــار الطائــرة الروســية التــى ســوف 
تقلهــم إىل موســكو مبــارشة بعدمــا رأت إلينــا أنــه ال جــدوى مــن ذهاهبــم إىل 
تبليــي ىف جورجيــا.. بســبب اخلديعــة التــى قــام هبــا اليكــي.. فبعــد أن هاتفــت 
إيفــان مبــارشة علمــت أن مكســيم قــد حــدد ميعــاد التنصيــب ىف الثالــث عــر مــن 
ــه  ــه اهلــروب هــو وابن ــه لذلــك كان علي ــه يشــعر باخلطــورة عــى حيات ــر، وأن أكتوب
ــوم التنصيــب،  ــًدا مللقــاة مكســيم ي ــه متهي إىل مــكان رسى مــع احلــرس اخلــاص ب
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وحماولــة التأثــر عــى باقــي قــادة اجلاعــة الذيــن مازالــوا يدينــون لــه بالــوالء..
كان البــد أن تــذو حــذو أبيهــا وأعامهــا بالــوالء التــام.. وأن تبــذل كل قطــرة 
مــن دمهــاىف ســبيل جمــد خاليســتى، فعــى الرغــم مــن أهنــا ىف أوقــات كثــرة كانــت 
ترفــض فكــر اجلاعــة، لكنهــا آثــرت أن تقــوم بــا هــو مقــدر هلــا أن تقــوم به.كانــت 

عــى يقــني أهنــا ســتبذل كل مــا ىف وســعها لنرصةإيفــان كونيــف..
ــمت  ــا ابتس ــا، بين ــدة م ــراءة جري ــغل بق ــذى انش ــورى ال ــا إىل ي ــت إلين تطلع
حينــا رأت جــارس يرتــدى ملبــس ثقيلــة اســتعداًدا للســفر بعدمــا حذرتــه مــن أن 
كل بــلد العــامل ختتلــف طقًســا عــن موســكو، والتــى قــد تصــل درجــة احلــرارة ىف 

الشــتاء إىل عريــن تــت الصفــر ممــا جعلــه يرتعــد..
وضعــت جوازهــا ىف جيبهــا الداخــى وأغلقــت هاتفهــا عندمــا ســمعت نــداء 
الطائــرة املتجهــة أخــًرا إىل موســكو..وبعد عــدة ســاعات كان اجلميــع ىف العاصمة 

الروســية موســكو.. أشــار يــورى إىل ســيارة أجــرة بينــا وقــف جــارس مذهــوالً..
أخــًرا حلــم حياتــه يتحقــق أمامــه فكــم كان يتمنــى الســفر إىل روســيا وزيــارة 
ــه  ــى كتف ــت ع ــا ترب ــد إلين ــى ي ــن رشوده ع ــاق م ــر.. أف ــدان األمح ــني واملي الكرمل

هبــدوء وهــى تثــه عــى الدخــول إىل التاكــي قائلــة: 
- هيا لنستقل السيارة وإال جتمدت ىف اخلارج..

ــاب الســيارة بعــد أن وضــع يــورى احلقائــب ىف اخللــف ودخــل  ــه ب فتحــت ل
ــد أن يلهــو:  الســيارة وهــو يتمتــم كطفــل يري

- لكنى كنت أود زيارة امليدان األمحر و....
قاطعته إلينا ىف رفق:

- ليــس اآلن.. عليــك فقــط الراحــة ملــده يومــني حتــى تعتــاد عــى الطقــس هنا، 
وأعــدك ىف الســبت القــادم ســأصحبك ىف جولــة تارخييــة ىف مســكفا كــا تود..
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- مسكفا..؟
تطلعت إليه إلينا وهى تبتسم:

- موســكو كــا تطلقــون عليهــا.. عليــك أن تعتــاد الروســية يــا عزيــزى، واآلن 
أخربنــى هــل تشــعر بالــربد..؟

ــى  ــد أن ــاز.. أعتق ــة والقف ــوة والكوفي ــف والقلنس ــذا املعط ــي ه ــد ارتدائ - بع
ســأموت مــن الــربد.. كــم تبلــغ درجــة احلــرارة اآلن..؟، هــل مســكفا بتلــك 

الــربودة دائــًا..؟
- أيــة بــرودة التــى تتحــدث عنهــا إن درجــة احلــرارة اآلن تبلــغ الثــلث 

درجــات..
- ماذا..؟!!، ثلث درجات..؟!!

- تتمتــع موســكو بمنــاخ رطــب يــا جــارس مــع فصــول صيــف دافئــة ورطبــة، 
ــى ىف  ــا ه ــا ك ــار هن ــس احل ــرارة ىف الطق ــة احل ــة باردة،درج ــتاء طويل ــول ش وفص
ــرتات  ــن يف ف ــه ولك ــغ 23 درج ــطس تبل ــو، وأغس ــو، يولي ــهر يوني ــره يف ش القاه
ــد  ــار ق ــلل النه ــرارة خ ــبتمرب، فاحل ــو وس ــني ماي ــدث ب ــي ت ــر الت ــات احل موج
تصبــح أعــى مــن 30 درجــة مئويــة ختيــل يــا صديقــي ..؟، أمــا يف فصــل الشــتاء، 

ــا.  ــر تقريًب ــت الصف ــات ت ــل إىل 10 درج ــد تص ــرارة ق احل
- حســنًا.. ال تتحدثــى عــن الــربودة، فحديثــك عنها ســيجعلنى أجتمــد بالتأكيد.. 

ولكــن ســتظل ىف عينــى مســكفا مــن أمجــل بلــدان العــامل بالرغــم مــن ذلك..
قاهلــا وتطلــع إىل الشــوارع ومنظــر غــروب الشــمس ىف األفــق، بينــا الح 
الكرملــني ىف البعــد فالتصــق ىف الزجــاج مبتســًا.. بينــا راقبتــه إلينــا ىف هــدوء وهــى 
تســتند برأســها عــى زجــاج النافــذة وهــى تنتظــر مــا ختبئــه هلــا األيــام ىف القريــب..

ا بــل والقريــب جــدًّ
****
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ىف صبــاح الســبت اخلامــس مــن أكتوبــر كان جــارس ملتحًفــا بملبــس ثقيلــة 
ــزه ىف العاصمــة الروســية.. فقــد عرجــا  ــة للتن ــا ىف جول ــه إلين ا بعدمــا أخذت جــدًّ
عــى الكرملــني ووقــف مشــدوًها مــن عظمتــه وهــو يســتمع إىل الينــا التــى كانــت 

تتحــدث بفخــر عــن بلدهــا:

ــب  ــني منتص ــرص الكرمل ــع ق ــكفا يق ــر مس ــاف هن ــى ضف ــارس وع ــا ج ــا ي هن
ــا عــى قائمــة األماكــن  القامــة، شــاهًدا عــى حضــارة القيــارصة الــروس، مرتبًع
ــوعة  ــول ىف موس ــن الدخ ــر م ــى حج ــى مرم ــات ع ــذى ب ــيا، ال ــة ىف روس األثري
عجائــب الدنيــا... وقــد اكتســب هــذا املــكان شــهرته فــل يــكاد زائريــزور روســيا 
دون أن يــزوره أو يذكــر اســم مســكفا دون ذكــره، حتــى أصبــح املوقــع الرئيــس 
للعــروض العســكرية أيــام احلقبــة الشــيوعية، إضافــة إىل وجــود عــدد مــن اآلثــار 
ــية  ــخصيات الروس ــار الش ــر كب ــى ومقاب ــني الرئاس ــرص الكرمل ــه كق ــة ب القديم
أمثــال قائــد الثــورة الشــيوعية وأول رئيــس للتــاد الســوفيتى »لينــني« الــذى ال 
ــن والعــامل كورتشــاتوف  ــد الفضــاء األول غاغاري ــى اآلن، ورائ ــا حت ــزال حمنًط ي

والكاتــب ماكســيم غوركــى وغرهــم.

حتــى إن الــذى يــزوره يؤمــن متاًمــا بــأن روســيا كانــت فيــا مــى األقــوى ىف 
العــامل، وســتعود كــا كانــت ىف القريــب العاجــل. 

ــارصة، وقصــور أخــرى  ــر وقــرص القي ــه قــرص الكرملــني الكب كــا يوجــد ب
ــا  ــة عمره ــات أثري ــه مقتني ــياح، وب ــزوار والس ــا ال ــف يقصده ــت إىل متاح تول
يبلــغ مئــات الســنني وهــى ال تقدربثمــن كعــروش وتيجــان القيــارصة املصنوعــة 
مــن الذهــب واألحجــار الكريمــة، وكذلــك صــور نــادرة وجمســات وحــي 
وقطــع فنيــة نــادرة وأوان منزليــة تعكــس الثقافــة الشــيوعية والســوفيتية الســابقة، 
ــدل العســكرية واألســلحة والرتســانة  ــه امللبوســات والب ــك كل ــر مــن ذل واألكث
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الســوفيتية الســابقة والتــى يعــود تاريــخ بعضهــا إىل القــرن الثانيعــر، حتــى إن 
ــا  ــرة ك ــر الكب ــاحة غ ــكان ذى املس ــذا امل ــارة ه ــبوع لزي ــه األس ــر اليكفي الزائ
يوجــد بــه قــرب اجلنــدى املجهــول الــذى تشــتعل ىف وســطه شــعلة مــن النــار ترمــز 

ــم. ــة الروســية الدائ إىل جمــد الدول

اقرتبــا مــن الســاحات اخللفيــة وألــح عليهــا ىف الدخــول لكنهــا طلبــت منــه 
ــًرا  ــه س ــه إلي ــب ب ــوف تذه ــر س ــزار آخ ــاك م ــر فهن ــوم آخ ــك يف ي ــل ذل أن جيع
عــى األقــدام، فســار إىل جوارهــا كطفــل يــري ألول مــرة مدينــة ملهــى، فــكان 
ــه كل  ــكاد تنادي ــى بال ــد، وه ــت واح ــات ىف وق ــدة اجتاه ــب إىل ع ــد أن يذه يري
مــرة بــداًل مــن أن يضــل طريقــه حتــى وصــل أخــًرا إىل امليــدان األمحــر والــذى 
يقــع بالقــرب مــن الكرملــني، ووقفــت وهــى تشــر إليــه وهــو ال يــزال مبهــوًرا 
بــكل التصميــات التــى مل يكــن حيلــم ىف يــوم مــن األيــام أن يراهــا.. بينــا جلــس 

ــا ىف وجههــا وهــو يقــول: جارسعــى أول مقعــد خشــبي حمملًق

- لقد تقق احللم أخًرايا إلينا..

اقرتبت منه وهى تنظر إليه ىف دهشة قائلة:

- تقصد حلمك يف زيارة روسيا..

ــت أن  ــا وق ــرة رأيته ــة عاب ــى أدق رؤي ــر أو بمعن ــم آخ ــاك حل - ال.. ال.. هن
ا عــى هــذا املقعــد ىف  قمتــى بزيارتــى ىف املنــزل، فقــد رأيتنــا ونحــن نجلــس ســويًّ

ــا أكاد أجتمــد مــن الــربد. انتظــار أحدهــم وأن

- أنت تسخر منى كعادتك..

- أقسم لك إهنا احلقيقة.. ويبدو أننا كنا ىف انتظار يورى.

ــام  ــة أم ــني دقيق ــد ثلث ــر بع ــدان األمح ــاد ىف املي ــه ميع ــد أعطيت ــل فق - بالفع
ــيل ــانت باس ــة س ــاحة كنيس س
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- إذن فأنــا مل أخطــئ.. تبــا لتلــك الــرؤى، إهنــا قــادرة عــى تويل حياتــى جحيًا، 
وال أدرى أتلــك ميــزة أم عيــب.. واآلن أكمــى رشحــك وانســى كل مــا أخربتــك بــه 

..

ــامة  ــمت ابتس ــم ابتس ــت ث ــى صم ــع إليهف ــى تتطل ــواره وه ــن ج ــت م هنض
خفيفــة، ربــا ألهنــا ألول مــرة تشــعر بالســعادة احلقيقيــة ىف حياهتــا لكنهــا أخفتهــا 

لتســتمر ىف حديثهــا اجلــدى قائلــة:-  

- حســنًا لعلــك قــد ســمعت يوًمــا يــا جــارس عــن الســاحة احلمــراء أو امليــدان 
األمحــر وقــد تداولــت أخبارهــا كثــًرا كواحــدة مــن أشــهر ســاحات العــامل.. وال 
عجــب يف ذلــك فهــذه الســاحة هــي األكثــر متيــًزا يف روســيا ومســكفا تديــًدا، وقــد 
شــهدت العديــد مــن األحــداث التارخييــة والسياســية عــى مــر العصــور ممــا يؤهلها 
لتكــون األســطورة الروســية التــي يقصدهــا كل ســائح ومســافر إىل هــذه البقعــة 
مــن العــامل ليشــهد قلــب روســيا النابــض عــرب أعــني هــذه الســاحة التــي تــكاد تنطق 
لتفصــح عــا مــرت بــه منــذ تأسيســها وإىل اليــوم يف وســط مدينــة موســكو، وعــى 
اجلهــة الرقيــة للكرملــني ويف شــاهلا يقــع املتحــف التارخيــي وكاتدرائيــة أيقونــة 
ــورى  ــننتظر ي ــى س ــكي.. والت ــة بوكروفس ــا كاتدرائي ــازان.. ويف جنوهب ــذراء ق ع
بالقــرب مــن فنائهــا الواســع، أمــا بجــوار جــدار الكرملــني فســرتى رضيــح الزعيم 
الشــيوعي فلديمــر إيليتــش أوليانــوف »لينــني« مؤســس االتــاد الســوفيتي 
الســابق.. وعندمــا تقــف فيهــا ســتجد شــوارع موســكو الرئيســة وكأهنا تنظــر إليك 
مــن مجيــع االجتاهــات، فامليــدان األمحــر هــو امليــدان املركزي ملوســكو وكل روســيا.

- أعلم أنه قديم منذ األزل يا إلينا..

الـــخامس عــر عندمــا كان  القــرن  إىل  يعــود  الســاحة  فتاريــخ  نعــم   -
ــم  ــرف باس ــم تع ــم وحاجياهت ــراء مأكله ــة ل ــدون إىل باح ــكوفيون يتواف املوس
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ــاحة  ــكان س ــارت يف امل ــر ص ــسادس ع ــرن الـ ــر الق ــن ىف أواخ ــورغ«، ولك »ت
ــا املدخــل لقلعــة الكرملــني،  أطلــق عليهــا اســم »ســاحة الثالــوث« كانــت عملًي
وىف عــام 1650م أطلــق عليهــا بالروســية اســم »كراســنيا بلوشــاد« الــذي يعنــي 

»الســاحة احلمــراء« أو »الســاحة اجلميلــة«.

- أعتقــد أن هــذا امليــدان كان مرًحــا منــذ ســنوات لبعــض احلــركات 
الثوريــة..؟

ــيا،  ــة لروس ــة اهلام ــداث التارخيي ــن األح ــر م ــاحة الكث ــذه الس ــهدت ه - ش
ــات  ــن االضطراب ــلة م ــن سلس ــرب ع ــح يع ــى مصطل ــية وه ــورة الروس ــًل الث فمث
الشــعبية حدثــت يف روســيا عــام 1917م، والتــي كان هلــا الــدور األبــرز يف تغيــر 
ــة  ــة.. منهي ــية اجلائع ــر الروس ــا اجلاه ــا أساًس ــت هب ــد قام ــخ، وق ــرى التاري جم
بذلــك احلكــم القيــرصي، لتقيــم مكانــه حكومــة مؤقتــة، أفضــت إىل إنشــاء 

ــوفيتى..  ــاد الس االت

- كنــت أظــن أن ســبب تســمية امليــدان األمحــر بذلــك يرجــع لكثــرة الدمــاء 
التــى أريقــت فيــه..

- أيــة دمــاء يــا صديقــي..؟، إن أصــل تســمية الســاحة احلمــراء هبــذا االســم 
ــون  ــني الل ــط ب ــن الرب ــر، وال م ــوب األمح ــون الط ــن ل ــتقاقها م ــود إىل اش ال تع
األمحــر والشــيوعية، أو حتــى مــن الدمــاء املراقــة كــا تقــول بــل ُيعتقــد أن التســمية 

تعــود إىل كــون الكلمــة الروســية )كراســنيا( تعنــي أمحــر أو مجيــًل

أخذتــه مــن يــده وهــى تتوجــه بــه إىل الفنــاء الفســيح لكاتدرائيــة يعجــز 
اللســان عــن وصفهــا وهــى ُتكمــل: 

- أنــت اآلن ىف ســاحة »ســانت باســيل« وهــي الكنيســة التارخييــة التــي تقــف 
ــن  ــاوم م ــال ال يق ــن مج ــن ع ــراء لتعل ــاحة احلم ــب الس ــاء بقل ــود وكربي يف صم
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األلــوان واألشــكال والتصميــم املعــاري الفريــد بــا يف ذلــك القبــاب، واألقواس 
واألبــراج، التــي حيمــل كل منهــا نمــط مميــز، ولعــل هــذا مــا جعــل زائرهيــا يفتنــون 
ــوف  ــتنك ياكفل ــاري بوس ــدس املع ــد املهن ــى ي ــام 1561م ع ــا ع ــذ بنائه ــا من هب
ــكان  ــو امل ــني« وه ــح لين ــارس »رضي ــا ج ــاحة ي ــذه الس ــل ه ــى اآلن، وبداخ وحت
الــذي يرقــد فيــه الزعيــم الســابق فلديمــر لينــني حيــث تــم تنيــط جثانــه وهــو 
مســجى يف صنــدوق زجاجــي، يمنــع ملســه ومغطــى برشــف مــن أســفل بطنــه 
حتــى قدميــه، جلــد وجهــه مشــدود ويعتقــد البعــض أن أجــزاء مــن جســده تــم 
طلؤهــا بالشــمع أو أهنــا غــر أصليــة وتــم اســتبداهلا بأجــزاء صناعيــة لتبــدو يف 

حالــة جيــدة حتــى اآلن.

- فلنلقي نظرة عليه..

- ليــس اآلن فميعادنــا مــع يــورى يــكاد يقــرتب، ســنحر هنــا مــرات 
اليــوم األول  بــه ىف  تريــده ســنقوم  ليــس كل مــا  تقلــق، ولكــن  ومــرات ال 
ــا.. أتــرى ىف هــذا اجلانــب الرقــي بأكملــه مــن الســاحة احلمراء..هنــاك  ملرورن
يــا جــارس عــى البعــد ســتكون أمــام أشــهر مراكــز التســوق العاملــي وبالطبــع كأى 

ــلت.. ــك املح ــزه ىف تل ــوق والتن ــا بالتس ــى رحلتن ــد أن ننه ــي  أري أنث

ــت إىل  ــد وصل ــس ق ــرودة الطق ــدو أن ب ــة يب ــاء.. اللعن ــن النس ــاء ه - النس
عظامــى..

جلــس عــى املقعــد القريــب منــه وهــو ينفــخ أنفاســه ىف قفــازه، فاقرتبــت إلينــا 
ــه يرتعــد، ممــا  ــه وجلســت إىل جــواره واضعــة يدهــا حــول يــده فاكتشــفت أن من

جعلهــا هتتــف:

- إنك ترتعد يا جارس..

- ال.. ال.. سأصبح دافًئا اآلن. 
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ــا  ــقه كل ــذى يستنش ــر ال ــك العب ــًقا ذل ــعرها مستنش ــن ش ــارس م ــرتب ج اق
ــوة: ــًل ىف نش ــه قائ ــت من اقرتب

- ختيى أننى مل أستنشق ىف حياتى عطر ياسمني بجال عطرك يا إلينا..

- إنه شانيل جراند يا عزيزى..

- شانيل ماذا..؟

- شانيل جراند يا صديقي..

- حسنًا.. فلتقوىل ياسمني وكفى.

يتــم  والتــي  والياســمني  الــورود  مــن  مزيــج  إنــه  وكفــا..!!  ياســمني   -
ا وباهــظ  احلصــول عليهــا مــن حقــول شــانيل اخلاصــة يف فرنســا وهــو نــادر جــدًّ
الثمــن ايضــا ومــن العســر احلصــول عليــه إال مــن العاصمــة الفرنســية الرتفــاع 

ــط.. ــمني فق ــميه ياس ــى أن أس ــت ختربن ــه وأن ثمن

كان ال يــزال مقرتًبــا مــن وجههــا منتشــًيا بذلــك العطــر الــذى أشــعره أنــه ىف 
ــه يرتعــد بشــدة وهــو  ــة اهلل عــى تلــك الــربودة التــى جعلت واٍد آخــر، ولكــن لعن

يتمتــم بحنــق:

- مل أكن أختيل أنى سأقيض جزء من عمرى داخل ثلجة يا إلينا..

- ومِلَ ال تقــيض الباقــى مــن عمــرك هنــا يــا جــارس..؟، مِلَ اإلرصار عــى 
العــودة..؟

- إن كل مفاهيمــى تبدلــت يــا عزيزتــى فلــو حرتــى ىل منــذ شــهرين فقــط 
ــية  ــاة روس ــوارى فت ــك وبج ــة تل ــاحة الكنيس ــأجلس ىف س ــى س ــى أن وأخربتين
والغــد مبهــم لنــا وأننــى سأشــعر بالتجمــد، ربــا كنــت شــككت ىف قــواك العقليــة 

يــا إلينــا ..
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- جيزن...

- وما معنى تلك الكلمة األخر..؟، فأنا ال أفهم.

-             جيزن.. بمعنى احلياة .

- ال زلت ال أفهم .

- فقــط وددت أن أخــربك باســمي احلقيقــي والــذى ال يعلمــه ســوى أهــى 
فقــط...

- جيزن.؟!!، اسمك جيزن..؟

- نعم يا جارس.

- ومِلَ ختربينى اآلن..؟

- ال أدرى ولكن فعًل وددت أن أخربك.. وأخربك شيًئا آخر مهم.

- وما هو ..؟

- ال أدرى مــا ســوف حيــدث ىف األيــام القادمــة إذا مــر يــوم التنصيــب بســلم 
ونجحنــا باإليقــاع بعصابــة مكســيم لأبــد ســوف يكــون ىل تــرصف آخــر ىف كثــر 
مــن األمــور.. ســوف أتــرك اجلاعــة إىل األبــد وأرحــل إىل مــكان بعيــد لــن جيدنــى 
ــة..  ــا كانــت أقــرب إىل شــخصيتى احلقيقي ــا، رب ــه أحــد بشــخصية أخــرى متاًم ب

أمــا إذا.......

قاطعها جارس بقلق :

- باهلل عليك ال تكمى يا إلينا، سوف متر األيام القادمة بخر...

ــا ألى  ــدث وافرتقن ــارس.. إذا ح ــا ج ــك ي ــن فضل ــى م ــى حديث ــى أهن - دعن
ســبب ســننتظرنى هنــا ىف ذات املــكان وىف هــذا املقعــد املواجــه متاًمــا ملاكينــة 
ــإذا مل  ــاء، ف ــة مس ــام الثامن ــر ىف مت ــن أكتوب ــر م ــس ع ــاء اخلام ــك مس ــوكا تل الك
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جتدنــى عليــك االنــرصاف فــوًرا.. وعليــك االختفــاء حتــى اليــوم التــاىل حيــث 
ســتتوجه إىل حمطــة قطــار نوفوسيبرســك، وتتجــه نحــو خزائــن األمانــات، 
ابحــث هنــاك عــن اخلزنــة 1354 ورقمهــا الــري 12886 ســتجد فيهــا حقيبــة 
خذهــا، وبداخــل اجليــب اخلارجــى ســتجد تذكــرة للقطــار رقم  25 الذى ســوف 
ــة كورغــان،  ــا إىل مدين ــف 14 ىف متــام اخلامســة مســاء، متجًه تســتقله مــن رصي

ــا جــارس.. ــال األورال.. هــل تفــظ تلــك األســاء ي ــى تقــع وراء جب والت

- ال بالطبــع كيــف أحفــظ كل ذلــك ..؟، ولكــن أخربينــى أواًل عــا بداخــل 
تلــك احلقيبــة..

- انتظــر حتــى أنتهــى مــن حديثــى ثــم ســأخربك.. مــن مدينــة كورغــان 
ــر مــن 1500  ــى عــى بعــد أكث ــورغ والت ــة أورينب ســتتجه نحــو الــرق إىل مدين
ــن  ــة م ــوب األورال القريب ــة جن ــرق بمنطق ــاه ال ــكفا يف اجت ــن مس ــرت ع كيلوم
احلــدود مــع كازاخســتان. ... وهــى تقــع عــى احلــدود بــني قــاريت آســيا وأوروبــا 
ــاك  ــاكارا.. هن ــر س ــه بنه ــد التقائ ــر أورال عن ــى هن ــال األورال ع ــوب جب يف جن
ُنــُزل بســيط تســتطيع أن تقــيض بــه بعــض الوقــت وتبيــت ليلتــك قبــل أن تتوجــه 

ــرت..  ــني كيلوم ــواىل مخس ــة بح ــاكارا القريب ــة س ــاح إىل قري ىف الصب

أمــا بخصــوص احلقيبــة ففيهــا كل مــا أملــك مــن مدخــرات وبعــض األوراق 
اهلامــة وبالنســبة للــال عليــك أن تقســمه فتأخــذ النصــف، أمــا النصــف اآلخــر 

فعليــك أن تســلمه مــع األوراق ل...........

قاطعها جارس متوتًرا:

- أيــة أمــوال تلــك التــى تتحدثــني عنهــا، أنــا مل آِت إىل هنــا لكــى آخــذ 
أموالــك يــا إلينا..أقصــد يــا جيــزن.. يــا صديقتــى. 

- جــارس.. تلــك آخــر وصيــة ىل، فلــو قابلتــك هنــا ســتتغر أشــياء كثــرة كــا 
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ــا.. تلــك األمــوال  أخربتــك، أمــا إذا مل أظهــر فعليــك تنفيــذ مــا قلتــه لــك حرفًي
تســتطيع معهــا أن تعيــش هنــا بجــواز ســفرك الرتكــى أو تســتطيع أن ترحــل إىل 
جورجيــا لتقيــم مــع شــقيقك، هنــاك الكثــر مــن األشــياء اجليــدة التــى تســتطيع 
ــخص  ــق ىف أى ش ــا ال أث ــارس، أن ــا ج ــنى ي ــل تناقش ــا.. ف ــك منه ــدأ حيات أن تب

ــه تلــك األمانــة. ســواك إلعطائ

- حســنًا لــن أتــدث اآلن إال بعــد امليعــاد املنتظــر.. ولكنِكلــم ختربينــى مــاذا 
ســأفعل ىف تلــك القريــة؟

- ستســأل عــن طبيــب القريــة، وختــربه أنــك أتيتــه مــن طــرف جيــزن، وأنــى 
ــوال وكل األوراق  ــف األم ــه نص ــى ل ــة، وتعط ــرب فرص ــأالقيه ىف أق ــر وس بخ

التــى باحلقيبــة..

- أنِت غريبة اليوم يا جيزن..

ــياء  ــعر بأش ــدرى أش ــى دون أن ت ــد جعلتن ــارس.. فق ــا ج ــبب ي ــت الس - أن
ــرتة.. ــذ ف ــى من ــت بداخ ــا مات ــعر أهن ــت أش كن

ثم زفرت بضيق وهى تتطلع أمامها قائلة: 

- مِلَ تتحدانــا أقدرانــا فنلقــى مــن يشــعر بنــا ىف الوقــت الغــر مناســب.. بينــا 
نظــل طــوال أعارنــا نبحــث عــن قطعــة البــازل املفقــودة داخــل أرواحنــا فنتــوه 

عنهــا دائــًا.. 

- ما بك يا  عزيزتى..؟

ــجن ىف  ــك الش ــل ذل ــد أحتم ــى مل أع ــعر أنن ــط أش ــارس فق ــا ج ــىء ي - ال ش
ــم..؟ ــذا اخلات ــث ىف ه ــت تعب ــر وأن ــت اآلخ ــرت أن ــت مِلَ توت ــي.. وأن قلب

كان جــارس ىف تلــك األثنــاء يشــعر بــأن اخلاتــم يضيــق عليــه فجــأة وينبــض 
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بتلــك النبضــات البســيطة التــى تؤرقــه أحياًنــا منــذ أن قــام بلبســه لذلــك كان قــد 
خلــع القفــازات وهــو حيركه..فاســتكملت ىف هــدوء:

- مل أرك ترتدى هذا اخلاتم من قبل، هل من املمكن أن أراه..؟

ــوان  ــم وأعطــاه هلــا فأنبهــرت بذلــك الفــص املتعــدد األل خلــع جــارس اخلات
والــذى اختــذ بريًقــا عجيًبــا فتحــول إىل مــا يقــرب مــن اللــون األســود يف يدهــا.. 

ممــا جعلهــا هتتــف بدهشــة : 

- إن لون احلجر الكريم ىف اخلاتم يتغر يا جارس ..ملاذا..؟

- ال أعلــم يــا جيــزن ولكنهــا هديــة قديمــة وفوجئــت مثلــك أن لونــه يتغــر 
كلــا تغــرت درجــة احلــرارة تقريًبــا 

- ال أعتقــد ذلــك.. أنــه يتغــر عــى حســب احلالــة املزاجيــة أو التوتــر أو ربــا 
كان نذيــر ينبــئ باخلطــر.. مــن أيــن حصلــت عــى هــذا اخلاتــم يــا جــارس..؟

- مــن أحــد رجــال الصوفيــة املوجوديــن ىف قريــة بعيــدة يــا صديقتــى وكنــت 
أود القــول إنــه يمكنــك االحتفــاظ بــه لــوال أنــى قــد أخــاف عليــك مــن محلــه..

- هيا اعطنى إصبعك..

ــم ىف إصبعــه  ــى مــا لبثــت أن قامــت بوضــع اخلات ــاة الت ــده للفت مــد جــارس ي
مبتســمة، ومــا كادت تفعــل حتــى راودتــه رؤيــة أخــرى.. فنظــر إىل كفيــه ىف 

ــائلة : ــه متس ــرتب من ــاة تق ــل الفت ــا جع ــزع.. مم ف

- ماذا بك..؟

كــا  فــرتة  أراهــا كل  التــى  املســتمرة  الــرؤى  تلــك  ولكنهــا  - ال شــىء 
أخربتــك..

- و ماذا رأيت هذه املرة..؟
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- رأيت نفي مقتوالً..

انتفضت إلينا ىف فزع وهى هتتف:

- ماذا..؟ مقتوالً.؟

ــا  ــه فوجدهت ــدى علي ــت ي ــي ووضع ــديد ىف قلب ــأمل ش ــعر ب ــت أش ــم كن - نع
ــاء.. ــان  بالدم ملطخت

- جــارس ال تــؤرق نفســك بتلــك الــرؤى وثــق أننــى لــن أســمح ألى شــىء 
بــأن يؤذيــك .

- أنا واثق متاًما.. لكن..

- ال يوجــد لكن..دعنــى أكمــل مــا بدأتــه فقــط، ستســأل عــن طبيــب القريــة 
كــا أخربتــك.

- ومن هو ذلك الرجل ..؟

- ستعلم كل شىء ىف وقته، هل قمت بحفظ األساء؟

ا  - ال بالطبــع  إن كل أســائكم صعبــة حتــى ىف النطــق، ســوف نجلــس ســويًّ
وأكتبهــا..

ــا ال  ــورى.. أن ــى ي ــه حت ــك ب ــت ل ــا أفضي ــا كان ب ــًدا أيًّ ــرب أح ــم أال خت - امله
أثــق حتــى ىف نفــي بداخــل تلــك اجلاعــة.. هــل أســتطيع أن أعتمــد عليــك..؟

- بالطبع ياجيزن..

وقفــت بجــواره دقيقــة وهــى تنظــر إليــه ثــم ابتعــدت كطفلــة تريــد أن تلهــو 
ــرى  ــرة أخ ــة م ــه ضاحك ــت من ــم اقرتب ــا ث ــول رقبته ــا ح ــن كوفيته ــى تتض وه
لتطبــع قبلــة عــى وجهــه أصابــت قلــب كل منهــا بتلــك اخلفقــة التــى تنبــئ 
بوجــود ضيــف جديــد عــى حياهتــا يســمى احلــب.. فأصــدق مشــاعرهى تلــك 
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التــى تولــد ىف قلــب األزمــات كــا أن أنقــى املعــادن تلــك التــى ُتصهــر ىف قلــب 
النــار، فوقتهــا يكــون القلــب صادًقــا عفوًيــا ال يكــذب وال يتجمل،وتألــف 
ــىء  ــامل كل ش ــاء ىف ع ــا اللق ــدر هل ــى ُق ــد األرواح الت ــا، فتتح ــن ُيكمله ــروح م ال

ــه مقــدر.     في

ــل أن  ــًرا، وقب ــًا متوت حــاول جــارس أن يتحــدث ولكــن كلمــه خــرج متلعث
ــه: ــد فهمســت ىف أذن يتالــك نفســه رآهــا تشــر إىل يــورى مــن بعي

- إنــَس جيــزن وال ختاطبنــى بــه أبــًدا، وال ختــرب يــورى عــن أى شــىء دار بيننــا 
يــا جــارس، وىف املنــزل ســأجعلك تفــظ تلــك  األماكــن دون كتابتها..

ومــا هــى إال حلظــات حتــى اقــرتب يــورى مــن إلينــا حمدًثــا إياهــا بالروســية، 
فقطبــت حاجبيهــا مســتائة فاقــرتب منهــا جــارس مندهًشــا وهــو يقــول:

- لقد سمعت اسم اليكي.. أتوجد أى أخبار عنه..؟

- نعــم لقــد بلــغ يــورى مــن بعــض رجالنــا أن أحــًدا رأى اليكــي ىف 
أنفــاق مســكفا.. مــرتو  مــن حمطــة  بالقــرب  باألمــس  مستشــفى 

- مستشفي..؟، هل أصابه شىء ما..؟

- ال يعلــم.. ولكــن كل مــا رآه أنــه كان خيــرج مهــروالً مــن املستشــفي، 
وحــاول أن يتبعــه لكــن كان هنــاك ســيارة ىف انتظــاره اســتقلها مرًعــا

- لست مندهشًا وإن كنت أتوقع هناية أفظع..

- ذلــك مل يكــن األفظــع.. بــل األفظــع أن إيفــان وابنــه وحرســه اخلــاص قــد 
تركــوا القــرص ليختفــوا ىف مــكان آخــر ىف ســان بطرســربغ  بســبب الفتــوى التــى 
ــاء  ــوه كل األعض ــد خان ــة.. لق ــة اخلون ــادة اجلاع ــن ق ــان م ــس إيف صــدرت بحب

الكبار،والنــدرى بــا أغراهــم مكســيم ليفعلــوا.
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- ال يوجــد إغــراء أكثــر مــن جثــة املوميــاء التــى حصــل عليهــا وإهيامهــم بــأن 
احللــم ســيتحقق خــلل أيــام ويصبــح حقيقــة..

- صدقــت القــول.. واآلن هيــا بنــا فيبــدو أن مكســيم ســيعطى أوامــره 
بالتخلــص منــا أيًضــا.

غــادر ثلثتهــم ســاحة الكنيســة مرعــني اخلطــى إىل مكاهنــم الــري حتــى 
يتــم االتفــاق مــع مــن تبقــي مــن األعضــاء الذيــن ال يزالــون مواليــني إليفــان.

****
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أن يكــون لــدى اإلنســان قضيــة يؤمــن هبــا ويدافــع عنهــا ويضحــى مــن أجلهــا 
ــة  ــت القضي ــا كان ــة، وكل ــى وقيم ــه معن ــى حليات ــا يعط ــو م ــص ه ــاىل والرخي بالغ
ــب  ــن صاح ــول م ــا إذا ت ــه، أم ــره وحس ــى فك ــا ارتق ــة كل ــة وعادل ــامية ونبيل س
قضيــة لصاحــب مــروع يريــد اســتغلله لتحقيــق جمــد شــخى فقــط، فــإن 
ــون  ــني أن تك ــر ب ــرق كب ــاليب، ف ــذر األس ــط وأق ــتخدم أح ــدر ليس ــان ينح اإلنس

ــروع. ــب م ــون صاح ــني أن تك ــة وب ــر وقضي ــب فك صاح
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كان  مكســيم  جيلــس مكفهــر الوجــه بجــوار اليكــي ومهــا ينظــران إىل ذلــك 
التابــوت اخلشــبي الــذى حيتــوى عــى املوميــاء امللكيــة، بينــا اقــرتب أحــد رجــال 
ــى  ــي ع ــيم واليك ــا رصخ  مكس ــه، وقته ــاول أن يفتح ــوت حي ــن التاب ــيم م مكس

ــا وقــف مكســيم وهــو يــرصخ ىف اليكــي: الرجــل بالرتاجــع بين
- كيــف ســنترصف ىف تلــك املصيبــة يــا اليكــي.. ال أصــدق أن تلــك املوميــاء 
بداخــل التابــوت عليهــا لعنــة تصيــب كل مــا يقــرتب ويتجــرأ عــى فتــح التابــوت 

اخلشــبي الــذى قمــت أنــت بوضعهــا فيــه قبــل أن تشــحنها مــن مــرص. 
ــة  ــا عــن نفــي مل أكــن أصــدق ذلــك إال بعــد احلادث ــا ســيدى، أن - ال أدرى ي
التــى وقعــت لنــا ىف مــرص وانقــلب الســيارة التــى كانــت تمــل التابــوت أمامــى ىف 
دميــاط ىف مــرص، قبــل نقلــه وبمجــرد وصولــه تركيــا اندلعــت النــران دون ســبب 
ىف املنــزل الــري الــذى أقمــت بــه ممــا أســفر عــن انفجــار خــط الغــاز ىف املنطقــة، 
لــوال أنــى هربــت بــه ىف آخــر وقــت، وبعــد وصولنــا لروســيا وضعتــه هنــا ىف تلــك 
الصالــة وحاولــت أن أقــرتب منــه لكنــى مل أجــر عــى فتــح التابوت فدعــوت أحد 
رجــاىل وأمرتــه أن يقــوم بفتــح التابــوت وإخــراج املوميــاء، ولكــن بمجــرد فتحــه 
للتابــوت أصابــه وميــض فجــأة، ممــا أصابــه بعمــى مؤقــت ىف عينيــه.. فســارعت بــه 
إىل املستشــفي، وباألمــس أخربونــى أن هنــاك بكتريــا وصلــت إىل عينيــه أدت إىل 

فقــد عينــه اليــرى إىل األبــد.
- وأنــا بالــكاد أمتاســك حتــى ال أنفجــر كمــًدا.. أيكــون بينــى وبــني تقيــق مــا 
أربــو إليــه منــذ ســنني هــذا الصنــدوق وتلــك املوميــاء اللعينــة التــى بداخلــه، وال 
أســتطيع إخراجــه متهيــًدا للمراســم يــوم الســبت القــادم..؟، افعــل شــيًئا وتــرصف 
ــأنفجر  ــن س ــت أول م ــتكون أن ــك س ــم ل ــة، وإال أقس ــك اللعن ــي ىف تل ــا اليك ي

كالقنبلــة ىف وجهــه.
ــه القــدرة عــى  ــاك شــخص واحــد فقــط هــو مــن لدي - حســنًا.. حســنًا.. هن

ــة.. التعامــل مــع تلــك اللعن
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- من تقصد..؟
ــز  ــد أن عج ــاء، بع ــر املومي ــربة وأح ــل إىل املق ــذى دخ ــرصي ال ــك امل - ذل

ــا.. ــول إليه ــن الدخ ــا ع رجالن
- حسنًا.. فلتأت به بأى شكل.. ولكن أين هو اآلن..؟

- هو اآلن بالقرب منا بعد أن وصل مع إلينا ويورى متهيًدا للتنصيب..
ــاء مــرة  ــا..؟، هــل تظــن أن بإمكاهنــا احلصــول عــى املومي ــه إلين ــت ب - ومِلَ أت
أخــرى ومســاعدهتا ىف التنصيــب..؟، اللعنــة أريــدك أن تتخلــص مــن تلــك الفتــاة 
ــك  ــا لذل ــا ووالئه ــاون معن ــا التع ــد رفضه ــا بع ــًرا علين ــكل خط ــى تش ــوًرا، فه ف

ــرف. ــوز اخل العج
- هل علمت مكانه اجلديد يا سيدى.؟

- ال.. ولكــن رجــاىل ىف كل مــكان ســوف يأتــون ىل برقبتــه عــن قريــب، أشــكر 
الــرب أننــى قــد اســتطعت ضــم معظــم أعضــاء اجلاعــة إىل صفــي، باســتثناء بعــض 

املخرفــني أمثــال إيفان..
- أمتنى أن أراه رصيًعا هو وابنه املمسوس..

- ال تقلق سرتى ذلك ىف القريب..
- وقتها أنا من سيحطم رقبة ذلك الشيطان ابنه .

- دعك من هذا اهلراء وأخربنى كيف ستترصف..؟
- ال تقلق.. سأقوم باملفرتض أن أقوم به.

- مل يتبَق عى امليعاد سوى يومني فقط يا اليكسى..
- أخربنى أنت يا سيدى بالنسبة للفتاة احلبى هل.. 

- أعلــم مــا تريــد أن تســأل عنــه، ال تقلــق كل شــىء ســيمر عــى ما يــرام ولكنى 
مل أحــدد مــكان االجتــاع بعــد، ســأنتظرك ىف املــكان املقصــود مــع كبــار األعضــاء 
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ــن  ــًل م ــى فع ــع أن ــأثبت للجمي ــكان، وس ــن امل ــاعة ع ــاع بس ــل االجت ــأخربك قب وس
يســتحق الزعامــة بعــد أدائــى الطقــوس الســتحضار روح راســبوتني املعظــم ىف جســد 
الطفــل الوليــد.. وســيتم نقــل املراســم والطقــوس إىل كافــة األعضــاء بالبــث املبــارش.
- ســيدى أننــى ال أرى أيــة فائــدة مــن موضــوع البــث املبــارش هــذا، هــذا فنحن 
ال نريــد أى دليــل قــد يــؤدى إىل كشــف اجلاعــة، وال تنــس مــا حــدث ىف املــرح ىف 

اجتاعكــم الــري منــذ أكثــر مــن عريــن عاًما..
- وهل تظن أنى نسيته ..؟، صدقنى لن تتكرر املأساة مرة أخرى. 

- ولكن هل تضمن والء كل من سيحر يا سيدى..؟
- بالطبــع يــا اليكــي، قــم أنــت بعملــك فقــط وال جتــادل فيــا ليــس لــك بــه 
شــأن.. لقــد أخربتــك أال تقلــق فــكل األمــور تــت ســيطرتى بالكامــل، ومل يتبــَق 

ــة. ــاء امللعون إال تلــك املومي
- وأنا سأتوىل مسئوليتها فل تقلق يا سيدى..

ــا رأســه بــني كفيــه وهــوال يعلــم  تــرك مكســيم اليكســى الــذى جلــس واضًع
ــن  ــل م ــون الفش ــه يك ــام ب ــا ق ــد كل م ــأزق.. أبع ــذا امل ــن ه ــيتخلص م ــف س كي
نصيبــه ملجــرد عــدم قدرتــه عــى فتــح التابــوت..؟ هــو يعلــم أنــه ال يوجــد شــىء 
يســمى لعنــة الفراعنــة، أو لعنــة تصيــب مــن ُيقلــق نــوم الفراعنــة كــا أخــربه ذلــك 
الغبــي املختــص باملرصيــات.. فالتابــوت أمامــه ومســتقبله بداخــل هــذا التابــوت 
اللعــني، وهــو عــى علــم أن مكســيم ذاتــه لــن يتــورع عــن قتلــه إذا فشــل هــذه املــرة 
ومرالتاريــخ املذكــور دون تنصيــب الــروح.. وهــو ليــس عــى اســتعداد للنتظــار 
عــام آخــر قــد تقــوى فيــه شــوكة إيفــان ومســاعديه ويبــدأ الــرصاع مــرة أخــرى..
ــا وهــو يفكــر ىف تلــك اخلطــوة  ــوت ُمطرًق ــه واقــرتب مــن التاب ــام مــن مكان ق

ــىء.. ــر كل ش ــىء أو خي ــب كل ش ــه يكس ــا أن جتعل ــى إم الت
****
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ىف مســاء اخلميــس كانــت إلينــا ويــورى جيلســون مــع ثلثــة رجــال يبــدو 
ــا  ــكل م ــا تــاول إقناعهــم ب ــت إلين ــث كان ــو مكانتهــم ىف اجلاعــة، حي عليهــم عل
حــدث، ومــا قــام بــه اليكــي ومكســيم مــن رسقــة مــا ســعى إليــه إيفــان ورجالــه 
حتــى وافقــوا أخــًرا عــى طلباهتــا وهــى إعطــاء الفرصــة مــرة أخــرى إليفــان وكل 
مــن تبقــي معــه للمناظــرة مــع مكســيم فهــى تــرى أن مكســيم ســيحول اجلاعــة إىل 
إرهابيــة وإجراميــة بعكــس إيفــان الــذى حيافــظ عــى ذات الصبغــة الدينيــة البحتــة 

ــة.. للجاع

ــغل  ــا انش ــيارهتا، بين ــتقل س ــا لتس ــت إلين ــاع خرج ــك االجت ــاء ذل ــد إنته بع
ــا  ــرتب منه ــى اق ــى حت ــا إن  انته ــاعديه ،وم ــد مس ــن أح ــة م ــة هاتفي ــورى بمكامل ي

ــري: ــم ال ــيارة إىل مكاهن ــود الس ــو يق ــزن، وه ــًا بح هامس

- ال أظــن أنــه يوجــد أى فائــدة منهــم يــا إلينــا، فنحــن كمــن حيفــر عــى املــاء، 
إن ذلــك املأفــون مكســيم يبــدو أنــه أغراهــم بــا هــو أكثــر مــن املكانــة العاليــة..

ــو  ــة، فه ــل احلي ــيم مث ــن مكس ــال، ولك ــم امل ــاء ال ينقصه ــؤالء األعض - إن ه
يقــدم هلــم املوميــاء وإعــادة روح مجاعــة خاليســتى، باإلضافــة إىل الضغــط عليهــم 
بأســاليبه الغــر مروعــة، وبالتــاىل لــن يرفضــوا بالطبــع عــدة مليــني تضــاف إىل 

رصيــد كل منهــم ىف مقابــل تأييــده .

- و ما احلل إذن ..؟

- أعتقــد أنــه ال يوجــد أى حــل يــا يــورى، فنحــن نحاول عــى قدر اســتطاعتنا، 
ولكــن لأســف دون جدوى..

- إن حفــل التنصيــب ســيكون بعــد غــد ىف متــام الثانيــة عــر مســاء ونحــن مل 
نعلــم باملــكان بعــد..

ــت  ــاع إن وصل ــكان االجت ــى بم ــوف خيربون ــل س ــى األق ــم ع ــد أهن - أعتق
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ــت  ــا كان ــورى مه ــا ي ــًرا ي ــا كث ــد تفيدن ــة ق ــأى معلوم ــد، ف ــوة ىف الغ ــم الدع إليه
بســيطة..

- و أنــا أيًضــا قــد أطلقــت كل رجــاىل للحصــول عــى أى معلومــة ولــو بســيطة 
قــد ترشــدنا عــى مــكان االجتــاع، ولكــن بالفــرض علمنــا مــكان االجتــاع، 
ــوى  ــا س ــىء وقته ــل أى ش ــعنا فع ــن يس ــا..؟، فل ــا إلين ــه ي ــوف نفعل ــذى س ــا ال ف
ــة ال  ــة إجرامي ــا إىل مجاع ــة حرفًي ــول اجلاع ــيم وت ــزب مكس ــار ح ــاهدة انتص مش

ــا الروســية .. تقــل عــن مجاعــات املافي
ــكل  ــوز ب ــيم يف ــرك مكس ــدى وت ــة األي ــف مكتوف ــن أق ــى ل - ال أدرى ولكن

شــىء ...
ــتطيع  ــاء، أال يس ــدنا إىل املومي ــارس يرش ــى ج ــرى، مِلَ ال جتع ــرة أخ ــدّى فك - ل

ذلــك.؟
- حاولــت ســؤاله عــن ذلــك لكنــه بالطبــع ال يســتطيع، وتلــك الــرؤى الغريبــة 

التــى تــراوده تــكاد تقــيض عــى مــا تبقــي لــه مــن عقــل بعــد خروجــه مــن املقــربة..
- هذا الرجل حيتوى عى كتلة من األرسار، لذلك أنا ال أرتاح إليه البتة..

- هو أيضًا أخربنى أنه ال يرتاح إليك..
ــى  ــرتك حت ــال مش ــا أى جم ــس لدين ــه لي ــو أن ــك ه ــبب ىف ذل ــد أن الس - أعتق

للحديــث، فأنــا ال أتــدث اإلنجليزيــة جيــًدا..
- دعك منه اآلن ولنرتك ما للغد للغد..

- ماذا بخصوص إيفان إذن..؟
- لقــد هاتفتــه صبــاح اليــوم وســأذهب غــًدا ملقابلتــه ىف مكانــه الــرى لتســهيل 

حماولــة خروجــه بعيــًدا عــن البــلد هــو وابنــه.
- هل قرر السفر وترك اجلاعة..؟
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ــكل  ــدت أن ال ــات وج ــدون مقدم ــأة وب ــورى وفج ــا ي ــه ي ــت مكان ــو كن - ل
يتآمــر ضــدك بعــد أن أفنيــت عمــرك للجاعــة، فســيكون كل يــوم تقضيه ىف روســيا 
حمســوًبا عليــك، كــا أن هنــاك الكثــر ممــن يــودون اقتناصــك ملجــرد خدمــة الزعيــم 

امللهــم اجلديــد والتقــرب إليــه..
ا إليفان يا إلينا.. - أنِت خملصة جدًّ

- لقــد كانــت تلــك وصيــة والــدى رمحــه اهلل يــا يــورى، فــل تنــس أن والــدى 
وعمــى قــد قضيــا نحبهــا دفاًعــا عــن تلــك اجلاعــة، وهــا أنــا أرى اآلن كل مــا قامــا 

ببنائــه هُيــدم ىف ملــح البــرص
ــرى  ــم ال ــق إىل مقره ــوال الطري ــكلم ط ــه ال ــى مل تبادل ــورى وه ــت ي صم
بالقــرب مــن حمطــة أنفــاق مســكفا، ومهــا يتطلعــان إىل الطريــق أمامهــا والــذى بــدا 

وكأنــه بــل هنايــة.. 
****

ــا التــزال تــدور ىف غرفتهــا وهــى تفكــر كيــف  بعــد عــدة ســاعات كانــت إلين
يمكنهــا أن تنقــذ مــا يمكــن إنقــاذه.. مل تتوقــف عــن االتصــال بــكل مــن كان يمــت 
ــة الســتقطاهبم ولكــن دون جــدوى ..ال أحــد يعلــم أى  للجاعــة بصلــة ىف حماول

شــىء عــن مــكان مكســيم أو املوميــاء.
جلســت عــى مقعدهــا الوثــر بجــوار املدفــأة وهــى تنظربلمبــاالة إىل شاشــة 
ــدون اكــرتاث وهــى تتطلــع  التلفــاز، وفجــأة رن اهلاتــف مــرة أخــرى فأمســكته ب
ــرد  ــة املتصــل، لتجــده اليكســى، ممــا جعلهــا تقفــز مــن كرســيها وهــى ت عــى هوي
ــذب  ــا ج ــف، مم ــرب اهلات ــه ع ــرصخ في ــى ت ــه وه ــا علي ــب غضبه ــف لتص ــى اهلات ع
كل مــن يــورى وجــارس الذيــن هــروال نحوهــا.. كان اليكــي صامًتــا، حتــى 
ــر أن يدخــل  ــه مل يفلــح، فآث انتهــت مــن غضبهــا فحــاول أن يقــوم بتهدئتهــا ولكن
ىف املوضــوع مبــارشة، فأخربهــا بــكل مــا حــدث ومــا يفكــر بــه ولكنهــا مل تصــدق 
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ــذًرا: ــه فأجاهبــا معت ــا ممــا قال حرًف
- لديــك كل احلــق ىف عــدم تصديقــي وأنــِت عــى حــق أننــى إنســان انتهــازى 
ــا إال املــال، ولكنــى أصبحــت ال أضمــن  ــد أى شــىء ىف هــذه الدني مغــرور ال أري
مكســيم بعــد الفشــل الذريــع الــذى منــى بــه، وكل ذلــك مــن أجــل تلــك املوميــاء 
امللعونــة.. نعــم يــا إلينــا فاملوميــاء ملعونــة جعلتنــى أفقــد فلديمــر وكوربكاكــوف 

وديمــرتى واخلانــدرو مــا بــني قتيــل أوحمــروق أوأعمــى...
-وأنت اآلن أتيت إىّل زاحًفا مثل الكلب إلنقاذك من تلك اللعنة.

- مل يعــد هيمنــى شــىء يــا إلينــا، كل مــا أريــده هــو اخلــروج مــن هــذا املوضــوع 
امللعــون بأقــل خســائر وأكــرب مكســب.

ــذى  ــب ال ــل الكل ــت مث ــذى أصبح ــيم ال ــيدك مكس ــك س ــت لدي - و مِلَ وأن
ــه.. ــث ورائ يله

- أوافقــك أننــى كنــت كذلــك، لكــن مكســيم لــوح ىل بالقتــل إن مل أجــد حــل 
ــة  ــى إن تغلبــت عــى تلــك اللعن ــة، وحت ــاء امللعون ــة تلــك املومي للتغلــب عــى لعن

فأنــا ال أضمنــه، لذلــك فأنــا أطلــب املســاعدة منــِك..
- تريــد مســاعدة املــرصي فهــو الوحيــد القــادر عــى التغلــب عــى لعنــة 
ــة،  ــرة الثاني ــى للم ــخر من ــك لتس ــد أن أصدق ــك ..؟، وتري ــس كذل ــاء ،ألي املومي

وأقــوم بمســاعدتك مــن أجــل تنصيــب مكســيم، أليــس كذلــك..؟
ــاء أو  ــى تلــك املومي ــد، وال حت ــى ذلــك املــرصى مــن قريــب أو بعي - ال هيمن
مكســيم أو حتــى اجلاعــة ذاهتــا فلتنــزل لعنــة الــرب عليهــا وعــى طقوســكم وكل 

معتقداتكــم الغبيــة..
- وما الذى تريده إذن..؟

- املال يا إلينا..
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- املال..؟!!
- نعم املال، إننى أعرض عليِك رشاء تلك املومياء بالثمن الذى تدديه..

مل تتكلــم إلينــا بــل نظــرت إىل يــورى الــذى كان يســتمع إىل املكاملــة عــن طريــق 
الســاعة اخلارجيــة، ومهــا ال زاال غــر مصدقــني ســبب تــول اليكــي مــرة واحدة، 

اريــه ملعرفــة هدفــه األصــى.  ولكــن يــورى أشــار هلــا أن جُتَ
- إلينا أال زلِت معى...؟

- نعم يا اليكي.. أخربنى ما السعر الذى تريده..؟
- عر مليني دوالر يا إلينا.

أطلقت إلينا ضحكة عالية وهى هتتف ىف سخرية:
- وهــل تظــن أنــى أملــك هــذا املبلــغ أو حتــى تظــن أنــه بإمكانــى الذهــاب إىل 

إيفــان ليعطينــى إيــاه  ألعطيهــا لــك بــكل بــرود متمنيــة لــك التوفيــق..
ــِت ىف  ــِك.. فأن ــني يدي ــح ب ــذى أصب ــة ال ــتقبل اجلاع ــرى إىل مس ــا.. انظ - إلين
ســبيلك للحصــول عــى تلــك املوميــاء امللعونــة واســتكال طقوســكم ومراســمكم 
ــوىل  ــان ليت ــيم أو إيف ــواء كان مكس ــتختاروه س ــذى س ــم ال ــب الزعي ــة لتنصي الغبي
ــني  ــبوتني، أتبخل ــتى وروح راس ــد خاليس ــد جم ــرى ويعي ــرة أخ ــة م ــة الديني الزعام

ــاء..؟ ــل تلــك املومي بعــر مليــني دوالر مقاب
- ال أستطيع مجع كل هذا املبلغ يا اليكي فكن واقعيًا..؟

- ما املبلغ القادرة عى مجعه إذن..؟
- أستطيع أن امجع لك ثلثة مليني فقط هى من ماىل اخلاص..؟

- مــاذا ..؟!!، ثلثــة مليــني فقــط..؟، كل بالطبــع، أعتقــد أنــك لــو أخربتــى 
إيفــان بعــرىض فســيدفع ضعــف هــذا املبلــغ .

ــيم  ــربت مكس ــد أخ ــون ق ــوف أك ــق س ــون دقائ ــن ىف غض ــاء، ولك ــا تش - ك
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ــب  ــارد، ولتذه ــدم ب ــك ب ــى قتل ــادر ع ــه ق ــرف أن ــت تع ــة وأن ــك املحادث ــكل تل ب
املوميــاء إىل اجلحيــم، فقــد نجــى إيفــان مــن مكائدكــم وســيصبح زعيــم للجاعــة 
دون أدنــى مشــكلة حتــى بــدون تلــك املراســم التــى ســتتم يــوم الســبت، هــذا إن 

ــة.. ــا ىف ظــل تلــك اللعن متــت طبًع
صمت اليكي قليًل حماواًل مجع شتات نفسه ثم أجاهبا بغضب:

- اللعنة عليك يا إلينا.. متى وأين ..؟
- غًدا ىف متام السابعة مساء ىف حديقة اليكساندرا بجوار.....

قاطعها اليكسى ىف حنق قائًل:
- أين تلك احلديقة تديًدا فأنا ال أتذكرها..؟

- تقــع بــني مقــر الكرميلــني ومدرســة تعليــم الفروســية يــا اليكســى، ســتجدنى 
بجــوار النافــورة التــى تقــع عنــد املدخــل اجلنــويب مــن شــارع يوبتشــكني .

- حسنًا ىف السابعة مساء يا إلينا..
- انتظر.. كيف سأحصل عى املومياء..؟

- ســوف أكــون داخــل ســيارة زرقــاء اللــون، وســتكون املوميــاء معــى بداخــل 
تابــوت خشــبي .

- و ما الذى يضمن ىل أنك ستوىف بعهدك..؟
ــاء مــع أحــد رجالــك..  ــى األمــوال إالبعــد أن تصــى عــى املومي - ال تعطين

ــا بالنســبة لــِك..؟ أليــس ذلــك ضاًن
- حســنًا.. ولكــن أقســم لــك يــا اليكــي إن رأيــت أى خــداع منــك فســأقتلك 

بيــدى هاتــني.
- أخربتك أنه ال هيمنى سوى املال، واملال فقط.

ــا  ــاؤالت، وكان عليه ــرات التس ــها دارت ع ــف وىف رأس ــا اهلات ــت إلين أغلق
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إخبــار جــارس بــكل التفاصيــل وحماولــة التفكــر ىف طريقــة مــا تضمــن هلــم عــدم 
ــف: ــارس هيت ــي، وج ــة اليك خيان
- واملال.. كيف ستدبرينه..؟

ــا للموعــد ولكــن  - ال توجــد مشــاكل ىف املــال وســوف أحــره قبيــل ذهابن
....

أكمل يورى قائًل:
- ولكن كيف سنضمن ذلك يا إلينا.. دعينى أخرب رجالنا وقد...

قاطعته إلينا بدورها:
ــوم  ــم يق ــاء ث ــيم ىف اخلف ــع مكس ــل م ــا  يتعام ــم خائنً ــرض كان أحده - وبالف

ــىء. ــر كل ش ــه ونخ بإبلغ
- لن أخربهم بأى شىء سوى تأميننا فقط..

- ال يا يورى.. فاألمر جيب أن يظل ىف طى الكتان.
- أنِت عنيدة كالبغل .

تدخل جارس ىف احلديث ليهدئ األمر ببينها وهو يقول:
- أنا أوافق يورى ىف رأيه يا إلينا، نحن ال نضمن والء اليكي وقد....

هتفت إلينا ىف عناد:
ــرصف  ــد أن نن ــه األول إال بع ــو مه ــال وه ــذ امل ــن يأخ ــًدا ول ــنخطط جي - س

باملوميــاء..
زفر يورى ىف توتر قائًل:

- وكيف ذلك..؟
أشارت إليه إلينا قائلة:
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ــاعة  ــف س ــا بنص ــل وصولن ــاىل قب ــل الش ــني املدخ ــك تأم ــت علي ــورى أن - ي
عــى األقــل، وســأتوىل أنــا أمــر املدخــل اجلنوبــى، أمــا جــارس فســوف يذهــب إىل 
الســيارة الزرقــاء ليتأكــد مــن وجــود املوميــاء بداخلهــا، وبنــاء عــى إشــارة منــه بعــد 

أن ينــرصف بالســيارة معــك يــا يــورى ســوف أعطيــه املــال..

هتف يورى ىف اعرتاض:

- أنا ال أوافق عى ذلك، فذلك سيعرض حياتك للخطر..

- ليــس هنــاك أمامنــا إال املخاطــرة، وســأخرب إيفــان بكل شــىءالليلة وســيتوىل 
هــو ورجالــه تأمــني امليدان.

تساءل يورى ىف دهشة:

- وملاذا ستخربين إيفان اآلن أوليس...؟

قاطعته إلينا قائلة:

- يــورى.. لســنا اآلن ىف جمــال للتســاؤل، هــل ســتقوم بالتنفيــذ معــى أم 
وحــدى..؟ أتــرصف 

هتف جارس بدوره:

- ليــس وحــدك بالطبــع، ســأكون معــك يــا إلينــا ولــو كانــت تلــك آخــر خطــوة 
ــوًيا. نخطوها س

زفر يورى يف وهو هيتف ىف حنق:

- وأنــا أيًضــا معــِك حتــى ننتهــى مــن تلــك القصــة وهــذه الطقــوس ..أدعــو 
ــام القادمــة ىف هــدوء..  اهلل أن متــر األي

****
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ىف متــام السادســة مــن مســاء اجلمعــة كان جــارس جيلــس باحلديقــة وقلبــه يــكاد 
يتوقــف مــن شــدة الــربد رغــم ملبســه الثقيلــة، وبجــواره إلينــا والتــى كانــت تدفــن 
رأســها بــني يدهيــا ىف توتــر بينــا كانــت حقيبــة املــال بــني قدميهــا.. فرفعــت رأســها 
ــة دخــان  ــا أنفاســه وهــى ختــرج عــى هيئ إىل جــارس الــذى كان يرتعــد وهــو مراقًب

كثيــف.. متذكــًرا شــهر أكتوبــر ىف القاهــرة ىف مثــل هــذه األوقــات :

- أنا آسفة يا جارس..

- ملا تتأسفي يا صديقتى..؟

- ألنــى مــن وضعتــك ىف هــذا املــأزق.. لتتــورط ىف مشــاكل ليــس لــك دخــل 
هبا،صدقنــى لقــد ســألت نفســى كثــًرا عــا وصلــت إليــه اآلن،لقــد أدركــت بعــد 
فــرتة أن يكــون لــدى اإلنســان قضيــة يؤمــن هبــا ويدافــع عنهــا ويضحــى مــن أجلهــا 
ــة  ــت القضي ــا كان ــة، وكل ــى وقيم ــه معن ــى حليات ــا يعط ــو م ــص ه ــاىل والرخي بالغ
ــب  ــن صاح ــول م ــا إذا ت ــه، أم ــره وحس ــى فك ــا ارتق ــة كل ــة وعادل ــامية ونبيل س
قضيــة لصاحــب مــروع يريــد اســتغلله لتحقيــق جمــد شــخى فقــط، فــإن 
ــني  ــا جــارس ب ــر ي ــرق كب ــذر األســاليب، ف اإلنســان ينحــدر ليســتخدم أحــط وأق
ــا نفســى  أن تكــون صاحــب فكــر وقضيــة وبــني أن تكــون صاحــب مــروع، فأن
ــّي  ــيعود ع ــذى س ــا ال ــم؟! ف ــب إىل اجلحي ــة ولتذه ــاءل اآلن مِلَ ال أدع اجلاع أتس
مــن كل ذلــك..؟ حياتنــا معرضــة للخطــر وقــد أنفقــت ثلثــة مليــني دوالر مــن 
أمــواىل اخلاصــة والزعيــان كل واحــد منهــم يعيــش حياتــه داخــل قــرصه الفاخــر. 

- باملناسبة، ما الذى تم ىف مقابلتك صباًحا مع الزعيم إيفان؟

- ال شــىء لقــد أخربتــه بــكل مــا دار ىف الكواليــس،وكان ىف منتهــى الســعادة  
ــه ســيعطينى املبلــغ أضعــاف مضاعفــة،  ــاء أن ووعدنــى حــال حصــوىل عــى املومي
وســوف يعلــن اليــوم عــى أنــه حصــل عــى املوميــاء بمجــرد مهاتفتــى إيــاه ،متهيــًدا 
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ــا هــو اآلخــر.. وعندمــا أخربتــه أنــى  للتنصيــب غــًدا ىف مقــر ســيبلغنى إيــاه هاتفًي
ال أثــق ىف اليكــي بالكامــل طمأننــي بــأن رجالــه لــن يرتكونــا حلظــة واحــدة ولــو 

اضطــره األمــر إىل نرهــم ىف احلديقــة كلهــا .
- إذن عليك االطمئنان..؟

- هل حيدثك قلبك أن األمر سيكون عى ما يرام..؟
- أبًدا.. فلدى من القلق أضعاف مضاعفة ..

- وما أخبار تلك الرؤى التى  تراودك..؟
- مل يأتنــى منهــا أى شــىء حتــى اآلن وأمحــد اهلل عــى ذلك.. عليــك االنرصاف 

اآلن فربــا كان يراقبنا. 
ــن أن  ــا م ــدى خوًف ــى وح ــن أن ــى يطمئ ــا حت ــه يراقبن ــني أن ــى يق ــا ع ــل أن - ب

أســتوىل عــى املوميــاء وأهــرب هبــادون أن حيصــل عــى املبلــغ.
- وما العمل إذا رأى أحد رجال ايفان..؟، وقتها سيهرب بالتأكيد .

ــن  ــد اطمئ ــن يظهــر أحــد ىف الصــورة، األمــور تســر بشــكل جي ــق ل - ال تقل
ــاه...؟ ــك إي ــذى لقنت ــق ال ــى هــل حفظــت الطري ــت، فقــط أخربن أن

ــم أســر إىل آخــر الشــارع  ــويب ث ــاب اجلن - نعــم.. ســأخرج بالســيارة مــن الب
وأتــرك أول يمــني ثــم أدخــل ىف الشــارع اجلانبــي الــذى عــى ناصيتــه مقهــى 

ــعاف. ــيارة إس ــود س ــورى يق ــأجد ي ــدان س ــن املي ــرب م ــدروف، وبالق زي
- بالضبــط.. وهــو يعلــم الباقــي وســتكون معــه عــى اتصــال عــن طريــق تلــك 

الســاعة بعــد أن يتصــل بــك عــى هاتفــك ىف متــام الســابعةإال بضــع دقائــق. 
- ولكن من سيحميِك أنِت..؟

ــا  ــن فأن ــًدا، واطمئ ــى جي ــذ احتياطات ــت بأخ ــى قم ــك أنن ــق.. أخربت - ال تقل
ــدى . ــت وح لس
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لكــن ذلــك مل يكــن ليطمئــن جــارس أبــًدا، وخاصــة مــع انقبــاض قلبــه املســتمر، 
ــن دون  ــة ولك ــك العملي ــن تل ــا م ــى عليه ــًل خيش ــه فع ــا أن ــرح هل ــاول أن ي فح

جــدوى..
تركتــه بعــد ثلثــني دقيقــة وبــدأ هــو ىف التحــرك ناحيــة املــكان املقصــود..كان 
يشــعر بوخــز بســيط ىف ذلــك اخلاتــم ممــا ينبــئ بحــدوث شــىء ما..كــم يتمنــى لــو 
ــبب  ــم أو س ــص اخلات ــون ف ــر ل ــزات أو تغ ــك الوخ ــه تل ــذى تعني ــا ال ــم م ــه فه أن

تلــك النبضــات املســتمرة..
ــه  ــت أقدام ــى ت ــرة تأت ــئ بك ــارس فوج ــو الق ــن اجل ــًدا م ــره مرتع ــاء س وأثن
ــا  ــرة وتناوهل ــف الك ــا، فأوق ــرى وراءه ــنوات جت ــلث س ــن ث ــد ع ــة ال تزي وطفل
وابتســم للفتــاة التــى بادلتــه الضحــك.. كاد أن يرفعهــا ليقبلهــا ولكنــه تذكــر أنــه 
ىف الغــرب لــو فعــل ذلــك الهتمــوه بالتحــرش فــوًرا، فجلــس عــى األرض مداعًبــا 

ــًل:  إياهــا قائ
- كاك فاس زافوت..؟

مــن  اجلمــل  بعــض  التقــط  أن  بعــد  بالروســية،  اســمها  عــن  يســأهلا  كان 
بــراءة:  ىف  الفتــاة  إلينا،فــردت 

- جيزن..
أثــار االســم دهشــة جــارس.. فوقــف حائــًرا مــن تلــك املصادفــة الغريبــة، لتأتــى 
أمهــا مرعــة وتأخذهــا مــن يدهــا وهــى تنظــر إليــه باســتغراب.. ربــا ألن ملحمــه 

الرقيــة الزالــت توحــى هلــم بكثــر مــن التطــرف واإلرهــاب..
كانــت الســاعة تشــر إىل الســابعة إال ســبع دقائق..فتوجــه إىل املــكان املقصــود 
متاًمــا وأخــرج هاتفــه فوجــد أن يــورى قــد هاتفــه أربــع مــرات.. فقــام باالتصــال 

بــه: 
- جارس أين أنت لقد هاتفتك...
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قاطعه جارس قائًل ىف توتر:
- معــذرة يــا يــورى فتلــك امللبــس الثقيلــة ال جتعلنــى أســمع جيــًدا.. أخربنــى 

هــل وصلــت أنــت إىل مكانــك؟
- نعــم فأنــا ىف ســيارة إســعاف بيضــاء اللــون تقــف أمــام حمــل جوباتــي متاًمــا 

وأنــت..؟
- أنا ىف االنتظار.

- ال تقلــق وتــرصف بشــكل طبيعى..كلنــا بجــوارك وال تغلــق اخلــط بــل قــم 
بتشــغيل الســاعة اللســلكية التــى أعطتهــا لــك إلينــا..

- ندعو اهلل أن يمر املوقف هبدوء..
- أمتنى ذلك يا جارس وأعتقد... 

كان جــارس ىف تلــك األثنــاء يشــاهد ســيارة زرقــاء تقــرتب ثــم تقــف متاًمــا مــن 
أمــام املدخــل اجلنــويب حيــث يقــف ال يفصــل بينهــا إال أن يقطــع الشــارع.. فهتــف 

مقاطًعــا ليــورى:
- يــورى لقــد وضعــت الســاعة ..ال تغلــق أنــت اخلــط فالســيارة أمامــى 

مبــارشة.
وضــع اهلاتــف ىف جيبــه ووضــع الســاعة ىف أذنــه ليخــرج مــن املدخــل وتوقــف 
ليعــرب الشــارع حــني ملــح اليكــي خيــرج مــن الســيارة مشــًرا إليــه، ثــم يقــوم 
بااللتفــاف حوهلــا ليفتــح باهبــا ليشــاهد جــارس تابــوت خشــبي ثــم يبتعــد اليكــي 
عــن الســيارة مشــًرا إىل جارسبالتقــدم وفتــح الصنــدوق للتأكــد.. ىف حــني كانــت 
إلينــا تقــف بداخــل احلديقــة وهــى تشــاهد املوقــف ككل ويف يدهــا هاتفهــا وهــى 
ــذى كان  ــارس، وال ــن ج ــة م ــى مقرب ــوا ع ــن كان ــان الذي ــال إيف ــد رج ــدث أح ت

يــرح هلــا املوقــف بدقــة..
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شــاهدت جــارس وهــو يشــر إىل اليكــي ويســتعد لركــوب الســيارة للتحــرك 
ــل  ــة املدخ ــن ناحي ــة م ــرتب مرع ــى  تق ــيارة الت ــك الس ــت بتل ــا فوجئ هبا..لكنه
لتضعــه بــني الســيارتني ثــم خيــرج رجــلن ليختطفــا جــارس ويضعــاه بداخــل 
ــى  ــل أن ختتف ــة قب ــة جنوني ــرف برع ــارع لتنح ــر الش ــر إىل آخ ــى تس ــيارة الت الس
عــن أنظارهــا متاًمــا.. رصخــت إلينــا وهــى تبحــث عــن اليكــي الــذى كان اختفــي 
ــه  ــذى كان هاتف ــورى ال ــل بي ــى تتص ــا وه ــا رسيًع ــن مكاهن ــت م ــدوره.. فخرج ب
مشــغوالً بالطبــع ملحادثتــه جــارس، حتــى دق اجلــرس وهــى تعــدو ىف طريقهــا 
ــط  ــورى وس ــمع رصاخ ي ــت لتس ــل.. فأجاب ــب املقاب ــى اجلان ــة ع ــيارة املتوقف للس
ــدوى.. ــن دون ج ــمه ولك ــف باس ــى هتت ــت وه ــخاص فرصخ ــن األش ــة م جلب
اقرتبــت مــن الســيارة ووصلــت إليهــا قبــل أن يصــل إليهــا أحــد آخــر مــن رجــال 
إيفــان، ونظــرت داخلهــا لتجــد التابــوت فحاولــت أن تزيــح غطائــه لــرتى املوميــاء 
لكــن رضبــة قويــه عــى رأســها أفقدهتــا الوعــى، وقبــل أن تغيــب عــن الوعــى رأت 
ــة النقــود.. اليكــي وهــو يتطلــع إليهــا ىف تشــٍف وهــو خيتطــف مــن كتفهــا حقيب

****
كانــت الغرفــة مظلمــة ومل يشــعر جــارس بــأى شــىء مــن حولــه، كل مــا يتذكــره 
منــذ عــدة ســاعات هــو دخــول اليكــي بصوتــه األجــش مــع رجالــه وهــو حيمــل 
ــق  ــوا بتوثي ــده ليقوم ــن بع ــه م ــى رجال ــم يأت ــة، ث ــم ىف الغرف ــون هب ــدين ليلق جس

اجلســدين ىف مقاعــد خشــبية..
مل يتبــني اجلســدين فقــد غطــوا رأســه بقنــاع أســود بالــكاد يــرى منــه بصيــص 
ــمها  ــرصخ باس ــاول أن ي ــزن، فح ــى جي ــا ه ــعر أن أحدمه ــه ش ــوء.. لكن ــن الض م
لكــن رضبــة شــديدة هــوت عــى رأســه مــرة أخــرى فأفقدتــه الوعــى.. أفــاق بعدهــا 
عــى صــوت أنثــوي يــرصخ باســمه ليفيــق، ومــا هــى إال حلظــات حتــى بدأ يســتعيد 
ــه ليســمع صوهتــا إىل جــواره فقــد كانــت هــى األخــرى مقيــدة.. فحــاول أن  وعي
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ــه كان  ــع أن ــدو بالطب ــب، ويب ــا بغض ــورى حيدثه ــد أن ي ــن وج ــا لك ــدث معه يتح
يلومهــا عــى مــا تســببت فيــه ... ومــا إن هــدأ احلديــث بينهــا حتــى هتــف هبــا:

ــم إىل  ــم..؟، وكيــف وصلت ــا، كيــف حالكــم أنت ــا إلين ــى ي ــا بخــر طمأنين - أن
ــا..؟ هن

ــا  ــام بعمــل كمــني لن ــا هــذا امللعــون وق ــا جــارس، لقــد خدعن - نحــن بخــر ي
وهــا هــو ....

قاطعها يورى ىف حنق قائًل:
ــا واآلن  ــل علين ــود وحص ــى النق ــل ع ــىء، حص ــح ىف كل ش ــو نج ــا ه - وه

ــق. ــك األمح ــع ذل ــوم م ــا املحت ــو مصرن ــل، فه ــار القت ــن ىف انتظ نح
- اهدأ يا يورى فلو أراد قتلنا ما كان أتى بنا إىل هنا..

- وملاذا إذن أيتها الفيلسوفة..؟، هيا أخربينا..
ــن  ــان ول ــا مراقب ــق أنن ــن ث ــورى ولك ــا ي ــب ي ــق ىف أن تغض ــك كل احل - لدي

ــة. ــك املهزل ــى تل ــان ع ــت إيف يصم
ضحك يورى بسخرية قائًل:

- إيفــان..؟!!، هــل لديــك شــك أنــه مل هيــرب اآلن إىل خــارج روســيا.. 
ألديــك شــك أن رجالــه كانــوا يســتطيعون إنقاذكــم لــوال أهنــم آثــروا اهلــروب..؟

رصخ جارسفيها قائًل ىف توتر:  
ــا التفكــر هبــدوء  ــا، ليــس اآلن وقــت مشــاحنات، علين - بــاهلل عليكــم اصمت

لنتوصــل إىل كيفيــة اخلــروج مــن هــذا املــأزق.
هتف به يورى :

- وهــل تتصــور أننــا ســنخرج مــن هنــا أحيــاء.. كل ذلــك بســبب تعنــت إلينــا 
وعنادهــا املســتمر.
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مل تنبــث الفتــاة بكلمــة بــل حاولــت االقــرتب مــن جــارس بزحزحــة كرســيها، 
ــدال..  لكــن دون جــدوى ممــا جعــل الكــريس ينقلــب دون أن تتمكــن مــن االعت

وجــارس هيتــف هبــا:
- أخربانى هل أنتم معصويب العينني ..

أجابه يورى:
- ال أنــا لســت كذلــك، نحــن ىف غرفــة هبا عــدة أدوات بســيطة لقطع األشــجار 

وتلــك الرائحــة التــى تزكــم أنفــي تدل عــى أننــا ىف غابات روســيا.
رصخت إلينا ىف ذعر:

- غابات..؟!!، كيف علمت ذلك..؟

- لســبب بســيط هــو أننــى مل أفقــد الوعــى أثنــاء اختطــاىف، بــل تظاهــرت بذلــك 
حتــى تــم إعطاؤنــا تلــك احلقنــة امللعونــة ليتــم نقلنــا اىل بيرتوزافودســك.. هــذا مــا 

ســمعته أثنــاء نقــى ىف تلــك الســيارة . 

- بيرتوزافودسك..اللعنة..

ــر الــذى انتاهبــا بمجــرد ذكــر اســم  هتــف جــارس وهــو ال يفهــم ســبب التوت
ــكان: امل

ــد ســاعك  ــك عن ــا رس غضب ــى أن أفهــم رس توتركــا املفاجــئ هــذا، ف - أمتن
اســم هــذا املــكان يــا إلينــا.

أجابته إلينا ىف عصبية:

ــال  ــة الش ــع يف منطق ــك تق ــة بيرتوزافودس ــو أن مدين ــيط.. وه ــبب بس - لس
ــن  ــارة ع ــة عب ــب املدين ــو، وأغل ــرة أونيغ ــاف بح ــى ضف ــيا ع ــن روس ــريب م الغ
غابــات داخــل املدينــة، واملصيبــه أهنــا تبعــد عــن مســكفا بحــواىل 924 كــم، فنحــن 

ــية. ــا الروس ــة كاريلي ــة أخرى..مجهوري ــة مجهوري اآلن ىف عاصم
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هتف جارس ىف حنق:

- اللعنة.

ىف حني استدرك يورى قائًل:
- إذن ســتتم مراســم حفــل التنصيــب غــًدا ىف قرصهــم املنيــع ىف تلــك الغابــات 
امللعونــة، وبالطبــع كان اختيارهــم ملدينــة بيرتوزافودســك بســبب كوهنــا أكــرب 
ــن  ــرب م ــد الق ــيم كان يري ــاىل فمكس ــية، وبالت ــلح الروس ــانة الس ــع لرتس مصان

ــر. ــر وأكث مناطــق نفــوذه أكث
خفضت إلينا صوهتا وهى تردف:

ــه أن  ــروب فعلي ــا ىف اهل ــد من ــح أح ــمعا إن نج ــن اس ــارصون، ولك ــا حم - إنن
ــه إىل  ــك التوج ــارس علي ــا ج ــت ي ــو هرب ــر، فل ــن اآلخ ــف ع ــكان خمتل ــه إىل م يتج

كيفاتــش...
قاطعها جارس متسائًل:

- وما هذا..؟
أجابه يورى قائًل:

- إنه أكرب شلل ىف العامل.
أكملت إلينا :

- مــن كيفاتــش تســتطيع الدخــول واالحتــاء وســط أى فــوج ســياحى يأتــى 
ــاك  ــن هن ــدق وم ــاب اىل الفن ــم الذه ــن ث ــية، وم ــرات الروس ــاهدة البح ــا ملش هن
تســافر إىل مســكفا، أمــا أنــت يــا يــورى فتســتطيع الذهــاب إىل ديــر ســولوفكى فــل 

جيــب أن نتواجــد مًعــا.
هتف هبا جارسمتسائًل:
- وماذا عنك يا الينا..؟
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ــني  ــى وب ــا بين ــى م ــل أن أهن ــل قب ــن أرح ــرصف ول ــوف أت ــّى س ــا ع - ال تقلق
اليكــي..

متتم يورى ىف عصبية:
- أنتــا تتحدثــان  وكأنكــا هربتــا مــن ذلــك املعتقــل.. أنتــا مل تريــا ذلــك 

احلصــن اململــوك للجاعــة مــن قبــل..
هزت إلينا رأسها وهى تردف:

- وأين رأيته أنت يا يورى،فأنا من املقربني إىل إيفان ومل أعلم عنه شيًئا.
- القــرص كان ملــًكا قديــًا للجاعــة قبــل أن يتملكــه مكســيم ليكــون بالقــرب 

مــن إحــدى مناطــق نفــوذه.. دعكــا مــن هــذا احلديــث ولنفكــر ماالــذى ....
قطــع حديثــه صــوت أقــدام تقــرتب مــن الغرفــة، فصمــت اجلميع،ومــا هــى إال 
ثــواٍن حتــى دخــل اليكــي وبجــواره ثلثــة رجــال أشــداء.. أشــعل ضــوء الغرفــة 
ــه  ــرد أن رأت ــارس وإلينا..وبمج ــني ج ــى أع ــى ع ــة الت ــة العصاب ــم بإزاح ــم أمره ث

إلينــا حتــى بصقــت ناحيتــه صارخــة :
- اللعنــة عليــك أهيــا الوغــد اخلائــن، لقــد أوقعــت بنــا بســبب عنــادى وغبائــي، 

لكنــى أقســم لــك أنــى ســأقتلك يوًمــا مــا..
ــم ىف  ــه ويبتس ــدة إلي ــد املقي ــع املقع ــن وض ــدل م ــى وهويع ــا اليكس ــار إليه أش

ــخرية: س
- ال ضغائــن بيننــا يــا إلينــا، فلــو وضعتــى نفســك مكانــى لفعلتــى مــا فعلــت 

وربــا ترصفتــي باألســوأ.
اعتدل جارس قائًل ىف هدوء: 

- اليكي.. فلتخربنا مبارشة عا تريده منا تديًدا.
ابتسم اليكي واقرتب منه مشًرا إىل إلينا قائًل بالروسية:
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ــك ىف  ــا.. مل أصدق ــس عادًي ــل لي ــذا الرج ــزة، إن ه ــى العزي ــا فتات ــى ي - أرأيت
البدايــة، ولكنــى تأكــدت بعــد مــوت أغلــب رجــاىل بســبب تلــك املوميــاء امللعونــة.

التف حول جارس مواجًها إياه قائًل بلغة إنجليزية:
- أنت املقصود يا سيد جارس.. كل ذلك كان من أجل اإليقاع بك فقط.

- ومِلَ كل هذه األالعيب واخلداع..؟
- ألننا ال نملك الوقت يا عزيزى.

هتفت به إلينا ىف غضب:
- ومــا الــذى جعلــك متأكــًدا أننــى ســوف أرســل لــك جــارس  ىف بدايــة 

األمــر..؟
تراجع إليكسى وهو يتطلع إىل إلينا ىف برود: 

- لعبــة ذكاء فقــط.. فأنــِت تثقــني ىف ذلــك املــرصي وىف قدراتــه، وبالطبــع هــو 
الشــخص الوحيــد الــذى اســتطاع االقــرتاب مــن املوميــاء والتعامــل معهــا، لذلــك 
كنــت أثــق أنــِك ســتحريه للمــكان املحــدد لــرى إن كنــت جئــت باملوميــاء 

املطلوبــة أم ال، ثــم توقعــت بالطبــع أن يقــود الســيارة إىل مــكان مــا وا...
هتفت به إلينا ىف شك:

- اليكــي أنــت لســت أبــًدا هبــذا الــذكاء، أخربنــى كيــف علمــت بــكل 
تركاتنــا..

ضحك اليكي وهو يقرتب منها قائًل:
- مــن أحــد رجــال ذلــك العجــوز اخلــرف الــذى قابلتيــه صباًحــا أيتهــا 
احلســناء.. بمجــرد ختطيطــك مــع ذلــك األمحــق مل متــض نصــف ســاعة حتــى كان 

ــه . ــني ل ــا ختطط ــن كل م ــى ع خيربن
- اللعنة.. من ذلك الكلب..؟، أنت لن ختربنى بالطبع.
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- ومِلَ ال..؟، إنه جياروفيتش..ذلك البلغارى الصلب.
هز يورى رأسه قائًل:

- ومِلَ ختربنا بذلك يا اليكي..
ضحك مرة أخرى وهو يشر إىل يورى متطلًعا إىل إلينا:

ــة..  ــة عالي ــة بدهي ــازون برع ــوم يمت ــك الي ــا، فرفاق ــا إلين ــًدا ي ــب ج - عجي
املهــم.. دعينــا نتكلــم ىف املوضــوع األهــم. 

ثم اقرتب من جارس الذى كان ال يزال مقيًدا قائًل
- أنــت اآلن َمــن بيديــك خلصهــم يــا عزيــزى، املوضــوع باختصــار أنــك مــن 
ــدأ املراســم وســوف تظــل بجوارهــا  ــاع لنب ــاء إىل مقــر االجت ســتقوم بنقــل املومي
ــم  ــة بنقلك ــيارة خاص ــتقوم س ــك س ــد ذل ــب، وبع ــل التنصي ــن حف ــى م ــى ننته حت

خــارج احلــدود أنتــم الثلثــة، فــا قولــك..؟
هتفت إلينا بجارس وهى تاول التخلص من قيودها:

- ال تصغــى إليــه يــا جــارس، إن مصرنــا معــروف مــن قبــل، وتلــك العصابــة 
ســتقتلنا مــع أول فجــر جديــد بعــد التنصيــب، فلبــد مــن التضحيــة بدمــاء.

هتف جارس:
- ولكن....

أشار إليه اليكسى ىف برود:
- ال تتحــدث اآلن يــا صديقــي، فلــو أردنــا قتلكــم لقتلناكــم، ســأتركم للغــد.. 
فحفــل التنصيــب ســيكون ىف متــام التاســعة مســاء... فكــر ىف األمــر جيــًدا يــا 
جــارس، إننــا ال نريــد منــك شــيًئا خارًقــا، كل مــا نعلمــه أنــك عــى صلــة مــا بذلــك 
الســحر األســود.. وألصدقــك القــول، فأنــا مل أصــدق ىف بدايــة األمــر حتــى تيقنت 
أنــك الوحيــد القــادر عــى إزالــة تلــك اللعنــة التــى جتعلنــا غــر قادريــن عــى فتــح 
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ــك القــدرة عــى إهنــاء تلــك  ــك الــر ولدي ــت مــن لدي ــوت حتى..فأن ــك التاب ذل
اللعنــة.. كل مــا ســرتيده ســتحصل عليــه بمجــرد انتهــاء التنصيــب.. ال تفكــر ىف 
أنــك تســتطيع الرفــض، ألنــك ســتتعاون معنــا ىف مجيــع األحــوال، ولكــن تعاونــك 
دون أن تضطرنــا إلقناعــك أفضــل مــن الوضــع لــو فعلنــا.. ســنمر عليكــم ىف الغــد 
لنقلكــم إىل قــرص مكســيم الســتكال املراســم..ال تتكلــم اآلن، ســنتقابل ىف الغــد .

تركه اليكي مغادًرا مع رجاله، بينا ظل الثلثة ىف انتظار الغد امللعون..
****
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تًبــا لذلــك الفــراق الــذى يقتــل ىف القلــب احليــاة لتبقــي الــروح وحيــدة تــدور ىف 
تلــك املتاهــة التــى ال تنتهــى

ــة  ــا لــن يمــأه غــريه  ىف قلــب أصبــح مهجــوًرا كمدين ــا تــرك فراًغ تذكــر حبيًب
أشــباح حترســها نبضــات مأســورة

ال تنبض اال للذكرى.
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السبت 13 أكتوبر اليوم املوعود

كانــت الســاعة تشــر إىل الرابعــة عــرًصا عندمــا كان الثلثــة يســتقلون ســيارة 
دفــع رباعــى بحــرس خــاص تســر برعــة كبــرة بالقــرب مــن الغابــات متجهــة 
إىل قــرص مكســيم بالقــرب مــن منطقــة البحــرات الروســية، ومــا هــى إال دقائــق 
حتــى مــروا بالقــرب مــن منطقــة شــلالت كيفاتــش.. وعــى الرغــم مــن مصرهــم 
ــيارة،  ــذة الس ــن ناف ــه م ــراه أمام ــا ي ــكل م ــتمتع ب ــارس كان يس ــاوى إال أن ج املأس

وكزتــه إلينــا ىف كتفــه قائلــة بحــزن:
- هنا يا جارس.. إن ُقدر لك اخلروج فعليك أن تكون ىف هذا املكان. 

- كيفاتش أليس كذلك...؟
ــك تذكــر األ ســاء  ــه، علي ــك ب ــا أوصيت ــًدا م ــك أن تتذكــر جي - نعــم.. وعلي

ــًدا ــن جي ــات واألماك واملحط
- ال ختــايف لقــد ظللــت عــدة ليــال حتــى حفظتهــا عــن ظهــر قلــب، ولكــن مــا 

بــك..؟، ملــاذا تبتئســني هبــذا الشــكل.. ســوف نخــرج منهــا ســوًيا..
ــدث  ــة التح ــورى حماول ــة ي ــت ناحي ــا التفت ــه بين ــرد علي ــا مل ت ــمت ولكنه ابتس
ــا انــربت مــع يــورى ىف  ــًرا هــو اآلخــر، وبين ــه يعبــث ىف ســاعته متوت معــه فوجدت
أحاديــث جانبيــة، كان جــارس يبــدو أنــه ىف عــامل آخــر فقــد شــعر ببدزمــران داخــل 
رأســه ممــا جعلــه يتــأوه بضعــف واضًعــا يــده عــى رأســه متمتــًا بينــه وبــني نفســه 

بصــوت غــر مســموع:
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ــك تأخــرت عــّى  ــك ســتصل، ولكن ــم أن ــت أعل ــت..؟، كن ــن أن - ســيدى أي
ــا. ــا إىل حتفن ــا ىف طريقن ــدو أنن ــوأ، ويب ــيئ إىل أس ــن س ــارت م ــور ص واألم

سمع صوًتا يرتدد داخل رأسه:
- ومــن قــال لــك أنــى تركتــك منــذ دخولــك إىل تلــك املقــربة امللعونــة 
واحتضانــك جلســد األمــر »يس أوزيــر«.. أتظــن أنــى لــو مل أكــن بجــوارك أكنــت 

ــك.. ــن إصبع ــح يزي ــذى أصب ــم ال ــك اخلات ــروج بذل ــتطيع اخل تس
- إن هذا اخلاتم.....

- صــه مل آتــى أهيــا اإلنــي للتحــدث عــن اخلاتــم.. أنــا هنــا ألخــربك أن عليــك 
التخلــص مــن تلــك املوميــاء إىل األبــد.. 

- نعم يا سيدى.. ولكن ال أحد يستطيع االقرتاب منها ولن...
ــت  ــدر مِلَ خلق ــت مق ــرك.. أن ــد غ ــها أح ــن يمس ــه ل ــل أن ــن قب ــك م - أخربت
لــه منــذ آالف الســنوات.. وتلــك مهمــة قــد وكلناهــا إليــك، عليــك فقــط إكاهلــا 
والقيــام بــا هــو مقــدر لــك.. وأنــت بأمــان فــل تقلــق طاملــا مل يتلــون خامتــك بلــون 

الــدم األســود..
- هو هكذا إذن.. هل له دور ىف محايتى من املومياء..؟

- أخربتــك مــن قبــل فلداعــى لتتســاءل كثــًرا.. ســنتقابل بعــد انتهائــك 
ــن  ــم م ــوة.. ه ــف ق ــت ىف موق ــر.. أن ــدك.. تذك ــلص بي ــك.. اخل ــاه ل ــا قدرن مم

ســيحتاجون  إليــك.. ال تضعــف أنــت األقــوى..
تــرددت الكلــات األخــرة ىف أذن جــارس عندمــا توقفــت الســيارة ليتقــدم 

ــيارة: ــن الس ــوة م ــم بالق ــراس وخيرجوه احل
- أنــت ىف موقــف قــوة.. هــم مــن ســيحتاجون إليــك.. ال تضعف أنــت األقوى.. 

أنــت ىف موقــف قــوة.. هــم مــن ســيحتاجون  إليك.. ال تضعــف أنت األقــوى...
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ــيحة  ــة فس ــل غرف ــون ىف داخ ــع جيلس ــط كان اجلمي ــاعة بالضب ــرور س ــد م بع
وأمامهــم مكســيم الــذى تطلــع إىل جــارس اجلالــس عــى أريكــة أمامــه، أمــا التابوت 
فقــد وضــع عــى منضــدة خشــبية وبجــواره وقــف رجــلن مدججــان بالســلح، 
بينــا كانــت إلينــا ويــورى ىف آخــر الغرفــة مقيديــن ومهــا ينظــران إىل التابــوت.. ىف 
حــني كان اليكــي جالًســا بجــوار مكســيم وهــو يفــرك يديــه ىف عصبيــة.. وجــارس 

يتحــدث هبــدوء إىل مكســيم:
- هــذه رشوطــى يــا ســيد مكســيم وإال أقســم لــك أنــى لــن أتــرك مــن مكانــى 
شــرًبا واحــًدا، ولــو ظلــت تلــك املوميــاء امللعونــة ألــف عــام  ولتذهــب طقوســكم 

وحربكــم ومجاعتكــم إىل اجلحيــم..
أشــعل مكســيم ســيجارته ىف عصبيــة واضحــة وهــو ينظــر إىل اليكــي نظــرات 

ذات مغــزى موجًهــا حديثــه جلــارس:
ــا،  ــا ليــس إلمــلء رشوطــك علين ــت هن ــا ســيد جــارس، أن ــت ال تفهــم ي - أن
فالوقــت يدامهنــا، وكــن عــى ثقــة أنــك ســتتعاون ىف كل األحــوال شــئت أم أبيــت، 

فــل داعــى لــكل تلــك األفعــال..
- لقد أخربتك بكل رشوطى ولن  أتدث مرة أخرى ىف هذا الشأن..

كان الوقــت فعــًل قــد بــدأ يدامههــم، وخصوًصــا أن الصالــة الكــربى املوجــودة 
ــعة  ــم ىف التاس ــدء املراس ــًدا لب ــاء متهي ــتقبل األعض ــدأت تس ــد ب ــت ق ــرص كان بالق
مســاء، ممــا يعنــى أنــه مل يتبــَق ســوى ثــلث ســاعات ونصــف فقــط وجيــب إحضــار 
ــذا  ــرصخ ىف ه ــت ت ــى كان ــى الت ــاة احلب ــوار الفت ــة بج ــدة املقدس ــاء إىل املنض املومي
الوقــت..كان مكســيم ينقــل بــرصه مــا بــني جــارس واملوميــاء واليكــي.. ومــرات 
نحــو إلينــا التــى مل تتوقــف عــن الســب ويــورى الــذى كان ينتظــر شــيًئا مــا لكنــه مل 

حيــدث...
هــز مكســيم رأســه ىف يــأس ثــم اقــرتب مــن اليكــي مشــًرا إليــه بعينيــه 
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ليتــرصف.. وبالفعــل اقــرتب مــن جــارس ثــم هــوى بقبضــة يــده عــى وجــه جــارس 
املقيــد والــذى انفجــرت الدمــاء مــن أنفــه حتــى لوثــت قميصــه.. فتغــرت ملمــح 
ــيم  ــق مكس ــار ضي ــا آث ــة، مم ــة عالي ــدر ضحك ــيطانية وأص ــح الش ــارس إىل امللم ج
واليكــي الــذى هــوى بقبضتــه مــرة أخــرى عــى وجــه جــارس، لكــن الضحــكات 
زادت بشــكل شــبه هســترى.. ممــا جعــل اليكــي يتوقــف فجــأة وهــو ينظــر إىل 
إلينــا التــى كانــت تــرصخ عليــه بالتوقــف عــن إيــذاء جــارس، فاقــرتب منهــا جاذًبــا 
إياهــا مــن شــعرها ناحيــة جــارس الــذى كان وجهــه مغطــى بالدمــاء، وال يــزال عــى 
ضحكاتــه وملحمــه الغريبــة.. ثــم أخــرج مسدســه ليضعــه عــى جبهتهــا صارًخــا 

ىف جــارس:
- أقســم لــك إن مل تتقــدم اآلن وتفتــح هــذا التابــوت امللعــون ســأقتلها أمامــك 

اآلن ..
وقــف جــارس عــى قدميــه وقــد تلــون وجهــه للــون األســود تقريًبــا وتــول اىل 
ــة وتبدلــت الضحكــة إىل مــا يشــبه احلرجــة، ثــم فوجــئ  ملمــح شــيطانية مرعب
اجلميــع بصــوت غريــب خيــرج منــه قائــًل وبلغــة روســية وســط رعــب كل احلضور 

بــا فيهــم يــورى وإلينــا:
أنــا  لــن أضعــف..  إيّل..  مــن ســتحتاجون  أنتــم  قــوة..  أنــا ىف موقــف   -

األقــوى.. أنــا  األقــوى.. 
أبعــد اليكــي املســدس عــن جبهــة إلينــا التــى كانــت تنظــر إىل جــارس ىف ذهــول 
بينــا تولــت ملحمــه إىل اللــون الطبيعــى، وهــو ال يــدرى مــا تلــك الكلــات التــى 
خرجــت مــن فمه،بينــا اقــرتب مكســيم منــه قائــًل بروســية هــو اآلخــر وهــو ينظــر 

مبــارشة ىف عينيــه:
ــك تتحــدث الروســية.. وإن  كنــت ال تتحدثهــا فهــذا أمــر غريــب  ــم أن - مل أعل
ولكنــى أصــدق كل مــا تفوهت به.. أنت األقوى اآلن.. ســنقوم بتنفيــذ كل طلباتك..
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قاطعه اليكي قائًل: 
- سيدى.. ال زال لدّى من الوسائل التى ستجعله .....

قاطعه مكسيم بغضب هائل هو اآلخر :
- صــه أهيــا الغبــي.. وال ختــرج ذلــك املخلــوق الكائــن ىف أعاقــه.. فلتنفــذ لــه 
مــا أراد فحســب.. جهــز ســيارة تنقــل إلينــا ويــورى إىل خــارج القــرص ومــن هنــاك 

دعهــم يرحلــون ..
- يرحلون..؟!!، وملاذا قبضنا عليهم منذ البداية يا سيدى..؟

رصخ  مكسيم بغضب ىف اليكي:
- قلــت لــك ال تقاطعنــى أهيــا الغبــي، أنــا لســت عــى اســتعداد للخســارة أبــًدا، 
واالنتظــار لســنوات وســنوات أخــرى قــد ال يتحقــق معهــا حلمــى أبــًدا، فإمــا أن 

تصمــت وتنفــذ أوامــرى أو تغــرب عــن  وجهــى وال أراك أبــًدا.
نكــس اليكــي رأســه ىف خضــوع بينــا اقــرتب مكســيم مــن إلينــا وهــو ينظــر 

إليهــا واضًعــا يــده عــى وجنتيهــا ىف حنــان:
- أتعلمــني يــا إلينــا لــو مل نكــن ىف هــذا املوقــف الــيء لكنــت وددت أن 
تكونــى بجــوارى دائــًا، فأنــا ال زلــت أكــن كل احــرتام وتبجيــل لوالــدك الراحــل.. 
ال تكرهينــى بــاهلل عليــك ربــا هــى أقدرانــا التــى جتعلنــا نأخــذ خطــوات ىف حياتنــا 
وننــدم عليهــا بعــد فــرتة.. أرجــو أن تقبــى اعتــذارى يــا بنيتــى ولكنهــا تلــك التقاليد 
التــى تلزمنــى أن أقــوم بــا كنــت ســأقوم بــه.. ســتخرجني اآلن مــع يــورى ىف ســيارة 
خاصــة إىل املــكان الــذى تريدينــه ثــم تقومــى باالتصــال هبــذا  الرجــل بعــد ســاعة 

كــا أخربنــا لتبلغيــه أنــِك بخــر، ووقتهــا ســيقوم بمســاعدتنا..
ــه وهــو تنظــر إىل  ــم حــل قيدهــا فاقرتبــت مــن جــارس لتهمــس ل كانــت قــد ت

ــارشة : ــه مب عيني
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- جــارس أتتذكــر أســاء كل األماكــن التــى أخربتــك هبــا...؟، األمــور ســتمر 
عــى مــا يــرام ال تقلــق أو ختــاف ســأكون بجــوارك دائــًا.

ابتسم جارس هلا قائًل :
- أنا ال أخاف فأنا األقوى.. هم من حيتاجون إىّل ..

- إن عينيك غريبة الشكل يا جارس، لكنى سأدعو اهلل بنجاتنا..
جذهبــا اليكــي مــن يدهــا فهــوت بيدهــا عــى وجهــه، حــاول أن هيــوى بيــده 
عــى وجههــا كــا فعلــت لكــن مكســيم أمــره أن خيرجهــا فــوًرا..  وبالفعــل خرجوا 

مــن الغرفــة بعــد أن تطلعــت إىل جــارس مبــارشة..
ــه  ــد جراح ــاص ليضم ــب خ ــه طبي ــر إلي ــد أن ح ــة بع ــارس ىف الغرف ــل ج ظ
ويقــوم بتدبيــس حاجــب جــارس بعــد أن أصابــه اليكــي بســبع غــرز كاملــة فيــه..
ــد  ــره فق ــذى كان ينتظ ــال ال ــارس االتص ــى ج ــا تلق ــة تقريًب ــني دقيق ــد أربع وبع
أخربتــه إلينــا أهنــا بأمــان اآلن هــى ويــورى كــا أخربتــه أهنــا لــن تتخــى عنــه أبــًدا..
أشــار ملكســيم أن يعلــن عــن بــدء الطقــوس، فقــد اقرتبــت الســاعة مــن الثامنــة 
وعليــه أن يتــرصف.. واســتدعى حارســني بجــوار البــاب لرفعــا التابــوت ونقلــه 
إىل مقــر االجتــاع ىف األســفل.. وبالفعــل ســار اجلميــع ومــن خلفهــم جــارس الــذى 
كان يضــع يــده مــكان تقطيــب جرحــه متأمًلــا وهــو يتذكــر كيــف ســيتم حــرق تلــك 

املوميــاء وســط كل تلــك احلراســة املشــددة تنفيــًذا ألوامــر بدزمــران.
****

ســار اجلمــع حتــى وصــل إىل البهــو اخلارجــى لينحرفــا إىل مدخــل جانبــي ســارا 
ــم عرجــوا مــرة أخــرى إىل اليســار ووقفــوا أمــام بابــني  ــن مــرًتا ث ــه حــواىل عري في
كبريــن، ومــا إن رآهــم احلــراس حتــى قامــوا بفتــح البــاب وبمجــرد دخوهلــم وجــد 
جــارس أن البهــو عبــارة عــن مــكان فســيح جًدا يشــبه إىل حــد كبر صــاالت الكنائس 

الكــربى وبــه عــدد كبــر مــن األعضــاء الذيــن قامــوا احرتامــًا ملــرور املوميــاء.. 
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ــع حتــى وصلــوا إىل رصح الكنيســة الــذى يرتفــع لعــدة درجــات  ســار اجلمي
فلــم يصعــد احلــرس بــل ناولــوا التابــوت إىل ثلثــة مــن رجــال الديــن الذيــن 
أمســكوا التابــوت ليضعــوه عــى منضــدة خشــبية بعيــدة متيهــدًا لفتــح التابــوت.. 
مل يســمحا جلــارس بالصعــود اآلن، فجلــس بالصــف األول، وكان بجــوار مكســيم 
ــرس  ــض ح ــي وبع ــه كان اليك ــن خلف ــون وم ــوداء الل ــاءة س ــدى عب ــذى ارت ال

ــداء.. ــيم األش مكس
ــو ىف  ــواء البه ــدأت أض ــا ب ــة عندم ــون وخاص ــو إىل اجلن ــه يدع ــر كل كان األم
ــى كان يتصاعــد  ــة رجــال مــن املجمــرة الت ــا اقــرتب الثلث ــا، بين اخلفــوت تدرجيًي
ــن  ــوى وم ــدر الق ــن املخ ــوع م ــا ن ــارس أهن ــتنتج ج ــة، اس ــور قوي ــة بخ ــا رائح منه
خلــف املجمــرة كان هنــاك ســتارة ســميكة زرقــاء اللــون.. ثــم أشــاروا إىل جــارس 

ــة : ــًل بإنجليزي ــه قائ ــه فاقــرتب مكســيم مــن أذن ــا يريدون ــم يفهــم م بالتقــدم فل
ــذ  ــك اآلن تنفي ــك وعلي ــع مطالب ــت مجي ــد حقق ــارس.. لق ــيد ج ــا س - دورك ي

ــدك. وع
نظــر جــارس إىل مكســيم الــذى شــعر أنــه يتايــل ويســر بصعوبــه لكنــه كاد أن 
هيــوى مــرة أخــرى فســنده مكســيم وقتهــا تأكــد جــارس أن تلــك املبخــرة امللعونــة 
ــون  ــك امللع ــه ذل ــوم ب ــا كان يق ــون مم ــس ملع ــا كطق ــدر م ــى خم ــل ع ــوى بالفع تت

ــبوتني..  راس
تامــل عــى نفســه وقــام بالصعــود إىل املــرح وهــو يتطلــع إىل رجــال الديــن، 
ــرتب  ــوت واق ــدوء إىل التاب ــدم هب ــوت.. فتق ــدم إىل التاب ــه بالتق ــاروا إلي ــن أش الذي
مــن الغطــاء اخلشــبي لرفعــه بــكل هــدوء ليجــد تلــك املوميــاء املســكونة تقبــع ىف 
التابــوت.. شــعر وقتهــا أهنــا تنظــر إليــه أو تتحــرك حتــى هتــرب مــن تــت قبضتــه 
ــه أيضــًا تولــت االبتســامة إىل قهقهــة وســط  ــه.. ورغــًا عن ــه ابتســم رغــًا عن لكن
دهشــة رجــال الديــن الذيــن مل جيــروا عــى التقــدم كــا أخربهــم مكســيم.. كان 
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ــا  ــرى ورائه ــو جي ــوت وه ــل التاب ــرى بداخ ــر وجت ــاء تصغ ــعر أن املومي ــارس يش ج
حتــى مَتَّلــك منهــا أخــًرا.. فرفــع املوميــاء هبــدوء كمــن حيمــل طفــًل صغــًرا 
واقــرتب مــن املــكان املطلــوب منــه أن يضعهــا فيــه وبالفعــل وضعهــا عــى املنضــده 

ــه أحــد.  ــا وقتهــا اســتند إىل اجلــدار ومل يشــعر ب بجــوار املبخــرة متاًم
ــع  ــد بدايتهــا وقــف اجلمي ــوات وعن ــلوة الصل ــدء ىف ت كان كل مههــم هــو الب
ليبــدأوا ىف ترديــد صلــوات معينــة بأصــوات جهوريــة وهــم يشــرون إىل املوميــاء 
وكلــا ازدادت الصلــوات كلــا انــزاح جــزًءا مــن تلــك الســتارة حتــى تــم فتحهــا 
أخــًرا.. وبمجــرد فتحهــا رأى جــارس فتــاه تــت تأثــر املخــدر ترقــد هبــدوء عــى 
مائــدة العمليــات ومــن فوقهــا عــدة مصابيــح قويــة وبجوارهــا أدوات اجلراحــة.. 
وبمجــرد إزالــة الســتارة بالكامــل ظهــرت هنــاك صــورة كبــرة لراســبوتني نبيهــم 

املزعــوم ووقتهــا تــم إظــلم كل املــرح.. 
ابتعــد جــارس عــن مــكان العمليــة خوًفــا مــن رؤيــة الدمــاء بينــا صعــد مكســيم 
ــن  ــرب م ــكان بالق ــى م ــف ع ــو يق ــواء وه ــه األض ــلطت علي ــد تس ــرح وق إىل امل

ــًل وســط اجلمــوع : منضــدة العمليــات قائ
ــام  ــر ع ــن أكتوب ــر م ــث ع ــوم الثال ــذا الي ــل ه ــزاء.. ىف مث ــى األع - أصدقائ
ــن  ــلد االب ــم مي ــهد مراس ــوف ليش ــل انطون ــد ميخائي ــا اخلال ــف زعيمن 1992 وق

ــيطان .  ــي الش ــا نب ــة لنبين ــروح العظيم ــول ال ــة حل ــر.. وحلظ املنتظ
وســوف أبــدأ بكلاتــه اخلالــدة التــى أود إعادهتــا عــى أســاعكم قبــل أن يســقط 
ــد تلــك  ــم اخلال ــال الزعي ــع رصعــى بعــد هجــوم الرطــة الروســية..لقد ق اجلمي
ــو  ــا.. وه ــاء مجاعتن ــدث ألبن ــى أهــم ح ــى سنشــهد ع ــا أبنائ ــوم ي ــات ... الي الكل
ــا  ــامل.. إن مجاعتن ــص الع ــنوات.. خمل ــذ آالف الس ــا من ــر ..ابنن ــن املنتظ ــلد االب مي
الدينيــة يــا أبنائــي منــذ نشــأهتا عــى أيــدى األب راســبوتني املعظــم وهــى الزالــت 
تلقــي أشــد حــاالت اإلنــكار واالهتامــات والظلــم، لدرجــة أن مــن ُيشــتبه فقــط 
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ــرات  ــر املخاب ــا ألوام ــوًرا تبًع ــه ف ــم قتل ــة، يت ــتى الطائف ــو خاليس ــا ه ــه إىل م بانتائ
الروســية.. أيوجــد ظلــم أكثــر مــن ذلــك..؟، إهنــم ال يعلمــون أننــا ســنحكم 
ــداًل  العــامل.. ســنحكم كــا أراد املعظــم راســبوتني.. ســنجعلهم يذرفــون الدمــاء ب
مــن الدمــوع مقابــل ســنوات القهــر والظلــم والقتــل التــى عاثــوا فيهــا فســاًدا عــى 
مــدار العقــود املاضيــة.. لقــد حانــت أخــًرا حلظــة ميــلد احلقيقــة يــا أبنائــي..  حلظــة 
ميــلد نبــي الشــيطان الــذى ســيأتى إىل هــذا العــامل وحيكمــه لقــرون عديــدة بعــد أن 
يبلــغ عامــه احلــادى والعريــن ىف مثــل هــذا اليــوم.. هــذا النبــى ســيظهر مــن رحــم 
ــن الشــيطان األعظــم ىف هــذا  ــلد اب تلــك األم املقدســة العــذراء ليكــون أخــًرا مي
اليــوم املقــدس ىف الثالــث عــر مــن أكتوبــر نفــس تاريــخ ميــلد معلمنــا ومرشــدنا 
راســبوتني ليملــك قــوة الشــيطان اخلارقــة مــن أبيــه وقداســة أمــه العــذراء، وأذكركم 
ىف مثــل هــذا اليــوم بعــد واحــد وعريــن عاًمــا ســيتم معموديــة مرشــدنا الروحــى 
القــادم والــذى ســيتم عــى يديــه إعــادة جمــد معلمنــا األوحــد راســبوتني، وبمجــرد 

إمتــام املراســم وميــلد الطفــل ســتحل الــروح املقدســة ىف هــذا الطفــل املقــدس .
اســتمر مكســيم ىف الــرح وتــلوة بعــض الصلــوات ومــن خلفــه كان اجلميــع 
ــا وهــو  ــه، وبين ــع عن ــذى انشــغل اجلمي ــا فيهــم جــارس نفســه ال ىف نشــوة بالغــة ب
جالــس كان هنــاك مــن هيمــس باســمه بجــواره متاًمــا.. حــاول النظــر لكــن الظــلم 
ــة أى شــىء فاقــرتب مــن املــكان ليجــده حاجــز خشــبي مفــرغ  ــه مــن رؤي مل يمكن
ــًدا أن  ــه متأك ــا جعل ــرتاف مم ــد االع ــذى يري ــخص ال ــس الش ــه كان جيل ــن خلف وم

املــكان كان لكنيســة مــا. 
- جارس.. اقرتب أال تعرفنى ..؟

مل يصــدق جــارس نفســه عندمــا وجــد إلينــا ىف هــذا املــكان الضيــق وبجوارهــا 
ــول  ــف ح ــم الت ــا ث ــد م ــراه أح ــه ال ي ــد أن ــه ليتأك ــن حول ــارس م ــر ج ــوري.. فنظ ي

ــًل ىف دهشــة: احلاجــز اخلشــبي قائ
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- اللعنة.. ملاذا أتيتم..؟، أمل خترجا بعيًدا عن هذا القرص امللعون..؟
- يــورى كان عــى درايــة بتفاصيــل القــرص وبمجــرد أن خرجنــا منــه وأصبحنــا 
بعيــًدا عــن أنظــار رجــال مكســيم عدنــا إىل أحــد الراديــب الريــة التــى أفضــت 
بنــا إىل هبــو الكنيســة ذلــك.. لقــد أخربتــك أنــى لــن أتــركك واآلن هيــا فلتهــرب 

مــن هــذا املــكان مــع يــورى .
ا ..ال داعى ل....... - لن أتركك إال بعد أن هنرب سويًّ

قاطعته إلينا ىف ضجر:
- صــه.. إن هنــاك مــن األمــور مــا مل تســم بعــد، وســوف يبــدأ العــرض خــلل 
دقائــق، انصــت إىّل ســوف ختــرج مــع يــورى عــن طريــق أحــد الراديــب القريبــة.. 

هيــا يا جــارس..
- أخربتك أننى لن أترك إال ....

ــلغ  ــول إلب ــف املحم ــق اهلات ــن طري ــدث ع ــت يتح ــذا الوق ــورى ىف ه كان ي
اجلانــب اآلخــر بــرورة التحــرك فــوًرا.. ومــا إن انتهــى مــن حديثــه تــرك بخفــة 

نحــو إلينــا وجــارس قائــًلىف حنــق:
- أما زلتا تتحدثان هيا أخرجا اآلن من فضلكا..

هتفت إلينا متسائلة:
- ملن كنت تتحدث يا يورى ..؟

- إلينــا ليــس ذلــك مــن شــأنك بــاهلل عليــِك اخرجــى اآلن ســوف تســرين مــن 
هــذا اجلانــب لتعرجــى يمينــًا ثــم..

قاطعتــه إلينــا وهــى ختــرج مــن بــني طيــات ثياهبــا مسدًســا وجهتــه ناحيــة يــورى 
قائلــة ىف تــٍد:

- مع من كنت تتحدث اآلن أهيا اخلائن..؟
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اندهــش جــارس مــن تــول األمــر وفــزع إلينــا وابتســم يــورى باســتهزاء وهــو 
ينظــر إىل جــارس قائــًل بعصبيــة:

- يبدو أن صديقتك ُجنت يا جارس.. أنا فقط..
ــا  ــب موجًه ــًل بغض ــارس قائ ــه ج ــر ىف وج ــو اآلخ ــلحه ه ــهر س ــأة أش وفج

حديثــه إىل إلينــا:
- أيتهــا احلمقــاء.. أقســم لــِك إن مل تتحركــى اآلن لتخرجــا مــن تلــك الفتحــة 

ســأقتل صديقــك هــذا عــى الفــور..
نظــرت إلينــا إىل املســدس املشــهر ىف وجــه جــارس، ومسدســها ىف وجــه يــورى 
وفجــأة دوى إنفجــار ىف البــاب اخلارجــى أعقبــه إطــلق نــران ومــا هــى إال 
حلظــات  حتــى تــم عــودة التيــار الكهربائــى لتغمــر األضــواء املــكان مــرة أخــرى 
ويفاجــأ اجلميــع بدخــول إيفــان الزعيــم األصــى للجاعــة ومــن خلفــه عــرات 
مــن األعضــاء واحلــرس اخلــاص بــه وبجــواره كان ابنــه ذلــك النبــى املزعــوم 

املمســوس ..
مل تصــدق إلينــا نفســها عندمــا شــاهدت تــول األمــر ووصــول إيفــان وكل مــن 
األعضــاء القدامــى الذيــن مل ينجــح مكســيم ىف اســتالتهم نحــوه.. قفــز بعــض مــن 
احلــراس إىل املــرح ليلقــوا القبــض عــى مكســيم الــذى كان مذهــواًل مــن تغــر 
ــى األرض  ــى ع ــده ملق ــه وج ــي لكن ــن اليك ــث ع ــاول البح ــا.. ح ــف متاًم املوق

وبجــواره  أحــد احلــراس يصــوب ســلًحا آلًيــا عــى رأســه..
صعــد إيفــان وســط مســاعدة اجلميــع إىل املــرح ومــا إن صعد حتــى وقف كل 
مــن بالقاعــة احرتاًمــا وتبجيــًل مــرة أخــرى وبــدأوا ىف اهلتــاف بحيــاة الزعيــم إيفــان 
ــا ال تصــدق نفســها فخرجــت  ــت إلين ــات عــى مكســيم اخلائن..كان ــاء اللعن وإلق
مــن خمبأهــا رسيًعــا لتنظــر بتشــٍف إىل اليكــي الــذى اندهــش مــن صعودهــا فجــأة 
عــى املــرح.. بينــا ذهبــت رسيًعــا إىل إيفــان لتحتضنــه ىف حــني وقــف جــارس غــر 
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واٍع لــكل مــا حيــدث..كان يشــعر أنــه داخــل متثيليــة مــا، فهــو ال يعــى أى حــرف 
ممــا يــدور حولــه، كان فقــط لديــه مهمــة واحــدة هــى حــرق املوميــاء.. لكــن هــل 
تقبــل إلينــا ذلــك..؟، هــل إذا ملحتــه يقــوم بتلــك الفعلــة ســترتكه.. كان بــني ناريــن 
هــل ينفــذ كلم بدزمــران أم هيــرب ويــرتك األمــر كــا هــو، وخصوًصــا بعــد 
ــام املوقــف ككل..؟، وىف وســط األحــداث  ــا ورفاقهــا ىف اســتعادة زم نجــاح إلين
انتبــه لعــدم صعــود يــورى إىل إلينــا، فنظــر إىل حيــث كان يقــف فلــم جيــده.. تفقــده 
ــة  ــة فوجــده مســترًتا ىف أحــد األركان القريب بنظــره ىف أنحــاء تلــك القاعــة املجنون
ــا إىل  شــاهًرا مدفــع آىل رسيــع الطلقــات نحــو أحــد مــا عــى املــرح.. نظــر رسيًع
إلينــا فوجدهــا ىف مــكان آخــر، ومــا هــى إال حلظــات حتــى دوى صــوت إطــلق 

النــران.. 
فتــح جــارس عينيــه عــى مرصاعيهــا وهــو يشــاهد تلــك املذبحــة.. مخــس ثوانــى 
فقــط مــرت كأهنــا دهــر وأمامــه كان إيفــان يســقط مرجــًا ىف دمائــه وبجواره مكســيم 
وكذلــك رجــال الديــن الثلثــة.. وقفــت إلينــا تــرصخ وهــى جتثــو عــى األرض بينــا 

ســاد اهلــرج واملــرج ىف أرجــاء املــرح، وســمع وقتهــا انفجــار ضخــم ىف اخلــارج..
ــة  ــت موضوع ــعلة كان ــك ش ــاء، فأمس ــكان املومي ــن م ــرب م ــف بالق كان يق
داخــل املبخــرة وأســقطها عــى املوميــاء التــى مــا لبثــت أن اشــتعلت النــران فيهــا 
رسيًعــا، وقتهــا أقســم جــارس أنــه وجــد شــيًئا مــا أســود اللــون خيــرج صارًخــا منهــا 

ــا إىل األعــى..  بعــد أن اشــتعلت النــران ىف مجيــع مــن كان فــوق املــرح ملتوًي
أفــاق عــى جســد إلينــا وهــى تلقــي بنفســها فوقــه وســط النــران التــى أصبحت 
تيــط هبــم مــن كل جانــب.. ورصاخ اجلميــع وســعاهلم مــن قنابــل الغــاز املســيلة 

للدموع..
ــا إىل خلــف احلاجــز اخلشــبي الــذى  ــده رسيًع ــه مــن ي مل يشــعر إال وهــى جتذب

ــى اقتحمــت املــكان.. ــه وســط جحافــل الرطــة الروســية الت ــا إلي زحف
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ولكــن لأســف مل تكــن وحدهــا مــن انتبهــت للحاجــز فقــد تبعهــم اليكــي 
وعينــاه تــكاد تنفجــران مــن الغيــظ،كان املمــر خلــف احلاجــز اخلشــبي ضيــق 
ويمتــد إىل عــدة أمتــار ثــم ينحــرف بزاويــة قائمــة إىل اليســار خلــف املــرح 
املنصــوب، وكانــت إلينــا تــاول أن تتذكــر كيــف دخلتــه لكنهــا لأســف اكتشــفت 
أهنــا ســارت إىل غرفــة خطــأ، فعــادت مــرة أخــرى مــع جــارس وســارا ىف االجتــاه 
الصحيــح، لكــن تناهــى إىل مســامعها رصاخ فلديمــر  ابــن إيفان..فتوقفــت فجــأة 

ــل.. ــًدا فقــد كان الــرصاخ أقــرب هلــا ممــا تتخي وهــى تنصــت جي
و ىف غرفــة جمــاورة كان اليكــي حيــاول اهلــروب خلــف إلينــا ليقتص منهــا بعدما 
حــدث بعــد أن اجتاحــت جحافــل الــرط الروســية املــكان وإطلقهــا النــران عــى 
كافــة األعضــاء لتقــيض لأبــد عــى تلــك اجلاعــة، ولكــن ىف طريقــه وجــد فلديمــر 
يقــف أمامــه فجــأة.. وكان احللــم الــذى طاملــا حلمــه اليكــي بالقضــاء عــى ذلــك 
ــم  ــه فل ــن مسدس ــه م ــي رصاص ــق اليك ــق أخًرا،أطل ــد تق ــوس ق ــاب املمس الش
تصــب فلديمــر إال ىف بطنــه ممــا أثــاره أكثرومــا هــى إال حلظــات حتــى كان االثنــان 
يشــتبكان ىف قتــال طاحن..كانــت الغلبــة فيــه لفلديمــر الــذى نجــح ىف كــر قــدم 
اليكــي الــذى كان يــرصخ مــن األمل بينــا اآلخــر كان حياول فقــط الوصــول إىل رقبته 

أو وجهــه لفــقء عينيــه..ىف حــني كانــت دمــاء فلديمــر تســيل بغــزارة ..
ــه  ــو هيامج ــس وه ــه بالق ــا فعل ــر م ــو يتذك ــدة وه ــب بش ــى الرع ــاب اليكس انت
ليجلــس عــى ظهــر اليكــي جاذًبــا أقدامــه إىل أعــى وســط رصاخ اليكــي الــذى 
حــاول أن يصــل إىل ســيخ حديــدى موضــوع بالقــرب مــن مدفــأة قديمــة والــذى 
ــذى  ــر ال ــة فلديمي ــوة ىف رقب ــكل ق ــرزه ب ــث أن غ ــا لب ــم م ــل ث ــه بالفع ــل إلي وص
وقــف صارًخــا بينــا انتهــز اليكــي الفرصــة ليخــرج وهــو يعــرج عــى قدميــه إىل 
ــد  ــارس بع ــى وج ــت ه ــى دخل ــا.. الت ــا إلين ــت منه ــى أت ــر الت ــرى غ ــة األخ اجله
عــدة دقائــق لــرتى فلديمــر وهــو يشــر إليهــا ىف توســل فرصخــت هــى األخــرى 

ــة .. ــواره باكي ــس إىل ج لتجل
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اندهــش جــارس مــن ذلــك الشــاب األمهــق الــذى تبكــى عليــه إلينــا بحرقــة.. 
وهــو بــني ســكرات املــوت متمتــًا بعــدة كلــات إليهــا ومهــا يتحدثــان بلغتهــم التــى 
ــرح  ــل امل ــدث داخ ــا حي ــى م ــان ع ــد االطمئن ــط يري ــيًئا..كان فق ــا ش ــه منه مل يفق
حيــث هــذا الدخــان الــذى يصــل إليــه مــع الرصخــات املتعاليــة وطلقــات النــران، 
بعــد أن تأكــد أن املوميــاء قــد أصبحــت متفحمــة وأنــه قــد أنجــز مهمتــه ىف نجــاح.. 
ــًرا وهــو يقــرتب مــن الشــاب الــذى كان ىف طريقــه للمــوت  ــدو متأث حــاول أن يب
ــر إىل  ــه نظ ــر لكن ــه أكث ــعر بدن ــج فاقش ــرودة الثل ــت ىف ب ــى كان ــه الت ــك يدي فأمس

جــارس ىف راحــة كمــن ذهــب أملــه وابتســم لــه وبعــد حلظــات فــارق احليــاة ..
توقفت إلينا وهى متسح دموعها لتهتف ىف مرارة: 

- اليكي.. ذلك امللعون اليكي.
- إلينا ..ليس ذلك وقته ..علينا اهلرب حااًل.

وجذهبــا مــن يدهــا ليخرجــا رسيًعــا مــن الغرفــة ليســتمرا ىف الركــض.. كانــت 
تنظــر إىل املمــر املمتــد أمامهــا وهــى تتوقــع أن يظهــر اليكــي بــني احلــني واآلخــر..
ــد  ــتنًدا إىل أح ــا مس ــي مكوًم ــدت اليك ــة وج ــن اجلانبي ــد األماك ــل ىف أح وبالفع
اجلــدران منتظرهــا وهــو يشــهر مسدســه ىف وجههــا ىف صمــت، كانــت إلينــا أمــام 
حلــني.. إمــا أن ترفــع مسدســها فجــأة وتقتلــه، لكــن جــارس كان يقــف حائــًل دون 
ذلــك، ولكــن مــع احلركــة الريعــة قــد تســتطيع اقتناصــه بطلقــة، أمــا احلــل اآلخــر 
ا إىل املمــر املقابــل رسيًعــا..  ــا ثــم يعــدوان ســويًّ كان يقتــى أن تدفــع جــارس جانًب
مــدت يدهــا هبــدوء لتتحســس مسدســها إال أهنــا مل جتــده فحزمــت أمرهــا رسيعــًا، 

بينــا اســتند اليكــي إىل اجلــدار قائــًل بســخرية:
- أخــًرا ســأقتلك أيتهــا العاهــرة.. إن هنايــة اجلاعــة كانــت عــى يديــك وعــى 

أيــدى ذلــك املــرصي امللعــون أخربينــى مــن ســأقتله أواًل..
ــع  ــا تدف ــه إلين ــت في ــذى كان ــت ال ــس الوق ــه ىف نف ــق رصاصت ــو يطل ــا وه قاهل
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ــذى  ــى ال ــط رصاخ اليكس ــا وس ــا منه ــا رسيًع ــة ليخرج ــة اجلانبي ــارس إىل الغرف ج
ــران. ــق الن ــو يطل ــا وه ــق خلفه إنطل

ــرات  ــد املم ــرى إىل أح ــرة أخ ــادت م ــت وع ــروج فتوقف ــكان اخل ــرت م تذك
اجلانبيــة لتدخــل إىل غرفــة ضيقــة وتقــف أمــام بــاب حديــدى فنظــرت إىل جــارس 

ــل بصــوت واهــن: ــة قائ ــكاد تلتقــط أنفاســها بصعوب وهــى ت
- هيا..

- هيا ماذا..؟، اخرجى أنِت أوالً.
ــن  ــح م ــن يفت ــول مرتي ــة بط ــورة ضيق ــة ماس ــى هيئ ــاب ع ــارس.. إن الب - ج
الداخــل فقــط ويفتــح ملــدة مخــس ثوانــى ثــم يغلــق لُيفتــح بعدهــا بثلثــني ثانيــة ملــدة 
ا فهيــا بــاهلل  مخــس ثوانــى أخــرى فــل تضيــع الوقــت، فلــن نســتطيع أن نخــرج ســويًّ

عليــك، ســأخرج مــن خلفــك.
- ال.. فلتخرجى أنِت أوالً ثم أخرج أنا بعدك.

- جــارس أهيــا الغبــي.. إنــك لــن تســتطيع تشــغيله، فلتخــرج بــا جارس..أخــرج 
مــن فضلــك وســأحلق بــك..

- ال لن أترك.
- اللعنة إن اليكي ىف طريقه إلينا سأوقفه ثم سآتى من خلفك ..

- لكنِك ال متلكني أى سلح..
ــا  - أهيــا الغبــي.. إن معــى قنبلة،ســألقي هبــا خــارج البــاب قبــل أن يأتــى إلين
وإن مل يــأِت فعنــد خروجــى ٍســألقي هبــا إىل الغرفــة هيــا ال تضيــع وقتنــا، ولكنــى 

أريــدك أن تعــرف قبــل ذلــك أنى...أنــى.. 
- أنك ماذا..؟

- أنــى أحبــك.. ومل أشــعر هبــذا احلــب مــن قبــل.. وأخــاف عليــك أكثــر مــن 
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نفــي.. بــاهلل عليــك اهــرب اآلن وســأكون ىف أعقابــك..
مل يشــعر جــارس بنفســه إال وهــو حيتضــن إلينــا بقــوة ويضمهــا إىل صــدره وهــو 
ينظــر إىل عينيهــا اللتــني ترتقرقــان بالدمــوع التــى اســتطاع أن يلمحهــا رغــم ظــلم 

الغرفــة.. دفعتــه إلينــا قائلــة: 
- واآلن هيا..

و بالفعــل فتحــت البــاب فخــرج جــارس عــى ركبتيه..وســمع البــاب يغلــق.. 
خــرج إىل الغابــة حيــث كان القمــر مكتمــًل ليلقــى عــى الغابــة مــن حولــه بضــوء 
فــيض يشــبه ضــوء النهــار، كان جــارس يضــع يــده عــى قلبــه الــذى كان يشــعر بــأمل 
شــديد مــن حديــث إلينــا إليــه، ولكــن بمجــرد أن رفــع يــده مــن عــى قلبــه حتــى 
أصابــه ذعــر قاتــل فقــد نظــر إىل كلتــا يديــه التــى كانــت مغطــاة بدمــاء دافئــة.. نظــر 
إىل مــكان قلبــه فوجــده ملطخــًا بالدمــاء.. فأصابــه الذعــر فلمــس قلبــه لوسوســته 
أن يكــون قــد أصابــه طلــق مــا ..لكن....اللعنــه تلــك هــى الرؤيــه.. أيكــون...؟

ــى أصابــت  ــون اليكــي والت ــى أطلقهــا ذلــك املجن نعــم لقــد كان الطلقــة الت
ــة وراء  ــرت دقيق ــر.. م ــر ومت ــر ومت ــى مت ــت الثوان ــه ىف رعب..كان ــر حول إلينا..نظ
البــاب  أمــام  املاســورة حتــى توقــف  مــرة أخــرى إىل داخــل  أخــرى ..فعــاد 
ــل إىل  ــرق وص ــن الط ــه م ــد دقيق ــن بع ــا يديه..لك ــرق بكلت ــذ يط ــدى وأخ احلدي
مســامعه صــوت انفجــار هائــل بداخــل الغرفــة وقــد ارجتــت املاســورة احلديديــة، 
ولكــن ذلــك مل حيطــم البــاب احلديــدى امللعــون.. زحــف جــارس مــرة أخــرى إىل 
ــدوى.. ــن دون ج ــارج ..ولك ــه باخل ــن مكان ــا م ــى إلين ــح ع ــو يصي ــارج وه اخل
اســتمر ىف الصيــاح حتــى ملــح عــى البعــد وصــول عــدة ســيارات لرجــال الرطــة 
مــرة أخــرى فابتعــد قليــًل حتــى وصــل إىل مــكان فسيح،فاســتند إىل شــجرة عاليــة 

ــدة .. ــى بش ــذ يبك ــا وأخ ــس أرًض وجل
****
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كانــت الســاعة تشــر إىل التاســعة مســاء ىف ســاحة كنيســة ســانت باســيل  
ــدا  ــني وتدي ــه بيوم ــداث الدامي ــك االح ــد تل ــر ىف بع ــدان األمح ــن املي ــرب م بالق
ــا  ــذى كان جالًس ــارس ال ــع ج ــا م ــه إلين ــا حددت ــر ك ــر 15 أكتوب ــاد املنتظ ــوم امليع ي
ــى أن يشــعر بالــربودة.. وحتــى دون أن ينظــر إىل  ــذ ســاعتني دون حت ــم من كالصن
ســاعته..كان يتمنــى أال يمرالوقــت..مل يكــن يتصــور أن متــيض احليــاة بــدون إلينــا.. 
صحيــح أهنــا قــد دخلــت حياتــه منــذ أســابيع قليلــة لكنهــا اســتطاعت تغيــر كل 
ــب  ــة احل ــه ..كلم ــا ل ــر كلاهت ــر آخ ــة.. كان يتذك ــاعره احلقيقي ــك مش ــىء وتري ش
ــا ىف حياهتــإال معهــا.. قــد  الــذى مل يســمع مثلهــا ىف حياتــه وربــا مل يشــعر هبــا فعليًّ
تتغــر حيــاة اإلنســان لأبــد بعــد أن يســمع كلمــة صادقــة مــن أحدهــم، ربــا لــن 
يســمعها مــرة أخــرى ولــو عــاش أعــاًرا فــوق عمــره.. إن احلــب ليــس حديــث أو 
كلــات تتناقــل بــني شــخصني ولكنــه ترمجــة لترصفــات وأفعــال وأحاســيس، فربــا 
ال تقــال كلمــة احلــب بينــا كل ترصفــات اآلخــر تــدل عــى ذلــك.. فــإذا اقرتنــت 
بتضحيــة فإهنــا جتعــل اإلنســان يشــعر أنــه مديــن حلبيبــه دون أن يوفيــه حقــه مهــا 

طــال  بــه العمــر.
ــدالً مــن اإلهنــار.. ــه ب مل يســتطع أن يبكــى فكانــت الدمــوع تتحجــر ىف مقلتي

ــه  ــًرا خــلل اليومــني الســابقني واآلن مل تصبــح دموعــه تســقط مــن عيني بكــى كث
بــل أصبحــت تتســلل إىل جوفــه لتحرقه..تًبــا لذلــك الفــراق الــذى يقتــل ىف القلــب 
احليــاة لتبقــي الــروح وحيــدة تــدور ىف تلــك املتاهــه التــى ال تنتهــى ..تذكــر حبيًبــا 
تــرك فراًغــا لــن يمــأه غــره  ىف قلــب أصبــح مهجــوًرا كمدينــة أشــباح ..ترســها 

نبضــات مأســورة..ال تنبــض إال للذكــرى..
وبوجــه قــايس امللمــح حســم أمــره ىف اســتكال مــا طلبتــه منــه إلينــا، ولكــن 
قبــل أن يتحــرك ملــح ظــًل مــا إىل جــواره فالتفــت رسيًعــا لكنــه كان شــخًصا طويــل 
نحيًفــا بطريقــة مرعبــة يرتــدى عبــاءة ســوداء وجيلــس إىل جــواره علــم جــارس مــن 

هــو فجلــس مــرة أخــرى هبــدوء قائــًل ىف تبجيــل:
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- ســيدى أعتقــد أن كل األمــور عــى مــا يــرام اآلن، وقــد نفــذت أوامــرك 
ــة. ــاء امللعون ــك املومي ــن تل ــًرا م ــت أخ وختلص

- نعــم أهيــا اإلنــي فأنــت ال تعلــم أن تلــك الــروح الســيئة كان لدهيــا القــدرة 
عــى تســخر العديــد مــن القــوى الشــيطانية..

- نعــم لقــد رأيــت ذلــك بنفي..أمحــد اهلل أنــى وفقــت ىف مــا قــدر ىل أن أقــوم 
بــه وأهنيــت مهمتــى عــى خــر.

ضحك بدزمران ضحكة شيطانية قائًل قبل أن يتلشى من جواره: 
ــن أن  ــة.. أتظ ــك املطلوب ــى مهمت ــك ه ــى أن تل ــا اإلنس ــك أهي ــال ل ــن ق - وم
ــة وحرقــك إياهــا تلــك هــي مهمتــك..؟، إن  ــاء مــن أرض طيب خروجــك باملومي
ــرب  ــك ق ــة.. دخول ــوت املقدس ــات ت ــوى.. بردي ــو أق ــا ه ــًدا مل ــك كان متهي كل ذل
الكاهــن »تــب رع« ..برديــات الكاهــن »وامخوس«..مقابلتــك ىف الزمــن املقدس.. 
مقــربة األمــر »يس أوزيــر« ..خاتــم ملــوك البحــور الســبعة كل ذلــك كان متهيــًدا 

ملــا هــو مقــدر لــك أن تقــوم بــه.. تذكــر أنــت األقــوى. 
- أى خاتــم ..؟، وأيــة مهمــة..؟  أنــا لــن أقــوم بــأى شــىء آخــر، يكفينــى مــا 

ــدث ىل إىل اآلن. ح
نظــر إىل جــواره فلــم جيــد أحــًدا بينــا الحــت نظــرة منــه إىل اخلاتــم فــكان فصــه 

بلــون األبيــض الشــاهق ألول مــرة يكــون بذلــك الضيــاء..
ــا.. تامــل عــى  ــا حرفًي ــه إلين ــه ب كان عليــه االنــرصاف اآلن وتنفيــذ مــا أوصت
ــق  ــم املتف ــرة إىل مكاهن ــرة أخ ــر م ــوكا ونظ ــة الك ــن ماكين ــرب م ــار بالق ــه وس نفس
ا األيــام املاضيــة وضحكهــا وهلوهــا إىل جــواره..كان  عليــه متذكــًرا جلســتها ســويًّ

لديــه امــل ما..لكنــه تــليش مــع ســقوط زخــات مــن اجلليــد اهلــش..
خــرج مــن الســاحة ســائًرا عــدة خطــوات لكــن ســيارة ســوداء ضخمــة توقفت 
أمامــه فجــأة ليهبــط منهــا عــدة رجــال يرتــدون ملبــس رســمية وأحدهــم خياطبــه 
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باللغــة الروســية التــي مل يفهــم منهــا شــيًئا، ولكــن الرجــل أمســكه مــن يــده ليدخلــه 
إىل الســيارة التــى انطلقــت إىل شــوارع مســكفا التــى بــدأت ختلــو مــن املــارة بعدمــا 

اقرتبــت الســاعة مــن العــارشة مســاء.. 
ــن يتجــه أو  ــدرى إىل أي ــل ي ــكار الســوداء تطــوف داخــل رأســه ف ــت األف كان
أنــه قــد تــم اختطافــه أم مــاذا..؟، ومــن الــذى قــام بذلــك.. ظلــت تلــك األفــكار 
تــدور ىف رأســه حتــى دخلــت الســيارة ناحيــة مبنــى ضخــم حيمــل علــم اجلمهوريــة 
ــادوا جــارس إىل أحــد الغــرف التــى مل يوجــد هبــا إال  الروســية وهبــط اجلميــع ليقت

رسيــر ومحــام ضيــق جــًدا ومنضــدة..
ــت  ــة فتح ــن الزنزان ــد، لك ــه أح ــم يفهم ــة فل ــدث باإلنجليزي ــاول أن يتح ح
ودخــل منهــا أحــد احلــراس ليعطــى جــارس أربعــة بطاطــني وكأنــه يعلــم رس 

ارجتافــه املســتمر..
وضــع رأســه عــى املخــدة ومــن فوقــه كافــة األغطيــة التــى تدثــر هبــا ومــا لبــث 

أن غــط ىف نــوم عميــق.. 
ــا منــه  بعــد عــدة ســاعات اســتيقظ جــارس عــى يــد احلــارس هتــزه بشــدة طالًب
القيــام معــه.. قــام جــارس وارتــدى حذائــه وهــو ينظــر إىل جــوازه الرتكــى ىف جيــب 
معطفــه الداخــى.. خــرج مــن زنزانتــه ســائًرا خلــف احلــارس الــذى كان يصعــد بــه 
إىل الــدور الثالــث وســط املكاتــب املغلقــة ىف كافــة األرجاء،حتــى وصــل أخــًرا إىل 

غرفــة ففتحهــا وأشــار جلــارس بالتقــدم..
ــد  ــى أح ــس ع ــا، فجل ــرى ىف أرجائه ــدفء ي ــى كان ال ــة الت ــل إىل الغرف دخ
ــس  ــًدا وجل ــه جي ــا مل يتبين ــخص م ــل وراءه ش ــا دخ ــرة بين ــة الوث ــد اجللدي املقاع

ــودد: ــًل ىف ت ــدوء قائ ــب ىف ه ــف املكت خل
- اجلس يا جارس..

فــزع جــارس مــن صاحــب الصــوت فاقــرتب منــه وهــو ينظــر إليــه ىف دهشــة، 
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فلــم يعرفــه مــن أول وهلــة، ولكنــه عندمــا اقــرتب تعــرف عليــه، فهــذا الشــخص 
مل يكــن ســوى يــورى..

- يورى..؟، أنت يورى..؟، كيف وملاذا ومن أنت..؟، وإلينا....
- ســأقص كل شــىء عليــك لكــن أواًل أود أن أعتــذر لــك عــى تلــك الطريقــة 
التــى عاملــك هبــا األمــن، فقــد بحثــت عنــك بعــد أن خرجــت مــن الغابــات 
الروســية، وبحثــت عنــك ىف املــكان الــذى كنــا نقيــم فيــه، حتــى وجــدوك ىف 
الســاحة، فــكان عــّي إحضــارك بــأى شــكل ولكــن كنــت ىف مهمــة باألمــس فلــم 

ــتقبالك. ــتطع اس أس
- أنا ال أفهم أى شىء..

ــة أو  ــك العصاب ــل ىف تل ــاس، وال أعم ــن األس ــورى م ــس ي ــمي لي - أوالً اس
اجلاعــة كــا يطلقــون عــى أنفســهم واســمي ليــس مهــًا اآلن، املهــم فقــط هــو .....

قاطعه جارس بتوتر قائًل:
- املهم لدى أنا هو أن أعلم أين إلينا، هل نجت من االنفجار.؟

ــوهة  ــة واملش ــث املتفحم ــرات اجلث ــا ع ــي ؟إن لدين ــا صديق ــف ال ي - للس
ــار،  ــلق الن ــادل إط ــل وتب ــتخدام القناب ــة اس نتيج

 - يا أهلى اال يوجد هناك اى أمل ؟؟؟
ــم  ــة، أعل ــن كل اجلاع ــا م ــد حيًّ ــق أح ــه مل يتب ــف أن ــع اال س ــك م ــد ل - أؤك
ــم أن  ــت عليك ــا أحلح ــرج عندم ــت أن خت ــا رفض ــارس لكنه ــا ج ــك ي ــدار حزن مق

ــا. ــا وقته خترج
ــا أن  - نعــم فقــد كنــت تتصــل بالرطــة القتحــام املــكان لذلــك كنــت تريدن

نخــرج.
ــن  ــي ع ــن اليك ــام م ــا االنتق ــت ..أعاه ــا رفض ــارس لكنه ــا ج ــك ي ــو ذل - ه

ــكل. ــأى ش ــروج ب اخل
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- وملاذا أرصرت عى خروجنا أوالً..

- ألنــى مديــن بحياتــى لــك، أنســيت إرصارك عــى خروجنــا قبــل أن تســاعد 
تلــك العصابــة .

- نعم ولكن..

- أنــا مــع إلينــا منــذ مخــس ســنوات كاملــة.. ختيــل مخــس ســنوات كاملــة 
نجحــت الكــى جــى يب ىف زرعــى داخــل تلــك اجلاعــة الشــيطانية حتــى أصبحــت 
ــدث  ــا حي ــم كل م ــل هل ــت أنق ــة، وكن ــل اجلاع ــتويات داخ ــى املس ــن أع ــرب م مق
ــال جــى  ــا ب ــة أن أرســل هلــم موقعن ــا كان لــدى اإلمكاني ــى بعــد خطفن ــا حت حرفيًّ
يب اس، عــن طريــق تلــك الســاعة التــى ىف يــدى ..ولكننــا كنــا عــى وشــك املــوت 
فعــًل مــع اليكــي، ولكــن إرصارك عــى خروجنــا أعطــى لنــا حيــاة أخــرى.. وبعد 
ــة  ــوات املقتحم ــات للق ــل املعلوم ــرى لنق ــرة أخ ــول م ــى الدخ ــا كان ع خروجن
ومنهــم علمــت أن هنــاك الكثــر مــن املمــرات الريــة والتــى نجحــت ىف الدخــول 
أنــا وإلينــا مــن إحداهــا، كنــت أرص عــى الدخــول إلنجــاح مهمتــى وهــى أرصت 

عــى ذلــك لنجدتــك أيًضــا..

ــى..  ــدى حزن ــًدا م ــم أب ــن تعل ــك ل ــورى، ولكن ــا ي ــول ي ــاذا أق - ال أدرى م
ملَِاســتدعيتنى.. أخربنــى  واآلن 

أخرج يورى ظرف من مكتبه مقدًما إياه إىل جارس قائًل: 

- إن اخلدمــات التــى قدمتهــا للحكومــة الروســية يــا جــارس حتــى وإن مل تكــن 
ــغ  ــيك بمبل ــرف ش ــذا الظ ــا،و ىف ه ــة لن ــات جليل ــى خدم ــه ه ــا فعلت ــم ب ــى عل ع
ــمك  ــوازك واس ــة جل ــة كامل ــع إقام ــيا م ــك ىف روس ــدء حيات ــى ب ــاعدك ع ــد يس ق
الرتكــى وكلــا يلزمــك مــن إثباتــات بشــخصيتك اجلديــدة، أمــا يف حالــة رغبتــك 
ــات  ــة ملبس ــة املرصي ــنرح للحكوم ــدك وس ــوف نعي ــرة فس ــودة إىل القاه ىف الع
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حــادث القريــة فلدينــا التفاســر املعقولــة لذلــك.. هــذا رقــم خــاص يب، اتصــل بــى 
ــا صديقــى.  إذا احتجتنــى يف شــىء ي

ابتسم جارس عى الرغم منه وهو يمد يده إلمساك الظرف قائًل ليورى: 

- هنــاك طلــب شــخي يــا يــورى.. حــال اكتشــافكم جلثــة إلينــا هــل لــك أن 
تتصــل يب..؟

- بالتأكيد يا صديقي.. واآلن إىل أين ستذهب..؟

ــض  ــارة بع ــة لزي ــب ىف رحل ــم أذه ــه ث ــم في ــذى أقي ــزل ال ــأذهب إىل املن - س
األماكــن يف روســيا التــى وددت دائــًا أن أقــوم بزيارهتــا، وربــا أذهــب إىل تليبــي 

ــقيقي.. ــارة ش ــا لزي ىف جورجي

- ســنكون دوًمــا عــى اتصــال يــا جــارس ..وأمتنــى أن تقبــل دعوتــى عــى 
الغــداء ىف أقــرب فرصــة. 

- بالتأكيد يا يورى بعد عودتى من رحلة االستجام تلك .

ــزل  ــه إىل املن ــيارة لتوصيل ــار س ــورى بإحض ــر ي ــا أم ــة بين ــه التحي ــى علي وألق
ــه .. ــون في ــوا يقيم ــذى كان ال

****
يعــد شــنطة  كان جــارس  عندمــا  عــرًصا  الثانيــة  إىل  تشــر  الســاعه  كانــت 
ــوازه  ــر إىل ج ــا.. نظ ــه إلين ــه ب ــذى أخربت ــود ال ــكان املقص ــاب إىل امل ــة للذه خفيف
ــاحة  ــرج إىل الس ــه وخ ــيا..وضع األوراق ىف جيب ــه ىف روس ــى وأوراق إقامت الرتك
ــار  ــة قط ــاب إىل حمط ــه الذه ــا من ــي طالًب ــار إىل تاك ــى أش ــدام حت ــى األق ــًرا ع س

نوفوسيبرســك..

كان ينظــر وراءه خوًفــا مــن مراقبتــه، لكــن الشــارع يــكاد يكــون خالًيــا ..حتــى 
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توقــف أخــًرا أمــام املحطــة ثــم جلــس بجــوار املدخــل فــرتة مــن الوقــت، وعندمــا 
ــا  ــات باحًث ــن األمان ــا إىل خزائ ــاك مــن يتبعــه دخــل رسيًع ــه ليــس هن تأكــد مــن أن
عــن اخلزنــة 1208، حتــى وجدهــا خلفــه فأخــرج ورقــة مــن جيبــه كان مــدون هبــا 
ــفر  ــة س ــد حقيب ــة ليج ــت اخلزن ــام ففتح ــك األرق ــى تل ــط ع ــري وضغ ــم ال الرق

عاديــة.. 

دورة  حتــى  وســار  فأخذهــا  حولــه  األشــخاص  مــن  العديــد  هنــاك  كان 
امليــاه ودخــل باحلقيبتــني ثــم قــام بفتــح حقيبــة إلينــا ليجدهــا مكتظــه بــآالف 
الدوالرات..تزايــدت دقــات قلبــه فكيــف يســر مــع هــذا املبلــغ الضخــم ..نظــر 

اىل داخــل اجليــب اخلارجــى فوجــد التذكــرة اخلاصــة بالقطــار رقــم  25.

كانــت الســاعه تقــارب الثانيــة والنصــف والزال أمامــه ســاعتني عــى القطــار  
ــد  ــدة جرائ ــاع ع ــا وابت ــب إىل الكافتري ــان، فذه ــة كورغ ــينقله إىل مدين ــذى س ال
باإلنجليزيــة وجلــس ليطلــب فطــوًرا خفيًفــا وقهــوة وبــدأ يطالــع بعــض الصحــف 
وهــو يســتند بقدميــه عــى احلقيبتــني مرتعًبــا كلــا اقــرتب أحــد منــه.. حتــى اقرتبــت 
الســاعة مــن اخلامســة، فذهــب إىل رصيــف 14 وســأل عــى القطــار املقصــود وأبرز 
تذكرتــه وقــد أخــذه أحدهــم لريــه املقصــورة اخلاصــة بــه حتــى أعلــن القطــار عــن 

تركــه فأغلــق البــاب مــن الداخــل ليتحــرك، وهــو مــا زال يتطلــع عــرب النافــذة..

و ىف مســاء تلــك الليلــة كان عليــه التوجــه إىل املطــار هنــاك ليســأل عــى ميعــاد 
الرحلــة التــى ســتقلع ملدينــة أورينبــورغ والتــى كانــت عــى بعــد أكثــر مــن 1500 
كيلومــرت عــن مســكفا يف اجتــاه الــرق حيــث جنــوب األورال ىف احلــدود مــع 

ــتان. .. كازاخس

ــزل الــذى طلبــت منــه إلينــا  مــرت الرحلــة أخــًرا حتــى توقــف بالفعــل ىف النُ
املكــوث فيــه..كان بالقــرب مــن احلــدود الكازاخســتانية.. كان بالفعــل مــكان 
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بســيط ليقــيض فيــه يــوم أواثنــني حتــى يســتكمل املســرة إىل قريــة ســاكارا القريبــة 
ــًل قبــل الذهــاب ىف الغــد.. ولكــن فضــل أن يرتــاح قلي

ــوم  ــا ويق ــة إلين ــح حقيب ــه ليفت ــل إىل غرفت ــًا دخ ــداء خفيف ــاول غ ــد أن تن و بع
بقســمة املــال كــا أخربته..وبعــد ســاعة كان جيلــس مذهوالً مــن املبلغ نفســه...24 
ــه مل يقــوم بعمــل أى شــىء  ــه ســيكون النصــف لكن ــاىل نصيب مليــون دوالر..وبالت
يســتحق عليــه ذلــك املبلغ..فلــم يقســمه بــل تركــه كــا هــو وأخــرج األوراق 

ــا..  ــِع حرًف ــه مل ي املوجــودة وحــاول أن يفهــم منهــا شــيًئا لكن

فتــح اجليــب الداخــى بجــوار النقــود فوجــد بطاقــة هويــة إللينــا.. فأغرورقــت 
عينــاه بالدمــوع وهــو ينظــر إىل صورهتــا ثــم قبلهــا ووضعهــا ىف جيبه..وبجوارهــا 
كان هنــاك ورقــة منهــا لكنــه مل يفهــم منهــا شــيًئا ويبــدو أهنــا رســالة إىل ذلــك 

ــب.. الطبي

بــات جــارس ليلتــه وىف الصبــاح كان ىف طريقــه إىل قريــة ســاكارا التــى وصلهــا 
ــوارع  ــا ذات ش ــا ولكنه ــد م ــةإىل ح ــة ريفي ــت قري ــاعة فقط..كان ــف س ــد نص بع
ا ومبانيهــا مرتاصــة عــى هيئــة مبــاٍن بســيطة مــن دور واحــد حييــط بــكل  نظيفــه جــدًّ

جمموعــة مــن املنــازل حدائــق مشــرتكة..

وىف املقهــى املوجــود عــى الطريــق ســأل الــرواد هنــاك حتــى اســتطاع أحدهــم 
ــه،  ــب ىف طريق ــزل الطبي ــه ملن ــه توصيل ــرض علي ــة وع ــب القري ــى طبي ــه ع أن يدل

ــه أخــًرا وأشــار إليــه..  والــذى كان يقبــع ىف آخــر القريه..حتــى وصــل إلي

ــاب احلديقــة ليتقــدم  ــح ب ــم فت ــني ث ــا احلقيبت ــط جــارس مــن الســيارة حمتضنً هب
نحــو البــاب اخلشــبي املوجــود.. حيــث كانــت الســاعة تشــر اىل التاســعة صباًحــا 
فخــاف أال يكــون قــد اســتيقظ بعــد حتــى اآلن، ممــا جعلــه يــرتدد ىف دق اجلــرس، 
ــا يقــرتب مــن الســبعني مــن  ــح فجــأة ووقــف أمامــه شــخص م ــاب فت ولكــن الب
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العمــر مبتســًا متحدًثــا بلهجــة روســية مل يفهــم منهــا شــيًئا.. فحدثــه جــارس 
باإلنجليزيــة. 

- أريد التحدث مع طبيب القرية هل أنت هو..؟

- نعم يا ولدى أى مساعدة قد أستطيع تقديمها لك..؟

- ال يا سيدى فقد جئت لك من طرف أحدهم ألبلغك رسالته ..

- أحدهم..هيا هيا لن نتحدث عى الباب.

ــد  ــد املقاع ــى أح ــوس ع ــه باجلل ــًرا الي ــزل مش ــل املن ــوز اىل داخ ــاده العج وق
ــًل:  ــرة قائ الوث

- من هذا الذى أرسلك .؟

- جيزن..

ــه بعــد دقيقــة بــدأ ىف البــكاء  وجــم العجــوز عندمــا ذكــر جــارس االســم ولكن
ــًل جلــارس: قائ

- إذن قد  توفت ابنتى.؟

- ابنتك..؟

ــك  ــت اىل تل ــى وصل ــئتها حت ــا وتنش ــت برتبيته ــن قم ــا م ــدى أن ــا ول ــم ي - نع
املكانــة بداخــل اجلاعــة وأنــا أيًضــا كنــت داخــل تلــك اجلاعــة الدينيــه لكــن 
ــا وأخــى  ــم قتى،أن ــه ت ــع أن لظــروف مــا كان عــى االختفــاء والظهــور أمــام اجلمي
أثنــاء الدفــاع عــن الزعيــم، وعــدت إىل موطنــى ألقيــم فيــه مــا تبقــي ىل مــن العمــر 
ىف مــكان ال يعلمــه إال أنــا وجيــزن فقــط وىف آخــر زيــارة هلــا أخربتنــى أهنــا تشــعر 
ــه ىف حــال حــدوث أى شــىء ســتبحث عــن  أن أجلهــا ىف اجلاعــه قــد حــان، وأن

ــوال.. ــن األم ــك م ــا متل ــة  وكل م ــأوراق مهم ــله ىل ب ــني لرتس ــخص أم ش
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- تفضل يا سيدى هى من أعطتنى تلك احلقيبة إلعطائك إياها..

تنــاول العجــوز احلقيبــة متنــاواًل الرســالة التــى كانــت إىل جــوار املــال ثــم مــا 
لبــث أن نظــر اىل جــارس وشــكره عــى كل مــا قــام بــه مــن أجــل الفتــاة ثــم أردف:

- هل تعلم كيف ماتت..؟، وكيف تم القضاء عى اجلاعة كلها..؟

- أعلم كل شىء يا سيدى.

ا وســوف  - ليــس اآلن فلدينــا الكثــر والكثــر مــن الوقــت لنقضيــه ســويًّ
ــرة. ــر م ــى آخ ــرة حت ــا أول م ــك هل ــذ رؤيت ــىء من ــّى كل ش ــص ع تق

- ســأقص عليــك كل شــىء ..وســأقص عليــك كيــف قامــت بالتضحيــة مــن 
أجــى ..

- يكفى أهنا حرت وفاة والدها.
- ال أفهمك أنت ختربنى أنك والدها..

ــك  ــق ب ــا أن أث ــالة وطلبه ــي للرس ــد قرائت ــن بع ــك لك ــى ال أعرف ــذا ألن - ه
ثقــة عميــاء أســتطيع القــول لــك أن إلينــا هــى ابنــة الزعيــم إيفــان زعيــم اجلاعــة، 
ولكونــه خيــي عليهــا مــن القتــل كان عليــه إرســاهلا إىل هــذا املــكان الــري الــذى 
ال يعلمــه ســوانا حتــى أقــوم برتبيتهــا أنــا وزوجتــى وكأهنــا ابنتنــا، وبالفعــل نشــأت 
إلينــا حتــى وصلــت إىل ســن العريــن وهنــا صارحناهــا بــكل شــىء وقرهبــا إيفــان 

منــه ومــن شــقيقها.
- شقيقها..؟

- نعــم.. فلديمــر كان االبــن الغــر رشعــى إليفــان وكان يســعى ىف وقــت مــا 
أن حيصــل عــى الزعامــه الدينيــة لكنــه فشــل وبالتــاىل كان عليــه أن يقــص عــى إلينــا 
كل شــىء وهــو مــن أطلــق عليهــا إســم إلينــا، عــى غــر إســمها األصــى جيــزن، 

وكثــر مــن األوقــات كانــت تعيــش برفقةأبيهــا وشــقيقها.
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- إذن ذلــك يفــر بكاءهــا عــى مــوت شــقيقها بــني يدهيــا ورغبتهــا القاتلــة ىف 
التخلــص مــن اليكــي.

- ال أعلــم التفاصيــل لكنــك ســتقصها عى..ســنقيض مًعــا بعــض الوقــت 
ــى. ــت ابنت ــف مات ــى كي لتخربن

- عزاؤك أهنا ماتت شجاعة ومل هتاب أبًدا من املوت يا سيدى.

ــه  ــارس أن ــعر ج ــًرا وش ــا كث ــوال اليوم..تصادق ــان ط ــان ويتحدث ــل يتحدث ظ
مــن املســتحيل االبتعــاد عــن هــذا املــكان الــذى نشــأت فيــه جيــزن وعاشــت بــني 
أرجائــه.. أمــا العجــوز فقــد ظــل حيدثــه عــن حيــاه ابنتــه وغرفتهــا وصورهــا وهــى 
ــات التــى ســتظل عالقــة ىف رأس جــارس  طفلة...عــرات وعــرات مــن الذكري
ــى أن  ــزن ع ــة جي ــه ىف غرف ــت ليلت ــارس أن يبي ــب ج ــاء طل ــاة..وىف املس ــدى احلي م
يرحــل ىف الصبــاح فرحــب بــه العجــوز ولكنــه عندمــا اســتلقي عــى رسهيــا شــعر 

وكأهنــا ترســل إليــه ضحكتهــا الصافيــة مــن مــكان بعيــد.. 

وىف الصبــاح أيقظــه العجــوز ليتنــاول فطــوره وســط ابتســامته، وكأهنــم مل 
ا وليقــرر جارسأنــه ســرحل بعًضــا مــن الوقــت ثــم  يقضيــا ليلتهــا ىف البــكاء ســويًّ
ســيعود مرةأخــرى إىل ســاكارا، فربــا يقيــم طيلــة حياته وســط بســاطة احليــاة هنا..
وقبــل أن يرحــل أعطــاه العجــوز مفتــاح ســيارته وطلــب منــه قيادهتــا والوصول هبا 
اىل حمطــة القطــار والتــى تقــع عــى بعــد عــده كيلومــرتات ىف هنايــه الطريــق ثــم عليــه 
ركنهــا هناك..ولكــن قبــل أن يرحــل أعطــاه حقيبــة جيــزن حيــث أخــربه أن الفتــاة 
أوصتــه ىف الرســالة املوجهةإليــه أن عليــه رصف نصــف املبلــغ ىف أعــال اخلــر عــى 
أن يكــون الباقــي لــك فقط..حــاول جــارس عــرات املــرات أن يثنيــه عــن عزمــه 
دون جــدوى.. فأخذهــا منــه شــاكًرا ثــم احتضنــه العجــوز وأعطــاه املفاتيــح مشــًرا 

ايل ســيارته املوجــوده بجــوار املدخــل مشــًرا إليــه بالذهــاب إليهــا..
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أخــد املفاتيــح مــن العجــوز الــذى ابتســم  وهــو ال زال واقًفــا بينــا ســار جــارس 
ىف طريقــه إىل الســياره فلمــح العجــوز يتجــه بــاب املنــزل دون اهتــام، ولكــن 
ــوز  ــه العج ــا ودع ــرة، بين ــرة أخ ــكره م ــوز ويش ــت إيل العج ــف ليلتف ــارس توق ج
وهــو يشــر إليــه ثــم يبتســم غامــًزا بعينــه مغلقــأ البــاب خلفــه.. وبالرغــم مــن أن 

ــه تركــه وأكمــل ىف طريقــه.. جــارس قــد اندهــش مــن ترصفــه لكن

وقتهــا كان قلبــه يــدق بشــدة دون ســبب وكلــا اقــرتب مــن الســيارة تزايــدت 
الدقــات، وعندمــا اقــرتب أكثــر       

أدرك السبب فقد كانت رائحة شانيل جراند متأ املكان من حوله  ..

عمرو مرزوق
النهاية

****
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نبذه عن الكاتب

عمرو حممد مرزوق
كاتب وروائى مرصى من مواليد حمافظة الغربية ومقيم بالقاهرة 

ــة  ــوراة بجامع ــد بالدكت ــرة وُمَقيَّ ــة القاه ــى جامع ــون اجلنائ ــتر ىف القان ماجس
ــمس   ــني ش ع

له العديد من األعال ىف أدب اجلريمة بى دى إف
دقات العارشة..–  طقوس- ضحية اجلنون- الوهم 

األعال املطبوعة 
****

-    أناشــيد املــوت، إصــدار دار اكتــب 2014       -    ميــدوم، إصــدار دار 
ــون 2015                          ن

-     شامباال،إصدار دار نون 2016 -    الكابوس،إصدار دار نون 2017
- نســاء ىف التاريــخ اصــدار دار زيــن 2018   -  يس أوزيــر اصــدار دار نــون 

2018
   للتواصل مع الكاتب األكاونت الشخى.. 

https://www.facebook.com/amr.m.marzouk

صفحة الكاتب عى اجلود ريدرز باسم : عمرو مرزوق 
البيدج األدبى  للكاتب عى الفيس  باسم :  عمرو م. مرزوق
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شكر خاص

وكالعــادة ال يســعنى إال أن أهــدى هــذه القصــة ألشــخاص كان هلــم 
أكــرب األثــر ىف تشــجيعى ووقفــوا بجانبــى ىف كل األوقــات فعــذًرا لكــم 

ولكنــى أود أن أشــاركهم حلظــات النجــاح
برديس حممد ..د/ مرفت صلح..مروة الصعيدى

أصدقائى األدباء:
د/أمحــد ســعد الديــن .حممــود اجلعيــدى. إيــان عبــد املقصود.منــار 
ــد  ــد إبراهيم.حمم ــعد الدين.أمح ــه س ــل. آي ــد جربي ــة أنور.أمح حجازى.رمح
مســعد.د/حازم نجيب.حممــد رايض.اســلم عبــد الرمحــن .أســاء فخــر 
الديــن .ســاره شــمس الدين.وائــل اخلطيب.مــروه اجلمل.مــروة جمــدى 

.شــادى أبــو شــهبه.ريم غلب..د/يزيــد عــى.

- أصدقائى الغالين :
د/ هيثــم احلــاج عــى. إهيــاب حســن. أمــل بــدوى. اللــواء / أيمــن 
ــاد شــحاته. بســنت مســعد.رانيا رشــدى.منال محــدى  ــة عامر.زي ــل .من قابي
.حممــود ابراهيــم. هــدى فرحــات .باســم الشــرباويي.د/أمحد الســعيد.هناد 
الشــمبكى .مــروة امحد.هبــه ابراهيــم .أالء عمرو.حممــد امحد.ايــان هاشــم.
ســاره حممــد. نســمه مصطفى.د/رؤيــات حممد.غــاده قدرى.ريــم الصيــاد.
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ــان /طــارق لطفى.شــعبان  وســام كال.حممــد فايز.طــارق واىف.ايلف.الفن
مطرة.دينــا أمحد.امــل امحــد. هنــاد شــيبه.مرى.عصمت علوان.ســيدرا.د/
ســارة رونيلــل .د/ هاجرنظمى.ســمر صلح.جمــدى شــنوده.حممد ســعيد.
ــاىل  ــى.د/ س ــفاء مدن ــا مكاوى.ش ــعدنى.مروه عادل.رن ــاس الس ــاد. إين جه
ابراهيم.ملــك أمحد.ننوســة أرسة جــروب أرسار الكتــب.. أرسه جــروب 

ســاحر الكتــب.

ومجيع قططى
شكرا ألنكم ىف حياتى



ا إهداء خاص جّدً

ال  قلبــي  يســكن  نجيب(..مــن  غــادة  الغاليــة)د/  صديقتــى  روح 
يمكــن أن يمــوت

وأخــًرا وليــس آخــًرا أســتاذنا ومعلمنــا ووالدنــا الروحــى حســام 
حســني صاحــب الفضــل األكــرب.

أهديكم مجيًعا هذا العمل املتواضع..
سى أوزير

الفرعون املنبوذ
2018
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