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 )سرجون األكادي(

 

 أنا )سرجون( الملن العظٌم..

 ملن بالد )أكاد(..

 كانت أمً كاهنة عظٌمة.. ولكنً ال أعرف لً أب..

 كان شمٌك أبً ٌحب التالل..

)الفرات(..ومدٌنتً )أزوبٌرانو( الوالعة على ضفة نهر   

ا..  لمد حملتنً أمً وولدتنً سرًّ

 ووضعتنً بسلة من البردي ختمت غطاءها بالمٌر..

 ثم لذفتنً بالٌّم الذي لم ٌغرلنً..

 فحملنً الٌّم لمن اتخذنً ابنًا له..

 واتخذنً بستانٌا عنده..

 وعندما كنت بستانٌا منحتنً )إٌنانا( حبها..

عاما..فاضطلعت بمهمة الملوكٌة أربعا وخمسٌن   

 

 )ترجمة من رلٌم سومري ٌتحدث فٌه الملن )سرجون األكادي( عن نفسه(

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تصمٌم لشخصٌات األسٌاد المذكورة بالفصل األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إٌنانا



 

 

 إنلٌل

 

 

 

 



 

 

 نٌنورتا

 

 

 

 



 

 

شرٌة..د ما بٌن الرافدٌن.. )نٌبور( الببال  

..معبد اإلله )إنلٌل(    

تحرن ذلن الموكب المهٌب الصاخب عبر عتمة اللٌل المظلم.. بددت المشاعل التً حملها   

الجنود ذلن السواد الذي كان ٌلؾ المكان كله بمبضة لاسٌة ممبضة، وأظهرت األضواء 

المترالصة للنار المتؤججة وجوه الجنود الماسٌة وهً تتبع رجبل ضخم الجثة حاد مبلمح الوجه، 

ا الضخم لنفس مبلبس ودروع الجنود العسكرٌة ولكنه تمٌز عنهم بذلن التاج ورؼم ارتداء هذ

لهإالء الجنود.. كان هذا الملن ٌجّر بذراع ذات بؤس  الذهبً الذي كلل هامته وعّرفه كملنٍ 

ق المبلبس مثخن الجراح التً تسٌل منها الدماء خلفه مخلّفةً خٌطا رفٌعا َحفََر نفما  محاربا ممزَّ

لرمال الصفراء كؤخدود ذي جدران دامٌة.. وخلؾ التلة التً اتجه نحوها هذا الحشد دلٌما َشّك ا

الصاخب هرول عدد من عامة الشعب منبهرٌن بهذا المولؾ الذي لم ٌشاهد أحد منهم مثله من 

لبل، فها هو ملكهم ٌصرع ذلن الملن المّدعً وٌسحك جٌوشه وٌدن حصونه وٌهدم بواباته، ثم 

ا إٌا إله مدٌنة )إنلٌل( ه بمهانة صاعدا درجات زلورة المعبد حٌث ممر عبادة اإلله ٌؤتً به جارًّ

الربٌسً.. إله الهواء والسحاب والطمس والعواصؾ.. إله الخٌر وسٌد كل اآللهة.. وكان  )نٌبور(

من المشاهدٌن ٌرفع مشعبل بٌده ٌمّكنه من رإٌة َدَرج الزلّورة الحجري والذي ٌبدو وكؤنه ال  كل  

. فً حٌن كان ٌصعد خلؾ العامة بضع جنود ٌحملون لطعة خشبٌة ضخمة على ظهورهم ٌنتهً.

 وٌجاهدون لحملها أثناء صعودهم الدرج الحجري المابل ألعلى باضطراد..

ارتمت الزلورة فً وسط األرض كمبنى ضخم للؽاٌة، تنشؤ عدة درجات سلّمٌة حوله لٌصبح   

جدران أربع مهٌبة تشك الفضاء  ً الدرجات حولرتمباإلمكان تسلمه من كل الجهات األربعة.. ت

لتنتهً على ارتفاع عاٍل، ثم تظهر طبمة جدٌدة من الدرجات والتً تخترق جدران أربعة أخرى 

.. ثم تستمر سلسلة الدرجات السلّمٌة والجدران فً كلما ارتفع مابلة لٌصبح المبنى ضٌما أكثر

فً المنتصؾ وعلى لمة الزلورة فً  )إنلٌل(اإلله التكرار لعدة طوابك لٌنتهً بها الحال لمعبد 

 أكثر نماطها ضٌما وارتفاعا..

تسلك الملن الدرج بسرعة ولوة ولد تبعه جنوده بنفس الوتٌرة، بٌنما عانى المتابعٌن من العامة   

من تسلك الدرج بنفس سرعة الجنود واضطر بعضهم للجلوس فً كل طابك على مماعد حجرٌة 

ن الراحة.. تحرن موكب المشاعل للجنود كدوامة ثابرة من النٌران التً مخصصة ألخذ لسط م

كانت تُرى من بعٌد وكؤنها تدور وتطٌر كرٌح شرٌرة حمراء تتخطى الطوابك وتتجه بثبات نحو 

 المعبد بالممة..

فهلل الجنود خلفه وهم  )إنلٌل(وصل الملن أواًل.. لذؾ بجسد ؼرٌمه أرضا أمام تمثال اإلله   

لجسد المصاب ٌتدحرج أرضا وٌستمر عند لدمً التمثال الحجري الضخم والذي تنطك ٌرون ا



 

 

مبلمح وجهه بالحٌاة.. الوجه الماسً العجوز ذو التجاعٌد الكثٌفة واللحٌة الؽزٌرة المجدولة والتً 

تتشابن مع شعر رأسه الؽزٌر المتدلً من مإخرة رأسه.. أدار الملن رأسه نحو جنوده ونحو عدد 

العامة نجحوا فً الوصول بالتزامن مع الكتٌبة العسكرٌة، وصاح بصوت جهوري ال  للٌل من

 ٌبدو علٌه أدنى أثر من إرهاق تسلُّك درجات الزلورة مشٌرا لصدره:

انتهت الحرب وأصبح )شاّرو ِكن( هو الملن واالمبراطور.. -  

أحبالها الصوتٌة تصاٌح الجنود والعامة بمنتهى الحماس مرددٌن اسمه عبر حناجر احترلت   

بنٌران الفرحة بالنصر.. )شارو كن(.. )شارو كن(.. )شارو كن(.. نطموها كما نطمها هو بلؽته 

السامٌة األكادٌة ولم ٌفهم أؼلبهم من السومرٌٌن معناها والذي ٌعنً الملن المكٌن.. سرى الحماس 

.. نظر ؼرٌم الملن بٌن األشخاص جنودا وعواما كالنار بالهشٌم وتضاعفت األصوات وعلت حدةً 

للملن بعٌنٌن لم تستسلما بعد، ولد كان الملن لد وضع األؼبلل الخشبٌة المحكمة بؤطرافه األربعة، 

 وكمم فمه بمٌد خشبً سمٌن امتد حتى عنمه، ألمى علٌه الملن نظرة حارلة وهو ٌصٌح بملء فٌه:

أَِعدُّوا المشنمة! -  

وفً  )إنلٌل(فسارعوا بوضعها أمام تمثال اإلله  وصل فً هذه اللحظة الجنود حاملً المشنمة،  

مواجهة الملن مباشرةً، فً حٌن انبرى اثنان من العامة لٌجلس كل منهما بٌن ألدام تمثال اإلله 

ُمخِرًجا لوحا طٌنٌا جافا من تنورته وللما مثلثا حجرٌا حاد الطرؾ )مرلم(، وشرعا فً الدق على 

ذه اللحظة المصٌرٌة كعادة كل أهل حضارات ما بٌن اللوح بسرعة ومهارة لٌموما بتدوٌن ه

الرافدٌن، تم نصب المشنمة، انحنى الملن ورفع ؼرٌمه بٌد واحدة، ساعده اثنان من الجنود لٌدفعوا 

بجسد الملن المهزوم أسفل المشنمة وٌموم ثالث بشد األنشوطة وإحكام ربطها لبل أن ٌحٌط بها 

ى العنك الخناق، ورؼم أن نظرات الؽرٌم لم تطرؾ وظّل عنك المحكوم علٌه باإلعدام وٌضٌّك عل

 ٌثبّت نظراته على وجه الملن، إال أن الملن أشار نحوه صابحا:

السومري.. ٌا من لمبت نفسن بملن ما بٌن البحرٌن وابن  )أوما()لوكال زاكٌزي(.. ملن  -

.. )إنلٌل(  

ة بعروق الجمٌع:مكمبل بنبرة خلمت الرعش)إنلٌل( ثم أشار نحو تمثال اإلله     

نفسه من بٌن ٌدّي اآلن؟! )إنلٌل(هل سٌنجدن  -  

صمت الكّل.. عّم الوجوم.. أطرق العامة والجنود.. عم صمت تام مطبك فلم ٌكن ٌُسَمع سوى   

صوت حسٌس نٌران المشاعل.. رفع )شارو كن( ٌدٌه ببطء للسماء وشخص ببصره عالٌا وهو 

 ٌمول بنبرة لوٌة:



 

 

جٌوشً جٌوش الملن )شارو كن(.. أمدٌنً بالموة ألحطم عدوي وعدو الببلد.. .. حامٌة)إٌنانا( -  

لم ٌكد ٌتم كلماته.. ورؼم خلو السماء من السحب وتمام صفابها.. انبعثت صاعمة من البل شًء   

من للب السماء.. وهوت على رأس التمثال لتضٌبه وتعطٌه لمحة حٌاة.. كان المشهد رهٌبا.. 

ظر مباشرةً ل)شارو كن( وكؤنه ٌباركه.. أضاء البرق جانبا من وجه الملن نطك وجه التمثال ون

نفسه لتبرز ابتسامة واثمة لاسٌة على وجهه.. وألول مرة ٌظهر الخوؾ جلٌا فً نظرات الملن 

 المهزوم )لوكال زاكٌزي(..

هذا  لد حلت على ملكهم الشاب األسطوري.. )إنلٌل(تصاٌح الجمٌع.. إنها مباركة سٌد اآللهة   

وهو ملن لن ٌجود الزمان بمثله.. ملن  -)إنلٌل( –وٌباركه سٌد اآللهة  -)إٌنانا( –ملن تحمٌه إلهة 

ٌستحك أن ٌصبحوا شعبه وأبنابه وخدمه مدى الحٌاة.. ووسط التهلٌل والترالص والحماس كانت 

وتدلى جسده عنك )لوكال زاكٌزي( تَُدّق بصوت تاه وسط الزخم البلمتناهً للملن )شارو كن(.. 

 فً الهواء ٌمنة وٌسرة لدلٌمة كاملة لم ٌتولؾ فٌها حماس الموم..

لم ٌستطع أي منهم أن ٌرى ذلن التجسد لنفس الشخص الذي ٌحمل  )إنلٌل(وفوق تمثال اإلله   

اض.. شخصٌا ٌجلس المرفصاء على سحابة شدٌدة البٌ )إنلٌل(مبلمحه التمثال الحجري.. كان 

وجنتاه وإن أطلت من خبللهما نظرة تشع لوةً،  وعٌنٌه الزرلاوتٌن بوجهه العجوز المتؽضن

لحٌته وشعر رأسه فً بٌاض اللون وؼزارة الشعر الفضً اشتركت وؼابرتان وأنفه معموؾ، 

المجدول.. وبدا التاج الثبلثً األزرق على جبهته مشعا بموة.. وتطاٌر رداإه الذهبً للخلؾ بموة 

ٌة.. وكان ٌمسن بٌمٌنه سوطا أسودا برالا.. لٌبرز جسدا ما زالت عضبلته فت  

بالدروع البٌضاء، كان ٌحمل سٌفا ذهبٌا بٌمٌنه،  اوكان ٌدور حوله شاب مفتول العضبلت مدجج  

وتدور بٌن أصابع ٌسراه شوكة ذهبٌة لصٌرة كان الشرر ٌتطاٌر من أطرافها الحادة، وٌبدو أنها 

.. وبدت أطراؾ شعره األبٌض المجدول كانت مصدر هذه الصاعمة التً باركت )شارو كن(

بمبلمح وجه شدٌدة الشبه من مبلمح أبٌه )إنلٌل( ولكن بوجه  تتطاٌر من خلؾ خوذته الحربٌة..

 شاب خاٍل من تجاعٌد الزمن..

دلٌك األنؾ والذلن، بعٌنٌن واسعتٌن  ثم هبطت علٌهما من أعلى فتاة جمٌلة مبلمح الوجه   

شدٌدة أنوثة  ؾ تسلل من أسفل خوذتها الحربٌة مثلثة الشكل، مكحولتٌن وشعر أسود ؼزٌر كثٌ

الجسد ممتطٌة متن أسد ذهبً ضخم، برداء وردي من لطعة واحدة ٌؽطً من عنمها وحتى 

لدمٌها، تمٌزت بؤساور من ذهب أحاطت بمعصمٌها وعنمها، وزوج من أجنحة بٌضاء نبتا من 

.. وكانت تمسن خارجن للاملتفمعدنٌان  نالرنمن طرفً خوذة رأسها  ، بٌنما نبتأعلى ظهرها

 بٌسراها حببل ؼلٌظا ٌنتهً بطوق ٌحٌط بعنك األسد الضخم المجنح الذي تمتطٌه..

انحنت الفتاة للعجوز لابلة بؤدب وبصوت شدٌد العذوبة:    



 

 

أشكرن ٌا أبً على مباركة المحارب الذي فً حماٌتً.. -  

بابتسامة هادبة: )إنلٌل(لال لها     

.. إنه ٌستحك.. دماإه دماء امبراطور بشري حمٌمً، ولدٌه هالة اآللهة الهالة )إٌنانا(صؽٌرتً  -

السماوٌة وببل شن.. سٌكون هو ملن ما بٌن البحرٌن حما.. والذي سٌذٌع اسمه الحمٌمً منذ اآلن 

..)سرجون األكادي(بٌن السومرٌٌن ن  

لال له الشاب المدجج بالدروع:    

من ٌستحك دعمنا حما نحن مخلولات )سومر( السماوٌة..أتمنى أن ٌخرج من البشر  -  

وهو ٌمول له: )إنلٌل(اتسعت ابتسامة     

لن ٌخٌب أملن به.. )نٌنورتا(ال تملك ٌا  -  

ثم سؤلهما:    

أترٌدان أن تعرفا أصل هذه المشهد؟ -  

بموة: )نٌنورتا(برأسها بصمت فً حٌن أجاب  )إٌنانا(أومؤت     

أرٌد أن أعرؾ لصة صعود هذا المحارب ذي البؤس..  -  

موكب الفرح الذي ما زال مستمرا باألسفل بممة الزلورة وهو ٌمول: )إنلٌل(رالب     

كانت والدته كاهنة من الدرجة العلٌا.. وكان عملها ٌمتضً أن تشرؾ على طموس الزواج  -

رٌس بتمثٌل دور اإلله )تموز(.. هذا وٌموم الع )إٌنانا(الممدس.. كانت تمثل فٌه دور اإللهة 

الطمس ٌتم فً بداٌة كل ربٌع لجلب الوفرة فً المحاصٌل الزراعٌة والثروة الحٌوانٌة.. وتنص 

الموانٌن على أنه لو أنجبت هذه الكاهنة بعد إجرابها هذه الطموس سٌكون الطفل ربانٌا فً منزلة 

ممن ٌمارسن طموس الزواج الممدس من  اآللهة.. وهذا ما لم ٌعجب الملون فتم منع الكاهنات

اإلنجاب.. وإال فعلٌها أن تخسر ولٌدها جزاًء وفالا.. وهكذا خالفت أم )سرجون( المواعد وأنجبت 

ا.. وسارعت بالتخلص منه بوضعه فً سلة من المصب وطلتها بالمار حتى ال ٌتسرب  الطفل سرًّ

بحماٌته.. حمل النهر السلة بعٌدا  )إٌنانا(إلٌه الماء، ثم لذفته بنهر )الفرات( وهً تدعو لئللهة 

ٌدعى  الوالعة بالشمال، ملن السومرٌة )كٌش(مدٌنة لٌجدها لََدًرا سالً بمدٌنة تتبع ملن من سبللة 

)أور زبابا(.. أحب السالً الطفل وتبناه وعلّمه حرفته إلى جانب الزراعة.. ولما بلػ العشرٌن هنا 

أعجبتً به ولمتً بتذلٌل الصعاب لوصوله للمناصب العلٌا..و )إٌنانا(رأٌتٌه أنِت ٌا عزٌزتً   

رأسها وهً ترنو إلٌه لابلة: )إٌنانا(هزت     



 

 

رأٌت فٌه حٌنها ما تراه أنت اآلن ٌا أبً.. ملن من البشر ٌضاهً طموحه منزلة األسٌاد.. -  

:)نٌنورتا(دمدم     

فً اختراعها لتعظٌم أنفسهم..هذا مبالػ فٌه.. إنها أسطورة من األساطٌر التً ٌبرع البشر  -  

:)إنلٌل(تابع     

عن نفسه بالفعل كجزء من حٌاته لٌضفً على سٌرته مسحة أسطورٌة..  )سرجون(لمد كتبها  -

ولكن ما حدث تارٌخٌا بالفعل بعد تبنً السالً له هو أن ترلّى المناصب بسرعة لٌصبح سالً 

اسٌة وٌضاهً منصب الرجل الثانً وهو منصب شدٌد الحس ..)كٌش(الملن )أور زبابا( حاكم 

 بالدولة..

بجنوب شرق  )لكش(وملون  )أوما(كان حٌنها الصراع السومري محتدما بٌن ملون    

.. وكانت كل سبللة تحكم مدٌنة ما ٌشبه حكم دوٌلة مستمل عن بالً المدن..  هنا برز الرافدٌن

ولام بشن الحرب على  -الذي تم شنمه منذ للٌل– )أوما(الملن )لوكال زاكٌزي( حاكم مدٌنة 

ودّمرها نهابٌا لٌتركها أطبلال محترلة منهٌا مبة عام من النزاع بٌن الدوٌلتٌن.. ثم أكمل  )لكش(

الوالعة  )الوركاء(مسٌرته لضم دوٌبلت جنوب بٌن الرافدٌن وضمهم لحكمه.. ثم اتخذ من مدٌنة 

تحدة من دوٌبلت )سومر( السابمة.. اتجه فً فتوحاته عاصمة جدٌدة لدولته المبمنتصؾ الرافدٌن 

و)أور زبابا(.. )سرجون(ثم حٌث ٌوجد  )كٌش(شماال حتى وصل ل  

برسالة ل)لوكال زاكٌزي(.. وهنا فوجا )سرجون(  )سرجون(لام الملن )أور زبابا( بإرسال    

.. هل )سرجون(لتل بؤن )لوكال زاكٌزي( ٌخبره ساخرا بؤن الرسالة ٌطلب فٌها )أور زبابا( منه 

ورآه خصما محتمبل أم أنه كان ٌشن بوالبه؟.. فضَّل )لوكال  )سرجون(خاؾ )أور زبابا( من 

  -)سرجون(بمساعدة –لصفه.. وهكذا ٌموم الملن )لوكال زاكٌزي(  )سرجون(زاكٌزي( تجنٌد 

معابدها ودمر  )كٌش(بسحك الملن )أور زبابا( وأسره ولتله، ثم عاث )لوكال زاكٌزي( الفساد ب

 ودنّس حرمة آلهتها..

 )كٌش(على )لوكال زاكٌزي( وٌجند الجٌوش وٌنطلك من  )سرجون(بعدها ولسبب خفً ٌنملب  

التً دنسها )لوكال زاكٌزي(.. وكانت  )كٌش(بجٌش منظم لوي هدفه العلنً الثؤر لحرمة آلهة 

( بخطط حربٌة لم خصمه )لوكال زاكٌزي )سرجون(الماصمة والتً فاجؤ فٌها  )الوركاء(معركة 

 ٌكن ٌدري عنها أي سومري حٌنها شٌبا..

ببساطة: )نٌنورتا(لال     

هذا الفتى ٌسٌر بخطى ثابتة نحو الحكم المطلك.. ال ٌتخذ صدٌما! -  



 

 

:)نٌنورتا(تمول ل )إٌنانا(برأسه موافما، فً حٌن انبرت  )إنلٌل(أومؤ له     

مفاجؤة لكل السومرٌٌن ولٌس ل)لوكال زاكٌزي( فمط.. كانت الحروب  )الوركاء(كانت معركة  -

حٌنها ومنذ فجر السبلالت البشرٌة تعتمد نظام الصفوؾ المتراصة.. أدخلت علٌهم نظام 

المبارزات الفردٌة والتً تمّكن فارسا واحدا لوٌا من الفتن بالعشرات من الخصوم.. أوضحت لهم 

شر والرمً باألسهم من بعٌد لبل االلتحام المباشر.. تم استخدام أنه بإمكانهم تجنب المتال المبا

األسلحة الخفٌفة ذات المدى البعٌد بدال من راجمات األحجار الثمٌلة وؼٌر العملٌة خاصةً فً 

الحروب ضد بلد ببل أسوار.. أدخلت علٌهم مناورات الكّر والفّر كتكتٌن حربً للمعارن بسبب 

سلحة الخفٌفة.. حتى أزٌاء الجنود أوحٌت له بجعلها بسٌطة وخفٌفة اعتماد الجنود للتجهٌزت واأل

لضمان سرعة تحركهم وسهولة استخدام التكتٌكات المختلفة.. وشاع فً جٌوشه الحرب عن بُعد 

 باألسلحة الخفٌفة..

:)إنلٌل(أضاؾ     

وٌبدأ معاركه كل هذا ألنه ٌعتبرن حامٌته وٌحمل معه فً ممدمة جٌشه دابما تمثاال كامبل لِن..  -

 بتبلوة الترانٌم لِن..

كتفها لابلة: )إٌنانا(هزت     

وحامٌته لم تدخر جهدا لنصره..  -  

ملٌا وهو ٌمول رافعا أحد حاجبٌه: )سرجون(ل )نٌنورتا(نظر     

السإال هو ماذا سٌفعل اآلن.. -  

بموة: )إٌنانا(لالت     

لن ٌتولؾ! -  

)سومر( السماوٌة الثبلثة.. ولكن لم ٌكن الحفل  لٌختفً معها كابنات )إنلٌل(اختفت سحابة   

 باألسفل لد انتهى بعد!

عند هذا الحد.. )سرجون األكادي(لم ٌتولؾ  )إٌنانا(وحما كما تولعت     

انطلك ٌوّحد ببلد )سومر( الواحدة تلو األخرى معتمدا على سمعته وأساطٌره.. أصوله   

على االنضمام له واإلٌمان  -األكثر عدداوهً –المتواضعة ساعدت الطبمة العاملة بالببلد 

بمضٌته.. لاومته الطبمات العلٌا فسحمها بالموة.. كّون جٌشا لوٌا عظٌما ثابتا.. جعل للجنود أراٍض 

لام بفصل الدٌن زراعٌة بطرٌمة نظامٌة ٌستثمرونها ولت السلم وٌجنون خٌرها ولت الحرب.. 



 

 

ض كثٌرا من سلطات الكهنة.. عن الدولة فؤلؽى جمٌع المحاكم الدٌنٌة واستبد لها بمحاكم مدنٌة ولوَّ

لخلك جبهة دفاعٌة لوٌة ضده ولكنه سحمهم بموة ؼاشمة  )لكش(و )أور(تحالفت مدٌنتا 

واستراتٌجٌات عسكرٌة حكٌمة، ثم هدم أسوار المدٌنتٌن لٌمطع عنهم فرصة التمرد علٌه الحما..  

ى ضفاؾ نهر )الفرات( والتً صار اسمها عل )أكاد(بعد توحٌد كل ببلد )سومر( أنشؤ مدٌنة 

مبلزما السمه فٌما بعد.. أكمل إزالة كل األسوار التً ألامتها دوٌبلت )سومر( المختلفة حول 

مدنها وبالتالً منعهم من احتمالٌة الثورات علٌه فٌما بعد والتحصن بمدنهم.. اتجه نحو مدٌنة 

ضم )نٌنوى(.. ؼزا )ماري( و)إببل( ثم  الشمال التً انضمت إلٌه دون لتال ثمؤلصى ب )آشور(

)طوروس( .. كان جٌشه المكون من  أكمل نحو ؼابات شجر األَرز ومنها لجبال الفضة

 الخلٌج العربً–مخٌفا حما.. اتجه شرلا حتى البحر السفلً  السومرٌٌن واألكادٌٌن والسامٌٌن

اتجه أللصى الؽرب للمبابل من ببلد )فارس(.. ثم  وأكمل مّد سٌطرته لٌشمل العٌبلمٌٌن -حالٌا

الحٌثٌة والحورٌة بببلد )األناضول( ب)آسٌا( الصؽرى محاربا الحاكم )نور دكال( حاكم مدٌنة 

)بور شخندا( المحصنة بطرٌمها صعبة المنال.. كانت الطرٌك وعرة وملٌبة بالجبال فمام 

من  )سرجون(بمطع األشجار ممهدا لنفسه الطرٌك، وبعد طرٌك طوٌلة صعبة تمكن  )سرجون(

الوصول لمدٌنة الحاكم  )نور دكال( ومحاصرتها ثم اخترالها.. وأراد أن ٌفعل بالحاكم )نور 

، ولكن )إنلٌل(دكال( كما فعل ب)لوكال زاكٌزي( من لبل ِلَما سمع بموله أنه المفضل لدى اإلله 

 سرجون()دون شرط أو لٌد.. وهكذا عفا  )سرجون(سارع )نور دكال( بنفً هذا واالستسبلم ل

البحر –عنه وعن أهل مدٌنة )بور شخندا( وظل هنان ثبلثة أعوام توؼل خبللها فً البحر العلوي 

–حتى شواطبه الؽربٌة وشن الحمبلت العسكرٌة على جزٌرة )كرٌت(   -األبٌض المتوسط حالٌا

لبل أن ٌعود ل)أكاد(.. اعتمدت استراتٌجٌته على منح األلوام التً ضمها  -)لبرص( حالٌا

)سومر(.. ولد  مبراطورٌته على حرٌة العمٌدة الدٌنٌة مما ساهم فً منحه وّد رعاٌاه خارجال

 –كثٌرا فً استمرار حكمه من الناحٌة الدٌنٌة إذ كانت تعمل كاهنة علٌا  ٌدوانا()إٌنخساعدته ابنته 

فٌهم موم ت كانت..)إٌنانا(.وكذلن معابد اإللهة  ()سٌنولكن بمعبد إله الممر  -لبل كوالدتها من

بتمثٌل دور زوجة اإلله بالزواج الممدس.. وكذلن اشتهرت فً مجال األدب بمصابدها الشعرٌة 

وتعتبر  المسماة )سٌدة النوامٌس اإللهٌة العالمٌة( والتً تُعتَبَر أول كتاب بالتارٌخ البشري..

نفسها أول من استخدم تولٌعه على أعماله فً التارٌخ.. ٌدوانا()إنخ  

وجد كل دوٌلة من )سومر( تتخذ تموٌما مستمبل بذاتها فمام باعتماد تموٌم موحد لكل دوٌبلت   

)سومر( اعتمد فً تسمٌته على أسماء الشهور األكادٌة، مما ساهم فً مزٌد من االستمرار 

 بامبارطورٌته ذات التموٌم الواحد رؼم تعدد ألوامها..

تة وخمسٌن عاما تاركا إرثا أسطورٌا كؤول العظٌم عن عمر س )سرجون األكادي(وتوفى   

 امبراطور باألرض..



 

 

ولكن لم ٌنَس أحد من أهله ممن حضروا النزع األخٌر له عندما كان ٌشهك لٌؤخذ آخر نَفَس له   

 فً حٌاته العظٌمة، عندما رفع رأسه بحركة سرٌعة وابتسم للسماء وهو ٌرفع ٌدٌه لؤلعلى هامسا:

!)إٌنانا( -  

ٌدٌه وٌهمد جسده وٌتولؾ تنفسه وتنؽلك عٌنٌه لؤلبد.. لبل أن تسمط    

لم ٌعلم أحد منهم أنه لد انجلى عنه ؼطاء بصره مع آخر لحظة فً حٌاته لٌصبح بصره حدٌد   

بالفعل والتً كانت والفة فوق رأسه تنظر له بحنان مؽمؽمة: )إٌنانا(فٌستطٌع أن ٌرى   

للتّو! لم ٌنتِه األمر بعد أٌها المحارب.. لمد بدأ -  

وبٌنما كان جسده ٌلفظ روحه كانت هً تمّد ذراعٌها نحو رأسه.. لم ٌَر أحد ذلن الطٌؾ الفضً   

الذي انفصل عن جسده لٌرتمً لؤلعلى مع وفاته.. ولكن انفصل عن ذلن الطٌؾ خٌوط دلٌمة 

ة ، بٌنما أكمل بالً الطٌؾ ارتماءه للسماء.. التحمت الخٌوط الفضٌ)إٌنانا(اتجهت نحو ٌدي 

 )إٌنانا(لبل أن تختفً تماما مندمجة باألصابع المصٌرة الممتلبة.. وابتسمت  )إٌنانا(الدلٌمة بٌدي 

بانتصار لبل أن ٌخفك  جناحٌها وٌرفعا جسدها لؤلعلى لتختفً تماما.. ثم ٌعاود جسدها الظهور 

 فً نفس المكان ولكن فً عالم آخر لٌس بعالم البشر..

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الكاهنة )إنهٌدوانا( ابنة )سرجون األكادي( بعد نفٌها من مدٌنتها ومنصبها ))من أشعار 

 الكهنوتً فور وفاة والدها..((

 

 دخلت أنا الكاهنة العلٌا زلورتن حاملةً لفة الطموس..

 ورتَّلت أدعٌتن..

 منبوذة اآلن بٌن المجذومٌن..

 حتى ما عاد بممدوري أن أحٌا معن..

 تدنو الظالل من ضوء النهار..

 اسوّد النور من حولً..

 تغشً عاصفة رملٌة ضوء النهار..

 ولد بُِهت فمً العذب من الشهد..

 وأصبح وجهً الحلو هباًء..

 لمد أهملتنً اآللهة بعد أن كنت المظفرة المبجلة..

 فصرت هاربة كسنونو من النافذة..

 حٌاتً فً سعٌر منذ أن تم تعرٌتً من اإلكلٌل..

وسٌفا ولالوا..وكؤنهم ناولونً خنجرا   

 أدٌرٌهم صوب جسدن.. فمد ُوِجدا لِن..

 

 

 

 

 



 

 

العالم السماوي-4  

 

 أنا األولى وأنا األخٌرة..

 أنا البغً وأنا المدٌسة..

 أنا الزوجة وأنا العذراء..

 أنا األم وأنا االبنة..

 أنا العالر وُكثٌر هم أبنائً..

 أنا بعرٍس عظٌم ولم أتخذ زوًجا..

تنجب أحًدا..أنا المابلة التً لم   

 أنا سلوة أتعاب حملً..

 زوجً هو من أنجبنً..

 وأنا أم أبً.. وأخت زوجً..

 وهو من نسلً..

 

 )ترجمة لنص سومري لحدٌث )إٌنانا( عن نفسها(

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تصمٌم لشخصٌات األنوار المذكورة بالفصل الثانً
 



 

 

الحكٌم )ماندانو(

 
 

 



 

 

 

 نٌنشوبور

 

 

 



 

 

 )الوركاء( السماوٌة..

اإللهٌة لتتجه نحو مدٌنة  )سرجون(عابدةً من عالم البشر بعد امتصاص هالة  )إٌنانا(حلّمت   

مخلولات )سومر( السماوٌة.. كان  )وركاء(البشر.. إنها  )وركاء(ولكنها لٌست ب )الوركاء(

والذٌن ٌمكن أن ٌنتمل أحدهم من العالم السماوي لعالم  -كؤحد األسٌاد–االنتمال سلسا بالنسبه لها 

ذلن النفك  مّرت بالبرزخ لتعبرر والعكس بسهولة وكؤنه ٌنتمل من مدٌنة ألخرى.. فمط البش

المضا ذي الجدران األفعوانٌة المثٌرة للرهبة والذي أفضى لعالمها السماوي.. رأت من زاوٌة 

والذي لم ٌختلؾ كثٌرا عن  نظرها البانورامٌة وسط السحب التصمٌم الهندسً البدٌع للمدٌنة

للمدٌنة البشرٌة، فمد كانت هنان زلورة ضخمة بالوسط ٌتربع على لمتها معبد  تصمٌم السومرٌٌن

كبٌر كابنات )سومر( السماوٌة، وحول الزلورة تدفمت مٌاه نهر )الفرات( )أنو( السماوي 

حٌنها اسم )بورانو( والذي كان ٌطلك علٌه  ٌماثل نهر )الفرات( عند البشر–السماوي العظٌم 

لتتوؼل وسط البٌوت التً أحاطت بالزلورة فً االتجاهات األربعة كؤضلع مربع  -باألكادٌة

ضخم، وبٌن البٌت واآلخر كانت هنان حدابك كثٌفة تعج باألشجار الخضراء والتً تشابكت 

السابد  أؼصانها على لمم البٌوت.. البٌوت كلها بٌضاء، مما أعطاها تناسما مع اللون األخضر

الرابمة.. ثم كان  -السماوي–لؤلشجار الكثٌفة الملتفة، وكذلن اللون األزرق لصفحة نهر )الفرات( 

ًرا بسور ضخم أبٌض اللون أحاط بالمستوطنة كلها إحاطة السوار للمعصم.. وبرزت  كل هذا مسوَّ

نت البوابة مهداة فً فمد كا )إٌنانا(..بوابة ضخمة زرلاء اللون ملٌبة بالنموش والترانٌم الممجدة ل

.. ثم تكرر هذا النسك لعدة مستوطنات أخرى حول )إٌنانا(وأطلك علٌها بوابة  )إٌنانا(األصل ل

هذه المستوطنة بنفس التصمٌم.. ما ٌمارب عشرة من المستوطنات متراصة بجانب بعضها 

نهر البعض.. ٌتماثل تصمٌم كل منها بزلورة فً المنتصؾ، والمنازل حولها وسط مٌاه ال

الزرلاء بمنتصؾ أحد الجدران  )إٌنانا(واألشجار المنتشرة، والسور األبٌض حول كل هذا وبوابة 

 األربعة..

ولد  )أنو(ثم برز ذلن المصر الضخم أبٌض اللون على ضفة النهر مباشرةً.. لصر السٌد   

س.. المصر أحاطت تماثٌل الثٌران البرونزٌة بمدخله الذي تزٌن بنمش ضخم لنجمة ثمانٌة الرإو

إال فٌما ندر.. ووسط النهر برزت صخرة ضخمة ُشٌّد علٌها ما ٌشبه  )أنو(والذي لم ٌكن ٌؽادره 

والذي تمٌز بلونه الوردي  )إٌنانا(إنه لصر  ..)أنو(معبدا فخما ولكن بحجم أصؽر من حجم لصر 

لتً ٌحٌط بها الماء ا )إٌنانا(والممام على ارتفاع فوق زلورة  المشابه للون رداء )إٌنانا( الطوٌل

.. وكذلن بوجود لطٌع من األسود العمبللة الذهبٌة كان ٌحٌط به من جمٌع من كل االتجاهات

 األرجاء كحّراس متؤهبٌن على الدوام.. 

محاطٌن بسور واحد عظٌم شاهك  )أنو(ثم كان كل هذا المزٌج من المستوطنات ولصر   

لحربٌة المدججة بالجنود والرماة، وتوسطته بوابة االرتفاع بالػ الطول، علته األبراج الشاهمة ا



 

 

زرلاء عمبللة أكبر من كل ما سواها من بوابات.. بوابة منٌعة ذات نموش زاهٌة.. ثم  )إٌنانا(

برزت كتلة ضخمة من اللون األخضر شمال وشرق المدٌنة بحجم كبٌر ٌناهز حجم مستوطنات 

والتً مثلت عابما طبٌعٌا ٌسبك بوابة  ركاء()الوكلها بسورها الحامً.. إنها ؼابات )الوركاء( 

والسور األبٌض لكل من ٌرٌد حصار المدٌنة آتٌا من الجهة المعمورة شماال وشرلا  )إٌنانا(

المحٌطة والمكونة من عدة مدن من مدن )سومر( السماوٌة، حٌث لم ٌكن ٌحٌط بالمدٌنة من 

والذي  )خومبابا(الوحش المخٌؾ  الؽرب سوى الصحراء الشاسعة.. خاصةً بوجود حامً الؽابات

ٌموم بمتله على  )خومبابا(لم ٌره مخلوق لّط، ألن تعٌس الحظ الذي ٌؽامر وٌدخل الؽابة وٌجده 

الفور وٌعلك عظامه على أحد األشجار بمدخل الؽابة.. المدخل الذي أصبح مع الولت عبارة عن 

 كتل من العظام والجماجم المعلمة على األشجار..

 )أنو(مباشرةً نحو لصرها المشٌد على الماء، ألمت نظرة خاطفة على لصر )إٌنانا( اتجهت   

 وهً تهمس لنفسها:

 



 

 

 

 

 



 

 

متى ٌمكن ألي مخلوق أن ٌران خارج لصرن هذا ٌا جدي؟! -  

اخترلت الفضاء وحلمت فوق مستوى الماء عابرة نصؾ مسافة النهر لبل أن تتولؾ عند باب   

سح لها ممرا للدخول، المست لدماها األرض ثم انطلمت تمشً لصرها، ابتعدت األُُسود لتف

 برشالة لتدخل لصرها الوردي األنٌك وهً تخطو بصمت على األرضٌة وكؤن جسدها ببل وزن..

اتجهت مباشرةً نحو ؼرفتها الملكٌة الخاصة، انطلمت فتاة متوسطة الطول بموام ٌمٌل للنحافة   

ترتدي رداًء أبٌضا طوٌبل بالكامل، مبلمح وجهها الجمٌلة وإن لم ٌخلو من مفاتن أنثوٌة بارزة، 

بعٌنٌن واسعتٌن مبتسمتٌن وأنؾ دلٌك وشفتٌن رفٌعتٌن ووجه رفٌع  توشً بؤنها فتاة دون العشرٌن

بدت أشبه  ٌعلوه شعر لصٌر أكرت شدٌد السواد مجدول كعادة أهل ببلد الرافدٌن، ،مستدق الذلن

وهً تفتح باب  )إٌنانا(لها بدون أن تنطك بحرؾ، فمالت لها كظ )إٌنانا(بكاهنة وهً تسٌر خلؾ 

 ؼرفتها:

سنتنالش فً بعض األمور المهمة.. وأرٌد ..)نٌنشوبور(اسبمٌنً اآلن للشرفة الملكٌة عزٌزتً  -

 من الحكٌم )ماندانو( الحضور أٌضا..

وهً تحنً رأسها لابلة: )نٌنشوبور(ابتسمت لها     

تحت أمرن ٌا سٌدتً.. -  

وجدته  )ماندانو(،على عمبٌها وهً تنطلك نحو الؽرفة الخاصة بالحكٌم  )نٌنشوبور(ت دار  

كالعادة منهمكا فً دق األلواح الطٌنٌة بالوتد حاد الطرؾ، ٌكتب مذكراته وخبلصة رإٌته 

 الفلسفٌة للحٌاة ولراءاته التارٌخٌة الؽزٌرة، فمالت له بهدوء:

عذرا على إزعاجن سٌدي الحكٌم.. -  

تولؾ الحكٌم عن النمش، ونظر لها بعٌنٌن منهكتٌن ووجه نمشت فٌه السنٌن عبلماتها، تشمك   

 وجهه مسفرا عن ابتسامة كبٌرة وهو ٌرحب بها لاببل:

أنرِت محرابً.... )نٌنشوبور(أهبل بن أٌتها الجمٌلة  -  

هزت رأسها ترد له التحٌة لبل أن تمول له:    

ع بها اآلن فً الشرفة الملكٌة..ترٌد أن نجتم )إٌنانا(السٌدة  -  

اللوح والوتد جانبا وهو ٌموم من جلسته لاببل بتسلٌم: )ماندانو(وضع الحكٌم     

هذا ٌعنً أنه لٌس أنت من أزعجنً! -  



 

 

على الفور  )ماندانو(ظهرها له مبتسمةً واتجهت نحو الشرفة فتبعها  )نٌنشوبور(أدارت   

، تطاٌر فً مشٌته السرٌعة رداإه األسود الماتم بخطوات سرٌعة ال تعبر عن عمره المتمدم

لد سبمتهما  )إٌنانا(الطوٌل، وتؤرجحت عمامته السوداء ذات الرٌشة الذهبٌة فوق رأسه.. وجدا 

وجلست على ممعدها الخاص بمنتصؾ الشرفة تنظر لماء النهر وهً تداعب بؤصابع ٌمٌنها 

 الشعر الكثٌؾ لؤلسد المرافك لها..

 )نٌنشوبور(، بٌنما اكتفت )إٌنانا(لبالة  صخري مربع ممعد على اندانو()مجلس الحكٌم   

وهً تسؤله: )ماندانو(نظرة سرٌعة على  )إٌنانا(فؤلمت )إٌنانا(، بالولوؾ بجانب   

كٌؾ حالن أٌها الحكٌم؟ كٌؾ ٌجري العمل فً كتاباتن؟ -  

أجابها مبتسما:    

ٌاته..بخٌر حال ٌا نجمة الصبح.. ما زال الكتاب فً بدا -  

لالت له على الفور:    

أرٌدن أن ترجا كتابته وتبدأ على الفور فً كتابة ملحمة جدٌدة ألحد البشر.. -  

بدهشة: )ماندانو(أحد حاجبٌها بدون أن تعلك، بٌنما ردد  )نٌنشوبور(رفعت     

أحد البشر؟ -  

)نٌنشوبور(:سؤلتها     

)سرجون األكادي(؟هل تعنً ذلن المحارب  -  

رأسها موافمةً وهً تمول مجٌبة: )إٌنانا(هزت     

نعم هو.. لمد انتهت حٌاته بعد أن سٌطر على كل ما بٌن البحرٌن فعلٌا.. -  

بحذر: )ماندانو(سؤلها     

وهل تمكنتً من التماط هالته اإللهٌة؟ -  

)إٌنانا(:لالت     

ة إلهٌة.. لؤلسؾ ال لمد صدلت أٌها الحكٌم.. للمرة الثانٌة فً تارٌخ البشر ٌمتلن أحدهم هال -

ٌمكننا إدران وجودها لدى البشري إال ولت وفاته فمط.. تلن الثوانً الملٌلة التً ٌؽادر طٌفه 

جسده تظهر فٌها تلن الخٌوط الفضٌة المنفصلة عن روحه والتً ال تخرج من جسد أي بشري 



 

 

لتلتحم بطٌؾ روحه سوى من ٌملن هذه الهالة اإللهٌة.. والتً لو لم ٌتم إدراكها فً حٌنها تهرب 

 وتؽادر للبرزخ لؤلبد وال ٌمكن المبض علٌها مطلما..

مادحا: )ماندانو(لال     

فً الوالع لمد كنت أنت من تولع امتبلكه لهذه الهالة.. -  

)إٌنانا(:لالت     

أٌضا رآها بعد فترة وآمن بً وبه.. )إنلٌل(والدي  -  

ملحا: )ماندانو(سؤلها     

والهالة؟ -  

خٌوط فضٌة تسٌر تحت جلد ٌدها وتبعث ما ٌشبه  )نٌنشوبور(أمامه فرأى هو ورفعت ٌدها   

 بالشرارات للنظر، فتؤلمت عٌناه بموة وهو ٌردد منتشٌا:

إنها هً.. لم أراها من لبل.. لم تتسنى لً الفرصة مع التناصن ألول هالة إلهٌة.. لمد حالفنً  -

ن امتصاصها بالكامل واندماجها مع النفس.. الحظ هذه المرة فالوهج ٌختفً من الٌد بععد للٌل م

 إنها تبدو تماما كما لرأت عنها فً ِسٌَر األولٌن..

بانبهار: )نٌنشوبور(ؼمؽمت     

من ٌَر لٌس كمن ٌمرأ.. -  

)ماندانو(:الحكٌم  )إٌنانا(سؤلت     

فً حروبً؟ )سرجون(هل هكذا سؤستطٌع استدعاء المحارب  -  

مسترسبل: )ماندانو(أجاب     

درة هذه الهالة عجٌبة وال محدودة.. بها تستطٌعٌن استدعاء المحارب  بنفسه كعمل فمط ببل ل -

جسد، وستموم الهالة بتدبر تكوٌن خارجً مناسب لهذا العمل.. لن ٌكون الشكل الخارجً مختلفا 

كثٌرا عن شكل البشري نفسه وستكون لدراته العملٌة وصفات شخصٌته الفرٌدة متواجدة بموة.. 

خٌر معٌن لِن فً أٌة حرب.. لو حافظِت على حٌاته الثانٌة هذه بإمكانن استخدامه لؤلبد..  سٌكون

 ولكن لو خسر ولمً مصرعه فً الحرب ستخسرٌن الهالة لؤلبد.. استخدمٌه بحرص..

ذراعٌها بجانبها وهً تتمتم: )إٌنانا(أعادت     

ستكون خسارته سٌبة لذا سؤحاول استخدامه بحكمة.. -  



 

 

لاببل:  )ماندانو(استرسل الحكٌم     

اعتدنا على حٌاتنا فً عالمنا السماوي منذ زمن.. ُوِهبنا المدرة على رإٌة البشر رؼم عدم  -

رإٌتهم لنا.. نتواجد بنفس المكان الفٌزٌابً ولكن لكل نوع من المخلولات بُعد مختلؾ عن بُعد 

والجؽرافٌة ولكن ٌختلفان فً اتساع الحٌّز الذي ٌتسع العالم اآلخر.. ٌتشابه العالمان فً الطبٌعة 

بسبب وجود ما ٌسمى  لمخلولاته.. عالمنا أكبر اتساعا.. ٌتؤثر كبل العالمان ببعضهما اآلخر

، فلو انهار نهر )الفرات( بعالم البشر ٌتبعه بحواجز الدهر والتً تربطهما ببعضهما لبعض

البشر فً الحفاظ على عالمهم ألنه ٌعنً استمرار  انهٌاره بعالمنا السماوي أٌضا.. لذا نساعد

عالمنا أٌضا.. ولهذا السبب جعلنا أنفسنا آلهة لهم وصنعنا تماثٌل لنا نسٌطر بها على حكامهم 

وكهنتهم وأصحاب الرأي منهم.. نوسوس لهم بما نرٌد فتصبح إرادة اآللهة.. لدراتنا كفصٌل 

الجسدٌة أو الروحٌة.. ولكن ٌُستثنى من هذا للة  سماوي ألوى بكثٌر من لدراتهم البشرٌة، سواء

نادرة من البشر ٌتمتعون بهذه الهالة اإللهٌة والتً تجعل البشري لد ٌتفوق على السماوي بعمله 

أو هكذا تمول الشابعات التً ذكرتها ُرلُم األولٌن بؽموض وبدون وإرادته وشخصٌته فمط.. 

التؤكد من صدق هذه الشابعة حلمنا منذ األزل هو ولهذا كان إسهاب مما جعلها تبدو كخرافة.. 

استخبلصها ٌتم ال تظهر إال عند موته، ثم ٌمال أنها والتً  ،البحث عن من ٌملن هذه الهالةب

بسحبها من طٌفه بمجرد موته والتمتع بموتها السحرٌة كوسٌلة هجوم ودفاع فً الحروب التً ال 

د هذه الشابعات عندما نجحِت فً استخبلص هالة ولد تمكنِت سٌدتً )إٌنانا( من تؤكٌ تنتهً..

من لبل بنجاح.. )جلجامش(  

بملك: )نٌنشوبور(لالت     

لمد سمعت شابعات بوجود سماوٌٌن من )سومر( ٌمتلكون عددا من هذه الهاالت اختلسوها من  -

 بشر عبر العصور..

)ماندانو(:أضاؾ     

سماوٌة بمناطك أخرى كمناطك شرق وأنا سمعت بهذا.. لمد لرأت كذلن عن وجود كابنات  -

الرافدٌن ومنطمة نهر النٌل وسكان ما وراء المحٌط وسكان ما بعد ذوبان الؽابات الجلٌدٌة، 

تعاملوا مع البشر المتواجدٌن معهم بطرق مختلفة لم تكن كلها ودٌة من أجل الحفاظ على سبلمة 

فٌزٌابٌة الحواجز ال اآلخرٌن بسببالسماوٌٌن واستمرار عوالمهم.. ال ٌمكننا التواصل مع هإالء 

اجز الدَّهر والتً كما تموم بربطنا بعالم البشر تفصلنا عن ما عدانا من عوالم حوالخفٌة الملمبة ب

بكل  .. نحن ال نعٌش وحدنا بهذا العالم مع البشر.. وكذلن نحن لسنا الفصٌل األلوىسماوٌة

..تؤكٌد  

بفضول: )إٌنانا(سؤلت     



 

 

الؽامض الذي خلك كل هذه العوالم وفصلها عن بعضها البعض وأنشؤ ومن هذا المهندس  -

حواجز الدهر هذه؟ وكٌؾ استطاع مخلوق ما من معرفة معلومات عجٌبة كهذه تبدو لً أشبه 

 بمصة جاءت من مخٌلة بارعة؟

للٌبل ٌفكر لبل أن ٌجٌب بترّو: )ماندانو(صمت     

ل.. هذا ما كتبه أجدادنا من الحكماء وال أعلم هنا ال توجد حدود بٌن الحمٌمة والتارٌخ والخٌا -

كل ما لصصته علٌن آٍت من تجمٌع شذرات من كلمات من ٌمٌنا هل هو بحمٌمة أم محض خٌال.. 

مبات الُرلُم المنموشة منذ المدم، ولكن ٌمال أن المصدر الربٌسً ألصل عالمنا السماوي ونشؤته 

بنموش لم تنمشها ٌد، نموش أوجدتها رؼبة ش منمورلٌم نٌزكً ، الرلٌم األولموجود على سطح 

جٌدا بحٌث لن ٌظهر إال فً الولت ذاته الرلٌم  موم بإخفاءمهندس الكون الؽامض لبل أن ت

إال أما عن احتمال وجود ؼٌرنا من السماوٌٌن فلن نعرؾ صدله المناسب وللشخص المناسب.. 

فً حالة واحدة وهً لو أعلن أحد لاطنً العوالم السماوٌة األخرى عن وجوده.. وأعتمد أنه لكً 

ٌعلنوا عن وجودهم البد أن ٌكونوا لد وجدونا من األساس.. وبشكل عام وحتى لو كانوا ٌعلمون 

هما، إما فهم لن ٌتدخلون إال فً حالة من اثنٌن ال ثالث لبوجودنا واستطاعوا تجاوز حواجز الدهر 

فؤرادوا  شّكل وجودنا خطرا علٌهم حالة لدوم أحدهم ؼازٌا مستعمرا راؼبا فً اإلبادة، أو إن

  ..التخلص من هذا الخطر لبل تفالمه وتهدٌده لوجودهم

:معلمة على االحتمال الثانً بالمول )نٌنشوبور(سارعت     

كتجمٌع عدد كبٌر من الهاالت اإللهٌة على سبٌل المثال.. -  

موافما: )ماندانو(د رد    

على سبٌل المثال.. -  

محتجة: )إٌنانا(لالت     

ال أمتلن من الهاالت سوى عدد ٌمل عن أصابع ٌدي الخمسة! اثنتٌن فمط! -  

نظره للنهر وهو ٌمول بهدوء: )ماندانو(حّول      

وماذا لو كان أحد السماوٌٌن ٌمتلن عددا أكبر.. عددا مهوال.. -  

الفور باندفاع: على )نٌنشوبور(لالت     

سٌسعى لشن حرب سٌطرة على بالً السماوٌٌن.. سماوًٌ )سومر( على األلل.. -  

لابلة: )ماندانو(نحو  )إٌنانا(نظرت     



 

 

 

أٌها الحكٌم.. أعتمد أننا سنحتاج لتكثٌؾ جهودنا للبحث عن مزٌد من هذه الهاالت.. البد لنا من  -

 تؤمٌن وجودنا..

ل:أومؤ برأسه موافما وهو ٌمو    

أوافمن الرأي.. سؤحاول تجنٌد عددا أكبر من الجواسٌس على البشر للبحث عن المتفردٌن  -

 منهم..

باهتمام: )نٌنشوبور(سؤلته     

؟ مدٌنة السٌد )الوركاء(السماوٌٌن وٌهاجم مدٌنتنا مدٌنة  هل تعتمد أنه لد ٌجرإ أحد السومرٌٌن -

أبو السماوٌٌن؟ )أنو(  

لاببل:  )ماندانو(تنهد     

دابم الؽٌاب واالختفاء بداخل  )أنو(أشن فً هذا ولكنه لؤلسؾ ٌظل وارد الحدوث.. السٌد  -

بحكمته ولوته.. الكثٌر ٌرى  )إنلٌل(لصره األبٌض.. أؼلب صراعاتنا واختبلفاتنا ٌموم بحلها ابنه 

 مجرد أب منعزل عن أوالده.. السٌد هو من ٌهتم )أنو(هو سٌد السماوٌٌن حما بٌنما  )إنلٌل(

 برعٌته وٌتابع أحوالهم وٌحل مشاكلهم ولٌس من ٌنؤى عنهم..

برفع وشاحها األزرق الطوٌل ورمته للخلؾ لٌسمط وٌستمر على ظهرها، ولامت  )إٌنانا(لامت   

 من جلستها بحركة سرٌعة وهً تمول بحسم:

إذًا لُضً األمر.. سنتتبع ظهور هاالت جدٌدة بتركٌز ألوى.. -  

ر:ثم لالت منهٌة الحوا    

)سرجون األكادي(..ولنبدأ بنسل  -  

 

 

 

 

 



 

 

)نٌبور( السماوٌة-5  

)نٌبور( السماوٌة..   

، )نٌبور()الفرات( الشرلٌة والممابلة لؽرب مدٌنة  نهرانعكس ضوء الشمس على صفحة 

الذي كان ٌمّسم المدٌنة لنصفٌن متماثلٌن حجما، نصؾ شمالً و باإلضافة للنهر اآلخر األصؽر

والذي كان ٌطلك –ونصؾ جنوبً، النهر الذي هو فرع نابع من نهر )دجلة( السماوي المدٌم 

وٌتفّرع من ضفته الؽربٌة لٌندفع ؼربا نحو للب المدٌنة،  -علٌه حٌنها باألرض )ِدَكلت( باألكادٌة

نتٌجة لوفرة األنهار  لنظر بكمٌة هابلة من األراضً الزراعٌةتمٌز تصمٌم المدٌنة بشكل الفت ل

لتمتد شماال وجنوبا لمساحة كبٌرة  األوسط التً بدأت من ضفة النهرحولها وبداخلها، األراضً 

تكاد تبلػ نصؾ مساحة المدٌنة بؤكملها، ثم اختلؾ النصؾ الشمالً عن الجنوبً فما بعد الجزء 

الصحراوي تبل المنطمة الزراعٌة عدد هابل من المعابد الحجرٌة الزراعً.. ففً النصؾ الشمالً 

والتً تراصت فً شكل دابرة كبٌرة من عشرات المعابد الضخمة والتً تخللتها بعض المنازل 

وٌتوسط كل هذه المبانً من معابد ومنازل زلورة حجرٌة ضخمة ٌعلوها  -منازل الكهنة–الفخمة 

 )نٌبور(سٌد كابنات )سومر( السماوٌة وسٌد مدٌنة  ()إنلٌلمعبد )إي كور( الخاص بالسٌد 

الممدسة الربٌسً.. ثم تتناثر منازل ألل فخامة فً أطراؾ الدابرة األخٌرة الخارجٌة التً مركزها 

 الزلورة الحجرٌة..

بٌنما اختلؾ الجزء الجنوبً بوجود امتدادات ألفرع من النهر بٌن المنازل التً تراصت فً   

تمٌمة أفمٌة بعد انتهاء الجزء الزراعً مباشرةً، وتبرز بعد الصؾ شكل خمسة صفوؾ مس

  -البشرٌة وهً أول مكتبة بتارٌخ األرض )نٌبور(تناظر مكتبة – المستمٌم الثانً مكتبة ضخمة

، ثم تتجمع أفرع النهر بعد صفوؾ المنازل الخمسة  لتصب فً  -)إٌنانا(معبد –ومعبد ضخم 

صى الجنوب معبد أسود اللون ضخم حٌث ٌُمّدس سٌد مسطح مابً ضخم ٌمع على ضفته أل

..)نٌنورتا(الحرب   

ثم ٌطّوق المدٌنة بالكامل من الشمال للجنوب سور مرتفع على شكل دابرة ضخمة تنتهً بثبلث    

 )إٌنانا(ثم بوابة  )نٌنورتا(،بالجنوب أمام معبد  )نٌنورتا(بالشمال وبوابة  )إنلٌل(بوابات.. بوابة 

ٌزة بالؽرب..الزرلاء المم  

، -بعد معبد )إي كور( على لمة الزلورة الشمالٌة-كانت المكتبة هً ثانً مبانً المدٌنة ارتفاعا   

وكان تصمٌمها فرٌدا على شكل مبنى نصؾ دابري تحٌطه الخطوط المدرجة من كل االتجاهات، 

وتتواجد فتحات تهوٌة كالنوافذ فً عدة مستوٌات من االرتفاع وسط الخطوط المدرجة، ومن 

ل ضمت صالة هابلة الحجم امتازت جدرانها وسمفها بالنموش الملونة للحروؾ السومرٌة الداخ



 

 

بدون ترتٌب، وفً أحد جوانبها تراصت مبات أو آالؾ من األلواح الحجرٌة التً امتؤلت 

بالنموش المسمارٌة والتً تضم معلومات هابلة عن كل مجاالت العلم من فلن وزراعة 

ٌل دٌنٌة وحوارات أدبٌة.. وانتصب بمنتصؾ الصالة رلٌم طٌنً ورٌاضٌات ولوامٌس لؽة وترات

بالتفصٌل.. وكان عدد من الكتّاب جالسٌن  )نٌبور(جاؾ هابل الحجم منموش علٌه خرٌطة لمدٌنة 

 عاري الجذع ٌنمشون ما ٌُتلَى على كل نفر منهم من شخص أو عاِلم أو كاهن جالسا لبالته..

ة أصؽر حجما وفخامة، ضم ساحة ضخمة للتعبد محاطة بؤعمدة بجانب المكتب )إٌنانا(كان معبد   

، وخلؾ التمثال تواجد لدس )إٌنانا(حجرٌة من الجانبٌن وتنتهً بمذبح رخامً ٌعلوه تمثال ل

فً حالة زٌارة من زٌاراتها الملٌلة، وبجانب الساحة كانت هنان  )إٌنانا(ألداس المعبد حٌث تستمر 

لؾ من ثبلث حجرات للدراسة، بكل حجرة تواجد معلم أو كاهن مدرسة صؽٌرة ملحمة بالمعبد تتؤ

 وبضعة تبلمٌذ ٌتلمون العلم منه وٌنسخون ما ٌسمعون فً ألواحهم الطٌنٌة الجافة..

وبعد ثبلثة صفوؾ من المنازل المستمٌمة وسط أفرع النهر، ثم اجتٌاز المصب نهري الضخم،   

د ارتسمت علٌه خطوط من أشعة الشمس بلونه األسود الممٌز ول )نٌنورتا(ٌنتصب معبد 

 المنعكسة عن ماء المصب..

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

جالسا على كرسٌه بالمنتصؾ أسفل تمثال حجري كبٌر له هو  )نٌنورتا(وبداخل المعبد كان   

 شخصٌا، وكان ٌصؽً السمع لعدد من لواده وجنوده الماثلٌن أمامه.. 

لال له أحد الجنود:    

)ماراد(..على حدود مدٌنة  )َعَسك( شاهدات للماردلمد تم تسجٌل عدة مسٌدي..  -  

فً  )نٌبور(تمع شمال ؼرب مدٌنة  )نٌنورتا(،هً المدٌنة الربٌسٌة للسٌد  )ماراد(كانت مدٌنة   

 )نٌنورتا(مباشرةً، ولم تكن تحوي سوى زلورة ضخمة حٌث ٌتواجد معبد  )إٌنانا(مواجهة بوابة 

الربٌسً، وتتناثر حول الزلورة منازل للجنود التابعٌن للجٌش السومري النظامً ولّواده والذي 

جٌش )سومر( السماوٌة الربٌسً.. ثم تحاط المدٌنة بسور دابري شدٌد  )نٌنورتا(..ٌرأسه السٌد 

الطرٌك  وبوابة شمالٌة تواجه )نٌبور(،الخاصة ب )إٌنانا(االرتفاع، له بوابة شرلٌة تواجه بوابة 

شماال.. وٌعلو السور عدد من األبراج الشامخة والتً  )بابل(و )كٌش(و )أران(المإدي لمدن 

تتسع لعدد كبٌر من الرماة للتحصن بداخلها ورمً األسهم بؤمان على من ٌمترب من األسوار، 

 خلؾ حابط صخري لصٌر تتخلله فتحات صؽٌرة ال تكفً إال للذراع التً سترمً باألسهم..

حانما: )نٌنورتا(اءل تس    

الثابر عندما هزمته بٌدي منذ فترة لٌست بالمصٌرة؟ من وجود هذا المارد ألم ننتهِ  -  

لال له جندي آخر:    

ولكن  )ماراد(لمد حاول حٌنها استمطاب عدد من العامة والمنشمٌن لتكوٌن جٌش وحاصر مدٌنة  -

انتهى به األمر بالفشل بعد أن خرجت له أنت شخصٌا ٌا سٌدي فً جٌش مهول ونازله المابد 

فردٌا وهزمه شر هزٌمة.. )إٌرا(  

)نٌنورتا(:لال     

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

لٌتنً لتلته ٌومها وانتهٌنا منه لؤلبد.. طمعه وتطلعه المتبلن جٌشً لن ٌتولؾ.. -  

ثم سؤل باهتمام:    

لمبللاته فً حال لرر الهجوم؟ )ماراد(ٌوش بهل استعد لابد الج -  

لال له الجندي:    

لام بتحصٌن المدٌنة بالكامل.. الجٌش كله مستعد ومسلح بالكامل خلؾ األسوار..  )إٌرا(المابد  -

 األبراج تمتلا بالرماة المسلحٌن.. المإن تكفٌنا لحصار طوٌل جدا..

:)نٌنورتا(ؼمؽم     

مهما استمطب من جٌوش.. جٌشً هو األضخم  ماراد()من محاصرة  )عسك(لن ٌتمكن  -

 ب)سومر( واألكثر نظامٌة.. البد وأن له هدفا آخر.. 

ثم أكمل لاببل لنفسه:    

المابد الذي اخترته – )إٌرا(ما زال ٌظن نفسه األجدر لمٌادة جٌوش )سومر( وٌصر على هزٌمة  -

فٌثبت خطؤ اختٌاري وٌثبت جدارته.. -بدال منه  

وهم ألل شؤنا  األنوار، فبة ٌلمبون باألسٌادٌنتمون لفبة لٌست من  )عسك( و)إٌرا( كان كل من  

ولدرات خارلة من األسٌاد ولكن لدٌهم من الممٌزات ما ٌمٌزهم عن العامة.. وكؤنهم حلمة الوصل 

هً لوته الجسدٌة الخارلة.. )عسك(وكانت المٌزة فً حالة المارد  بٌن األسٌاد والعوام..  

التفت للجنود لاببل حاسما النماش:     

ٌفعل ما ٌرٌد فهو مجرد بابس مهزوم ال ٌرٌد سوى لفت  )عسك(لن نموم بؤٌة خطوة.. دعوا  -

معسكرا بمدٌنة  )إٌرا(االنتباه له وهو شرؾ لن ٌناله.. اكتفوا حالٌا باتخاذ األهبة ولٌظل السٌد 

حتى إشعار آخر.. )ماراد(  

وجدارته  )إٌرا(ه والظنون تتبلعب بعمله، فرؼم إٌمانه بكفاءة السٌد ثم صرفهم بإشارة من ٌد  

بتولً منصب لابد لجٌوش )سومر( السماوٌة ولكن ما زال ٌساوره شن عن طرٌك سإال مشروع 

هو األجدر  )عسك(ٌسؤل فٌه نفسه لاببل ماذا لو كنت مخطبا فً لراري؟ ماذا لو كان المارد 

ي مولفه مفسرا له أنه لد حارب  )إٌرا(؟بالفعل لمٌادة الجٌوش عن السٌد  ولكن ٌعود عمله لٌمّوِ

وتبٌن له بما ال ٌترن مجاال لبلرتٌاب بؤن السٌد  )عسك(والمارد  )إٌرا(شخصٌا كبل من السٌد 

لوٌا عنٌفا لحد ٌصل  )عسك(أشد لوة وخطرا وذكاًء وسعةً فً الحٌلة.. لد ٌكون المارد  )إٌرا(



 

 

وتنجح فً جعل كفته تمٌل  )عسك(لوة تتؽلب على لوة المارد  إٌرا()للدموٌة ولكن لحكمة السٌد 

 بموة فً حالة االختٌار بٌن االثنٌن..

د أي كابن مهما كان مولفه منه ال ٌمكن تبرٌره بل وٌجب مواجهته بكل    وفً كل األحوال فتمرُّ

د ؼٌره سهل المنال..   عنؾ وشدة حتى ال ٌكون تمرُّ

 )نٌنورتا(د الحارسٌن الجاثمٌن عند الباب، فؤتاه على عجل، فمال له بمناداة أح )نٌنورتا(لام   

 ساببل:

)إٌسن(؟هل هً هنا أم بمدٌنتها مدٌنة  )غوال(؟أٌن العرافة  -   

أجابه الحارس باحترام:    

بمدٌنتنا بمعبدها تتؤمل السماء.. -  

بلهجة آمرة: )نٌنورتا(لال له     

استدعها اآلن..  -  

على كرسٌه برهة من  )نٌنورتا(أحنى الحارس رأسه لبل أن ٌؽادر ؼرفة للب المعبد، فاعتدل   

برأسها الحلٌمة ووجهها العجوز جامد المبلمح بعٌن  )غوال(،الزمن حتى دخلت علٌه العرافة 

واحدة ٌمنى والٌسرى ضامرة.. كانت ترتدي لطعة لماش بٌضاء فضفاضة وتسٌر بمنتهى الخفة 

لدرجة  )نٌبور(ٌر على األرض.. كانت شهرتها كعرافة نابهة لد زاع فً آفاق مدٌنة وكؤنها تط

فالت ما سبك وصّدرته للعالم السماوي كله كطبٌبة متمرسة تعالج األبدان من أؼلب جمٌع األسمام 

وتموم بتعلٌم التبلمٌذ ممن ٌنتوون ممارسة الطب بمعبدها الربٌسً بمدٌنتها ومسمط رأسها 

كن كثرة تطلعها للسماء ولدرتها على ترجمة موالع النجوم ألحداث مستمبلٌة أعلى .. ول)إٌسن(

فالت شهرتها كعرافة شهرتها كطبٌبة  )نٌنورتا(،من شؤنها حتى تنامى خبرها ألسماع السٌد 

على لٌامها بمراءة السماء له ممابل رعاٌته الحصرٌة الكاملة  )نٌنورتا(ومعلمة، فاتفك معها 

، وكذلن بمعبدها الثانوي هنا )إٌسن(لمعبدها وكل ما تحتاجه من إمكانٌات بمعبدها الربٌسً ب

)نٌبور(..ب  

سؤلها بهدوء مرحبا:    

)إٌسن(؟كٌؾ حالن وحال  -  

أجابته بلهجة خاوٌة كمن ٌمدم تمرٌرا:    

.. ولكن مستمبلها سٌكون أفضل وأعلى شؤنا باستمرار رعاٌتن لها.. بخٌر حال حتى اآلن -  



 

 

مباشرةً: )نٌنورتا(سؤلها     

؟ هل من حرب لادمة علٌنا؟)نٌبور(وماذا عن  -  

بهدوء وببل انفعال: )غوال(أجابت العرافة     

رأٌتها فً وسط النجوم لٌبل.. حرب سٌكون لها نٌران مستعرة.. وستضرب الصواعك  -

حرب ستكون ممدمة إلعادة تمثٌل حرب األسٌاد الدموٌة األولى.. بعضها البعض.. والعواصؾ  

لال لها على الفور:    

هل من الحكمة أن أخرج إلٌه  )ماراد(..ٌظهر منسبل حول أسوار مدٌنة  )عسك(المتمرد المارد  -

 وأحاربه؟ ماذا لالت لِن أجرام السماء؟

نظرت لسمؾ ؼرفة للب المعبد وهً تمول:    

لمد رأٌتها بٌن النجوم.. رأٌتن تخرج من مدٌنتن فتفمد جٌشن وُملكن.. -  

برضى: )نٌنورتا(ؼمؽم     

ٌجذبنً لفخ.. )عسك(كنت أعلم هذا..  -  

ثم سؤلها باهتمام متزاٌد:    

؟ ال ٌملن من الموة وال الجٌوش ما ٌإهله  - ًّ ولكن كٌؾ ٌمكن لهذا المارد المتمرد أن ٌمضً عل

..لنصر عظٌم مثل هذا  

ولد صار صوتها ؼلٌظا: )غوال(دمدمت العرافة     

لدٌه حلفاء.. حلفاء أذكى بكثٌر من حلفابن.. )عسك( -  

هذا عجٌب.. من أٌن جاء بهم؟ -  

هنا تتولؾ رإى النجوم..  -  

وهو ٌمول لنفسه: )نٌنورتا(تنهد     

هذا ٌكفً أٌتها العرافة.. لمد أفدتنً كثٌرا.. -  

ثم أشار لها لاببل:    

ال تترددي.. هذه المعلومة  )عسك(ولو حالفن الحظ بؤي رإى من النجوم بخصوص حلفاء  - 

 أحتاجها بشدة..



 

 

رددت وهً تنسل كالهواء خارجة من الؽرفة:    

)نٌنورتا(..أمر سٌدي  -  

ودماؼه ال تكؾ عن التفكٌر..  -)غوال(حٌث اختفت العرافة -محدلا نحو الباب  )نٌنورتا(ظل   

ال ٌعلم عنهم شٌبا.. حلفاء تصل  )عسك(ٌبدو أن الوضع لد ساء وصار خطٌرا.. حلفاء للمارد 

لوتهم لدرجة أن خروجه للحرب ضدهم سٌنتهً بهزٌمته.. البد من معرفة أي معلومة تتعلك 

وى اللجوء للحل بهإالء الخصوم الؽامضٌن.. فشلت العرافة فً معرفتهم لذا ال ٌوجد حل س

ٌجلب له )ماراد( فً إرسال كابن كجاسوس حول مدٌنة  )نٌنورتا(الحربً السري.. وهكذا فكر 

وجٌوشه وحلفابه وخططهم.. إنها مهمة ٌموم بها كابن واحد لد تُجنّب جٌوشه  )عسك(أسرار 

ٌكون السٌد  الهزٌمة.. ولكن إتمانها ٌحتاج لمهارات ال تتوافر إال بفبة نادرة من الكابنات.. لد

هو أنسب من ٌموم بهذه المهم ولكن ٌتبمى احتمال فشله لابما حتى ولو كان ضبٌبل والذي  )إٌرا(

 سٌتسبب باضطراب عنٌؾ بٌن جٌوشه فً حال فمدت لابدها..

والذي ال ٌفارله إال نادرا.. ٌملن كل  )إٌرا كال(المشعوذ  )إٌرا(..وهنا فّكر فً لرٌن السٌد   

والعملٌة باإلضافة لمدرته السحرٌة والتً اكتسبها على نحو ؼامض لم ٌبح به مهاراته الحربٌة 

ألحد من لبل ولكنها لوى سحرٌة عظٌمة تحرن الجماد وتإذي الكابنات الحٌة.. إنه الكابن 

المناسب لهذه المهمة الوعرة وشدٌدة األهمٌة والخطورة.. ودوره كان فعاال من لبل فً الحرب 

وكان له دور ربٌسً فً دحر جٌوشه بموة السحر.. ٌنتمً لفبة تشابه  )عسك(األولى ضد تمرد 

.. السحرةوإن فالتها بمهارتها السحرٌة.. فبة تلمب ب األنوارفبة   

حٌث ٌتواجد كبل من )ماراد( أمره فمام من مجلسه ناوٌا على االتجاه نحو مدٌنة  )نٌنورتا(حسم   

ا تحرٌر المشعوذ من عماله..ناوًٌ  )إٌرا كال(ولرٌنه الساحر  إٌرا()السٌد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

)داكان(-6  

 

 أٌن الناصح الذي ألص علٌه عذاباتً؟

ًّ الشماء..  أرانً لد انتهى أمري وُسلِّط عل

 فمنذ صغري اختطف المدر أبً..

 وأخذ أمً التً ولدتنً ألرض الالرجوع..

 لمد تركتنً أمً وتركنً أبً..

 ولم ٌتكفل أحد برعاٌتً..

فكري الدلٌك لؤلمور لٌصبح كفهم المعتوه..فانملب   

 استحالت بشاشة وجهً عبوسا..

 فمد ُسلِّم آباإنا للمدر المحتوم وساروا لطرٌك الموت..

 لٌسٌر المدر.. وألعٌش حٌاتً بسالم وبهجة..

 

أوٌبٌب(-كٌتم-)من لصٌدة سومرٌة للكاهن )ساكٌل  

 

 

 

 

 



 

 

 العبد داكان

  

 

 

 



 

 

 )نٌبور( البشرٌة..

 

عٌنا ذلن الشاب العشرٌنً وهو ٌنظر حوله بمنتهى االنبهار، حال من ٌرى هذا المجتمع زاؼت 

المختلَط للمرة األولى فً حٌاته من نظرة مختلفة مستملة، كان لصٌر المامة ضبٌل الجسد، شعره 

األسود المجدول ٌكاد ٌصل لمنكبٌه ولٌس طوٌبل كؤؼلب أهل )سومر(، وجهه نفسه كان ؼابر 

وجنتٌن كمن خرج لتوه من مجاعة طاحنة، ٌرتدي لماشا ممزلا على كتفٌه وتنورة العٌنٌن وال

لصٌرة تبدو كاألسمال لتبرز أطرافها البالٌة بٌن سالٌه، كان عاري المدمٌن ال ٌرتدي ذلن الحذاء 

الجلدي ذابع الصٌت بببلد بٌن الرافدٌن، وبالرؼم من نحول لوامه ولكن برزت عضبلت جسده 

ح ٌدّل على أنه جاء من طبمة ؼٌر مترفة تستخدم عضبلت جسدها لكسب لوتها..ناتبة بشكل واض  

تولؾ للحظة أمام أحد بٌوت العامة المستطٌلة المتشابهة عندما رأى باب البٌت مفتوحا، لفت   

انتباهه تلن السٌدة البدٌنة والتً تموم برّص عدد من اآلنٌة الفخارٌة الملونة بؤلوان زاهٌة برتمالٌة 

بشكل هندسً بدٌع خارج باب البٌت، تولؾ لحظة أمام الِجرار التً سحرته ألوانها  -ءوخضرا

البرالة، تطلع إلٌها ولد سرت ابتسامة ال إرادٌة إلى شفتٌه وهو ٌتخٌل طعاما ساخنا شهٌا ٌتم ملء 

منذ اآلنٌة به تمهٌدا اللتهامه كله فً دلابك، ازدرد لعابه الجاؾ عندما تذكر أنه لم ٌتذوق طعاما 

ما ٌمارب الٌوم الكامل، فتنهد بحسرة، ولما الحظت السٌدة تولفه البلفت للنظر أمام بٌتها أجفلت 

وتراجعت للخلؾ، فاشتد بالشاب ذعر فاق ذعرها وسارع بإكمال السٌر بهرولة لؤلمام وهو 

ٌصدر صوتا منؽوما من حلمه المبحوح ٌجعل لطٌع الماشٌة الضبٌل الذي ٌتبعه ال ٌحٌد عن 

عه..تتب  

انجذب لصوت ضحكات نسابٌة عالٌة استطاع تحدٌد منبعه رؼم جلبة السوق الشدٌدة، سار نحو   

الصوت ولد صار للبه ٌدق بسرعة آلمت صدره، لمح بوضوح ثبلث سٌدات متربعات على 

األرض رافعً أبصارهم لفتاة شابة شدٌدة الجمال تمٌزت بشعر كثٌؾ أسود مجدول بشكل جذاب 

تكدست على ظهرها من طولها الشدٌد الذي جعل أطرافها تبلمس األرض،  تضمن عدة ضفابر

وكانت تمسن بٌمٌنها ضفٌرة من شعرها وتشٌر بها نحو السٌدات لابلة باهتمام من ٌشرح شٌبا 

 معمدا:

لٌصل شعركم لجودة مثل هذه ٌتطلب األمر اهتماما ٌومٌا.. البد من جلسات ٌومٌة طوٌلة  -

لتجعٌده وتموٌجه لتستمر التسرٌحة ثابتة طول الٌوم.. بالتؤكٌد خلط الشعر بالجٌر ورماد الخشب 

ٌجعله أكثر تماسكا وثباتا.. ولكن األفضل على اإلطبلق هو مزج لطرات من الخل مع النبٌذ 

دامه للتثبٌت، ثم إضافة العطور الفواحة والزهور ودهن الشعر.. ثم إذابة كل هذا بٌن واستخ

 الجدابل.. 



 

 

ثم تركت ضفٌرتها لتلتمط مجموعة من األمشاط الخشبٌة والصدفٌة والنحاسٌة وترٌها إٌاهن   

بطرٌمة عرض بطٌبة، ثم تتركها لتمسن بمجموعة من شرابط الشعر وعطوره وترفعها أمام 

المتابعة بشؽؾ، ثم تركت ٌدٌها حرة الحركة وهً تهز رأسها لتطٌر ضفابر شعرها  العٌون

 بطرٌمة أجبرت عدد من المارة على التولؾ لبلستمتاع بمشاهدته، لبل أن تتولؾ لابلة للسٌدات:

ٌمكنكم الحصول على أي من هذه المعدات فمط بمطعة فضٌة.. ومن ترٌد جلسة تصفٌؾ وتثبٌت  -

طعتٌن فضٌتٌن كاملتٌن..علٌها أن تدفع ل  

تمابلت عٌنا الفتاة مع عٌنً الشاب المصٌر فؽمزت له عابثة، سارع الشاب بإبعاد عٌنٌه عنها   

وشعر بالرعب مجددا وهو ٌحث الخطا لؤلمام ساحبا خلفه لطٌعه الملٌل من الماشٌة، وهو ٌمد 

ا على صدره ولد نُمش ٌدٌه لٌتحسس ذلن المرص الطٌنً الجاؾ الذي كان معلما من عنمه متدلٌ

 علٌه اسم )أشكون(..

لم تكن مرته األولى للمرور وسط الجمع  )نٌبور(،أكمل رحلته الممتعة وسط مجتمع سوق   

المختلؾ، ولكنها كانت مرته األولى التً ٌتمكن فٌها من التجول بمنتهى الحرٌة كسٌِّد ولٌس 

ا خلفه لطٌعا من الماشٌة وكؤن المطٌع ملكا  له، إحساس جمٌل ممتع ُمسِكر رؼم علمه كعبد، جارًّ

بعدم صحته، ولكن ما ضرر تخٌُّل أنه حر طلٌك وأن هذا للمطٌع ملكا له.. لمد تم لتل سٌده 

كان ٌطلك علٌهم حٌنها بببلد –ٌن( الهمجٌٌن أثناء رعٌه لماشٌته )أشكون(.. عمره جمع من )الكوتٌ

من الماشٌة بعد أن حرلوا األرض الزراعٌة وسرلوا ما استطاعوا حمله  -الرافدٌن لمب )الجوتٌم(

وأتلفوا كل محصولها، تمكن هو من الهرب لٌتبعه تسعة من ماشٌة سٌده برعب بعد أن فمدوا 

لوا متابعة حٌاتهم مع عبده )داكان(.. وها هو اآلن العبد )داكان( ولد  أمانهم بموت سٌدهم وفضَّ

ق السمع والنظر لعالم لم ٌكن ٌلحظ وجوده أصبح ببل سٌد ٌسٌر متبخترا بالسوق مستمتعا باسترا

 من األساس..

كان هنان العدٌد من العبٌد ؼٌره بالسوق.. فمد كان العبٌد ٌتم استخدامهم على نطاق واسع بكل   
، فمد -وإن تواجد أٌضا عبٌد من األجانب–ببلد الرافدٌن.. وكان معظمهم من السكان المحلٌٌن 

أو لد  -رجاال أو نساءً –لسون من األؼنٌاء ٌبٌعون أنفسهم كان المدٌنون الؽارمون وحتى المف

ٌبٌعون أطفاال لهم لٌصبحوا عبٌدا كوسٌلة لسداد الدٌن.. هذا بخبلؾ العبٌد من أسرى الحروب 

 والذٌن كانوا ملكا للدولة ٌشٌدون الطرق وٌحفرون المنوات والمعابد ومصانع لصر الملن..

كانا ٌسٌران أمامه، كان أولهما ٌمول:استرق العبد )داكان( السمع لرجلٌن     

له ولمدٌنة )أكاد(..صارت مدٌنة )أكاد( مدٌنة  )إنلٌل(لمد فمد الملن )نارام سٌن( مباركة اإلله  -

 )إنلٌل(منبوذة ال ٌدخلها اآللهة وال ٌباركونها.. وما زال من حٌنها ولسنٌن مكتببا ٌصلً لئلله 

اإلشارات والفؤل الحسن.. ر()نٌبووٌطلب من كهنة معبده الربٌسً هنا ب  



 

 

رد الثانً علٌه:    

)إنلٌل(..)أكاد( مدٌنة ؼٌر محبوبة من اإلله  -  

ولكن لماذا؟ ما سبب انمبلب سٌد اآللهة على الملن )نارام سٌن(؟ -  

ال أحد ٌعلم.. حتى الكهنة حاروا جوابا لهذه السإال.. -  

هز األول كتفٌه لاببل:    

حالٌة.. لمد أصبحت مركز طرد لماطنٌها منذ تلن اللحظة وصار دعنا من )أكاد( ولعنتها ال -

مدٌنة  –سكانها ٌتحركون فً موجات هجرة شبه جماعٌة بدون اتفاق لبالً المدن وخاصةً مدٌنتنا 

ومحّل كل بركاته.. )إنلٌل(معمل عبادة اإلله  -)نٌبور(  

ٌمكننً تفهم هذا.. من ٌمبل أن ٌعٌش بمدٌنة ال تباركها اآللهة؟! -  

عمد )داكان( حاجبٌه محاوال استٌعاب هذا الحدٌث السٌاسً الدٌنً الذي سمعه منذ للٌل، كان   

األسطوري بنفسه، لم ٌزرها مطلما،  )سرجون األكادي(ٌسمع عن )أكاد( كمدٌنة استثنابٌة بناها 

ن ولم ٌؽادرها من لحظة مٌبلده التعٌسة، ولم تختلؾ حٌاته منذ طفولته ع )نٌبور(ُولد عبدا ب

ٌدعى )نارام سٌن(..  )سرجون(رعً الماشٌة لعدة أسٌاد بالتبادل.. اآلن ٌسمع عن ملن من أحفاد 

الذي حرض علٌه اآللهة.. استمتع أٌما استمتاع  )إنلٌل(وٌسمع أنه لم ٌعد مرؼوبا به من لبل اإلله 

فسه، فماذا بمجرد سماعه لمثل هذه المحادثة وتمنى لو أمكنه االشتران بها، ولكنه عاد لٌوبخ ن

نفسها التً لم ٌفارلها لط طٌلة سنٌن حٌاته  )نٌبور(سٌمول وماذ ٌعرؾ هو عن )أكاد( وحتى عن 

 العشرٌن..

)انتبه ٌا هذا!(    

وثب جانبا مذعورا عندما انتبه ألنه سرح أثناء سٌره وكاد ٌرتطم بحمار وحشً ٌجر عربة   

ء السوق لٌعرض بضاعته وكاد صؽٌرة ذات عجبلت كانت تحمل عدة حزم خضراء، مزارع جا

 حماره الوحشً ٌدهس عبدا ٌسٌر شاردا.. هكذا ما كاد أن ٌحدث!

أعاد التصفٌر لماشٌته لتعود وتنتظم خلفه فً طابور.. تعلك بصره برجل جالس أمامه ٌعرض   

صفا من من السهام كان ٌعلمها على ؼصن ضخم لشجرة مورلة بجانبه.. ثم مر بآخر بعده ٌمسن 

ده ٌعرضها للمارة، وخلفه امرأة كانت تموم بحٌاكة المزٌد من المطع المماشٌة.. تبله ألمشة بٌ

شخص ٌجلس على جذع نخلة ملمً أرضا ٌطرق بآنٌة من برونز.. ذلن المعدن السحري الذي 

 اكتشفه اإلنسان بمزج النحاس بالمصدٌر..



 

 

نظره بعٌدا  صوب  تولؾ )داكان( للحظة عندما راودته فكرة مجنونة.. رفع رأسه لٌركز  

على لمتها شامخا.. ثم ظهرت درجات  )إنلٌل(الزلورة المركزٌة العمبللة والتً طّل معبد 

الزلورة الحجرٌة الضخمة هابطة باتساق حتى أخفت منازل الكهنة الفخمة الشاهمة الجزء السفلً 

لبضابع منها.. ماذا لو اتجه نحو منازل الكهنة وعلٌة الموم؟ هل سٌختلؾ حال السوق وا

المعروضة؟ وهل سٌختلؾ حال الناس نفسها؟ لم ٌكن لد عبر من لبل لّط ذلن الفاصل التخٌلً 

من الجنود والمضاة  )نٌبور(بٌن منازل العامة بؤطراؾ المدٌنة وبٌن منازل الكهنة وصفوة أهل 

وده لدماه والمعلمٌن المتركزة حول الزلورة المركزٌة.. لم ٌلجؤ للتفكٌر كثٌرا وؼلب على أمره لتم

 لٌلج بداخل ذلن العالم الجدٌد الؽامض.. 

تؽٌرت المسافات بٌن البٌوت.. صارت أبعد.. البٌوت نفسها صارت أكثر ارتفاعا وضخامة.. لم   

تعد جدرانها من المصب وإنما من الطوب المجفؾ.. برزت بالجدران النوافذ ذات المضبان 

فلم ٌستطٌع تحمل كلفته سوى  -د الرافدٌنولد كان الخشب ولتها سلعة نادرة بببل–الخشبٌة 

األثرٌاء.. وكذلن بدأت تزٌن الجدران نموش ملونة بدٌعة وبعض الرموز المسمارٌة والتً البد 

إذ كان )داكان( ال ٌجٌد الكتابة وال المراءة  -كؤسماء أصحاب البٌوت–وأنها تعنً شٌبا ما 

لجدران بٌضاء اللون لتخفٌؾ درجة الحرارة المسمارٌة والتً اختص بها النخبة والكهنة.. كانت ا

العالٌة فً حٌن كان لون باب المنزل فمط بلون أحمر فالع لطرد األرواح الشرٌرة.. ظهرت 

حدابك صؽٌرة ؼناء تحٌط بكل بٌت.. بدأت الزلورة تمترب وٌظهر مدى هول ارتفاعها وضخامة 

طع الكتان المترفة التً أحجارها المدرجة.. ظهر مجموعة من األشخاص والذٌن بدا من ل

ٌرتدونها مدى ثرابهم، وكانوا ٌعرضون مجموعة من الرلم الطٌنٌة ذات الكلمات والحروؾ التً 

تم دلها دلا بعمك كل رلٌم.. تساءل )داكان( بدهشة هل ٌمكن لشخص عالل أن ٌشتري مجموعة 

 من الكلمات والرموز؟  

جموعة منتماة من الفواكه والتً ال رأى شخصا ٌعرض مجموعة من السبلل والتً تحتوي م  

و)سومر( بؤسرها، إنها فواكه لد تم جلبها من ببلد متاخمة ل)سومر(.. ربما )نٌبور( تنبت فً 

حتى من )مصر( المدٌمة أو من ببلد )الفٌنٌمٌٌن( على الساحل الشرلً للبحر المتوسط أو ببلد ما 

ا عطرها من مسافة بعٌدة، كانت تعرض خلؾ جبال )زاجاروس(.. ثم وجد امرأة ألسم أنه شَّم شذ

مجموعة من األصواؾ ٌبدو وأنها لد ؼزلتها بنفسها.. وتمٌزت بؽطاء رأس أخفى شعرها تماما.. 

البد وأنها متزوجة فمد كانت المرأة المتزوجة عادةً تمتاز بؽطاء الرأس لٌتم تفرٌمها عن العامة 

جدولة.. ولد كان الحجاب ال ترتدٌه إال المرأة والعبٌد والذٌن كانوا ٌسٌرون بجدابلهم المضفرة الم

 الحرة العفٌفة، وال ٌجوز أن ترتدٌه أَمة أو عاهرة وإال ٌتم فضحها ومحاكمتها..

ثم تولؾ للٌبل ٌحاول فهم نمش كان منحوتا على رلٌم طٌنً عمبلق تم وضعه بٌن بٌتٌن فً   

هور الملونة.. رّكز فً تلن الوضع رأسٌا وسط حوض مابً مستطٌل مسّور بالنباتات ذات الز



 

 

األشكال الهندسٌة الكروٌة متفاوتة األحجام والتً تراصت فً مدارات موازٌة لبعضها.. سبع 

كرات فً سبع مدارات.. حن شعر رأسه ولد تملصت مبلمح وجهه بعدم فهم.. ثم تجاهل النمش 

 وأكمل مسٌرته نحو الزلورة الربٌسٌة بتصمٌم..

د األنٌك أزرق اللون، والذي ؼزته نموش عدٌدة لحٌوانات مزٌج من وهنا استولفه ذلن المعب  

ثٌران وأسود.. ولؾ ٌتطلع بانبهار لروعة اللون الزاهً وجمال النموش التً تكاد تنطك بالحٌاة.. 

لم ٌكن لرٌبا من األلوان لهذه الدرجة من لبل.. وكؤنه عاش دهرا بعالم ثنابً األلوان باألبٌض 

الم فٌه من األلوان ما ال نهاٌة لعدده.. مد أصابع ٌدٌه وهً ترتعش من واألسود ثم انتمل لع

االنفعال الذي ؼمره وهو ٌحاول مس أي نمش من هذه النموش.. ولكن ٌبدو أنه كان لد الترب 

 كثٌرا مما لم ٌكن ٌجب علٌه االلتراب منه.. الترب لحد سٌجعله ٌحترق!

كان( ولد شلّه الرعب إلى الكاهن الذي خرج من صاح به أحد الكهنة وهو ٌشٌر إلٌه.. نظر )دا  

المعبد متجها نحوه ولد ارتسمت نظرة وعٌد متجسدة على وجهه لاسً المبلمح الذي اعتلته 

مجموعة من المطع المماشٌة التً ؼطت شعر رأسه تماما.. بٌنما تدلت لحٌة مجدولة كثٌفة بدت 

ة لصٌرة مزخرفة أؼلب سالٌه..على صدره.. وكان عاري الصدر بٌنما ؼطت تنور -كالطوق  

نظر الكاهن باستٌاء لمطٌع الماشٌة لبل أن ٌمد ٌده نحو المرص الطٌنً المتدلً على صدر   

 )داكان( ولرأ بصوت عالً:

)أشكون(..  -  

ثم نظر ل)داكان( فً عٌنٌه مباشرةً وسؤله بلهجة مخٌفة:    

أٌن سٌدن )أشكون(؟ -  

تلعثم )داكان( لوهلة ولم ٌستطع الرد.. تعرق جسده كله فً لحظة وشعر ببرودة تؽمره.. ؼامت   

 الدنٌا أمامه لثوان لٌعٌده صوت الكاهن للوالع ثانٌةً وهو ٌستحثه على اإلجابة مكررا:

أجبنً أٌها البابس أٌن سٌدن؟ -  

تراجع )داكان( خطوتٌن للخلؾ وهو ٌمول:    

(!لمد لتله )الكوتٌون -  

ردد الكاهن وهو ٌبصك أرضا:    

لمد أصبحنا مصٌدة للبهابم! -  

أضاؾ )داكان( بسرعة:    



 

 

وسرلوا المطٌع وحرلوا المحصول.. -  

نظر له الكاهن ولد مط شفتٌه لاببل:    

لعلن ترٌد تعوٌضا لخسارتن.. -  

أجابه )داكان( بلهفة:    

سؤكون ممتنا لمماٌضة نصؾ المطٌع بمطع من الفضة! -  

لن من متفابل!ٌا  -  

ثم أكمل:    

ألصى طموحن اآلن هو أن أجد لن سٌدا جدٌدا.. لست مالكا لهذه الماشٌة التً سٌتم اآلن منحها  -

)إنلٌل(..هدٌة لمعبد اإلله   

لال )داكان( بتخاذل:     

ولكنً أحتاج لمطعتٌن من الفضة على األلل.. لم أتناول أي طعام منذ ٌوم كامل.. -  

صرامة:لال له الكاهن ب    

وأنت لن تحصل على لطعة واحدة فضٌة.. )إنلٌل(..سٌتم وهب الماشٌة كلها لئلله  -  

ثم أضاؾ صابحا هو ٌلوح له لٌبتعد بٌدٌه:    

واآلن انصرؾ من هنا وابحث لن عن سٌد جدٌد.. -  

خرج من داخل المعبد كاهن ثاٍن ٌرتدي نفس مبلبس الكاهن األول ولكن امتاز عنه بإكلٌل من   

نبات أخضر كلل هامته.. وبدا أنه أعلى مكانةً من الكاهن األول الذي انحنى برأسه انحناءة ؼصن 

 خفٌفة لما رآه وهو ٌتمتم:

الممدسة.. )نٌبور(مزٌدا من الماشٌة سٌدي الكاهن األعظم ل )إنلٌل(لمد بعث لنا الرب  -  

م لال للكاهن:نظر له الكاهن األعظم بعٌنٌن نافذتٌن لبل أن ٌوما برأسه موافما، ث    

الربٌسً.. ؼادر مدٌنته )أكاد( وٌكاد ٌصل  )إنلٌل(الملن )نارام سٌن( متجه اآلن لمعبد اإلله  -

خبلل لحظات..  لمد جاءت األخبار تسبمه أنه سٌتسلك الزلورة بجٌوشه.. أِعّد كهنة  )نٌبور(

 المعبد لٌكونوا فً انتظاره أٌها الكاهن )تاراح(..

رأسه مإمنا، لبل أن ٌسؤل: هز الكاهن )تاراح(      



 

 

ولكن ما سبب هذه الزٌارة المفاجبة؟ ولماذا الجٌوش؟ -  

رسم الكاهن األعظم ابتسامة باردة على شفتٌه وهو ٌجٌب:    

والجٌوش ما هً إال شكل معتاد لكل تحركات  )إنلٌل(..البد أنه ما زال ٌؤمل فً رضا اإلله  -

 ملون )سومر( العسكرٌٌن.. 

سؤل الكاهن )تاراح( بلهفة:    

هذه المرة؟ ما زال ٌستجدٌه منذ سبع سنوات.. )إنلٌل(وهل سٌرضى عنه اإلله  -  

رماه الكاهن األعظم بنظرة نارٌة، وكؤنه ٌهدده، لاببل بلهجة مخٌفة:    

أٌها الكاهن )تاراح(؟ )إنلٌل(وماذا أعلم أنا عن إرادة عظٌمنا  -  

تهوره وتلفظه بما ال ٌجب أن ٌمال، فؤدار رأسه لٌتفادى سهاما  انسحب )تاراح( ولد شعر بمدى  

من نار رشمتها عٌون الكاهن األعظم، فمط لٌفاجؤ بالعبد )داكان( ما زال والفا لم ٌنصرؾ، 

 وٌنصت لحدٌثهما باهتمام.. فثار وهو ٌصٌح به مخرجا انفعاالته من تهدٌد الكاهن األعظم الخفً:

األعظم؟ )نٌبور(صرؾ بعد؟ ماذا دهان لتتجرأ وتمؾ فً حضرة كاهن وٌحن أٌها العبد.. ألم تن -  

امتمع وجه )داكان( حتى لم ٌعد فٌه نمطة حمراء، ظل ثابتا كتمثال ال ٌتكلم وال ٌطرؾ، كان هذا   

أكثر بكثٌر مما كان ٌتخٌل أن ٌحدث له من لبل، التسلل لملب منطمة منازل الكهنة ولمس جدار 

الكاهن األعظم وجها لوجه  وسماع صوته، لم ٌستطع أن ٌرد أو ٌفكر  ألحد المعابد، ثم رإٌة

حتى فٌما ٌجب أن ٌمال فً هذه المناسبة.. ولٌزٌد الطٌن بلة الترب منه الكاهن األعظم بتإدة وهو 

 ٌلمً علٌه نظرة خاطفة لاببل للكاهن )تاراح(:

من هذا العبد البابس؟ -  

رد علٌه )تاراح( بؽٌظ:    

ضاّل فمد سٌده وأرضه عمب ؼزوة خاطفة من )الكوتٌٌن(.. فؤرسله لنا اإلله لٌس سوى عبد  -

ببالً المطٌع.. )إنلٌل(  

ؼمؽم الكاهن األعظم باهتمام وهو ٌتفرس فً مبلمح وجه )داكان(:    

)الكوتٌون(.. الهمج المادمون من خلؾ جبال )زاجاروس(.. صفهم لنا أٌها العبد.. -  

ا الترب منه الكاهن األعظم وخاطبه مباشرةً، وظل صامتا ٌتحاشى اتسعت عٌنا )داكان( أكثر لم  

 النظر لوجه الكاهن األعظم، حتى انتفض مع صٌحة الكاهن )تاراح(:



 

 

أجب سٌدن أٌها العبد! -  

وسارع  -رؼم أن من عمدها كان الرعب أٌضا–انفكت عمدة لسان )داكان( من شدة رعبه   

 بالمول بتلعثم بنبرة منخفضة:

متجسدة.. حٌوانات ناطمة.. ٌتحركون بسرعة كالبرق وٌضربون بموة كاإلعصار.. وحوش  -

جاءوا معهم بحٌوانات من الجحٌم أشبه بحمٌرنا الوحشٌة ولكن أكثر سرعة وأشد لوة وأعظم 

 حجما.. ٌحرلون كل ما ٌجدونه وٌمتلون كل من ٌواجههم..

ابتسم )تاراح( وهو ٌمول بارتبان للكاهن األعظم:    

د ٌكذب لٌُبهر سٌدي..العب -  

أشار له الكاهن األعظم بسبابته دون أن ٌنظر إلٌه لاببل بهدوء:    

العبد وصؾ بالتحدٌد محاربً ما وراء جبال )زاجاروس( وبؤسهم وشدتهم.. وكذلن وصؾ  -

حٌوانات )الكوتٌٌن( والتً ال نعرفها هنا.. الخٌول..  -من خبلل محدودٌة خبرته الحٌاتٌة–بدلة   

تم محدثا نفسه:ثم تم    

من المناسب لدوم الملن )نارام سٌن( لمدٌنتنا لمنالشته بعض األمور لتطوٌر دفاع مشترن لببلد  -

 )سومر( ضد هذا التهدٌد الخطٌر..

ثم أشار نحو )داكان( لاببل بلهجة آمرة للكاهن )تاراح(:    

م ٌمت..سنحتاج ما رآه هذا العبد.. ٌبدو أنه الوحٌد الذي رأى )الكوتٌٌن( ول -  

لال )تاراح( على الفور:    

أمر سٌدي الكاهن األعظم.. سؤضمه مع المابمٌن على خدمة هذا المعبد.. -  

نمل )داكان( النظر بٌنهما تساإل ساببل:    

ما الذي ٌعنٌه هذا؟ -  

أجابه الكاهن )تاراح(:    

هذا ٌعنً أنن لن تجوع بعد الٌوم أٌها العبد حسن الحظ! -  

ثم أشار له لٌدخل المعبد، مع لول الكاهن األعظم:    

سؤتجه اآلن للمعبد الكبٌر.. سؤتسلك الزلورة.. فً انتظار الملن )نارام سٌن(..  -  



 

 

لال له )تاراح( بلهجة رسمٌة:    

من كهنة المعبد الكبٌر فً انتظارن ٌا سٌدي.. وسؤتبعن أنا مع كهنة  )إنلٌل(ستجد خدام اإلله  -

.هذا المعبد.  

سمع الثبلثة لرع نالوس مهٌب آٍت من على مسافة بعٌدة، فهمهم الكاهن األعظم بتصمٌم:    

ها لد جاءت جٌوش الملن )نارام سٌن(.. -  

ثم أضاؾ شاردا:    

الممدسة..   )نٌبور(وألول مرة تضع لدم جندي مكانا بمدٌنة  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

حٌاة جدٌدة-7  

 )نٌبور( البشرٌة..

سار )داكان( بخطوات مرتبكة خلؾ الكاهن )تاراح( بداخل أرولة المعبد الفسٌحة، ظلت    

نظراته تتنمل بانبهار بٌن النموش الملونة الزاهٌة على الجدران واألعمدة الضخمة المدرجة.. 

تماثٌل للثٌران شدٌدة البٌاض.. بٌن كل بضعة خطوات وطوال سٌره انتصب باستمرار رلٌم 

ا بالسطور المسمارٌة.. انسل اللحن العذب ألذنٌه آتٌا من بعٌد، ثم ظل الصوت طٌنً لابم ممتل

ٌعلو تدرٌجٌا حتى ظهر شخص ٌجلس ٌعزؾ على لٌثارة نحاسٌة وبمواجهته شخصان آخران 

ٌنظران بدلة لحركات أطراؾ أصابع ٌدٌه.. ثم ابتعد الكاهن )تاراح( بخطوات أسرع عابرا بوابة 

ن( وروحه ما زالت تنهل من صوت موسٌمى المٌثارة الذي ٌنخفض زلاء ملونة لٌتبعه )داكا

بابتعاده حتى أصبح خافتا.. وحّل محله صوت مرتفع لرجل ٌبدو وكؤنه ٌجاهد لٌخرج صوته 

مرتفعا.. دخل )تاراح( وتبعه )داكان( حجرة كبٌرة إلى حّد ما لٌجد شخصا ذا هٌبة واضحة 

كبلًما ظّن )داكان( أنه  -طبلب علم على ما ٌبدو–ٌتحدث بصوت مرتفع لٌُسِمع نفرا من الشباب 

 درس هام، اضطر المعلم لبتر الدرس مع ظهور )تاراح( وهو ٌنظر له مبتسما بوّد لاببل:

..)إنلٌل(أهبل عزٌزي الكاهن )تاراح(..أنرت بٌت الحكمة الخاص بمعبد السٌد  -  

هز )تاراح( رأسه باحترام رادا:    

تذر لمماطعتً شرحن المهم.... أعأشكرن السٌد المعلم -   

أومؤ له المعلم لاببل:    

ال علٌن.. -  

ثم أشار نحو )داكان( ساببل:    

لدٌن تلمٌذ جدٌد من )بٌت طب(؟ -  

أطلك الكاهن )تاراح( ضحكة لصٌرة وهو ٌجٌب:    

ال بالطبع.. إنه ال ٌجٌد حتى المراءة والكتابة لٌتخرج من )بٌت طب(.. إنه مجرد عبد فمد سٌده  -

ؤرسله لنا اإلله )إنلٌل( لٌعمل بحرم معبده هذا..ف  

كانت المإسسات التعلٌمٌة ب)سومر( وببلد الرفدٌن عامةً تنمسم لنوعٌن من المدارس، مدارس   

 -لراءةً وكتابةً -ابتدابٌة وٌطلك علٌها )بٌت طب( أو بٌت األلواح وكانت تهتم بتعلٌم اللؽة 

متمدمة أو )بٌت الحكمة( تشمل العلوم كالرٌاضٌات والحساب والموسٌمى فمط ال ؼٌر.. ومدارس 



 

 

والفلن والطب والسحر واألدب والدٌن والفلسفة وؼٌرها.. وهكذا وجد العبد األّمً )داكان( نفسه 

فً للب مدرسة متمدمة )بٌت الحكمة( ٌنظر بعٌون زابؽة للُرلم الطٌنٌة المكتظة بالحروؾ 

مؤنه المعلم بؤن مد ٌده وربّت على كتفه مشجعا، المسمارٌة والتً ال ٌفمه منها حرفا..ولكن ط

فشعر )داكان ( للحظة بؤنه شخص له احترامه فحاول االحتفاظ بشعوره ؼٌر المسبوق ونظرات 

 امتنان للمعلم تكاد تثب من عٌنٌه..

لال المعلم للكاهن:    

وماذا ترٌد منً فعله سٌدي الكاهن بخصوصه؟ -  

صوته نبرة خطٌرة بعض الشًء:أجابه الكاهن )تاراح( ولد اكتسب     

لمد أرسلنً الكاهن األعلى بهذا العبد لن.. ٌرٌد منن استخراج منه وصؾ أللوام ما خلؾ جبال  -

)زاجاروس( الهمجٌون من )الكوتٌٌن( ألنه رآهم رأي العٌن، ومحاولة التوصل عبر التفاصٌل 

 لكل ما لد ٌلزم لردعهم.. وبالطبع تدوٌن كل هذا..

أسه موافما وهو ٌمول:هز المعلم ر    

ال مانع.. سؤنهً درسً على عجل ثم أتلمى منه ما ٌستطٌع إخراجه من معلومات ووصؾ.. -  

ابتسم له الكاهن باحترام وهو ٌؤخذ خطوة للخلؾ لاببل:    

أشكرن نٌابةً عن الكاهن األعلى.. واعذرنً سؤضطر لبلنصراؾ اآلن لتجمٌع كهنة المعبد  -

الممدسة وسٌتسلك  )نٌبور(الربٌسً.. الملن )نارام سٌن( دخل  )إنلٌل(واالتجاه لمعبد اإلله 

 الزلورة.. البد من استمباله رسمٌا..

اتسعت عٌنا المعلم بدهشة وهو ٌمول:    

هذا عجٌب.. من األفضل أن تتحرن اآلن سٌدي الكاهن.. -  

انصرؾ الكاهن.. فؤشار المعلم ل)داكان( بالجلوس أرضا مضٌما عٌنٌه بلبالة، ثم أكمل حدٌثه   

 للطبلب الجالسٌن أمامه متربعٌن أرضا لاببل:

اختبلؾ النمٌض.. هم  )إرٌدو(تختلؾ تماما عن مدرسة مدٌنة  )نٌبور(لدٌنا مدرسة دٌنٌه هنا ب -

والحكمة، ٌمولون أن االنسان ُخلك من  إله الماء إنكً()ٌمولون أن اإلله الخالك لئلنسان هو اإلله 

 طٌن ولم ٌكن بدابٌا بل كان فٌه شًء من الحكمة اإللهٌة مع ظهوره..

ابتسم لسماعه بضع ضحكات متحفظة ساخرة وهو ٌكمل:    



 

 

هو اإلله الخالك للكون واإلنسان،  )إنلٌل(نإمن تماما بؤن إلهنا  )نٌبور(بالطبع نحن هنا فً  -

ان الذي نبت من األرض نباتا كحشٌش األرض لٌبدأ بدابٌا ٌسٌر على أربع، ال ٌعرؾ اإلنس

 مبلبس وال أكل الخبز بل كان ٌمتات على العلؾ العشبً وٌشرب الماء من السوالً..

ثم أضاؾ وهو ٌشٌر بسبابته للسماء:    

صمه )لوكال خ )سرجون اآلكادي(وال ٌنسى التارٌخ انتصار مدرستنا عندما سحك ملن الحرب  -

بعد أن -زاكٌزي( والذي كان من أنصار مدرسة )إرٌدو( الكافرة.. فالتاده لمدٌنتنا ولام بإعدامه 

.. )إنلٌل(تحت لدمً اإلله  -تسلك الزلورة  

ثم رفع ٌدٌه بفخر لاببل:    

أصبحت امبراطورٌة )سومر( هً األعظم فً التارٌخ.. تفولنا فً  )إنلٌل(وتحت رعاٌة اإلله  -

فلن ونستطٌع بسهولة لراءة السماء وفهم رساالتها.. نعلم متى ٌحدث االنمبلب الشمسً علم ال

بدلة.. لدٌنا اثنا عشر شهرا ممسمٌن على أساس دورات الممر.. تمدمنا فً علم الفلسفة ولمنا 

بدمجها بعلم التنجٌم والفلن لنخلك منِطك داخلً ضمن األنظمة الكوكبٌة التنبإٌة.. لسمنا الدابرة ل 

درجة.. لسمنا األٌام ألسبوع من سبعة أٌام تتطابك مع الكواكب السبع.. ٌستطٌع مهندسونا  063

لٌاس المساحات.. أدخلنا مفاهٌم التشخٌص والفحص الطبً والوصفات الطبٌة لعلم الطب ولدمنا 

لئلنسان لضمادات والحبوب والدهانات.. نستطٌع بمهارة طرد األرواح الشرٌرة لتطهٌر المرضى 

لعناتهم.. صنعنا المصابٌح والنسٌج وخزانات المٌاه والسدود.. نحن أمة ال تمهر حما وعلٌكم  من

 الفخر بهذا..

ومع نبرته علم الطبلب أنها نهاٌة درس الٌوم، فبدأوا ٌمومون من مجلسهم والمعلم ٌنهً شرحه   

 لاببل:

سؤنتظركم فً الؽد صباحا وال تنسوا جمٌعا.. -  

اتساعهما ٌمٌنا وٌسارا حتى بدا ل)داكان( وكؤنه ٌتؤهب للطٌران فً ثم فرد ذراعٌه على   

 السماء، ولال بلهجة حازمة:

من ٌرٌد التفوق بمدرسة الَكتَبَة ٌجب أن ٌستٌمظ مع الفجر.. -  

ؼادر الطبلب الؽرفة الواسعة.. لم ٌكن )داكان( لد استوعب أؼلب ما لٌل.. ولكنه شعر بالضآلة   

حدٌث وفهم الطبلب لكبلمه.. فلما انصرفوا جمٌعا تجاهل النظر لعٌنً مع استؽراق المعلم بال

 المعلم، الذي أمسكه من ٌده ولال له ساببل بابتسامة عرٌضة:

ما اسمن أٌها العبد؟ -  



 

 

أمسن )داكان( المرص الطٌنً المنموش علٌه اسم سٌده ال شعورٌا وهو ٌجٌب:    

)داكان( عبد السٌد الراحل )اشكون(.. -  

علم شفتٌه وهو ٌسؤله:مط الم    

كان سٌدا جٌدا؟ -  

اندفع )داكان( ٌجٌب:    

كان األفضل.. -  

تنهد المعلم، ثم جلس أمام )داكان( ببساطة وهو ٌمول له:    

وفمط.. )إنلٌل(حسنا أٌها العبد )داكان( ٌا من ال سٌد لن اآلن.. ٌبدو أن سٌدن سٌصبح لؤلبد هو  -  

لد تم اإللرار بؤنه سٌصبح عبدا بمعبد اإلله )إنلٌل(، وهو أشرق وجه )داكان(.. هذا ٌعنً أنه   

شرؾ ووجاهة ال ٌمتلكهما بعض العامة األحرار، باإلضافة ألهم ما ٌتضمنه هذا التكلٌؾ الجٌد 

أنه لن ٌجوع بعد الٌوم.. -كما لال الكاهن )تاراح( له من لبل–وهو   

سؤله المعلم باهتمام:    

هل تستطٌع بناء منزل بٌدن؟ -  

لم ٌتولع )داكان( السإال ولكنه كان ٌعلم جٌدا كٌؾ ٌموم ببناء المنازل، فً الوالع لمد لام ببناء   

العدٌد من لبل منذ أن كان طفبل وسط مجموعة العبٌد التً نشؤ لٌجد نفسه أحد أفرادها.. لذا فمد 

 لال بطبللة نابعة من خبرته بالشًء أكثر من ثمته بنفسه:

باتات المستنمع الطوٌلة.. أجمعها معا وأربطها فً حزمة محكمة.. أحفر ألوم بالتبلع بعض ن -

الثموب باألرض ثم أضع حزمة بكل حفرة.. عندما تمتلا الحفر وتصبح معبؤة بالكامل ٌتم ثنً 

الحزم التً تواجه بعضها البعض لتنحنً أطرافها العلٌا وتتمابل صانعةً لوسا لمته نحو السماء.. 

مصب باألعلى لتؽطٌة السمؾ.. وكذلن ٌتم تعلٌك مجموعة أخرى من ثم ٌُلَؾ حصٌر من ال

 الحصٌر إلنشاء باب.. 

كان ٌتحدث بانفعال وعٌناه تلمعان.. تحدث بلسانه وآزره جسده فكانت ذراعاه تتحركان وهو   

ٌتحدث.. تنخفضان وكؤنه ٌحفر.. تنمبض لبضتاه وكؤنه ٌضم الِحَزم بشدة.. تترالص أصابعه 

وكؤنه ٌثنً الحزم.. ٌتحرن جذعه وتتواثب لدماه.. لم ٌكن ٌتحدث فمط بل كان ٌموم بالفعل بكل 

وأطرافه.. حتى أنه لما أنهى كبلمه كان بالفعل ٌنظر لؤلعلى رافعا ٌدٌه ٌتحسس سمفا  حواسه

 وهمٌا لد أنشاه اآلن بكلماته وهو ٌلهث من التعب..



 

 

استحسن المعلم ما لدٌه من خبرة، ولال له بإشفاق:    

هذه البٌوت ال توجد لدٌنا هنا فً منطمة بٌوت ما حول الزلورة.. أنت تتحدث عن بٌوت  -

البسطاء المصنوعة من المصب.. هنا كل البٌوت مصنوعة من طٌن ضفاؾ )الفرات( المخلوط 

 بالمش والذي ٌعبؤ فً لوالب خشبٌة كالمرمٌد ثم ٌجفؾ تحت أشعة الشمس الحارلة..

أطل الجهل جلٌا من عٌنً )داكان(، فتنهد المعلم ثانٌةً وهو ٌمول مزٌبل عن )داكان( الملك:    

ون علٌن أن تبنً شٌبا بعد اآلن.. ٌكفٌن عملن المدٌم كراعٍ لمطٌع الماشٌة التابع ال علٌن.. لن ٌك -

)إنلٌل(..لمعبد اإلله   

صاح )داكان( ببهجة:    

هذا رابع! -  

أخذ المعلم نفسا عمٌما ثم لال بهدوء:    

وتٌٌن(.. أعلم أنه طلب كرٌه ع ما حدث معن عند هجوم الهمج )الكأرٌدن اآلن أن تسترج -

ن نفسٌا ولكن البد أن تجاهد نفسن وتعطٌنً تفصٌبل دلٌما لكل ما حدث وكل ما رأٌت وسٌإذٌ

وسمعت.. نحتاج لكل تفصٌلة بخصوص هإالء األلوام الذٌن أصبحوا ٌشكلون خطرا حمٌمٌا على 

امبراطورٌتنا كلها بسبب ؼموضهم.. فً الوالع لم أَر ناجٌا رآهم حتى اآلن سوى أنت أٌها العبد 

..)إنلٌل(إلله الذي ٌحبه ا  

صمت )داكان( للٌبل شاعرا بمدى أهمٌة ما سٌتفوه به اآلن من كلٌمات، أؼمض عٌنٌه وهو   

 ٌسترجع بذاكرته لذلن الٌوم المشإوم، وبدأ ٌسترسل لاببل:

كان ٌوما حارا جدٌرا بصٌؾ )سومر وأكاد(.. خرجت مع لطٌع الماشٌة أرعى بهم خارج  -

بسٌدي )أشكون(.. ظل سٌدي مبلزما لؤلرض ٌتفمد المحصول حدود األراضً الزراعٌة الخاصة 

السنوي والذي الترب أوان حصاده.. رأٌتهم لادمٌن من لمم جبال )زاجاروس(.. كنا لد اعتدنا 

على هجمات خاطفة من هإالء الهمجٌٌن.. ٌخطفون حٌوانا أو ٌسرلون محصوال.. كنا نتمً شر 

نا أحدا منهم آتٌا من عند الجبال كان ٌفّر تاركا لهم بؤسهم الشدٌد بتجنبهم.. وكلما رأى سومري م

ما ٌسد رمك طمعهم.. تزاٌدت مإخرا عدد الهجمات ومعها تضاعفت وحشٌتهم وطمعهم.. شعرنا 

وكؤن هٌبة الدولة السومرٌة األكادٌة لد أصبحت على المحن.. كنا نرى جٌوش الملن )نارام 

وتٌٌن( لٌنتهً أمرهم هنان.. ٌؽزون معالل )الك د.. مبات الجنودسٌن( تذهب بٌن الجبال وال تعو

ؼلبنا على أمرنا وصرنا نتهاون عن حمنا عندما ٌُِؽٌرون علٌنا وال نطالب من الدولة بمطع فضٌة 

تعوٌض كالمتعارؾ علٌه ألنه مإخرا لم ٌعد ٌرد علٌنا أي مسإول.. وكؤن حماٌة أمبلكنا صارت 



 

 

وتٌٌن( لد أدركوا هذا مما جعلهم .. وٌبدو أن )الكشؤن لها بالدولة مهمة شخصٌة متعلمة بنا ال

ٌتجرأون أكثر وٌهجمون بؤعداد كبٌرة وٌتوؼلوا بداخل عمك أراضٌنا.. حتى كانت أشد هجماتهم 

 عنفا ذلن الٌوم..

ثم أؼلك عٌنٌه وتملصت مبلمح وجهه بؤلم شدٌد.. استدعت ذاكرته تفاصٌل مبلمح وجوه الؽزاة   

 الوحشٌٌن وهو ٌمول:

بات من الجنود أشبه بوجوه المرود.. ٌمتلكون سرعة الكبلب وخبث األفاعً وفعالٌة لدؼة م  -

العمرب السام.. مسلحٌن بشتى أنواع األسلحة من سٌوؾ وخناجر وفإوس وهراوات.. ٌرمون 

باألسهم والرماح.. مدججون بالتروس والدروع..  تركت لهم المطٌع كله وفررت هاربا ألنجو 

لن ٌتجرأوا وٌصلوا  -على حد لوله–ي على أن نلتزم باألرض ألنهم بحٌاتً.. أصر سٌد

للمحاصٌل الزراعٌة وسٌكتفوا بما تطاله أٌادٌهم من ماشٌة.. ولكنه كان مخطبا.. نزلوا كالجراد 

على األرض الزراعٌة وحرلوا المحصول كله.. خرجت لهم حامٌة لرٌبة تابعة لجٌش )أكاد( 

وتٌون( أضخم من الحمٌر وألوى منها أضعافا اء بها )الكبمخلولات من الجحٌم ج فتفاجإوا

مضاعفة تمود عربات حربٌة بسرعة شٌطانٌة.. هجموا بؤعدادهم وهمجٌتهم وأسلحتهم 

ومخلولاتهم.. سحموا الحامٌة ومزلوا أجساد الجنود ونكلوا بها.. كنت أتولع هذا فلذت بالفرار 

ردونً ولكن نجحت الماشٌة التً تعمبتنً بسرعة.. لتلوا سٌدي وسط معركتهم مع جنودنا.. طا

فً تضلٌلهم، فاستولوا منها على ما استطاعوا وعادوا بؽنابمهم لٌتواروا خلؾ الجبال ثانٌةً 

 تاركٌن أنهارا من دماء جارٌة ونٌران لم تخبو بعد..

كان المعلم ٌنظر له باهتمام، ٌسمع كل كلمة ال ٌفوت حرفا، فمال بترّو وكؤنه ٌحدث نفسه:    

عربات حربٌة متمدمة تجرها الخٌول.. أسلوب حربً ٌعتمد على مفاجبة العدو.. لوة جسدٌة  -

ملحوظة وأسلحة فعالة.. جرأة جعلتهم ٌتوؼلون داخل أراضٌنا بدال من أسلوب الهجمات 

 الخاطفة.. 

ثم طمطك بلسانه سمؾ حلمه مؽمؽما:    

هذا ال ٌنبا بخٌر لط! -  

)داكان( حذوه على الفور.. لال له المعلم: من مجلسه فحذا ثم لام المعلم    

أحسنت صنعا أٌها العبد.. اآلن ستخرج من هذا الممر وتتجه ٌمٌنا حتى النهاٌة.. ستجد ساحة  -

واسعة تعج باألعشاب الخضراء وستجد هنان كذلن مجموعة للٌلة من الماشٌة.. ستكون وظٌفتن 

ضل منهم فً المناسبات التً تمتضً ببساطة هً استؽبلل خبرتن فً تسمٌنهم واختٌار األف

 الذبح..



 

 

ابتسم )داكان( فرحا وهو ٌمول:    

لن ٌكون هذا صعبا.. -  

وتٌٌن( وهجمتهم، وهو اكان( فً وصؾ )الكنحو رلٌم طٌنً جاؾ لٌدون ما لاله )د اتجه المعلم  

 ٌشٌر له:

ٌمكنن االنصراؾ اآلن.. -  

سار )داكان( للخلؾ وهو ٌمول كبلما ؼٌر مفهوم كالهمهمة تعبٌرا عن شكره للمعلم، ثم استدار    

لٌخرج من ؼرفة الشرح نحو ذلن الممر الذي أشار له المعلم منذ لحظات لٌمر خبلله، وجد 

.مفترق اتجاهٌن بٌن الٌمٌن والٌسار، فاتجه للٌسار ببل تردد ناسٌا وصؾ المعلم من فرط انفعاله.  

سار للٌبل والحظ أن إضاءة المكان تخفت تدرٌجٌا مع توؼله أكثر.. وكؤن شٌبا ما ٌحجب ضوء   

الشمس المتسلل من نوافذ المعبد العلٌا.. أبطؤ من خطواته وهو ٌتذكر جٌدا كبلم المعلم.. هل لال 

و الطرٌك الٌمٌن أم الٌسار؟ لمد نسً تماما وصؾ المعلم ولكن ما ٌسٌر فٌه اآلن بالتؤكٌد لٌس ه

المإدي للمرعى.. خاصةً مع ذلن الشعور الممبض الذي تسلل لروحه مع تؽلب الظبلم على 

الضوء.. تولؾ لٌعود أدراجه ثانٌةً ولد ؼلبه ٌمٌن بؤنه لد أخطؤ االختٌار عند مفترق االتجاهٌن.. 

ة الكرٌهة وهنا تسلت ألنفه رابحة كرٌهة.. رفع ٌده لٌؽطً أنفه مملبل من معدل تدفك تلن الرابح

لحواسه ولد بدأ ٌبلحظ وسط الظبلم باب ؼرفة لد تلون بالكامل بلون أسود حالن ٌكاد ال ٌرى 

وسط الظبلم رؼم أنه كان على بعد بضعة خطوات منه.. تؽلب فضوله على سبلمة اختٌاره 

وتحسس جدار الممر بؤصابع مرتعشة وهو ٌتمدم نحو الباب األسود.. تعاظمت الرابحة الكرٌهة 

لتً بدت اآلن وكؤنها رابحة جسد مٌت ولد بدأ فً التحلل.. سمع همسات آتٌة من خلؾ الباب.. وا

أخذ نفسا مبتورا حتى ٌملل من معدل تنفسه لتلن الرابحة والتً بدأت تشعره بشًء من الدوار مع 

وثبة مباؼتة لحمض المعدة لؤلعلى حتى شعر بالسابل الحارق ٌسٌل على لسانه، فازدرد لعابه 

عوبة شاعرا بؤلم لوي ٌسٌر عبر حلمه وحمض المعدة ٌعود أدراجه باألسفل.. تولؾ ولد شعر بص

 بالؽثٌان ٌؽمره.. استند على جانب الباب األسود ومّد عنمه لٌلمً نظرة بالداخل..

كانت نظرة خاطفة.. رأى دخان.. دماء تلوث الجدران والسمؾ واألرض.. لطعة لحم ضخمة   

مذبح أفمً، ثم استلمت باألرض تحت المذبح جثة شخص مٌت ولد تم  تم وضعها على ما ٌشبه

بمر بطنه وتدلت أحشاإه لتستمر على األرض بجانبه تؽطٌها لفات دابرٌة من أمعاء دلٌمة.. وبٌنما 

تتسع عٌنا )داكان( بذعرفوجا بشخص مسربل بالسواد ٌبرز من خلؾ المذبح ولد تلونت ٌدٌه 

وجها بسبب تلن الملنسوة والتً ؼطت نصؾ وجهه العلوي.. كانت  بلون دم أحمر لاٍن.. لم ٌر له

شفتاه مزمومتٌن بموة وعنؾ.. ولبضتٌه تتجهان نحو )داكان( مباشرة.. تراجع )داكان( برعب 

وشعور ؼامر ٌملإه بؤنه لد انتمل بدون سابك إنذار لكابوس أسود ٌجثم على أنفاسه.. الترب منه 



 

 

داكان( ٌدٌه أمام وجهه اتماًء لخطر مجهول وهو ٌصٌح الشخص أسود المبلبس أكثر فرفع )

بانفعال هز جسده وجعله ٌمٌل للخلؾ رؼما عنه سالطا على ظهره وعٌناه تنمل مشهدا للسمؾ 

 المشبع بالدماء..

) هذا لٌس الٌمٌن أٌها العبد!(    

لباب وهو ٌلتمط )داكان( لبل أن ٌلمس ظهره األرض، وجره جرا لٌبعده عن ا المعلم لالها  

 األسود لاببل للشخص الذي هّم بمهاجمة )داكان(:

أعتذر لن بشدة سٌدي الساحر.. عبد جدٌد ولد ضل طرٌمه.. -  

شعر )داكان( بروحه ترتد إلٌه ثانٌةً مع عودة النور من جدٌد و اختفاء رابحة األحشاء   

المبتورة.. ومع سموط أشعة الشمس على وجهه عندما وصل الساحة الخضراء وسماعه لصوت 

 خوار لطٌع الماشٌة، تنفس الصعداء والمعلم ٌفلته من لبضته وٌمول له محذرا:

ؼرفة الساحر ثانٌةً.. ستكلفن حٌاتن المرة المادمة! إٌان ثم إٌان أن تتجه نحو -  

لم ٌكن )داكان( فً حاجة لهذا التحذٌر فً الوالع.. الرابحة وحدها كادت أن تفتن به.. ارتعشت   

لدماه فترن جسده ٌسمط أرضا وهو ٌسعل بموة طاردا بماٌا رابحة الموت من ربتٌه.. ثم دفن 

رعبه.. ألمى علٌه المعلم نظرة سرٌعة ولد صارت  وجهه وسط كفٌه وهو ٌبكً بحرارة مفرؼا

كتفاه ترتجان بسرعة مع بكابه المحموم، فهز رأسه ماطا شفتٌه لبل أن ٌرحل من الساحة الواسعة 

..)إنلٌل(تاركا العبد الجدٌد ٌبكً وسط لطٌعه الجدٌد.. فً ٌومه األول بمعبد   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

لعنة )أكاد(-8  
 

بلعنة الخراب والهالن علٌها.. ب مدٌنة )أكاد( ناطمةً الثمانٌة صواآللهة  تاتجه  

..هوتحدٌتِ  معبد اإلله )إنلٌل(ٌا أٌتها المدٌنة لمد تجرأِت بالهجوم على   

عسى أن تتكدس غٌاضن وتتراكم كالتراب..   

 وعسى أن ٌعود آجرن المصنوع من الطٌن ألصله المائً.. وعسى أن تعود أشجارن لغاباتها..

ملعونة وال ٌنبت بسهولن سوى لصب الدموع..لتكن أشجارن   

 وأبمارن المعَدَّة للذبح عساِن تذبحٌن زوجاتن بدال منها..

 وأغنامن المعَدَّة للذبح عساِن تذبحٌن أبنائن بدال منها..

 وفمراإن عساهم ٌُغِرلون أطفالهم األعزاء من الجوع..

 ٌا )أكاد( عسى لصرن المشٌد بالفرح ٌتحول لخراب محزن..

ٌهز الثعلب ذٌله بالمواضع التً تمام بها شعائرن..ول  

 وعسى أال تنبت بمواضع جر الموارب سوى األعشاب..

 ولٌنمو النبات الباكً بطرق عرباتن..

 ولتحل الحٌات والعمارب بدال من الماعز واألغنام..

ة فٌِن بدال من مٌاهن العذبة الجارٌة..  ولتجري المٌاه الُمرَّ

مدٌنتن مدٌنة الخراب أبد الدهر..لٌهجرن الناس ولتبمى   

 

 )ترجمة لمصٌدة لدٌمة سومرٌة تصف لعنة )أكاد( بالتفصٌل( 

 

 )نٌبور( البشرٌة..

ع هابل من كل لاطنً    من عبٌد  )نٌبور(لم ٌكن هنان موضع لمدم حول الزلورة المركزٌة.. تجمُّ

وأحرار.. َخلَت البٌوت أو أؼلبها من الناس.. تولفت حركة البٌع والشراء بالسوق ولد حمل كل 



 

 

تاجر بضاعته مولفا عرضها للبٌع وولؾ ٌرالب هذا المشهد ؼٌر المسبوق.. تمدم األطفال الحشد 

نوا فً حالة ولد صاروا ٌتواثبون فً الممدمة حول الجنود المدججٌن بالعتاد واألسلحة كما لو كا

حرب، وكانت األطفال ترلص وتصفر وتصفك وكؤن الٌوم هو أحد األعٌاد السنوٌة.. حتى النساء 

  )نٌبور(..ولفن خلؾ رجالهن ٌنظرن بملك لهذا الجٌش الذي لم ٌَُر له مثٌبل  من لبل فً 

اح( ولد شك الحشد مجموعة من الكهنة بمبلبسهم وهٌبتهم الممٌزة ٌمودهم وٌتمدمهم الكاهن )تار 

علت وجهه نظرة جادة.. أفسح لهم العامة الطرٌك برهبة لٌمروا من خبلل ممر تم صنعه لهم 

وسط الناس تلمابٌا.. ما بٌن العشرٌن والثبلثٌن من الكهنة كانوا ٌسٌرون بوجوه جامدة وأذرع 

تجمع متشابكة على صدورهم وعٌون العامة تتابعهم بَوَجل.. هذا عدد كبٌر من الكهنة لٌسٌر فً 

واحد وسط المدٌنة الممدسة.. وصل الكاهن )تاراح( ألول درجات الزلورة حٌث كان ٌمؾ 

مجموعة من جنود الملن )نارام سٌن( فً وضعٌة تحفز، أشار لهم )تاراح( لٌفسحوا له ولكهنته 

 الطرٌك صابحا:

)إنلٌل(..كهنة معبد اإلله  -  

لٌد أنملة، ولال له ألربهم ببرود: نظر له الجنود بوجوه لاسٌة بدون أن ٌتزحزح أحدهم    

ال أحد ٌمر صاعدا.. هذه أوامر الملن )نارام سٌن(.. -  

نظر له الكاهن )تاراح( بتعجب وهو ٌمول مهددا:    

ممر حكم ملكن)نارام سٌن(_ –أٌها الجندي.. أنت ال تعلم ماذا تفعل.. أنت لست فً )أكاد(  -

وحده ممثبل فً الكاهن األعظم،  )إنلٌل(إال لئلله الممدسة حٌث ال حكم  )نٌبور(اآلن.. أنت فً 

 والذي لن ٌسره منع كهنة معبد إلهه من التواجد بالمعبد..

أطلت نظرة ذات وعٌد من عٌنً كل الجنود المتحفزٌن أمامه ولال له أحدهم ساخطا:    

نت لست وملكنا جاء لٌتحدث مع كاهنن األعظم لٌعلم لماذا سحب إلهكم بركته من مدٌنتنا.. وأ -

 الكاهن األعظم فٌما ٌبدو.. لذا حاول تجاوزنا وسؤكرمن بطعنة فً الكبد!

احتمن وجه الكاهن )تاراح( ولكنه لم ٌتفوه بحرؾ، هنان أمر خاطا ٌحدث اآلن.. كل هذا   

الجٌش وتحفزهم وما تلموه من أوامر شدٌدة وباردة.. واألخطر من كل هذا هو الطرٌمة التً 

ولكهنته وكذلن طرٌمة تََحدُّث الجنود له.. هنان أمر مبٌَّت النٌة سٌحدث ها ٌنظر بها الجنود له 

هنا، وال ٌبدو أن عزل الكاهن األعظم عن أؼلب كهنته سٌكون آمنا له.. الكاهن األعظم اآلن 

 ٌواجه وحده الملن )نارام سٌن( الجامح وكل جٌوشه.. تُرى ماذا ٌموالن لبعضهما اآلن؟



 

 

تسلع وجوه الجنود الكالحة الرابضٌن على كل درجات الزلورة، ٌتزاٌد كانت الشمس الحارلة   

وصلت لوة  )إنلٌل(..لهٌبها كلما ارتفعت درجات الزلورة لؤلعلى نحو الممة حٌث معبد اإلله 

أشعة الشمس أللصاها على المعبد الربٌسً نفسه، حٌث ولؾ الملن )نارام سٌن( بجسده الضخم 

صب على وجه الكاهن األعلى، والذي كان منتصبا أمامه باعتداد ونظراته الحادة التً كانت تن

وثبات، ٌتبلشى النظر ألي من الجنود الذٌن مؤلوا لمة الزلورة عن آخرها، وٌبادل الملن نظراته 

.. ولد ماثله الهٌبة والنظرات عشرة من الكهنة ولفوا خلفه صفا  بنظرات ال تمل عنها حدة وتحّدٍ

 كالبنٌان المرصوص..

ن الملن لطرات عرله تنحدر على جبٌنه ببل مباالة وهو ٌمول للكاهن األعلى بنبرة شدٌدة تر  

 الولع:

إلهن منع عن )أكاد( بركاته وطرد منها جمٌع اآللهة.. معابد )أكاد( أصبحت ببل فابدة.. لم ٌعد  -

الزراعٌة هنان من ٌتحدث للكهنة من السماء.. ال إشارات سماوٌة وال نُذُر وال فؤل.. أراضٌنا 

أصبحت جدباء.. لم تعد لدٌنا من موارد ما ٌمكننا من شراء أو مماٌضة أي سلع ؼذابٌة 

ضرورٌة.. )أكاد( تموت وٌؽادرها أهلها بسبب إلهن هذا.. الكل بببلد الرافدٌن ٌتداول لفظ لعنة 

 )أكاد( كحمٌمة مسلَّم بها.. فهل لً أن أعرؾ السبب؟

دوء:كتم الكاهن ؼضبه وهو ٌرد علٌه به   

.. ثانٌا لٌس بالعبد الصالح من ٌتذمر من ابتبلءات عنه )إنلٌل(أوال تحدث بؤدب فً حضرة اإلله  -

 إلهه..

زمجر )نارام سٌن( حرفٌا وهو ٌصٌح:    

الملن )نارام سٌن( لٌس بعبد! -  

تؤّهب جنوده مع صٌحته واستلوا سٌوفهم وفإوسهم، لم ٌتزحزح الكاهن األعلى من مكانه وهو   

للملن:ٌمول   

كلنا عبٌد لآللهة وخدامها ورعاٌاها..  -  

صاح الملن بسخط متزاٌد:    

وأنا كنت خٌر تابع لهذا اإلله لعدة سنوات.. كنت أصللً وأتضرع له وأدعوه لٌبل نهارا لٌكشؾ  -

عن )أكاد( الؽمة.. تكاتؾ كل كهنة معابد )أكاد( لٌستجلبوا رضاه.. لم ٌحدث شًء.. وكؤنه 

بدمه..  )سرجون(ٌستكبر عن سماع كهنته وملن مدٌنته األولى التً شٌدها ملن الحرب جدي 



 

 

عن )أكاد( لٌس لسبب إال ألنه إله ظالم.. أو إله أصّم.. أٌهما تفضل سٌدي  )نٌبور(ٌفضل وكؤنه 

األلرب؟! )إنلٌل(الكاهن األعلى كاهن اإلله   

بدأت مبلمح للك تظهر على وجه الكاهن األعلى، فما ٌموله الملن خطٌر وٌحمل تجدٌفا عمٌما ال   

أمام كاهنه األعلى، لمد جاء الملن لهدؾ محدد ٌخفٌه، وٌحمل كذلن تحّدٍ لئلله فً للب معبده و

وهو عازم على تحمٌمه بدون االستماع لوجهات نظر أخرى، وٌجب علٌه أن ٌكون حازما فً رده 

حجاب، إنه ٌمثل للعامة مندوب اآللهة  )إنلٌل(على تطاوالت الملن فمكانته لٌس بٌنها وبٌن اإلله 

محن، ووحده ردُّ فعله اآلن سٌمرر مدى صمود الممدسة اآلن على ال )نٌبور(البشري، مكانة 

مكانة المعبد فً وجه تهدٌد الملن العسكري.. السلطة والنفوذ للملن )نارم سٌن( ٌمفان فً وجه 

المعبد وكهنته، وكؤنه ملن ٌتحدى إله.. أٌمن الكاهن األعلى أن الملن )نارام سٌن( ٌسعى اآلن 

فً ٌده، وبهذا ٌتحمك له الُملن المطلك على مدن  -الملكٌة العسكرٌة والدٌنٌة–لضم السلطتٌن 

)سومر وأكاد(، وبهذا ٌخرج من مؤزق اللعنة التً حلت على )أكاد( وٌستطٌع استعادة مكانتها 

الؽنٌة بعد أن ٌضع ٌده على حكمها، والذي كان مستمبل بٌد  )نٌبور(بجلب المإن والمساعدات من 

 الكهنة فمط دابما وأبدا..

على لامته حازما أمره، أخذ خطوة لؤلمام لٌمؾ وجها لوجه الملن، كان الملن لد شد الكاهن األ  

أعد العدة وارتدى حلته العسكرٌة كاملة وكؤنه ممبل على حرب فعلٌة، خرجت الكلمات من شفتً 

 الكاهن األعلى كالمنبلة وهو ٌمول:

الممدسة..  )نٌبور(وجودن أنت وجنودن وعتادن وتطاولن ؼٌر مرؼوب بهم فً مدٌنة  -  

أشار الملن بٌده الٌمنى لؤلمام فً حركة ذات معنى فتحرن صؾ من الجنود ٌحملون المجارؾ   

والفإوس، تحرن صؾ الكهنة بتناؼم لٌحٌلوا بٌن الجنود ومعدات الهدم وبٌن المعبد، تحرن 

ا، التفت الكاهن األعلى لٌتمدم صؾ الكهنة، تحرن الجنود نحو الكهنة وكؤنه ال ٌعنٌهم أمرهم شٌب

 الملن )نارام سٌن( نحو جنوده والتمط من أحدهم فؤسا وٌلوح به للسماء صابحا بانفعال:

اضربوا األساسات.. لٌخّر المعبد ساجدا كالجندي المٌت.. -  

ثم أحنى طرؾ فؤسه نحو الكهنة مكمبل بوحشٌة:    

ولتسٌل دماء من ٌمؾ فً وجه إرادة الملن )نارام سٌن(! -  

بسرعة ولام بنحر عنك الكاهن األعلى بحركة لوٌة نصؾ دابرٌة من ساعده ثم سبك جنوده   

الحاملة للفؤس، لم ٌهتز الكاهن ولم ٌصرخ حتى، سمط على ركبتٌه والدماء تفور من جرح عمٌك 

بعنمه، ثم انكفؤ على وجهه ٌلتمط أنفاسه األخٌرة بتحشرج بالتزامن مع صٌحات مستهجنة من 

كل مكان أن التلوا كهنة اإلله األصم.. أعمل الجنود أسلحتهم لٌمزلوا  العامة مع تصاٌح الجنود فً



 

 

أجساد الكهنة.. كانت مذبحة لصٌرة انتهت بالكهنة جثثا هامدة.. خرج عدد من العبٌد والعذارى 

هاربٌن من داخل المعبد ٌصرخون برعب.. تجاهلهم الجنود وتحركت المجارؾ ودلت الفإوس.. 

د ٌتهاوى مع تحطم أساساته لٌصبح أثرا بعد عٌن.. دوى صوت وخبلل ولت لصٌر كان المعب

سموط األعمدة الضخمة وانهٌار الجدران الملونة المزٌنة بالنموش.. اصطدمت الرلم الطٌنٌة ذات 

الكتابات المسمارٌة لتتحطم وٌضٌع محتواها لؤلبد الدٌنً منه والعلمً.. لم ٌتبك من المعبد كله إال 

نتصؾ المعبد وأمامه مذبح حجري لصٌر..صامدا بم )إنلٌل(تمثال   

بزوج  والفة ترالب المشهد من علوّ  )إٌنانا(وفوق هذا التمثال بمسافة بعٌدة بٌن السحاب، كانت   

، ووجدت نفسها تؽمؽم رؼما عنها:من أجنحة تخفك بصمت  

خروج من ؟ كانت هنان ُطُرلا عدٌدة لل)إنلٌل(لماذا أٌها الملن؟ لماذا فشلت فً اختبار السٌد  -

 المحنة، بالتؤكٌد لٌس أحدها تحدي إلهن! 

بجانبها، كان ٌهز رأسه بؤسى وهو ٌمول: )إنلٌل(تجسد     

مسكٌن.. لمد أنهى للتو حكمه وحكم امبراطورٌة )أكاد( بٌدٌه.. -  

بفضول: )إٌنانا(سالته     

هل ستعالبه؟ -  

ولد بدا حزٌنا لما ٌموله: )إنلٌل(أجابها     

بالفعل.. لمد رأٌت نواٌاه وتابعت تحركات جٌوشه وكنت أعلم ما سٌفعله من شّر لمد بدأ العماب  -

وتهّور.. كان البد من حدوث رد فعل سماوي لما فعله هذا الملن حتى ال تزول هٌبتنا كآلهة عند 

البشر.. لذلن اآلن وبٌنما نحن تحدث فمد لمت باإلٌعاز للهمج )الجوتٌٌن( لٌنحدروا من فوق 

د نحو )أكاد( التً هً اآلن بدون جٌش ٌحمٌها.. ذلن المخبول حّرن جٌوش )أكاد( الجبال كالجرا

كلها فمط لٌهدم معبدي.. استعراض نرجسً للموة ببل داعٍ سٌتسبب فً انهٌار ُملِكه.. )الجوتٌون( 

لد لاموا بالفعل بتعطٌل المواصبلت وأولفوا الطرق البرٌة والمبلحة النهرٌة.. ٌتم اآلن سلب 

والماشٌة من حظابرها.. لُطَّاع الطرق والرلباء انتشروا فً كل األرجاء.. حتى هذا األؼنام 

الجٌش العظٌم لن ٌستطٌع مجاراة )الجوتٌٌن( والذٌن استولوا على الببلد فعلٌا اآلن، وسٌكون 

 مولؾ )نارام سٌن( اآلن هو كمن ٌحاول احتبلل مدٌنة تم تحصٌنها بالكامل.. لمد سمطت )أكاد(.. 

والذي من الواضح عدم  )سرجون(على تضٌٌع ولتها فً مرالبة هذا الحفٌد ل )إٌنانا(ت ندم  

امتبلكه لمدرات جده ملن الحرب والدهاء السٌاسً، لذا فمد ولّت وجهها شطر السماء وهً تمول 

 هامسة:



 

 

اآلن.. )الوركاء(لنعود ل -  

منذ للٌل،  )إنلٌل(ما رواه لم ٌكن حما بالضبط  )إنلٌل(ما حدث فً هذا الٌوم بعد هدم معبد   

)أكاد( لم تسمط على ٌد )الجوتٌٌن( ذلن الٌوم، استطاع )نارام سٌن( بجٌوشه طردهم من )أكاد( 

وتعمبهم بكامل جٌوشه حتى جبال )زاجاروس(، ولكنه كان تنبإا بما سٌحدث بعد سنوات، فمد تنبه 

بؤعٌنهم محاربً )الجوت(  كل من حول )أكاد( من شعوب معادٌة لسهولة اجتٌاحها بعدما رأوا

ٌتنزهون بملب )أكاد( وعدة مدن سومرٌة أخرى، فزادت الهجمات الخارجٌة عامةً وهجمات 

)الجوتٌٌن( خاصةً على مدن الرافدٌن.. مات )نارام سٌن( تاركا ابنه )شار كلٌشاري( ٌواجه 

كن واجههم مزٌدا من التحدٌات.. ففً عصره هاجمهم )العٌبلمٌون( بجٌش عرمرم من الشرق ول

الملن بجٌوشه ونجح فً صدهم.. تسللت لبابل )المارتو( السامٌة من الؽرب ولكنه صدهم.. شنت 

لبابل )لولوبو( و)الجوتٌٌن( البربرٌة هجمات مسلحة عنٌفة متتاٌة من الشمال والشمال الشرلً 

ن من خلؾ جبال )زاجاروس( فحاول الملن صدهم.. استنزفت كل هذه الجهود العسكرٌة المل

وجٌوشه وخزانة دولته مما أثر على الحٌاة السٌاسٌة وااللتصادٌة فً الببلد، حتى جاءت نهاٌته 

فً ثورة حدثت ضده فً لصره أنهت علٌه وعلى حكمه.. فساد االرتبان العاصمة )أكاد( لٌتحٌن 

)الجوتٌون( الفرصة لٌكتسحوها بجٌوشهم وٌدمروها تماما، ثم ٌنطلموا منها لٌحتلوا عددا من 

 المدن الربٌسٌة المحٌطة بها خاصةً شمال ما بٌن الرافدٌن..

ولم تكن أٌام )الجوتٌٌن( أٌام رخاء وعمارة ونهضة التصادٌة وعلمٌة، كان كل همهم جباٌة   

ونهب خٌراتها تاركٌن الببلد فً عصر مظلم ؼٌر منتج لم ٌذكره التارٌخ أبدا وكؤنه لم ٌكن.. وبعد 

)الوركاء(..جوتٌٌن( ظهر الملن )أوتو حٌكال( بمدٌنة مرور مبة عام من احتبلل )ال  

ممن هو لادر على المتال، واتجه صوب  )الوركاء(وها هو )أوتوحٌكال( لد جّمع حوله رجال   

الموجود هنان.. أمر رجاله باالنتظار خارج المعبد ثم دخل وحده لٌختفً  )إنلٌل(معبد اإلله 

فه كاهن المعبد مبتسما بثمة.. ثم ٌمؾ بٌن ٌدي رجاله بالداخل عددا من الساعات ٌخرج بعدها وخل

 وٌصٌح بملء فٌه:

و)سومر وأكاد(.. كل رجل حر بببلد ما بٌن الرافدٌن.. لمد فوضنً ملن  )الوركاء(رجال  -

وملن جهات العالم األربعة الذي ال ٌستطٌع  )الوركاء(أنا )اوتوحٌكال( ملن  )إنلٌل(البلدان اإلله 

بتحطٌم اسم )الجوتً( أفعى وعمرب الجبال الذي رفع  )إنلٌل(أحد أن ٌخالؾ أمره.. أمرنً اإلله 

ٌده ضد اآللهة.. الذي نمل ملكٌة )سومر( لببلد أجنبٌة.. الذي مؤل )سومر( بالعداوة.. الذي أبعد 

فل عمن كان له طفل.. وألام العداوة والعصٌان الزوجة عمن كان له زوجة.. الذي أبعد الط

 بالببلد..



 

 

هلل الناس و)أوتوحٌكال( ٌنهً كبلمه بؤن رفع ٌده عالٌا للسماء، ثم أشار لؤلمام وانطلك بعربته   

الحربٌة الملكٌة التً ٌجرها زوج من الحمٌر المتوحشة، فتبعه الرجال وكلهم تصمٌم فً الفوز 

 بحرب التحرٌر الولٌدة..

ما كان متولعا فإن تحركا مثل هذا باألرض لم ٌؽب عن أهل السماء، لذا نجد الحكٌم وك  

 )إٌنانا(ٌحث الخطا كما لو كان ٌعدو متجها نحو الشرفة الملكٌة حٌث كانت تمضً  )ماندانو(

أؼلب ولت نهارها، تولؾ بشكل حاد لما رآها تجلس شاردة وتولؾ لحظة ٌلتمط أنفاسه فانتبهت 

أمالت رأسها نحوه سابلة بتعجب:و )إٌنانا(له   

ماذا هنان أٌها الحكٌم؟ -  

، )إٌنانا( السٌدةخلؾ الحكٌم، لم ٌكن ٌفوتها شاردة أو واردة فٌما ٌخص  )نٌنشوبور(ظهرت   

 فاستمرت والفة بجانبه بفضول تنظر لشفتٌه اللتٌن انفرجتا عن لوله الهادئ رؼم هٌبته المنفعلة:

ملكتً..هنان جدٌد باألرض ٌا  -  

للحدٌث بنظرات عٌنٌها فمال: )إٌنانا(استحثته     

لٌحرر الببلد من سطوة )الجوتٌٌن(.. ترددت خطبته الحماسٌة  )الوركاء(هنان ملن خرج من  -

البشر.. ولد جمع رجاال متحمسٌن لئلطاحة  )وركاء(ب )إنلٌل(منذ للٌل بؤرجاء معبد السٌد 

 بالؽزاة..

المفاجا من جسلتها الطوٌلة، وسؤلت الحكٌم  )إٌنانا(ء مع لٌام سرى انفعال جارؾ فً األجوا  

 بعٌون تبرق أمبل:

هل هنان أمل فً هالة إلهٌة جدٌدة؟ -  

بترّو وهو ٌجٌب بنبرة محاٌدة: )ماندانو(ابتسم الحكٌم     

ال ٌبدو االحتمال لوٌا حتى اآلن ولكن وألول مرة ٌتحرن سومرٌون بعد احتبلل )الجوتٌٌن(  -

حماسة والعزم..بهذه ال  

)إٌنانا(:موجهة كبلمها ل )نٌنشوبور(أضافت     

وحتى لو لم ٌكن ٌملن هالة إلهٌة.. مجرد تحرٌر ببلد الرافدٌن من هإالء الهمج وعودة  -

الحضارة لؤلرض سٌكون أمبل متزاٌدا لنسل من الملون ٌملكون هالة إلهٌة، بالممارنة بملون 

 )الجوتٌٌن( الجهبلء عدٌمً التحضر..

بمولة مختصرة: )إٌنانا(وافمتها     



 

 

)نٌنشوبور(..صدلِت عزٌزتً  -  

بحذر: )ماندانو(سؤلها الحكٌم     

ماذا ستفعلٌن اآلن سٌدتً؟ -  

أجابته على الفور:     

كما فعلت مع سابمٌه.. سؤجعله ٌتمرب لً وٌصللً لً.. وبالممابل سؤعطٌه من األسرار والحكم  -

ة.. وبعدها لنَر ما ستسفر عنه األمور.. لو كان صاحب هالة ما ٌجعله ٌنتصر على هإالء الؽزا

فإن  )نٌنشوبور(إلهٌة لن ٌكون األمر صعب االكتشاؾ.. ولو لم ٌكن صاحب هالة فكما لالت 

 عودة الحضارة لؤلرض فمط سٌكون إنجازا ٌحتسب..

ة الملكٌة عابدا هز الحكٌم رأسه مإٌدا، ثم انحنى بعد أن شعر بؤن رسالته لد انتهت لٌؽادر الشرف  

السماوٌٌن )وركاء( وهً تتهٌؤ للطٌران بجسدها مؽادرةً  )نٌنشوبور(ل )إٌنانا(لؽرفته، بٌنما لالت 

البشر: )وركاء(متجهةً نحو   

ٌبدو أن هالة إلهٌة جدٌدة لادمة.. -  

واكتفت بابتسامة واسعة وهً تشٌعها بتلوٌحها الهادئ بذراعٌها.. )نٌنشوبور(لم ترد علٌها    

، ُخٌّل إلٌه أنه ٌسمع )الوركاء(وعلى األرض.. وبٌنما كان )أوتوحٌكال( ٌتمدم رجاله خارجا من   

تنل مرادن، لما تكررت العبارة  )إٌنانا(مله ٌمول له بوضوح أن صّلِ لئللهة همسا فً داخل ع

تجه عدة مرات أٌمن الملن أنها رسالة ولٌست هبلوس، فمام بتعدٌل مسار الجٌوش التً تتبعه لٌ

ثم تولؾ أمام مدخله لٌخرج إلٌه كاهن المعبد  )الوركاء(،المتواجد ب )إٌنانا(الحشد نحو معبد 

 على َعَجل متعجبا ومرحبا بهذه الزٌارة، فمال له )أوتوحٌكال(:

وملن جهات العالم األربعة.. أتٌت  )الوركاء(أهبل بن أٌها الكاهن.. أنا الملن )أوتوحٌكال( ملن  -

من  )إنلٌل(لتبارن حربً ضد الؽزاة )الجوتٌٌن( كما باركنً اإلله  )إٌنانا(لهة آلخذ بركات اإل

 لبل..

انحنى الكاهن باحترام لاببل بؽبطة:    

خٌرا ما ستفعل سٌدي الملن.. -  

ولؾ )أوتوحٌكال( ثابتا أمام مدخل المعبد، ورفع ذراعٌه للسماء صابحا بصوت جهوري فٌه   

 لوة وتضرع فً نفس الولت:



 

 

 )الوركاء(ملكتً.. ٌا لبإة الحرب التً تهاجم البلدان األجنبٌة.. أنا الملن )أوتوحٌكال( ملن ٌا  -

ملن العالم السترجاع ملوكٌة )سومر(  )إنلٌل(وملن جهات العالم األربعة.. لمد فوضنً اإلله 

 فكونً حلٌفتً فً ذلن.. وساعدٌنً فً الحرب ضد الملن )ترٌجان( ملن )الجوتٌٌن(..

التً كانت تتطلع إلٌه من فوق معبدها، ففرح )أوتوحٌكال( وهلل  )إٌنانا(ٌه زبٌر أسود رّد عل  

لهم وبالتالً نصرهم المإكد.. )إٌنانا(رجاله معتبرٌنها عبلمة على مإازرة   

تحرن الجٌش لمبللاة )الجوتٌٌن( بالشمال.. وبعد مسٌرة ستة أٌام تمابل الجٌشان وكانت حربا   

 )إنلٌل(ومرٌون( على )الكوتٌٌن( الؽزاة بموة متحمسٌن بمإازرة آلهتهم سرٌعة حمل فٌها )الس

وتٌون( بنفس الحماسة، هزم )السومرٌون( )الكوتٌٌن( وفّر فً حٌن لم ٌحارب )الك )إٌنانا(،و

الملن )ترٌجان( لمرٌة لرٌبة ولكن تبعه )أوتوحٌكال( حتى نجح فً أسره ولُِضى علٌه.. وبهذا 

بؤن  )إٌنانا(د ما بٌن الرافدٌن على ٌد هذا الملن العظٌم.. ولكن لم تشعر عاد الحكم ل)سومر( لببل

هذا الملن ٌملن هالة إلهٌة رؼم عظمته.. لذا فمد تركت للحكٌم مهمة مرالبة نسله بدلة ممتنعة تمام 

وتٌٌن( هو خطوة البد منها لتهٌبة المنطمة لتؤتً بملن متفرد اللتناع بؤن تحرٌر )سومر( من )الكا

رجون(..)سن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الرسا-9  

 

 تدوم الصدالة ٌوّما..

 لكن المرابة بالٌةٌ لؤلبد..

 )حكمة سومرٌة لدٌمة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شمش

 

 

 



 

 

 )الرسا( السماوٌة..

 )الوركاء(على الضفة الشمالٌة لنهر )الفرات( السماوي.. نفس الضفة التً تطل علٌها مدٌنة    

وسط سور ضخم دابري ٌحٌطها كالسوار..  )الرسا(ولكن إلى الشرق للٌبل منها.. انتصبت مدٌنة 

وبرزت ثبلثة أبراج عالٌة أطلت لممها الضخمة لتلمً بظبلل عظٌمة الحجم على منازل المدنٌٌن 

ان كل تمٌها ضوء شمس الصٌؾ الحارق.. المنازل التً كانت تبدو وكؤنها بنٌت بملب النهر، ك

منزل ٌفصله عن جاره مجرى مابً رفٌع، وارتمت األشجار الخضراء الكثٌفة حول كل منزل 

السماوٌة تتنمل بٌن المنزل واآلخر بواسطة ما  )الرسا(وكؤنها سور خاص به.. وكانت كابنات 

ٌشبه لارب خشبً صؽٌر.. لم تكن الكابنات السماوٌة كلها تمتلن لوة الطٌران أو االنتمال اآلنً 

كاألسٌاد، بل كانت تبدو بشرٌة جدا فً الوالع سواء بالجسد والمبلمح أو المدرات الجسدٌة.. لم 

ٌكن الوضع سٌختلؾ كثٌرا لو تم جلب مستوطنة من البشر وتوطٌنها بؤي مدٌنة سماوٌة تحت 

حكم آلهتهم الجدد.. ولد كان العامة من السماوٌٌن ٌعلمون هذا وٌتجنبون أي نماش بخصوص 

عامل األسٌاد مع البشر وكؤنه شؤن ال ٌخصهم.. فمط ٌعلمون بوجود عالم سفلً به كابنات سٌاسة ت

 دنٌا ألل منهم فً التمدم العلمً ولكن كبل العالمان ال ٌلتمٌان وال شؤن ألٌهما باآلخر..

تراصت المنازل وسط مٌاه )الفرات( حول زلورة مركزٌة ضخمة ارتمت فوق الماء، امتؤلت   

سكرٌة وكؤنها حصن مدرج ولٌست زلورة كبالً الزلورات.. وتوسط لمتها معبد بالثكنات الع

)الرسا(..سٌد  )َشمش(ضخم للسٌد   

أٌضا بوجود طوق ٌحٌط منازل المدنٌٌن من حصون عسكرٌة ٌلٌه السور  )الرسا(وتمٌزت   

المحٌط بالمدٌنة والموازي لطوق الحصون.. ٌخرج من كل حصن منهم درجات حجرٌة تفضً 

ور مباشرةً.. وكان لها بوابتان أساسٌتان، شمالٌة وجنوبٌة فمط..للس  

كانت مدٌنة عسكرٌة التصمٌم والهوى كما هو واضح..    

وخارج األسوار، حٌث بدت الحٌاة برٌة أكثر منها مابٌة، برزت مساحات شاسعة تفوق حجم   

الزراعٌة وفٌرة المدٌنة نفسها داخل األسوار، كانت كلها عبارة عن مساحات من األراضً 

 المحاصٌل، تم تمسٌمها على شكل 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

مربعات من األراضً الخضراء تخترلها أنابٌب حجرٌة ضخمة تموم بضخ الماء للري، وتتمارب 

كل أنابٌب الري هذه لتتمابل عند ضفة النهر حٌث ٌوجد خزان ضخم ٌموم بضخ الماء عبر هذه 

األنابٌب لكل األراضً الزراعٌة، وبجانب الخزان وعلى ضفة )الفرات( برز معبد أخضر لون 

والمسإولة عن االعتناء باألراضً الزراعٌة  )شمش(زوجة السٌد  )شٌرٌدا(دة الجدران للسٌ

الشاسعة والتً تعتمد علٌها المدٌنة ككل لسد االحتٌاجات األولٌة من الطعام وكذلن للتجارة 

 وتصدٌر الفابض لبالً مدن ما بٌن الرافدٌن..

ًّ المدٌنة كلها اعترض )الفرات( كو    سٌلة حماٌة من برز سد ضخم مهٌب شمال ؼرب

الفٌضانات الموسمٌة المدمرة للزرع والنسل، وكذلن لترشٌد استهبلن الماء.. أما عن جنوب 

المدٌنة فمد كان ممهدا لٌصلح لسٌر العربات الحربٌة والتجارٌة ذات العجبلت.. ولد انمسمت 

كبلهما جنوب  (..)إٌرٌدووالثانً ٌمود لمدٌنة  )أور(بداٌته لطرٌمٌن واسعٌن.. أحدهما ٌمود لمدٌنة 

)الرسا(..مدٌنة   

التربت مجموعة من العربات الحربٌة من البوابة الجنوبٌة، نظر الجنود الرابضٌن فوق األسوار   

تتبعه عدة عربات تحمل عددا من الجنود،  )بونٌنً(لٌلمحوا العربة الحربٌة الخاصة بمابد الجٌش 

كالسهم وخلفه جنوده.. اتجه نحو الزلورة  ً()بونٌنفتم فتح البوابة على الفور لٌخترلها المابد 

المركزٌة مباشرة بدون أن ٌلوي على أي اتجاه آخر.. تولؾ بعربته عند وصوله ألول درجات 

المتربع على الممة،  )شمش(الخاص باإلله  -أو البٌت المنٌر –الزلورة فً مواجهة معبد )إٌبارا( 

وتبعه كل الجنود على الفور.. فترّجل من على متن عربته لٌسارع بتسلك الزلورة،  

للممة، كان طوٌل المامة رٌاضً الموام ٌرتدي رداًء عسكرٌا فضٌا وٌنسدل  )بونٌنً(وصل   

شعره المجدول أحمر اللون من تحت خوذته، مبلمج وجهه الممتلبة بالندوب أظهرت شبابا ال 

لع للمعبد الشامخ حٌث العسكرٌة.. تط )الرسا(ٌتوافك مع منصب لابد جٌوش هابلة كجٌوش مدٌنة 

وركز نظره على ذلن النمش الممٌز فوق بوابة المعبد حٌث تم نمش صورة  )شمش(،ٌستمر السٌد 

ضخمة للشمس تخرج منها نجمة رباعٌة وتحٌطها أشعة تبدو وكؤنها تنٌر فعلٌا.. رمز مدٌنة 

وٌمٌمون له والذي ٌعبده أهل ببلد الرافدٌن البشرٌة كإله للشمس،  )شمش(وسٌدها  )الرسا(

البشرٌة.. كما كان بشر الرافدٌن  )الرسا(المعابد فً شتى المدن، وإن استمر معبده الربٌسً ب

أٌضا كإلهة للخصوبة.. )شرٌدا(ٌعبدون زوجته السٌدة   

المعبد تاركا خلفه الجنود ولد تولفوا فً مكانهم بدون أن ٌتبعوه مكتفٌٌن  )بونٌنً(دخل   

 بالولوؾ فً حالة تؤهب رؼم عدم وجود ما ٌدعو لهذا..

الحجرات.. تطلع ٌمٌنا وٌسارا حٌث امتؤل المعبد عن آخره بالعذراوات والبلبً  )بونٌنً(عبر   

بالطبع.. )شمش(ناء السٌد التصر المعبد على وجودهن حصرٌا بدون ذكر واحد، باستث  



 

 

جالسا على كرسٌه فً ؼرفة تمع بمكان أعلى من كل حجرات المعبد، تطل  )شمش(كان السٌد   

على السماء مباشرةً عبر لبة زجاجٌة مثلثة الممة.. بدا ضخم الجثة رؼم كونه جالسا، ٌنسدل 

م العمر كما بدا شعره األحمر المجدول الؽزٌر لٌؽطً حتى أسفل جذعه، مفتول العضبلت متمد

فً تجاعٌد ؼزت جزءا عظٌما من مبلمح وجهه.. حاد المبلمح ٌتوسطها زوج من عٌون تحدلان 

كعٌنً صمر بنظرة آسرة مهٌمنة طؽت على كل ما عداها من مبلمح وجهه وطؽت علٌها.. وكان 

ا اعتدل فً كرسٌه تارك)بونٌنً( مشؽوال بنمش شًء ما على رلٌم طٌنً جاؾ، فلما دخل علٌه 

 الرلٌم الطٌنً وابتسم مرحبا لاببل:

.. لمد طالت زٌارتن للمنطمة الجنوبٌة هذه المرة.. طالت حتى )بونٌنً(أهبل بالمابد الهمام  -

بؤلصى الشمال رؼم بعدها الشدٌد.. )سٌبار(لاربت فً فترتها الزمنٌة زٌاراتن لمدٌنتً الثانٌة   

وهو ٌمول: )شمش(أمام التحٌة ثم جلس على األرض  )بونٌنً(ألمى علٌه     

لمد تؽٌر الحال كثٌرا ٌا سٌدي..  -  

باهتمام: )شمش(سؤله     

)إرٌدو(؟أم مدٌنة  )أور(هل تمصد مدٌنة  -  

وهو ٌتنهد: )بونٌنً(أجابه     

كبلهما ٌا سٌدي.. -  

المتسابلة: )شمش(ثم استرسل مع نظرات     

حلة بؽرض التجسس العسكري بالطبع كان ممصد رحلتً الظاهر أنها رحلة تجارٌة ولٌس ر -

فً الوالع لم أَر من لبل  )أور(..كما لررنا.. ورؼم هذا فمد أثمرت الرحلة تجارٌا بشدة فً مدٌنة 

مدٌنة تملن كل هذه الكنوز والخٌرات، ٌمكنننً المول بؤنها مدٌنة دولة مكتفٌة التصادٌا على نفسها 

اء أي ما ٌلزم لمعٌشتهم.. باستثناء وال تحتاج لمبادلة ؼٌرها ألي بضابع وال ٌحتاجون لشر

األسلحة التً ننفرد بصنعها ألؼلب المدن بالطبع.. حتى المدنٌون لم أَر فٌهم فمٌرا.. كلهم أثرٌاء 

ؼارلٌن فً الدّعة والراحة.. ٌدٌنون بوالء مطلك لكاهن المدٌنة الدولة وٌعاملونه معاملة البشرٌٌن 

 ألسٌادنا وكؤنه إله فعلً..

باهتمام: )شمش(سؤله     

والتحصٌنات؟ -  

باإلجابة للسإال الذي كان ٌنتظره منذ البداٌة: )بونٌنً(سارع     



 

 

لٌست بنفس المستوى من التمدم.. وكؤنهم ال ٌعتمدون بؤنهم سٌخوضون حربا ٌوما ما.. ٌتحدثون  -

 عن لوة الكاهن األعلى وسحره الموي وٌعتمدون علٌه وكؤنه عٌن لهم وهم عمٌان..

هازبا: )شمش(ردد     

سحر؟ ٌا لهم من حالمٌن! -  

حٌاة الراحة والخمول المصاحبة للثراء الفاحش تفعل أكثر من هذا بكثٌر ٌا سٌدي.. -  

بإٌماءة من رأسه ثم أضاؾ باهتمام: )شمش(وافمه     

سنحتاج هذه الموارد والذي ٌبدو وكؤنها تكفً لكل مدننا السماوٌة.. -  

وتفٌض ٌا سٌدي.. -  

)شمش(:سؤله     

)إرٌدو(؟وماذا عن مدٌنة  -  

نفسا عمٌما لبل أن ٌجٌب: )بونٌنً(أخذ     

ٌلفت النظر بهذه المدٌنة تمدم عمرانً مذهل.. الزلورات كثٌرة وعدٌدة وضخمة تختلؾ عن   -

بكل األرجاء.. مكتفٌٌن التصادٌا أٌضا ولكن لٌس  )إنكً(كل زلورات مدننا.. تتناثر معابد سٌدهم 

 )أور(بمبضة من حدٌد.. وبخبلؾ  )إنكً(.. ٌحكمهم الكاهن األعلى والسٌد )أور(بمستوى ثراء 

جٌش لٌس بالسًء التنظٌم والتسلٌح، وٌحرصون دورٌا على إمداد من األسلحة  )إرٌدو(لدٌهم فً 

العسكرٌة شمال الببلد.. )كٌش(سواء من مدٌنتنا أو من مدٌنة   

:)شمش(ؼمؽم     

ة جٌدة حتى ال ٌفمدوا كل إمداداتهم فً حالة حدوث ٌعتمدون على مصدرٌن للتسلٌح.. خط -

بعملٌة محارب.. سٌد )إنكً(حرب.. ٌبدو وأن   

)بونٌنً(:لال     

أسوارهم لوٌة ولدٌهم مدد ال ٌستهان به من األسلحة ٌجعل حصارهم فكرة لٌست بالسدٌدة..  -

 سٌصمدون فترة أطول مما ٌجب مهما طال الحصار..

لٌست بالملٌلة ولكنه ٌرٌد المزٌد.. بالرؼم من خصوبة  الرسا()ٌفكر.. موارد  )شمش(صمت  

أكثر خصوبةً وأكثر اتساعا أضعافا مضاعفة.. ٌعتمدون على الزراعة  )أور(أرضه ولكن أرض 

تمع على تل مرتفع ؼنً بالمعادن المختلفة.. لدٌهم  )أور(إلى جانب تعدٌن األرض الؽنٌة فمدٌنة 



 

 

لمواشً واألؼنام.. مدٌنة دولة بهذا الثراء والتنوع البد من تمنٌة ممتازة فً تربٌة وتسمٌن ا

 االستٌبلء على خٌراتها، ومن الؽباء التام عدم استعداد أهلها لمثل هذا التفكٌر من دول الجوار.. 

وهو ٌهز سبابته سارحا: )بونٌنً(لال ل    

لٌهم سنكتسحهم بدون دماء.. بدون حرب فعلٌة.. لو هجمنا ع )أور(أفكر فً االستٌبلء على  -

 بدون شن.. ولكن لماذا نلجؤ للعنؾ فً حٌن ٌكون هنان بدٌبل عنه؟

بعدم فهم: )بونٌنً(سؤله     

ماذا ٌعنً سٌدي؟ -  

ولد ارتسمت ابتسامة وحشٌة على وجهه: )شمش(أجابه     

الكاهن األعلى.. إذا كانوا ٌولونه والَء أعمى لهذه الدرجة فسٌتخبطون فً ظلمات االضطراب  -

فمدوه وسٌرحبون بؤي من ٌتحكم بخٌراتهم من بعده لعدم لجوء مستمبلهم لخطة مستمبلٌة بدٌلة لو 

 بدون هذا الكاهن..

مترددا: )بونٌنً(سؤله     

هل تعنً اؼتٌاله؟ -  

:)شمش(لال     

.. ارسل جندٌا واحدا فمط ٌمتلن )أور(بالطبع.. أنت تعلم اآلن مداخل ومخارج وتسلٌح مدٌنة  -

ما ٌمّكنه من إنجاز عملٌة االؼتٌال هذه بسرعة وصمت وفعالٌة.. وبمجرد لتل من المإهبلت 

لد عاد لحكم مدٌنته األولى بعد أن سلبه منها الكهنة  )سٌن(الكاهن األعلى سٌتم إشاعة أن السٌد 

 المتعالبون..

للٌبل لبل أنً ٌسؤل بحذر: )بونٌنً(تردد     

بالفعل؟ )سٌن(وهل سٌعود السٌد  -  

وهو ٌجٌب: )شمش(اتسعت ابتسامة      

مرة ثانٌة بعد أن طرده منها الشعب  )أور(رؼبة فً حكم مدٌنة  -شمٌمً– )سٌن(ال ٌزال للسٌد  -

 فً مظاهرة حافلة حّرض علٌها الكهنة..

؟مجددا -)أداد(السٌد -المبعوث حٌا وهل نتولع تدخل  -  



 

 

، وتراجع فً كرسٌه للخلؾ )أداد(ث السم شمٌمه الثال )بونٌنً(بضٌك مع ذكر  )شمش(نفخ   

 وهو ٌمول ولد بدا التعصب فً صوته:

شمٌمنا الثالث والذي لمى حتفه عمب حرب األسٌاد الدموٌة منذ سنٌن عدٌدة ، )أداد(السٌد المثالً  -

 )سٌن(فعندما لّمح  )أور(..عن حكم مدٌنة  )سٌن(الذي كان له الدور األساسً فً عزل و خلت،

 )أداد(فً مواجهة ثورة الكهنة والعوام، حٌنها تصدى له  -كؤحد األسٌاد-الؽاشمة  الستخدامه لموته

بل واألنكى أنه حذره بؤنه سٌتدخل  ،ومنعه من استخدام لوته-مبعوثا من العالم السفلً من جدٌد–

فً  )أور(وٌصبح طرفا فً المواجهة لو استخدم الموة ضد شعبه.. مما اضطره لبلنسحاب من 

لمد كانت  ..المباؼت من الجانب اآلخر)أداد( بعد ظهور  صمت وتسلٌم ممالٌد الحكم للكهنة

 مإامرة لخلعه باركتها أسٌاد العالم السفلً..

)بونٌنً(:ؼمؽم     

على لمتها.. )سٌن(االسطوانٌة الضخمة المرتفعة تحمل معبد السٌد  )أور(ما زالت زلورة  -  

)شمش(:لال     

الطرؾ دور لعلى تمثٌلهم جمٌعا ٌصرون  ومن بعثه حٌا وكهنته )أداد(ن السٌد ألم ألل لن أ -

؟ وكؤنهم بتركهم لمعبده لم ٌخلعوه بالموة والدهاء من حكم مدٌنته!المثالً العادل  

)أور(؟لحكم مدٌنة  )سٌن(هذا ٌعنً أنه باؼتٌال الكاهن األعلى سٌعود السٌد  -   

بالطبع.. ما زال ٌتؤلم من ٌومها.. وما زلت أتحٌن الفرصة إلعطاء شمٌمً ما سرله منه شمٌمً  -

 )سٌن(أن العامة هم من ٌهتفون باسم  ومن ٌدعمه بالعالم السفلً )أداد(الثانً! وعندما ٌجد 

 سٌضطر لجر أذٌال خٌبته واالكتفاء بالمشاهدة..

)شمش(..عادل بما ٌكفً سٌد  -  

من  )شمش(باالعتدال لابما احتراما لسٌده، الترب  )بونٌنً(من كرسٌه فسارع  )شمش(نهض   

لاببل بلهجة حاسمة: )بونٌنً(  

لٌذهب  )سٌن(سؤترن لن تخطٌط عملٌة االؼتٌال وحدن وسؤنتظر فمط خبر نجاحه ألخبر  -

وٌستعٌد ما تم سلبه منه فً نفس الٌوم.. ال ٌنبؽً أن نترن لهم فرصة لّم شتاتهم بعد لحظة 

سٌد األشكال.. ولن كامل الصبلحٌات والتً تصل حتى الستخدام الساحر المرد االؼتٌال..  

لامته بشدة مبالػ فٌها وهو ٌمول بحزم: )بونٌنً(هز     

من جدٌد..  )أور(بؤن ٌستعد لحكم مدٌنته  ن()سٌال تملك ٌا سٌدي.. اخبر السٌد  -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

كٌش-:  

 

 المعبد منصة األرض..

 الثور الشرس النافع..

 معبد )كٌش( منصة األرض..

ارتفع عالًٌا كالتالل..   

 ارتفع مثل )إٌكور(..

 ارتفع مثل الجبال المتجذرة ب)أبزو(..

 جبال شامخة كعظمة )كٌش(..

 فهل هنان من ُمنِح من لبل مثل هذه العظمة؟

 معبد ٌطفو بالسماء كسفٌنة ممدسة..

 مثل لارب سماوي..

 ٌطوف كثوٍر له خوار..

 معبد بداخله طالة األرض وخلفه حٌاة )سومر(..

 

ق.م( 4822)من ترنٌمة )كٌش( ألدم عمل أدبً بالتارٌخ   

 

 

 

 

   



 

 

 زابابا
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 عسك

 

 

 



 

 

 )كٌش( السماوٌة..

شمال ما بٌن الرافدٌن، بمنطمة صحراوٌة تحٌطها الجبال العالٌات من كل الجهات، تمع      

والتً ٌمكن اعتبارها مدٌنة )كٌش( بالمنتصؾ بٌن نهري )دجلة( و)الفرات( السماوٌٌن مدٌنة 

تارٌخا حافبل من الهجمات العسكرٌة على كل جٌرانها منذ  )كٌش(عسكرٌة بالكامل.. تحمل مدٌنة 

هو شجر ٌبدو سلمٌا للؽاٌة أال ورؼم أن معنى اسمها الحرفً بالسومرٌة  فجر التارٌخ السماوي

.. لدٌها جٌش نظامً لوي لبل أن ٌكون ألي مدٌنة سماوٌة جٌش حمٌمً.. تمسٌمها السوس

ؽرافٌة الوحشً، تراصت البٌوت بجانب بعضها العمرانً كان برٌا بشدة كطبٌعة المدٌنة الج

البعض فً خطوط مستمٌمة لتصنع مستطٌبل ٌمكن رإٌته من األعلى كبٌوت بٌضاء امتدت 

الرمال الصفراء خبللها.. ال أشجار ال مٌاه نهر.. فمط أنبوبة حجرٌة ضخمة كانت تتفرع منها 

ء، وكان مصدر هذه األنبوبة ٌؤتً عشرات األنابٌب األصؽر حجما لتمتد بٌن البٌوت وتمدها بالما

من الشرق من جهة نهر )دجلة(.. ال توجد بها زلورات، فمط للعة محصنة شدٌدة االرتفاع 

بالمنتصؾ ٌنتصب بؤعبلها سطح مستوي واسع تجاورت فوله عدة راجمات أحجار عمبللة كخّط 

بالمدٌنة كؤضبلع دفاع مركزي لوي عن المدٌنة.. فً حٌن أحاط بالمدٌنة أربعة أسوار أحاطت 

مربع ضخم، كانت األسوار سمٌكة ٌعلوها عدد هابل من األبراج المتراصة، وبٌن كل برج 

تحوي   -كنانة–واآلخر تواجد لاذؾ أسهم ضخم كانت بجانبه لطعة لماشٌة معلمة على السور 

ا عددا هاببل من األسهم عظٌمة الحجم بما ٌناسب حجم لاذؾ األسهم.. ثم أحاط باألسوار كله

أربعة خنادق امتؤلت عن آخرها بمادة سوداء ثمٌلة الموام ساكنة الحركة، فلم ٌكن من الممكن 

دخول المدٌنة سوى من الجنوب عبر بوابة كبٌرة الحجم تعلّك بها جسر حجري متحرن ٌهبط عند 

ٌرتفع الحاجة لنمل المتحرن من وإلى المدٌنة بسبلم فوق السابل األسود المابل لبلشتعال، ثم ٌعود ل

 رأسٌا حتى ٌصبح جزءا من البوابة والسور جاعبل اجتٌاز المدٌنة ضربا من ضروب المستحٌل..

كان حاكم مدٌنة  والتً تزٌنت بوابتها برمز ضخم ألوراق شجر السوس  بداخل الملعة المحصنة  

( )نٌنازوٌجلس متربعا على األرض بجانب السٌد  )زابابا(السٌد  -أٌضا ولابد جٌوشها -)كٌش(

األكثر  )كٌش(محارب جٌوش   



 

 

 

 

 



 

 

، كبلهما كان ٌرتدي مبلبس حرب كاملة وكؤنهما بوسط أتون والملمب بمروض التنٌن شهرة

حرب مستعرة، فلم ٌبرز منهما سوى جسدان ضخمان مدججان بالدروع، وخوذتان فضٌتان 

طرلا معدنٌا متشابهتان تمٌز كبلهما بزوج من المرون المعدنٌة الحمراء الملتفة.. سمعا صوت 

فً إدخال الزابر الجدٌد،  )زابابا(من درع الحارس الوالؾ بخارج حجرة الحاكم، ٌستؤذن الحاكم 

بموة:)زابابا( فصاح به   

لتدعه ٌدخل.. -  

دلؾ الحجرة كابن ضخم الجثة لحد لارب لٌصل السمؾ المرتفع، بوجه كرٌه مشوه ملًء   

السماوٌٌن المماثلة لبشرة البشر بتنوعها فً  بالطعنات وبشرة فضٌة عجٌبة اللون لٌست كبشرة

األلوان، كان ٌرتدي دروعا سوداء وتدلى سٌؾ فضً طوٌل من نطاله المست ذبابته األرض 

 )زابابا(وظلت تحتن باألرض الحجرٌة أثناء سٌره صانعةً صوتا مثٌرا لؤلعصاب.. أشار له 

بٌده لٌجلس  )زابابا(ولؾ.. أشار له عندما الترب منه لحد كبٌر لٌتولؾ، أطلك العمبلق خوارا وت

 مثلهما على األرض، زمجر العمبلق لبل أن ٌمول بصوت خشن نبراته ؼٌر مفهومة:

ال أستطٌع الجلوس أرضا.. جسدي لٌس مصمما لهذه الرفاهٌات.. -  

لبل أن ٌؤتٌه صوته من خلؾ خوذته لاببل: )زابابا(أتته تنهٌدة نارٌة من     

)َعَسك(؟أٌها المارد  )كٌش(ماذا ترٌد من حاكم  -  

لبل أن ٌمول: )عسك(زمجر المارد     

جٌوشً جاهزة وعلى أهبة  )نٌنورتا(..لابد جٌوش  )إٌرا(أرٌد مساندةً منن فً حربً ضد  -

 االستعداد وتحتاج للمساندة فمط..

:)زابابا(أتاه الرد على الفور من     

)نٌنورتا(؟أم ضد  )إٌرا(حربن ضد  -  

)نٌنورتا(..لابدا لجٌوش  .. وبعد أن أهزمه سؤحل محلها()إٌرحربً ضد  -  

ذراعه الٌمنى؟ )إٌرا(سٌتركن على لٌد الحٌاة لو أطحت ب )نٌنورتا(وهل تظن أن  -  

مشوش الفكر وال ٌعرؾ كٌؾ ٌختار لابدا لجٌوشه.. )نٌنورتا( -   

الحمم:فً الحدٌث ألول مرة لاببل بصوت ؼرٌب بدا كتدفك نٌران من  )نٌنازو(تدخل     

 أسٌاد الصواعك ولكن الملٌل الذي أعلمه أن ..بشكل شخصً )نٌنورتا(ربما ال أعلم الكثٌر عن  -

فكر لّط..ً بمشوش ولٌسبشكل عام   



 

 

بكراهٌة وهو ٌمول: )عسك(نظر نحوه المارد     

أٌها الكرٌه.. )زابابا(أتحدث مع الحاكم  -  

بحدة: )نٌنازو(لال له     

..سًء وسؤشك جسدن السمٌن نعت آخرانعتنً ثانٌةً ب -  

لجانب وجهه المشوه فٌما ٌبدو كابتسامة متحدٌة وهو ٌمول: )عسك(مال فن     

لم أسمعن جٌدا أٌها المؤفون! -  

بالحدٌث  )عسك(مانعا إٌاه من رد فعل كان وشٌكا، ثم اتجه ل )نٌنازو(بكّؾ ٌده ل )زابابا(أشار   

 لاببل:

وال نرٌد خلك عداوة مع جٌوش  )إٌرا(..طلبن مرفوض.. ال توجد حالٌا عداوة بٌننا وبٌن   -

 )إنلٌل(والتً سٌمؾ خلفها وببل شن سٌدا الصواعك أبٌه وجده  )نٌنورتا(نظامٌة لوٌة كجٌوش 

لن نموم بتحدي أسٌاد الصواعك جمٌعًا من أجلن.. ..و)أنو(  

خابؾ؟ -  

ال ٌخاؾ.. )زابابا( -  

كمل:ثم أ    

فمط ال آخذ خطوة ستضرنً أكثر مما ستفٌدنً.. -   

وتكتظ بجنود  )كٌش(إنها لرٌبة جدا من )كٌش(؟ لن ٌفٌد مدٌنتن )ماراد( وتدمٌر مدٌنة  -  

 )سومر( مما ٌمثل خطرا داهما على مدٌنتن..

ال أجد جدوى  -واألهم–جنود )سومر( النظامٌٌن ال ٌبدأون بشن حرب ؼٌر مبررة أبدا.. ثم  -

حمٌمٌة مفٌدة من شن حرب على مدٌنة تخص أحد أسٌاد الصواعك.. إنهم ٌتجنبونا ونحن نتجنبهم 

 وكفى..

..)نٌنورتا(أنت األجدر بمٌادة جٌوش )سومر( النظامٌة من  -  

لن تنجح ببث سمومن فً بدنً أٌها المارد.. عندما تنفد موارد مدٌنتً سؤلوم حٌنها بشن  - 

رافدٌن وأجعلها كلها ملكا لً.. أما اآلن ال أحتاج لشن حرب ضد الحرب على كل مدن ما بٌن ال

 ألوى جٌوش )سومر( وأسٌادها بدون داعٍ.. التصادنا ٌكفً شعبنا وٌفٌض..

لٌعمّب لاببل: )نٌنازو(عاد     



 

 

المرٌبة والتً ٌبدو وأنها ستهاجم الجمٌع  )بابل(ولو كان هنان خطرا حمٌمٌا فهو من مدٌنة  -

 لرٌبا..

لاببل: )عسك(زمجر     

..)مردوخ(ألوى وأشد خبثا من  )إٌرا( )بابل(..المساندة لها أشد خطرا من  )ماراد( و)نٌبور( -  

بلهجة أشبه بالزعٌك: )زابابا(لال     

(..ألوى من كل أسٌاد سماوي )سومر )زابابا(و -  

فمال  (،)نٌنازوالواضح هو ومحاربه  )زابابا(ولد بدا مستاًء للؽاٌة من لرار  )عسك(صمت   

 ؼاضبا:

على اختٌار خاطا مثله.. )نٌنورتا(لرٌبا ستندم على اختٌارن الخاطا هذا كما سٌندم  -  

ٌمول محذرا وهو ٌمد ٌده لسٌفه  )زابابا(حذوه، و )نٌنازو(لٌعتدل والفا وحذا  )زابابا(تحرن   

 المعموؾ الرابض بنطاله هاما بالتماطه:

هل تهددنً أٌها المارد؟ -  

خطوات للخلؾ وهو ٌرفع ٌدٌه لاببل: )عسك(ارد تراجع الم    

لٌس بتهدٌد أٌها الحاكم.. -  

ثم أضاؾ وهو ٌولٌهما ظهره مؽادرا:    

والذي هو سٌد  )بابل(مشؽول بحاكم  )كٌش(لمد أخطؤت بالمدوم إلى هنا.. من الواضح أن حاكم  -

 للسحر ال ٌمكن مجاراته..

على الفور: )زابابا(صاح به     

أٌها المارد.. تولؾ مكانن -  

بتحفز،  )زابابا(ابتسامة كرٌهة للؽاٌة لبل أن ٌدور بجسده العمبلق وٌنظر ل )عسك(ابتسم   

 فسؤله األخٌر:

ال أحد ٌعرؾ ٌمٌنا أٌة معلومات عن هذا السٌد  أصبح سٌدا للسحر؟ )مردوخ(ماذا تعنً بؤن  -

 الذي ظهر بؽتة بدون ممدمات بعالمنا السماوي..

بؽموض:)عسك( أجابه     



 

 

هل تظن أن معلومات كهذه ستكون كافٌة لموافمتن على االنضمام لتحالؾ معً ضد جٌوش  -

؟)إٌرا(السٌد   

بممت من خلؾ خوذته: )نٌنازو(ؼمؽم     

ٌا لن من خبٌث.. -  

بالرد علٌه: )زابابا(سارع     

لبل أن  ال ٌمكن ابتزازه للدخول فً حرب ال ٌرٌدها.. انصرؾ أٌها المارد بسرعة )زابابا( -

 ٌكون لً شؤن آخر معن..

سٌد )مردوخ( نحو جاره  )زابابا(بعد أن ظن أنه لد نجح بالفعل فً إثارة اهتمام  )عسك(عبس   

المدٌنة السماوٌة الولٌدة، لذا فمد أدار وجهه وجسده وسارع باالنصراؾ من حجرة الملن  )بابل(

بوجهه لاببل: نازو()نٌنحو  )زابابا(ومن الملعة المحصنة كلها.. بٌنما اتجه   

للسحر؟ )مردوخ(ماذا ٌمصد هذا المارد باتجاه  -  

كتفٌه العرٌضتٌن مجٌبا: )نٌنازو(هز     

ومع  )بابل(عرش  )مردوخ(ال أدري حما.. منذ ولت لرٌب اعتلى ذلن السٌد السماوي الجدٌد  -

م بإنشاء جدار بداٌة حكمه فرض لانونا بممتضاه ال ٌمكن دخول المدٌنة إال من أهلها فمط، ولا

سحري معتم ٌمنع اختراق أو رإٌة ما ٌحدث بمدٌنته.. أصبحت هذه المدٌنة بمعة ؼامضة ال 

 ندري عنها شٌبا من حٌنها..

ولٌس السحر  )بابل(لٌس باختبلق.. هنان ما ٌحدث فعبل خلؾ أسوار  )عسك(أن ما لاله أرى  -  

 بمستبعد..

بهدوء: )نٌنازو(لال له     

والذي ال ٌوجد مثله بكل الببلد وال ٌمكن  )موشوسو(السحر ولدٌنا الوحش لماذا تخاؾ من  -

 مجاراته..

وهو ٌمول: )زابابا(تنهد     

لٌس ما اعتدناه  )بابل(ما أظن أنه ٌحدث ب )نٌنازو(..البد وأن تخاؾ السحر ٌا عزٌزي  -

رة أكباد وعلمناه للبشر من سحر التنجٌم والعرافة ولراءة األحبلم ومعرفة الماضً بمناظ

ٌؽلك علٌه أبوابه لهو حتما شًء مختلؾ.. )مردوخ(الموتى.. إن ما ٌجعل   

ثم أكمل وهو ٌربت على درعه:    



 

 

سلمٌا والتجسس علٌهم لمعرفة ما وصلوا  )بابل(سنجد استراتٌجٌة تمكننا من اختراق أسوار  -

إلٌه من تمدُّم بمجال السحر وما ٌخفونه بهذا الخصوص.. وفً أسرع ولت ممكن.. وإال لن ٌكون 

لبل أن ٌتفالم خطر ما ٌفعله سرا.. )مردوخ(أمامنا إال اإلسراع بشن حرب خاطفة على   

لجسر المتحرن بخطوات كانت سابرا بعصبٌة على ا )كٌش(ٌؽادر  )عسك(فً هذه اللحظة كان   

للٌبل وولؾ ال  )كٌش(تهز الجسر كله وتكاد تمتلعه من منشبه بؤسفل البوابة الضخمة.. ابتعد عن 

ٌلوي على شًء شاعرا بؽضب عمٌك ٌجتاحه.. لٌس لدٌه أي جٌوش كما ٌدعً.. فنت كلها فً 

عطاء نفسه هٌبة .. ولكنه ٌذٌع بؤن جٌوشه ما زالت موجودة فمط إل)نٌنورتا(آخر حرب ضد 

للمٌن منه، وكذلن حتى ٌنجح فً استمالة أي من الجٌوش والتً  )نٌنورتا( و)إٌرا(تصلح لجعل 

التً ٌعترؾ بؤنها لوٌة ومنظمة للؽاٌة،  )نٌنورتا(لد تصلح لمساعدته على النصر على جٌوش 

كون سٌ )نٌنورتا(وأن النصر علٌها هو ضرب من الخٌال، وأن نجاحه فً جلب أي حلٌؾ ضد 

 شٌبا مستحٌبل فالكل ٌهابه..

بما فٌه الكفاٌة حتى تصبح لمم أبراجها تتماوج فً عٌنٌه  )كٌش(كان لد ابتعد عن أسوار   

كالسراب بسبب بعد المسافة، عندما شعر وكؤن هنان دخان فضً ٌتكون أمامه، تولؾ لحظة 

جم لٌس كحجم المارد ٌرالب ما ٌحدث، تكاثر الدخان وبدأ ٌؤخذ شكل لوام كابن حً معتدل الح

، ثم انفض الدخان لٌسفر عن لوام جسد أنثوي ترتدي ألمشة بٌضاء تؽطٌها من لمة )عسك(

رأسها ألخمص لدمٌها كما لو كانت تتعمد إخفاء هوٌتها، رفعت ذراعها الٌمنى لتبرز من طرؾ 

إلٌه وصوت المماش المؽطً للذراع أصابع مخلبٌة طوٌلة األظفار السوداء، وكانت األظفار تشٌر 

 المرأة ٌمول له بصوت مبحوح:

..)عسك(لمد خسرت معركتن لبل أن تبدأها أٌها المارد  -  

بدهشة وهو ٌفكر فً هذه الؽامضة التً تعرؾ ما ٌفكر فٌه وتفاصٌل وضعه  عسك(تطلّع لها )  

 الحالً المإسؾ، ولكنه استجمع زمام أمره وصاح بها:

. أنا أعلم كٌؾ أكسب معاركً..ال شؤن لِن بمعركتً أٌتها المتطفلة. -  

أطلمت المرأة ضحكة رنانة لبل أن تمول هازبة:    

ال ٌمكنن أن تكسب معركة ضد سٌد من أسٌاد الصواعك.. -  

الؽاضبة: )عسك(ثم استدركت بسرعة مع زمجرة     

بدون تواجدي أنا والراعً سٌد الدمار معن ضده.. -  

وهو ٌردد: )عسك(زادت دهشة     



 

 

؟!)أمورو(هل تمصدٌن السٌد  -  

رفعت ٌدٌها االثنتٌن للسماء لتواجه أظفارها السوداء السماء وهً تمول:    

لوضعن المزري وهو على استعداد لدعمن فً حربن ضد  )أمورو(لمد رّق حال الراعً السٌد  -

ٌرافمه تحرن لً.. )أمورو(.. وأي تحرن للسٌد )إٌرا(و )نٌنورتا(  

هول كامل، منذ لحظات كان ٌظن أن موافمة حلٌؾ له فً حربه ضد اآلن ذ )عسك(عّم   

لن تحدث، واآلن لد جاء له سٌد الدمار شخصٌا عبر هذه المبعوثة لٌخبره  )إٌرا(و )نٌنورتا(

بانضمامه له فً حربه، ولكن من هذه المرأة الؽامضة؟ وانطلك السإال لٌسري من عمله للسانه 

 لاببل:

المجهولة؟ومن أنِت أٌتها السٌدة  -  

لابلته ضحكات طوٌلة متواصلة تردد صداها بالصحراء حوله، طار جسدها لؤلعلى مع   

ضحكاتها لتتطاٌر أطراؾ ثوبها المماشً األبٌض المؽطً لجسدها كالكفن، اهتزت األرض تحت 

لدمٌها لتبرز كماشات سوداء عمبللة أعمبتها رأس صؽٌرة ثم جسد كامل انبثك من تحت التراب 

هابلً الحجم شدٌدي سواد اللون، انتصب ذٌل كل منهما لؤلعلى بتحفز، مع صٌحة  لعمربٌن

 المرأة الموي:

فً أي حرب  )أمورو(والتً ترافك السٌد  )إٌشارا(أنا سٌدة الصحاري وملكة العمارب.. السٌدة  -

ٌخوضها وتجعل انتصاره أمرا حتمٌا.. والتً ستكون فً جانبن لحسن حظن..   

لوة  -بمدر ما فاجؤه–ولد أسعده  فً نفسه)عسك( هكذا أسرها  ..()إٌرا(و )نٌنورتا()وسوء ظن 

 هذٌن الحلٌفٌن الموٌٌن، لذا فمد رفع ٌمٌنه وحنى رأسه للٌبل لها وهو ٌمول:

ٌشرفنً انضمامكما لً أٌها السٌدان الموٌان.. ولكن هل لً أن أعرؾ سبب رؼبتكما فً تحطٌم  -

؟ ا()إٌرو )نٌنورتا(  

وكماشاتهما ال تتولؾ عن الحركة تتحسسان جسد  )عسك(كان العمربان ٌحومان حول جسد   

ٌنخفض لٌعود لؤلرض وهً تجٌبه: )إٌشارا(بٌنما بدأ جسد  ،البلمبالً )عسك(  

لٌس لن أن تسؤل اآلن أٌها المارد.. كل ما علٌن هو أن تسمع وتنفذ كل ما ٌمال لن منً حتى  -

فً هذه الحرب واالستمتاع بمٌادة جٌوش )سومر( السماوٌة النظامٌة والتً تتمكن من االنتصار 

)أمورو(..تستحمها عن جدارة كما نرى أنا والسٌد   

شاعرا بالرضا وصمت ولم ٌعلّك علٌها فً موافمة ضمنٌة على ما طلبته منه..  )عسك(اعتدل    

 فمط لال لها بعد وهلة:



 

 

وما المطلوب منً اآلن؟ -  

لالت له:    

عدة فترات على مدار الٌوم وحاول استفزازهم  )ماراد(فمط احرص على الظهور حول أسوار  -

لٌخرج بجٌوشه لن.. حٌنها  )إٌرا(لدر ما استطعت دون الدخول فً حرب فعلٌة.. حاول استدراج 

..)نٌنورتا(ستكون مفاجؤة مذهله له ولسٌده   

لٌختفً بعدها تدرٌجٌا كل من جسدها وجسد  )إٌشارا(ثم عاد الدخان الفضً ٌحٌط بجسد   

فً حالة نشوة من صدمة المفاجؤة السعٌدة ولد بدأ  )عسك(العمربٌن المصاحبٌن لها، تاركةً المارد 

 ٌشعر بمذاق النصر بٌن ٌدٌه بالفعل.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

أور-;  

 

ارتكب معها المادة الرابعة: من حك الزوج لتل زوجته الزانٌة وإطالق سراح الرجل الذي 

 الزنا..

المادة الثانٌة عشرة: إذا تمدم الخاطب بهداٌا لخطٌبته ووالدها وعدل والدها عن الخطبة 

 وزوجها لخش آخر فللخاطب األول الحك فً تعوٌض ٌمدر بضعف ما دفعه من هداٌا..

المادتان الخامسة والسادسة والعشرٌن: عموبة شاهد الزور تغرٌمه خمسة عشر شالل من 

. وإذا استُدعً شخص لمضٌة وأدلى بشهادته ثم رفض أن ٌإدي الٌمٌن على شهادته الفضة.

 ٌلتزم بدفع غرامة تساوي لٌمة الحك المتنازع علٌه فً المضٌة نفسها..

 

 53)بعض المواد من لانون )أورنمو( والذي ُعثِر علٌه بمدٌنتً )أور( و)نٌبور(.. ٌتؤلف من 

ن بجامعة متحف اآلثار واألنثروبولوجٌا ب)فٌالدٌلفٌا( مادة تآكلت أغلب ألواحها ومحفوظة اآل

 بالوالٌات المتحدة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مدٌنة النور.. ألدم عاصمة بعالم البشر.. مدٌنة )أور( البشرٌة..  

البٌضاوي، تتؤلؾ من مٌناء عظٌم ٌطّل على كبل  بسٌطة التصمٌمصؽٌرة الحجم  كانت مدٌنة  

معبد ضخم بمنتصؾ المدٌنة  المابٌن، ماء الخلٌج الملح األجاج وماء )الفرات( العذب.. تواجد

من الجهات األربعة، ٌواجه مدخل المعبد بوابة مرتفعة وسط السور السمٌكة تحوطه األسوار 

وٌبلصك المعبد فناء المبور الملكٌة حٌث كان .. الممابل تفضً لخارج األسوار المحٌطة بالمعبد

كل ملن ٌتم دفنه بمبو سفلً عظٌم ثم ٌتم دفن زوجاته وجوارٌه معه بكامل زٌنتهم وحلٌهم بعد أن 

ٌُسموا السم لٌرافموا الملن، باإلضافة لكل ما كان ٌحبه الملن من أشٌاء وحتى حٌوانات ألٌفة.. 

متبلصمة بدون أي من الطوب المحروق لة الشكل منازل كثٌرة مستطٌ تتناثرخارج األسوار 

تسمى بٌت  تتخللها معابد أصؽر حجما وعدد من المسارح ومحكمة عظٌمة تصمٌم هندسً ممٌز

ع -وأحٌانا بٌن–، تكثر األشجار الخضراء الوارفة وأشجار النخٌل حول اللوح الكبٌر ، هذا التجمُّ

تجمع للعامة ٌفترش أؼلبهم األرض من ثم توجد ساحة واسعة متاخمة للمنازل خضراء أشبه ب

العاببلت  ٌتسامرون.. األطفال ٌلعبون.. تجمعات بسٌطة من الشباب ٌتسلون بلعب المصارعة.. 

البعض اآلخر ٌلعب لعبة على الرمال أشبه بلعبة الطاولة الحدٌثة.. تفرق عدد من الشباب ٌعزفون 

وتفرغ وٌعاد ملإها على مدار الٌوم  على آالت موسٌمٌة متنوعة.. وكانت أكواب البٌرة تمتلا

نهر )الفرات( انطلك شمااًل أوؼربًا نحو ضفة للجمٌع.. الكل ٌشرب وٌلهو وٌستجم.. ومنهم من 

متنملٌن بالزوارق ٌستمتع بالسباحة واللعب بمٌاهه الضحلة مبددٌن جزء من حر الشمس الموٌة.. 

أسوار.. فمط تواجدت عدة كتابب  ()أورلم تكن لمدٌنة المابٌة من نمطة ألخرى بالمدٌنة.. 

عسكرٌة مدججة بالسبلح والجنود مرابطة كجٌش صؽٌر بجانب السور المحٌط بالمعبد المركزي 

وحاكمها األوحد.. بٌنما كان عدد من الماشٌة ٌسٌر  )أور(والذي كان الممر الربٌسً لكاهن مدٌنة 

ابشها.. ثم تواجدت بٌوت طٌنٌة متلكبا فً أرض السهل الواسعة المحٌطة بالمدٌنة ٌؤكل من حش

صؽٌرة متراصة على شكل مستطٌل شرق المدٌنة كانت تعتبر كمصانع صؽٌرة حٌث ٌتم لطع 

 األخشاب وصهر المعادن لبلستخدام المنزلً وتجسٌد الفخار وتجفٌؾ الرلم الطٌنٌة..

   



 

 

 

 

 



 

 

نحاس مصبوب تبدو كان المعبد أضخم مبنى بالمدٌنة.. تواجدت عند مدخله تماثٌل لثٌران من 

وكؤنها حٌة من فرط إتمان نحتها، توسطها تمثالٌن من البرونز لؽزالٌن رشٌمتٌن، ٌعلوهما تمثال 

لرأس نسر هابل له جسد أسد فاردا ذراعٌه فوق الؽزالٌن وكؤنه حامً للمعبد.. زٌنت حوابط 

حلٌب وٌصنعون المعبد شرابط عرٌضة من زخارؾ تمثل رعاةً ٌحلبون أبمارهم، عمال ٌصفُّون ال

 الزبد.. وكان برٌك األحجار الثمٌنة التً تزٌن الحوابط ٌخطؾ األبصار..

بداخل المعبد وبعد العبور من مدخله الذي ٌحرسه رأس النسر ثم اجتٌاز ممر واسع طوٌل   

تضٌبه مشاعل من الجانبٌن، تجد تمثاال ضخما لشخص ٌمؾ حامبل رلٌما مملوءا بالنموش ٌضمه 

حمٌه من تهدٌد ما، ثم ٌنعطؾ الممر ٌمٌنا وٌسارا فنتجه ٌمٌنا لنجد الممر ٌفضً لصدره وكؤنه ٌ

لبهو شدٌد االتساع ٌجلس بمنتصفه الكاهن األعلى المرفصاء على األرض الرملٌة ٌنظر ألعلى 

فٌرى للسماء مباشرةً لعدم وجود سمؾ للمعبد.. ولد ؼرز نسر ضخم مخالبه بمطعة المماش التً 

عند منطمة الكتؾ لٌمؾ معتدل الظهر ٌحدق لؤلمام  -ابن كلباس لنصفه العلويكان ٌرتدٌها الك

 بعٌون مخٌفة..

أؼلك الكاهن عٌنٌه وسكن جسده تماما.. كانت تراوده اآلن رإٌة إلهٌة.. ما ٌشبه الحلم ولكن   

ل ٌؤتٌه وهو مستٌمظ بكامل التفاصٌل.. إنها رسالة من اآللهة الذٌن اختصوه هو تحدٌدا عن كل أه

لٌكون هو مبعوثهم ونالل رسابلهم وأوامرهم للبشر، وكذلن لٌتوسط للبشر عند اآللهة فً  )أور(

طلباتهم وأمانٌهم بنمل دعابهم اللحوح للسماء.. رأى بعمله نسرا عظٌما أبٌض الحجم ٌطٌر مبتعدا 

احد وٌولً وجهه شطر المؽرب ثم ٌحلك عالٌا وبعٌدا ولد فرد جناحٌن ٌبلػ طول الو )أور(عن 

منها ارتفاع لامة جسد شخص بشري بالػ.. َعبَر نهر )الفرات( ثم اخترق فٌافً الصحراء 

وكثبانها وجبالها بسرعة خارلة حتى وصل لجماعة من البدو ٌسٌرون فً لافلة ضخمة الحجم، 

 فخفؾ من سرعة طٌرانه لٌتولؾ فولهم مباشرةً.. ثم هدر الصوت الرخٌم فً عمله لاببل:

تون من كل فج عمٌك.. لوافل ال حصر لها تؤتً من المؽرب بؤلوام عمالٌك لٌسوا بدو رحالة ٌؤ -

كؤهل )سومر وأكاد( وستؤتً نهاٌتهم على أٌدٌهم.. سٌصبحون هم السادة ولن ٌُذكر اسم السابمٌن 

 إال من خبلل لراءة نموشهم الخالدة..

تعجب الكاهن مما ٌسمع من إلهه النسر األبٌض ولال له متساببل:    

بالفعل.. )كٌش(البدو جاء منهم مشاٌخ )العمورٌٌن( وألاموا سبللة عسكرٌة فً  -  

جاءه الصوت ٌرد علٌه:    



 

 

هإالء )العمورٌون( الجدد لٌسوا كمن سواهم.. سٌتسللون لما بٌن الرافدٌن كاللص البارع ثم  -

الحضارة معا.. ٌمٌمون فً كل مكان كالجراد المنتشر.. ثم ٌصبحوا مالكً الببلد بالموة واللٌن و

 والسحر!

ردد الكاهن بؽرابة:    

السحر؟ ألسنا ملون األرض فً السحر؟! -  

جاءه الرد بصوت بدأ ٌخفت:    

سٌكون بوادي )شنعار( سحر عظٌم لم ٌؤِت أحد مثله بسحر من لبل على وجه الخلٌمة.. إنه  -

تحت بطش همج ما  )أور(سحر لادم من السماء.. إنه سحر األسٌاد! ولكن لبل كل هذا ستختفً 

 خلؾ الجبال من الشرق.. فكما سٌؤتً الزوال من الؽرب سٌؤتً االنمحاق من الشرق!

انمطعت الرإٌا فجؤة فارتد جسد الكاهن للخلؾ بعنؾ، ثم استعاد توازنه واستمام ظهره وهو   

من الوجود؟  )أور(ٌلهث للٌبل وصدى كبلم النسر األبٌض ما زال ٌتردد بمخٌلته.. هل ستزول 

العظٌمة سٌدة المدن وعاصمة امبراطورٌة ما بٌن الرافدٌن وألدم بماع التارٌخ المضٌبة..  )أور(

هل سٌؤتٌها الؽزاة من الشرق والؽرب مجتمعٌن علٌها؟ ثم أي سحر مخٌؾ هذا الذي سٌؤتً من 

وٌستخدمه البدو للسٌطرة  -الجزء األعلى من ما بٌن الرافدٌن–السماء وٌتركز بوادي )شنعار( 

د ما لى الببلد.. تمول الرإٌا بوضوح بؤن أٌام )سومر وأكاد( أصبحت معدودة، فكٌؾ هذا والببلع

شعابر والحضارة وتٌٌن( ل)أكاد(، فما زال لل)سومرٌٌن( اللؽة والزالت بموتها رؼم احتبلل )الك

فسهم وتٌون( الهمج فً تؽٌٌرها بل بالعكس اتحدوا فٌها وصاروا ٌطلمون على أنالتً لم ٌنجح )الك

وتٌٌن( تماما والذٌن تكاد لجنوبٌة تتمتع بحكم مستمل عن )الكا )أور(أسماء )سومرٌة(، حتى مدٌنة 

تمتصر سٌطرتهم بببلد ما بٌن الرافدٌن على )أكاد( وما ٌتاخمها من مدن بالشمال.. وكان كل ما 

ن صادلة وكل ما نالوه من احتبللهم هو نهب ثرواتها فمط.. ولكنه لم ٌجادل الرإٌا فهً دابما تكو

 علٌه هو االستعداد لها ولٌس مجادلة عمله فً كٌفٌة تحممها..

تمتم ببعض كلمات للنسر الرابض على كتفه، فحلك على الفور مؽادرا بهو الكاهن عبر السماء   

خافما بجناحٌه بموة، وخبلل لحظات كان ٌعود لٌحّط على كتؾ سٌده، ثم ظهر شخص طوٌل 

 الموام متٌن البنٌان عبر بوابة البهو ٌنحنً للكاهن لاببل باحترام:

أمر سٌدي.. -  

لال له الكاهن:    



 

 

 هاأسوارتدعٌم ستحتاج ل )أور(لمد جاءت الرإٌا بما ال ٌمكن تجاهله من أخطار تحٌط بالببلد..  -

.. وسٌتم نمل الكتابب العسكرٌة الحامٌة بكفاءة تحمً بٌوت العامة والمصانع والمزارعلحامٌة 

ن لترتكز فوق األسوار.. ٌجب أن ٌتم كل هذا فً أسرع ولت ممكن.. الؽزو لادم ال محالة ولك

 لٌكون بؤلل خسابر ممكنة..

انحنى الرجل ثانٌة مجٌبا:    

من اآلن وخبلل أٌام سٌبدأ العمل فً بنابها.. للتدعٌمتخطٌط الأمر سٌدي الكاهن.. سٌتم بدء  -  

لال له الكاهن بصرامة:    

اجعل األٌام ساعات.. الولت ال ٌحتمل.. -  

در البهو على عجالة تاركا الكاهن ولد تراجع الرجل للخلؾ منحنٌا للمرة األخٌرة لبل أن ٌؽا  

 احترق مخه من التفكٌر..

لد حكمت فترة طوٌلة من الزمن، ورؼم نجاحهم فً الحروب  )سرجون األكادي(كانت عابلة   

خارج الببلد لم ٌستطٌعوا منع الدسابس واالنمسامات داخل الببلط الحاكم، وكانت أٌامهم تعج 

بالحكم، وحاولت األلوام الجبلٌة من الشرق والبدوٌة من الؽرب بالثورات واالؼتٌاالت والمطالبٌن 

ظلت صامدة لم ٌنلها ؼاٍز من  )أور(ؼزو الببلد بدون نجاح ٌُذكر حتى هذه اللحظة، وحدها 

الخارج أو ثورة من الداخل، ٌحكمها الكاهن بٌد من حدٌد من جهة وٌد مبشرة برضا اآللهة 

مدٌنة لم تتؤثر بما ساد الببلد من  )أور(خرى، كانت من الجهة األ -وعطاٌاهم للبشر من خٌر

لبللل وأصبحت لها الزعامة على ؼٌرها، واختلط العرق السومري األلدم بالمنطمة مع العرق 

للببلد وإلامته إلمبراطورٌته بحٌث صارت  )سرجون(السامً )األكادي( الذي أتى مع دخول 

على تمٌٌز أحدهما من الثانً تسمى ببلد )سومر المنطمة رسمٌا بعد اندماج العرلٌن وعدم المدرة 

وتٌٌن( الذٌن لم ٌنجح بطشهم فً أن ٌطال على ٌد )الك )سرجون(مط آخر أحفاد وأكاد(.. ثم س

 مدٌنة )أور( وأؼلب مدن الجنوب..

أرسل رسالة أخرى للنسر فسارع فً الطٌران مؽادرا لوهلة لبل أن ٌعود سابما لابد الكتابب   

أتى على عجالة ملبٌا دعوة الكاهن متملدا لباسه الحربً.. العسكرٌة، الذي  

انحنى المابد العسكري فمال له الكاهن على الفور بلهجة عملٌة:    

حاول تجنٌد أكبر عدد ممكن من العامة لٌزٌد عدد جنودنا.. زد من لوة تدرٌباتهم وحاول تطوٌر  -

ا ال ٌمكن لهره وٌمكن االعتماد علٌه..أسالٌبن العسكرٌة.. أرٌد منن خبلل أٌام أن تعّد لً جٌش  

رد علٌه المابد على الفور:    



 

 

جٌشنا على أهبة االستعداد ومنذ اآلن ٌمكن االعتماد علٌه، ولكن إن كانت رؼبة اآللهة ورؼبة  -

سٌدي الكاهن األعلى سؤلوم بتحضٌر المزٌد من الجنود ورفع مستوى الجٌش أللوى وأعلى 

هل لً أن أسؤل سٌدي هل أخبرته اآللهة بؽزو محتمل من )الجوتٌٌن( المستوٌات الممكنة.. ولكن 

؟)أور(لمدٌنة   

لال الكاهن بصرامة:    

لٌس )الجوتٌون( فمط من سٌحاولن ؼزونا، وسنكون نحن الؽازون هذه المرة.. ارسل الكتابب  -

لكل االتجاهات فلن نمؾ مكتوفً األٌدي.. اتجه شماال بطول نهر )دجلة( واستنزؾ )الجوتٌٌن( 

وال بؤس جنودها..  )أور(ب)أكاد( بحمبلت متعددة لوٌة خاطفة تجعلهم ال ٌنسون اسم جٌش مدٌنة 

الولٌدة بؤلصى الشمال.. اتجه شرلا لببلد )عٌبلم( وجنودهم  )آشور(ل فً حمبلتن حتى لتص

الهمجٌة.. اتجه ؼربا بامتداد )الفرات( حتى تصل لبدو الؽرب العمالٌك )العمورٌٌن(.. ال تجعل 

أي من هذه األلوام ٌظن نفسه بمادر على زعزعة استمرار ببلدنا ولم بالفتوحات واترن جالٌة 

لنا بكل منطمة.. ومن ثم استؽل هذه الفتوحات فً تثبٌت طرق تجارة جدٌدة وأكثر بعدا عسكرٌة 

 )أور(واتساعا لنا.. لدٌنا فابض من الزراعة فلنستخدم الممح والشعٌر الستٌراد ما ٌحتاجه أهل 

من معادن وحبوب وفواكه.. ولدٌنا أٌضا العدٌد من ألراص الفضة فلنشتر بها ما ٌمكن تخزٌنه 

ل ومواد ؼذابٌة..من ؼبل  

هز المابد العسكري رأسه موافما ومستحسنا، فؤشار له الكاهن لاببل بحسم:    

فلتبدأ من اآلن.. -  

أمر سٌدي.. -  

لالها المابد العسكري لبل أن ٌؽادر بهو الكاهن مسرعا، فمام الكاهن بعدها لٌتبعه خارجا من   

البهو ثم اتجه نحو مفترق الطرٌمٌن المٌن والٌسار الموجود عند تمثال الرجل الذي ٌحمل رلٌما 

لصدره، واتجه للٌسار عكس اتجاه البهو الذي كان ٌجلس به، طال الطرٌك المضاء بالمشاعل 

حتى انتهى بساحة واسعة بنفس اتساع البهو الخاص به ولكنه كان مسموفا.. ألمى نظرة سرٌعة 

على األرفؾ التً تراصت على الجدران األربعة ولد امتؤل كل رؾ بعدد مهول من الرلم الطٌنٌة 

المملوءة بالنموش، ولد تم تنظٌمها بحٌث ٌشمل كل رؾ ُرلًُما تحتوي على مواضٌع فً نفس 

. كان هنان معلم جالس بمنتصؾ المكتبة ٌنمش بطرؾ للمه المصنوع من نبات الؽاب المجال.

فٌؽوص بالطٌن صانعة مزٌدا من النموش، فلما رأى الكاهن تولؾ عن عمله وسارع بالولوؾ 

 فؤشار له الكاهن بٌده مانعا إٌاه من الولوؾ لاببل:

أن نزول ونفنى.. أرجون ال تتولؾ.. فما تكتبه هو ما سٌبمى من حضارتنا بعد -  



 

 

نظر له المعلم بتؤثر ولد هزته كلمات الكاهن األعلى وأشعرته بجسامة ما ٌفعله ومدى أهمٌة   

تلن النموش البسٌطة التً ال تؤخذ منه سوى سوٌعات معدودة، فطال نظره للكاهن والذي كان 

رؾ للطب  ٌتنمل على لدمٌه من رؾ لرؾ ٌطالع عناوٌن الُرلُم وعناوٌن األرفؾ المجدولة،

وآخر للفلن وثالت للسحر ورابع للرٌاضٌات وكذلن للموسٌمى والهندسة ولواعد اللؽة وؼٌرها من 

 العلوم العدٌدة.. ثم جاءه صوت الكاهن ٌسؤله بدون أن ٌنظر إلٌه:

ماذا تنمش اآلن أٌها المعلم الطٌب؟ -  

أخذ المعلم نفسا عمٌما أخرجه ببطء وهو ٌجٌب باختصار:    

ً )إتانا(..لصة الراع -  

صمت الكاهن ولم ٌعمّب.. طافت تفاصٌل تلن المصة الفلسفٌة الشهٌرة بذاكرته.. ذلن الراعً   

الذي أصاب العمم أؼنامه ولم تعد تلد له فصعد على ظهر نسر واتخذ سبٌله للسماء بحثا عن نبتة 

لى متن النسر أصل الحٌاة.. وبٌنما كان لاب لوسٌن أو أدنى من الوصول لهذه النبتة سمط من ع

لٌهوي من حالك على األرض مباشرةً وٌلمى حتفه وسط أؼنامه العمٌمة.. لصة عمٌمة وتحمل عدة 

معانً.. تمبل المدر والسعً وراء هدفن فً نفس اللحظة.. ربما سٌستطٌع البشر الطٌران للسماء 

من ٌمرأها بطرٌمة  ٌوما ما فلٌتذكروا هذه المصة المدٌمة.. فكرة الخلود والسعً خلفه.. سٌراها كل

 خاصة به وٌفسرها وٌجد فٌها لذَّتَه الشخصٌة ومعناها الذي لن ٌراه سواه..

هز الكاهن رأسه وهو ٌشٌر للمعلم لٌكمل ما نمشه، فمال له المعلم بحماس وهو ٌتجه نحو فرن   

 بركن الحجرة:

فً الشمس لعدة  لمد أنهٌت كتابة هذا الرلٌم بالفعل ٌا سٌدي الكاهن ولمت بتجفٌفه بوضعه -

ساعات، اآلن سؤضعها بالفرن لتُحَرق وتصبح لوحة فخارٌة تصمد مهما طال الزمن.. حتى بعد 

 موتنا وموت أحفادنا..

الموت؟ ما الموت إال االنتمال لمكان ممبض تحت الثرى ملا بالظبلم والتراب والكابنات الدودٌة   

لصالح والطالح.. هكذا كانت عمٌدة كل أهل ما الدلٌمة، مكان ٌذهب إلٌه الناس جمٌعا ال فرق بٌن ا

 بٌن الرافدٌن ولٌس هذا الكاهن فمط..

نظر الكاهن نحو المعلم وسؤله بعٌنٌن منهكتٌن:    

هل تعلم أننا نعٌش حٌاتنا على أنماض آبابنا وحٌواتهم وماشٌتهم؟! -  

رد علٌه المعلم وهو لم ٌفهم ما ٌرمً إلٌه الكاهن بتساإله هذا:    



 

 

كٌد ٌا سٌدي فالسومري عندما ٌموت ٌتم دفنه تحت بٌته وٌتم دفن حٌواناته معه حتى لو بالتؤ -

 كانت حٌة فٌتم ذبحها لترحل معه فً حٌاته اآلخرة تحت األرض..

هز الكاهن رأسه نفٌا، وصمت لحظة ٌستجمع أفكاره ثم لال للمعلم:    

لفٌضانات العنٌفة تإثر كثٌرا على هذه أنت تعلم أن بٌوتنا أؼلبها طٌنٌة، وأن األمطار الشدٌدة وا -

 المنازل لو طالتها..

هذا صحٌح وربما دمرت منها أجزاًء تدمٌرا ال ٌستمٌم معه أن تستمر فٌها الحٌاة بهذا البٌت.. -  

وماذا نفعل حٌنها؟ -  

نموم بتسوٌة األنماض ونبنً مساكن جدٌدة فوق سطحها.. -  

–ل آالؾ السنٌن أٌها المعلم.. المدن التً نسكنها اآلن وهكذا ٌفعل أجدادنا وأجداد أجدادنا خبل -

ما هً إال مدٌنة فوق  -والتً أصبح مستواها أعلى من السابك بسبب إعادة البناء على األنماض

 أنماض من سبمونا.. نحن نعٌش فعلٌا على أنماضهم..

ابتسم المعلم ولد فهم الكاهن، ولال باحترام:    

  حدود لها..حكمة سٌدي الكاهن األعلى ال -

بادله الكاهن األعلى ابتسامة لصٌرة ثم حٌاه بهزة صامتة من رأسه لٌتجه للخارج، فسارع   

 المعلم بؤن انحنى لٌلتمط رلٌما طٌنٌا طرٌا من األرض وأعطاه للكاهن لاببل:

سٌدي.. أستؤذنن بؤن تشّرؾ هذا الرلٌم بختمن لبل ان أجففه بشمس النهار.. -  

تولؾ الكاهن لحظة ٌخرج ختمه األسطوانً من بٌن مبلبسه، ولام بالضؽط بموة بحجره   

االسطوانً الذي ؼاص فً الطٌن اللٌن صانعا رسمة عمٌمة لثور أسفل نموش من حروؾ كانت 

فً نفس الولت.. )أورنمو(.. )أور(تكتب اسمه.. الكاهن األعلى وحاكم   

برهبة، فمال له الكاهن والحاكم )أورنمو(: تناولها منه المعلم وهو ٌتطلع للختم    

هل تعلم أٌها المعلم الطٌب.. سآتً إلٌن ؼدا فً أول الٌوم لتكتب ما سؤملٌه علٌن من شرابع  -

ولكل ببلد ما بٌن الرافدٌن كما آمل.. البد من المساواة والعدل وهذا لن  )أور(تكون لانونا ل

فً الدولة.. ٌتحمك إال بمواعد مكتوبة وتُطبَّك على الكل  

ردد المعلم بانبهار:    

هذا خٌر ما لد ٌفعله حاكم ٌا سٌدي.. -  



 

 

ثم أشار له وهو ٌؽادره:    

اآلن سؤذهب لممابلة مهندس المدٌنة األعظم.. لمد راودتنً رإٌا باألمس وأعتمد أنه بممتضاها  -

دس التعجٌل أن تحتوي على معبد خاص به.. سؤطلب من المهن )أور(ٌطلب من  )سٌن(فإن اإلله 

 )أور(إلهها الخاص لرٌبا وسٌتم إطبلق لمبه على نسلً من سبللة  )أور(بتصمٌمه.. سٌصٌر ل

 الحاكمة..

جاءه صوت متسابل من خلفه:    

هل ٌعنً هذا أننً سؤلوم بتؽٌٌر اسمً ٌا أبً؟ -  

التفت )أورنمو( البنه )شولكً( الذي اشتهر بحبه لؤلدب والموسٌمى، فاتجه نحوه ولام بالتربٌت   

 على كتفه لاببل:

أنت الملن من بعدي ٌا بنً.. اسمن لن وحدن.. -  

لال له )شولكً( بتصمٌم:    

لعزؾ أجٌد اال تملك ٌا أبً.. ابنن البكر مإلؾ كلمات وملحن أؼانً سٌذكره التارٌخ لؤلبد..  -

على سبعة آالت موسٌمٌة مختلفة وال ٌوجد من ٌجٌد العزؾ مثلً على المٌثارة ذات الثبلثٌن 

وسٌكون أشمابً الصؽار شهودا على -وترا.. ألسم لن اآلن وفً هذا الٌوم بالذات بإله الشمس 

ة ولٌس لدٌهم أن اسمً سٌَُخلَّد بببلد أجنبٌة ال تُعَرؾ )سومر( فٌها.. ببلد طرلها معبَّد -لََسمً هذا

إمكانٌة الحصول على كلمات مكتوبة.. ألسم لن بؤن الناس سٌتلون كلماتً وكؤنها كتابات سماوٌة 

 وسٌنحنون احتراما وإجبلال لكلماتً..

ابتسم )أورنمو( شاعرا بالفخر من ثمة ابنه بنفسه ولال له مداعبا:    

حسنا أٌها الملن الموسٌمار.. -  

ولال مؽمؽما لنفسه:    

وكفى! ٌخ بسٌرة حسنة.. أتمنى أن ٌتذكرناالتار نى أن ٌتذكرناوأتم -  

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

حمورابً-32  

 

 فً ذلن الولت نادتنً اآللهة أنا )حمورابً( الخادم لسرورها من أعمالً..

 راضٌة عن )حمورابً( الذي كان عونًا لشعبه ولت الشدائد..

ظلم الضعفاء.. وسؤنشر النور بالعالم..سؤمنع األلوٌاء من   

 

 )كلمات )حمورابً( عن نفسه فً ممدمة لوانٌنه الشهٌرة(

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 )بابل( البشرٌة..

مدٌنة هً الجنة فً األرض، أربعة أسوار عالٌة أحاطت بالمدٌنة التً احتل نهر )الفرات(   

سوار الشاهمة بمسافة ، وخلؾ األٌر شرله وجزء أصؽر ؼربهجزءا كبٌرا منها ولسمها لجزء كب

لصٌرة تواجدت مجموعة ثانٌة من األسوار ألل ارتفاعا كحماٌة مضاعفة، وبٌن حزامً السورٌن 

تواجدت أراضً خضراء بدٌعة تثمر فواكه وخضروات، ومماشً ومنتزهات للعامة، انثنى 

ابة ذهبٌة تحمً ممر السوران عند النهر لٌعلو حاجز ضخم شدٌد التعببة العسكرٌة، ثم تواجدت بو

الشمالٌة  )إٌنانا(النهر شماال وجنوبا، أربعة أبواب ضخمة أحاطت بالمدٌنة أضخمها بوابة 

الزرلاء الممٌزة، وكانت كل بوابة بالسور األساسً تتبعها بوابة أصؽر بالسور الثانً الداخلً ثم 

نت ترتمً لعدة طوابك.. ولد ٌُلمَّب باسم البوابة لٌتوؼل وسط البٌوت العدٌدة التً كا ٌمتد طرٌك

انتشرت النخٌل الباسمة بٌن البٌوت، واخترلت المنوات المابٌة ما بٌن البٌوت، وكانت هنان تلن 

الترعة الملكٌة بوسط المدٌنة والتً أنشؤها الملن )حمورابً( كمصدر لتروٌة المدٌنة كلها من 

اء لٌصل لكل البٌوت عبر خبلل ما أبدعه مهندسٌه من مضخات متمدمة كانت تموم برفع الم

 المنوات.. 

ارتمى لصر الملن بالمنطمة الجنوبٌة، تحفة معمارٌة ضخمة شاهمة االرتفاع، تمٌز بالنموش   

واأللوان وكذلن باالستحكامات العسكرٌة شدٌدة الضخامة وكؤنها للعة لوٌة بملب المدٌنة، تبعه 

، ثم تبعهما بؤلصى الجنوب هٌكل (ورٌٌنالعم)جنوبا الممبرة الملكٌة الخاصة بؤجداد )حمورابً( 

والذي انتصبت زلورة هابلة االرتفاع من منتصفه نافس ارتفاعها طول أعمدة  )مردوخ(اإلله 

من على مسافة  )بابل(لصر الملن، وتجاوز كبلهما ارتفاع األسوار الشاهمة بحٌث ٌرى المادم ل

بعٌدة لمة المصر الملكً ولمة الزلورة بجانبها كؤعلى نمطتٌن بالمدٌنة ثم تختفً كل تفاصٌل 

 المدٌنة المتبمٌة خلؾ األسوار..   

على كرسٌه الذهبً الضخم الذي ٌعلو كل شًء آخر ارتفاعا أربع درجات حجرٌة مزخرفة،   

كان ٌجلس الملن )حمورابً( ضاما لبضته المضمومة لذلنه التً تزٌنت بلحٌة طوٌلة سوداء 

دابرٌة الشعر مجدولة بالكامل لٌنتهً طرفها السفلً مستمرا على صدره ولد زٌنت حلٌة ذهبٌة 

ت آخر شعٌرات لتنتهً بشكل مدبب لؤلسفل، زٌّنت أصابع ٌدٌه عدد من الخواتم نهاٌتها وجّمع

الملونة الجذابة والتً امتاز أوسطها بختم اسطوانً كبٌر علٌه نمش لثور خلفه لرص الشمس 

لوجه  لتان كانتا ترسبلن نظرة لوٌةالكبٌر، وجهه طوٌل حاد المبلمح واسع العٌنٌن المكحولتٌن ال

ٌن ٌدٌه مرتعدا من مجرد ولوفه بماعة الحكم بمصر )حمورابً( سٌد الرسول الوالؾ ب

مترامٌة األطراؾ، برلت األحجار الكرٌمة التً كانت تزٌن التاج الذهبً  )بابل(امبراطورٌة 



 

 

المكلل لهامة الملن والذي ٌمع فوق لطعة من الكتان تلؾ رأسه فً عدة طبمات دابرٌة وتخفً جّل 

لضخم رؼم الثوب الصوفً الفضفاض أرجوانً اللون الذي كان شعر رأسه، وبرز حجم جسده ا

البدو الذٌن تمٌزوا بضخامة الجسم، عمالٌك الؽرب آكلو اللحم  (العمورٌٌن)ٌرتدٌه، مثله ككل 

كما ٌصفون أنفسهم بؤنفسهم،  -النٌا الذٌن ال ٌعرفون الحبوب وال البٌوت وال ٌُدفَنون بعد الموت

لماثل أمامه وأذناه وعمله ٌنصتان باهتمام لكاتم سره الوالؾ كان )حمورابً( ٌنظر للرسول ا

التً جاء بها الرسول، ثم  -اللوحة الطٌنٌة الجافة–بجانب كرسٌه والذي كان ٌكسر ؼبلؾ الرسالة 

 ٌمرأ بصوت جهوري:

 )الرسا(،و )أور(لمد فاض نهر )الفرات( وسبّب بعض الخسابر وتولفت المبلحة بٌن مدٌنتً  -

ل من السفن ال ٌستطٌع السفر..وولؾ صؾ طوٌ  

، ثم ألمى نظرة خاطفة ( صامتا لوهلة ٌتفّكرأنهى كاتم السّر الرسالة المختصرة، ظل )حمورابً  

 على وزٌره الوالؾ بالجانب اآلخر من الكرسً لبل أن ٌمول بلهجة آمرة:

جرى فً بتطهٌر الم )الرسا(العظٌمة ٌؤمر حاكم  )بابل()حمورابً( الراعً العادل وملن  -

 الحال ولتواصل السفن سٌرها فً ألرب ولت ممكن..

سارع كاتم السر بالتماط للمه من الكٌس الجلدي المعلك بنطاله لٌنمش ما لاله )حمورابً( فً   

رلٌم طٌنً جدٌد بسرعة احترافٌة كشؤن كل من ٌشؽل هذا المنصب وٌتمتع بكونه كاتب ال ٌشك 

لشن فٌه بالطبع، ثم لام برّش حفنة من التراب الجاؾ مانعا له ؼبار إلى جانب والإه ؼٌر المابل ل

الؽبلؾ الطٌنً الذي ٌلؾ به الرلٌم من االلتصاق بالكتابة ومسحها، ثم أعطى الرلٌم لعبد كان 

 ٌتربع األرض بجانبه هامسا له بؤن ٌبعث به للفرن..

ٌر وٌؽادر الماعة انصرؾ الرسول مع إشارة الوزٌر له باالنصراؾ فانحنى بشدة لبل أن ٌستد  

بسرعة وكؤن شٌاطٌن العالم كلها تطارده، ثم أشار )حمورابً( بطرؾ سبابته لٌعبر الباب شخص 

جدٌد ٌبدو عمورٌا من مبلمح جسده، انحنى أمام )حمورابً( فؤشار له الملن لٌرفع رأسه، فنظر 

 الرجل نحو الوزٌر خوفا من النظر لوجه )حمورابً( ولال بخفوت:

الراعً العادل.. )بابل(ولدّي مظلمة عند سٌدي امبراطور  )مردوخ(معبد اإلله  ربٌس خبازي -  

لال له )حمورابً( ببطء:    

تحدث.. -  

صمت الرجل للٌبل ٌستجمع شتات نفسه لبل أن ٌمول ناظرا لؤلرضٌة المزٌنة بالفسٌفساء   

 والخزؾ الملون:



 

 

حتفال بمص أصواؾ األؼنام بشؤن اال )أور( ٌؾ ملكً بؤن أسافر لمدٌنةسٌدي.. لدي تكل -

الربٌعً السنوي الذي ٌشمل الممكلة كلها.. ولكن لدي لضٌة هامة تتعلك بؤحد أوالدي سٌتم النظر 

فٌها خبلل نفس الفترة الزمنٌة لذا أناشد سٌدي الراعً العادل بؤن ٌتكرم وٌوافك على تؤجٌل 

واالنتهاء من تكلٌفً بسرور.. )أور(لضٌتً لحٌن العودة من   

عطاه )حمورابً( نظرة  لوٌة لبل أن ٌنظر لؤلرض للٌبل وكؤنه ٌفكر فً األمر، ثم نظر أ  

 للوزٌر لاببل:

أٌها الوزٌر الطٌب.. انظر لمضٌته ولم بتؤجٌلها لما بعد االنتهاء من مراسم عٌد لص أصواؾ  -

 األؼنام..

هز الوزٌر رأسه موافما لاببل باحترام:    

أمر سٌدي الراعً العادل.. -  

أشار )حمورابً( للرجل باالنصراؾ فؽادر منحنً الجذع ولسانه ال ٌكؾ عن شكر الملن   

 والدعاء له، ثم نظر )حمورابً( لكاتم سره لاببل:

اكتب رسالة اآلن للمسإول الملكً عن جمع الضرابب وألفت نظره لتؤخر جلب الضرابب وأن  -

من جمع كل الضرابب لبل حلول عٌد  رجاله ال ٌإدوا واجبهم جٌدا كما ٌجب.. البد من االنتهاء

 لص األصواؾ ببل تؤخٌر..

سارع كاتم السر بنمش الرسالة، فً حٌن أشار )حمورابً( للمادم بالدخول، فدخل رجل سومري   

 الهٌبة بعٌنٌن محمرتٌن من أثر كثرة البكاء بشكل واضح، انحنى للملن فمال له:

ارفع رأسن وتحدث.. -  

ظل السومري مطؤطا الرأس ولال بصوت مبحوح:    

والراعً العادل.. لمد انهار منزلً أثناء وجود ابنً بداخله وتسبب ذلن فً  )بابل(سٌدي ملن  -

 ممتله..

لال له الملن )حمورابً( على الفور:    

خٌرا منه.. )مردوخ(عسى أن ٌبدلن اإلله  -  

ثم التفت للوزٌر لاببل:    

ٌها الوزٌر الطٌب.. مبدأ معالبة المتسبب بالضرر بنفس الضرر الذي تسبب الموانٌن واضحة أ -

فٌه.. العٌن بالعٌن والسن بالسن.. لوانٌن )حمورابً( العادلة لم تترن شٌبا مهما كان احتمال 



 

 

حدوثه نادرا لم تذكره، وٌتم تنفٌذها بكل أرجاء اإلمبراطورٌة على الجمٌع.. لٌتم لتل ابن الشخص 

ٌت..الذي بنى الب  

انحنى األب المكلوم مؽادرا الماعة مع إشارة )حمورابً(، الذي كان ٌعلم علم الٌمٌن بظلم هذا   

المانون فً هذه الحالة، ولكن المانون لانون والبد من تنفٌذه فً كل األحوال، هكذا تسٌر األمور 

مبراطورٌة، والتً منذ أن لام بنفسه بسّن مجموعة الشرابع التً لامت بتنظٌم كثٌر من األمور باال

كانت خبلصة ما لام هو باختٌاره عندما رأى تعارض الموانٌن التً كانت تسبمه مع بعضها 

البعض مما ٌخّل بالنظام العام، فمام بتوحٌد الموانٌن ولواعد المعامبلت التجارٌة والمعامبلت 

مه من الحكام االجتماعٌة كلها منذ أٌام )السومرٌٌن( األوابل، مرورا ببعض محاوالت من سب

كالكاهن )أور نمو(، لام بتبوٌب لوانٌن السابمٌن وتحسٌنها وتعدٌلها بحكمته، ثم تم نمش كل هذه 

وتم  -(العمورٌٌن)و (األكادٌٌن)لؽة –الموانٌن على لوحة هابلة الحجم من الحجر باللؽة السامٌة 

نفسه ٌتلمى الموانٌن  ، ٌعلو سطور الموانٌن نمش للملن )حمورابً()مردوخ(وضعها بمعبد اإلله 

 من إله الشمس..

صاح أحد حراس بوابة الماعة:    

ال مزٌد من الرسل والمظالم للٌوم.. -  

تنهد )حمورابً( لاببل للوزٌر:    

أٌها الوزٌر الطٌب.. أرٌد أن أطمبن على حالتنا التجارٌة.. -  

رد علٌه الوزٌر:    

بالحبوب والبلح.. لدٌنا فابض أٌضا من  سٌدي الملن )حمورابً( الراعً العادل.. أرضنا تضج -

أصواؾ وجلود الؽنم والماشٌة.. سنموم بإرسال لوافل الحمٌر والبؽال للجبال بالشرق للمماٌضة 

والحصول على المعادن واألحجار.. وستتجه لوافل أخرى للساحل الشرلً للبحر المتوسط 

ل من صٌد األسمان وكذلن للمماٌضة وجلب األخشاب من الصنوبر واألرز.. لدٌنا فابض هاب

 األصواؾ هذه األٌام..

سارع )حمورابً( بالمول:    

هذا جمٌل ولكن سارع بالتخلص من ما ٌحتوٌه المصر من أسمان.. الجو شدٌد الحرارة  -

سعر التكلفة حتى .. بعه لكبار التجار بسعر ممارب لوسٌتلؾ بسرعة بدون أن ٌستفٌد به عدد كاؾٍ 

شعب أو حتى تصدٌره.. أما عن االصواؾ فما ٌفٌض بعد أن ٌنتهً ٌهبوا لشرابه وتوزٌعه لل



 

 

ٌمكن تورٌده للتجار للبٌع والتصدٌر  -الحابكون والنساجون من صنع ما ٌكفً من ألبسة للمصر

 ولكن بسعر التكلفة..

ثم سؤل عالدا حاجبٌه:     

وماذا عن شبكات الري؟ -  

ولعًا شدٌدا باالهتمام بصٌانة نظام السماٌة عامةّ والملن )حمورابً( خاصةً  )بابل(كان لملون   

وتوسٌعها باستمرار والحرص أال تصاب بؤي خلل ٌشّل نشاطها، لدرجة أنه كان ٌسمً سنٌن 

حكمه باسم المنوات التً ٌؤمر بشمها، وأدى فتح المنوات الستصبلح مزٌد من األراضً الزراعٌة 

ً( شك ما تضرر من لنوات فٌما سبك وازدٌاد كثافة السكان حول ضفافها، كما أعاد )حموراب

سواء من حروب أو من كوارث طبٌعٌة وأعاد من نزح وتشتت من سكانها األصلٌٌن إلٌها لٌعٌد 

 بناء حموله..

كان وزٌره ٌرد:    

نحو )نٌبور( المنوات الجدٌدة التً تم شمها بؤمر ملكنا الراعً جعلت المٌاه الخصبة تتدفك  -

.. فتروي أراضً )سومر وأكاد( وتثرٌها ثم )الوركاء( و)اٌسن(و)إرٌدو( و)أور( و)الرسا( و

 تكّر عابدةّ لموطنها.. 

لم ٌبتسم )حمورابً( رؼم استحسانه لما سمع، وسؤله من جدٌد:    

وماذا عن أركان المملكة األربع؟ -  

لال الوزٌر مجٌبا على الفور:    

جنوبا،  )الرسا(ماري( ؼربا، األمور مستتبة أمنٌا بالجهات األربعة.. )أشنونة( شرلا، ) -

العظٌمة بالوسط تفٌض بحب الملن وتؤٌٌدهم المطلك لهم ولحكمه  )بابل(شماال.. وأخٌرا  )آشور(و

 وحكمته اإللهٌة..

لّوح له )حمورابً( بسبابته ووسطاه لاببل بتؤٍن:    

حكامها ٌتعجلون الثورة.. لمد كنت أنا حكٌما بما ٌكفً ولم أؼامر بمهاجمتهم  )الرسا(،اهتم ب -

فبل  )آشور(إال بعد أن أصبح ملكهم الموي )رٌم سٌن( كهبل.. وال تفلت لبضتن العسكرٌة على 

ٌزال أهلها ٌذكرون أمجاد ملكهم )شمشً أدد( األول والذي اضطر والدي واضطررت أنا من 

.. وال تؽفل عٌنٌن عن )ماري( )آشور(ى وحٌنها فمط استطعنا ؼزو بعده لمهادنته حتى توف

ومولعها االستراتٌجً الهام تجارٌا وعسكرٌا على أواسط نهر )الفرات(، خسارتها ستمصم ظهر 

 اإلمبراطورٌة كلها..  



 

 

لال الوزٌر:    

لهذا لمنا بوضع نصؾ عدد لبلعنا بالشمال.. -  

تدخل كاتم السر لاببل:    

الملن )حمورابً( بإبداء الرأي.. لم ٌكن ؼزو الببلد المجاورة صعبا ولم ٌكن  لو ٌسمح لً -

عسكرٌا أو بالموة الؽاشمة من األساس، نحن )العمورٌون( نشّكل أؼلب سكان ما بٌن الرافدٌن بعد 

هجراتنا المتتالٌة، وأؼلب )العمورٌٌن( ٌرون فٌن مثال مجسد لحكمة اإلله فً ملن بشري، 

ات التً كنت سببا فٌها بما لمت بعمله من إصبلحات فً الببلد، لمد انحاز ٌنهلون من الخٌر

)العمورٌون( للراعً العادل فاضطر )السومرٌون( و)األكادٌون( التباعهم خوفا وطمعا.. 

تحصٌناتن لوٌة ال تؽري أحدا باالنمبلب علٌن، وكذلن إصبلحاتن الداخلٌة جذبت للوب الناس 

لن جٌشا ٌولٌن والًء نابع من الملب ال تشوبه شاببة.. لمد لمت حولن من شتى األعراق وأصبح 

محل لمب ببلد )سومر وأكاد( الؽابر.. لم تدعً كذبا أنن إله كما فعل  )بابل(بإحبلل لمب ببلد 

 كثٌر من لبلن.. ولكنن أثبّت أنن ملن تحبه اآللهة!

ن كل ما لاله صحٌحا، زّم )حمورابً( شفتٌه شاعرا بثمل ما لاله كاتم سره من كلمات، كا  

باإلضافة ألسلوب )حمورابً( الفرٌد فً معالجة مٌزان المَُوى العسكرٌة بالمنطمة سٌاسٌا بدهاء 

اشتهر به، فعندما تولى الحكم بتنازل والده )سٌن مبلط( عن العرش له، كان كل حاكم حوله 

لصؽار حوله ٌحاول فرض سٌطرته على جٌرانه، وحاول كل حاكم صنع مجموعة من الحّكام ا

لٌحاول أن ٌصبح امبراطورا، تفّرد )حمورابً( عن كل حكام ما بٌن الرافدٌن بانتهاجه سٌاسة 

التحالفات المإلتة، فمد وضع خطة دلٌمة وسار على خطاها بمنتهى التؤنً حتى أصبحت له 

ا امبراطورٌة مترامٌة األطراؾ، كان ٌتحالؾ مع حاكم لرٌب له ضد حاكم بعٌد، فلما ٌنتصر هذ

الحلؾ على الحاكم البعٌد كان ٌهجم على الحاكم المرٌب بمعاونة حاكم ألرب منه، وهكذا دوالٌن 

ن خبلل ثبلثٌن عاما من االنتهاء من دولة واحدة واسعة خطوة تلً األخرى تعززها حتى تمكَّ 

..)مردوخ(وٌإٌدها اإلله  )بابل(مركزٌة تمودها   

الفت )حمورابً( لوزٌره لاببل:    

 )بابل(..وكذلن صٌانة دورٌة لمعبده ب )الرسا(..بمدٌنة  )مردوخ(شٌٌد معبد جدٌد لئلله أرٌد ت -

هنا بجانب لصري..  )إٌنانا(وسنحتاج لتشٌٌد معبد ٌماثله حجما وجماال معمارٌا وزخرفٌا لئللهة   

ثم أشار )حمورابً( للوزٌر باالنصراؾ عندما انتهى، وعندما تهٌؤ كاتم السر لبلنصراؾ مع  

زٌر لال له )حمورابً( بلهجة خاصة:الو  

احضر المنّجم اآلن.. -  



 

 

انحنى كاتم السر لبل أن ٌلحك الوزٌر مؽادرا الماعة الملكٌة بخطوات سرٌعة..     

وما هً لحظات إال وحارسا باب لاعة الحكم ٌبلؽان )حمورابً( بمدوم المنّجم فؤذن له   

أسود البشرة ولد أرخى مته الطوٌلة ووجهه )حورابً( بالدخول.. دلؾ المنجم مكفهّر الوجه بما

أعلى ظهره فور دخوله لاعة الحكم بعد أن كان ٌسدلها على وجهه لٌخفً  للنسوته لتنسدل حتى

 مبلمحه، انحنى ل)حمورابً( لاببل بصوت خشن:

ومندوبه لدى البشر.. )مردوخ(منّجم هٌكل اإلله  -  

أشار له )حمورابً( باالعتدال لاببل:    

أران فً حالة ؼٌر  معتادة..مالً  -  

سارع المنّجم بالتفسٌر لاببل:    

جاءتنً الرإى المتتابعة تحذرنً من لدوم ساحر أرٌب من ببلد شرق نهر )دجلة(.. -  

ردد )حمورابً( بدهشة:    

نحن أسٌاد العالم فً السحر وال ٌوجد من ٌضاهٌنا فٌه، عندما هاجر أجدادنا لهذه الببلد لم نكن  -

منا هنا كٌؾ ٌمكننا استخدام السحر عن السحر فً الصحراء التً كنا نجوبها، تعلَّ  نعلم شٌبا

والتنجٌم ولراءة السماء وتفسٌر األحبلم والرإى.. لمد استخدنا ما توارثه ألوام )سومر وأكاد( 

وطّوعناه لٌصبح سبلحا ذا لٌمة حتى أصبح بإمكان الخبراء مثلن لراءة الماضً والتنبإ 

وكذلن من  )مردوخ(خبلل لراءة أكباد الموتى من األضاحً المهداة لهٌكل اإلله بالمستمبل من 

.. ما الذي ٌجعلن للما هكذا (المصرٌٌن)خبلل لراءة النجوم.. لمد تفوق سحرنا حتى على سحر 

 من رإٌا بخصوص ساحر أجنبً..

لال المنّجم:    

إلٌه من السماء.. إنه سحر ما ٌملكه هذا الساحر لٌس بسحر من األرض.. إنه سحر أُلمً  -

 الشٌاطٌن..

انتبه )حمورابً( وسؤل المنّجم:    

هل تعنً أنه ٌملن لبسا من سحر اآللهة؟ -  

ربما..  -  

؟)مردوخ(وهل ٌمكنن ممابلته والتفاوض معه لنعطٌه منصبا كبٌرا بهٌكل اإلله  -  



 

 

عبست مبلمح وجه المنّجم وهو ٌمول:    

ما رأٌته بوضوح هو كٌان ممٌم بالمنطمة المجاورة ألرض  وخ(..)مردال أعتمد إنه ٌإمن باإلله  -

)عٌبلم( منذ مبات السنٌن.. كٌان ؼٌر بشري ولكنه ٌمٌم بوعاء لٌبدو كالبشر.. كٌان ٌنهل من 

 سحر السماء منذ مبات السنٌن حتى صار أعجوبة الزمان..

سؤله )حمورابً( وتعجبه ٌزٌد:    

؟ )بابل(ه علم من السماء لولماذا لد ٌؤتً ساحر مثل هذا لدٌ -  

ثم سؤله بلهجة للمة:    

هل رأٌت لدٌه نواٌا سٌبة شرٌرة؟ هل سٌؤتً ؼازٌا؟ -  

أومؤ المنّجم برأسه نفٌا مجٌبا:   

حتى وصل لكل  )بابل(ما رأٌته أنه سٌؤتً كطالب علم ٌرٌد االستزادة.. لمد شاع اسم سحر  -

ستزادة من أمهر سحرة األرض..الببلد المجاورة وٌبدو أن ساحر السماء ٌرٌد اال  

لال )حمورابً( مفكرا بصوت مسموع:    

م والذي فٌه مدرسة تعلِّ  )مردوخ(ال ٌوجد مكان فٌه من السحرة المهرة ما ٌضاهً هٌكل اإلله  -

السحر لكل من ٌؤتٌها من أعراق من شتى األلطار ممن ٌملن المدرة على الدفع بسخاء لهذه 

بة..المعرفة الممتصرة على النخ  

لال المنّجم موضحا:    

لهذا جاءتنً الرإٌا.. -  

صمت )حمورابً( ٌفكر.. ساحر أجنبً ٌملن علوما ال ٌملكها ؼٌره.. إنه سبلح لد ٌكون هو 

لو استطاع امتبلكه.. وسٌكون ببل شن األشد خطرا لو استطاع ؼٌره استمالته  )بابل(األلوى ل

خطٌرة حما وألبعد الحدود..م محك والرإٌا .. المنجِّ )بابل(إلى جانبه ضد   

نظر لعٌنً المنّجم مباشرةً وهو ٌمول:    

ولدم له أي عرض ٌراه مناسبا  )بابل(حاول االتصال بهذا الساحر فور أن تطؤ لدماه أرض  -

)مردوخ(..لبلنضمام لهٌكل اإلله   

أومؤ المنّجم برأسه موافما وهو ٌمول:    



 

 

بوعابه البشري فً أرضنا ولكنً سؤتابع العبلمات بمنتهى  ل بؤنه سٌحلُّ رؼم أن الرإٌا لم تمُ  -

 الدلة سواء فً النجوم أو بمراءة األكباد..

ثم عاد لٌنظر نحو )حمورابً( لٌسؤله رافعا حاجبٌه:     

اعذرنً سٌدي الراعً العادل لمد اندفعت رؼم أننً من تم استدعاإه للممابلة الملكٌة.. -  

ابتسم )حمورابً( وهو ٌجٌب:    

بالفعل كنت أرٌد إخبارن بؤمر شدٌد األهمٌة.. -  

ثم أخذ نفسا طوٌبل لبل أن ٌمول:    

شخصٌا فً حلم باألمس..)إٌنانا( لمد زارتنً اإللهة  -  

اتسعن عٌنا المنّجم بانفعال وهو ٌمول:    

لم تبارن ملكا إال وصارت له امبراطورٌة لم ٌنسها  )إٌنانا(هذا فؤل هو خٌر ما ٌكون.. اإللهة  -

 التارٌخ..

أضاؾ )حمورابً( بفخر:    

وأن ٌتم تخصٌص عٌدا سنوٌا لها ٌتخضب فٌه مذبح  )بابل(طلبت منً بناء معبد خاص بها فً  -

 لها باسمها بالدماء الؽزٌرة.. ووعدتنً بالدعم المستمر لً ما دمت حٌا..

:ضم المنّجم لبضته لاببل    

واآلن اإللهة  )مردوخ(هذا لم ٌحدث لملن من لبل.. دعم من اثنٌن من ألوى اآللهة.. أواًل اإلله  -

  )إٌنانا(..

ثم تمالن أعصابه لاببل:    

البد من اإلسراع فً إرضاءها.. -  

لال له )حمورابً( هازا رأسه:    

)مردوخ(..ر هٌكل اإلله لمد أوصٌت كبٌر المهندسٌن وبدأ بالفعل التخطٌط للمعبد والذي سٌجاو -  

هذا جٌد.. -   

ثم أكمل:    

أعتمد أنه ال داعً للخوؾ من أمر هذا الساحر اآلن.. -  



 

 

لال )حمورابً( بحزم:    

لن نؽفل أمره.. -  

سارع المنّجم:    

بالتؤكٌد سٌدي الراعً العادل.. -  

ثم خفض رأسه لاببل:    

ءة هذا الساحر..هل ٌؤذن لً سٌدي بالعودة للهٌكل ومتابعة أخبار نبو -  

وافك )حمورابً( بإٌماءة من رأسه وهو ٌمول:    

ولم بإببلؼً بؤي جدٌد.. -  

أمر سٌدي.. -  

التً  )إٌنانا(ثم انصرؾ المنّجم تاركا )حمورابً( ٌفكر فً عدة أمور فً آن واحد، ؼافبل عن 

كانت تحلك فً مستوى سمؾ الماعة الملكٌة ولد ارتسمت دهشة على مبلمح وجهها وهً تمول 

 لنفسها:

ساحر ٌملن سحر من السماء.. كٌؾ ٌمكن أن ٌحدث هذا؟ نمل السحر الضاّر من عالمنا  -

لهو  -إن صح–السماوي لعالم البشر هو أمر محظور منذ بداٌة اكتشافنا لعالم البشر.. هذا أمر 

 شدٌد الخطورة..

لد بدأت مإخرا تتابع )حمورابً( بعد أن الحظت منه شؤنا لم ٌتكرر لملن منذ  )إٌنانا(كانت   

ت بالفعل وأنه سٌكون صاحب هالة إلهٌة وبدأ ، لذا فمد شعرت بؤنه البد)سرجون األكادي(عهد 

لومة تسرب سحر فً التواصل معه لتمدم له الدعم واإللهام ممابل أن ٌإلهها.. صدمتها اآلن مع

والذي  )مردوخ(حمٌمً من عالمهم السماوي لؤلرض.. كما صدمها من لبل ذلن الكابن السماوي 

السماوٌة بمنتهى السرٌة محٌطا إٌاها بسور  )بابل(ٌبارن )حمورابً( بعالم البشر، وٌحكم مدٌنة 

ٌعلم أي من أسٌاد عالم ما بٌن الرافدٌن  ، جاعبل ما ٌحدث بداخلها ؼامضا الال ٌمكن سبر أؼواره

تفاصٌله، لم ٌره أحد من السماوٌٌن وإن بدأ اسمه ٌتردد كثٌرا على األلسنة كسٌد فرض عزلة 

السماوٌة ألسباب ؼٌر معلومة.. )بابل(حدٌدٌة على   

بالسماء وظهور ذلن  )مردوخ(بانه البد وأن ٌكون هنان ارتباط بٌن ظهور  )إٌنانا(شعرت   

حر باألرض.. ال تعلم ما الصلة ولكن ظاهر األمور ٌمول هذا.. حملت أفكارها معها وحلمت السا



 

 

السٌد أبٌها السماوٌة شاعرةً بالرؼبة فً التحدث مع  )نٌبور(البشرٌة عابدة لمدٌنة  )بابل(لتؽادر 

..   )إنلٌل(  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

تحرٌر المشعوذ-33  

 

السماوٌة..مدٌنة )ماراد(   

من بوابتها الشرلٌة بعد خروجه من بوابة  -)ماراد(مدٌنة –ٌخترق مدٌنته  )نٌنورتا(كان السٌد     

ولد أحاط به بضعة جنود مدججٌن باألسلحة والعتاد كحراس  )نٌبور(،الؽربٌة لمدٌنة  )إٌنانا(

نظرة خاطفة على األبراج الشامخة والتحصٌنات فوق األسوار مال  )نٌنورتا(شخصٌٌن له، ألمى 

 بعدها جانب وجهه برضا وهو ٌكمل مسٌرته نحو الزلورة المركزٌة لمدٌنته..

فً  )إٌرا(ارتمى الزلورة متجها نحو الممة حٌث ٌرلد معبده الربٌسً، وحٌث ٌتواجد السٌد   

رؼة ال تحوي سوى النساء واألطفال حاالت الحرب أو االستنفار، كانت المنازل شبه فا

والعجابز، وتواجد جمٌع الجنود فً حالة تؤهب كاملة خلؾ األسوار وفولها ٌحرسون المدٌنة 

رأسه ولد راله ما وجده من حالة استعداد كاملة من جٌشه  )نٌنورتا(هز  )إٌرا(،بؤوامر من السٌد 

ال ٌمزح حما فٌما ٌخص منصبه  ا()إٌرٌبدو وأن  )عسك(،النظامً ألي هجوم محتمل من المارد 

 كمابد لجٌوش ببلد )سومر( السماوٌة وٌرٌد االحتفاظ بمنصبه ما دام حٌا..

دلؾ المعبد فتولؾ حراسه الشخصٌٌن عند المدخل، تحرن بسرعة نحو الماعة الربٌسٌة للمعبد   

ولة والفا أمام طا )إٌرا(حٌث ٌتواجد تمثال ضخم له خلؾ كرسً حجري أسود اللون، كان 

حجرٌة ٌصل طولها لجذعه ولد تراصت علٌها لطع حجرٌة صؽٌرة تمثل كتابب جنوده ولد 

، وكان منهمكا فً التفكٌر لدرجة أنه لم ٌنتبه لولع )ماراد(تراصت كالدابرة خلؾ أسوار مدٌنة 

وهو ٌنظر للخرٌطة  )نٌنورتا(الموّي على األرضٌة الرخامٌة، فالترب منه  )نٌنورتا(خطوات 

لاببل: )إٌرا(التً ٌدرسها  الحربٌة  

على هذه الخرٌطة؟ )عسك(وأٌن جنود المارد  -  

بمامته الطوٌلة عرٌضة البنٌان، لباس عسكري أسود برز بنطاله سٌؾ أسود  )إٌرا(التفت له   

طوٌل وكان درع أسود لد تعلك بظهره، خوذة عسكرٌة سوداء بمرنٌن ملتفٌن، ولم ٌبرز من 

ظة وفم مضموم الشفتٌن بموة، ثم انفرجت الشفتان عن لوله وجهه سوى زوج من عٌون جاح

 بصوت لوي:

لم ٌتم رصد أي جٌوش له حتى اآلن.. ما تم مشاهدته هو المارد شخصٌا.. -  

باهتمام: )نٌنورتا(سؤله     



 

 

وهل من المنطمً أن ٌتجول المابد وحده بدون جنوده؟ -  

رأسه مجٌبا: )إٌرا(هز     

نً أنه ال ٌملن جٌشا ولكن الحذر مطلوب.. فلٌس من الحكمة التهاون لٌس منطمٌا بالطبع ولد ٌع -

 مع ذبب جرٌح.. بل بالعكس ٌجب تمدٌر شراسته ولد تضاعفت..

)نٌنورتا(:لال     

الذبب ٌملن حلفاًء ألوٌاء.. -  

أخٌرا من التحول لكابن اجتماعً وتكوٌن صدالات مفٌدة؟! )عسك(هل تمّكن المارد  -  

..)غوال(ى اآلن.. إنها معلومات جلبتها لنا العرافة ال نعلم من هم حت -  

معلومات أكٌدة إذًا.. -  

حول الطاولة الحاملة للخرٌطة وهو ٌتؤمل المساحات الشاسعة حول مدٌنة  )نٌنورتا(دار   

الهجوم من أي اتجاه منها، وإن كان ؼالب األمر سٌبدأ بإحدى  )عسك(والتً ٌمكن ل )ماراد(

:)إٌرا(البوابتٌن الشرلٌة أو الشمالٌة، ولال ل  

مشاهداته كلها من الشمال.. هل سٌبدأ بمهاجمة البوابة الشمالٌة؟ -  

المنطك ٌمول بؤنه سٌهجم من الشمال.. من العبث مهاجمة األسوار بعٌدا عن البوابتٌن.. ولكن  -

ال ٌعنً إهمال هذا االحتمال مهما كان بسٌطا..هذا   

الحظت شدة تؤمٌن األسوار كلها بدون تمٌٌز ولٌس فمط البوابتٌن.. -  

..)إٌرا(كان أكثر ذكاًء من  )عسك(ال أرٌد أن ٌمال بؤن  -  

ال أحد منا ٌرٌد هذا.. -  

ٌعبث بمطعة حجرٌة لكتٌبة من الجنود وهو ٌمول: )نٌنورتا(ثم تولؾ     

سنكتفً بالتحصن بؤسوار المدٌنة حتى تظهر لنا أٌة معلومات بخصوص حلفابه.. -  

ل الهجوم دابما.. - أُفَّضِ  

..)غوال(وأنا أٌضا.. ولكن هذا ما حذَرت منه العرافة  -  

مباشرةً وهو ٌمول له: )نٌنورتا(لعٌنً  )إٌرا(نظرت عٌنا     



 

 

طوٌل األمد ولكنً ال أجد حصارا حمٌمٌا  صوامع الؽبلل والتموٌنات الؽذابٌة لدٌنا تكفً لحصار -

نتخفى خلؾ أسوارنا وكؤننا نخاؾ منه.. )عسك(ٌدعو لمثل هذا التصرؾ.. لن ٌجعلنا   

حتى نتمكن من سبر أؼوار  )ماراد(جٌوشنا ستلزم مدٌنة  )إٌرا(..هذا لٌس حمٌمٌا عزٌزي  -

مة لن تنتهً إال بفنابه هو الخفٌة وكذلن حلفابه.. ثم بعدها سنشن علٌهم حربا لاص )عسك(جٌوش 

 وكل حلفابه وجٌوشهم..

وكٌؾ سنفعل هذا؟ -  

..)إٌراكال(مهمة استكشافٌة بسٌطة للساحر  -  

مؽمؽما: )نٌنورتا(وأدار وجهه بعٌدا عن  )إٌرا(صمت     

حما؟وإطبلق كٌنونته السحرٌة هل ترٌد تحرٌر المشعوذ  -  

منتمٌا كلماته بدلة لاببل: )نٌنورتا(تؤنّى     

لٌس تحرٌرا بالمعنى الحرفً.. لن ٌحارب فالحرب لم تبدأ بعد.. أرٌد منه فمط أن ٌنسّل كالطٌؾ  -

..)عسك(وٌؤتً لنا بؤخبار عن حلفاء  )ماراد(خارج أسوار مدٌنة   

وهو ٌمول بلهجة حاسمة: )نٌنورتا(وجهه ناظرا نحو  )إٌرا(أعاد     

!)إٌرا كال(إذًا لٌحدث األمر.. لٌتحرر المشعوذ  -  

ثم أؼلك عٌنٌه وتمتم ببعض كلمات كالهمس، ارتجؾ جسده للٌبل ثم أصبح جسده كله ٌهتز بشدة   

كما لو كان ٌعانً نوبة صرع شدٌدة، ارتسمت خطوط سوداء حول أطراؾ جسده وظلت تهتز 

بحركة خاطفة  )إٌرا(مع اهتزاز جسده للحظات لبل أن ٌتشكل كٌان له جسد انفصل عن جسد 

بذات الدروع السوداء والخوذة ذات  )إٌرا(ككٌان مماثل لجسد  )نٌنورتا(سرٌعة لٌمؾ أمام 

المرنٌن الملتفٌن، واختلؾ فمط فً وجهه الذي احتل ما داخل الخوذة ككتلة سوداء مبهمة أضاءتها 

وتراجع للخلؾ ٌلهث بسرعة رامٌا نظرة  )إٌرا(ُكَرتان حمراوتان مكان العٌنٌن، سكن جسد 

لاببل  )نٌنورتا(ٌمترب أكثر من  )إٌرا كال(بٌنما كان المشعوذ  را كال(..)إٌمنهكة على ظهر جسد 

 بصوت كالفحٌح:

)نٌنورتا(..أهبل وسهبل بالسٌد  -  

له رادا التحٌة بهزة من رأسه لبل أن ٌمول: )نٌنورتا(ابتسم     

)إٌرا كال(..كم تتضاعؾ فرصنا فً النصر بمجرد ظهورن فً ساحة المعركة عزٌزي  -  

:)إٌرا كال(ه رد علٌ    



 

 

ال أرى معركة حمٌمٌة تحدث اآلن.. -  

دورن سٌكون أهم بكثٌر من أي دور لد لمت به من لبل بؤي معركة.. -  

؟)عسك(هل عاد  -  

نعم..  -  

أخبرتن فً الحرب األخٌرة ضده أن ماردا متمرد مثله لن ٌهدأ إال بانتصاره أو بموته.. لذا كان  -

 ٌجب لتله..

سنفعله هذه المرة فور ولوع رأسه الكرٌهة بٌن أٌادٌنا.. أتفك معن.. وهذا ما -  

لاببل: )إٌرا(تدخل     

 

 

 

 



 

 

 

 

المشعوذ)إٌرا( ولرٌنه   

 



 

 

ٌملن حلفاًء هذه المرة.. )عسك( -  

)نٌنورتا(:وأضاؾ     

حلفاء ؼامضون ال نعلم عنهم شٌبا.. -  

ببساطة: )إٌرا كال(لال     

كالحشرات؟لماذا ال تجّرد جٌوشن وتخرج وتسحمهم  -  

مجٌبا: )نٌنورتا(لال     

من فعل هذا ولالت إن نتٌجته هزٌمتنا.. )غوال(حذرتنا العرافة  -  

لاببل: )إٌرا كال(تنهد     

هذا ال ٌوحً إال بموة حلفابه.. -  

:)نٌنورتا(لال     

لهذا فكرت فً استدعابن.. نحتاجن بشدة لمسح المناطك الشمالٌة التً شوهد فٌها المارد  -

. آتنا بكل المعلومات التً تخص جٌوشه وحلفابه وأماكن تمركزهم.. كل هذا بسرٌة .)عسك(

 تامة.. وبسرعة..

ذات المطع الحجرٌة،  )ماراد(منسبل وكؤنه ٌطٌر لٌتولؾ أمام خرٌطة مدٌنة  )إٌرا كال(تحرن   

حرن والمى نظرة طوٌلة بعٌنٌه الحمراوتٌن وكؤنه ٌفكر فً الوضع الحالً ومهمته الجدٌدة، فت

لٌمؾ بجانبه وٌحذو حذوه وٌركز نظره فً المطع الحجرٌة الممثلة لكتابب جٌشه، ثم مّد  )إٌرا(

ٌده فاردا أصابعه فتحركت المطع وحدها تلمابٌا بدون أن ٌلمسها وأعادت تحرٌن نفسها  )إٌرا كال(

ار لتصبح أؼلبها خارج األسوار ولكن مبلصمة لها، وظل ما ٌمارب ُربع الموات فوق األسو

لاببل: )نٌنورتا(ل )إٌرا كال(واألبراج، وجزء بسٌط بالجزء الداخلً من األسوار.. ثم نظر   

هكذا أفضل.. سنجعل لعابهم ٌسٌل وكؤننا لد ابتلعنا الطُّعم وحركنا جٌوشنا خارج المدٌنة ونعّد  -

ا األول فً العدة للهجوم علٌهم، فً حٌن أننا فعلٌا ال نزال داخل األسوار وٌسهل عودتنا لموضعن

لحظات.. وفً نفس الولت نجعلهم ألل حذرا فٌسهل لً التجول بٌن صفوفهم وجلب المعلومات 

 الكافٌة لنا..

:)إٌرا(ؼمؽم     

أنت تؽّش ٌا لرٌنً المشعوذ.. لمد كانت فكرتً..  -  



 

 

بشًء من السخرٌة: )إٌرا كال(رد     

فكرتن ولكنها أعجبتنً أٌها المرٌن المخّطط البارع... -  

لامته لاببل: )نٌنورتا(ولم ٌعمّب، فً حٌن شد  )إٌرا(ابتسم     

..)إٌرا كال(لدٌنا خطة مبدبٌة واعتمادنا الكلً اآلن على مهارتن ٌا  -  

لؤلعلى بحركة سرٌعة وهو ٌمول بتصمٌم: )إٌرا كال(طار     

ال تملك.. اعتبر مهمتن لد نجحت بالفعل.. مسؤلة ولت لٌس إال.. -  

ٌنالشان استراتٌجٌات  )إٌرا(و )نٌنورتا(بسرعة تعجز األعٌن عن متابعته تاركا  ثم ؼادر الماعة  

 عدٌدة متولعة للحرب المادمة..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الرسول-34  

 

 سحابة العاصفة..

 راسخة بموة على األرض..

 للبها غامض..

كلمة )آنو(..   

 كلمته التً فوق تهز السماوات..

األراضٌن..وكلمته التً بؤسفل تزلزل   

 ال بصٌر لكلمته.. وال ٌمكن التنبإ بكلماته..

ر ألحالمه..  وال مفّسِ

 كلمة الرب تمتل عشب األهوار فً بركها..

 وتغرق المحاصٌل فً سٌمانها..

 وتطغى على الصفصاف كالفٌضان..

 كلمة الجبار إذًا تمشً بهدوء لكنها تحطم الجبال والسماوات..

 

( مترجمة من السومرٌة المدٌمة..()جزء من لصٌدة فً تؤلٌه )آنو  

 

 

 



 

 

 

 أنو

 

 

 



 

 

 )الوركاء( السماوٌة..

رفعت رأسها لتلمً نظرة على نمش النجمة ثمانٌة  )أنو(،أمام مدخل لصر  )إٌنانا(تولفت   

بجهات العالم الجؽرافٌة الثمانٌة، فكٌؾ  )أنو(إذ كان هذا الرمز ٌشٌر لتحكم  -بسخرٌة–الرإوس 

بعالم وهو معزول عنه لم ٌره أحد منذ عشرات السنٌن، تخطَّت تماثٌل الثٌران  )أنو(ٌتحكم 

الضخمة بالمدخل لتصبح بداخل ممر عرٌض مبطن بحجارة بٌضاء، أفضى الممر المصٌر 

ق بماعة عالٌة السمؾ تشمل بالفعل مساحة  )إٌنانا(مباشرةً لبهو شدٌد االتساع لتجد  نفسها تحّدِ

ل الثٌران البٌضاء تؽزو البهو، ٌتوسط البهو أربعة عمدان ضخمة تصنع المصر كله، نموش وتماثٌ

فٌما بٌنها ما ٌشبه حجرة خاصة ببل جدران وال سمؾ تنظر للسماء مباشرةً عبر فراغ دابري 

بتماثٌل الثٌران البٌضاء..وكان هنان شخص ٌجلس المرفصاء  -أٌضا–بمنتصؾ السمؾ المزٌَّن 

افة عدة أمتار من األرض ٌرمً السماء بنظرة جامدة ال تطرؾ بٌن هذه العمدان طابرا على مس

فٌها عٌناه.. ٌتطاٌر طرؾ ثوبه األبٌض الفضفاض حوله لٌتشابن مع أطراؾ شعر رأسه األبٌض 

وإن ؼزاها عدد مضاعؾ  )إنلٌل(المجدول شدٌد الطول.. وكانت مبلمح وجهه أشبه بمبلمح وجه 

 من التجاعٌد ولكن بشكل محبب للنظر..

بالرهبة رؼما عنها.. رؼم كل ما ٌمال وكل ما كانت تفكر  )إٌنانا(شخصٌا.. شعرت  )أنو(السٌد   

به بخصوصه لم تستطع منع تلن المشعرٌرة التً سرت بجسدها وهً تحدق فً أبً االسٌاد.. 

 السٌد الذي جاء لبلهم جمٌعا..

() ٌبدو وكؤنها المرة األولى لِن لتشاهدي أبا األسٌاد.. أبانا..    

لابل العبارة السابمة ولد كان جالسا ٌسترٌح على كرسً حجري  )إنلٌل(لوجود  )إٌنانا(انتبهت   

ضخم ٌعلوه رأس ثور، أحد بضعة كراسً مماثلة تناثرت حول العمدان األربعة، أعطته ابتسامة 

 عرٌضة وهً تمول:

أدق ما لم أسمعه  هذا صحٌح.. لم أره مطلما من لبل.. ولكن ما سمعته عنه ٌكفً.. أو بشكل -

 عنه!

رأسه ولد ارتسمت ابتسامة حنون على شفتٌه وهو ٌمول: )إنلٌل(أمال     

لدٌه ما ٌشؽله عن شإوننا وهو ما ٌجعلنً أتمبل الحّل محله كسٌّد  )أنو(ابنتً الصؽٌرة.. السٌد  -

 لؤلسٌاد..

ٌر موجودٌن:لهما ولحدٌثهما وكؤنهما ؼ)أنو( بعناد ولد الحظت تجاهل  )إٌنانا(سؤلته     

وما الشًء الخطٌر الذي ٌشؽل بال جدنا العظٌم؟! -  



 

 

بهدوء: )إنلٌل(أجابها     

ال أعلم ولكنً أثك به.. -  

تؤخذ شهٌما عمٌما ثم لالت: )إٌنانا(صمتت     

لمد جبت مباشرةً من مدٌنتن )نٌبور( ولم أجدن، ما زلت أتابع ذلن البشري )حمورابً( والذي  -

متجها  )نٌبور(ٌملن هالة إلهٌة.. هنان أخبرنً الكهنة بؤنن ؼادرت  صرت ال أشن اآلن بؤنه

لن.. )أنو(بسبب استدعاء السٌد  )الوركاء(ل  

)إنلٌل(:لال لها     

االستدعاء لنا جمٌعا ولٌس لً فمط.. ولو اتجهِت لمعبدن لوجدِت من ٌخبرن بضرورة التوجه  -

ألمر هام.. )الوركاء(ب )أنو(لمصر السٌد   

التحرن من عزلته )أنو( لمد ُدهشت فً الوالع وأنت اآلن تزٌد دهشتً أضعافا.. هل لرر السٌد  -

 أخٌرا؟!

؟)نٌبور(وما سبب زٌارتن لً ب -  

برهة وهً تفكر، تربط األحداث ببعضها البعض، ما سمعته من منّجم  )إٌنانا(صمتت   

ه بشؤن السٌد السماوي الؽامض )حمورابً( بشؤن الساحر الذي سرق سحرا من السماء، وما تعلمُ 

الذي ٌتحكم بمرارات )حمورابً(، وأٌمنت أنه البد وأن ٌكون سبب استدعاء السٌد  )مردوخ(

الساكن بٌن األعمدة ولالت  )أنو(لهم ٌتعلك بؤحد األمرٌن الخطٌرٌن، فاتجهت ببصرها نحو )أنو( 

 بصوت عالً:

لنا.. )أنو(سبب زٌارتً لن هو ببل شن سبب دعوة السٌد   -  

باستفهام فتابعت لولها بصوت أعلى: )إنلٌل(نظر لها     

بسبب سرلة سحر ضاّر من عالمنا السماوي واستمراره بعالم البشر.. وكذلن بسبب ما ٌموم به  -

من تخطٌط سري بمدٌنتٌه السماوٌة والبشرٌة.. )مردوخ(السٌد   

وٌتحرن كالرٌح لٌنزل حتى ٌمؾ ففوجا به ٌحرن سالٌه وٌفن انعمادهما،  )أنو(ل )إنلٌل(نظر   

، وتراجع رؼم تمدمه الشدٌد فً العمر مبرزا طوله المهٌب الذي فاق طوله هو )إٌنانا(بٌنه وبٌن 

التً اضطرت لئلطراق أرضا بملك بدون  )إٌنانا(خطوة للخلؾ برهبة وهو ٌراه ٌدٌر وجهه نحو 

 )أنو(وت الموي من بٌن شفتً أن تنطك أمام هذا الفعل ؼٌر المتولع أو المسبوق، وانطلك الص

:)إٌنانا(ٌمول ل  



 

 

ما حدث لم ٌكن أن ٌجب أن ٌحدث! -  

المكحولتٌن اآلسرتٌن وسالته باهتمام بعد أن  )أنو(ورفعت رأسها لتنظر لعٌنً  )إٌنانا(تجرأت   

 للّت الرهبة كثٌرا واستؤنسته:

؟)أنو(من سرق السحر من عالمنا ٌا سٌد  -  

لٌخطو جانبا عدة خطوات وهو ٌمول: )أنو(تحرن     

المواعد ٌتم وضعها لٌتم تنفٌذها ولٌس خرلها.. العوالب وخٌمة للؽاٌة والعماب رادع.. سواء  -

 بالدنٌا أو باآلخرة..

:بذهول فً صوت واحد )إنلٌل(مع  )إٌنانا(رددت     

اآلخرة؟! -  

:)أنو(أكمل     

م علٌهم.. هكذا أصبح للبشر سطوة ما كن ٌنبؽً لسارق السحر من بِدء تعلٌمه للب - شر.. إنه ُمَحرَّ

 علٌنا.. وسطوة على بعضهم البعض وهذا هو األشد خطورة..

:)إنلٌل(سؤله     

لم ٌفت األوان.. بإمكاننا عماب السماوي الذي سرق السحر وكذلن منع تعلٌمه بعالم البشر  -

 والتخلص من معلمه..

رأسه نافٌا وهو ٌمول: )أنو(هز     

ل بمراراته وحكمته..لمد  - لال الخالك كلمته.. وبدأ اختباره للبشر.. وكذلن لنا السماوٌٌن.. ال تََدخُّ  

:استحثه فضول شدٌد بفراغ صبر )إٌنانا(رددت     

أي خالك وأي آخرة؟ لماذا تحدثنا باأللؽاز ٌا سٌدي؟ ال ٌوجد خالمون سوانا نحن آلهة البشر.. -  

نحوها مرددا: )أنو(توّجه     

ٌوجد سوى خالك واحد لكل المخلولات.. ال -  

 )إٌنانا(حاجبٌه بدون أن ٌعلّك تاركا التساإالت التً تؽمره تنطلك عبر لسان  )إنلٌل(ضٌّك   

 المندفع كالسهم المارق:



 

 

ة وخلك حواجز الدهر حتى ال ٌرى عواِلم والذي خلك العوالم السماوٌلعلن ال تمصد مهندس ال -

 أحدنا اآلخر..

بمرارة: )أنو(لال     

لمد بدأ تصدُّع حواجز الدهر.. وكذلن بدأ انتهاء اتصالنا بعالم البشر.. لمد بدأت النهاٌة بالسحر  -

 المسروق واختلت الثوابت..

ولد تحدث أخٌرا: )إنلٌل(سؤله     

)أنو(؟كٌؾ علمت بكّل هذا ٌا سٌد  -  

نحو أحد الكراسً البٌضاء وأشار لها  )إٌنانا(لحظة، ثم نظر ل )إنلٌل(نظره نحو  )أنو(وّجه   

 لاببل مبتسما:

استرٌحً ٌا ابنتً فالحدٌث سٌطول وٌحتاج لكل تركٌز.. -  

نظره نحو )أنو( ، فؤعاد )إنلٌل(بصمت لتستمر على كرسً ممابل لكرسً  )إٌنانا(تحركت   

لاببل: )إنلٌل(  

ما أنا سوى برسول من رب العالمٌن.. الخالك الذي أرسل لكل عالم ولكل مجموعة من  -

المخلولات رسوال ٌخبرهم بضرورة عبادته حتى ال ٌكون لهم حجة ٌوم اآلخرة بؤنه لم ٌتم 

لمملكة السماوٌٌن كلها.. أنا من  )أدم(الناجً من الطوفان.. أنا  )نوح(تنبٌههم.. أنا شمٌك البشري 

رب العالمٌن بمعرفة إلهٌة هً معجزة ال ٌمكن تفسٌرها.. معرفة تجعلنً أرى كل  اختصنً

العوالم السماوٌة وكل أراضً البشر.. معرفة تجعلنً أرى جدران حواجز الدهر وهً تتشمك 

حتى إبان حرب األسٌاد الدموٌة  تمهٌدا النهٌارها الكامل وبدء حمبة جدٌدة لم ٌحدث مثلها من لبل

ة تجعلنً على علم باألحداث الجسام األربعة األولى، وبالحدث الجسٌم الخامس معرف ..األولى

معرفة تجعلنً أرى حتى نهاٌتً التً صارت  الذي هو على وشن الحدوث وجلب الفناء للعالم..

 وشٌكة..

شعر بصدمة تلطمه مع لول  ولم ٌستوعب أؼلب ما لاله من معرفة ؼٌبٌة، ولكنه )إنلٌل(صمت   

بفضول: )إٌنانا(، بٌنما سؤلته المتنبا بنهاٌته المرٌبة األخٌر )أنو(  

لهذا كنت فً معزل عنا جمٌعا؟ -  

)أنو(:أجابها     



 

 

للبحث عن إجابة لسإال لم ٌفارق ذهنً منذ  -وإن كانت ضرورٌة–عزلتً كانت اختٌارٌة  -

ا لوة أحد دحري لجمٌع األسٌاد اآلخرٌن وبداٌة حكمً للعالم السماوي.. كنا أسٌاد امتلن كل من

ملة منذ ما لبل التارٌخ السماوي والتً لبل أن ٌحدث التمرد والحرب الشا عناصر الحٌاة المختلفة

وجدت  أسرة جمٌلة متحابة مخلصة..المدر منحنً انتهت بسٌطرتنا سبللة أسٌاد الصواعك.. 

لنً ظل السإال الذي طالم نفسً أحدق بكابنات أدنى منً تنظر لً كإله بعالمهم السماوي.. ا أرَّ

كٌؾ بدأت الحٌاة بعالمنا؟ لماذا نختلؾ عن البشر؟ هو من الذي خلك األسٌاد جمٌعا فً األصل؟ 

من المادر على إعادة صنع مخلولات خارلة مثلنا مرة أخرى؟ ولماذا؟ إذا كانت كابنات البشر 

م، فمن آلهتنا وكؤننا آلهته -األسٌاد–كابنات عالمنا السماوي تنظر لنا العامة من األدنى وكذلن 

 نحن؟

مضٌفا: )إنلٌل(ثم نظر نحو     

وإٌمانا منً بمدرتن على السٌطرة على جمٌع األسٌاد، سواء من أتى من نسلنا أو من أتى من  -

ًّ واعتزلت العالم ألبحث فً السماء عن إجابة لسإالً.. إذا  أسٌاد آخرٌن.. تركت الحكم لن ٌا بن

فبلبد لنا من نفس االمتٌاز.. ولد كان هذا حتى جاءنً كان للبشر سماء ٌناجون فٌها معبودهم 

الوحً باألمس ٌؤمرنً بؤن أبلػ رسالة الخالك األوحد لجمٌع السماوٌٌن.. وهكذا بدأت بعشٌرتً 

ثم سؤلوم باستدعاء جمٌع األسٌاد السماوٌٌن اآلخرٌن ونمل  -)إٌنانا( و)نٌنورتا(أنت و–األلربٌن 

 الرسالة لهم بوضوح..

بملك: ٌل()إنللال     

لن ٌتمبل الجمٌع األمر بصدر رحب.. هنان من سٌشكن به وهنان من سٌرفضه كلٌا.. ولن  -

 ٌكون رد فعل الجمٌع سلمٌا فؤنت تطلب من األسٌاد أن ٌكفوا عن كونهم أسٌادا..

مبتسما: )أنو(عمّب     

لهذا للت لن بؤن نهاٌتً صارت وشٌكة.. -  

وهو ٌمول مندفعا: )إنلٌل(انفعل     

لن أدع أحدا ٌمسن بسوء ما دمت حٌا.. -  

وهو ٌمول: )أنو(اتسعت ابتسامة     

.. ولكن ما لّدره الخالك سٌكون.. وبالتؤكٌد سٌكون له سبب )إنلٌل(بنً.. لنعم االبن أنت حما ٌا  -

 وَعظة ودرسا للتارٌخ.. الخالك ال ٌفعل شٌبا عبثا.. ولكن هنان ما هو أهم من هذا..

ظرات سرٌعة وهو ٌسؤل باهتمام:ثم بادل االثنٌن ن    



 

 

هل وجَدت دعوتً صدى فً للبٌكما؟ -  

بالرد المرّحب: )إنلٌل(سارع     

بالطبع ٌا أبً.. آمنت بربن وربً ورب العالمٌن.. -  

فؤجابت على الفور: )إٌنانا(لبل أن ٌنظر نحو  )أنو(طلّت نظرة امتنان من عٌنً     

طمً لبل أن ٌكون عاطفٌا.. بالطبع آمنت برب العالمٌن.. وهذا أمر من -  

ثم شردت وهً تمول:    

اآلن فمط أجبتنً على تساإالت كانت لتظل تإرلنً مدى الدهر.. -  

مداعبا: )أنو(لال     

لمد ورثت الحفٌدة من الجد فمط َولَعَه بالتساإالت الجدلٌة.. -  

شفتٌها بموة لابلة وهً تنحنً برأسها: )إٌنانا(ضمت     

ي أن أكون حفٌدتن.. أن أكون حفٌدة لرسول من رب العالمٌن..شرؾ لً ٌا سٌدي وجد -  

للٌبل ولد النت مبلمح وجهه وبرز جلٌا علٌه إمارات الراحة النفسٌة، وتحركت  )أنو(صمت   

لدماه ٌجران الجسد المثمل بالهموم لٌستمر على أحد الكراسً البٌضاء وهو ٌمول بلهجة توحً 

 بخطورة ما سٌمول:

لمسروق فسٌكون سببا لضبلل أجٌال ال عّد لها وال حصر للبشر.. أما عن أثره أما عن السحر ا -

على عالمنا فسٌكون بانفتاحنا على بالً العوالم السماوٌة بكابناته التً منها الصالح ومنها 

فلمد بدأ أهمها بالفعل ولم ٌعودا العالمان  -نحن والبشر–الطالح.. أما عن أثره على عالمٌنا 

نا منذ بدء الخلٌمة.. بِدًءا من اآلن ال خوؾ من انهٌار نهر )الفرات( لدٌنا لو انهار متصبلن كما كا

لدى البشر.. ال خوؾ من سموط مفاجا إلحدى الزلورات لو انهارت مثٌلتها لدى البشر.. لمد زال 

السبب الربٌسً الذي أجبرنا على االرتباط بالبشر ومحاولة حماٌة وجود عالمهم لما سٌترتب 

ن ضرر لعالمنا.. باختصار صار لكل عالم مساره الخاص تارٌخٌا وجؽرافٌا..علٌه م  

بدهشة تامة وهً تمول: )إٌنانا(ارتفع حاجبا     

هذا ٌعطٌنا الحرٌة اآلن فً تجاهل البشر وبدء التركٌز على عالمنا فمط.. -  

ولد بدا متخوفا: )إنلٌل(تمتم     



 

 

األسٌاد.. سٌكرسون لوتهم وجّل ولتهم اآلن لفرض ربما هذا لٌس جٌدا لبعض من نعرفهم من  -

 سٌطرتهم على بالً المدن السماوٌة )السومرٌة(..

صحح له )أنو(:    

تعنً المدن السماوٌة )البابلٌة( ولٌس )السومرٌة(.. لم ٌعد هنان )سومرٌون( بعالم البشر.. -  

لال )إنلٌل( معترضا:    

لٌس كذلن؟لم ٌعد لنا صلة بعالم البشر بعد اآلن.. أ -  

ولال مإمنا على كبلمه: )إنلٌل(رؼما عنه لمبلحظة  )أنو(ابتسم     

- .. ًّ صدلت ٌا بن  

ثم أشار لهما لاببل:    

بإمكانكما االنصراؾ اآلن فلدي ما ٌكفً من األسٌاد لتبلٌؽهم بالرسالة.. -  

)إنلٌل(:لال     

..)نٌنورتا(فٌما ٌخص  -   

بهدوء: )أنو(لاطعه     

فهو مشؽول للؽاٌة بتهدٌد لمدٌنته.. لم أتولع مجٌبه -  

وأكمل مبتسما:    

اآلن أصبحتما رسبل مثلً.. أبلؽاه برسالة اإلٌمان بالخالك بدال منً.. -  

:)أنو(للٌبل لبل أن ٌمول ل )إنلٌل(إٌذانا بالمؽادرة، بٌنما تلكؤ  )إٌنانا(لامت     

ٌرن هنا.. ستكون هدفا سهبل لن أستطٌع أن أكؾ للمً علٌن ٌا أبً.. لصرن فارغ وال ٌوجد ؼ -

 ألي معارض لرسالتن..

بخشوع: )أنو(تمتم     

هللا خٌر حافظا.. -  

ثم أكمل لما رأى نظرات الملك فً عٌونهما:    



 

 

الذٌن  )األنانوكً(حولكما اثنا عشر تمثاال لثٌران.. إنها لٌست كما تبدو علٌه.. إنهم حراسً  -

وا مجموعة من حجارة وسٌحركهم الخالك كجنود أرسلهم الخالك لحماٌتً.. ولت الخطر لن ٌظل

 سماوٌٌن ٌحاربون من أجلً..

الصعداء لاببل: )إنلٌل(تنفس     

هذا أفضل كثٌرا.. -  

وهو ٌمول: )نٌبور(لٌؽادرا سوٌا نحو مدٌنة  )إٌنانا(ثم أشار ل    

اآلن سنتركن لتستمر فً نشر الدعوة.. وفمن هللا سٌدي وأبً..  -  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اغتٌال بمدٌنة )أور(-35  

 

ًّ فً الرٌف المفتوح؟  هل رأٌَت الجثمان الذي تُِرَن ملم

.. ًّ  رأٌتُه.. روحه غٌر مستمرة بالعالم السفل

 هل رأٌت الشخص الذي روحه لم تُمَم لها الشعائر الجنائزٌة؟

 رأٌتُه.. ٌلتهم بماٌا األكل من وعاء.. 

بعًٌدا فً الشارع.. ٌلتهم ِكَسًرا من الخبز التً أُلِمٌَت  

 

ق.م( 3822-3:22)ترجمة من مخارٌط جنائزٌة من العصر البابلً المدٌم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )أور( السماوٌة..

الشمالٌة الربٌسٌة، واستمر على  )أور(التربت عربة خشبٌة ٌجرها حمار وحشً الهث من بوابة 

متنها شخصان أحدهما كان ٌتدثر بمماش أبٌض لد تلوثت أطرافه بالطٌن كان ٌتحكم فً حركة 

الحمار وٌموم بتوجٌهه نحو البوابة، والثانً كان ٌجلس بالخلؾ وسط مجموعة من محاصٌل 

العربة، انتبه لهما حارس  الممح والشعٌر ٌثبتها بؤطرافه مانعا إٌاها من االنزالق والسموط خارج

 والؾ بتراخ أسفل البوابة الربٌسٌة ولد تدلى سٌفه من نطاله فتحرن نحوهما لٌشٌر بٌدٌه لاببل:

تولفا للتفتٌش.. -  

تولؾ المتحكم بالحمار ورمى نظرة لصاحبه بالخلؾ وهو ٌسؤله بصوت تعّمد أن ٌسمعه   

 الحارس:

مط منه شٌبا؟هل حافظت على المحصول طوال الرحلة؟ هل س -  

ظل جسد الثانً ثابتا ممسكا بسبلل المحاصٌل بصعوبة وهو ٌرد علٌه لاببل:    

لمد نجحت فً منع فمدنا ألي سلة واحدة من المحاصٌل ولكنً لم أعد أشعر بؤطرافً اآلن من  -

 المجهود الذي بذلته طوال الرحلة..

نمل الحارس نظره بٌنهما لبل أن ٌمول:    

ما التاجران؟من أٌن جبتما أٌه -  

أجابه لابد العربة:    

من أجل تبادل محصولنا.. )أوما(مسٌرة طوٌلة من مدٌنة  -  

لال له الحارس:    

لمضاء  )الوركاء(أو  )الرسا(كان بإمكانن توفٌر عناء رحلتن والتولؾ فً طرٌمن بمدٌنة  -

)أور(..منفعتن بدال من تعرٌض محصولن لخطر الهبلن بطول الرحلة لمدٌنة   

م أضاؾ ساخرا وهو ٌنظر للممح والشعٌر:ث    

ومدٌنتنا لٌست بحاجة لما جبتما به على اإلطبلق فتولعا أن تُبَخَسا لدره وال تحصبلن على ما  -

 ٌماثل لٌمته الحمٌمٌة..

لال الجالس بالخلؾ بٌن المحاصٌل:    



 

 

فما سمعناه  ال ٌهمنا لدر محاصٌلنا وال فكرنا فً خطر هبلن البضاعة خبلل الرحلة الطوٌلة -

 عن جودة ما تملكون وتفّرده جعلنا نخاطر وال نخشى شٌبا..

هز الحارس رأسه مبتسما لاببل:    

هذا صحٌح.. ما ستجدونه هنا بمدٌنتنا لن تجدوه بؤٌة مدٌنة بالمملكة السماوٌة كلها.. إن مدٌنة  -

ا جبتما به من لمح ٌباركها الكاهن األعلى نفسه وٌحمٌها بنفسه.. ربما حتى ستبادالن م )أور(

 وشعٌر بما لدٌنا من لمح وشعٌر ٌفولانه جودة!

لال الجالس بالخلؾ وعبلمات األلم ترتسم على مبلمح وجهه:    

أرجون هل ٌمكنن أن تعفنا من التفتٌش فؤنا  لم ألم بتحرٌن ٌداي وال لدماي منذ ساعات، وأي  -

 حركة عنٌفة لد تموم بها ستسمط السبلل كلها على األرض..

نظر له الحارس مطوال ثم تحرن عدة خطوات للخلؾ ناظرا لسبلل المحاصٌل عن لرب، تفمد   

 بٌده محتوى ثبلثة سبلل متجاهبل صٌاح المابد المذعور:

ال تحركهم بموة ٌا سٌدي أرجون.. -  

نفخ الحارس بموة صابحا:    

الطوٌلة..حسنا ٌمكنكما الدخول اآلن.. سؤلوم بعمل استثناء من أجل رحلتكما  -  

المجٌدة.. )أور(ابتسم له االثنان بامتنان ولابد العربة ٌعٌد توجٌه الحمار لٌعبر بوابة مدٌنة     

وفور ابتعادهما مسافة مناسبة لام الجالس بالخلؾ بتحرٌن سالٌه وذراعٌه وهو ٌصٌح بانفعال:    

أخٌرا.. تبا لتلن السبلل! -  

جت أرضا فسارع لابد العربة بالمول:سمطت بضعة سبلل مع حركته المفاجبة وتدحر    

ٌا )بابوم( ال تكن طفبل.. حركة ؼبٌة كهذه لد تُسِمط الكرة السحرٌة التً نحملها.. -  

هز )بابوم( كتفه ببل مباالة رادا على لابد العربة:    

عزٌزي )كالٌبوم( ال تكن جبانا.. دورن لن ٌكون سوى رمً تلن الكرة على معبد الكاهن  -

سافة بعٌدة.. الدور األكبر واألهم سٌكون لً أنا العظٌم )بابوم( أعظم لناصة مملكة األعلى من م

)سومر( السماوٌة.. سؤتربص للكاهن األعلى خارج مدخل المعبد وبمجرد ظهوره هاربا من 

النٌران سؤلوم بانتزاع روحه بسهم ال ٌخطا من ذراعً التً هً ذراع لسٌد سماوي فً مهارتها 



 

 

مري( سماوي عادي.. أنت تمتلن الذراع األلوى فً مملكتنا السماوٌة حما ولٌست لمواطن )سو

 ولكن ذراعً وأصابع ٌداي هً األدق..

مّد )كالٌبوم( ٌده لٌحرن سلة ٌخفً بها ما ظهر من جزء من تلن الكرة السحرٌة وهو ٌمول   

 ل)بابوم(:

ن.. أما أنا فسؤحاول حسنا أٌها المناص انطلك اآلن وانتمً مكانا جٌدا ٌصلح آلداء مهمت -

االلتراب من المعبد دون إثارة الشكون.. وسؤستمر لرٌبا بما ٌكفً لٌمكننً إطبلق الكرة السحرٌة 

 لتستمر بملب المعبد..

وثب )بابوم( المناص برشالة من وسط السبلل مسمطا مع حركته عددا آخرا من السبلل،   

وتحرن شخص لرٌب منهما لٌجمع له ما سمط من سبلل وٌعطٌها له، فابتسم له )بابوم( ابتسامة 

واسعة مصطنعة وهو ٌشكره ملتمطا منه السبلل لبل أن ٌعٌد تجمٌعها بمإخرة العربة.. ثم سارع 

فة مشٌرا ل)كالٌبوم( لبل أن ٌختفً تماما عن ناظرٌه..بالحركة بخ  

تنهد )كالٌبوم( وهو ٌتحرن بحماره وسط البٌوت باتجاهات تبدو عشوابٌة لمن ٌلمً نظرة عابرة   

ولكنها كانت مدروسة جٌدا بعناٌة بحٌث ٌمترب من معبد الكاهن األعلى بدون أن ٌثٌر الشكون..  

ٌعلم بوجودها سوى الصفوة من لابدي الجٌوش )السومرٌة( لدٌه تلن الكرة السحرٌة التً ال 

السماوٌة، تلن الكرة التً لٌل له أنه عند إطبللها بموة ساعده التً ال مثٌل لها ستحدث نٌرانا 

ودخانا وجحٌما مستعرا فمط بمجرد مبلمستها ألي سطح صلب بعنؾ كاٍؾ إلثارتها.. مما 

جده سهم )بابوم( المناص الذي ال ٌخطا وٌنهً سٌضطر الكاهن األعلى للهروب من المعبد لٌ

على حٌاته.. وإمعانا فً الدلة تم طمؤنتهما بؤنه فً حالة  حدوث أي فشل بالمهمة فلٌس علٌهما أن 

شخصٌا  )بونٌنً(والسٌد  )شمش(بمٌادة السٌد  )أور(على أبواب مدٌنة  )الرسا(ٌملما فجٌوش 

همة االؼتٌال.. وبالتالً سٌتم اإلفراج عنهما بدون ستموم بااللتحام بمنتهى العنؾ وتصحٌح فشل م

 إبطاء لو ولعا بٌن أٌدي رجال الكاهن األعلى..

لابله عدد للٌل من التجار الراؼبٌن فً محصوله، لمد كان الحارس محما فً كون بضاعته من   

ن ، ولكن هذا أٌضا كا)أور(الممح والشعٌر ؼٌر مرؼوب بها بمدٌنة زراعٌة خصبة مثل مدٌنة 

ممصودا لتملٌل عدد الفضولٌٌن من العامة والتجار مما ال ٌتسبب بتسلٌط العٌون علٌه واحتمال 

كشؾ مهمته السرٌة، حتى من لابله من تجار رّد علٌهم بؤن بالػ فً تمدٌر سعر بضاعته مما 

جعل السبلل تظل بمكمنها بدون أن تنمص سلة واحدة، وهو المطلوب إلخفاء الكرة السحرٌة 

ل..باألسف  

ّمر ولت لٌس بالملٌل اطمؤن فٌه )كالٌبوم( ألن )بابوم( المناص لد اتخذ مولعه بالتؤكٌد، فمام   

بالتحرن لنمطة معٌنة بٌن بٌتٌن حٌث استمرت نخلة باسمة، نظر حوله بحذر مرالبا من كان ٌمّر 



 

 

حرٌة التً بالطرٌك حتى خبل من المارة فجؤة فسارع بتحرٌن ٌده وسط السبلل والتماط الكرة الس

كانت فً مثل حجم رأسه، نظر لؤلمام حٌث استطاع رإٌة األجزاء العلٌا من معبد الكاهن ثم 

أخرج لطعة متٌنة من لماش لاسً لام بربطها حول جذعه من الخلؾ بموة وعمدها من الطرؾ 

 الممابل المبلمس للنخلة لتحٌط بجذعه وجذع النخلة كالحلمة وتثبتهما ببعضهما البعض، ثم وضع

الكرة على صدره ولام بإحكام عمدة المماش أكثر لتصبح الكرة ثابتة على صدره، تحرن بسرعة 

ولد بدأت ضربات للبه تزداد وتتداخل مع أنفاسه وهو ٌثب بمهارة لؤلعلى متسلما محتضنا جذع 

النخلة، ثم سارع بتحرٌن عضبلت جذعه وسالٌه وذراعٌه لٌتسلك النخلة بسرعة أكثر تدرب 

نعومة أظافره.. علٌها منذ  

وصل لممة النخلة فً لحظة ولد تسببت سرعته فً إصابة أطرافه األربعة بجروح طولٌة بدأت   

تنّز دما ولكنه تجاهل آالمه مع فورة انفعاله التً ؼزت دمه وخدرت جسده، استمر بٌن سعؾ 

لٌصبح جالسا  النخلة بمهارة ولام بحّل عمدة المماش التً كانت تطّوق جسده وتثبته بجذع النخلة

فً وضع مرٌح ٌمّكنه من لذؾ الكرة، أخرجها من مكمنها بحرص وأمسن بها بمبضته الٌمنى 

التً ذاع صٌتها فً كل ببلد )سومر( السماوٌة بؤنه ال مثٌل لها فً لوتها، نظر للمعبد الذي كان 

اجد ٌراه بوضوح اآلن من ارتفاعه هذا، رّكز على منتصؾ المعبد حٌث كان من المفترض تو

الكاهن به طوال الٌوم، لام بحساباته لتمدٌر المسافة فهو ال ٌرٌد لذؾ الكرة بموة مبالػ فٌها تتسبب 

فً إلمابها خارج المعبد وال بموة ألل من البلزم فتسمط عند مدخل المعبد، حّرن ذراعه ثبلث 

مً الكرة بكل مرات فً تجربة لثمل الكرة لبل أن ٌكتم أنفاسه وٌشد عضبلت جسده كلها وٌموم بر

 لوته مركزا على للب المعبد..

مع انفعاله انزلك جسده لٌمٌل جانبا، ومع عدم وجود عمدة لمطعة المماش وجد جسده ٌسمط   

بعنؾ من علّو، حاول التشبث بجذع النخلة ولكن كان جسده ٌتجه مرؼما بعٌدا عن النخلة، 

سبب فً موته، وكانت رأسه أول ما فاتسعت عٌناه برعب ؼٌر مصدق لهذا الخطؤ التافه الذي سٌت

ارتطم باألرض لٌنشؤ صوت تكسٌر عظام جمجمته المكتوم على الفور، وفارت من رأسه الدماء 

لتؽرق األرض التً سكن علٌها جسده ببل حران، وإن ظلت  أصابع ٌده التً لذفت الكرة تتشنج 

 لعدة لحظات..

د طال انتظاره عندما لمح الكرة وهً كان )بابوم( المناص ٌكمن بٌن أوراق شجرة ضخمة ول  

ترتمً عالٌا بسرعة ثم تمل سرعتها تدرٌجٌا حتى تتولؾ فوق منتصؾ المعبد ثم تعود سرعتها 

لتزداد وهً تؽٌر وجهتها بموة الجاذبٌة وٌنحنً مسارها لتسمط بداخل للب المعبد بالتحدٌد، 

 فرلصت مبلمح وجهه فرحا وهو ٌؽمؽم:

الماهر! )كالٌبوم( أٌها اللعٌن -  



 

 

وأخرج من وسط األلمشة التً تؽطً خصره سبلحا معدنٌا صؽٌرا مدبب الطرؾ كالخنجر   

ولكن أطول للٌبل، أخذ ٌداعبه بٌن بؤصابعه بمهارة لاتل محترؾ وهو ٌؽمؽم بابتسامة شرسة 

 واسعة:

أٌن أنت اآلن أٌها الكاهن؟ -  

د، وبدال من أن ٌسمع )بابوم( صوت تولفت الكرة السحرٌة بالهواء لبل أن تختفً بداخل المعب  

انفجارها فوجا بها تظهر صاعدة من أسفل ترتجؾ فً مكانها وكؤن لوى ؼامضة تتحكم بها، ثم 

فوجا بجسد الكاهن األعلى نفسه ٌبرز لادما من للب المعبد طابرا فً وضع المرفصاء ناظرا 

فاردا جناحٌه عن آخرهما،  للكرة بؽضب ولد استمر نسر هابل الحجم ؼارسا مخالبه بكتؾ الكاهن

كادت عٌنا )بابوم( تثبا من محجرٌهما من هول ما ٌرى، هذا الكاهن لٌس ببشر، إنه ؼٌر لابل 

لبلؼتٌال هكذا ببساطة، رفع الكاهن ٌداه لٌحٌط بالكرة بٌدٌه ثم التفت مرة واحدة نحو )بابوم( 

بٌن أصابعه وهو ٌتمتم  وكؤنه ٌراه رؼم بُعد المسافة، تولؾ للب )بابوم( وسمط سبلحه من

 مؤخوذا:

إنه ٌرانً.. إنه ٌعلم.. إنه ساحر عظٌم! -  

حّرن الكاهن أصابعه باتجاه )بابوم( فتحركت الكرة السحرٌة وكؤنها تتلمى أمرا منه لتنطلك   

كالسهم نحو المناص المذعور، تؽلّبت ؼرٌزة )بابوم( المتالٌة ممتزجة بؽرٌزة البماء لتتؽلبا على 

بكل لوته جانبا، ارتطمت الكرة باألرض أمام )بابوم( لتُحِدث صوتا كانهٌار الجبال، رعبه ووثب 

وَضوًءا منٌرا نافس ضوء الشمس الساطعة، شعر )بابوم( بموة االنفجار تتبلعب بجسده كالورلة 

ٌمٌنا وٌسارا لبل أن ٌسمط على ظهره وٌتدحرج للٌبل للخلؾ شاعرا بكل عظام جسده تنسحك، 

حلم ؼٌوما من تراب تتناثر حول جسده وأؼصان أشجار تطٌر حوله وٌصطدم ورأى وكؤنه ٌ

بعضها بجسده لتزٌد آالمه، ثم سكن كل شًء فجؤة كما بدأ لٌجد نفسه ٌنظر للسماء الزرلاء ولد 

صارت تتحرن أمامه وكؤنها تمترب وتبتعد بانتظام مع آالم رهٌبة برأسه وظهره ال ٌمكن 

بصعوبة وسط سعاله الذي لذؾ بنماط دم حمراء لانٌة بٌن شفتٌه  وصفها.. حاول أن ٌؤخذ أنفاسه

سالت على ذلنه.. جاهد بصعوبة لمنع الظبلم الذي احتل زرلان السماء ولكن عبثا، وخبلل 

 لحظات لم ٌعد ٌرى أو ٌسمع شٌبا..

شعر بوعٌه ٌعود مجددا فحاول فتح عٌنٌه ببطء، فتخلل صوتا خشنا سمعه ٌمول:    

الفاشل ٌستعٌد وعٌه.. ها هو الماتل -  

وجاء صوت آخر:    

لوال توصٌات الكاهن باإلتٌان به حٌا لكنت لد مزلت جسده.. -  



 

 

فتح )بابوم( عٌنٌه، وجد نفسه ٌستمر على أرض من رمال صفراء، ممددا على ظهره وأمامه   

 ٌمؾ رجبل حرب من هٌبتهما العسكرٌة، وخلفهما رأى ذلن الكاهن المخٌؾ ولد جلس المرفصاء

كعادته خلؾ الرجلٌن على الرمال ونسره رالد على كتفه ٌنظر هو اآلخر له بثبات.. حرن رأسه 

ٌمٌنا وٌسارا ناظرا للجدران الشاهمة.. أٌمن أنه بملب المعبد.. وعلم أن ما مّر به من آالم لٌس 

ٌسمع سوى البداٌة لمجموعة من أسالٌب التعذٌب الستجوابه.. التمط نفسا بصعوبة آلم حلمه وهو 

 أحد الجندٌٌن ٌمول له:

ٌمكنن أن تخبرنا بسهولة وٌُسر من الذي كلفن بمتل كاهننا األعلى.. وٌمكنن أن تظن نفسن  -

بطبل وترفض االعتراؾ.. ولكن ستظل النهاٌة واحدة ففً كبل الحالتٌن ستمول لنا الحمٌمة عاجبل 

 أم آجبل ولكن بعض الناس ٌظنون أنهم ألوى مما ٌظنون!

بصك )بابوم( الدماء التً كانت متجلطة على طرؾ لسانه وأطلك ضحكة لصٌرة حاول جعلها   

 لوٌة ولكنها خرجت مرتجفة بالرؼم منه وهو ٌمول:

ٌا لها من كلمات رنانة.. هكذا أنتم دابما أٌها الكهنة ورجال المعبد.. ال تجٌدون سوى إتمان  -

 الكبلم..

ه من شعر رأسه بمسوة أحس فٌها ببصٌبلت الشعر وهً الترب منه أحد الرجلٌن بوجهه وشد  

تنفلت من مكمنها بفروة رأسه مصدرة لرلعة مكتومة، وهو ٌصٌح بانفعال مطلما زخات من 

 الرذاذ فً وجهه:

ماذا تمول أٌها المجنون؟ لمد فشلت محاولة اؼتٌالكم الساذجة.. لم ٌتولع َمن أرسلكما أن سٌدي  -

ٌراه ؼٌره.. لم ٌتولع أن ٌلمى كبلكما حتفه تماما كما سٌإول إلٌه الكاهن ٌرى ما لم ٌمكن أن 

 مصٌره هو نفسه..

ردد )بابوم( بؽضب:    

)كالٌبوم( مات؟! -  

لذؾ الرجل رأسه لتصطدم بالرمال بموة وترتج بعنؾ وهو ٌصٌح به:    

نعم.. كما سٌحدث لن بعد للٌل.. -  

ا على أسنانه:نطمت عٌنا )بابوم( بلمحة رؼبة فً االنتمام وهو    ٌمول جازًّ  

أنتم من ستلمون حتفكم.. كاهنكم هذا هو من سٌصبح جثة هامدة.. الٌوم سٌموت رجالكم وتُثكل  -

نساإكم وٌترمل أبناإكم.. جٌوشنا على األبواب بكامل عددها وعتادها وكامل وحشٌتها فً انتظار 



 

 

سخٌؾ هذا تشؽٌل سحره سٌراهم العبلمة وانفجار الكرة السحرٌة.. أعتمد أنه لو حاول كاهنكم ال

 لادمٌن أفواجا.. وسٌرى نفسه ولد أصبح نسٌا منسٌا..

نظر الرجبلن للكاهن بدهشة وأحدهما ٌسؤله:    

هل هذا صحٌح سٌدي الكاهن؟ -  

مّط الكاهن شفتٌه وهو ٌرد:    

هذا مستحٌل أن ٌحدث دون أن أراه.. -  

ردد )بابوم( بسخرٌة:    

الضعٌؾ.. لن تستطٌع أن ترى شٌبا فً وجوده بصفنا.. لدٌنا ساحر ألوى منن أٌها -  

انتفض الكاهن ؼاضبا وعٌناه تكادا تطلمان بالشرر، اآلن فمط شعر بالفعل بوجود لوى سحرٌة   

همس للنسر الخاص به ببعض كلمات فطار على الفور، وسارع أحد الرجلٌن  )أور(،على أبواب 

 بالعدو خارجا من للب المعبد صابحا:

للرجال.. سؤنضم -  

واستل الثانً سٌفه وهو ٌنظر ل)بابوم( بؽّل لاببل:    

وأنا سؤلتل هذا الحمٌر.. -  

اعتدل )بابوم( بصعوبة رؼما عنه وهو ٌشد عضبلت جسده مستنفرا وهو ٌمول بتحّد مخرجا   

 لسانه ممررا إٌاه على شفته السفلى بتلذذ ٌموج بالوحشٌة التً تسكنه:

لن أموت الٌوم.. -  

طّوح الرجل بسٌفه بموة فتحرن )بابوم( بسرعة ومهارة رؼم إصاباته ٌتفادى ضربات الرجل،   

اعتدل الكاهن األعلى من جلسته متجاهبل الصراع الدابر وهو ٌشبن ٌدٌه خلؾ ظهره منتظرا لابد 

الجٌوش الذي أرسل النسر الخاص به الستدعابه، وبٌنما ٌحاول )بابوم( الوثب ٌمٌنا وٌسارا 

دحرج أرضا لتفادي ضربات خصمه الموٌة والتً جرحت منه ذراعٌه وفخذه بالفعل، دخل والت

علٌهم فجؤة لابد الجٌوش ولد ارتسم على وجهه تعبٌر مخٌؾ، شعر الكاهن بالدهشة من سرعة رد 

فعله التً أتت به للمعبد والتً سبمت سرعة نسره السحري، وكان دخوله عاصفا حما.. فمد صاح 

و ٌهاجم )بابوم( من ظهره مسددا لمإخرة رأسه ركلة لاضٌة جعلته ٌمٌل لؤلمام صٌحة هادرة وه

كالجوال الممتلا وٌسمط على وجهه فالدا وعٌه ومزٌد من الدماء الجدٌدة تسٌل من وجهه، وأكمل 



 

 

اندفاعه لٌؤخذ السٌؾ من ٌد الرجل المهاِجم لاببل بؽضب ولد أولى الكاهن ظهره ورّكز نظره 

تكوم أرضا:على )بابوم( الم  

لٌس هكذا ٌتعارن الرجال.. -  

نظر له الرجل الذي هاجم )بابوم( باحترام وهو ٌرخً ٌدٌه بجانبه لدى تعرفه لمابد الجٌوش،   

 فً حٌن ارتسم تعبٌر ؼرٌب على وجه الكاهن وهو ٌهمس:

ال أرى شٌبا.. لم أعد أرى أي شًء.. -  

ل أن ٌدفعه بكل لوته للخلؾ لٌنؽرس أدار لابد الجٌوش سٌفه حول نفسه بسرعة وحنكة لب  

بصدر الكاهن األعلى فً محل الملب، أمسن الكاهن نصل السٌؾ بؤلم ممتزج بإحساس بالؽرابة 

وهو ٌشعر بدلات للبه تتباطؤ تدرٌجٌا ووعٌه ٌنسحب منه، ثم مال جسده لٌسمط متوسدا الرمال 

رفع ٌداه لؤلعلى بارتبان:الصفراء، مع تراجع الرجل المهاجم ل)بابوم( بذعر صابحا وهو ٌ  

ماذا ٌحدث؟! -  

أخرج لابد الجٌوش سٌفه من صدر الكاهن فً نفس اللحظة التً َشّك فٌها األسماع صفٌر النسر   

ج بالدماء، ثم طّوح لابد الجٌوش بطرؾ  المتؤلم وهو ٌعود لملب المعبد المحا جسد سٌده الُمَضرَّ

لحارة، السٌؾ لتمطع عنك الرجل الذي هاجم )بابوم( من الورٌد للورٌد مطلمة نافورة من الدماء ا

ٌسمط محاوال إٌماؾ الدماء بٌدٌه، لذؾ  -متعجبا أكثر منه متؤلما-وبٌنما كان الرجل جاحظ العٌنٌن 

لابد الجٌوش بسٌفه نحو النسر المادم مستخدما إٌاه كرمح مندفع، ففوجا النسر الؽاضب بالسٌؾ 

ن ٌمٌل بؤحد ٌطٌر بسرعة تماثل سرعة انمضاضه، لم ٌتولع مثل هذه المناورة والسرعة، حاول أ

جناحٌه ولكن كان نصل السٌؾ أسرع وألوى منه، فاندفع السٌؾ بدلة لٌخترق منتصؾ صدره 

وٌولّؾ اندفاعه الموي لؤلسفل للحظة تولؾ فٌها جسد النسر مرتدا للخلؾ من لوة رمٌة السٌؾ، 

لبل أن ٌطلك نواحا مجلجبل وجسده ٌسمط أرضا ولد كؾ جناحاه عن الخفمان وصارا ٌتشنجان 

بل تولؾ..ب  

تحرن لابد الجٌوش ببطء نحو جسد النسر المحتضر، وأمسن ممبض السٌؾ بموة ثم انتزعه من   

 صدره وهو ٌمول هازبا:

لدٌن شًء ٌخصنً.. -  

ثم ألمى نظرة ال مبالٌة على جسدي الكاهن ورجله الملمٌٌن جثتٌن طازجتٌن ولد اختلطت   

ت رجال لادمٌن من الخارج مع أصوات دماإهما بالرمال، وتنامى إلى سمعه أصوات خطوا



 

 

همهمة وأنفاس متسارعة، فانحنى لٌلتمط جسد )بابوم( فالد الوعً لٌرفعه بذراعه بحركة واحدة 

 وهو ٌمول له مبتسما:

أحسنت أٌها المنّاص.. -  

ثم ترلرق جسداهما لبل أن ٌختفً من المكان تماما مع همسه:    

مٌمً.. ساعته لم تحن بعد.!    لجٌوش الحلنترن المكان اآلن لبل أن ٌؤتً لابد ا -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

الكٌنونة-36  
)إٌرا ٌرالبون خروج  )ماراد(تراّص عدد من الجنود وتزاحموا فوق األسوار الشمالٌة لمدٌنة 

 )ماراد(المشعوذ من البوابة الشمالٌة، لم ٌره أؼلبهم من لبل ولكن ال ٌوجد جندي ب كال(

لم ٌسمع عنه وعن لدراته السحرٌة التً جعلته سببا هاما النتصار لرٌنه المخطط  )نٌبور(و

وجٌوشه من لبل فً حرب عنٌفة تحدثت عنها الرلم  )عسك(على المارد  )نٌنورتا(والسٌد  )إٌرا(

الطٌنٌة كثٌرا وأسهبت فً وصفها كملحمة هً األلوى فً التارٌخ والتً أثبتت بجدارة المابد 

ألوى جٌوش نظامٌة بمملكة )سومر( السماوٌة كلها.. )نٌنورتا(لمٌادة جٌوش السٌد  )إٌرا(  

خرج مرتدٌا رداًء حربٌا كامبل مدججا بالدروع، وبرزت عٌناه الحمراوتان من داخل الخوذة   

تطبلن من وسط السواد الفارغ الذي من المفترض أن ٌحتوي على وجهه، فمط عٌنان بدت كل 

ة تهٌم وتحوم بالفراغ داخل الخوذة، لم ٌكن ٌسٌر على لدمٌه بل كان ٌندفع منهما َكُكرة مضٌب

بلٌونة كالرٌح لؤلمام بدون أن تتحرن سالاه، وكؤنه والؾ على بساط مسحور ٌموده لوجهته، 

وكان ٌعمد ذراعٌه على صدره وٌباعد ما بٌن سالٌه بتحفز، شّك اندفاعه صفوؾ الجنود الذٌن 

بة االستعداد خارج المدٌنة أمام األسوار مباشرةً كما تم االتفاق علٌه كانوا متمركزٌن على أُه

سلفا، والتوت األعناق كلها تتابع مسٌرته نحو المجهول بانبهار وَوَجل، إذ لم ٌكن من الشابع رإٌة 

 أحد السحرة رإٌة لرٌبة كهذه فما بالهم برإٌة المشعوذ شخصٌا..

)إٌرا بتعد بسرعة حتى اختفى تماما عن األنظار.. هّدأ لؤلمام فا)إٌرا كال( زادت سرعة تحلٌك   

ثم نظر للمرتفعات الماثلة  )ماراد(من سرعته مجددا بعد ابتعاده مسافة عن أسوار مدٌنة  كال(

أمامه عن الٌمٌن والٌسار، كانت الجبال والتبلل تترامى للبصر فً كل األرجاء مملِّصةً من 

للٌل من الطرق الضٌمة الملتوٌة، لم ٌكن هذا جٌدا إمكانٌة المرور لؤلمام وحصره فً عدد 

لبلستكشاؾ بالطبع فبمجرد مروره من خبلل إحدى هذه الطرق سٌكون مكشوفا ألي مرالب خبٌر 

ٌمٌنا حٌث الطرٌك لمدٌنة )أران( بالشرق، ثم نظر ٌسارا  )إٌرا كال(كامن خلؾ التبلل.. نظر 

ٌّمم وجهه شطر الشمال لؤلمام حٌث ٌبدأ طرٌك  و)بورسٌبا( ؼربا..)بابل( حٌث الطرٌك لمدٌنتً 

الحربٌة.. فّكر ملٌا أي الطرق ٌجب أن ٌبدأ بها.. تتشابه كل الطرق فً وعورة  )كٌش(مدٌنة 

تضارٌسها وسهولة كشؾ تحركاته، ولكن التحرن نحو الشرق ٌجبره على مواجهة نهر )دجلة( 

 )بابل(مابل أي من مدٌنتً )بورسٌبا( أو لبل مروره بمدٌنة )أران( بٌنما التحرن ؼربا سٌجعله ٌ

 )كٌش(لبل أن ٌرى نهر )الفرات(.. أّما عن التحرن شماال فسٌجعله ٌمترب من حدود مدٌنة 

ال ٌتهاون فً تؤمٌن حدود  )زابابا(الحربٌة وهو ما لد ٌصبح خطٌرا فً مرحلة ما ألن السٌد 

دٌنة بمٌادة السٌد المحارب الرهٌب مدٌنته مما لد ٌإدي لِصَدام ؼٌر مرؼوب به مع دفاعات الم

فً حال الترب أكثر من البلزم.. هداه تفكٌره للبدء باالتجاه شرلا حٌث مروض التنٌن  )نٌنازو(



 

 

ٌمكنه تمشٌط مساحة واسعة من األرض بدون أي خوؾ من االلتراب من حدود أي مدٌنة، 

رلا لٌعود بعدها لٌتجه وستكون حدوده هً ضفة نهر )دجلة( والتً ٌنتهً عندها مشوار بحثه ش

ؼربا لٌكمل مسحه للمنطمة ولد لام بالفعل بتؤمٌن ظهره جهة الشرق أثناء اكتشافه للشمال 

 والؽرب..

نظر للشرق.. رفع ٌدٌه ببطء مباعدا ما بٌن أصابعهما متجها نحو التجوٌؾ  بداخل الخوذة الذي   

ذة لتمبض كل ٌد على كرة من المفترض أن تتواجد به رأسه.. تحركت األصابع بداخل الخو

حمراء من كرتً العٌنٌن ضاؼطةً إٌاها برفك.. فاختفى تدرٌجٌا كٌانه المادي بردابه الحربً، ولم 

ٌتبك سوى كٌنونته كمشعوذ والتً لم تكن سوى كتلة سوداء بحجم لبضة الٌد.. تموجت الكتلة 

 السوداء بمرونة لبل أن تنطلك كالصاروخ شرلا..

محّل كٌنونته ونرى عبر عٌنٌه ونسمع بؤذنٌه ونشعر بحواسه، سنستطٌع أن  لو أمكننا أن نحلّ   

نسمع حفٌؾ الرمال الناعمة واصطدامها بؤجزاء التبلل الصلبة من مسافات عدة فراسخ وكؤنها 

بجانب آذاننا بعدة أمتار فمط.. سنرى كل جبل وكل مرتفع ولد أصبح شفافا بحٌث ٌمكنن أن ترى 

الرمال استحالت زجاجا شدٌد الشفافٌة ونماء.. لطعت كٌنونة المشعوذ ما خلفه بسبلسة وكؤن 

المسافات بمنتهى السرعة والكفاءة فً البحث.. مالت ٌمٌنا وٌسارا.. ارتمت لما فوق لمم الجبال ثم 

هبطت لتبلمس رمال السهول الواسعة.. اخترلت عواصفا من رمال وبددت سكون الفٌافً 

احات المتناثرة والتً ال ٌتجاوز عددها أصابع الٌد الواحدة، كان والمفار.. وجَدت عددا من الو

اثنان منها مؤهوال ببضعة أشخاص سماوٌٌن بإساء أشبه بالبدو من البشر، ٌكتفون بخٌامهم كَسَكن 

وبنولهم كوسٌلة معٌشة وترحال.. تسلل لحاسة سمعه الخارلة صوت خرٌر ماء نهر )دجلة( فعلم 

 )عسك(لمنطمة وجاءت النتٌجة سلبٌة تماما.. فبل ٌوجد ما ٌخص المارد أنه لد أنهى مهمته بهذه ا

بهذه المنطمة.. )ماراد(أو حلفاءه وٌهدد سبلمة   

الَكّرة ولكن فً االتجاه المضاد.. انسّل بكٌنونته السوداء االنسٌابٌة لٌتحرن  )إٌرا كال(أعاد   

لتحامات لدروع.. صٌحات ؼربا.. تسللت لذاكرته أحداث بعٌنها.. تمارع سٌوؾ وصلصلة ا

حماسٌة تخالطها صٌحات ذعر وألم.. أطراؾ تتناثر ورإوس تتدحرج.. كثٌب مهٌب من تراب 

ٌخرج من للب جٌوشه لٌواجه المتحدي العمبلق المارد  )إٌرا(ٌجعل الرإٌة مشّوشة.. المابد 

 ويالسما)عسك( ٌحارب بنفسه وٌجندل المبات من جنود جٌش  )نٌنورتا(السٌد  )عسك(..

ٌتمٌز  )عسك(..وبٌن  )إٌرا(.. نزال شدٌد الموة ٌجري بٌن مصدرا مبات الصواعك المهلكة

ببطء نسبً ولكن كانت الضربة منه لو )عسك( بسرعته وخفته ودلة ضربا سٌفه.. ٌمابله  )إٌرا(

بعدة  )عسك(عدة ضربات بمهارة ونجح فً إصابة  )إٌرا(اصابت هدفها تكون مإثرة.. تفادى 

الموٌة الضخمة واستكمل النزال بهّمة حتى حانت أمامه ثؽرة أثناء  )عسك(ملتها بنٌة جروح.. تح

 )إٌرا(المتواصل.. لطمه بٌمناه فً جنبه فؤطار درعه ثم هوى بمبضته على وجه  )إٌرا(كّر وفّر 



 

 

لد  )إٌرا كال(فؤسمطه أرضا برأس ٌعانً من ارتجاج ال ٌرى وال ٌسمع.. كان حٌنها المشعوذ 

كانوا لد أصابوا  )عسك(انفصل عن جسد لرٌنه وانسالت كٌنونته تواجه ثبلثة من السحرة بجٌش 

بموة وكادوا ٌفنوه عن آخره بتعوٌذات سحرٌة مهلكة.. واجههم المشعوذ بكٌنونته  )نٌنورتا(جٌش 

لته ونجح فً صّد جمٌع تعوٌذاتهم ونال بالفعل من اثنٌن منهم وأطاح بهما خارج المعركة.. وص

بؤن انمض علٌه وشّل  )عسك(استؽاثة من لرٌنه فسارع بترن معركته مع الساحر األخٌر وعاجل 

لٌتعافى من ارتجاج المخ الذي  )إٌرا(أطرافه األربعة تاركا إٌاه ٌزمجر بحنك لفترة كانت كافٌة ل

ه أصابه وٌمؾ على لدمٌه مبتسما بشراسة وهو ٌعاود االنمضاض الموي على ؼرٌمه الذي أفلت

المشعوذ من لبضته مكمبل صراعه مع الساحر األخٌر الذي كان لد بدأ ٌعٌث الفساد بجٌوش 

بالفعل.. )نٌنورتا(  

اخترلت كٌنونة المشعوذ الجبال حتى بدأت تكتشؾ أجزاًء باتجه الؽرب.. تفادت الكٌنونة االتجاه   

ألل ارتفاعا والتبلل  أصبحت الجبال )بابل(..نحو الشمال وأكملت مسٌرتها باتجاه )بورسٌبا( و

أكثر انبساطا.. ولّل تركٌب الصخور فً المرتفعات لتصبح رملٌة أكثر.. ٌوجد سماوٌون هنا 

وهنان على استحٌاء ولكن جلّهم من البدو الرّحالة.. واجه لافلتٌن من حمٌر تحمل محاصٌل 

تجار وعبٌد، ومعادن تتجهان من الؽرب نحو الشرق.. ألمى نظرة فاحصة على رجال المافلة من 

شّد انتباهه حركة تحت أألرض الرملٌة التً تسٌر علٌها الحمٌر.. البد من تحذٌرهم فهم على 

وشن اجتٌاز منطمة رمال متحركة فٌما ٌبدو.. أبطؤت الكٌنونة من سرعة سٌرها لٌتجسد فً شكله 

. كان هذا البشري المسربل بالرداء الحربً حتى ٌستطٌع التحدث إلٌهم وتحذٌرهم مما هو لادم.

عندما انشمت األرض تحته بالفعل وبرزت أطراؾ لعدة ذٌول سوداء اللون كانت مَوّجهة للسماء 

كزخات من مطر مناٍؾ للطبٌعة فً االتجاه  )إٌرا كال(بََصمت بسابل أسود كالماّر اتجه نحو جسد 

بالفعل.. فمن بعد أن استوعب الكمٌن الذي كان لد ولع فٌه  )إٌرا كال(من أسفل ألعلى.. تفاجؤ 

ٌبحث هو عنه كان ٌنتظره هنا تحت األرض متخفٌا أسفل لافلة عملت َكُطعم الجتذابه للتولؾ 

 والتخلً عن كٌنونته..

وكبّلتهما.. حاول المشعوذ التحّول لكٌنونته ولكنه  )إٌرا كال(أصابت لطع السابل األسود ذراعً   

للمٌام بالتحّول.. خصمه ٌعلم جٌدا نماط لوته لم ٌستطع ثنً ذراعٌه والوصول بٌدٌه لكرتً العٌنٌن 

وٌهاجمها.. برزت أجساد ورإوس الذٌول التً أفرزت السابل األسود السحري لٌستمر فوق 

ؼاضبا وهو ٌحاول عبثا التصرؾ  )إٌرا كال(الرمال بضعة من عمارب سوداء ضخمة.. زمجر 

رد جسد مادي فٌزٌابً طبٌعً إلتمام التحّول لكٌنونته.. اآلن هو بدون أٌة لدرات سحرٌة مج

وٌمكن بسهولة المضاء علٌه بواسطة أي سماوي عادي ولٌس بالضرورة أحد األسٌاد.. ٌا لها من 

 خطة ؼاٌة فً البساطة ولكنها فعّالة لدرجة ممٌتة..



 

 

ارتجت األرض أسفله ثم رأى طبمة الرمال الصفراء تنهار وتتسالط مسفرةً عن للعة ضخمة   

امل تحت سطح األرض وكانت لمم أبراجها تصل لمستوى ما تحت األرض حجرٌة تواجدت بالك

بملٌل.. امتؤلت األبراج بمبات من السماوٌٌن المسلحٌن، فً حٌن انفصلت عن الملعة نفسها 

صخرتان صؽٌرتً الحجم دابرتً الشكل، استمر على سطح كل منهما أحد األسٌاد السماوٌة.. 

ٌمهمه بشدة وهو ٌمول شامتا:)عسك( ب.. وكان سٌدة العمار (إٌشاراالمارد و) )عسك(  

لم أكن أعتمدن ساحرا ضعٌفا هكذا.. هل البد لن من التحول لهٌبتن السحرٌة لتبرز لوان  -

 السحرٌة.. لدٌم الطراز جدا أٌها المشعوذ!

والتً كانت مكفّنه تماما  (إٌشاراا وهو ٌرّكز كل نظره على السٌدة )تمام)إٌرا كال( تجاهله   

لمشة البٌضاء ولم ٌبرز من جسدها سوى أظفار ٌدٌها الطوٌلتٌن.. وكان ٌؽمؽم بؽضب:باأل  

سٌدة الصحاري.. هذا ٌفسر وجود العمارب.. -  

من سخط وإحساس ؼٌر متنامً بالهزٌمة.. هذا هو  )إٌرا كال(ال ٌمكن وصؾ ما سرى بجسد   

مدججة بالجنود تحت الرمال..  ٌختباء فٌه.. مدٌنة كاملة بملعة )عسك(المكان السّري الذي كان 

والتً  استطاعت خداعه وجعله ٌمترب من المافلة بحسن نٌّة بهٌبته ؼٌر  )عسك(وهذه هً حلٌفة 

المإثرة سحرٌا.. هً تعلم جٌدا نماط ضعفه ونماط لوته كما ٌعلم هو نماطها الموٌة والضعٌفة، 

م ٌكن للما من الموت.. إنه لِلك ولكن تمٌزت هً عنه بعنصر المفاجؤة والذي جعله لها أسٌرا.. ل

 من ما هو أكثر وأشد من الموت خطرا على نتٌجة هذه الحرب..

حتى  )إٌرا كال(أكثر من  )إٌشارا(التربت  )إٌشارا( و)عسك(،ارتمت الصخرتان الحاملتان ل  

 كاد جسدها المؽطى باأللمشة البٌضاء ٌلمس جسده، وهو ٌسمع صوتها المكتوم ٌؤتً إلٌه متحدٌا:

كنت أحتاج كٌنونتن بشدة أٌها المشعوذ.. ستجعلنً ال أُلَهر.. -  

  



 

 

 إٌشارا

  

 

 



 

 

وهو ٌدري حّك الٌمٌن أن األخطر آٍت.. ذلن المارد أحمك ولد استؽلته سٌدة  )إٌرا كال(لم ٌرّد 

 -المشعوذ-سٌؤتً به هو  )إٌرا(و )نٌنورتا(العمارب والصحاري فمط لعلمها بؤن صراعه مع 

شخصٌا لملب المعركة وهو ما كانت تنتظره بشدة منذ دهور.. عالم السحرة بٌن األسٌاد ٌعلم كل 

بكٌنونة  )إٌشارا(ع لوته وضعفه.. وإعجاب فرد منهم كل األفراد اآلخرٌن جٌدا بإمكاناته مواض

ا الفرصة اآلن على طبك من المشعوذ ورؼبتها فً االستٌبلء علٌها ال تخفى على أحد، ولد جاءته

ذهب حما.. هنان لوة تحّكمها فً لطٌع من العمارب العمبللة الوحشٌة، الذٌن كما ٌفٌدونها كجنود 

لم لبناء أسراب من المدن  متمرسٌن ولت الحرب ٌعملون كعّمال ومهندسٌن ومعمارٌٌن ولت الّسِ

ذراعٌها لٌنحسر  )إٌشارا(ن ترفع واجد كلها.. اآلتحت الصحراء ال ٌعلم أحٌد كم عددها وال أٌن تت

جزء من المماش األبٌض عن ذراعٌن بلون الثلج، امتدت أصابع الٌدٌن ذوات األظفار السوداء 

لتمبض بموة على كرتً العٌنٌن.. أطلك المشعوذ صرخة  )إٌرا كال(الطوٌلة داخل خوذة رأس 

لجسدها لوهلة لبل أن  ؼضب عاتٌة وهً تعتصر الكرتٌن.. تذبذبت األلمشة البٌضاء المدثرة

تختفً تماما مع جسدها وٌتبمى فمط كتلة تدور حول نفسها من دخان أبٌض أشبه بسحابة صؽٌرة، 

المكفن بالبٌاض مع إنها كٌنونتها الجدٌدة التً ظلت تدور للحظات لبل أن تختفً لٌعود الجسد 

الظافرة: )عسك(الموي بالمكان الذي امتزج بضحكات  )إٌشارا(صوت   

لن كٌنونتن اآلن.. ال.. أمتلن كٌنونتً ولٌست كٌنونتن.. أنت لم تعد سوى كٌان سماوي أمت -

كعامة الناس بدون أٌة لدرات سحرٌة.. أما أنا فلمد أضفت اآلن فمط لمبا جدٌدا لً ٌظهر إمكاناتً 

خ السحرٌة الجدٌدة.. لمد أصبح بإمكانً التنمل بٌن األماكن بسهولة ورإٌة ما ٌبعد عشرات الفراس

 وأنا بموضعً.. أصبحت اآلن سٌدة الصحاري وسٌدة العمارب و.. والمشعوذة!

 )عسك(ممهورا ولد تولؾ عمله عن التفكٌر تماما، ولم ٌلتفت حتى للمارد  )إٌرا كال(صمت   

بتشّؾ: )إٌشارا(وهو ٌسؤل   

هل لً أن ألتله اآلن؟ -  

ردت علٌه بصرامة:    

لٌعلما ما سٌواجهانه.. وال تَخؾ شٌبا فبل ٌوجد لً  )نٌنورتا(ال لَتل.. اتركه ٌعود لمرٌنه ولسٌده  -

نّد اآلن بالمملكة السماوٌة كلها.. ما سٌمّصه علٌهما سٌفٌدنا أكثر من ألؾ جندي فً التؤثٌر سلبًا 

 على معنوٌاتهما ومعنوٌات جنودهما..

سؤلها بملك:    

الرمال؟وماذا لو أفصح لهم عن مكان تمركزنا بهذه المدٌنة تحت  -  

أجابته باستعبلء:    



 

 

دعه ٌمص لهم ما رآه.. ٌمص لهم عن مدٌنة العمارب والتً بها جٌوشنا وللعتنا الحصٌنة والتً  -

تمع بشكل استثنابً تحت الرمال.. ولكن هل سٌستطٌع وصؾ مكانها بالفعل وسط الكثبان الرملٌة 

ل على ثبلثة من مدنً السفلٌة دون أن المتطابمة؟ أال تعلم بؤنه أثناء استكشافه شرلا لد مّر بالفع

ٌدري أو تشعر بها كٌنونته؟! ال تملك أٌها المارد وال تحمل هّم شٌبا ودع التخطٌط لً وال تفكر 

والذي البد وأن ٌنتهً نهاٌة مخالفة للنهاٌة السابمة.. )إٌرا(سوى بنزالن المادم ضد   

و ٌزمجر لاببل:ولكنه اضطر إلبداء االستحسان وه )عسك(لم ٌرق األمر ل    

هذا جٌد.. فالحرب لادمة على كل حال وسٌموت لرٌنه بحّد سٌفً.. -  

)إٌرا كال(:ثم صاح ب    

انصرؾ اآلن لبل أن ٌؽٌر أحدنا رأٌه.. -  

ولد صارت تمهمه: )إٌشارا(وأضافت     

تن أٌها المشعوذ السابك.. ولتكن أمنٌ )ماراد(سٌرا على لدمٌن مسافة الصحراء كلها حتى مدٌنة  -

 أن تصل سلٌما!          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

سٌد األشكال-37  

 )أور( السماوٌة..

حول المعبد الربٌسً.. مزٌج الهمهمات والهمسات اختفى وسط الصٌاح  )أور(تجّمع كل أهل     

والجلبة الناجمة عن حركات خطوات ال تتولؾ.. خطوات العامة الذٌن جذب بعضهم صوت 

انفجار كرة )كالٌبوم( السحرٌة، وجذب البعض اآلخر أضواء االنفجار وسٌل األتربة الذي مؤل 

لفت األبصار عند ذلن الصؾ من الجنود الذي منعهم من المنطمة التً تواجه مدخل المعبد.. تو

االلتراب ملّوحٌن لهم بالدروع أن ٌبتعدوا من المكان، ولكن لم ٌزدهم هذا إال إصراًرا على 

التجمهر.. تناللت األلسن خبر معركة ضارٌة بداخل للب المعبد.. لال لابل بؤن الكاهن األكبر 

كثر خطورة.. تحدثت امرأة عن رإٌتها للنسر حامً مصاب.. أضاؾ ثاٍن همًسا بما هو أشد وأ

الكاهن وهو ٌسمط مٌتا بداخل للب المعبد.. رأى أحد التجار اثنٌن من رجال الكاهن ٌجّران 

من لدمٌه وٌحبسانه بداخل المعبد بعد أن أصابه الكاهن األكبر  -على األرجح جاسوسا–شخصا 

هنان ثمة شٌبا ٌحدث بالداخل، وتصمٌم  بسحره.. تضاربت األلوال ولكن اتفمت كلها على أن

 الجنود على منعهم من الولوؾ أمام مدخل المعبد ٌإٌد هذا الخبر بشدة..

السماوٌة ٌختلؾ عن تصمٌم مثٌلتها البشرٌة فً وجود معبد السٌد )أور( كان تصمٌم مدٌنة   

لمتحجر.. مجرد األسطوانً خلؾ المعبد مباشرةً وفوق تلة متوسطة االرتفاع من التراب ا )سٌن(

هو حاكم هذه المدٌنة لبل أن )سٌن( َمعلم ٌمُّص فترة ما لبل ُحكم الكاهن األكبر عندما كان السٌد 

ٌخرج علٌه أهلها متظاهرٌن راؼبٌن فً أن ٌحكمهم الكاهن األعلى بعد أن ساءت األمور 

ه للشعب بوضع االلتصادٌة بالبلدة رؼم مواردها الوفٌرة.. وبفضل شعبٌة الكاهن األكبر ووعود

لجانب الكاهن  )أداد(خطط واضحة وشفافة لبلستفادة من إمكانات البلدة.. وكذلن ولوؾ السٌد 

لبلنسحاب بصمت  )سٌن(األكبر وتلوٌحه بالتدخل فً حالة إبداء )سٌن( الرفض بالموة.. اضطر 

 متوعدا الكاهن األكبر باالنتمام منه ٌوما ما..

ٌتمٌز من الؽٌظ.. ٌنظر بعدم تصدٌك لجثتً الكاهن  )أور(ش بداخل للب المعبد كان لابد جٌو  

األكبر ونسره الطازجتٌن وٌملب كفا على كؾ، لسان حاله ٌمول ما الذي حدث هنا فً للب 

المعبد؟ كٌؾ تمكن شخص ما من تجاوز الكاهن األكبر بسحره ثم المٌام باؼتٌاله وكذلن التخلص 

مختفٌا بهذه السهولة والسرعة أٌضا؟ والسإال األهم من نسره الحامً؟ ثم كٌؾ تمكن من الفرار 

ما الذي ٌنبؽً علٌه أن ٌفعله اآلن؟ الشعب على أبواب المعبد ولن ٌهدبهم إال رإٌتهم لكاهنهم 

األكبر فً أتم صحة ٌطمبنهم بكلماته وٌعٌدهم لمنازلهم وحٌاتهم السابمة.. أما اآلن فما عساه أن 

د بكلماته وسٌفهمون من خروجه لهم بمفرده أن مكروها ما لد ٌفعل فً هذه الورطة؟ لن ٌمتنع أح

..)أور(ألّم بالكاهن األكبر.. وهو ما ٌعنً للجمٌع سموط دولة   



 

 

وبٌنما هو ٌذرع للب المعبد ذهابا وجٌبة ودماؼه ٌكاد ٌنفجر من التفكٌر، شعر وكؤن أصوات   

ده ٌمول له بانفعال موجز:الناس تخفت ببطء حتى كادت أن تنعدم، ومعها دخل علٌه أحد جنو  

!)سٌن(لمد عاد السٌد  -  

ردد لابد الجٌوش بذهول:    

؟؟)سٌن(السٌد  -  

ثم ضؽط بؤسنانه العلٌا على شفته السفلى حتى أدماها من االنفعال لاببل بسخط ال متناهً:    

ومن ؼٌره ٌخطط الؼتٌال كاهننا األكبر ولكن.. كٌؾ؟! -  

ثم المعبد نفسه بخطوات ألرب للعدو، وخلفه أعاد جنوده  ثم سارع بالخروج من للب المعبد  

تجمٌع أنفسهم فً صفوؾ طولٌة وتحركوا حوله صانعٌن دابرة كبٌرة لحماٌته، استهدؾ المابد 

وهو ٌؽمؽم بسخط: )سٌن(تلن التلّة التً ٌتواجد فولها معبد   

استمرار وجود هذا المعبد كان خطؤً فادحا..  -  

ن تحت التلّة بالفعل، وألمى نظرة ساخطة على النور الساطع الذي كان الحظ وجود أؼلب السكا  

والذي  )سٌن(ٌشع من الكرة المتربعة فوق لمة المعبد األسطوانً ممثلةً لرص الممر عبلمة السٌد 

.. وهو ما ٌبدو أنه ٌحدث )أور(سٌدا ألهل )سٌن( لم ٌضًء من سنوات عدٌدة كان حٌنها 

 مجددا..

ة بؽلظة لٌفسحوا ممرا آمنا ٌسٌر خبلله لابد الجٌوش، ولكن لم ٌكن أي من دفع الجنود العام  

المتواجدٌن ٌولً الجنود أي اهتمام، فمد تركزت كل العٌون وشخصت األبصار نحو ذلن العجوز 

العمبلق ذو اللحٌة الطوٌلة والذي كان ٌهبط بتإدة من السماء، وتولؾ للٌبل أمام لرص الممر 

حظات، وكؤنه كسوفا كلٌا للممر، ثم أكمل جسده هبوطه الدرامً حتى المضًء لٌخفً نوره لل

 استوى فوق التلة أمام باب المعبد.. ٌنظر للناس بعٌون بٌضاء تشع نورا نافس نور الممر ذاته..

تمدم المابد الجمع من العامة والجنود، ونظر للعجوز ذي العٌنٌن المضٌبتٌن ملٌا لبل أن ٌهمس   

 ببؽض ال متناه:

!)سٌن(لسٌد ا -  

رفع )سٌن( ٌدٌه وهو ٌطٌر هابطا التلة لاصدا التوجه نحو لابد الجٌوش مباشرة، ارتجؾ الجنود   

ٌمترب، لم ٌتركوا أماكنهم ولم ٌنفضوا من حول لابدهم ولكنهم كانوا ٌعرفون  )سٌن(مع مرآهم ل

 حك المعرفة أنه من العبث الهجوم على أحد األسٌاد..



 

 

ة من لابد الجٌوش الذي لم ٌباِل به وصاح بموة:على مساف )سٌن(تولؾ     

.. معبد الكاهن سٌظل هو ممر الحكم حتى لو فمد كاهنه األكبر!)أور(لن تعود ثانٌةً لحكم مدٌنة  -  

هذه المرة وهو ٌمول بصوت رخٌم سمعه الجمٌع وكؤنه لام بمضاعفة حدة  )سٌن(ابتسم له   

 صوته:

فمدتم كاهنكم األعلى!أنت تعلن للجمٌع إذًا أنكم لد   -  

  

 

 



 

 

 سٌن

 

 

 



 

 

أؼلك المابد فمه ؼاضبا ولد ارتج علٌه، كبلمه لم ٌكن موفما سواء فً المضمون أو التولٌت..  

 تصاعدت أصوات االعتراض والدهشة من أفواه العامة.. لمد مات الكاهن األكبر! 

منتشٌا بما ٌموله: )سٌن(أكمل     

بنفسن واالستبثار  )أور(مات الكاهن وكنت تود إخفاء األمر عن الشعب.. كنت تود إدارة  -

 بخٌراتها لن ولجٌشن.. 

سارع المابد بنفً التهمة مع تلن النظرات المعادٌة التً لمحها فً بعض العٌون:    

البد أن  بَحبن كذبة ساذجة كهذه.. )أور(أنت تكذب فمط لتؤلٌب الشعب.. ال ٌمكنن أن تحكم  -

البشرٌة وال ٌنبؽً اإلخبلل بتوازن ما بٌن  )أور(ٌحكم مدٌنتنا كاهن.. نحن مدٌنة دٌنٌة كمدٌنة 

 العالمٌن..

ببساطة مشٌرا خلفه:)سٌن( لال     

ما زال حٌا معافى وجاء اآلن لٌعلن للناس عن تفاصٌل )أور( لدٌنا كاهن بالفعل.. كاهن مدٌنة  -

..)أور(الؼتٌاله وحكم  المإامرة التً كنت تحٌكها ضده  

.. رآه لابد الجٌوش على حمٌمته بجسد )سٌن(ثار الجمع مع رإٌتهم للكابن الذي ظهر من خلؾ    

العمبلق.. نظر له المابد  )سٌن(صؽٌر فً حجم أجساد العامة كان مختفٌا منذ البداٌة خلؾ جسد 

م لم ٌروا المرد فً عالمهم بدهشة متؤمبل مبلمحه المنفّرة.. لو كان بشرا لوصفه كالمرد ولكنه

السماوي.. وجه أحمر اللون ضخم ممارنةً بالجسد، عٌنان تحتبلن نصؾ الوجه وفم عرٌض 

ضخم الشفتٌن، أذنان طوٌلتان منتصبتان لؤلعلى، صدر وأطراؾ مشعرة بجسد أحمراللون.. 

 وكان ٌنظر نحو لابد الجٌوش وٌبتسم باستهزاء..

ماما، لم ٌروه لردا أحمر اللون وإنما رأوه كاهنهم األكبر سلٌما ولكن ما رآه العامة كان مختلفا ت

معافى ٌنظر لهم بابتسامة عرٌضة، فانطلمت صٌحات التهلٌل وصرخات الفرحة لٌضج المكان 

 بضوضاء كلها سعادة.. دمعت 

 

 

 

 



 

 

سٌد األشكال )مٌرمٌكال(

 
 

لاببل بصوت مرتفع لوي العٌون ورلصت الخصور وارتفعت األٌادي بحبور.. فرد علٌهم الكاهن 

 وهو ٌشٌر لهم بٌدٌه:



 

 

ٌتم من خبللها حكم مدٌنتنا العظٌمة  )سٌن(.. لمد توصلت التفالٌة مع السٌد )أور(ٌا أهل  -

سٌد من أسٌاد السماء.. )أور(بواسطته من خبللً.. سٌزٌد الخٌر وٌعّم الرخاء.. البد وأن ٌكون ل  

ثم نظر لمابد الجٌوش باحتمار مضٌفا:    

بد من نبذ كل ؼادر لاتل طماع!وال -  

انملبت الهتافات كلها ضد لابد الجٌوش.. حتى جنوده ابتعدوا عنه كما لو كان مجذوما واتخذوا   

صؾ العامة.. كاد المابد ٌجن وهو ٌرى المرد األحمر ٌضحن بسخرٌة وهو ٌشٌر له باستفزاز.. 

نه؟ ماذا دهاكم أٌها الناس؟ أي سحر ألمى نظرة ؼاضبة على الحشد ثم أعاد النظر للمرد.. أال ترو

أصابكم به وجعلكم ترون حٌوانه الكرٌه وكؤنه كاهنكم األثٌر؟ ٌا لها من مإامرة خبٌثة تمكن بها 

والتخلص من كاهنها األكبر فً ضربة واحدة.. ولكن كٌؾ؟ ال  )أور(من إعادة احتبلل  )سٌن(

 زال ال ٌفهم كٌؾ فعلها السٌد الخبٌث..

تدوي فً األرجاء: )سٌن(مرد األحمر ببطء وكلمات الترب منه ال    

وبالرؼم من كل هذا فمد سامحن الكاهن األكبر.. لن ٌتم حبسن.. فمدت فمط منصبن كمابد  -

ولكنن ستظل حٌا معافى.. أّي تسامح تملن أٌها الكاهن العظٌم؟! )أور(لجٌوش   

ٌه بترحاب.. فمد المابد صوابه رأى الجمٌع كاهنهم األكبر ٌمترب من لابد الجٌوش فاردا ذراع  

وحسن تمدٌره لؤلمور وسارع بإخراج سٌفه من ؼمده واثبا نحو الكاهن كما ٌراه كمرد أحمر 

مستفز.. تعالت شهمات الناس من صدمة ما ٌرونه بؤعٌنهم والذي ترجمته عمولهم بؤن المابد 

وٌرٌد أن  -ا معهرؼم كون الكاهن األكبر كرٌم–الخابن ٌرفض أن ٌرضى بتجرٌده من منصبه 

.. صاح لابد الجٌوش وهو )سٌن(ٌتمم ما لم ٌنجح فً فعله وٌمتل الكاهن بٌده.. تراجع كاهن 

ٌنوي لتله.. انطلمت الصٌحات من الحلوق.. التلوا الخابن.. انمذوا الكاهن األكبر.. ارتسمت 

وهو ٌشٌر نحو لابد الجٌوش مؽمؽما: )سٌن(ابتسامة طفٌفة على وجه   

العظٌم.. )أور(دتم شعب لكم ما أر -  

لمر فضً صؽٌر، ظل ٌدور حول محوره للحظات لبل أن تنبعث منه أصابع ٌدٌه  تجسد بٌن  

طالة هابلة من نور مصدرةً فحٌحا مرعبا استهدفت جسد لابد الجٌوش.. أصابت األشعة البٌضاء 

لع من صدره شدٌدة السطوع صدر المابد وألمته للخلؾ لٌسمط على ظهره، وشرارات من لهب تند

تحت الدروع التً كانت تسٌل ولد أذابتها لوة الطالة المحرلة، مختلطة بخٌوط من دماء اندفعت 

من تحت لباسه الحربً وؼطت لدمٌه وصارت تمّطر على الرمال.. واستلمى شاخصا ببصره 

زال ٌعمل للسماء ٌُخِرج آخر أنفاسه المذهولة للدنٌا التً كان ٌؽادرها اآلن.. بٌنما كان عمله ما 



 

 

الساحر وهو  )سٌن(وبكل طالته.. فمد تحّول عمله لجهاز استمبال ألفكار ورإى لام ببثها كاهن 

 ٌتمتم ساخرا: 

استمتع بالحمٌمة فً آخر لحظات حٌاتن! -  

وهو ٌمؾ وجها لوجه أمام السٌد  -)الرسا(سٌد - )شمش(رأى المابد وهو ٌحتضر رإٌة للسٌد   

:بثمة )سٌن(ٌمول ل)شمش( ٌمؾ بجوار  المردالساحر كان ..فً حٌن )سٌن(  

متلن خٌرات فً الوالع ولكننا سنفمد واحدا أو اثنٌن على األكثر لن نفمد جندٌا واحدا.. ربما سن -

لٌؽتالوا الكاهن  )الرسا(لناصً  اثنٌن من سنرسلبدون أن ٌتحرن جٌشن لٌد أنملة..  )أور(مدٌنة 

جواب حٌنها تبدأ الخطة األكبر.. سٌعلم بالطبع فهو ساحر أرٌب.. وعندما ٌتم احتجازهما لبلست

سٌد كساحر متشّكل، بل فً حمٌمة األمر وبمنتهى التواضع فؤنا  الربٌسٌة والتً تعتمد على لدرتً

 -)مٌرمٌكال(السٌد -أنا األشكال كلها والمادر على التشكل فً أي هٌبة ألي شخص بكل ذكرٌاته.. 

على األبواب.. نرٌد هذه )الرسا( .. سنجعل المناصٌن االثنٌن ٌإمنان حما بؤن جٌوش سؤبدأ عملً

من األسٌرٌن..  فً نفس  الرسالة أن تصل لكاهنهم األكبر حرفٌا.. ستصله بمجرد تهدٌده ألي

عن استطبلع وجود على لدرات الكاهن األكبر للحظات بحٌث ٌعجز اللحظة سؤلوم بالتؤثٌر 

.. لدراتًالجٌوش من عدم وجوده.. سٌضطرب فهو ال ٌتولع مواجهة ساحر بمدرات مثل 

على  )الرسا(سٌضطر لبلتصال بمابد جٌوشه كؤّول ما ٌتبادر لذهنه فً حالة احتشاد جٌوش 

لوم سؤتدخل فً شكل لابد جٌوشهم وأاألبواب.. سٌموم بإرسال نسره الحامً الستدعابه.. هنا 

وفمدانه لجزء  ، فضبل عن اضطراب الكاهنلمدومه ولّع الكاهنتٌال الكاهن األكبر مستؽبل تباؼ

سؤلوم بمهمة االؼتٌال بسهولة فؤنا محارب ال ٌشك لً ؼبار ولست مجرد ساحر من لدراته.. 

أظهر تاركا التهمة تلتصك بمابد الجٌوش كماتل للكاهن األكبر.. بعدها  متشكل، ثم أسارع باالختفاء

.. وما سٌحدث بعدها من جنون )أور(لحكم )سٌن( هٌبة الكاهن األكبر معلنا تفاهمه مع السٌد  فً

لمابد الجٌوش سٌتكفل بملب للوب العامة ومشاعرهم ضده بحٌث سٌتمبلون التخلص منه كما تمبلوا 

بسهولة.. )سٌن(عودة السٌد   

ٌة هً آخر ما رآه فً حٌاتهرلبل فمد لابد الجٌوش وعٌه واتصاله بعالم األحٌاء لتكون هذه الرإ  

 أن ٌموت فً كمد..   

 )أور(الجدٌد ككاهنه وكاهن  لٌمؾ بجانب سٌدهتصاٌح الجمع.. تراجع الساحر المرد المتشكل   

اآلن إلى جانب هتافات باسم الكاهن األكبر.. ابتسم لهم  )سٌن(ٌهتؾ باسم السٌد الكل كان  ..شكبًل 

:)مٌرمٌكال(ابتسامة عرٌضة وهو ٌهمس فً أذن سٌد األشكال السٌد  )سٌن(  

هنٌبا لن سٌد األشكال منصب الكاهن الكبر.. -  



 

 

رد علٌه سٌد األشكال وهو ٌشٌر للرجال:    

..)أور(هنٌبا لنا  -  

على ظهره بخفة لاببل: )سٌن(ربّت     

ٌن ممن والءهم لمدٌنتهم لد ٌعٌمنا ال تنَس استبدال كل رجال الكاهن الؽابر ولابد الجٌوش األلرب -

)الرسا(..وبٌن  )أور(فً خطتنا المستمبلٌة اللتسام الخٌرات بٌن   

هّز سٌد االشكال رأسه بتفهم وهو ٌتحرن هابطا التلة ولد بدأ حشد من رجال الكاهن السابك   

 ٌركضون نحوه لٌصطحبوه للمعبد الربٌسً، لاببل:

.. وكما فً السماء سٌكون فً )سٌن(مدٌنة السٌد  ور()أ.. لمد صارت )سٌن(ال تملك سٌد  -

 األرض أٌضا..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

النمرود-38  

 )بابل( البشرٌة.. هٌكل اإلله )مردوخ(..

ولؾ المنّجم ٌلهث لبالة مدخل الهٌكل ٌحدق بمهابة للمبنى الذي كان أشبه بمصر،   

ًّ فوق ربوة عالٌة ٌكاد ارتفاعها ٌتجاوز الخمسٌن مترا، للمدخل طرٌك ممهد من  مبن

األرض تشؽله درجات سلم من اآلجر تصعد بزاوٌة حادة تنهن صاعدها.. فوق الهٌكل 

، زلورة تم )بابل(م على اإلطبلق بكل ببلد تراصت سبع طوابك لزلورة هً األضخ

بناء طوابمها من اآلجر ولكن تمٌزت درجات سبللمها اللولبٌة بكونها من األحجار والتً 

ككل.. وكذلن كان الهٌكل أسفل الزلورة مبنً بالكامل من  )بابل(كان وجودها نادرا ب

بالطابك السابع، كان الحجارة النادرة، مثله كؽرفة المعبد البدٌعة فوق لمة الزلورة 

الهٌكل ٌمثل لاعدة الزلورة ولمة الربوة الترابٌة، جدرانه تلمع بما تزٌنت به من لرمٌد 

أزرق بدٌع ٌعكس أشعة الشمس وٌملل من حدة لهٌبها أٌضا على َمن بداخله، تناثرت 

 حول الهٌكل العمدان الضخمة النحاسٌة التً كانت ُمَطعَّمة بمواد ملونة أشبه باألحجار

الكرٌمة، تؤلمت األفارٌز المزٌنة لممم العمدان بؤحجار فسٌفساء زرلاء، بٌنما من الداخل 

كانت الجدران مكسوة بؤلواح من األخشاب النادرة كاألَرز والسرو، وكانت مطعمة 

بالرخام والمرمر والعمٌك الظفري والٌمانً والذهب.. تزٌَّن مدخل المعبد وِجهاته 

ئلله مردوخ وبعض التماثٌل لثٌران نحاسٌة ورإوس بمر من األربعة بتماثٌل عدٌدة ل

 فضة.. وكان هنان كثٌر من الذهب الذي ٌطلً األرولة واألسمؾ بالداخل بإسراؾ..

تنهد المنّجم لبل أن ٌدلؾ للهٌكل متجاوزا المدخل المزدان بالتماثٌل والعمدان.. كان   

ذي بدء ٌمٌنا لٌلج ؼرفة واسعة  الهٌكل ٌضج بالحٌاة من الداخل.. انعطؾ المنّجم بادئ

تناثرت فٌها أجولة ألطعمة طازجة وفواكه ٌانعة متعددة األصناؾ ولطع من لحوم بمر 

ممطعة بعناٌة ومؽطاة وأكوام من أصواؾ وأوانً فخارٌة.. كانت هذه الؽرفة هً بمثابة 

له مخزن لما ٌتم تورٌده للهٌكل باستمرار كعطاٌا وهبات وكذلن ضرابب من الشعب لئل

وممثلٌه من كهنة.. اعتدل اثنان من العبٌد كانا ٌمومان برص بعض من أجولة  )مردوخ(

التمر والتٌن التً وردت حدٌثا للؽرفة لما رأوا المنّجم ثم انتفضا وانحنٌا فً رهبة 

تاركٌن ما بؤٌدٌهم من عمل، فؤشار لهم المنّجم بصمت لٌستؤنفا عملهما وهو ٌمرأ كلمات 

ر تمول: ) إن الضؤن فداء للحم اآلدمٌٌن.. افتِد حٌاتن أٌها منموشة على الجدا



 

 

اإلنسان..(.. وابتسم عندما تذكر ما ٌعلّمه للناس فً الدروس الدٌنٌة بؤن اآللهة كانت فً 

بادئ األمر تفّضل لحم اآلدمٌٌن، فلما ارتمت أخبلق الناس لم تجد اآللهة بدا من االلتناع 

ى االلتزام باألخبلق الحمٌدة وعدم الؽوص فً بلحم الحٌوان.. مما شجع الناس عل

 طرٌك الشر وإال لد تؽٌر اآللهة من رأٌها فً طعامها األول األثٌر لدٌها!

ؼادر الؽرفة ومر من خبلل رواق واسع مضاء بمشاعل طٌنٌة باألرض والسمؾ   

وش فؤحالت ظلمته نهارا، ثم انعطؾ ٌمٌنا لٌدخل ؼرفة ثانٌة أكثر اتساعا من األولى منم

على بابها الخشبً المفتوح )مدرسة الخط والحساب االبتدابٌة(، ألمى نظرة خاطفة فرأى 

المعلم جالسا وأمامه عدة صفوؾ من األطفال كل  ممسكا رلٌمه بٌده ٌخط بملمه رموزه 

المسمارٌة، بٌنما تمٌز صؾ أخٌر بؤن أطفاله كانوا ممسكٌن بؤوراق من البردي 

رة بالمداد، كانت المدرسة متمدمة بما ٌكفً لتموم بتدرٌس وٌرسمون علٌها  برٌشة مؽمو

نوعً الكتابة المعروفٌن ولتها بالعالم المدٌم، فهز المنّجم رأسه استحسانا وكلمات المعلم 

تتناهى إلى أذنٌه وهو ٌمول: ) إن اإلنسان فً أول خلمه لم ٌكن ٌعرؾ شٌبا عن خبز 

ٌن على وجوههم.. ٌمتلعون األعشاب ٌإكل أو ثٌاب تلبس.. فكان الناس ٌمشون منكب

بؤفواههم لٌمتاتوا بها كما تمتات األؼنام.. وٌشربون الماء من حفر باألرض..( لمحه 

المعلم فهز رأسه محٌٌا بصمت فؤشار له المنجم مبتسما.. كانت المدارس الملحمة 

بالهٌكل ٌعلم فٌها الكهنة والمعلمون الخط والحساب وٌؽرسون فً نفوسهم مبادئ 

لوطنٌة والصبلح، وكذلن ٌعدون بعضهم للمهنة العلٌا مهنة الكتابة.. ولكن كانوا ا

ٌعلمون أٌضا العلوم وٌلمنون األساطٌر، اتخذ الكهنة من األساطٌر سبٌبل لتعلٌم الناس ما 

ٌرٌدونه هم وحكامهم لٌتمكنوا من السٌطرة علٌهم باسم الدٌن والذي كان الناس ٌمدسونه 

ام ألن ٌهبوا حٌاتهم لآللهة، باإلضافة لما ٌهبونه للهٌكل من لرابٌن بشدة وعلى استعداد ت

من مال وطعام وحتى عبٌد وزوجات.. فؤثرى الكهنة من هذه المرابٌن وعبل شؤنهم حتى 

.. لدرجة أن منهم من كان )بابل(أصبحوا أكثر الطبمات ماال وأعظمها لوةً بكل ببلد 

د من األحرار فً أولات نادرة ضد ٌتصرؾ فً معظم شإون الحكم.. ربما ثار عد

ابتزازهم ولكن كانت تمالٌد العوام الدٌنٌة لد شاخت عبر األجٌال، وتؤصلت فٌها 

األسالٌب المدٌمة المتلونة بصبؽة الدٌن المسٌطر بواسطة الكهنة الذٌن كانوا ٌعاَملوا 

ما خّطته لهم بالتبجٌل والتمدٌس.. فالناس ال ٌترددون فً دفع أؼلى األثمان لكً ٌعودوا ل



 

 

أساطٌرهم ووّرثها لهم أجدادهم عبر العصور.. فصارت تراثا محفوظا بالعمول ال 

 ٌمبلون مسَّه وال ٌجرإون على تؽٌٌره..

نفض المنّجم عنه أفكاره وهو ٌؽادر ؼرفة المدرسة وٌعبر صالة فسٌحة تم حفر ببر   

لتتدفك ألعلى  عمٌك بمنتصفها، كانت الماء تتفجر من أسفله بواسطة مضخات ضخمة

عبر مواسٌر حجرٌة كبٌرة تنتهً بالطابك السابع األعلى من الزلورة حٌث تتجمع فً 

خزان معدنً مستطٌل، ثم تخرج منه المٌاه المخزنة لتبدأ بري الماء لؽرفة معبد اإلله 

بممة الزلورة ثم تنحدر لتندفع لؤلسفل بموة الجاذبٌة لتعطً كل طابك لسطا  )مردوخ(

 من الماء..

تخطاه المنّجم لٌنعطؾ ٌسارا فٌرى ؼرفة امتؤلت بجواٍر حسان عراٌا كان ٌمؾ   

أمامهم أحد الكهنة ٌتفحصهم واحدة تلو األخرى بعٌون فارؼة من الشهوة، ٌضرب 

بعٌنٌه فً كل جزء من جسدها وٌملبها ٌمٌنا وٌسارا بٌدٌه كما لو كانت حٌوانا ألٌفا لبل 

سٌتم طردها خارج الهٌكل.. وربما فازت أكثرهن  أن ٌحدد هل تصلح لخدمة الكهنة أم

 )مردوخ(جماال وفتنة باإللامة لمدة أٌام بالؽرفة العلٌا بالممة حٌث ٌتم خدمة اإلله 

شخصٌا.. وهو شرؾ ال ٌعلوه شرؾ.. لم تكن أي فتاة ترى شٌبا من العار فً خدمة 

لتخفٌؾ ما ٌعتري حٌاة  الهٌكل بهذا النحو، بل كان أبوها ٌفخر بؤن ٌهب جمالها ومفاتنها

الكاهن الممدسة من ملل.. وكان ٌحتفل بإدخال ابنته فً هذه الخدمة الممدسة وٌمرب 

 المرابٌن فً احتفال تنهشه فٌها أعٌن الحاسدٌن!

أولؾ الكاهن عمله ولام بتحٌة المنجم مبتسما، فاتجه المنجم نحوه فلفتت نظره فتاة   

د ٌخرجه عن اتزانه، فتولؾ لوهلة ولد ذات جمال ٌكاد ٌضًء الؽرفة، وجسد كا

 اضطربت أنفاسه لبل أن ٌمول للكاهن:

ٌبدو أنن وجدت مرشحة لخدمة اإلله بالممة.. -  

أومؤ الكاهن برأسه إٌجابا ولم ٌرد وهو ٌشٌر نحوها لاببل:    

بِكر ال تشوبها شاببة.. إنه ٌوم مجٌد حما.. -  

لكاهن على رؾ حجري خلفه، فنظر أخرج المنّجم أؼراضا من جٌبه ووضعها أمام ا  

 الكاهن لؤلؼراض بتعجب فسارع المنجم بالمول موضحا:



 

 

أؼراض تخلت عنها الملكة فرأٌت أنها لد تفٌد مرشحتنا الفابرة هذه.. -  

ثم بدأ ٌشٌر بؤصابعه لكل ؼرض على حدة:    

هذه مدهنة صؽٌرة من دهن أزرق مشرب بالخضرة.. هذه دبابٌس من ذهب ٌمكنن  -

البلزورد على رإوسها.. هذه مثبنة علٌها لشرة من الذهب المخرم ومعها ملعمتها رإٌة 

الصؽٌرة ألخذ الصبؽة الحمراء المدهنة.. أما هذه العصا المعدنٌة فٌستعان بها على 

ملوسة الجلد.. وهذا الملمط ٌستعمل لتزجٌج الحاجبٌن أو لنزع ما لٌس مرؼوبا من شعر 

صنوعة من أسبلن الذهب ومنها المطعم بفصوص الجسد.. وهان بعض الخواتم الم

 البلزورد.. وهذا عمد من الذهب المنموش والبلزورد.. 

هز الكاهن رأسه مستحسنا وألمى نظرة خاطفة على حسناء المعبد المختارة لبل أن   

 ٌمول:

تستحك هذه الجارٌة أؼراضا ملكٌة كهذه لتظهر جمالها..  -  

شٌر له لاببل:ربت المنّجم على كتفه لبل أن ٌ    

استمر فً العمل الجٌد.. -  

ثم ؼادر الؽرفة وهو ٌمنًّ نفسه بلٌلة مع هذه الحسناء البضة بالفراش البارد الرالد   

بؽرفة معبده فوق لمة الزلورة.. هو المنّجم أعلى الكهنة )مردوخ( خلؾ تمثال اإلله 

باألرض  )مردوخ(اإلله  رتبةً بالهٌكل وٌعلم أنه سٌنال هذه المتعة، ولعدة أٌام.. ممثل

وله كل ما لئلله من حموق.. انعطؾ سٌره لٌدور حول نافورة ضخمة من رخام كانت 

تضخ الماء ضخا وتنثره على شكل دابرة كاملة حولها، بعدها وجد جمٌع الكهنة ولد 

كانوا متجمعٌن بداخل ؼرفة الكهنة بملب الهٌكل، ٌتهامسون فٌما بٌنهم ولد عبل صوت 

، لم ٌكن حدٌثهم جدٌا على أؼلب الظن وكانوا فمط ٌنتظرون المنجم لبدء البعض اآلخر

 الحدٌث الرسمً..

لّما لمحته األعٌن انخفضت األصوات وتولؾ الهمس، اعتدلوا جمٌعا لٌستمبلوه   

باحترام خافضً رإوسهم، تحرن ببطء حتى تولؾ أمام كرسٌه على رأس المنضدة 

على الفور..المستطٌلة وجلس بهدوء فتبعه الجمٌع   

تحدثوا وتباحثوا للٌبل بشؤن بعض مواضٌع الهٌكل، ثم لال المنجم:    



 

 

أصبحت اآلن ترعى  )إٌنانا(حامٌة إلهٌة جدٌدة.. اإللهة  )بابل(لمد أصبح لدٌنا ب -

 راعٌنا العادل الملن )حمورابً(..

تصاعدت صٌحات الفرحة وهنؤ بعضهم بعضا، مإكدٌن أن هذا لدٌر كان البد منه   

ملن عظٌم مثل )حمورابً( أن ٌحمٌه إلهان اثنان عظٌمان معا، فؤضاؾ المنجم:ل  

أبلؽوا مهندس الهٌكل بؤن ٌتخٌر مكانا عالٌا لٌبدأ تصمٌم معبد فخم ٌلٌك باإللهة  -

.. ولكن لٌس بعلو هذا الهٌكل بالطبع..)إٌنانا(  

أشار أحدهم بؤنه سٌتولى هذه المهمة، فؤراد المنجم أن ٌضٌؾ مزٌدا من  األوامر   

الجٌدة، ولكنه شعر بآالم حادة برأسه اكتنفته فً لحظة وعصفت به، رفع ٌدٌه لٌمسن 

جانبً رأسه ولد هجم طنٌن مإذي على أذنٌه وكاد ٌمزلهما، نظر له الكهنة بملك عندما 

ه معتصرا إٌاها بموة، وُخٌّل للمنجم أنه سمع صوتا ٌخبره أحنى رأسه ممسكا إٌاها بٌدٌ

بالذهاب لؽرفته الخاصة بطرؾ الهٌكل، ؼرفته األشبه بالمحراب والتً ٌتؤمل فٌها 

النجوم عبر السمؾ المشرؾ على السماء مباشرةً، وٌخط فٌها تنبإاته التً تؽٌر أحٌانا 

ففتح عٌنٌه مبتسما بإنهان رادا  سٌر لرارات الحاكم نفسه.. سؤله كاهن إن كانت به علة

بؤن علٌه أن ٌنصرؾ اآلن لمحرابه ألمر ضروري خطر على باله، طمؤنهم على حاله 

لبل أن ٌسارع بمؽادرة الحجرة بخطوات مسرعة متجها نحو محرابه مجٌبا ذلن الداعً 

 الذي أرسل رسالته لعمله مباشرةً عبر األثٌر..

حدا ممن تعداهم بجسده فمد كان كل تفكٌره تخطى عدة حجرات بشرود ولم ٌبلحظ أ  

فً هوٌة هذا الداعً الخارق، ولم تكن تنمصه الفراسة لٌعلم أنه ذلن الكٌان معلم السحر 

 المادم من السماء..

وصل لنهاٌة الهٌكل حٌث ٌجثم محرابه، ولؾ عند الباب ٌنظر للحجرة الواسعة التً   

لُم فً أركانها فً فوضى محببة  للنظر، جدرانها أرضٌتها تلونت بحجر من تناثرت الرُّ

لونٌن أحمر وأزرق من الفسٌفساء.. ببل سمؾ فكانت أشعة الشمس ترفع درجة حرارة 

الحجرة لدرجة عالٌة أثناء ساعات النهار، ولكن لم ٌكن المنجم لٌشتِن ألنه لم ٌكن 

لدماه فٌها ٌستخدمها إال لٌبل دابما.. وكانت هذه المرة من المرات النادرة التً تطؤ 

أرضها أثناء وجود الشمس.. جلس المرفصاء أرضا بوسط الحجرة كما اعتاد ثم أؼمض 

عٌنٌه وجهز نفسه عملٌا لتلمً االتصال الخارق للعادة.. لم تكن مرته األولى ولم تكن 



 

 

أجواء التخاطر العملً هذه جدٌدة علٌه، اعتاد أن ٌكون هو المستمبِل ِلما تنمله له اآللهة 

وأوامر، رسابل كانت ؼالبا تؤتً فً هٌبة أحبلم، ونادرا ما كانت تؤتً  من رسابل

نهارا.. لهذا كانت هذه المرة مختلفة.. لتولٌتها وكذلن لعنؾ تؤثٌرها علٌه بدنٌا، فما زال 

 ٌشعر وكؤن رأسه ستنفجر من شدة األلم الناجم عن اتصال ذلن الشًء به..

محرابه، ذلن الظبلم الذي تراه طاؼٌا  مؽمض العٌنٌن بدأ ٌشعر بالظبلم ٌحل على  

على الوجود نفسه، شعر بثمل على صدره وصعوبة بالتنفس فاضطر لفتح عٌنٌه ونوبة 

هلع تجاهد لتعلن عن نفسها، رأى أول ما رأى محرابه مظلما ولكن بشكل ٌسمح له 

برإٌة الجدران واألرض وجسده، كان ممبضا أكثر منه مظلما، رفع رأسه متؤمبل كتلة 

من السواد كانت تؽطً منفذ أشعة الشمس بشكل شبه كامل، تلفت ٌمٌنا وٌسارا ولد 

شعر من خبلل حاسة لد تطورت لدٌه بؤنه لٌس وحٌدا بالمحراب.. ضٌك عٌنٌه محاوال 

 مضاعفة تركٌزه العملً فصدمه صوت أجش كرٌه تؽلؽل فً ثناٌا وتبلفٌؾ مخه لٌمول:

نجم.. بإمكانً أن أصل لن فً لحظة..ال تحتاج ألن تبذل مجهودا أٌها الم -  

ارتج على المنجم لوهلة، فرؼم حدوث اتصال بٌنه وبٌن عدٌد من اآللهة وأكثرهم   

من لبل، ولكن لم ٌسبك أن كان اتصاال بمثل هذا الوضوح، وبمثل هذه  )مردوخ(اإلله 

العدوانٌة التً تطل عبر نبراته.. لكنه سرعان ما تمالن نفسه وشد لامته وهو جالس 

 لٌمول بهدوء:

أرحب باتصالن.. ودعنً أخّمن أنن أنت الكٌان السحري الذي اتصل بً فً أحبلمً  -

 سابما..

ري عبر األثٌر والصوت ٌصٌح ؼاضبا:شعر المنجم بالؽضب ٌس    

أنا لست بساحر.. أنت ساحر بمماٌٌسكم.. تجلب خوؾ الناس بتخوٌفهم من لوى  -

الطبٌعة كالشمس والمطر والزوابع الرعدٌة.. أما أنا فإنً بمادر على ضبط لوى اآللهة 

ؼٌر المنظورة لكم.. ولً سلطة على آلهة الشر السبعة التً تجلب الوباء وسحب 

واصؾ والفوضى ألرضكم..الع  

ارتجؾ المنجم لما ٌسمعه وكل ما استطاع فعله هو أن ردد برعب:    

سبعة آلهة! -  



 

 

اكتسب صوت الكٌان نبرة مزدوجة وهو ٌمول بصوت بدا رنانا:    

تلن اإللهة السبعة الشرٌرة المتعاملة مع الموت ببل خوؾ.. تلن اإللهة السبع الشرٌرة  -

لهة باألرض العرٌضة.. سبع آلهة لصوص.. سبع آلهة لٌل.. المندفعة كالسٌل.. سبع آ

سبع آلهة شر.. سبعة آلهة شٌاطٌن شرٌرة.. سبع شٌاطٌن طؽٌان شرٌرة.. سبعة بالسماء 

وسبعة باألرض.. فً المحٌط العمٌك هً سبعة.. شرٌرة هً.. شرٌرة هً.. سبع هً.. 

 سبع هً.. 

هو ٌكمل وسط ذعر المنجم:ثم اندمج صوت كعاصفة تزوم للنبرة المزدوجة و    

إنها تزحؾ كالحٌة على بطونها.. تنتّن الحجرة كالفبران.. تنبح كرهط من الكبلب..  -  

شعر المنجم بتٌار عاصؾ ٌلؾ الحجرة وٌضرب جسده بموة فٌسمطه على ظهره،   

 وهو ٌسمع الصوت ٌنهً كلماته:

والخراب من مدٌنة هذه السبع هً رسل الشرٌر )أنو( التً تحمل الكآبة والتطٌر  -

 ألخرى.. 

ارتبن عمل المنجم ولد بدأ ٌعود للعمل مجددا مع خفوت الذعر الذي كان ٌعترٌه،   

 وردد بدون فهم:

هو من ٌتسبب بدمار األرض؟ هل هو الشرٌر حما؟ )أنو(اإلله  -  

سكنت الرٌح العاصفة وعاد الصوت المزدوج الرنان ٌمول:    

)مردوخ(..ره سوى اإلله الرحٌم الجبار لن ٌنجح فً حماٌتكم منه ومن ش -  

هز المنجم رأسه بسرعة مإٌدا وهو ٌمول:    

وهو حامً راعٌنا العادل  )بابل(هو سٌد كل آلهة  )مردوخ(مفهوم.. اإلله العظٌم  -

)حمورابً(.. وجّل الهبات والمرابٌن مستمرها النهابً بهٌكله هنا لنجعله راٍض عنا 

 باستمرار..

محدثه وهو ٌمول: تضاعفت حدة صوت    



 

 

سؤعلمن أصول السحر السماوي.. سحر لن ٌفهمه أحد ولن ٌجارٌن فٌه أحد..  -

وتمرره عبر األجٌال فمط لمن ٌفهم ولمن ٌستحك..  )مردوخ(ستستخدمه فٌما ٌفٌد إلهن 

سؤعطٌن أسرارا ستُمٌم وتُسمط  امبراطورٌات.. ستنشا وتمحك دٌانات.. تحًٌ 

ك النار من العدم وتنهً أعتى األعاصٌر.. سترى المستمبل وتمٌت.. تمّرب وتعزل.. تخل

على صفحة مٌاه بركة رلرالة.. ستشفً المرضى بموة الرجم السماوي وتطرد شٌاطٌن 

البدن بسحر ؼصن الطَّرفاء الممدسة.. ستصنع التمابم الحامٌة وتفن العمد المإذٌة.. 

ٌفٌة وضع الترٌاق لسمها.. ستتعلم كٌفٌة استخدام األعشاب السحرٌة المهلكة وكذلن ك

ستتعلم التلفظ بكلمات لن ٌفهمها ؼٌرن.. كلمات تحرن الجبال وتؽٌر مسار األنهار 

وتكثؾ السحب وتعتصر ماءها.. كلمات تجعل ألوى الرجال ٌتخشب أمامن كطفل 

 مذعور..

برلت عٌنا المنجم بطمع مما ٌسمعه، وسال لعابه عندما استوعب أنه المختار لتعلُّم  

السماء دونا عن ؼٌره.. فسجد من فوره ودموعه تتماطر على وجنتٌه وهو ٌمول  سحر

 بامتنان جارؾ:

سٌدي سؤكون لن نعم التلمٌذ ولن أخٌب ظنن أبدا.. -  

جاءه صوت كالرعد ٌهتؾ:    

لن تكون تلمٌذا.. لن تكون سوى عبد لً.. وكذلن كل من ستعلمه هذه األسرار.. كلكم  -

..)النمرود(البشر.. عبٌدا لستكونون عبٌدا لً أٌها   

شعر المنجم باألرض تمٌد به وكاد ٌفرغ ما بجوفه عبر حلمه، وشعر بعمود من نار   

ٌكوي صدره من فرط انفعاله، لام بتمرٌػ وجهه أكثر باألرض إمعانا فً اإلذالل 

 صابحا:

أنا عبدن ورهن إشارتن..  -  

بحرلة بكاء شدٌدا وصل لحد للٌبل ساجدا مرتجفا.. بكى المنجم  )النمرود(تركه   

ٌمول له آمرا: )النمرود(النشٌج.. عاد صوت   

ؼدا تذهب لبمعة بعٌنها مبلصمة لمصر )حمورابً( سؤزرعها بذاكرتن الفانٌة..  -

م علٌن أو على أي  اضرب األرض بٌدٌن ٌنفجر من تحتها ٌنبوع من ماء ممدس محرَّ



 

 

م ببناء ممام ثبلثً الموابم من الذهب من البشر الشرب منه وإال نال منًِّ ما ٌستحك.. ل

كلها واجعلها على رأس هذا  )بابل(فوله.. له مذبح من ذهب.. اجلب أجمل فتاة ب

الممام.. اهرق الدماء الؽزٌرة على المذبح الذهبً.. وعندما ٌشبع المذبح من الدماء 

ٌن.. ستنطك حٌنها الفتاة.. الفتاة التً ستكون وسٌطة بٌنً وبٌنن أمام كل المرٌد

بالمرابٌن والهداٌا وطلب ما ٌُرَجى  )مردوخ(وسٌكون الؽرض منه فمط هو التذلل لئلله 

 من المسابل الدنٌوٌة.. وستكون ممر إلامتن هنان دابما أبد الدهر حتى مماتن.. 

اتسعت عٌنا المنجم مولنا أن حٌاته لد تؽٌرت لؤلبد منذ هذه اللحظة، وازدرد لعابه   

حرن عبر حلمه وهو ٌسؤل بخضوع:شاعرا بكتلة صلبة تت  

وأٌن إذًا سؤتعلم السحر السماوي إن ظللت مبلزما لذلن الممام؟ -  

باستهانة: )النمرود(أجابه     

ستصبح األرض أرحب مما كانت علٌه عندما كنت تراها بعٌنٌن ؼافلتٌن عن  -

 أسرارها..

بهذا المول الؽامض لبل أن ٌختفً وجوده تماما من المحراب، وبدأت  )النمرود(اكتفى  

خٌوط من أشعة الشمس تنساب من السمؾ بخجل لتصٌب جسد المنجم، فمام ٌمسح 

دموعه التً بللت وجهه ولحٌته ولد ارتسمت نظرة ؼرٌبة بعٌنٌه، وبدا أشبه بالمجذوب 

 وابتسامة عرٌضة تتكون على شفتٌه ببطء..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الصواعك والنار-39  

 )الوركاء( السماوٌة..

 -)كٌش(أشهر مماتلً جٌش )نٌنازو( و -السماوٌة )كٌش(سٌد مدٌنة -)زابابا( تولؾ كبلًّ من   

ٌرتدي كل منهما كامل لباسه العسكري )أنو(، أمام تماثٌل الثٌران التً تتكدس أمام مدخل لصر 

دي كل منهما إال عٌناه من خبلل الخوذة ودروعه كعادتهما طٌلة الولت بحٌث لم ٌظهر من جس

العسكرٌة المزٌنة بزوج المرون الملتفة.. كان لد جاءهما االستدعاء كما جاء لؽٌرهما من أسٌاد 

.. كان الخبر مفاجبا بادئ ذي بدء.. السٌد )أنو()سومر( السماوٌة لمبول دعوة السٌد األكبر 

وة الجمٌع إلجراء حدٌث منفرد مع كل سٌد المنعزل منذ أبد الدهر ٌخرج عن صمته وٌبدأ فً دع

.. ومع خروجهما وتنالُل الحدٌث على لسانٌهما فَِهَم )إٌنانا(و )إنلٌل(من األسٌاد على حدة.. بدأ ب

ٌدَّعً بؤنه رسول من لِبَل مهندس الكون األعظم.. كان الكبلم ؼامضا وٌمبل )أنو( السماوٌون بؤن 

لد جّن من طٌلة انعزاله وصار ٌختلك المصص  )أنو(عدة تؤوٌبلت أبسطها أن السٌد الكبٌر 

 )إنلٌل(ولكن أعلن  )أنو(وٌخلط الحمابك ببنات أفكاره الخٌالٌة ورؼباته.. ورؼم ؼرابة ما لٌل من 

–)الوركاء( إٌمانهما المطلك بما لاله وبدأ االثنان بالفعل فً توصٌل رسالته لسماوي  )إٌنانا(و

أسٌاد )أنو( ومن المتولع أن ٌدعم نسل سبللة  ..-)إنلٌل(مدٌنة - ر()نٌبوو  -)إٌنانا(و )أنو(مدٌنة 

 الصواعك جدهما مهما بلػ من شطط..

والذي كانت نتٌجته تختلؾ تماما  )بونٌنً(ولابد جٌوشه  )شمش(مع السٌد )أنو( ثم كان لماء    

.. لم ٌمتنعا بما لاله ووصفاه بالمجنون ورفضا تماما )إٌنانا(و )إنلٌل(عن لماء سابمٌه االثنٌن 

لٌبدأ االثنان فً إطبلق الرساالت المحّملة  )الرسا(االنضمام للمإمنٌن بدعوته، وعادا لمدٌنتهما 

 بالسخرٌة عن سٌدهم األكبر المجنون.. 

ر فً صدق لم ٌكن ٌفك )أنو(فً الممابلة الثالثة مع )كٌش( )زابابا( ولما جاء دور سٌد مدٌنة   

 )أنو(لوله بخصوص وجود مهندس للكون.. كانت هنان أشٌاء أكثر أهمٌة وأشد خطورة فً كبلم 

لدٌه أٌضا أفكاره الخاصة به والتً ٌتكتم علٌها  )نٌنازو(من وجهة نظره.. ولم ٌكن ٌدري بؤن 

 بداخله..

نة:النظر لنمش النجمة الثمانٌة بمدخل المصر وهو ٌمول باستها )زابابا(أطال     

سٌد جهات العالم الثمانٌة! أشن بهذا.. -  

، كانت نظرته خاطفة للنجمة الثمانٌة، نظر بدلة أكثر للتماثٌل )زابابا(بجانب  )نٌنازو(تولؾ   

بعد فترة صمت: )زابابا(المتناثرة للثٌران البٌضاء، ثم لال ل  



 

 

هذا سٌنال لمب سٌد الكبلم بعد ما بََدَر منه مإخرا.. )أنو(ٌبدو أن  -  

رأسه نحوه وهو ٌمول محذرا: )زابابا(أدار     

حاذر مما تتفوه به.. إنه ألدم األسٌاد وهذا ٌعنً أنه أكثرنا لوة وخبرة.. -  

كتفٌه باستهانة وهو ٌمول: )نٌنازو(هز     

وأمعن بعدها فً السخرٌة منه ووصفه بالمجنون، ولم ٌَُصب  )شمش(َرفََض دعوته من لبلنا  -

هل هذا الرسول األلدم متسامح لهذا الحّد أم هو مجرد عجوز أنهكته السنٌن  بشّرٍ على اإلطبلق..

 وأصبح مجرد أسطورة زابفة للموة؟!

بعٌدا لؤلفك حٌث تنعكس أشعة الشمس على مٌاه نهر )الفرات( ولال وهو ٌتؤّمل: )زابابا(نظر     

ا واستمر بملعته كله )الوركاء(لم ٌسخر منه إال بعد أن ؼادر المصر و )شمش(ال تنَس أن  -

..)الرسا(ب  

جبان لٌس إال.. -  

ربما حكٌم بما ٌكفً.. -  

عصبٌة مفاجبة وهو ٌمول: )نٌنازو(انتابت     

ولُل لً هل ترى أي حّراس أو  لن جٌداٌملكها؟ انظر حو)شمش( أي حكمة تلن التً تمول أن  -

وسابل دفاع عن النفس؟ ألننً ال أرى أي شًء لّط ٌدّل على هذا مما ال ٌعنً إال أن سٌد األسٌاد 

األلدم تنتابه بعض األفكار المجنونة الممزوجة بثمة مبالػ بها فً نفسه تجعله ٌتخلى عن حرصه 

 فً حماٌة نفسه..

رأسه لاببل: )زابابا(هّز     

فً أؼلب ما تموله ولكنً ال أنصحن بموله فً حضرته..أوافمن  -  

بمكر وهو ٌمول: )نٌنازو(ضالت عٌنا     

ال تملك.. سؤفعل ما هو أكثر من الكبلم ألثبت لن وجهة نظري.. -  

لاببل: )زابابا(حذره     

.. ال تمم بؤي فعل هجومً بداخل المصر.. ال تجّرنا لحرب ال طابل منها ضد )نٌنازو(عزٌزي  -

ضعٌؾ  )أنو(سٌدا الصواعك وجٌوشهما لمجرد طٌش انتابن إلثبات أن السٌد  )نٌنورتا(ولٌل( )إن

 ومجنون..



 

 

ولكنه بالفعل ضعٌؾ ومجنون! -  

:)زابابا(لال     

لٌس بضعٌؾ.. وال تنَس الشابعات التً  )إنلٌل(فإن  -وإن كنت أشن بهذا–لو كان هو كذلن  -

ن بشر متفردٌن.. ما زالت أحد أفراد األسرة..هاالت إلهٌة م )إٌنانا(تدور حول امتبلن   

لاببل: )نٌنازو(لّوح له     

أمرهما ال ٌهمنً.. لن ٌؽامر أي منهما بالتدخل بل وربما سٌتؽٌر رأٌهما بخصوص وجود  -

بالحٌاة..)أنو( مهندس الكون هذا من عدمه لو تم إنهاء وجود   

:)نٌنازو(لٌدخل المصر وهو ٌمول ل)زابابا( تحرن     

أرجون ال تمم بؤي فعل احمك ودعنا ننتهً من ترهاته بؤلصى سرعة فلدٌنا ما هو أهّم من هذه  -

 التفاهات..

)نٌنازو( ٌفنّد بعمله ما لاله  )زابابا(واألفكار الشرٌرة ال تفارق عمله.. بٌنما كان  )نٌنازو(تبعه   

كمحارب ال ٌشك له ؼبار  )نٌنازو(من كلمات والتً اللت استحسانا سرًٌّا منه.. صحٌح أن تفكٌر 

كان ٌؽلب علٌه االستهانة باألعداء، ولكن لوته ال ٌمكن التملٌل منها  -محب للحروب والسٌطرة

وٌساهم بمساندة  )كٌش(كؤحد ألوى األسٌاد بطشا إن لم ٌكن ألواهم، مما ٌعزز من وجوده بمدٌنة 

بشن الحروب والتً ٌكون له آرابه ألنه ٌتمكن بموته الؽاشمة من فرض رأٌه.. خاصةً ما ٌتعلك 

ض الدور األساسً فً النصر فٌها .. أحد لدماء األسٌاد سو()موشو، هو ووحشه األعظم المروَّ

والذي نََدَر أن ٌوجد مثٌل له فً ببلد )سومر( السماوٌة كلها.. ولكن رؼم كل هذا كان تفكٌر 

شًء لد تناللته األلسن ٌؤخذ جانب آخر ٌرى أنه أشد خطورة وأهمٌة.. تفكٌر بخصوص  )زابابا(

هو أول المإٌدٌن  )زابابا(سٌكون  -إن صحّ –.. وهذا الشًء )إٌنانا(و )إنلٌل(مع  )أنو(عن ممابلة 

وإعادة تؽٌٌر خرٌطة )سومر( السماوٌة لٌصبح اسمها مملكة  )أنو(فً اؼتٌال  )نٌنازو(لفكرة 

الكلمة األولى  )كٌش(صبح لسٌد األسٌاد األوحد.. وٌ -)زابابا(-السماوٌة.. وٌصبح هو  )كٌش(

 واألخٌرة بٌن كل المدن بؤسٌادها..

الجالس على ارتفاع  )أنو(بجسد  )زابابا(وجد االثنان نفسٌهما ببهو المصر الفسٌح.. تعلّك نظر   

 )زابابا(منفصبل عن الوجود وكؤنه لٌس بعالمهم.. ضجت مشاعر  )أنو(بٌن األعمدة األربع، كان 

ًء من الحسد.. ها هو سٌد األسٌاد ٌرلد أمامه.. اللمب الذي طالما حلم بكراهٌة طاؼٌة ٌشوبها ش

كابن لٌس له  )أنو(بنٌله منذ أن وجد نفسه سٌدا ب)سومر( السماوٌة.. كان ٌظن دابما بؤن السٌد 

مثٌل.. سٌمبض على سلطانه على األسٌاد بمبضة من حدٌد وٌبرز لوته الؽاشمة لٌبسط ذراع 

سرها بعنصر اإلرهاب.. هذا هو ما ٌجب أن ٌكون علٌه سٌد األسٌاد كما السٌطرة على المملكة بؤ



 

 

ال ٌظهر للعلن مطلما.. ندر من رآه شخصٌا أوتعامل  )أنو(.. ولكنه فوجا بؤن )زابابا(ٌإمن 

لصار فً األمور أموٌر  )أنو(الذي أّهله لتولً زمام مهام نابب  )إنلٌل(معه.. ولوال بؤس ابنه 

فً سرلة المنصب أكثر سهولة وٌُمكن صبؽها  -)زابابا(–أطماعه هو  أخرى مختلفة، وألصبحت

ٌتفوه بما ال ٌمكن وصفه إال بالترهات.. ترهات فمط  )أنو(بشًء من الشرعٌة.. ولكن ها هو اآلن 

ألنها تتٌح الفرصة لؽٌره بؤن ٌشكن فً كفاءة عمله وبالتالً المفز على أكتافه والمطالبة بمنصبه، 

شاركه اإلٌمان بهذه الترهات.. فها هً الفرصة )إنلٌل( المابم بؤموره فً الُحكم خاصةً وأن ابنه و

 )نٌنازو(لد حانت له لٌطمع فً منصب السٌد األول.. ٌعّضد أطماعه وجود محارب أسطوري ن

 بجانبه.. 

فمد كان ٌجٌل النظر حوله.. اثنا عشر تمثاال لثٌران بٌضاء تؤخذ أوضاعا أشبه )نٌنازو( أما عن   

بالوضع الدفاعً.. تحركت ؼرٌزة المحارب بداخله والتً ال تؽفو وهلة تخبره بؤن هذه الثٌران 

بطرٌمة أو بؤخرى.. فً النهاٌة لٌس  )أنو(تها عند باب المصر.. هذه الثٌران تحرس لٌست كمثٌبل

 هذا أحمما كما كان ٌظن.. هذه الثٌران هً خط دفاع متخفً.. ربما لن ٌستطٌع أحد ؼٌره )أنو(

أن ٌبلحظ هذا، ولكن عٌنان خبٌرتان كعٌنٌه رأت الخطر، وحواس مشُحوذة على الدوام لتولّع 

األخطار كحواسه شعرت باألمر جلٌا وكؤنه ٌراه رأي العٌن.. ولكنه ال ٌهاب النزال بل ٌطرب له 

ا بلػ مهم )أنو(للبه وٌسعى للمابه بعزٌمة ال تخور.. ولهذا لم ٌملك لشعوره الٌمٌن بوجود حّراس ل

ولكنه أراد أن  -والتً ستكون عدابٌة للؽاٌة–عددهم.. وبدأ بالفعل فً التفكٌر فً الخطوة التالٌة 

أوال.. -سٌد األسٌاد )أنو(ٌسمع كبلم   

خلفه تماما.. رفع  )نٌنازو(لُرب أحد األعمدة األربعة فً حٌن تولؾ  )زابابا(تولفت خطوات   

لد على ارتفاع فً وضع تؤمل وانفصال عن الوجود.. لم رأسه لٌحدق بالجسد الضخم الرا )زابابا(

.. ظل الوضع كما هو علٌه من صمت طاغٍ لفترة طوٌلة لم )نٌنازو(بكلمة وكذلن  )زابابا(ٌلفظ 

وٌدور بجسده وهو ٌنخفض ببطء فاردا سالٌه  )أنو(ٌمم أحد من الثبلثة بخرله.. لبل أن ٌتحرن 

وحً به تؽضنات وجهه العدٌدة والعمٌمة.. استوى على بمرونة ال تتناسب مع تمدم العمر الذي ت

 األرض والفا بٌن األعمدة وهو ٌنظر لزابرٌه المدججٌن بالدروع واللباس الحربً لاببل بهدوء:

..)كٌش(أهبل بسٌد  -  

:مما أشعره باإلهانة المتعمدة لم ٌذكر اسمه )أنو(وؼضب مكتوم لد انتابه ألن )زابابا( رد علٌه     

د األسٌاد..أهبل بسٌ -  

له وكؤنه لم ٌراه، بل تجاهله هو اآلخر بالفعل ولم ٌُِدر حتى  )أنو(بتجاهل  )نٌنازو(لم ٌبال   

وجهه لٌنظر نحوه، اكتفى فمط بتؤّمل تماثٌل الثٌران باهتمام وإن ظل ذهنه بكامل تركٌزه مع 

)زابابا(..و )أنو(حدٌث   



 

 

النماش لاببل:)أنو( ابتدر     

من لماءاتً مع  -بٌن العامة لبل األسٌاد-ٌن ما تواتر ب)سومر( السماوٌة لعله لد تبادر إل -

األسٌاد السابمٌن لن وما لٌل فٌها بخصوص رسالة اإلله الواحد األحد األعظم.. فهل وصلتن 

 الرسالة بشكل كامل أم انتابها بعض الؽموض أو المؽالطات؟

ال ٌهتم بؤن ٌعطٌه  )أنو(وار.. وكؤن بالدهشة تؽمره.. طرٌمة عجٌبة لبدء الح )زابابا(شعر   

وكؤنه ٌعلم بؤنه لن ٌهتم بكبلمه فؤراد اإلٌجاز.. ولكنه سارع  -واألشد خطورة–الرسالة كاملة.. أو 

 بالرد ولد تمالن نفسه:

أعتمد أنها لد وصلتنً بشكل كاٍؾ.. -  

وهو ٌمترب منه ببطء: )أنو(سؤله     

وهل ردن جاهز لتسمعنً إٌاه؟ -  

لامته رادا:)زابابا( شد     

ربما للٌبل من الولت لتدبر األمر برمته سٌكون أفضل إلعطابن  )أنو(..لٌس اآلن أٌها السٌد  -

 ردا ٌكون على لدر الممام..

ولد تؽضنت تجاعٌد وجهه بشدة وهو ٌمول له: )أنو(تولؾ     

.. ألٌس كذلن؟)كٌش(ولكن البد من رأي مبدبً ٌا حاكم  -  

أو االشتبان معه والمبادرة  -ولو صورًٌّا–ا ألمر من اثنٌن.. إما اإلذعان له ٌدفعه دفع)أنو(   

ولد بدأ أسلوبه الجدٌد معه هو..  ومن  )شمش(بإظهار العداء.. ٌبدو أنه تعلّم من ما فعله معه 

فوجده ٌطّل  )أنو(اآلن ٌبدو وأن هذا األسلوب سٌتم اتباعه مع من سٌتبعه من األسٌاد.. نظر لوجه 

فها هو أمامه ولد  )أنو(،للحظة بؤنه لد للل من لدر  )زابابا(محدلا بعٌنٌن مهٌمنتٌن.. شعر علٌه 

ولو –حاصره حصارا شدٌدا ال ٌجدي معه إال إظهار ما بداخله حمٌمةً.. ولو أذعن له اآلن 

لن ٌستطٌع احترام نفسه أبد الدهر.. فمن ٌظن نفسه أحّك بكونه سٌد األسٌاد لن ٌتصرؾ  -صورًٌا

لجبناء وٌضطر لكذب.. فماذا هو بفاعٍل إذًا؟!كا  

ببرود مثٌر: )أنو(خرج من أزمته بؤن سؤل     

هل صحٌح ما للته لمن لبلنا من األسٌاد بؤنه لم ٌعد عالمنا السماوي مرتبطا بعالم البشر األدنى؟ -  

متعجبا من السإال وتولٌته لبل أن ٌجٌبه: )أنو(نظر له     

؟)كٌش(من سإالً ٌا سٌد مدٌنة نعم هذا صحٌح.. هل تهرب  -  



 

 

هذا ضوءا أخضرا له لفعل ما ٌرٌد وما  )نٌنازو(بارتٌاح بصوت مسموع فاعتبر )زابابا( تنّهد   

من لبل، فتدخل فً الحوار بٌنهما لاببل مماطعا بلهجة حادة: )زابابا(ٌعرفه   

لسٌد..أنا لدي رأي مبدبً لد كّونته فور أن وطبت لدماي أرض مدٌنتن هذه أٌها ا -  

ولكن لم ٌستطع )أنو(، نحوه بدهشة خالطها شًء من ؼضب عند  )زابابا(و )أنو(نظر كبل من   

بسرعة البرق مستبل سٌفه معموؾ الطرؾ من  )نٌنازو(أي منهما استكمال مشاعره عندما تحرن 

ِؼمده مطّوحا به صوب ألرب تمثال لثور له، محطما إٌاه لمطع صؽٌرة من أحجار بٌضاء تناثرت 

فً المكان لتفترش األرض حوله فً شكل دابرة كبٌرة، وأجزاء من األحجار تتطاٌر لتلتصك 

 بؤطراؾ ردابه العسكري..

لساحة لتال شدٌدة العنؾ.. )أنو(وفً لحظة ال أكثر انملب الحال بمصر السٌد     

ن البٌضاء بؽضب ال متناٍه وهو ٌباعد ما بٌن ٌدٌه مستدعٌا بعمله بالً الثٌرا)أنو( نطمت عٌنا   

العدابٌة )نٌنازو( بادرة )زابابا( لٌتجسدوا فً الحال..   استوعب )األنانوكً( حراسه الشخصٌٌن 

بسرعة، فما دام لد بدأ المعركة علنا فلدٌه الخطة المناسبة والمدرة على النصر، حتى لو على سٌد 

استل ٌمٌنا أنه لد ٌكون مندفعا بشدة ولكنه لٌس بمتهور.. )نٌنازو( فما ٌعلمه عن األسٌاد نفسه.. 

.. تحولت التماثٌل كلها لثٌران )أنو(سٌفه المعموؾ بسرعة وانمض مباشرةً ضاربا بسٌفه رأس 

حٌة ناصعة البٌاض، ٌطلك كل منها خوارا فاتحدت أصواتهم جمٌعا فً صوت واحد مهٌب زلزل 

ألرب الثٌران منه لٌفصل عنمه عن جسده بضربة سٌؾ وهو ٌثب نحو  )نٌنازو(المصر.. لم ٌباِل 

 سرٌعة فاصلة.. 

نحوه ثانٌةً مع شرارة من نور ساطع تصٌب  ()أنوعن جسد بالسٌؾ ٌرتد )زابابا( شعر       

ولد خلع عنه ما  )أنو(السٌؾ وتدفع جسده للسموط أرضا على ظهره.. رفع رأسه بذهول لٌرى 

ر جسده العضلً شدٌد التناسك ولد تزٌن بدروع ذهبٌة ٌرتدٌه من أسمال بحركة واحدة لٌظه

المعة عند الذراعٌن والسمٌن، بٌنما تحّول شعره الؽزٌر المجدول الطوٌل لشرارات مضٌبة ماثلت 

تلن الشرارات التً انبعثت من عٌنٌه.. وكان ٌحرن ٌدٌه لتبعث من بٌن أصابعه شرارات فضٌة 

هو ٌردد بصوت هادر:محدودة ظّل ٌتبلعب بهما بؤطراؾ أصابعه و  

هل تجرإ أٌها الحمٌر؟ ترٌد اؼتٌالً فً مسمط داري؟ سؤجعل منن عبرة لكل األسٌاد.. -  

فراوؼه بوثبة جانبٌة لبل أن ٌطعنه بسٌفه أثناء اندفاعه بؤسفل )نٌنازو( انمض ثور هابج على   

بطنه.. فانملب الثور على جانبه ولد تدلت أحشاإه من بطنه.. أخفض ثور ثاٍن رأسه وهجم على 

حذوه وانخفض برأسه.. أطلك الثور )نٌنازو( عازما نطحه بمرنٌه الضخمٌن.. حذا  )نٌنازو(

ة شبه حٌوانٌة.. لابل نطحة الثور بؤخرى مثلها فارتج الثور بزمجر )نٌنازو(خوارا رهٌبا لابله 



 

 

بضربة بطرؾ سٌفه المعموؾ نحر بها  )نٌنازو(ومال للخلؾ، فعاجله  )نٌنازو(من لوة اندفاع 

 عنمه.. ثم أدار سٌفه حول محوره ناظرا للثٌران الثمانٌة المتبمٌة بتحٍد..

وهو ٌطلك صٌحات  )زابابا(ت كلها جسد سٌبل من الصواعك من بٌن ٌدٌه استهدف )أنو(أطلك   

بسرعة ورشالة لٌتفادى ما ٌمكنه أن ٌتفاداه.. تفادى أؼلبها  )زابابا(ؼاضبة كهزٌم الرعد.. تحرن 

بضّم لبضتٌه  )أنو(وإن نجحت صاعمة أو اثنتٌن فً إصابته فحرلت جزءا من دروعه.. لام 

بلون فضً مترالص وهو ٌبتسم  فتكونت دابرة ضخمة من شررات كثٌرة بٌن ٌدٌه أضاءت وجهه

 بشراسة لاببل بلهجة ٌوحً بها بؤن النهاٌة صارت لاب لوسٌن أو أدنى:

هل كنت تظن نفسن ندًّا لسٌد السماء؟ -  

تفرلت الثٌران ألربعة فرق.. كل فرلة تكونت من زوج من الثٌران.. تحرن زوج ٌمٌنا وزوج   

بطرؾ  )نٌنازو(.. رالب )نٌنازو(بها فوق  ٌسارا.. نمت لزوجٌن منهم أجنحة بٌضاء ضخمة حلما

ولد تحول لمماتل فً عنفوان شبابه جسدٌا ٌطلك الصواعك الماتلة من بٌن ٌدٌه.. ثم  )أنو(عٌنه 

لم نظر سرٌعا للثٌران التً تهجم علٌه.. اثنان من الٌمٌن واثنان من الٌسار وأربعة من السماء.. 

بسرعة خارلة واثبا نحو الزوج المهاجم من الٌمٌن  تحّرنتظهر على وجهه بادرة انفعال واحدة.. 

فمابل انمضاضتهما بوثبة هابلة تجاوزهما بها، وثبة دار فٌها جسده رأسٌا بحٌث صارت رأسه 

باألسفل وسالاه باألعلى للحظة، هوى خبللها بسٌفه لٌشك جانب عنك أحد الثورٌن المندفعٌن 

سالاه.. حّطت لدماه على ظهر الثور الثانً من نحوه، لبل أن ٌعود اتزانه وترتفع رأسه وتخفض 

زوج الثورٌن المهاجمٌن له من جهة الٌمٌن، فاستؽلها كنمطة ارتكاز جدٌدة اكتسب منها لوة 

اندفاع جدٌدة وهو ٌمفز وكؤنه ٌطٌر نحو الثٌران المهاجمة له من الجّو.. استهدؾ أحدهم فؤمسن 

ثم دار بجسده فً حركة سرٌعة بارعة لٌركل  جناحٌه بٌسراه وهو ٌفصل رأسه عن عنمه بسٌفه..

وهو ٌسمط  )نٌنازو(ثورا ثانٌا بمدمٌه معا فٌدفعه لٌصطدم بزمبلبه وٌسمطوا الثبلثة أرضا.. تبعهم 

أرضا ماسكا بممبض سٌفه بموة متوجها نحو أحد الثٌران السالطة لتوها لٌدق عنمه على الفور 

 بضربة سٌؾ عنٌفة.. ورفع رأسه لتبرز عٌناه الؽاضبتان تحدلان فً الثٌران الخمس المتبمٌة..

علما بظهره باإلمسان بدرعه الذي كان م )زابابا(صاعمة مهولة من بٌن ٌدٌه فسارع  )أنو(أطلك   

ووضعه أمام جسده وهو ٌنحنً لٌتمولع خلفه.. تلمى الدرع الصاعمة وشتتها فً كل اتجاه.. اندفع 

مع لوة الضربة وهو ٌرى سٌبل من الصواعك الشاردة لد تولّد من ارتدادٌا للخلؾ  )زابابا(جسد 

ع ملٌا لبل ٌنظر نحو الدر )أنو(االحتكان بدرعه وصار ٌطٌر بكل مكان بماعة المصر.. تولؾ 

 أن ٌمول مضٌما ما بٌن حاجبٌه:

لكل سٌد مٌزة تجعله كفإا للمبه.. لم أكن أَر فٌن ما ٌإهلن لتصٌر سٌدا ولكنً أرى اآلن  -

تصد صاعمتً بدون أن تتفتت كما ٌجب ألي معدن موجود  -درعن ودروع جسدن –أسلحتن 



 

 

.. أنت لست سوى كٌش()بمملكتً تبلمسه صواعمً المهلكة.. أنت لست بسٌد أصلً ٌا سٌد 

سارق.. تسرق المعادن النادرة بمملكتنا من أرض البشر والتً لها لوة سحرٌة بعالمنا لتتسلح بها 

 وتحارب بنً جنسن.. لمد سرلت الحدٌد السحري من أرض البشر وطّوعته لتصنع دروعن..

شاهرا سٌفه ودرعه لاببل بهمس:)أنو( على  )زابابا(انمض     

تتحدث كثٌرا! -  

صاعمة بؤصابعه على شكل سٌؾ تلمى بها ضربة  )أنو(بٌمٌنه بسٌفه.. صنع  )زابابا(هوى   

بضربة بسّن الدرع بٌساره أصابت ذلنه إصابة مباشرة ودفعت رأسه  )زابابا(السٌؾ.. عاجله 

خطوتٌن ولد انمبضت كل عضبلت جسده ولد أصابه سخط هابل وهو  )أنو(للخلؾ.. فتراجع 

تنز دماًء فضٌة.. دماء لم ٌكن ٌظن ٌوما أنه سٌراها بعٌنٌه.. لاطع  ٌتحسس ذلنه التً كانت

 )أنو(أفكاره وهو ٌعٌد الكّرة وٌهاجم بضربتٌن متتالٌتٌن من سٌفه ودرعه.. حّرن  )زابابا(

الموٌة، ثم فرد أصابعه )زابابا( مجموعة سٌوؾ صنعها بؤصابعه من الصواعك صّد بها ضربات 

تراجع األخٌر بسرعة وحنكة لٌتمً شر الصواعك بدرعه، ثم  ابا(..)زابلتندفع كل الصواعك نحو 

وضع سٌفه أرضا بسرعة وهو ٌُخرج من نطاله عدة خناجر ماضٌة وٌرمٌها بسرعة ومهارة راٍم 

الذي بإمكانه صّد  -الحدٌد–كؤمواج لاتلة من ذلن المعدن األرضً  )أنو(لتنطلك كلها صوب 

نفسه ٌهدر بالصٌاح وهو ٌطلك إعصارا )أنو( ضا.. كان واختراق جسده المنٌع أٌ )أنو(صواعك 

 من صواعمه ٌشتت بها الخناجر المهاجمة:

أٌها المحتال.. جّل ما ٌمكنن إنجازه بفخر هو خدشً! -  

تكاتفت الثٌران الخمس المتبمٌة  )زابابا(..و )أنو(نظرة أخرى سرٌعة نحو نزال  )نٌنازو(ألمى   

ولد أٌمنت من مدى خطورة هذا المحارب، ورأت ان التفرق لن ٌفلح إال فً زٌادة عدد 

ضحاٌاها.. ضربت الثٌران بموابمها األرض وهً تخور بعنؾ فً استعداد لهجوم لوي كاسح 

بٌمناه وَدفَعَه بموة للٌبل  لٌسمح للثٌران بالهجوم.. التمط درعه بسرعة  )نٌنازو(وأخٌر.. تراجع 

خارلة لٌواجه به ضربات الثٌران كلها وٌصدها بموة ساعده وعضبلت جسده..أنّت عضبلت 

ظهره وهو ٌزمجر بخشونة وٌدفع أجساد الثٌران المتدافعة على درعه لٌدفعها جمٌعا للخلؾ.. ثم 

ثبلث منهم رمى درعه وانمض على الثٌران التً كانت تتدافع فٌما بٌنها لتعتدل ففصل رإوس 

على نفسه  )نٌنازو(بثبلث ضربات متتالٌة بسرعة البرق لبل أن ٌنطحه رابع فً جنبه.. تحامل 

وأمسن رأس الثور الناطح من لرنٌه لبل أن ٌدٌر الرأس أللصى الٌمٌن فٌرتفع صوت تحطم 

طّوح فمراته العنمٌة وٌخور هاوٌا جثة هامدة.. ثم لابل انمضاضة الثور األخٌر بؤن مال جانبا و

بسٌفه فمطع لابمتٌه األمامتٌن بضربة واحدة.. وبٌنما كان الثور ٌجاهد للولوؾ بمابمتٌه السلٌمتٌن 



 

 

بؤن دفع بطرؾ سٌفه المعموؾ من ذلنه لٌبرز الطرؾ من أعلى رأسه  )نٌنازو(الخلفتٌن عاجله 

 بٌن لرنٌه ولد جحظت عٌناه اللتان فارلتا الحٌاة.. الثور األخٌر..

عالٌا ولد تحول جسده بالكامل لكتلة فضٌة من عضبلت وشعر متطاٌر.. رفع  و()أنطار جسد   

ذراعٌه عالٌا وشبكة معمدة من شرارات تحتل ما بٌن ٌدٌه ثم تمتد لتحل سمؾ المصر كله.. لمد 

السمؾ لسماء خاصة به صارت مصدرا محتمبل لعدد ال نهابً من الصواعك..  )أنو(حّول 

بصوت بدا أشبه بصوت الرعد:)زابابا( عٌنٌه وهو ٌصٌح فً  وانبعثت الشرارات الفضٌة من  

هل ٌمكن ألسلحتن أن تصد هذا؟! -  

وحتى  )زابابا(أضاء السمؾ كله بلون فضً مهٌب.. انعكس اللون الفضً لٌكسً دروع ورداء   

متساببل عن احتمال خطؤ لرار الهجوم  درعه رؼم علمه بعدم جدواه)زابابا( رفع فلون عٌنٌه.. 

..بمصره )أنو(على   

الهادر: )نٌنازو(صٌاح بؽتةً تناهى لسمعه    

(!)موشوسو-  

.. نٌران هابلة اخترلت فتحة السمؾ التً بٌن األعمدة األربعة وهوت )زابابا(لمعت عٌنا   

ضم لبضتٌه صانعا ستارا من الصواعك ٌمٌه النٌران  )أنو(.. حاول )أنو(مباشرةً على جسد 

وهو ٌلتفت بجسده وعٌنٌه نحو السماء بذهول محدلا فً زوج  ن األعلىالمتسللة م الخلفٌة الؽادرة

، مؽطى بالحراشؾخضر اللون أأرلط جسد توسطتا وجه تنٌن ب من العٌنٌن المشمولتٌن طولٌا

.. ()موشوسوجنحة.. التنٌن وزوج ضخم من األ ٌملن لابمتً أسد أمامتٌن ولابمتً نسر خلفٌتٌن،

وحاربه من  إبان حرب األسٌاد الدموٌة منذ لدٌم الزمن )أنو(سٌاد المدٌمة والتً عاصرها أحد األ

بالكون والذي  من.. الوحش الذي ال ٌوجد له مثٌل.. سٌد من نوع فرٌد ال ٌوجد سواه بهذا الزلبل

لد رّوضه وجعله خادما له ولكن لم ٌره أحد لّط وظن الجمٌع أنها )نٌنازو( ٌُمال أن المحارب 

.. حتى هذه اللحظة!)نٌنازو(محض خٌاالت لد رسمتها العمول المبهورة بموة وشدة المحارب   

الخشن ٌمابله خوار أجش من  )أنو(.. صٌاح )موشوسو(نٌران الوحش  )أنو(لاومت صواعك   

المشمولتٌن طولٌا والشبٌهتٌن بعٌنً حرباء عمبللة  )موشوسو(.. زاد برٌك عٌنً ()موشوسو

بمزٌد من الصواعك  )أنو(ث نٌرانه التً أذابت أحجار السمؾ والجدران.. لابله وهو ٌزٌد من نف

حتى صار الوضع ال ٌمكن احتماله بساحة الحرب الصؽٌرة هذه.. شرارات فضٌة مهلكة تتطاٌر 

بكل لوته وعزمه: )أنو(بكل مكان محدثة أزٌزا تمازج مع صوت أجٌج النٌران المستعرة.. صاح   

لو كان ٌطلك النٌران! لن ٌهزمنً سٌد حتى -  



 

 

من خلفه ٌصٌح وسط المعمعة المستمرة: )نٌنازو(أتاه صوت     

اعذرنً ٌا سٌد األسٌاد.. التنٌن لٌس سوى تموٌه! -  

كان ٌشعر بالسٌفٌن ولد اخترلا ظهره من الجانبٌن..  )أنو(ولبل أن تصل الكلمات كلها لسمع   

ًّ فتان سٌفان معموفا الطرؾ اللذان استؽبل ظهر  )نٌنازو(و )زابابا(.. سٌفا ُصنِعا من حدٌد أرض

 )أنو(المكشوؾ وذهنه المشؽول كلٌا بمفاجبة ظهور التنٌن نافث النٌران.. لٌنتهً المشهد ب )أنو(

ولد تموس ظهره وبرز طرفا السٌفٌن من جانبً صدره.. فخبا اللون الفضً من عٌنٌه وعاد للونه 

ار الصواعك شعره ودروعه وٌدٌه، وتخاذل ست الطبٌعً.. وبدأت الشرارت الفضٌة تمل من

  )أنو(واتجهت نحو جسد  )موشوسو(فدفعته نٌران 

 

 

 



 

 

(موشوسو)التنٌن 

 

 



 

 

ٌصٌح بؤلم رهٌب لثواٍن  )أنو(لتحرله وسط أتون مستعر من نٌران ولهب، ولد جعلت النٌران 

 لبل أن ٌذوي صوته وٌتهالن هٌكله وٌهوي جسده لطعة متفحمة ال روح فٌها..

كجبلٌن شامخٌن ٌنظران للجثة المتفحمة وهً تتسالط كورلة  )نٌنازو(و )زابابا(انتصب كبل من   

شجر ال حول لها وال لوة، اصطدمت الجثة برفك باألرض التً كانت لد بدأت حجارتها بالذوبان 

من شدة ارتفاع درجة الحرارة بالمصر كله، انفصلت عن الجثة لطع مهتربة من اللحم المشوي.. 

بهدوء وهو ٌركلها بمدمه مرددا باستهزاء: )نٌنازو(لترب منها ا  

رماد سٌد أالسٌاد! -  

وهو ٌشد على ذراعه بموة: )زابابا(لال له     

لم ٌكن خصما سهبل أبدا ال داعٍ من التملٌل منه بعد موته.. -  

باستهزاء فؤكمل بصرامة: )نٌنازو(نظر له     

مثٌل له لما استطعنا أن ننال منه معًا..وال تنَس أنه لوال امتبلكن لوحش ال  -  

وهو ٌمول ساخرا:)نٌنازو( ابتعد عنه     

ومن استطاع تروٌض هذا الوحش؟! -  

ٌحلك بجناحٌه فوق لمة المصر  )موشوسو(لى حٌث ولؾ التنٌن الرهٌب لؤلع )زابابا(نظر   

ظ وجود الذي احترق أؼلب سمفه وصار ٌمّطر رمادا ممتزجا بالحجارة على األرض.. الح

إصابات عدٌدة بجسده نال أؼلبها من جناحٌه.. وما زالت حتى اآلن شرارات فضٌة تترالص هنا 

 )زابابا(وهنان معلنةً أنه كانت هنان لوة عاتٌة من السماء ٌوما ما تحت سمؾ هذا المصر.. تنّهد 

:ٌلومه )نٌنازو(مع رإٌاه للشرارات الواهنة، ولال ل  

خطرا كبٌرا.. خطرا علٌه الضطراره  )الوركاء(لمدٌنة  ()موشوسولمد كان استدعاإن  -

 الختراق أسوار المدٌنة المدججة باألسلحة والرماة..

لال )نٌنازو(:    

اخترلها بسهولة.. وال داعٍ ألن أرى بعٌنً ما أعرؾ ٌمٌنا أننً سؤراه اآلن من أسوار وأبراج  -

 محترلة وجثث متفحمة لجنود بؤسلحتهم فوق األسوار..

لجناحٌه ولد عّج كبلهما بفتحات وجروح نافذة وهو ٌمول: )زابابا(ر أشا    

لٌس ببل ثمن.. -  



 

 

سٌتعافى بسرعة وسهولة.. ال تنَس أنه أحد األسٌاد.. -  

:)نٌنازو(للٌبل فسؤله  )زابابا(صمت     

جمٌع جٌوش المدٌنة.. ال رٌب فً  ()موشوسووأثار التحام )أنو(.. ماذا سنفعل اآلن؟ لمد لتلنا  -

لم تسمع بالخبر ولصرها مبلصك لهذا  )إٌنانا(أنها على أبواب المصر اآلن.. وال أعتمد أن 

 المصر..

مجٌبا: )زابابا(لال     

بدون .. ال ٌستطٌعون أخذ خطوة كجسد ببل رأس )إنلٌل(هم بدون ال تملك من جٌوش المدٌنة ف -

وما فعله بؤسوارهم فً لحظات سٌجعلهم ٌفكرون ألؾ مرة  ()موشوسووجوده.. كما أن وجود 

..)إنلٌل(أٌضا لن تفعل شٌبا دون الرجوع ل )إٌنانا(لبل التحام المصر..   

بُكره: )نٌنازو(ردد     

هو من ننتظره اآلن؟  )إنلٌل(إذًا ؾ -  

من كتفه ولال له ناظرا فً عٌنٌه: )زابابا(أمسكه     

.. وكان )أنو(بكل ما كنت تنتوٌه من عنؾ لئلجهاز على  كنت على علم )نٌنازو(..عزٌزي  -

بإمكانً منعن أو على األلل تحذٌرن.. أنت محارب هو األلوى مملكتنا السماوٌة ولكن كان 

.. كان بإمكاننا )أنو(ٌنمصن معرفة شًء مهم وهو ما جعلنً أترٌث لبل الشروع فً اإلطاحة ب

ا هو االرتباط العجٌب ولكن ما منعنا من هذا دومً  ةأو على األلل المحاول منذ زمن )أنو(اؼتٌال 

بٌن عالمنا السماوي وعالم البشر.. ما الفابدة من السٌطرة على عالم محكوم علٌه بؤن ٌختل 

توازنه فً أٌة لحظة نتٌجة تصرؾ أخرق من أحد البشر األدنى؟ ولماذا سنتكبد عناء المحافظة 

دهما؟ ٌبدو األمر وكؤنن ستكون حاكما لعالم ومعلِّم على استمرار عالمٌن فً حالة سٌطرنا على أح

لتبلمٌذ جهلة من عالم ثاٍن باإلكراه حفاظا على عالمن.. وهذا ما لم ٌرولنً لّط.. وهذا ما جذبنً 

لؤلسٌاد من لبلنا.. لمد زال االرتباط وأصبح بإمكاننا صنع عالمنا الجدٌد  )أنو(بشدة فً كل ما لاله 

ذلن العالم األدنى.. بدون األخذ فً االعتبار  

:)نٌنازو(لال     

أتفك معن.. ولكن لً خطط لعالم البشر ستعجبن للؽاٌة ٌا سٌدي.. -  

:)زابابا(لال له     



 

 

استؽل تلن الكابنات األدنى كما ترٌد.. ولكن األولوٌة اآلن لبدء الحرب للسٌطرة على عالمنا  -

وفً األٌدي..لن ٌمفوا مكت )إٌنانا(و )نٌنورتا(و )إنلٌل(السماوي..   

ثم أشار له لاببل:    

ذكرى مفزعة لن ٌنسوها )الوركاء(  اآلن ونعود لمدٌنتنا بعد أن منحنا أهل )الوركاء(ولنترن  -

ما حٌوا وستجعلهم ٌرتجفون عند بدء الحرب المواجهة ضدنا.. لصر سٌد األسٌاد تفوح منه 

 رابحة الشواء وبداخله جثة محترلة لصاحب المصر..

بظفر لاببل: )نٌنازو(برلت عٌنا     

عاصمة )سومر( السماوٌة  )كٌش(سٌد مدٌنة )زابابا( هٌا ٌا سٌد األسٌاد الجدٌد.. السٌد  -

 الجدٌدة..

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ما بعد االغتٌال-:3  

 

اوٌة.. ألصى شمال المسم الشمالً..)نٌبور( السم    

، وفً حجرة جانبٌة )إنلٌل(سٌد تفاع وحٌث استمر معبد الربؤعلى الزلورة الحجرٌة شاهمة اال  

نفسه جالسا المرفصاء متربعا على األرض الحجرٌة الملساء، ممسًكا )إنلٌل( مخصصة كان 

كنَّارته بٌده الٌسرى ولد ترالصت أصابع ٌمٌنه على األوتار لتنتج عزفا جمٌبل ٌنافس طٌور 

مؽمض العٌنٌن ولد اندمج بكل حواسه فً العزؾ.. )سومر( السماوٌة والبشرٌة أٌضا.. كان 

تتطاٌر أطراؾ أصابعه على األوتار فتتحرن شفتاه كالمسحور فتتبلمسا لوهلة ثم تنفرجا عن 

آخرهما لوهلة أخرى.. تنمبض مبلمح وجهه لتُسِفر عن تكشٌرة حادة ما تلبث أن تنمحً بفعل 

سارا وكؤنه ٌرلص مع اللحن الشجً الحالم.. ابتسامة عرٌضة بفم مؽلك الشفتٌن.. ٌتماٌل ٌمٌنا وٌ

تولؾ عن العزؾ لحظة وهو ٌكمل اللحن بدندنة ذات نََسك معٌن بصوت مسموع فٌفتح عٌنٌه 

هنٌهة لبل أن ٌكمل إؼبللهما وتعاود أصابعه العزؾ.. إنها ؼرفته الخاصة التً ٌهرب فٌها من 

ألحان مبلبكٌة من كنّارته التً هموم عالمه وٌتحرر من جسده وٌتحول لروح خفٌفة تنهل من 

ٌجٌد العزؾ علٌها منذ نعومة أظافره كما تعلّم من أساتذة الموسٌمى وأتمن تعلّمه وصار ٌعزؾ 

 بعٌنٌن مؽلمتٌن وكؤنه ٌرى مكان األوتار بعمله وحواسه ولٌس بنظره..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )الوركاء( السماوٌة.. معبد )إٌنانا(..

صوت صٌحات ٌؤتً من بعٌد.. كانت جالسة بشرفتها الملكٌة تتؤمل صفحة ل )إٌنانا(انتبهت   

الماء الساكنة ولد شردت تماما ولم تعد تفكر فً أي شًء.. حتى انتزعتها من شرودها الخاوي 

الممتع تلن األصوات التً بدت أشبه بؤصوات استؽاثات وآالم.. نظرت جٌدا أمامها لترى لصر 

خ.. ألمت النظر ٌمٌنا وٌسارا فرأت جمٌع األسوار البٌضاء وبوابات شامخا كجبل راس )أنو(السٌد 

الزرلاء على حالها بدون سوء.. تعجبت بشدة وهً تتساءل ما الذي ٌحدث بمدٌنة )إٌنانا( 

المسرعة خلفها لبل أن ٌتولؾ الصوت  )نٌنشوبور(اآلن؟ سمعت صدى دق خطوات )الوركاء( 

 )نٌنشوبور(لتندفع  )إٌنانا(ولوج الشرفة فؤذنت لها وٌحل محله صوتها المنزعج ٌستؤذنها فً 

 تعدو بانزعاج وهً تسؤل ملكتها:

؟)إٌنانا(هل أنِت بخٌر أٌتها السٌدة  -  

ٌمٌنها على صدرها وهً )نٌنشوبور( برأسها إٌجابا بدون أن تنطك فوضعت  )إٌنانا(أومؤت   

 تتنفس الصعداء متمتمة:

كنت للمة بشدة.. -  

ً كل األرجاء وأصوات صٌحات الرجال تتصاعد وتتزاٌد حدةً ولد بدأت ثم نظرت حولها ف  

تمتزج بؤصوات انهٌارات وسموط أحجار بكثافة، وبدأت تلوح فً األفك أدخنة بٌضاء وأخرى 

تتساءل  )إٌنانا(فً نفس اللحظة و )ماندانو(، وصل الحكٌم )أنو(سوداء مصدرها خلؾ لصر 

 بصوت مسموع:

سٌكون من الشمال أو الشرق وسٌمر على لصري أوال..  )الوركاء(ة لو حدث هجوم على مدٌن -

؟)أنو(لماذا تؤتً األصوات وكذلن ٌنبعث الدخان من جهة الؽرب خلؾ لصر السٌد   

فً الدخول لبل أن ٌدخل ناظرا بملك للدخان المتزاٌد من خلؾ المصر  )ماندانو(استؤذن الحكٌم   

 وهو ٌردد بدهشة:

الهجوم على مدٌنة سٌد األسٌاد؟!من الذي ٌجرإ على  -  

بتسلٌم نحو أطراؾ الدخان التً بدأت تؽزو السماء وهً تمول بمرارة: )إٌنانا(أشارت له     

لمد حدث الهجوم بالفعل أٌها الحكٌم.. -  

متسابلة: )نٌنشوبور(تدخلت     

وأٌن جٌوش المدٌنة؟ -  



 

 

:)ماندانو(أجابها الحكٌم     

ر الشمالٌة والشرلٌة حٌث ٌُتولّع أن تؤتً أٌة جٌوش ؼازٌة.. بٌنما تتمركز أؼلب الموات باألسوا -

تضعؾ الحراسة ؼربا حٌث ال توجد إال صحاري وٌمكن بسهولة كشؾ أي هجوم من مسافة 

 بعٌدة جدا والتصدي له بسهولة وأٌضا استنفار بالً الموات لهذه الجهة..

ثم أضاؾ ودهشته تتزاٌد:    

أسوارنا الؽربٌة بمثل هذه السرعة والكفاءة..ال ٌمكن ألي جٌش أن ٌخترق  -  

بؽٌظ: )إٌنانا(لالت     

أصوات االنفجارات وكذلن سحب الدخان لد وصلت المصر اآلن.. مهما كان هذا الجٌش فهو  -

اآلن..)أنو( على أبواب لصر السٌد   

مندفعة وكؤنها تذكرت اآلن فمط أمرا شدٌد األهمٌة: )نٌنشوبور(لالت     

فً خطر أٌضا.. أنهماهذا ٌعنً  )كٌش(..مدٌنة  يّ مع سٌد )أنو(الٌوم هو موعد ممابلة السٌد  -  

لابلة بعصبٌة: )إٌنانا(نظرت لها     

لما ٌحدث.. انالمدبر أو لد ٌكونا هما -  

بتفكٌر عمٌك: )ماندانو(ردد     

وة؟!ولكن كٌؾ؟ كٌؾ نجحوا فً اختراق األسوار الؽربٌة بمثل هذه السرعة والم -  

تراجع الثبلثة بحركة واحدة مفاجبة لما برز أطراؾ جناحٌن ضخمٌن بلون أخضر ولد انبعثت   

بذعر: )إٌنانا(ألسنة من نٌران ولهب من بٌنهما وامتدت لداخل المصر، صاحت   

ما هذا أٌها الحكٌم؟ -  

بخوؾ شدٌد طرفً الجناحٌن الخافمٌن باستمرار حول ألسنة اللهب وهو ٌمول  )ماندانو(رالب   

 ببطء:

الوحشٌة التً نسمع عن وجودها كؤساطٌر خرافٌة.... أحد األسٌاد المدماء ًّ وحشسٌد إنه  -  

بسرعة صابحة: )إٌنانا(لالت     

)أنو(..ٌجب أن نتدخل بسرعة إلنماذ السٌد  -  

ه ال توحً بؤن فزعه ٌسٌطر علٌه:ولهجت )ماندانو(لال الحكٌم     



 

 

هنان ألاوٌل بٌن السماوٌٌن عن أن هنان بٌن األسٌاد من نجح فً تروٌض بعضا من األسٌاد  -

ضة ٌمكن عّده على  اآلخرٌن المتمثلٌن فً هٌبة وحشٌة حٌوانٌة.. عدد تلن األسٌاد الوحشٌة المروَّ

لد هزمه  )كٌش(ل أن أحد أسٌاد وهو من ٌما )موشوسو(د الواحدة.. أحدهم ٌُدعى أصابع الٌ

 وسّخره لخدمته.. 

وهً ترتجؾ:)نٌنشوبور(  سؤلته    

وكٌؾ ٌبدو هذا الوحش؟ -  

بملك للنٌران المتصاعدة وهو ٌؽمؽم: )ماندانو(نظر     

عمبلق ٌنفث النٌران من منخرٌه! هكذا وصفته كتب األلدمٌن.. ولو كان أرلط ٌمال أنه تنٌن  -

وارنا وال جنودنا فً ردعه.. أملنا الوحٌد للنجاة هو سرعة الهرب لبل أن األمر كهذا فلن تنجح أس

)نٌبور(..بمدٌنة  )إنلٌل(ٌمتد الهجوم علٌنا ونحتمً بالسٌد   

سؤلته )إٌنانا( بؤمل:    

؟ )خومبابا(؟الوحش  )الوركاء(وماذا عن حارس ؼابات  - ًّ ألٌس هو أٌضا سٌد وحش  

رأسه بحزن مجٌبا:)ماندانو( هز     

أحد األسٌاد الوحشٌة ؼٌر المرّوضة.. ال ٌطٌع أمرا وال  )خومبابا(رؼم لوته ولكن ٌظل  -

 ٌتحرن بدون رؼبته ولٌس له والء ألحد.. هو فمط ٌعٌش بالؽابات وٌمتل كل من ٌمترب منه..

متفكرة: )إٌنانا(لالت     

لهذا أتى الهجوم من الؽرب لٌتجنب االحتكان به.. -  

ر.. ثم فجؤة ارتفع الوحش زادت كثافة األبخرة السوداء لحد كبٌتولؾ صوت النٌران و  

طابرا لؤلعلى لٌرى الثبلثة بؤعٌن مذعورة التنٌن المهلن بحجمه العمبلق وجناحٌه  )موشوسو(

المفرودتٌن لعنان السماء، واستطاعوا أن ٌروا سٌدٌن ٌرتدٌان رداًء عسكرٌا كامبل ٌمتطٌان 

الػ:بُكرٍه ب )ماندانو(ظهره.. تمتم   

..)موشوسو(مرّوض الوحش  )نٌنازو(والمحارب  )كٌش(إنهما )زابابا( سٌد  -  

ولد برزت له أجنحة  )إٌنانا(تحّرن لطٌع األسود المتوحشة الذهبٌة الرابض أمام بوابة لصر   

بتوتر وهً ترى )ماندانو( التً سؤلت )إٌنانا( لٌتولؾ تماما أمام الشرفة الملكٌة لٌحمً سٌدته 

:)أنو(اكبٌه ولد تولفوا فوق لصر السٌد التنٌن ور  

ن..المناسب الستخدام الهاالت اإللهٌة؟ لدي اثنتاهل هذا هو الولت  -  



 

 

بالتحلً بالصبر وهو ٌركز بصره على المشهد الذي لم ٌصفه له أحد من  )ماندانو(أشار لها   

لبل.. المشهد الذي ٌظن أنه سٌكتبه لؤلجٌال المادمة متمنٌا عدم اتهامه باإلؼراق فً الخٌال.. حٌث 

على حافة الشرفة المزٌنة  )إٌنانا(تجسد أحد األسٌاد الوحشٌة المرّوضة بالعالم السماوي.. لبضت 

 )نٌنشوبور(بموة ولد اطمؤنت نسبٌا بولوؾ لطٌع األسود لحماٌتها.. أمسكت  -الملون بالفسٌفساء

وهً ال تدري هل هً تحمٌها أم تستمد منها مزٌدا من االطمبنان.. فً تلن اللحظة  )إٌنانا(بكتفً 

نظرة مباشرة لبل أن ٌنعطؾ التنٌن ؼربا وٌحلك بسرعة تاركا  )نٌنازو(و)زابابا( ألمى علٌهم 

..)الوركاء(ن مطلما زبٌرا مرعبا سمعه كل سكان مدٌنة المكا  

   

 )نٌبور( السماوٌة..

كالعاصفة المنطلمة من عمالها، وضع كنّارته )إٌنانا( عن العزؾ لما دخلت علٌه  )إنلٌل(تولؾ    

تمؾ أمامه ودموعها ال  )إٌنانا(جانبا وهو ٌتراجع للخلؾ للٌبل لٌؤخذ شهٌما عمٌما وهو ٌرى 

 تتولؾ عن االنهمار على وجنتٌه وهً تردد:

لمد لتلوه.. -  

بٌن ٌدٌه وللك عامر ٌعترٌه وهو ٌسؤلها برفك:)إنلٌل( أخذها     

ماذا حدث ٌا ابنتً؟ -  

أجابته وسط دموعها:    

)أنو(!اؼتالوا السٌد  -  

دا:بدهشة متعاظمة وهو ٌكرر وكؤنه لم ٌسمع جٌ)إنلٌل(  نظر لها    

اؼتالوا من؟! -  

على ظهرها بِرلٍِّة ولد انفجر بركان هابل من )إنلٌل( بموة وهً تبكً، فربّت  )إٌنانا(احتضنته   

)أنو( التً لم تكن ٌوما تهتم بؤمر )إٌنانا( ؼضب بداخله بعد أن استوعب الخبر، كان ٌشعر بابنته 

الذي ٌهرب من أعباء الُحكم وٌلمً بل على النمٌض من اآلن لم تكن ترى فٌه إال السٌد المتخاذل 

.. ولكن بعد أن أظهر أمر رسالته وأنه رسول من هللا الواحد )إنلٌل(بها كلها على كاهل ابنه 

له لم ٌكن إال لمحاولة التمرب من الخالك ومعرفة الحمٌمة، وهو ما كافؤه علٌه  األحد، وأن تؤمُّ

اد وعوام )سومر( السماوٌة.. حٌنها بدأت الخالك بؤن أرسل إلٌه وحٌا لٌبلػ الرسالة لكل األسٌ

تشعر به وتحترمه وتستجٌب لرسالته بدون نماش.. بل ورأت فٌه رمزا للسٌد الذي ٌرتمً  )إٌنانا(



 

 

فوق الجمٌع والذي اُلمً على كاهله حمٌل هو أكبر بكثٌر من حمل ُحكم )سومر( السماوٌة.. واآلن 

تم اؼتٌاله..حدث المحظور وكان نتٌجة جهره بالرسالة هو أن   

مسح على شعرها وهو ٌحاول كتمان مشاعره وٌسؤلها بهدوء ٌخفً بداخله سٌبل من االنفعاالت:    

من الذي فعلها؟ وكٌؾ؟ -  

استرسلت ولد بدأت تهدأ للٌبل:    

لمد جاءا بؤحد األسٌاد الوحشٌة المرّوضة.. تنٌن هابل تسلل من الصحراء الؽربٌة ودّمر  -

نة وأسمط جنودها ثم أحال لصر السٌد لنٌران مستعرة لبل أن ٌفّر بسٌدٌه..االسوار الؽربٌة للمدٌ  

كرر سإاله بشًء من الحدة:    

من هما؟ -  

أجابته على الفور:    

مرّوض التنٌن.. )نٌنازو(ومعه المحارب  )زابابا(.. السٌد )كٌش(سٌد مدٌنة  -  

.. بٌنما تمع )نٌبور(مدٌنته مدٌنة تمع شمال  )كٌش(على أسنانه ؼضبا.. كانت مدٌنة  )إنلٌل(جّز   

بالجنوب.. لمد لطع الماتبلن مسافة طوٌلة من شمال المملكة  )الوركاء(مدٌنة  )أنو(مدٌنة السٌد 

لجنوبها لتنفٌذ هذه المهمة.. مهمة سترفع من اسمٌهما كثٌرا بالمملكة كونهما استطاعا اؼتٌال سٌد 

وة المادمة لهما اآلن بالتؤكٌد هو إعبلن مدٌنة األسٌاد بمدٌنته بعمر داره وبملب لصره.. الخط

عاصمة للمملكة وبدء شن الحروب على كل من ٌرفض االعتراؾ بهذا.. وسٌؽترفان من  )كٌش(

بشكل عاجل وبدء  )نٌنورتا(خٌرات المدن السماوٌة كلها.. الوضع خطٌر وٌحتاج لبلتصال ب

 حشد الجٌوش واالستعداد للهجوم لبل الدفاع..

حبل أفكاره وهً تسؤله ولد هدأت بشكل شبه كامل: )إٌنانا(لاطعت     

سوار سكان المدٌنة؟ ولماذا لم ٌدفع الوحش لحرق بالً األ)كٌش( لماذا لم ٌهاجم سٌد  -

 والدفاعات؟

وهو ٌجٌب: )إنلٌل(تنهد     

ٌحتاج المدٌنة سلٌمة فهذا سٌفٌده أكثر بكثٌر من إبادة أؼلب أهلها.. ٌحتاجهم أحٌاء ولكن  -

مذعورٌن فٌذعنوا ألوامره المستمبلٌة وٌعطونه وهم صاؼرون ما ٌطلبه من ثمرات ومواشً 

 وأصواؾ.. وٌشاركون فً تكوٌن جٌشه لو أراد ٌوما ما..

ثم صمت للٌبل ولد تنبه لشًء ما وأضاؾ:    



 

 

وحٌنها تدور  )خومبابا(وربما خشٌا أن ٌمترب وحشهما من البوابة الشرلٌة فٌستفز الوحش  -

ؼٌر )الوركاء( ستكون لحد كبٌر متكافبة بٌن وحشهما المرّوض ووحش ؼابات  معركة

 المرّوض..

:)إٌنانا(تمتمت     

أٌضا..)ماندانو( هذا رأي الحكٌم  -  

هز رأسه نافضا ما علك بذهنه من أفكار سلبٌة.. واعتدل بحركة سرٌعة نشٌطة وهو ٌمول   

:)إٌنانا(ل  

االستمرار بؤي منهما.. وكذلن ٌمكنن بالطبع المكوث لدٌن هنا معبدن ومكتبتن.. ٌمكنن  -

 بمصري إن أردِت.. اعتبرٌه منزلن الثانً..

شدت لامتها ولد نفضت عنها كل الخوؾ الماضً ولد طلّت نظرات الموة والتحدي مجددا من   

 عٌنٌها لابلة:

أشكرن ٌا أبً.. سؤستمر مإلتا بمعبدي بالمسم الجنوبً.. -  

ؤلها باهتمام:صمت لحظة.. وهو ٌس    

ما زلِت تتابعٌن الملن البشري )حمورابً(؟ -  

أٌامه لاربت على النفاد ولكنه ٌملن هالة إلهٌة بالتؤكٌد.. -  

لال لها باهتمام متزاٌد:    

اهتمً بهالته هو ونسله.. اجمعً أكبر عدد ممكن من الهاالت الممدسة.. سنحتاجها كثٌرا فً  -

 الحرب المادمة.. 

موافمةً إٌاه، ثم تحركت لتؽادر الؽرفة لكنها تولؾ مترددة لوهلة ولد أعطت  أومؤت برأسها  

ثم لالت بدون أن تنظر نحوه: )إنلٌل(ظهرها ل  

ستنتمم له.. -  

صحح لها لاببل:    

سننتمم له! -  

تنهدت بارتٌاح لبل أن تفرد زوًجا من األجنحة وتؽادر المكان محلمةً نحو معبدها بالجنوب..    



 

 

مربدا بشكل واضح وهو ٌتجاوز ؼرفات معبده بخطى متعجلة، األمر خطٌر نلٌل( )إبدا وجه   

لٌست محصنة بما ٌكفً لمواجهة هجوم من سٌد  -)نٌبور(مدٌنة –وال ٌحتمل التهاون، مدٌنته 

والوحش المصاحب له، البد من االعتماد على جٌوش  )نٌنازو(ومحاربه  )كٌش( )زابابا(

للهجوم اآلن أم )كٌش( ووجوده الشخصً لتؤمٌن المدٌنة، ال ٌعلم هل سٌلجؤ حاكم  )نٌنورتا(

مما  )نٌبور(سٌترٌث للٌبل ولكنه ٌعلم جٌدا أنه كلما مر الولت كلما زاد استعداد دفاعات مدٌنة 

خطط أخرى ولكن فً كل )زابابا( ٌعّجل بالهجوم.. من ٌدري ربما كان ل)زابابا( سٌجعل 

من بوابة معبده الوالعة على للب الزلورة شاهمة  )إنلٌل(ط واجب.. خرج األحوال االحتٌا

االرتفاع، ألمى نظرة من علّو على مدٌنته العظٌمة.. مٌاه النهر المتفرع من )دجلة( المترلرلة 

كخط متعرج على مد البصر.. األراضً الخضراء التً تحٌط بالنهر من الجانبٌن وٌرتاح البصر 

ا.. عشرات المعابد الحجرٌة والمنازل الفخمة للكهنة حوله تنتشر على شكل من إمعان النظر إلٌه

دوابر مركزها الزلورة التً ٌرتمً لمتها اآلن.. مّد نظره أللصى الجنوب ما بعد األراضً 

الخضراء والنهر فلم ٌستطٌع أن ٌرى سوى لمة المكتبة العظٌمة وما خلفها من أسوار عالٌة.. 

ؼراض سلمٌة هً ألرب لمدٌنة للتؤمل ولٌس لصد الهجمات مدٌنة ممدسة صممت فمط أل

( بها وجعل معبده بها رؼم اتصاله بالجٌوش التً تستمر كلها )نٌنورتاوإطبللها.. ربما لهذا ألام 

مستمًَرا دابًما )إٌرا( جاعبل لمابده جٌوشه  )نٌبور(ٌمٌم ب )نٌنورتا(فكان )ماراد(، بمدٌنته الربٌسٌة 

)ماراد(..بمدٌنة   

للسحب المواجهة له فتحركت بناًء على رؼبته لتستمر بٌن لدمٌه فتحرن وولؾ  )إنلٌل(أشار   

بالجنوب.. طارت السحابة وتزاٌدت  )نٌنورتا(فولها، ثم جعلها تتحرن به لتنمله على الفور لمعبد 

سرعتها تدرٌجٌا حتى صارت كالعاصفة وتعبر بسرعة فوق المعابد ثم منازل الكهنة ثم منازل 

بسطاء، عبرت بعدها األراضً الخضراء لبل أن تحلك فوق مٌاه النهر الرلرالة، ثم عادت ال

لتطٌر فوق األراضً الخضراء الجنوبٌة.. ظهرت لمة المكتبة ثم ظهرت المكتبة بكامل شكلها 

خلفها، أكملت السحابة )إٌنانا( نصؾ الدابري ولد أخفت من ضخامتها جزءا كبٌرا من معبد 

ٌمابل المصب )نٌنورتا( وسط صفوؾ المنازل حتى ظهر المعبد األسود العظٌم لاتجاهها جنوبا 

النهري الضخم،  فخففت السحابة من سرعة طٌرانها وهً تتولؾ ببطء أمام الباب الربٌسً 

من السحابة لتثبت لدماه على األرض الحجرٌة.. خطا خطوتٌن حتى  )إنلٌل(للمعبد.. ترجل 

)نٌنورتا( بداخله ٌرلد سٌؾ مابل تطل ذبابته لؤلرض، رمز  تولؾ أمام نحت ضخم لدرع دابري

وجٌوشه كما لم ٌحدث من لبل.. وجد  )نٌنورتا(وجٌوشه، فحدثته نفسه بؤنه لد حان ولت اختبار 

خفضا  )إنلٌل(حارسٌن مدججٌن باألسلحة على مدخل المعبد شاهري سٌفٌهما، لما رأى كل منهما 

هما ٌمول بصوت منخفض:سٌفٌهما وخفضا بصرهما احتراما وأحد  

لٌس هنا.. )نٌنورتا(.. السٌد )إنلٌل(السٌد  -  



 

 

:)إنلٌل(سؤله     

؟)ماراد(هل هو ب -  

أومؤ الحارس برأسه إٌجابا وهو ٌجٌب:    

نعم ٌا سٌدي.. -  

فمال  )نٌنورتا(فً آخر لماء جمعهما معا عندما جاء ذكر  )أنو(اآلن ما لاله له  )إنلٌل(تذكر   

بشدة  )نٌنورتا(ٌعلم، ولكنه ٌحتاج  )أنو(بؤنه سٌكون مشؽوال هذه الفترة ولن ٌؤتً، لمد كان  )أنو(

..)ماراد(اآلن، أولى الحارسٌن ظهره وهو ٌستدعً سحابة جدٌدة آمرا إٌاها بنمله بسرعة لمدٌنة   

أسوار  ، عبرها بسرعة لٌلمح على الفور)إٌنانا(بسرعة متجها للؽرب نحو بوابة  )إنلٌل(انتمل   

شدٌدة االرتفاع والتحصٌن بؤبراجها الشامخة المملوبة بالجنود والرماة.. عبر من بوابتها  )ماراد(

الشرلٌة ملوحا لمن رأوه من جنود، ورأى بوضوح صؾ من الجنود متؤهبا بمحاذاة السور خارج 

ٌتمناه فً على شفا خوض حرب وشٌكة.. وهذا ما لم ٌكن ٌتولعه أو  )نٌنورتا(المدٌنة فؤٌمن أن 

 تولٌت مثل هذا..

على لمتها، ثم  )نٌنورتا(طارت السحابة الرتفاع عال حتى تصل لممة الزلورة التً ٌجثم معبد   

مسرعا وهو ٌهرول لٌدخل المعبد عبر فراغ ٌتوسط دابرة  )إنلٌل(حّطت أمام المعبد فنزل منها 

سفل، أفسح له حراس المعبد وسٌفه المابل لؤل )نٌنورتا(ضخمة منموشة من الحجارة تمثل درع 

جالسا مع  )نٌنورتا(الطرٌك باحترام فانطلك ٌعبر الممر الطوٌل المفضً لملب المعبد حٌث كان 

ٌتنالشان فً أمور الحرب المادمة.. )إٌرا(  

ٌدخل والؽضب ٌكاد ٌثب من عٌنٌه تراجع خطوة للخلؾ بدون أن  )نٌنورتا(بمجرد أن لمحه   

انحناءة خفٌفة له متمتما: )إٌرا(ا انحنى ٌنطك متولعا األسوا، بٌنم  

..)إنلٌل(أهبل بالسٌد  -  

لاببل بلهجة هادبة ال توحً بمحتواها  )نٌنورتا(رأسه لٌرد تحٌته ثم التفت نحو  )إنلٌل(حرن   

 المزلزل:

بمصره..   )أنو(السٌد  )زابابا(لمد اؼتال  -  

 

 

 

 



 

 

حمٌمة الخدٌعة-;3  
 )أور( السماوٌة..

)معبد –جلس الكاهن األعلى ٌتربع الرمال الصفراء بملب معبده، كان ٌعطً أحد كهنة معبده   

بعض التعلٌمات الجدٌدة بخصوص كٌفٌة توزٌع ما ٌتم تحصٌله من ضرابب من سكان  -)أور(

بحجة اتفالٌة تجارٌة جدٌدة،  )الرسا( للمعبد، والتً التضت تصدٌر نسبة بسٌطة لمدٌنة )أور(

من  )أور(ب )الرسا(تكن هنان اتفالٌات ولكنها كانت فمط بداٌة العهد الجدٌد من تحكم  بالطبع لم

خبلل المعبد.. رسم الكاهن ابتسامة دبلوماسٌة على شفتٌه عندما دلؾ كاهن ثان منحنٌا برهبة، 

 أشار له الكاهن األعلى باالعتدال والتحدث فمال له:

تمدم ببالػ تهنبتً لسٌادتكم للنجاة من ذلن الحادث .. أ)أور(أتحدث نٌابةً عن كل كاهنً معبد  -

األثٌم.. وأتمنى أن ٌكون الحال بالمعبد لد عاد لسابك عهده بعد الفوضى العارمة التً اجتاحت 

 للب المعبد..

هز الكاهن األعلى رأسه بامتنان لاببل:    

أحسنت صنعا.. جزٌل الشكر لكم.. -  

اببل:صمت الكاهن لحظة لبل أن ٌمول بتردد س    

السٌاسٌة بعد تؽٌر الحال.. )أور(نرٌد فمط من سٌادتكم معرفة الطرٌمة التً ستدار بها أمور  -  

وأكمل بتلعثم:    

..)سٌن(أعنً بعد عودة السٌد  -  

أشار له الكاهن األعلى لٌعفٌه من مزٌد من الحرج لاببل:    

البد من فصل السلطة الدٌنٌة ال علٌن.. ال علٌكم جمٌعا.. الوضع جدٌد ومربن نوعا ما.. ولكن  -

عن السلطة السٌاسٌة.. البد من أن ٌتفرغ كل  لما هو موجود من أجله.. المعبد فمط من أجل 

تحمٌك التوازن بٌن عالمنا وعالم البشر.. هذا هو شؽل الكاهن األعلى الشاؼل بما تمتع به من 

بد وتوزٌعها على ؼٌر لدرات سحرٌة..  باإلضافة لتجمٌع الضرابب والهبات الموجهة للمع

.. ما عدا  -الكهنة–المادرٌن وتصدٌر ما ٌفٌض عن الحاجة، وذلن عن طرٌمكم  ًّ بعد العودة إل

.. كفانا )سٌن(ذلن من أمور سٌاسٌة وعبللات خارجٌة ولٌادات الجٌش سٌعود لمعبد السٌد 

 اختبلط بٌن اإلدارتٌن ولنكتؾ بعملنا..



 

 

تردد لحظة لبل أن ٌمول بدون أن ٌرفع عٌنٌه لٌواجه هز الكاهن رأسه عدة مرات موافما، و  

 الكاهن األعلى:

وهل سٌظل مهندس المعبد بمنصبه بعد ما حدث ٌا سٌدي؟ -  

أجابه الكاهن األعلى على الفور:    

ٌمال على الفور.. له مسإولٌة مباشرة بعد ما حدث.. ولوال لدراتً السحرٌة التً مكنتنً من  -

هو من سٌبلم على ممتلً..كشؾ عملٌة االؼتٌال لكن   

اتسعت عٌنا الكاهن بفزع وهو ٌتراجع للخلؾ متمتما بذعر:    

أمر سٌدي.. سؤحرص على إببلؼه األمر بنفسً.. -  

صاح به الكاهن األعلى موجها راحة ٌمناه لؤلمام:    

ال أرٌد مزٌدا من الزوار للٌوم سوى فً حاالت الطوارئ المصوى.. تول أنت أمر المعبد  -

ر للكهنة..ككبٌ  

لم ٌبدو على وجه الكاهن الذي ترلى للتو وصار كبٌرا للكهنة أي عبلمات تفٌد بهجته بما حدث   

وبدا وكؤن كل همه هو مؽادرة للب المعبد، لم ٌتعجب الكاهن األعلى مما حدث وتابعه بعٌنٌه 

من بها فتكون حتى ؼادر، ثم أشار بؤصابع ٌدٌه للباب الصؽٌر المفضً لؽرفة للب المعبد التً ٌك

حاجز أسود شدٌد المتامة منع تماما من بالخارج من رإٌة ما ٌحدث بالداخل، ثم تنفس الكاهن 

الصعداء وهو ٌتخلى عن تشكله الخارجً لٌعود لشكله األصلً كمرد أحمر مشعر لصٌر، 

أو سٌد األشكال.. الساحر األرٌب الذي بإمكانه اتخاذ أي شكل أراد ألي كابن،  )مٌرمٌكال(

ومّكنته من شل لدراته  )أور(اإلضافة لموة سحر ال ٌستهان بها جعلته ندا لكاهن األعلى لب

السحرٌة لفترة وجٌزة كانت كافٌة لئلطاحة به، وكذلن كان ٌمتلن لدرات لتالٌة كمحارب ال ٌشك 

 له ؼبار كما ظهر بملب المعبد..

بالمعبد وخٌراته عن طرٌك سٌد  لد بدأت للتو.. صار ٌتحكمالماكرة )شمش( كان خطة   

والذي صار  )سٌن(وجعلهم ٌدٌنون بالطاعة للسٌد )أور( شكال.. باإلضافة لكسب والء سكان األ

 )الرسا(وٌستطٌع تحرٌكه كٌفما شاء، بما ال ٌتعارض مع مصالح  )أور(اآلن ٌملن جٌش 

ؽزو الناعم بدون خسابر .. تم االحتبلل وال)الرسا(مجرد تابع ل )أور(بالتؤكٌد.. بإٌجاز أصبحت 

تُذَكر فً األرواح.. ولو كان العالم السماوي عادال بما ٌكفً لتم نصب تمثال ل)كالٌبوم(، 

فً هذه الحرب ذات طابع الخدٌعة بشكل أساسً.. )الرسا(المحارب الوحٌد الذي خسرته   



 

 

 )سٌن(ه بصنع كرة مضٌبة بحركة من أصابع ٌدٌه، ثم نفخ فٌها فتجسد وج )مٌرمٌكال(لام   

بمسوة )سٌن( متؽضن المبلمح من خبللها بشكل ثبلثً األبعاد وكؤنه موجود معه بالؽرفة، ابتسم 

 وهو ٌمول:

شكال..ألأخٌرا انتهت زٌاراتن ٌا سٌد ا -  

ابتسم وجه المرد فبدا أكثر بشاعةً وهو ٌمول:    

مصلحتنا ومصلحة  اعذرنً أٌها السٌد فما زلت أحاول إعادة تنظٌم أمور المعبد بما ٌصب فً -

)شمش(..السٌد   

أكثر وهو ٌمول: )سٌن(الترب وجه     

ال تنضب.. )أور( كل ما ٌرٌده فخٌرات )شمش( ال تملك وارسل ل -  

ٌتناول )شمش( البد وأن السٌد  )الرسا(..ل )أور(بدأُت بالفعل تكوٌن خط إمداد تجاري من  -

المنا السماوي كله..التً ال مثٌل لها بع)أور( اآلن ما لذ وطاب من فواكه   

بالتؤكٌد.. ولكن ما أظن أنه ٌموم به بالفعل هو بعٌد كل البعد عن الدعة والراحة..  -  

بخبث: )مٌرمٌكال(لال     

..)إٌرٌدو(ٌفكران فً كٌفٌة اختراق  )بونٌنً(البد وأنه فً اجتماع مؽلك اآلن مع السٌد  -  

واستدرن بسخرٌة:    

بالطبع! )أور(وكبلهما ٌتناوالن فاكهة  -  

الفاشلة للمزاح ولال بصرامة:)مٌرمٌكال( محاولة  )سٌن(تجاهل     

تختلؾ..)إٌرٌدو( سلمٌا سهبل بالخدٌعة.. ولكن )أور( كان احتبلل  -  

بشراسة: )مٌرمٌكال(لال     

حكٌم بما ٌكفً لٌصعب خداعه.. ومتمرس بالسحر المابً لدرجة ؼٌر مسبولة..  )إنكً(السٌد  -

كمكسب ال ٌستهان به.. )أور(ب )شمش(ال أستبعد أن ٌكتفً السٌد   

ضحكة ساخرة وهو ٌمول: )سٌن(أطلك     

لمد بدأ بالفعل  العالم السماوي بؤكمله..جنوب الذي أعرفه لن ٌتولؾ لبل أن ٌسود  )شمش( -

ت إال البداٌة..و)أور( لٌس  



 

 

ولد تخلى عن سخرٌته المعتادة لبل أن ٌمول شاردا:)مٌرمٌكال( صمت     

ٌعنً تدخلنا فً هذه الحرب ببل شن..)إنكً( وسٌدها )إرٌدو( ولكن أي عدوان منه على  -  

مستهزبا:)سٌن( سؤله     

لحظات األعلى من لبله رؼم أنن هزمته فً )أور(  كما كنت تخشى كاهن )إنكً(؟هل تخاؾ  -

 بمنتهى السهولة..

)مٌرمٌكال(:سارع     

ولكنً ال أللل من لدراته، كما أننً لم أخشى الكاهن األعلى الؽابر  )إنكً(ال بالطبع ال أخاؾ  -

لبله وإنما فمط لمت بتمٌٌمه كما ٌنبؽً، أكبر خدمة من الممكن أن الدمها لخصمً هً أن أللل من 

هً الخطوة األولى نحو هزٌمتً، الكاهن األعلى لم شؤنه وأفترض تفولً المسبك، ستكون هذه 

ٌكن خصما هٌِّنا لطَّ، ولو أتٌحت له فرصة اكتشاؾ المخطط فً منتصفه لما نجوت أنا، ولما 

.. ال توجد حرب سهلة بكل المماٌٌس ولكن توجد حرب تم )أور(نجحت أنت فً أن تصبح سٌد 

صم بمواطن لوته وضعفه..االنتصار بها بسبب حسن االستعداد وبراعة دراسة الخ  

بٌٍد ظهرت واضحة أمام وجهه بضجر وهو ٌمول له: )سٌن(لوح له     

ال تشؽل بالن اآلن بالماضً أو المستمبل.. استمتع بمكسب الٌوم على األلل.. -  

برأسه مإمنا لبل أن ٌحرن أصابعه فتتبلشى كرة االتصال السحرٌة على )مٌرمٌكال( أومؤ له   

وسحره المابً إن حدثت الحرب )إنكً( رلا ٌفكر بعمك فً كٌفٌة النٌل من الفور، وإن ظّل مط

 بٌنهما بالفعل..

فً هذه اللحظة وبمكان مخفً تحت األرض ؼٌر ببعٌد عن المعبد كان كبٌر الكهنة الذي لد   

ٌمول بعصبٌة مواجها ثبلثة من الكهنة: )مٌرمٌكال(ترلى للتو من   

إنه لٌس هو.. ألسم على هذا.. -  

لال له أحدهم:    

أتفك معن على أنه أصبح مختلفا فً طباعه ولكن ال تنس أنه لد نجا لتوه من محاولة اؼتٌال  -

 كادت تودي بحٌاته..

أضاؾ ثاٍن متضامنا مع رأي ربٌس الكهنة:    

وماذا عن إبعاد أؼلب الكهنة من خاصته عن المعبد ومنهم من نمسم على أن والءه ٌستحٌل أن  -

؟أور()ٌكون لؽٌر   



 

 

لال ربٌس الكهنة بشرود:    

ربما لهذا السبب تم إعفاإهم من الخدمة.. -  

لال الكاهن الثالث:    

ما تموله خطٌر وٌحتاج إلثبات لوي.. -  

رد علٌه كبٌر الكهنة بسرعة:    

عندي الدلٌل.. -  

نظر له الثبلثة بتعجب فؤضاؾ:    

رنً بضرورة إلالته..لمد استفسرت منه منذ للٌل عن مصٌر مهندس المعبد فؤخب -  

اتسعت عٌنا الكهنة جمٌعا وأحدهم ٌهتؾ:    

ؼٌر معمول.. ال ٌوجد مهندس للمعبد والكاهن األعلى بنفسه هو من لام بتصمٌمه.. -  

صمت الثبلثة صمتا كان وطإه شدٌدا علٌهم، األفكار تتواثب بعمل كل منهم كشرارات حارلة   

، لمد كان لابد الجٌش على حك، واآلن تم استبعاده ألهبتها، إنه لٌس بالكاهن األعلى ببل شن

 وؼرس جاسوس محل الكاهن األعلى..

لال أحدهم بكلمات ترتجؾ:    

هل تدرون ما معنى هذا؟ -  

نظر له البالون بتساإل فؤكمل:    

السترداد مدٌنته المدٌمة.. )سٌن(أن كل هذا ما هو إال تخطٌط من السٌد  -  

ؼمؽم ثاٍن:    

ا بالفعل..ولد نجح فً هذ -  

واألسوأ أنه كسب والء العامة جمٌعا.. ماذا سنفعل اآلن؟ أي حركة لد نخطوها ستجعلنا خونة  -

.. وسٌرونا كما رأوا لابد الجٌوش المسكٌن..)أور(فً نظر أهل   

ؼمؽم ربٌس الكهنة:    

ساحر هذا بافتراض أننا سننجو من بطش الجاسوس المتشكل فً هٌبة الكاهن األعلى.. البد أنه  -

 ولوته شدٌدة لتمكنه من إتمان خدعة كبٌرة مثل هذه بسهوله هكذا وبسرعة..



 

 

ثم تجول ربٌس الكهنة بعٌنٌه بٌن أعٌنهم جمٌعا لبل أن ٌرتسم تعبٌر إصرار على وجهه ولال   
 عازما على أمر ما:

..)أور(البد للجوء ألحد من األسٌاد خارج أسوار  -  

لوجه ربٌس الكهنة الذي كان ٌطل علٌه  -وهو جالس بؽرفته بملب المعبد–تطلع سٌد األشكال   

من داخل كرته السحرٌة المضٌبة، ثم حرن أصابعه لتختفً الكرة وتضٌع معها مبلمح وجه 

الكاهن، وابتسم ابتسامة عرٌضة مما حدث، لمد نجح الُطعم الذي ألماه لربٌس الكهنة وهو آخر من 

د أن أزاح أؼلب الكهنة، اآلن نجح فً تتبع خطاه بمجرد خروجه كان ٌشن بؤنه سٌنبش خلفه بع

من المعبد ولد أٌمن أنه البد وأنه سٌتوجه لمبللاة من تبمى من كهنة موالٌن للكاهن األصلً وما 

زالت تنخر الشكون دواخلهم بخصوص مإامرة اؼتٌال الكاهن المزعومة، اآلن ولد علم من هم 

 )أور(ا لهم من سذج إذ اعتمدوا أنه بإمكان أي فرد تحت سماء جمٌعا بإمكانه سحمهم جمٌعا، وٌ

أن ٌكون بمعزل عن عٌون وآذان سٌد األشكال، ولكن الحكمة اآلن تمتضً منه التؤنً والترٌث 

لحٌن معرفة السٌد الممصود فً هذا الحوار والذي لم ٌفصح أي منهم عن اسمه وكؤنه شًء 

هنان سبب آخر وهو معرفتهم بمدى خطورة ذكر معروؾ ضمنا وال ٌحتاج ألن ٌُذكر، ولكن 

معلومة كهذه حتى لو كانوا بمنزل آمن.. لذا سٌنتظرون وٌنتظر هو معهم.. ال ضٌر من كسب 

الولت لمعرفة معلومة لد تكون أثمن بكثٌر مما سٌكسبه لو لطع أعنالهم جمٌعا.. فؤطماعه خبٌثة 

األسٌاد..     وذكٌة، ال تعرؾ حدا وال تمؾ عند أحد حتى لو كان من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

من أجل )إٌنانا(-42  

 

 ما أنِت إال مولد سرعان ما تخمد ناره بالبرد..

 أنِت باب ال ٌنجح فً صّد رٌح عاصفة..

 أنِت لصٌر ٌتحكم بداخله األبطال..

 أنِت بئٌر تبتلع غطاءها..

 أنِت حفنةُ لٌٍر تبلل صاحبها..

 أنِت حذاٌء تمرص لدم منتعلها..

عشالن أحببت لؤلبد؟فؤّي من   

 وأّي من رعاتن طاب لن على الدوام؟

 

(..)مما لاله )جلجامش( ل)إٌنانا( بالنص السومري لملحمة )جلجامش(  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )الوركاء( السماوٌة..

)لمد رأٌت الملن )حمورابً( مٌتا!(   

.. كان الحكٌم جالسا )ماندانو(عندما سمعت ما تلفظ به الحكٌم )نٌنشوبور( شهمت   

على األرض واضعا رأسه بٌن كفٌه ونظرة أسى تطل من عٌنٌه، بٌنما ولفت 

أمامه ولد شلتها المفاجؤة.. فمد كان الحكٌم ٌولً أهمٌة متابعة )حمورابً(  )نٌنشوبور(

كل اهتمامه، وهذا ٌعنً أنه أصبح مرتبطا به لدرجة تجعل أحبلمه التً ٌراه فٌها 

برأٌه فً  )إنلٌل(من لبل وأشار ل )سرجون األكادي(كما رأى  نبوءات ال تخطا..

احتمالٌة أن ٌكون من أصحاب الهالة اإللهٌة، أصبح اآلن مكلفا بمتابعة )حمورابً( 

اآلن؟ لمد اتجهت  )إٌنانا(، ولكن أٌن هً )إٌنانا(اللتناص هالته المحتملة بواسطة سٌدته 

من أسوار المدٌنة باتجاه الشمال نحو  وتدمٌر جزء كبٌر )أنو(من فورها بعد اؼتٌال 

إلخباره بالجرٌمة البشعة التً حدثت.. ال ٌعلم أي منهما متى  )إنلٌل(مدٌنة )نٌبور( 

وإال ضاعت )إٌنانا( ستعود أو هل ستعود أم ستسمر هنان مإلتا، البد من أن تعلم 

 فرصة سٌندر أن تتكرر لبل مبات من السنٌن..

بملك: )نٌنشوبور(سؤلت     

كٌؾ سنخبرها؟ -  

هازا كتفٌه بدون علم: )ماندانو(أجاب الحكٌم     

وهً تعلو العامة من  األنوارال أدري حما كٌؾ أفعلها.. أنت تعلمٌن أنا من طبمة  -

ًّ المسافات بطرق  السماوٌٌن والبشر ولكنً ال أزال لست من األسٌاد ألتمكن من ط

ِدي فمط هو فً لدرتً على تتبع أي من البشر بعملً ورإٌته  خارلة كما ٌفعلون.. تفرُّ

بمنامً رإٌة حمٌمٌة.. ولدرتً على إرسال رسابل األسٌاد لعمله سواء نابما أو 

ٌوكبلنً بمهمة تتبع الهاالت اإللهٌة.. )إٌنانا(و )إنلٌل( مستٌمظا.. وهذا ما جعل السٌدٌن  

بنفاد صبر: )نٌنشوبور(سؤلته     

ماذا سنفعل إذا؟  -  

لال مفكرا:    



 

 

مكننا االعتماد على أي من أسٌاد المدن المرٌبة.. ال أستطٌع الجزم بؤنه لن ٌطمع ال ٌ -

 هو سٌد مدٌنة )الوركاء(فً الهالة اإللهٌة لنفسه.. خاصةً وأن ألرب األسٌاد من مدٌنة 

وهو لٌس بمن تجمعه بنا أٌة صلة سواء طٌبة أو عداوة.. ولكن )شمش( السٌد )الرسا( 

ال تخفٌان على سماوي..     زعته للسٌطرةخصٌته الطموحة للحكم ونش  

بلهفة: )نٌنشوبور(سؤلته       

لٌست ببعٌدة.. )إرٌدو(؟وماذا عن مدٌنة  -  

رد الحكٌم:    

.. حسنا لنفكر للٌبل.. هو عادل بما ٌكفً ولٌس ممن ٌمومون بالؽزوات )إنكً(السٌد  -

ولكن للمحافظة على سبلم  الوٌ اجٌش )إرٌدو(على جٌرانهم منذ المدم.. ٌملن ب

 وازدهار مدٌنته وشعبه ولٌس للؽزو.. ولكن..

حن رأسه بسبابته بحٌرة مضٌفا:    

ا كان.. مولكنً ال أدري حما تؤثٌر معرفة وجود لوة خارلة كهذه على أي سٌد مه -  

لتخر جالسة بجانبه وهً تمول بٌؤس: )نٌنشوبور(انهارت     

إذًا؟ انا()إٌنهل ضاعت الفرصة على السٌدة  -  

صمته وشرود بصره بؤمل، كانت  )نٌنشوبور(صمت الحكٌم وبدأ ٌفكر بعمك، تابعت   

تجعله ساعدا أٌمن لها وتعطٌه أفضلٌة  )إٌنانا(تإمن به وبحكمته والتً جعلت سٌدة مثل 

من معضبلت، وتؤَمل أن  )إٌنانا(، لطالما وجد حبل لكل ما واجهته الرأي والمشورة

ل وبشكل سرٌع لهذه المشكلة..ٌستطٌع فً إٌجاد ح  

نطك الحكٌم بعد حٌن ٌمول وكؤنه ٌتحدث مع نفسه:    

لبل مماته ولال أنه لم ٌعد هنان اتصال بٌن عالمنا وبٌن عالم )أنو( لمد تحدث السٌد  -

 البشر.. 

برأسها موافمةً إٌاه بصمت، فؤكمل رؼم أنه لم ٌكن ٌحدثها:)نٌنشوبور( أومؤت     



 

 

بخصوص  )بابل(طرفا من حدٌث بٌن )حمورابً( ومنّجم  )إٌنانا(وسمعَت السٌدة  -

 سرلة سحر سماوي لؤلرض..

فجؤة وهو ٌسؤلها: نحو )نٌنشوبور(ثم نظر     

أتذكرٌن ذلن اللص الذي كان ٌسرق أؼراضا من األرض؟ -  

بذاكرتها شابا لصٌر المامة طوٌل الشعر سرٌع الحركة )نٌنشوبور( استرجعت   

طاع النفاد من الحاجز بٌن العالمٌن وسرلة بعض األؼراض النادرة رشٌك، كان لد است

من األرض ؼٌر متوافرة بالعالم السماوي مما كاد ٌخرب التوازن بٌن العالمٌن لوال أن 

كم كان هذا )الوركاء(.. تم اكتشاؾ تسلله أثناء عودته وتم إعادة ما سرله وُسجن هنا ب

وكل بمرالبة الحاجز ما بٌن العالمٌن، الثعبان اللص ؼبٌا لظنه أنه سٌفلت من السٌد الم

، والذي ٌمؾ حارسا طٌلة حٌاته عند مخرج عالمنا السماوي سواء )ماشٌالما(الخفً 

لمن ٌتجه لعالم البشر أو للعالم السفلً.. كان هذا اللص بارعا بما ٌكفً لتمكنه من 

ولكن كشفه ما سرله من أؼراض أثناء  )ماشٌالما(،الخروج بدون أن ٌبلحظه الحارس 

علٌه وإشفالها من  )إٌنانا(عودته فمبض علٌه الثعبان وكاد ٌمتله لوال عطؾ السٌدة 

مصٌره وطلبها بان ٌُسجن كؤسٌر حرب بدال من أن ٌُمتَل.. فها هو اآلن حٌا ٌرزق 

؟)ماندانو(ولكن.. لماذا ٌسؤل عنه الحكٌم )إٌنانا( بسبب   

ذر:أجابت الحكٌم بح    

بعد )إٌنانا( .. لمد حضرت حواره المصٌر مع السٌدة )زامون(أتذكره جٌدا.. اسمه  -

.. لم ٌفصح لها عن سر تمكنه من التسلل فً )ماشٌالما(جلبه مسلسبل بواسطة الثعبان 

 ؼفلة من الثعبان الحارس معتذرا للسٌدة بؤنه لو ذكر السر لهلن على الفور..

لال لها الحكٌم:    

)ماشٌالما( سرق لنا ؼرضا من األرض.. بل وسنساعده فً اجتٌاز الثعبان سنجعله ٌ -

 أثناء عودته..

أي تفاصٌل لال  )نٌنشوبور(ثم لام ونشاط مباؼت ٌدب بؤوصاله، و بدون أن ٌخبر   

 بحماس:

..)الوركاء(هٌا لنتجه لسجن  -  



 

 

ات المضبان ذات الجدران الثبلث الحجرٌة والبوابة ذ )زامون(وأمام حجرة السجٌن     

المعدنٌة، وبعد أن فتح لهم حارس البوابة وتراجع للخلؾ للٌبل لحماٌة الزابرٌن من أي 

متكبا على كتلة من صوؾ بدت  )زامون(تصرؾ هجومً ؼادر من السجٌن، كان 

وبخور  )نٌنشوبور(مهتربة من كثرة وطول االستعمال، التمطت أنفه مزٌج من عطر 

ما، فلما ولعت عٌناه علٌهما بهٌبتهما المترفة لمعت بإثارة لبل أن ٌراه)ماندانو( الحكٌم 

شاعرا بشًء جلل لادم إلٌه، فمام من فوره مصدرا فً وجهٌهما ابتسامة واسعة أظهرت 

أسنان صفراء لذرة، فؤلمى علٌه الحكٌم نظرة سرٌعة، ولال له ملمحا المتبلء جسده 

 ومشٌرا لكتلة الصوؾ:

تبللً معاملة حسنة هنا.. -  

بشكل درامً للؽاٌة فبدا ألصر مما هو لصٌر بالفعل، ولال مطؤطا )زامون( نحنى ا  

 الرأس بخضوع:

.. لم تكتِؾ بإنماذ حٌاتً فمط وإنما لامت )إٌنانا(الفضل لذلن ٌرجع لفضل السٌدة  -

 بتوصٌة تجعلنً ال أعامل كاسٌر حرب بالفعل.. 

ثم اعتدل بطء مضٌفا:    

ضٌؾ وتم إحسان استمباله.. كل ما شعرت به هو أننً مجرد -  

لال له الحكٌم مباشرةً:    

ولد حان اآلن ولت رد الجمٌل لسٌدتن.. -  

بكل حواسه وهو ٌمول:)زامون( انتبه     

.. ولكن..)إٌنانا(كلً رهن إشارة سٌدتً  -  

تردد وهلة ثم أضاؾ بانكسار:   

ما الذي لد ٌفٌد السٌدة من لص مسكٌن مثلً؟! -  

:ؼمؽم الحكٌم بؽموض    

الكثٌر.. -  



 

 

ثم الترب منه ومال بشفتٌه نحو أذنه هامسا حتى ال ٌسمعه الحارس:    

نرٌد منن سرلة شًء من األرض.. -  

بدهشة: )زامون(سؤله     

أرض البشر؟! -  

حدق الحكٌم إلٌه بعٌنٌن البمتٌن لما تفوه به بصوت مرتفع أثار انتباه الحارس، فاحمر   

خجبل ولال بتلعثم:)زامون( وجه   

اعذرنً ٌا سٌدي.. انعزالً عن الناس أفمدنً حسً االجتماعً وحذري.. -  

لال الحكٌم بصرامة:    

أتمنى أال تكون لد فمدت حسن كلص.. سنحتاجه كثٌرا.. -  

لامته المصٌرة باعتداد فبدت هٌبته مضحكة وهو ٌمول: )زامون(شد     

 )إٌنانا(لفضل السٌدة سٌدي.. كان بإمكانً الهرب منذ البداٌة ولكنً ألمت احتراما  -

.. ًّ  عل

فً الحوار ألول مرة مماطعة إٌاه بسخرٌة:)نٌنشوبور( تدخلت     

احتراما لسٌدتن أم أن لصا مثلن لن ٌجد مؤوى فٌه طعام وشراب مجانٌان كهذه  -

 الحجرة؟!

بتوجٌه الكبلم للحارس بلهجة )نٌنشوبور( نظره ولم ٌعلّك، فسارعت  )زامون(خفض   

تخرج رلٌما طٌنٌا صؽٌرا جافا من مبلبسها ٌتؤلك بؤسفله الختم  آمرة لابلة وهً

:)إٌنانا(األسطوانً الخاص بالسٌدة   

..)إٌنانا(أمر العفو عن السجٌن ممهورا بختم السٌدة  -  

رفض الحارس التماط الرلٌم لاببل باحترام بالػ:    

كٌم.. وسٌدي الح )نٌنشوبور(ال أحتاج أوراق رسمٌة لتسلٌمن السجٌن سٌدتً  -

 وجودكما ٌكفً..



 

 

خارجا  )زامون(و )نٌنشوبور(شكره الحكٌم على حكمته وحسن لوله وفعله، ثم التاد   

من ممر تجمع أسرى الحرب األشبه بسجن صؽٌر ولكن نظٌؾ.. تجاوزوا حزام 

ٌمول بانفعال: )زامون(الحراس المحٌط بالسجن و  

مات تفٌدكم عن لصورات شدٌدة بالنٌابة عنً.. سؤعطٌكم معلو )إٌنانا(شكرا سٌدتً ا -

 بنظم الحراسة كنت سؤستعملها للهروب من المكان بسهولة لو أردت..

ثم  )نٌنشوبور(أشار له الحكٌم بالتروي والصمت وهو ٌسرع فً خطواته، تتبعه  

الذي كانت ما )أنو( وإنما اتجه مباشرةً لمصر  )إٌنانا(لم ٌتجه الحكٌم لمصر  )زامون(،

ش سمفه، كانت ثلة من الجنود لد أحاطت بالمصر كالسوار فً إجراء تزال النٌران تنه

 احترازي ألي تطور عنٌؾ جدٌد لد ٌنشؤ، فتولؾ الحكٌم عندما لمحهم متمتما:

بهذه السرعة! -   

ثم انعطؾ لٌؤخذ مسارا جدٌدا وخلفه تابعاه ٌجّدان فً تتبعه، عبَر عدة بٌوت خاصة   

بالكهنة لبل أن ٌتولؾ عند منزل بعٌنه وهو ٌؤخذ أنفاسا متتالٌة بإرهاق من كثرة ما سار 

:)نٌنشوبور(على لدمٌه، فمالت له   

أنا أعلم هذا المنزل.. إنه منزلن.. -  

تنتظم: لال الحكٌم ودلات للبه بدأت    

بمصرها.. )إٌنانا(نعم.. ولكنً نادرا ما أتواجد به.. نذرت كل حٌاتً لخدمة سٌدتً  -  

ثم أشار لحدٌمة متوسطة الحجم ؼنّاء وهو ٌمول لهما:    

ولكنً أرسل من ٌهتم بؤشجار الحدٌمة ٌومٌا.. سنجلس هنان ونتحدث.. -  

ما الؽرض من إخراج  وهً حتى هذه اللحظة ال تفهم )نٌنشوبور(سبمهما.. تبعته   

سوى بمتعة أخذ أنفاس الحرٌة )زامون( من سجنه.. بٌنما لم ٌكن ٌشعر  )زامون(اللص 

وهو ٌمتع عٌنٌه بؤلوان األشجار واألزهار البلمعة التً لم ٌر مثلها منذ سنٌن.. تربع 

حذوه وجلسا أمامه.. )زامون( و )نٌنشوبور(الحكٌم بمنتصؾ الحدٌمة فحذا كبل من 

:)زامون(ا عمٌما لبل أن ٌسؤل فؤخذ نفس  

لتحرٌرن؟ )إٌنانا(لعلن تسؤل نفسن ما السبب فً هذا الكرم الشدٌد الذي دفع السٌدة  -  



 

 

نفسها لابلة:)نٌنشوبور( برأسه إٌجابا بصمت بٌنما ردت  )زامون(أومؤ     

أنا أٌضا أرٌدى أن أسؤل نفس السإال.. -  

استرسل الحكٌم لاببل:    

خبلل  )إٌنانا(حسنا.. لدٌنا معضلة.. هنان رسالة شدٌدة األهمٌة البد أن تصل للسٌدة  -

.. وهذه الرسالة من السرٌة )نٌبور(بضعة ساعات على األكثر.. السٌدة اآلن بمدٌنة 

 لدرجة أنه ال ٌمكننا أن نؤمن علٌها أي شخص حتى لو كان أحد األسٌاد..

بحذر: )زامون(سؤل     

ذا بً أو بسرلة شًء من أرض البشر؟وما عبللة ه -  

اآلن: )نٌنشوبور(أجابه الحكٌم ولد تعلمت به أٌضا أنظار     

تختلؾ أرض البشر عن أرضنا بوفرة الحٌوانات والطٌور والزواحؾ بشكل واضح..  -

 لدٌهم أجناس من الحٌوانات ال نعلم نحن هنا حتى بوجودها..

ترٌد سرلة حٌوان من أرض البشر؟! -  

بر!بل طا -  

ال أفهمن.. -  

لام الحكٌم بالتماط ؼصن رفٌع ملمً على األرض بجانبه ثم رسم به طابرا ممٌزا وهو   

 ٌمول له:

هذا الطابر ٌستخدمه البشر فً إرسال الرسابل لبعضهم البعض عبر المسافات  -

البعٌدة.. مسافات لد تحتاج أٌام وشهور لعبورها بالحمٌر أو البؽال.. لعلهم لم ٌطورا 

سته هذه بتدرٌبات كافٌة ولكنهم ال ٌعلمون حتى اآلن حدود لدراته.. أنا اخترلت عمل حا

أحدها ورأٌت كٌؾ ٌمكنها رسم خرٌطة بعملها للمكان المتجها إلٌه ثم تخترق المسافات 

وكؤنها تسٌر عبر خطوط مرسومة سلفا فً الطبٌعة بُناًء على ما تم رسمه بعملها.. 

المرسل إلٌه بعمل هذا الطابر سنستطٌع ربط الرسالة السرٌة  وهكذا لو أمكننا رسم اتجاه

تفضها وتمرأها بمستمرها هنان.. )إٌنانا(الخطٌرة بمدمه وترن السٌدة   



 

 

رافعا حاجبٌه: )زامون(سؤله     

وأنت تستطٌع ٌا سٌدي فعل هذا.. -  

ابتسم الحكٌم لاببل بؽموض:    

رأسا.. هذا سهل وربما  )نٌبور(بإمكانً اختراق عمله ورسم خرٌطة ٌتجه فٌها إلى  -

أسهل مما اعتدت أن أفعله مع البشر لبساطة عمله.. ولكن ما ال ٌمكننً فعله هو جلب 

 هذا الطابر نفسه لعالمنا السماوي..

بانبهار: )نٌنشوبور(ثم ثبت نظره علٌه لٌرى رد فعله، بٌنما لالت     

وجدت حبل بالفعل أٌها الحكٌم.. لمد -  

:)زامون(عاد الحكٌم لٌمول بلهجة ذات معنى وهو ٌرالب تردد     

لن ٌصبح حبل إال لو امتلكنا هذا الطابر بؤسرع ولت ممكن.. ما زالت أمامه رحلة  -

 سفر جوٌة ستستؽرق ولتا..

بحزم:)زامون( لال     

.. ولكن..سٌدتً )إٌنانا(سؤفعلها من أجل  -  

مرة أخرى لتردده الصامت لبل أن ٌبتره لاببل:عاد     

ولكنً لم أنجح فً المرة السابمة.. -  

لال له الحكٌم:    

لمد نجحت فً الذهاب وفشلت أثناء العودة.. هل ما زال بإمكانن إصبلح هذه الهفوة  -

من إمساكن؟ )ماشٌماال(التً مّكنت الثعبان الحارس   

خافضا رأسه لؤلرض: )زامون(رد     

المحتمل بدرجة كبٌرة أن أنجح ولكنً سؤحتاج لشخص آخر معً..من  -  

ردد الحكٌم بدهشة:    

شخص آخر؟ -  



 

 

ثم لال بشًء من العصبٌة متساببل:    

وكٌؾ لنا من أٌن ٌمكننا اإلتٌان بشخص ٌملن مهارات تإازرن بمثل هذه السرعة؟  -

المطلوب..ناهٌن عن اخترالنا لحاجز السرٌة بالولت ونحن نصارعه حرفٌا؟   

على الفور: )زامون(لال     

لن نحتاج للولت ولن نعبث ببند السرٌة.. -  

بنفاد صبر: )نٌنشوبور(سؤلته     

وكٌؾ ٌمكن الجمع بٌن هذا وذان؟! -  

نظر لها مباشرةً لاببل:    

الشخص موجود.. -   

 والحكٌم ٌثبتان نظرهما علٌها فمال رأسها للخلؾ )زامون(كبل من )نٌنشوبور( رأت   

 بعصبٌة وهً تستنكر:

سؤخّر صعما وسؤفسد علٌن خطتن.. )ماشٌماال(هذا مستحٌل.. لو رأٌت هذا السٌد  -  

بالمول: )زامون(سارع     

فكل ما ستفعلٌنه  -اسمحً لً بهذا الوصؾ ألنه ٌلٌك بن–ال تملمً ٌا سٌدتً الجمٌلة  -

 هو أشٌاء بسٌطة للؽاٌة لن تتضمن صراعا أو خطرا..

نحو الحكٌم والرفض ٌمؤل محٌاها الجمٌل، فرد علٌها الحكٌم  )نٌنشوبور(نظرت   

فً فكرته، فمالت بٌؤس: )زامون(بنظرة كلها تصمٌم فهمت منها أنه ٌوافك   

حتى أنت أٌها الحكٌم.. -  

بصرامة: )زامون(لال الحكٌم موجها حدٌثه ل    

أن تتعرض  -ل تؤكٌدولً بك– )إٌنانا(ال داعٍ لمول أنه لٌس من الممبول للسٌدة  -

 وصٌفتها ألي أذى..

بجرأة لمدة ثوان لبل أن ٌطرق أرضا لاببل: )نٌنشوبور(مبلمح وجه )زامون( تؤمل     



 

 

ال تملك ٌا سٌدي سؤحرص على سبلمة سٌدتً الجمٌلة أكثر من حرصً على نفسً.. -  

ولالت وهً تنفخ بضٌك:)زامون( رؼم ما لاله  )نٌنشوبور(لم تطمبن     

ض من أجل مصلحة سٌدتً ولكنً ال زلت أراها خطوة ؼٌر صحٌحة..ال أعتر -  

لاببل: )نٌنشوبور(مبتسما ولد دب نشاط مفاجا بجسده ومد ٌده نحو )زامون( اعتدل     

ما دمنا ال نملن الولت للنتحرن اآلن! -  

نحو ٌده الممدودة بخوؾ، فطمؤنها الحكٌم بلمسة من ٌده على  )نٌنشوبور( نظرت  

بؤبوة وهو ٌهز رأسه مشجعا إٌاها لاببل: كتفها مربتا  

..)إٌنانا(من أجل السٌدة  -  

فً مختلؾ الموالؾ،  )إٌنانا(وذاكرتها تستدعً مبلمح وجه  )نٌنشوبور(شردت   

شعرت بحب جارؾ ٌعترٌها نحوها ممتزجا بحنٌن مباؼت لرإٌاها، فمدت ٌدها لتتشابن 

وهً تردد بهمس: )زامون(أصابعها مع أصابع اللص   

من أجل )إٌنانا(..  -  

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اتفاق مع الشٌطان-43  

شد المنّجم لامته المسربلة بعباءة مملمة بلونٌن أرجوانً وأبٌض، رافعا رأسه التً 

ارتمت لبعة مخروطٌة فولها، مستندا على الرمال الصفراء بعصا خشبٌة ناعمة رأسها 

متموس منموش علٌه صولجان ملتوي الطرؾ، سمط خٌط من الظبلل على وجهه نشؤ 

البدابً الذي توسطه مذبح حجري لصٌر كانت  من أحد العمدان الثبلث الممٌمة للهٌكل

تتناثر علٌه مٌاه فابرة من نبع جوفً تترلرق مٌاهه لتفٌض على الرمال على الجانبٌن، 

:)النمرود(وسمع الهمس المنبعث كالفحٌح فً عمله بصوت   

ٌمم شطرن ٌمٌنا صوب تلن التلة المرتفعة.. -  

كمل:فسمع الصوت ٌ )النمرود(نظر المنجم كما أمره     

بعد أن ٌتم سفن دماء المربان على المذبح ستتجه نحو ذلن المرتفع.. ستردد صبلة  -

سؤلوم بتلمٌنن إٌاها ستكون تحفظها عن ظهر الؽٌب فٌما بعد.. سترفع عصان وتموم 

بتمسٌم السماء بواسطتها ألربعة ألسام.. ستركز على كل لسم على حدة بصمت 

المنتظر ال ٌجرإ حتى على التنفس.. تنتظر  ونظرات مسٌطرة تجعل الجمهور المهٌب

ظهور طٌٍر ما مبلحظا بدلة مولع ظهوره والخط الذي ٌرسمه المسار المادم منه واتجاه 

تحلٌمه لؤلعلى أم األسفل حتى النمطة التً ٌختفً فٌها.. ثم تموم بتبلوة النبوءة بشٌرا 

ن ألمنن النبوءة وفما كانت أم نذٌرا على الحشد المحشود.. فً البداٌة سؤكون أنا م

لتحركات الطٌر ولكنن ستصبح خبٌرا فً األمر مع الولت وستستطٌع ترجمة عبلمات 

الطٌر بالسماء بمفردن.. إذا بسَطت النسور أجنحتها فهذا فؤل ازدهار.. تؽٌٌر الؽرانٌك 

لمسارها وتمهمهرها عبلمة شإم ومحنة.. كذلن نتؾ الؽربان لرٌشها نذٌر عظٌم.. 

ل سوء والنحٌل فؤل خٌر.. ثم علٌن أن تعود لنبع الماء بعد استمبالن للفؤل السنونو فؤ

وتلتمط بعضا منه براحة ٌدن وتصلً علٌه لتُبمً النذٌر ثابتا بفعل لوة ماء النبع 

 الممدس..

:)النمرود(هز المنجم رأسه بانفعال منتظرا المزٌد فؤضاؾ     

ٌن ألجسادهم والمسببة ألمراضهم.. سٌؤتٌن المرضى فتموم بإخراج الشٌاطٌن المتلبس -

سؤعلمن الكلمات السحرٌة والتعزٌمات والصلوات التً تمّكنن من استحضار مساعدة 



 

 

اآللهة الكبٌرة للسٌطرة على الشٌطان بالدخان أو البخار.. سٌكون هنان لرابٌن شتى من 

رٌمة.. عسل أوبلح أو ثوم أو ذرة أو طلع النخل وجلد الماشٌة وأصوافها واألحجار الك

لرابٌن ٌجري إتبلفها حرلا بالنار لتدمٌر الشٌطان.. ستحرق كثٌرا من البخور.. 

سؤعلمن أسماء جمٌع الشٌاطٌن التً ستواجهها.. سٌكون هنان تعاوٌذ وُرلى وتماثٌل من 

الشمع أو الصلصال وربما لطع من شعر المرٌض أو بماٌا من لبلمات أظافره.. ستموم 

ٌطان ثم تموم بتعذٌبه بؽرز األشوان أو المسامٌر أو إذابته بمولبة الشمع لٌبدو كالش

بالنار.. أو تمولب التمثال لٌبدو كالمرٌض وتؽري الشٌطان بتعازٌم سحرٌة لٌترن جسد 

المرٌض وٌحل ٌهذا التمثال، ثم تحرله.. سؤعطٌن حجر نٌزكً سماوي له لوة رجم 

ٌعٌشون باألشجار للشٌاطٌن ستعطٌه للمرٌض كحجاب.. لو صادفن شٌطانا ممن 

ستطردهم بموة نبتة الطرفاء الممدسة والتً تنتصر علٌه حتى لو استخدمت ؼصنا 

صؽٌرا بشرط أن تمطعه من النبتة بمدٌة فضٌة.. ماء النبع الممدس ٌطرد الشٌاطٌن 

المابٌة.. ستصرؾ لمخالطٌن المصابٌن تعاوٌذ من طٌن ٌعلمونها على أبواب مساكنهم 

و أشد شرا من األمراض والشٌاطٌن أال وهو البلمة.. العٌن تمٌهم لؤلمراض ومما ه

المصٌبة الحاسدة.. سٌمكنن الذهاب بالصداع وشفاء التهاب العٌنٌن باستخدام الحبل 

المعمد.. حبل ثنابً أو ثبلثً ثبلثً اللفات معمود فٌه عدة عمد.. علٌن أن تعرؾ أن الدم 

للنمل.. ٌمكنن طردهم باستخدام  المراق حدٌثا ٌبهج الشٌاطٌن وٌجذبهم جذب السكر

روابح معٌّنة.. وعلى النمٌض سؤعلمن صنع تعاوٌذ الحب من أدمؽة الهداهد وعظام 

الضفادع.. سٌؤتً لن الملون من شتى بماع األض لتخبرهم بفؤلهم ونذٌرهم.. بما 

ٌستحب فعله وما هو محرم علٌهم فعله.. ستصنع التمابم الحامٌة من رإوس العمٌك 

ستعلم العامة كٌؾ تموم بتسمٌر أشباح الموتى.. فكل لتٌل له روح لد تعود  األحمر..

لؤلرض لو لم ٌتم تسمٌرها.. لذا ٌجب دق مسمار لم ٌتم استخدامه من لبل فً مولع 

جرٌمة المتل.. وعلى نفس الؽرار ستعلمهم أن دق مسمار بالحابط وسط اإلصابة 

 بالصداع الشدٌد ٌُذِهب باأللم.. 

وتعلٌماته..  )النمرود(م بلعابه ٌسٌل لتحل اللهفة محل الخوؾ الؽابر تجاه شعر المنج  

 وسؤله برجاء:

عمر لد ال ٌكفً لتعلم مثل هذه األمور.. -  



 

 

جاءه الرد على هٌبة رسوم مربٌة رآها تتشكل أمامه كرسوم لحروؾ مسمارٌة ثبلثٌة   

به بحذر جاهبل ما الذي عملٌا بالمراءة، فازدرد المنجم لعا )النمرود(األبعاد وأمره 

سٌحدث عند لرابة الحروؾ ثم أخذ شهٌما عمٌما لرأ بعده ببطء تلن الحروؾ.. لم تكن 

تمثل كلمات مترابطة أو مفهومة.. مجرد حروؾ تم تركٌبها لتكّون كلمات ال معنى 

لها.. شعر بصوته ٌتردد بعمله كرطانة أجنبٌة ال ٌفهمها ولكنه ٌشعر بها.. تشوشت 

مه.. أصبحت الرمال شفافة ورأى بذعر كابنات عجٌبة تزحؾ بؤسفلها.. الصورة أما

مزٌج من أفاع وتماسٌح وعمارب وزواحؾ أخرى لم ٌرها من لبل.. رفع رأسه للسماء 

برعب فؤصبح السحاب كرات عمبللة كفمالٌع من ماء امتؤلت بحٌوانات وطٌور عمبللة 

سمان ومخلولات بزعانؾ تطل واثبة من ال ٌعلم وما ال ٌعلم.. مّد بصره لؤلمام فرأى أ

من مٌاه النهر المرٌبة لتحلّك فوق الماء ولد اكتسب وجهها مزٌج من مبلمح بشرٌة 

وحٌوانٌة مخٌفة.. أؼلك المنجم عٌنٌه كاتما نفسه وشعور عجٌب من عدم راحة امتزج 

 )النمرود(بؽثٌان ألهب معدته بالحمض الحارق فكاد أن ٌفرغ ما بجوفه.. فجاءه صوت 

 ٌمول:

كل من تصٌب و ترسل لها أعداءن بٌن مخلولات خٌالٌة ستصٌبهمرحبلت كهذه  -

ٌتجرأ علٌن بالجنون.. فمط الرأ علٌه هذه الكلمات أو على أي مشروب أو مؤكل ٌدخل 

 جوفه..

تمتم المنجم رؼما عنه:    

إنه عمل الشٌاطٌن! -  

تعلٌمه وأكمل: )النمرود(تجاهل     

سؤعلمن سحر )المصرٌٌن(.. ستحفظ كتاب الموتى الخاص بهم وتجٌد سحرهم  -

المتمٌز.. ستموم بشحن التماثٌل بالسحر بتبلوة الطموس الشفهٌة علٌها لتجعلها فعالة.. 

تماثٌل حارسة تدفع شر الشٌاطٌن.. وتماثٌل لحٌوانات تتحول بكلمات السحر لكابنات 

َصّب علٌها عصارة بعض األعشاب فتصٌبه بسٌل ال تنبض بالحٌاة.. وتماثٌل لؤلعداء ٌُ 

ٌنتهً من الكوابٌس إال بالجنون.. ستتعلم صنع المبلبد والتمابم المصنوعة من حبل 

معمود سبع مرات معلك باألعناق للحماٌة.. سؤعلمن كٌؾ تلفظ اسم الشٌطان ثم تبخر 



 

 

سترى النجوم من  المنخري المصاب بالمار فٌتم طرد روح الشٌطان الشرٌرة المتلبسة..

 خبلل )األوروسكوب( المصري..  

ثم أكمل بلهجة مختلفة:    

وسؤزرع معن نواة لسحر لٌس له مثٌل سٌحتاج لرونا ولرونا لٌترعرع وٌصبح له  -

لواعد ومرٌدٌن.. سٌكون سحرا ٌضج باألضاحً والمرابٌن.. ستكثر به الدماء وسٌتعٌن 

لها.. ستكثر من التبخٌر وإضاءة علٌن مشاطرة األرواح طعامها لتصبح شرٌكا 

الشموع.. ستحتفظ دابما معن بمدٌة ذات ممبض أسود.. سٌكون لدٌن مكتبة كاملة من 

سلطانٌات زجاجٌة تحوي أشربة سحرٌة.. سؤعطٌن سر االسماء الؽامضة التً تمّكنن 

من التواصل مع األرواح.. ستستخدم بلورة سحرٌة الستحضارها.. ستفهم أن لوة 

تتضاعؾ بالتكرار.. ستستخدم لؽة مختلفة ٌختلؾ فٌها ترتٌب الحروؾ  التعزٌمات

وجمعها عن اللؽة المعتادة.. سترى ارتباط بعض األرلام بالسحر وستعرؾ أن بعض 

األرلام ممدسة.. فرلم أربعة ممدس لتطابمه من فصول السنة وعناصر الخلك األربعة.. 

لعدد سبعة مفعم بالجبللة فاألٌام العدد خمسة ممدس وٌدفع السموم فالحواس خمسة.. ا

 والكواكب واأللوان سبعة..    

ثم أضاؾ:    

كل هذا سٌسٌر جنبا إلى جنب مع تلمٌنن كامل علل الجسد التً لها عبلج مادي من  -

مخلوط أعشاب وسوابل سحرٌة.. فعلٌن أٌضا أن تكون طبٌبا باطنٌا حاذلا، وإن 

الشٌاطٌن فافعل هذا بشرط أن تستطٌع  التضت الحاجة أن تنسب العلة الجسدٌة لعمل

التفرلة بٌنهما فبل تنخدع بما تخدع به العامة واجعلهم ٌسرعون بمرضاهم إلٌن.. كن 

 أنت ساحر المبٌلة الشافً المعافً..

لسٌرة أمثلة السحر:)النمرود( لمعت عٌنا المنجم من هول ما ٌسمعه فعاد    

صمػ وزفت لكلب وتكتب علٌه كلمات ستتعلم كٌؾ تصنع المحبة بتمثال مزٌج شمع و -

الموة ثم تضعه تحت نُُصب ثبلثً الموابم.. فإن فشل فبطرٌمة تمثالٌن متجاورٌن لئلله 

المرجّو وللشخص المطلوب للحب.. مع طرٌمة أخرى ال تخٌب باستخدام خصبلت من 

شعر الشخص المراد ملفوفة حول حٌة سامة ممٌتة ثم تجمع مع أوراق نبات السرو 

بزي الممتلعة من فوق لبر ثم حرق المخلوط مع رٌش البوم الصٌّاح وبعض الجنا



 

 

األعشاب المختلفة.. إذا وضعت عش صؽار )السنونو( بصندوق وُدفن فلدى نبشه بعد 

أٌام ستجد أن بعض الصؽار نفك ومنالٌره مؽلمة والبعض اآلخر نفك كما لو كان ٌلفظ 

ٌنما األولى للعكس.. كما ستتعلم كٌؾ أنفاسه.. ستستخدم هذه األخٌرة إلثارة الحب ب

تفرق بٌن المرء وزوجه.. سؤعلمن رجم الؽٌب بواسطة الماء والمرآة.. وأٌضا بواسطة 

الشعلة المضٌبة حول أوعٌة مممتلبة بالماء.. سٌموم الملون باستدعابن فً الحروب 

ن شّل لمداواة جروح محاربٌنهم وإللماء تعاوٌذ مهلكة على أعدابهم.. سٌكون بإمكان

أطراؾ وحواس وتفكٌر من تشاء وجعله ٌبوح بؤدق اسراره.. ستكون لادرا على صنع 

نوم سحري بؤنؽام لٌثارة.. وكذلن بواسطة أعشاب النوم التً لن ٌعرؾ سرها ؼٌرن.. 

 سترى المستمبل من خبلل مرآة مصمولة من النحاس عبر ؼمامة من الدخان.. 

ة:ثم صمت الصوت للٌبل لٌعود مكمبل بمو    

ستنمً لوة مبلحظتن ألبعد الحدود.. فعندما تؽادر الوحوش الجبال والطٌور أوكارها  -

فهذا ٌنذر بشتاء لارس.. نمٌك الضفادع ٌسبك الطاعون.. نعٌب البوم بالمرب من منزل 

 به مرٌض ٌنبا بمرب تماثله للشفاء.. 

م ما الذي هز المنجم رأسه عدة مرات ورعشة ال تتولؾ تسري بكل جسده، بدأ ٌفه  

لٌحوله إلٌه، لن ٌكون مجرد ساحر أو كاهن أو عراؾ أو حتى  )النمرود(ٌعده هذا 

طبٌب، لن ٌكون مزٌجا من كل هذا وفمط، بل سٌكون أشبه بالرعٌل األول لجٌل كامل 

سٌتوارث هذه المعرفة المحرمة على مر األجٌال، جٌل سٌنمله لكل جٌل ٌلٌه وربما ٌجد 

جاء كابن آخر مثل  -خطر على باله اآلن فمط–وربما جٌل ما من ٌضٌؾ إلٌه، 

وأضاؾ إلرثه المزٌد.. )النمرود(  

سؤل المنجم بحروؾ تمطر وجبل:    

هل ٌوجد من ٌملن هذه المعرفة بٌن البشر ؼٌري؟ -  

أتاه الرد بشكل ؼٌر مباشر:    

أتجول باألرض منذ عصور.. ألمت حٌنا بالشرق وسٌظلون ٌتذكرونً دوّما باسم  -

روستر( أو )زرادشت(.. منهم من سٌجعلنً نبٌا مرسبل ومنهم من سٌنعتنً )زو

بالساحر الناري.. حللت بؤحد ملوككم حٌنا من الدهر.. سؤجلس معن بعض الدهر ثم 



 

 

أحلك للؽرب.. زمنكم سرٌع للؽاٌة أٌها البشر ممارنةً بزمننا وٌجب أن أستؽل هذا.. لن 

ت التارٌخ بعدة أوجه وشخصٌات.. وإن ٌبلحظ وجودي أحد إذ أننً أتنمل بٌن صفحا

بدأت معن أنت أٌها البشري أول خطواتً الصرٌحة والواضحة والمعلنة لنمل السحر 

 ولٌس سرا كما فعلت من لبل..

م وهلة مترددا لبل أن ٌسؤله:   صمت المنّجِ  

ال ٌبدو سحرن وكؤنه خرج من نفس مشكاة سحر لدماء الكهنة العتٌك.. هل ٌنتمً  -

ر السٌدٌن الهابطٌن من السماء واللذان لاما بتحدي لدماء الكهنة هإالء سحرن لسح

 وعلموا العوام السحر المضاد؟

رّد علٌه الصوت راجفا:    

ال ٌوجد نّد لسحري باألرض وال بالسماء.. هل تفهم هذا؟ -  

:  بهدوء مثٌر ثم أضاؾ    

طٌن كل ما ٌجعلن ألوى لكل مٌزة تؤتً تبعات.. ولكل نماط لوة البد من اتفالٌة.. سؤع -

د شبابن حتى حٌن ألوم أنا بتحدٌده.. كل هذا ممابل نشر عبادة  البشر ببل منازع وأَُجّدِ

لكل الببلد والعباد.. ال أرٌد شبرا بؤرضكم الحمٌرة إال وٌكون فٌها معبد  )مردوخ(اإلله 

..)مردوخ(أو هٌكل ٌُذكر فٌه اسم سٌد اآللهة   

ٌضٌؾ بنبرة مهددة  )النمرود(وافما بهزة من رأسه كان وبٌنما كان المنجم ٌإّمن م  

 جمدت الدم بعروق المنجم:

وال داع لتذكٌرن بؤن فشلن فً تنفٌذ الشك الخاص بن ٌعنً بطبلن االتفالٌة وحرمانن  -

 من لوتن وشبابن وحٌاتن نفسها..

:رهوكؤنه ٌستكمل استرساله بعد بت ٌمول )النمرود(همهم المنجم بكلمات مبهمة فعاد   

سؤجعلن لادرا على خلك المراهم السامة فمط بمزج بعض األعشاب مع الدهن  -

البشري.. ومراهم أخرى تسبب الهذٌان وأخرى تسّكن اآلالم.. ستستطٌع إصابة من 

ترٌد بسبات طوٌل أو ذهول دابم فمط بلمسة من المرهم لطرؾ إصبعه.. وسٌكون لدٌن 

. الترٌاق المضاد لكل من هذه المراهم السحرٌة.  



 

 

ثم أضاؾ:    

أما عن الرجم بالؽٌب فستستخدم عصا الصفصاؾ وشجرة الطرفاء للتنبإ بالمستمبل..  -

سؤعلمن خلط السهام وهً طرٌمة سٌحبها الملون خاصةً لمراءة الؽٌب.. سؤضٌؾ لما 

تعلم من لراءة األحشاء واألكباد لتعرؾ ما ال ٌعرفه ؼٌرن.. ستنمل للمرون استخدام 

لحاضر والمستمبل على سطح بللورة من أحجار كرٌمة رابمة.. وكذلن المداح.. ستمرأ ا

بالتحدٌك للماء والحبر السابل.. ستتعلم الضرب بالرمل والتكهن بالحجارة والحلمات 

الذهبٌة.. سٌكون أعظم ما تتعلمه هو التكهن بالنار باإلضافة لمراءة خطوط الكؾ.. 

هنان تنجٌم بتفسٌر األحبلم والرإى.. هنان تنجٌم من نوع خاص ستستخدم فٌه الدٌكة..   

طوٌبل حتى ظنه المنجم لد ذهب، ثم ارتجؾ بعنؾ مع صٌحته التً )النمرود( صمت   

 اخترلت سمعه وعمله:

أؼلك عٌنٌن اآلن ترانً! -  

أؼمض المنجم عٌنٌه برعب بدون تفكٌر.. رأى سوادا ٌؽوص فً سواد.. ظبلم   

عجٌب لم ٌر له مثٌبل من لبل.. ولحظات ثم تخلل الظبلم بصٌص من ضوء شاحب 

أضاء على استحٌاء لٌظهر ما ٌشبه كابنا جالسا على كرسً.. دلك المنجم النظر أكثر 

التاج.. ومن مإخرة عنمه تبرز فلمح وجهها شبه حٌوانً على رأسه لرونا سوداء ك

لرون.. ومن ممدمة رأسه برز لرن وحٌد طوٌل ملتؾ.. شعر المنجم بالرعب فاضطر 

لفتح عٌنٌه لتلطم وجهه إضاءة الشمس الساطعة ولكنه لم ٌؽلك عٌنٌه رؼم ألمه لخوفه 

..)النمرود(من الظبلم الذي رأى فٌه لبسا من مبلمح وجه سٌده   

لال له بعدها: )النمرود( أتته ضحكة ساخرة بصوت    

إذا أردت لمابً شخصٌا مرة أخرى سترسم دابرة بنثر الجٌر حولن ثم ترسم بمداد من  -

على  )مردوخ(دم الحمام اسمً كما سؤعلمن كٌؾ تكتبه.. وتضع سبعة تماثٌل لئلله 

أطراؾ الدابرة ولم بتبخٌر نفسن بمزٌج الصندل األحمر وبذور الكتان والمّر 

آتٌن من فوري.. ولو لم تكتب اسمً كفتن هذه الدابرة من أي خطر وشر  والزعفران..

 مهما كان..

ثم صاح به:    



 

 

انظر لسبابة ٌمنان! -  

نظر المنجم لٌده فبوؼت بخاتم ملّون ٌطّوق سبابته.. خاتم لم ٌكن موجودا من لبل..   

ٌر تحسسه بؤصابع ٌسراه فشعر بمزٌج من نحاس وحدٌد علٌهم نموش بارزة بحروؾ ؼ

ٌوضح: )النمرود(مفهومة.. وصوت   

سٌدفع عنن الشر ما دام اتفالنا سارٌا.. ومن حّدق إلٌه للٌبل برأ من أي داء.. ومن  -

 أطال النظر إلٌه هلن من فوره!

ثم لال بلهجة ختامٌة:    

مستمبلن معً.. باستطاعتن المبول أو الرفض.. لبولن سٌوثَّك  واآلن ولد عرفت -

خاتمن الحامً.. رفضن سٌوثك بمذفن للخاتم لؤلفك.. بمطرات من دمن على   

لم ٌتردد المنجم وهلة.. كان لد حسم أمره منذ البداٌة.. لمعت عٌناه بطمع وشهوة وهو   

ٌحن طرؾ سبابة ٌسراه بالخاتم لٌحدث جرحا صؽٌرا تماطرت منه الدماء على الخاتم 

لفور وشعر بصرخة بدون أن ٌشعر بؤي ألم مطلما.. فشرب الخاتم الدماء على ا

ترددها الجبال والسماوات واألراضٌن وكل المخلولات خلفه ولد الشرهة  )النمرود(

 أظلمت السماء رؼم سطوع الشمس:

تم االتفاق! -  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مغامرة بالبرزخ-44  

 

ٌتفرغ لصحبة النساء كمن ٌدخر الرٌح؟!من اتركً حواسن وال تتكلمً كثٌّرا.. أصحٌح أن هو:   

.. وسٌبمى حبً مشرفا وٌكون سٌدوم إخالصً لن ولتكن اإلهً:  ًّ لهة )إٌنانا( شاهدة عل

.. ًّ  الخجل نصٌب من افترى عل

أصحٌح ما تمولٌن؟هو:   

هً: أنا متمسكة بن وسؤوفك بٌن ممامٌنا بالدعاء لآللهة وسؤحصل على رضان كهدٌة لً 

 لؤلبد..

 هو: سؤحٌط بِن كالسٌاج وأجعلن محمٌة بً..

اآللهة من ٌكرهن.. ستؤخذه باألرق وتلمً به فً اللٌل دون معٌن.. هً: ستصٌب  

 هو: لن أصغى ألحد سواِن..

هً: صرت أتحسس مواطن جمالً وفتنتً.. لمد غدت شفتً العلٌا رطبة والسفلى مرتجفة.. 

ًّ وأعود سعٌدة للبٌت.. ألسم لن باآللهة  سؤعانمن وألبلن.. وآنذان سؤنتصر على من افترى عل

ما اشعر به نحون.. فحبن ٌعنً عندي الكثٌر.. ألول لن  

ًّ ٌا من كان اسمن حبٌبتً  هو: إن مالمحن فاتنة كما عهدتهن.. سؤلف لجانبن وأسند رأسن عل

 وما زال..

 

()ترجمة نص شعري رومانسً بابلً لدٌم  

كنت طفبل ال ٌحب المكوث ببٌته.. لضٌت جّل ولتً بالخارج ما بٌن اللعب مع )    

ن بعض المؽامرات الفردٌة.. خلب لبً منذ نعومة أظافري تجمٌع األشٌاء ألرانً وبٌ

بالعثور على أحد أؼراض  -كما حلم جمٌع أطفال عالمنا–النادرة والؽامضة.. حلمت 

عالم البشر ذات الموى السحرٌة بعالمنا.. ولكنه ظل حلما للجمٌع مستحٌل المنال.. 

أنا..()زامون(.. باستثناء الطفل   



 

 

ولكنها لم تصارحه بهذا، اكتفت بالتظاهر )زامون( من ثرثرة )نٌنشوبور( ضجت   

باإلنصات إلٌه بٌنما كان ٌشؽل بالها كنه ما ستواجهه من أخطار، ولد أثارها بمدر ما 

أخافها فكرة أنها ستتواجد بعالم البشر، لٌس لثراء عالمهم ولكنه مجرد االنتمال من عالم 

ا ملموسا ومحسوسا..آلخر، وكؤنه خٌال وسٌصبح والع  

لكتفها، فارتجفت ناظرة له  )زامون(أخرجها من أفكارها بعنؾ هزة بسٌطة من ٌد   

 باستنكار فتراجع بذعر وهو ٌشٌر لها لاببل بانفعال:

اعذرٌنً ٌا سٌدتً الجمٌلة ولكنً أحدثن وال أجد منن ردا فظننتن لد شردتً.. ونحن  -

 اآلن على أبواب مؽارة الحرٌر..

بدهشة وهً تلمً النظر أمامها: )نٌنشوبور( رددت    

مؽارة الحرٌر! -  

 )الوركاء(،لد لادها عبر دروب معمدة بمنطمة جبلٌة عند أطراؾ  )زامون(كان   

منطمة لم تطؤها لدماها من لبل وال تظن أنها لد مّرت علٌها حتى مصادفةً.. رأت أمامها 

ع أسفله تجوٌؾ متوسط الحجم مرتفعا ضخما رمادي اللون أشبه بُِكرةٍ ضخمة وٌمب

ٌسمح بمرور شخصٌن متجاورٌن ٌبدو أشبه ببوابة لمؽارة داخل المرتفع الكروي.. 

 سؤلت بتعجب وهً تمترب من البوابة لٌبدو لبس من مكنون المؽارة فً التجلً لها:

ولماذا سمٌتها بهذا االسم؟ مؽارة الحرٌر؟ ما معنى هذا االسم؟ -  

بر البوابة وهو ٌجٌبها:أشار لها بالتمدم لتع     

إنه اسم لنوع من األلمشة ٌتواجد بعالم البشر.. اسبمٌنً بالدخول وسؤفهمن كل شًء..  -

 سٌدتً الجمٌلة..

ؼرٌزٌا رؼم ارتفاع أعلى البوابة الحجرٌة لتعبر بداخل المؽارة )نٌنشوبور( انحنت   

ان أكثر اتساعا على الفور، ألمت نظرة سرٌعة على المكان الذي ك)زامون( وتبلها 

ورحابة مما بدا علٌه من الخارج، وكؤن المؽارة ال تتكون فمط من المرتفع الكروي 

وإنما تتصل باطنٌا بمرتفع آخر مجاور، كانت األرض شبه ممهدة مما ٌوضح اعتناء 

بها، تناثرت بضعة لنادٌل زٌتٌة على الجدران فلونت المكان بلون أصفر بدد )زامون( 

جوده ونشر جوا من الطمؤنٌنة والدؾء بداخل هذا المكان المنعزل الظبلم المفترض و



 

 

فً أفكارها وهً تتؤمل جدول صؽٌر من الماء ٌترلرق )نٌنشوبور( المهجور، وبالؽت 

بمنتصؾ المؽارة محدثا صوت هدٌر خفٌؾ محبب للسمع ففكرت فً أن هذه المؽارة 

ج الحٌاة الخارجً.. تصلح كبمعة لبلستجمام والراحة النفسٌة واالنعزال عن ضجٌ

ٌمول مستكمبل آخر ما لاله خارج المؽارة: )زامون(وجاءها صوت   

هو وجود بعض المواد  -نحن والبشر –تعلمٌن بالطبع أن من أبرز اختبلفات عالمٌنا  -

كالمعادن واأللمشة وؼٌرها بعالمهم والتً ؼٌر معروفة بعالمنا.. ولد ٌمر عمرا 

بوجود أحدها إال لو امتلكه أحد األسٌاد أثناء تجواله  وٌنمضً ألحدنا دون أن ٌعلم حتى

بٌن العالمٌن.. هذه المواد عبورها لعالمنا ٌكسبها لوى سحرٌة خارلة ال تملكها بعالمها 

األصلً.. هكذا علمت من تجربتً مع مادة الحرٌر والتً هً بعالمنا لها لدرة سحرٌة 

اجتماعٌا على األكتاؾ..بٌنما بعالمهم لٌست إال سترا من البرد أو مظهرا   

فً جذب انتباهها فسؤلته بفضول:)زامون( نجح     

وما الموة السحرٌة التً ٌملكها هذا الحرٌر؟ -  

على الفور وإنما اتجه للجدار الممابل، ومّد ٌده خلؾ ثنٌة من )زامون( لم ٌرد علٌها   

نطك صخرة ضخمة لٌخرج بٌده ولد تعلمت بها لطعة من حرٌر بلون وردي ٌكاد ٌ

بانبهار وهً تتطلع لهذه المماشة السحرٌة المادمة من  )نٌنشوبور(بالحٌاة، فاتسعت عٌنا 

ٌجٌبها  )زامون(عالم آخر، ومدت ٌدها لتحاول لمسها بؤطراؾ أصابعها وهً تسمع 

 ببطء:

الحرٌر هو المادة السحرٌة التً تجعلن نتنتملٌن لعالم البشر! -  

ٌر وإحساسها بمدى نعومته الشعر جسدها بمجرد تبلمس أطراؾ أصابعها للحر  

 وارتدت ٌدها بسرعة ولد جفلت مؽمؽمة:

إنه بارد! ولكنه شدٌد النعومة..  -  

بزهو وهو ٌمول لها:)زامون( ابتسم     

برودته تكمن من موضعه خلؾ الصخرة والذي جعله بعٌدا عن أي دؾء.. إنه ٌؤخذ  -

الظاهرٌة..  ثم أدار لطعة الحرٌر بٌن حرارة الجو المحٌط.. ولكن لندعنا من خواصه 

 ٌدٌه وهو ٌمول:



 

 

ا وجدتها علمت منذ أول وهلة بمدى تفردها.. اعتمدت بوجود لواها الخارلة ولكنً لمّ  -

لم أعرؾ كٌؾ أستخدمها.. حتى تمكنت بالصدفة البحتة وبعد عدة محاوالت من 

 استكشاؾ كٌفٌة استؽبلل لواها السرٌة..

ثم استطرد:    

علٌِن هو استخدامها كنطاق.. فمط لمت بلفها حول جذعً وبمجرد أن لمت كل ما  -

 بإحكام عمدة ربطها وجدت نفسً خارج حدود العالم..

سؤلته بانبهار متزاٌد:    

صؾ لً رحلتن.. -  

رلص فإاده مع مرآه النفعالها الطفولً فمال بابتسامة عرٌضة واالنفعال ٌؽمره:    

جد نفسً بمكان أشبه بالفراغ التام.. ال أصوات وال اختفت المؽارة وكل ما حولً أل -

روابح وال موجودات.. فمط كان هنان سماء دانٌة بٌضاء اللون تعج بحركات 

كالتموجات.. وما عدا تلن السماء ال ٌمكننً وصؾ أي شًء أو أي لون آخر.. وكؤنه 

رة.. الخواء المطلك.. فككت عمدة ربطة الحرٌر ألجد نفسً ولد عدت مجددا للمؽا

وهكذا فهمت لواعد االنتمال ببساطة.. ربط وفن العمدة.. كثرت انتماالتً التً بدأت 

تكتسب طابعا استطبلعٌا حاولت فٌها سبر أؼوار ذلن المكان.. حتى باؼتتنً ذات ٌوم 

طالة من نور شدٌد البٌاض بدا وكؤنه الخبلص من هذا التٌه األبدي.. ولكننً فمدته 

بعدها من استعادته ثانٌةً.. بسهولة ولم أتمكن ألٌام  

:)نٌنشوبور(سؤلته     

ولكنن لم تنتمل بعد لعالم البشر.. ما تصفه ٌبدو كبرزخ بٌن العالمٌن.. -  

وافمها بهزة من رأسه وهو ٌمول:    

هذا صحٌح.. لضٌت بعدها مبات المحاوالت فشلت فٌها كلها فً أن أتعدى ما هو أبعد  -

ة الساطعة.. فكرت بؤنها البد وأن تكون المخرج من ذلن البرزخ للوصل لتلن الطال

المإدي لعالم البشر..  حتى جابتنً الفكرة كالحلم أثناء ؼفوة بالمؽارة.. فسارعت 

باالنتمال عدة مرات متتالٌة على مدار أٌام متواصلة حتى تٌمنت من صحة نظرٌتً.. 



 

 

نماط ٌمكن وصلها تلن التموجات بالسماء هً كالنجوم بعالمنا.. مكانها ثابت وٌصلح ك

ببعضها لصنع عبلمات تصلح كخرٌطة للسماء.. وهكذا وعلى مدار فترة طوٌلة كنت 

أرسم خرٌطة سماء البرزخ.. أنتمل وأنمل التموجات الدودٌة لعملً ثم أعود للمؽارة 

ألسارع بنمشها.. وهكذا تمكنت بعد مثابرة وجّد وصبر من رسم خرٌطة شبه كاملة 

 لسماء البرزخ..

فهمه لبل أن )نٌنشوبور( ها وهو ٌشٌر بفخر لنمش على الجدار المواجه لم تستطع لال   

هذه الحكاٌة المذهلة، فصفمت بٌدٌها كاألطفال وهً تصٌح: )زامون(ٌمص علٌها   

..)زامون(ٌا لها من خطة.. أدهشتنً حما ٌا  -  

وهو  بؤطراؾ أصابعه التعرجات والتموجات البلنهابٌة على الجدار )زامون(تحسس   

ٌشعر بالثمن الذي دفعه من عمره لٌخرجها إلى النور، وتطلع بفرحة ؼامرة لثناء 

شاعرا بؤنه وألول مرة ٌرى جدوى لكل ما بذله من جهد لصنع هذه  )نٌنشوبور(

 الخرٌطة، وكؤنه فمط صنعها من أجل هذه اللحظة.. ثم أكمل بعٌنٌن مؽمضتٌن:

التً تفضً لعالم البشر كما ظننت وصدق وهكذا تمكنت من تحدٌد مولع تلن البوابة  -

توجهت نحوها محلما تمكنت من حفظ إحداثٌات ذلن التوّهج بمجرد حدوثه.. ثم ظنً.. 

كؤننً أحد األسٌاد.. كنت أعطً األمر لجسدي فٌتخلى عن مكانه لٌحلك عالٌا متجها 

بٌن  نحو االتجاه المطلوب.. وهكذا وجدت نفسً أخترق طالة الضوء الساطع وأعبر ما

 العالمٌن..

تتابعه بكل جوارحها: )نٌنشوبور(ثم انبعث برٌك من عٌنٌه وهو ٌكمل و    

ما أشبه عالمهم بعالمنا.. صدلا ولوال ثمتً بعملً لظننت أننً انتملت فمط ببمعة أخرى  -

البشرٌة.. وكؤنها نسخة مطابمة لوركابنا..  )الوركاء(من عالمنا.. نملنً البرزخ لمدٌنة 

م ومعابدهم أصؽر حجما.. ولم أر أو اسمع عن وجود أي من األسٌاد بٌنهم.. فمط مبانٌه

وإن كانت أسماء أسٌادنا معروفة هنان وٌإلهونهم وٌتبركون بهم.. متّعت حواسً بكل 

المواد العجٌبة التً ٌملكونها.. سافرت مسٌرة أٌام ولٌال حتى أستطٌع رإٌة ولمس 

سٌاد وٌملن المدرة على لتلهم.. جلبت العدٌد الحدٌد.. المعدن الذي ٌمال أنه ٌجرح األ

الحرٌر حتى ٌصبح لدي لطعا بدٌلة فً حال فمدت من منه.. كذلن جلبت لطع أخرى 

المطعة األصلٌة.. رأٌت ولمست وشممت ما لم أره بعالمنا من لبل لّط ولم أحلم حتى 



 

 

ٌشعرون به  بوجوده.. شعرت بالؽٌرة مما ٌتمتع به هإالء البشر وال ٌمّدرونه أو حتى

 ٌومٌا..

هامسة: )نٌنشوبور(لاطعته     

ولكنهم لبضوا علٌن فً النهاٌة! -  

وهو ٌمول: )زامون( امتعض وجه    

الذي ٌمثل –لجهلً بما كنت أخوضه ٌومٌا باستهانة.. َعبََر أحد األسٌاد ذلن الممر  -

دي بها.. فتحركت معه التمعجات الدودٌة لتتؽٌر عبلمات النجوم التً كنت أٌلت -سمابً

تؽٌرت السماء.. عدت من إحدى الجوالت بالعالم اآلخر ألجد نفسً بالبرزخ ثانٌةً 

عوضا عن العودة مباشرة لعالمنا.. فمد كنت معتادا أن أجد نفسً بعالمنا بمجرد نزع 

نطاق الحرٌر ولٌس بالبرزخ مرة أخرى.. كنت ببمعة لم أتواجد بها من لبل بهذا 

التنمل ٌمٌنا وٌسارا ولؤلعلى ولؤلسفل ببل جدوى.. اختفت  الفراغ.. لمد تهت.. حاولت

ولم أر حولً إال الفراغ المطلك.. تهت لساعات أو أٌام ذات اإلحداثٌات سمابً البٌضاء 

ال أدري.. حتى الجوع والعطش لٌس لهما وجود بهذا البرزخ لحسن حظً.. ولما كّل 

ك بصٌصا من ضوء ٌشبه متنً وكدت أستسلم لمصٌري الؽامض رأٌت على مرمى األف

أنه كان انتماال آخر ألحد األسٌاد بٌن العالمٌن.. أدري لم أكن ضوء سمابً المفمودة.. 

بكل تصمٌم وسرعة ٌحدونً أمل عظٌم.. ولما التربت فوجبت  سبحت نحو الضوء

ًّ لم أر لعظمته مثٌبل من لبل.. إنه الثعبان الحارس بٌن  بثعبان رهٌب ٌنمض عل

العالمٌن والذي كنت دابما أتحرن تحت نظره تحت الممر فضً الجدران والذي لم ٌكن 

ٌن والتً ال تستدعً العبور من ٌعلم أبدا بتنملً تحته ٌومٌا عابرا تلن الثؽرة بٌن العالم

 داخل الطرٌك الرسمً المعتاد..

مفكرة وهً تمول وكؤنها تحدث نفسها:  )نٌنشوبور(صمتت     

وكٌؾ سنعبر البرزخ ثانٌةً ولد تؽٌرت هذه الخرٌطة منذ آخر زٌارة لن؟ -  

حماسه وهو ٌجٌب: )زامون(استعاد     

ما أخبرته بمخاوفً هذه طمؤننً بؤن .. عند)ماندانو(هنا تبرز خبرة ومعرفة الحكٌم  -

هذه التموجات لها موالع ثابتة بالفعل.. أوضح لً أنها لٌست إال أفاعً حارسة تحٌط 



 

 

سٌاد من وإلى عالمنا.. تتحرن فمط عند عبور أحد األسٌاد لٌرى ل األبالممر الذي ٌنم

ا للبرزخ تموجاتها األفعوانٌة من خلؾ الجدار العازل فٌخشاها وال ٌفكر فً اجتٌازه

وحده  بؤي طرٌمة كانت.. ثم تعود لسٌرتها األولى بموالعها الثابتة فور اختفاء السٌد..

فمط من ٌعود من عالم البشر للبرزخ لن ٌستطٌع رإٌة هذه اإلحداثٌات مجددا لحٌن 

حدوث انتمال جدٌد ألحد األسٌاد ٌعٌد للبرزخ لواعده سالمة..  تختل الماعدة لمن ٌنتمل 

ؤلرض ثم ٌحدث انتمال ألحد األسٌاد أثناء وجوده باألرض، حٌنها ال ٌعود من البرزخ ل

مباشرة للعالم السماوي، ٌعود للبرزخ ولد تم طمس جمٌع تمعجات سمابه حتى حٌن 

 انتمال جدٌد..

)نٌنازو( و )زابابا(مستعٌدة مشهد التنٌن المحلك والسٌدٌن )نٌنشوبور( ؼمؽمت   

 ٌمتطٌانه:

األسٌاد ولكن دعنا من هذا اآلن.. لنبدأ االنتمال وكلنا ثمة بما لاله  لد ال ٌخٌؾ هذا كل -

 الحكٌم.. 

بااللتراب وهو ٌموم بفرد لطعة الحرٌر بٌن أصابعه.. التربت منه  )زامون(أشار لها   

لتلتصك به.. ثم أدار لطعة الحرٌر من الخلؾ نحوه جسدٌا فجذبها برفك من خصرها 

مكّونا دابرة متصلة  لؾ الحرٌر لٌلؾ خلؾ ظهره لتلؾ حول أسفل ظهرها ثم أكمل

.. أحكم شد الحرٌر فالتصك الخصران وتماس الصدران.. احمر ضمت جسدٌهما بملبها

خجبل وهً تلوح بوجهها جانبا حتى ال تلمس وجهه مؽمؽمة  )نٌنشوبور(وجه 

 باعتراض خافت:

هذا لرٌب للؽاٌة.. -  

وشعر بضربات للبه تإلم صدره شعر بملمس جسدها البض فاضطربت جوارحه..   

 من سرعة الخفمان.. أجابها هامسا وهو ٌلهث:

أعتذر لن ٌا سٌدتً ولكن البد لنا من االنتمال سوٌا كجسد واحد.. -  

رددت بٌنها وبٌن نفسها:    

جسد واحد! -  

هل أنت جاهزة سٌدتً الجمٌلة؟ -  



 

 

 شعرت بلفح أنفاسه على عنمها فؤجابت بهمس منفعل:

جاهزة! -  

د الرباط الحرٌري بموة وأحكم عمدته لٌحدث االنتمال على الفور..ش    

وخبلل جزء من الثانٌة اختفى جسداهما لٌتواجدا بذلن الفراغ بٌن العالمٌن.. ورأى   

مؽلمة عٌنٌها بخوؾ ولد تخشب جسدها وتشبثت ٌدٌها بظهره  )زامون( )نٌنشوبور(

ل ثم نملت نظرها حولها بنهم.. بموة.. فلما اطمؤنت فتحت عٌنٌها ساحبة ٌدٌها بخج

الفراغ والخواء والصموت.. لفتت انتباهها السماء البٌضاء المضٌبة.. ثم الشعر جسدها 

مع مرآها لتلن التموجات بكبد السماء والتً أصبحت تعلم ٌمٌنا اآلن أنها لٌست سوى 

 ربطة الحرٌر بحذر ثم فن العمدة من ظهره )زامون(أفاعً عمبللة وحشٌة.. أرخى 

من األمام بٌمناه بٌنما تسللت ٌسراه بالتزامن لتلتمط )نٌنشوبور( لٌعٌد ربطها عند خصر 

من نطاله لطعة حرٌر صؽٌرة ماضٌة لام بربطها محل المطعة التً أزالها لتوه من 

 حول جٌده وهو ٌبتسم لها لاببل مبلحظا للمها:

ال تملمً سٌدتً  استمتعً بالفراغ حتى أذهب ألعود لِن بذلن الطابر السحري.. -

 الجمٌلة.. لمد أعددت الخطة جٌدا..

ثم رنا نحوها باهتمام واضح لاببل:    

ما ٌهمنً هو أال تؽادري مولعن مطلما حتى أستطٌع العودة لن.. -  

لالت بعدم فهم:    

ولكن لو مّر كل شًء على ما ٌرام وأردت العودة ولمت بنزع نطالن الحرٌري  -

..ستكون العودة مباشرةً  ًّ لعالمنا ولٌس هنا لهذا البرزخ.. لن تؤتً إل  

لال لها موضحا:    

من  هذا ما أتمناه.. حٌنها سؤعٌد وضع نطاق الحرٌر وأعود لِن من عالمنا وألتمطن -

..نفس هذه النمطة  

ثم أضاؾ بلهجة حاول جعلها ال مبالٌة لدر اإلمكان رؼم للمه الكامن:    



 

 

أثناء تواجدي بعالم البشر.. ن العالمٌن عبر البرزخ بٌما أخشاه هو مرور أحد األسٌاد  -

حٌنها سؤعود ألجد نفسً نفس ما حدث فً المرة السابمة التً تم كشؾ أمري فٌها.. 

أن األمر أشبه بتؽٌّر ٌحدث اهة البرزخ ثانٌةً ولٌس بعالمنا، أوضح لً الحكٌم تبمتابها 

سؤعود ، ة للعودة من األرضاآللٌة المعتاد ٌعّطل بعد كل عملٌة مرور ألحد األسٌاد

لنفس المواعد من البرزخ عودتً لعالمنا  حٌنها لن تخضعو للبرزخ عوضا عن عالمنا،

لن أنجح حتى فً  ..لعالمنا كالمفترض المعتادة.. لن أعود بمجرد خلع النطاق الحرٌري

دفةً سٌاد مصاالعودة لهذه البمعة التً نمؾ بها حالٌا.. البد لً من انتظار عبور أحد األ

، فتعود للسماء سٌرتها األولى وأستطٌع التحرن مهتدٌا بنجومها األفعوانٌةمرة أخرى 

ال توجد طرٌمة أخرى وإال سؤضطر لبلنتظار لؤلبد بحثا عن الممر الخفً المظلم.. 

وهو ما لد ٌستمر دهورا وٌحمل خطر كشؾ وجودي بواسطة الثعبان بحسب الحكٌم، 

ا ما أخبرنً به الحكٌم.. الموانٌن التً تحكم الممر الحارس كما حدث لً من لبل.. هذ

وٌبدو أنه على علم جٌد بها بفضل  الرابط ما بٌن العالمٌن لٌست سهلة كما كان ٌبدو لً

..لراءاته  

ماذا ستفعل حٌنبذ؟  وما مصٌري؟ -  

أجابها مطمبنا:    

مرور هذا ال تملمً سٌدتً الجمٌلة.. لو حدث هذا سؤكمن بمولعً ثابتا حتى انتهاء  -

تجاه ن ألع فً خطبً السابك وأسارع باالل السٌد وعودة األفاعً لموالعها المحفوظة..

متسلبل عن بُعد  سؤتحرن نحو الممر المضًء وأعلن عن وجودي للثهبان الحارس..

التً حفظت مولعها عن ظهر للب بحسب للعودة لهذه المنطمة  مهتدٌا بموالع األفاعً

ثم نعود سوٌا لعالمنا.. لو فعلت هذا سابما لما  ً االنتظارتموجات السماء، ستكونً ف

 جازفت وكشفنً الثعبان الحارس، ولكنً لم أكن أعلم ما أخبرنً به الحكٌم.. 

ثم أضاؾ شاردا:    

سنعود سوٌا أو ٌعود أحدنا فمط فً حالة حدوث ما ال نتمناه.. -  

لالت بانفعال:    



 

 

.. ال أرى سببا واضحا النتمالً معن حتى اآلن.. كان بإمكانن إنجاز المهمة )زامون( -

 كاملة وحدن.. 

 لال لها مهدبا:  

لؤلسؾ لٌست األمور واضحة بشكل تام بخصوص كٌفٌة انتمالً وعودتً لعالمنا فً  -

ن أحد األسٌاد وأجبرنً على العودة للبرزخ ثانٌةً.. المواعد التً أخبرنً بها  حالة تحرَّ

الحكٌم لد ال تكون ثابتة.. لال لً أنها كلها مجرد لراءات نظرٌات مبنٌة على مروٌات 

األلدمٌن.. المرة الوحٌدة التً اختبرت فٌها عودتً من البرزخ بعد تٌهً كان لدى 

عودتً لعالمنا عن طرٌك الثعبان الضخم الحارس أسٌرا بطرٌمته الخاصة.. ٌمتاز 

الم البشر بعد وهذا ٌعنً أنه بمجرد خلعن لرباط وضعن اآلن فً إنن لم تنتملً لع

واحتماالت  الحرٌر سٌتم إلؽاء االنتمال وستعودٌن لعالمنا على الفور بدون أٌة تعمٌدات

.. أما أنا فلو كنت سًء الحظ وأجبرتنً مبنٌة على نظرٌات منموشة على الُرلُم

علٌه كمسلّمات.. حٌنها الظروؾ للعودة من عالم البشر لهنا فبل أعلم صحة كل ما نعتمد 

سؤجعل أولوٌة وجودي وحٌاتً كلها هً تسلٌمن الطابر لتعودي به لسٌدتن بٌنما ألوم 

أنا بإجراء حساباتً الؽامضة لعودتً.. واطمبنً فعودتً لن تطول فبل ٌوجد حساب 

 للزمن هنا..

وحرصه على تنفٌذ المهمة حتى لو  )زامون(تضحٌة  -بتؤثر– )نٌنشوبور(تفهمت   

ن مصٌره هو ؼامضا.. فمالت له مخففة:كا  

ولكنه ٌبمى احتماال ضبٌبل.. -  

ولكنه لابم!   -  

ثم تنهد ملوحا لها لاببل بابتسامة باهتة وهو ٌؽادر:    

تمّنِ لً الحظ.. -  

لالت له ودموعها تجاهد للخروج من معاللها:    

عد سالما! -  



 

 

بحا نحو األفك البلمع حٌث أعطاها ابتسامة أخٌرة لبل أن ٌولٌها ظهره وٌؽادر سا  

تكمن البوابة بٌن العالمٌن.. فانهمرت دموعها الحبٌسة من مآلٌها وهً تنظر لجسده 

 المتبلشً وكؤنها آخر مرة ستراه وانفعبلت شتى تؽمرها..

أم )إٌنانا( هل هً خابفة علٌه؟ هل ٌنبع خوفها من خوؾ فشل المهمة على سٌدتها   

المصٌر؟ هل ستشتاق إلٌه؟ أسبلة كثٌرة لم تجد لها إجابة أنها تعلمت بالفعل بهذا اللص 

شافٌة.. ووجدت فً الخواء عزاًء كافٌا لٌبدد اضطراب مشاعرها التً ال تعرؾ حتى 

.. وإن أطلت بوضوح مشاعر عرفان لما ٌبذله من )زامون(اآلن أن تترجمها نحو 

ذه المرة.... مخاطر لد تودي بحٌاته نفسها ه)إٌنانا(مخاطر من أجل السٌدة   

لم تشعر بمرور الولت.. لم تدر هل طال انتظارها  )زامون(كما وصؾ لها   

أم أنه لد ؼادرها للتو.. لم تشعر بالملل أو الجوع أو العطش.. لم تشعر  )زامون(ل

بالتعب.. لم تشعر بؤي شًء لط سوى اللهفة النتظار طابر سٌدتها السحري.. ووجدت 

ولد عاد لها )زامون( المابمة.. أفضل االحتماالت أن تجد  نفسها تعدد لنفسها االحتماالت

لٌخبرها بؤنه لد أعاد الطابر بؤمان وسٌعٌدها اآلن معه.. أسوأ  ا السماويمن عالمهم

نفسه ولد  )زامون(االحتماالت هو أن تتؽٌر خرٌطة السماء بعبور أحد األسٌاد فٌجد 

ر حتى انتهاء تبعات انتمال هذا عاد للبرزخ بدال من العالم السماوي، فٌضطر لبلنتظا

ٌكمن لدر ما ٌتطلب األمر لحدوث انتمال آخر السٌد الذي أربن حسابات البرزخ ، ثم 

مسترشدا بؤضواء الممر ومتسلبل بعٌدا عن أعٌن  ٌعود لها سابحا بالفراغ ألحد األسٌاد ل

لعالمهم..  ٌعودا سوٌاالثعبان الحارس حتى ٌجدها بنفس هذه البمعة المحفوظة بذاكرته و

لم ٌبدو لها األمر فً األسوأ مخٌفا فلماذا بدا )زامون( حرٌصا كل الحرص على جلبها 

معه؟ هل هنان ما ٌخفٌه عنها؟ هل أخبره الحكٌم شٌبا وجد أنه من األفضل أال تعرفه؟ 

لن ٌعرضها ألي خطر.. ولو كان فً وجودها  )زامون(أن  -بملبها–ما هً متٌمنة منه 

مدار ذرة لم ٌكن لٌجازؾ بجلبها معه.. ٌبدو أنه ٌكّن نوعا لوٌا من نسبة خطر ولو م

وهذا واضح فً حركاته وأفعاله.. ولكنه ٌظل  -نمت فً فترة لصٌرة–المشاعر نحوها 

رؼم مآثره.. -هكذا لال لها عملها–لصا   

سرت رعدة بجسدها عندما الحظت بطرؾ عٌنها تحرن تموجات السماء.. األفاعً   

ال ٌعنً إال عبور أحد االسٌاد عبر الممر.. سترتبن حسابات البرزخ ولن تتحرن.. هذا 

العودة لعالمهم.. سٌخلع رباط الحرٌر لٌجد نفسه ببمعة بعٌدة )زامون( ٌستطٌع 



 

 

ٌحدث انتمال جدٌد لد ٌطول ولت انتظاره بالبرزخ.. سٌضطر لبلنتظار طوٌبل حتى 

ٌحدث اآلن ولكنه لن  )زامون(فٌموم حٌنها بالتحرن نحوها.. أسوأ ما تولعه كثٌرا، 

 ٌكلفهما سوى االنتظار فً عالم ال ٌوجد به معنى للولت.. 

..)نٌنشوبور(أمام  -أو الكابوس–ثم تتابعت المشاهد كالحلم     

ٌؤتً سابحا من بعٌد والرعب ٌؽزو مبلمحه.. وخلفه تلتوي أفاعً  )زامون(رأت   

ة تطارده.. رأته لادما من جهة الٌمٌن مرة.. جهة الٌسار مرة أخرى.. حلك فولها ضخم

ولم تعد تدري أي اتجاه تنظر إلٌه.. )نٌنشوبور( للٌبل.. وأسفل منها طوٌبل.. ارتبكت 

حتى السماء البٌضاء صارت تدور كدوامة ضخمة فً كل االتجاهات.. شعرت بدوار 

ٌظهر مجددا ولد الترب هذه  )زامون(ء.. ها هو ٌكتنفها وؼثٌان على وشن التحول لمً

المرة بما ٌكفً لتلمح الطابر بٌن ٌدٌه.. رأت ذٌل أفعى ٌطبك على ساله فٌنسّل منه 

بسرعة.. فن أفعى ٌكاد ٌنؽرس بذراعه فٌراوؼه بسرعة ومهارة.. كان ٌدور )زامون( 

. ولكن كان وحوله تدور األفاعً.. ٌستؽل لصر لامته وضآلته ومرونته لٌتجاوزهم.

منذ فترة.. أدركت )زامون( عددهم فً تزاٌد مستمر.. وما أدركته اآلن كان لد أدركه 

 برعب أنه لن ٌنجح فً الوصول إلٌها حًٌّا..

 )زامون(بالرؼم من تولعها لؤلسوا حدث ما هو أسوأ منه بمراحل.. وهذا ما تولعه   

رخته )ارحلً!( وانمبضت بالفعل وهو حدوث ما ال ٌمكن تولعه.. لرأت بٌن شفتٌه ص

 ذراعاه ثم انبسطا عن آخرهما لٌلمً بالطابر فً الفراغ نحوها بموة..

لم تدري كٌؾ تلتمط الطابر فً هذا الفراغ المثٌر للجنون.. كان ٌؤتٌها من كل اتجاه..   

تحركت بعشوابٌة وهً تمد ٌدٌها فً كل االتجاه.. شعرت بالطابر ٌمترب رؼم عبث 

تجاه.. وعندما نجحت أصابعها فً لمسه فؤطبمت علٌه بٌدٌها بكل لوة محاولة تحدٌد اال

شعرت بظل رهٌب وسط الفراغ ٌجثم على وجودها.. فنظرت حولها لتبصر بالثعبان 

له.. .. ثعبان بحجم ال ٌمكن تخٌ)زامون(المهٌب الحارس ٌظهر من الفراغ منمضا على 

فتح الثعبان فكٌه هاجما على حمبل ودٌعا صؽٌرا.. ( )موشوسوحجم ٌبدو معه التنٌن 

ترلرلت عٌنا  )زامون(..  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اللص زامون والثعلب الحارس )ماشٌالما(

 

 

  



 

 

بالدموع وهً تعلم أن الثعبان لن ٌؤخذ أسرى هذه المرة.. تصمٌمه للفتن )نٌنشوبور( 

فمد استسلم لمدره لما رأى الثعبان الهابل وكؾ عن  )زامون(بالدخٌل واضحا.. أما 

بالمؽادرة بحزم.. أؼمضت )نٌنشوبور( مراوؼة األفاعً واكتفى باإلشارة ل

عٌنٌها وهً تضم الطابر لصدرها بموة ثم تحّل ربطة الحرٌر.. فلم ترى  )نٌنشوبور(

المستسلم وٌلمٌه بجوفه فً لحظة واحدة.. )زامون(الثعبان وهو ٌلتمم   

عندما فتحت عٌنٌها لتجد نفسها بمؽارة الحرٌر وبٌن ٌدٌها الطابر السحري.. نملت و  

لبل أن تتٌمن من أنها لن  )زامون(النظر بؤرجاء المؽارة للحظات وكؤنها تبحث عن 

 تراه ثانٌةً لؤلبد..

تركت الدموع تسٌل على وجنتٌها وكلها تصمٌم أال تضٌع من تضحٌته.. فانطلمت من   

نحو الحكٌم..  فورها لتتجه  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

هالة )حمورابً( -45  

 )نٌبور( السماوٌة..

كان ٌحتل مولعا ممٌزا  يكل حواسها وهً تطالع ذلن الرلٌم الذ )إٌنانا(استخدمت   

بمكتبتها العامرة بالرلم من شتى المجاالت، كانت ترٌد أن تؽٌر من مزاجها الحالً بؤن 

بلد الملن )حمورابً( مصدر الهالة اإللهٌة المتولعة، فلم تكن  )بابل( تمرأ شٌبا عن

تعرؾ شٌبا عن هذه المدٌنة العظٌمة أو حتى عن )حمورابً( نفسه ومن سبمه من ملون 

المنتمً لطبمة األنوار والذي كّرس حٌاته كلها لمتابعة )ماندانو( إال عن طرٌك الحكٌم 

)سرجون األكادي(، كها منذ البداٌة مع تارٌخ البشر بهذه المنطمة وتفاصٌل حٌاة ملو

اإللهٌة لتضمها لهالة  )سرجون(وآتت جهود الحكٌم أُُكلها عندما تمكنت من التماط هالة 

 )جلجامش(.. أخرجت زمن والتً كانت لد امتصتها منه منذ )جلجامش(البطل العظٌم 

لكاتب من وعٌها وبدأت تمرأ بصوت مسموع من الرلٌم الطٌنً الذي بٌدها.. كان ا

ٌمول: ) تضاءلت صناعة األختام فً عهد )حمورابً( بعد أن كانت لد بلؽت أوجها فً 

وبالرؼم من أهمٌة هذه األختام ودورها المحوري فً إتمام  )سرجون األكادي(..عصر 

عملٌات البٌع والشراء، ناهٌن عن استخدامها من لبل الملون والحكام والكهنة لختم 

نت صناعتها لد تدهورت لدرجة كبٌرة فً عصر األوامر الملكٌة، ولكن كا

بالمستمبل.. )بابل( )حمورابً(.. ولٌس هذا االنحطاط إال نذٌرا لما لد ٌحدث ل

ؾ)حمورابً( ال ٌعطً بااًل لتلن األلوام الجبلٌة التً تتسلل فً هجرات متفرلة لببلده، 

.. وربما أٌضا ال ألوام ٌنحدر أجدادهم من الببلد الشمالٌة العشبٌة ذوي الجنس األبٌض

ٌحسن تمدٌر أسبلؾ آخرٌن للجنس األبٌض متوطنٌن بشمال ؼرب الرافدٌن شدٌدي 

البؤس فً المتال متعطشٌن للحروب، وٌستخدمون أسلحة مصنوعة من معدن ال ٌعلم 

 )بابل(البابلٌون بوجوده.. ربما نشهد فترة نهاٌة )حمورابً( العظٌم وأفول نجم 

 العرٌمة..(

بحزن، فرؼم أن هذه المعلومات تعنً بؤنها لاب لوسٌن أو أدنى من  ا()إٌنانتنهدت   

الحصول على هالة إلهٌة جدٌدة، ولكنها كانت تكره حدوث مثل هذه األشٌاء من حروب 

وتحالفات ودمار وسموط للحضارات، ال تعلم لماذا ال تتولؾ الحروب أبدا بعالم البشر، 

ا طامعة فً نهب خٌرات جٌرنها، بإمكان دابما وأبدا تجد ألوام لد جاءت من مكان م



 

 

الجمٌع العٌش بسبلم بجانب بعضهم البعض وتبادل خٌرات األرض وخبرات العمول فً 

تعاون محبوب.. حتى هذه العدوى انتملت للعالم السماوي بمجرد علم بعض األسٌاد 

 )أنو( بانفراط عمد االرتباط العتٌك بٌن العالمٌن، لاموا بتدبٌر اؼتٌال للنبً والسٌد

بمنتهى الوحشٌة والمسوة، وما آت سٌكون أعظم وأشد شرا بكل تؤكٌد، وسٌؽٌر من 

 استمرار مدن الرافدٌن السماوٌة بكل تؤكٌد..

لامت بالبحث عمٌما بٌن الُرلٌم بحثا عن المزٌد، بحثت بعٌدا واضطرت لتحرٌن   

ولد لفت  تةً بؽ )إٌنانا(تولفت صفوؾ عدٌدة متراكمة لتصل لؤلبعد واألكثر لدما، 

شعرت و:انه نبع  بحرص بٌن رلٌمٌن عمبللٌن، بدا وكؤنه مخبَّؤانتباهها رلٌما ضخما 

من الفراغ فجؤة بعد أن لم ٌكن موجودا بهذه البمعة بٌن األرفؾ،أوجست فً نفسها خٌفة 

تم نمش كلماته على صخرة الذي رلٌم ال وهً تجذب الرلٌم إلٌها بؤصابع مرتجفة،

أثار انتباهها وفضولها كونها من  تبدو وكؤنها تنتمً للعالم السماوي،سوداء ال نٌزكٌة 

 )ماندانو(واستعاد ذهنها كلمات الحكٌم باستمرار، المدٌمة والنادرة محبً لراءة الُرلُم 

الذي لم تموم بنمشه ٌد وإنما  الرلٌم األولولكنها لم تجرإ على التفكٌر فً كون هذا هو 

دفعها فضولها لتمرأه لتفاجؤ نمشته إرادة مهندس الكون،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الرلٌم األول

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ارتجفت من هول    بتحذٌر بؤول سطوره ٌمنع لراءته إال عندما ٌمترب الفناء النهابً..

الرلٌم الذي فٌه من المعلومات عن أصل العالم العلوي والسفلً المفاجؤة.. إنه هو.. 

وحواجز الدهر مما سٌكون له دور حٌوي فً منع فناء العالم ٌوما ما إن تم استخدامه 

فً  ةً فكربعد أن حفظت رلم الرؾ الذي ٌحتوٌه م بإعادته لمكانه بملك سارعتبحكمة.. 

ًّ بملب مكتبة ضرورة إخبار الحكٌم بؤن الرلٌم حمٌمً وموجود م العامرة  )نٌبور(خف

  بالُرلُم..

من شرودها على صوت عجٌب لبل أن  شردت طوٌبل تفكر بؤمر هذا الرلٌم لتنتبه  

ٌطل علٌها طابر عجٌب الهٌبة لم تر له مثٌبل من لبل، فاعتدلت فً جلستها وهً ترى 

الطابر ٌمترب منها محلما فوق رأسها وظنها أصبح ٌمٌنا بؤنه لٌس من العالم السماوي، 

نفصال لمد تم جلبه بطرٌمة ما من عالم البشر فً مثال صارخ لبداٌة عهد جدٌد من اال

بٌن كبل العالمٌن بعد أن كان محظورا اإلتٌان بؤي كابن أو شًء من عالم البشر وإال 

اختل توازن العالمٌن.. دلمت النظر أكثر فلمحت لطعة طٌنٌة صؽٌرة مربوطة عمدا 

بساق الطابر، التربت من الطابر الذي لم ٌبدي أي انزعاج من وجودها بل على النمٌض 

رؼما عنها مع ذلن اإلحساس  )إٌنانا(ا المفرودة، ابتسمت طار لٌحط على راحة ٌده

الذي لم تشعر به من لبل، تلن المدم الدلٌمة وهً تستمر على جلدها وتدؼدغ إحساسها، 

مدت أصابع ٌدها األخرى لتربت على رأس الطابر للحظة لبل أن تمسن بتلن المطعة 

أشبه برلٌم صؽٌر جدا تم الطٌنٌة وتفصلها عن المدم بلطؾ، تعجبت لما اكتشفت أنه 

نمش بعض الحروؾ علٌه بدلة، لربت وجهها أكثر من النموش وبدأت تمرأ كلمات 

 موجزة تمول: )حمورابً ٌموت!(

، وٌا له من تولٌت )ماندانو(شهمت بذهول، لم ٌخامرها أدنى شن بؤنه تخطٌط الحكٌم   

، ال كن ما بالٌد حٌلةول)أنو(، ممتل سًء لموت )حمورابً( أثناء الفوضى التً أحدثها 

فبلبد أن الرسالة لد استؽرلت ولتا طوٌبل لتصل  )نٌنورتا(أو  )إنلٌل(ٌوجد ولت إلخبار 

بٌن ٌدٌها، حتما تَمَّت كتابتها منذ فترة لٌست بالمصٌرة، باإلضافة ألن كبل من السٌدٌن 

ما بعد سٌكونان مشؽولٌن بالخطوة المادمة لوضع خطة لتسٌٌر العالم السماوي فً حمبة 

ولررت االنتمال لعالم البشر بعد االستفادة من وجود  حسمت لرارها فً لحظة)أنو(، 

الطابر لؽرض آخر ال ٌمل أهمٌة عن أمر الهاالت اإللهٌة، خّمنت أن الطابر سٌعود 

موجود  الرلٌم األولللحكٌم مرة أخرى فمامت بكتابة نموش على عجل تخبره فٌها بؤن 



 

 

ولامت بوصؾ المكان الذي حفظته به بعد أن أخرجته من  )نٌبور(،بمكتبة بالفعل 

مخببه، ربطت الرلٌم الصؽٌر بمدم الطابر ولامت بإطبلق سراحه مجددا لٌطٌر من 

..البشر دار جسدها حول نفسه مؽمضة عٌنٌها وهً تنمل أفكارها لعالمالنافذة، ثم   

اختفى  تذبذبت الموجودات حولها وظلت تتموج مع صوت أزٌز رتٌب مصاحب.. 

المشهد دفعة واحدة لتجد نفسها بممر ٌضًء بلون فضً المع.. ممر بحجم مدٌنة كاملة 

اتساعا.. كانت لد اعتادت هذا المنظر، كما اعتادت رإٌة كابنات تتحرن كاألفاعً 

خلؾ جدران الممر الفضً، لم تتمكن من رإٌتها بشكل واضح طوال مرات انتمالها بٌن 

ٌنظر من أعلى لكابن تحت سطح ماء ٌترلرق سطحه فتتشوه العالمٌن فظلت تراها كمن 

الصورة الكامنة بالعمك.. عبرت الممر الذي لم تكن نهاٌته بعٌدة، وصلت للباب الساطع 

بشدة والمفضً لعالم البشر فاخترلته بسرعة لتنفد للجانب اآلخر.. لطمتها أشعة الشمس 

ا وٌثبت جسدها بٌن أكوام للحظة فاضطرت لؽلك عٌنٌها لبل أن تسٌطر على طٌرانه

الخفٌفة، فكما خرجت من عالمها السماوي تجد نفسها بعالم البشر، )نٌبور( سحب مدٌنة 

 )بابل(ٌممت شطرها وجهة الشمال الؽربً ثم حلّمت كالصاروخ المندفع نحو مدٌنة 

حٌث تتمنى أن تجد )حمورابً( ال ٌزال حٌا، أو على األلل تجد روحه تتؤهب لمؽادرة 

. لم تعتمد أنه سٌموت فً معركة أو حرب لذا فمد اتجهت رأسا نحو لصره جسده.

الملكً.. كانت ترى الصحاري والمدن حولها كخطوط متعدة األلوان من فرط 

سرعتها.. كادت سرعتها التً فالت سرعة الصوت تصم أذنٌها مع صدور تلن المرلعة 

وإن كان سٌسحك جسد أي بشري أو الهابلة ولكنا لم تباِل لما ال ٌمكن أي ٌإذٌها جسدٌا، 

حتى سماوي من العامة.. خلّؾ مسارها خطوط مخروطٌة كثٌفة كسحب بٌضاء كانت 

على )بابل( تنطلك خلفها متعمبة إٌاها فً خط ٌستمٌم وٌنثنً تبعا لحركتها.. أصبحت 

األبواب فً ولت ٌسٌر فهدأت من سرعتها وانمضت كالسهم على لصر )حمورابً(.. 

ى النوافذ العمبللة لؽرفة نومه الملكٌة فما خاب ظنها إذ رأته نابما على عبرت من إحد

ظهره ولد ارتسمت عبلمات إرهاق وألم على وجهه.. كان ٌعانً من سكرات الموت 

 بوضوح.. ولد تجمع حوله لفٌؾ من عابلته وللٌل من لواده المخلصٌن..

اما.. أحسن الحكٌم فً ما خفمت بجناحٌها لتستمر فوق رأسه.. لمد جاءت فً ولتها تم  

فعل وعّجل من وصول الرسالة لها.. وها هً اآلن تصل فً الولت المناسب اللتماط 

الهالة اإللهٌة المطلوبة.. طال الولت للٌبل عما تولعت ولكن بدأت مماومة الملن العظٌم 



 

 

ثم تنهار، ثم بدأت عٌناه تجحظ وعنمه تمٌل وأنفاسه تتباطؤ، وسط بكاء ونشٌج النساء.. 

سمطت رأسه على وسادته لٌنتهً أمر جسد َحَكم أعظم المدن بموة وحكمة متوازٌتٌن، 

 مخلفا آثارا ال ٌمكن للتارٌخ إؼفالها واسما لن ٌنساه التارٌخ لّط..

أضاءت ذراعاه بوهج فضً انتمل بسرعة لٌدٌه لبل أن ٌتسرب كالبخار من بٌن   

ٌة متؤللبة لتتحدى الجاذبٌة وتتزاٌد أصابع ٌدٌه.. اندفعت الهالة اإللهٌة كخٌوط فض

ذراعٌها  )إٌنانا(سرعتها فتطٌر بسرعة مفاجبة لؤلعلى لتسبك طٌؾ روحه نفسه.. مدت 

 وابتسامة فلتت من بٌن شفتٌها لابلة بهمس:

هّونً علٌِن لن ٌؤخذن ؼٌري! -  

باؼتتها لفحة من تٌار عاصؾ حار لطمها فً وجهها وأجبرها على االندفاع للخلؾ   

نؾ، دار جسدها حول نفسه رأسٌا عدة مرات من لوة الضربة لبل أن تنجح فً بع

االعتدال، وجاهدت حتى تمكنت من التؽلب على الدوار الذي عصؾ بدماؼها للحظات 

متعجبة مما حدث والذي لم تفهم له سببا، فركزت نظرها أمامها وهً ترى خٌوط الهالة 

والمصر كله، خفمت بجناحٌها بموة  الفضٌة تتطاٌر لؤلعلى بسرعة لتؽادر الؽرفة

وإصرار فطار جسدها لٌخرج من النافذة ثم حلمت لؤلعلى فً إثر الخٌوط الفضٌة 

الهاربة وعملها مشوش ال تدري ما الذي حدث بالضبط، وجدت الخٌوط تنساب لؤلعلى 

ثم ؼابت الخٌوط عن نظرها لما تجسدت أمامها دابرة أفمٌة من لون رمادي اكتسى 

سم ٌضًء بلون أرجوانً لنجمة خماسٌة تمس حدودها دابرة مشعة تحٌط سطحها بر

بها، دلمت النظر أكثر لتكتشؾ أن اللون الرمادي كان ٌمثل مجموعة من الجماجم 

الرمادٌة المتكدسة بنظام دابري تحت النمش األرجوانً، شملتها دهشة شدٌدة وهً ال 

وطارت جانبا لتتفاداها محاولةً  تعلم ماذا تمثل هذه الدابرة ولكنها تجاهلت وجودها

لتنملب على  )إٌنانا(اللحاق بخٌوط الهالة الهاربة، تحركت الدابرة بسرعة تماثل سرعة 

، ثم انفصل )إٌنانا(جانبها وٌصبح وضعها رأسٌا لتواجه النجمة الخماسٌة األرجوانٌة 

 )إٌنانا(وٌكبلها بموة لم تنجح )إٌنانا( عنها كٌان بنفس لونها األرجوانً لٌنمض على 

المذهولة معها تحرٌن أطرافها، وأمام عٌنٌها الجاحظتٌن لمحت ما ٌشبه جسدا أسمر 

لون البشرة بدروع ولباس ٌتمازج فٌهما اللون األبٌض مع الذهبً، شعر رأس ولحٌة 

طوٌبلن ؼزٌران بلون أرجوانً ثابر مماثل لون النجمة الخماسٌة، ولمحت ما بدا 

من أجنحة رمادٌة عظٌمة الضخامة خلؾ الجسد، رأت خٌوط الهالة الفضٌة كزوج 



 

 

تتحرن لتؽٌر ومسارها وتتجه لذلن الجسد، صاحت بٌؤس وهً ترى الهالة اإللهٌة 

تضٌع من بٌن ٌدٌها، ؼٌر مصدلة لوجود لوة لادرة على تمٌٌدها هكذا بسبلسة رؼم 

ضاِعؾ من عصرها لجسدها فبدأت كونها أحد األسٌاد، شعرت بالموة المكبلة الؽاشمة ت

تشعر باالختناق، وعندما أدركت أن جسدها سٌتمزق خبلل لحظات سارعت بإؼماض 

عٌنٌها برعب وهً تنمل لوعٌها األمر بالعودة لعالمها السماوي.. فدار جسدها حول 

نفسه متخلٌا عن مادٌته لتتحرر من المٌود األرجوانٌة الؽامضة وتجد نفسها بداخل ذلن 

ذي الجدران الفضٌة الفاصل ما بٌن العالمٌن..  الممر  

سارعت بعبوره بدون أن تنظر لما ٌتحرن خلفه من كابنات خفٌة كعادتها، لتدرن   

السماوٌة.. كما رحلت من عالم البشر تواجدت بالعالم )بابل( فجؤة أنها أصبحت بملب 

حري الذي ألامه السماوي.. المدٌنة التً لم ٌنجح أي من األسٌاد بعبور الحاجز الس

فً لمح البصر بطرٌمة لم تفكر فٌها على )إٌنانا( حولها، عبرته  )مردوخ(سٌدها 

اإلطبلق من لبل لتجاوز هذه األسوار.. وأصبحت أول من استطاع التواجد بداخل 

الؽامضة من األسٌاد.. )بابل(   

ابل.. كانت أول ما لفت نظرها كان ذلن الجدار الهابل الذي انتصب أمامها بارتفاع ه  

بوسط صالة فسٌحة تناثرت فٌها عمدان من رخام رمادي عجٌب اللون، وألمت نظرة 

على األرض فاكتشفت أنها تمؾ بمنتصؾ نمش النجمة الخماسٌة أرجوانً اللون المحاط 

بالدابرة، نفس النمش الذي هاجمها ومنعها من التماط هالة )حمورابً( اإللهٌة.. فنفضت 

ة خطوات للخلؾ مؽمؽمة والصدمة لم تفارلها بعد:رأسها وهً تتراجع عد  

أٌن أنا؟ -  

مع تحركها للخلؾ ظهر نمش هابل مؤل الجدار المواجه لها.. نمش ٌمثل الجسد الذي   

سرق منها تلن الهالة.. نمش لشخص أسمر البشرة ٌرتدي لباس شدٌد البٌاض تعلوه 

ون أرجوانً ٌكاد ٌضا دروع ذهبٌة متؤلمة.. تمٌز بشعره ولحٌته المتطاٌرتٌن بل

الجدار.. وكانت لدماه تمفان على الدابرة ذات السطح المنموشة علٌه النجمة الخماسٌة 

والماعدة التً لوامها جماجم رمادٌة كبٌبة.. كان هذا لبل أن ٌصعمها بشدة الحروؾ 

 المنموشة تحت هذا الشخص والتً تشٌر لهوٌته..

       )مردوخ(!حروؾ تمثل اسم   



 

 

              

)كٌش( الجدٌدة-46  

 

 )كٌش( السماوٌة..

شك الهواء خوار هابل انتبه معه كل حراس المدٌنة الرابضٌن على األسوار، ورؼم ما جلبه   

الصوت من فزع باألنفس تؤهب كل حارس ولام بشد وتر لوسه ببسالة فً انتظار المجهول 

على األسوار سارع المسإولٌن عنها  الوحشً المادم بؽموض، حتى لاذفات األسهم المتراصة

بجلب أسهمها العمبللة من الكنابن تمهٌدا لتلمٌمها، دق نالوس الحرب الضخم المتواجد فوق 

البوابة الربٌسٌة الجنوبٌة إٌذانا باالستعداد الكامل للخطر المباؼت.. شاهد الجمٌع خاصةً حراس 

ممترنة بؤصوات متواصلة فً مزٌج  السور الجنوبً كتلة خضراء مجنحة عظٌمة تمترب من بعٌد

من خوار وزبٌر، هّدأ التنٌن من سرعة تحلٌمه وتولؾ على مسافة بالمرب األسوار الجنوبٌة 

ممتطٌان متن  )نٌنازو(وخلفه المحارب  )كٌش( )زابابا(سامحا للحراس المتؤهبٌن برإٌة ملن 

التنٌن، تراخت األذرع التً كانت مستعدة للدفاع لتُسِمط أسلحتها، لبل أن ترتفع مجددا مهللة بسٌد 

المادم مع محاربه األثٌر على متن أحد األسٌاد الوحشٌة المروضة والتً لم ٌرى أحدهم  )كٌش(

 )نٌنازو(و)زابابا( ا ببطء لٌتضح للحراس جسد ()موشوسولبل.. الترب منهم التنٌن  مثٌبل له من

ذراعه عالٌا ملوحا بؽرور وصوته ٌؤتٌهم مجلجبل لٌصٌح بصوت  )زابابا(بوضوح، رفع لهم 

 سمعه جمٌع الحراس:

 )كٌش(وحرلنا لصره على جثته.. من اآلن فصاعدا لن ٌكون هنان سوى مملكة )أنو( لمد لتلنا  -

 سٌدة مدن عالمنا السماوي.. 

ل المتصاعدة بحماس:ثم أكمل وسط صٌحات التهلٌ    

..)زابابا(وسٌد األسٌاد الملن  -  

تولؾ التنٌن فوق منتصؾ السور الجنوبً ببطء لٌسمح لراكبٌه االثنٌن بالترجل منه، لبل أن   

ٌطلك خوارا أخٌرا  ثم ٌلوي عنمه لٌخفك بجناحٌه العظٌمٌن بموة محلما بسرعة نحو السماء حتى 

ٌحا عنٌفة كادت تمتلع خوذات الجنود من فوق أعنالهم، اختفً بٌن السحب ولد خلّؾ اندفاعه ر

والذي استل سٌفه من نطاله ورفعه عالٌا وهو ٌصٌح فً  )زابابا(تعلمت عٌون الحراس بسٌدهم 

 الجنود:



 

 

أعظم من أنجب عالمنا السماوي.. كان حما لكم وانتزعته بٌدي.. دماء )كٌش( أنتم ٌا أهل  -

..)كٌش(ؤول وأعظم من أنجبت تسري فً عرولكم ك)جلجامش( العظٌم   

وأضاؾ بلهجة وحشٌة:    

)زابابا(..السماوٌة.. السٌد )كٌش( حتى مجا األعظم وسٌد األسٌاد وحاكم مملكة  -  

)زابابا(.. رفع جمٌع الحراس سٌوفهم بانفعال.. صٌحات ال تتولؾ انطلمت من الحناجر تمجد   

رة حاشدة تجمع جمٌع الحراس لامت بنظرة فخر وهو ٌربت على كتفه.. مظاه )نٌنازو(رممه 

على األسوار المدججة للمدٌنة الحربٌة تحتفل بانتمال عاصمة المملكة السماوٌة لمدٌنتهم.. وٌا له 

 من مجد!

لٌصٌح فً الرجال:)نٌنازو( تدّخل     

لمد ولّت أٌام الراحة وحانت ساعة العمل الجاد.. آن أوان الحروب والؽزوات.. وداعا لئللامة  -

 )كٌش(بٌن األسوار كالنساء ومرحبا بتمزٌك األوصال ورابحة الدماء.. سنعٌد سمعة  دهرا

)ماراد( السماوٌة كسٌدة المدن السماوٌة العسكرٌة.. وبهذا سنبدأ باالتجاه جنوبا.. نحو مدٌنتً 

مدعً السٌادة  )إنلٌل(.. لندّن دفاعاتهم ونسّوي بمصورهم ومعابدهم األرض.. لنؤتً ب)نٌبور(و

مدعً الموة الحربٌة مصلوبا على خشب األرز، ونرٌهما زٌؾ  )نٌنورتا(، و)كٌش(ل أسٌرا

 ادعابهما الموة الذي عاشا فٌه بدون اختبار حمٌمً طٌلة السنٌن السابمة.. 

كادت عٌون الجنود التً صارت حمراء كالدم تنفجر من شدة انفعالهم وتحمسهم لما ٌسمعون،   

 ٌخشون خوض الحروب بل على النمٌض كانوا لد استثملوا هم محاربون بالفطرة كؤجدادهم وال

على بالً المملكة السماوٌة،  )أنو(طول فترة السبلم مع بالً المدن، وشعروا بالهوان من سٌطرة 

واألحك  )أنو(إعادة فرضها علٌهم بإدعابه أنه الورٌث الشرعً ل )إنلٌل(السٌطرة التً سٌحاول 

 بحمل لمب سٌد األسٌاد.. هذا واضح كالشمس وال ٌحتاج خبٌر عسكري أو حتى عرافة لمعرفته..

أشار لهما أحد الجنود بؤن العربة الحربٌة الخاصة بهما متوافرة باألسفل، فتحرن االثنان لٌهبطا   

بما –الضخمة درجات سلم لولبٌة تُفضً لبداٌة السور عند مستوى األرض، كانت العربة الحربٌة 

ضة رشٌمة الموام مشدودة من  -ٌتناسب مع حجمٌهما والفة وثبلثة أزواج من ثٌران سوداء مروَّ

لجامها للعربة بتحفز.. استوى االثنان على متن العربة فمام الحوذي باالنتظار حتى تمام استمرار 

ل أن ٌلسع جسدٌهما لبل أن ٌلهب ظهور الثٌران بسوط عظٌم أصدر تخلخله الهواء لرلعة لب

الثٌران بموة لٌجبرها على الركض بؤلصى سرعة ممكنة مصدرٌن خوارا مزلزال  متجهٌن نحو 

الربٌسٌة..  )كٌش(للعة   

حدٌثا حماسٌا.. )نٌنازو(وبداخل الممرة الخلفٌة تبادل كبل من )زابابا( و    



 

 

:)زابابا(لال     

ووضع حامٌة من سبللة  بور()نٌوالسٌطرة على  )إنلٌل( البد من التعجٌل باالنمضاض على -

بها.. )كٌش(  

متفكرا: )نٌنازو(لال     

هً وجهة )ماراد( أٌضا.. وهذا ٌضع مدٌنته  )نٌنورتا(تعنً الحرب مع  )إنلٌل(الحرب مع  -

مباشرةً.. )نٌبور(جٌشنا األولى كونها تمع فً الطرٌك ل  

رأسه موافما إٌاه على رأٌه وهو ٌمول: )زابابا(هز     

ى باألرض  )ماراد(فإن مدٌنة )نٌبور( أي وأضٌؾ أنه بخبلؾ مدٌنة أوافمن الر - ٌجب أن تُسوَّ

لمربها الشدٌد منها.. )كٌش(وٌتم تدمٌرها بالكامل.. فهً مدٌنة عسكرٌة ووجودها ٌهدد مدٌنة   

معًا لهً حرب عاتٌة.. )نٌنورتا(و )إنلٌل( حرب ضد -  

لتّونا بعمر داره..)أنو( لمد سحمنا العظٌم  -  

العدة )نٌنورتا( و )إنلٌل( حٌن ؼفلة منه.. ولكن اآلن ٌجهز)أنو( األمر هنا ٌختلؾ.. لمد أخذنا  -

لم ٌعد سرا ٌمكنا االستفادة من مفاجؤة ظهوره.. ()موشوسولاتنا.. حتى وجود التنٌن لمبل  

للخارج لاببل وهو ٌنمر بؤصابعه على فخذه:)زابابا( نظر     

االستفادة حما..ولكننا استفدنا منه حك  -  

بطرؾ عٌنه تجمعات من الفرسان على صهوة خٌولهم كانوا ٌتبعون عربته  )زابابا(لمح   

الحربٌة فً تشكٌل نصؾ دابري متحفز، ؼرضها الظاهر هو حماٌة موكب الملن ومحاربه 

ن األعظم، ولكن موكبا كهذا لم ٌكن بحاجة لحماٌة فً والع األمر، باإلضافة لعدم وجود ما ٌمكن أ

ٌهدد الملن بالمدٌنة التً لٌست إال تجمع لعدد هابل من الجنود المتمرسٌن بالمتال منذ نعومة 

فً تنشبة أوالدهم لٌكونوا محاربٌن فمط ولٌس أٌة وظٌفة أخرى،  )كٌش(أظافرهم، كعادة أهل 

حتى وارداتهم من أطعمة ومحاصٌل ومبلبس كان ٌتم مماٌضتها بما ٌصنعون من أسلحة ذابعة 

ت بالعالم السماوي كله.. فلم ٌكن الؽرض من مرافمة هذا الموكب إال إضفاًء للهٌبة على ملن الصٌ

 عظٌم صار سٌد األسٌاد بدءا من الٌوم..

كان الموكب ٌخترق البٌوت البٌضاء عبر طرٌك ممهد ٌمر بمنتصؾ تجمع المنازل التً كانت   

اهرة للعٌان على مّد البصر فً نهاٌة متراصة على الجانبٌن بنظام هندسً دلٌك، وبرزت الملعة ظ

هذا الطرٌك الرملً الطوٌل، تلمع فوق لمتها الراجمات المهٌبة المتحفزة كحارس عمبلق جاثم 



 

 

بؤكثر نماط المدٌنة ارتفاعا، وعلى نهاٌة البصر على الجانبٌن كانت األسوار ترتمً لٌظهر من 

طبٌعً شابن..خلفها لمم الجبال الشامخة المحٌطة بالمدٌنة كخط دفاع   

ذلنه بٌده وهو ٌمول شاردا: )زابابا(حن     

..)نٌنورتا(إنه على شفا حرب ضد  )عسك(..لد نستفٌد اآلن من ذلن المارد  -  

على الفور مبدٌا رأٌه الحاسم: )نٌنازو(لال     

كابن ضعٌؾ وعواطفه تموده.. وجوده معا لد ٌضرنا أكثر مما ٌفٌدنا.. -  

:)نٌنازو( الفتا نظر )زابابا(لال     

جٌدا ولدٌه خبرة من لماء سابك ضدهما..)إٌرا(  ولابد جٌوشه)نٌنورتا( ولكنه ٌعرؾ  -  

حدة وهو ٌمول: )نٌنازو(اكتسبت نبرة صوت     

.. أستطٌع الفتن بجٌش بمفردي، ولكن مواجهة )نٌنورتا(ما ٌملمنً بحك هو وجود ساحر لدي  -

المهارة الحربٌة..السحر تحتاج لما هو أكثر من الموة البدنٌة و  

على ظهره بمبضة ٌده صابحا بحماس: )زابابا(ضربه     

لمد واجهه من لبل.. )عسك(!لهذا نحتاج  -  

أبطؤت العربة الحربٌة عندما الحت بوابة الملعة عن لرب، أشار لهما الحوذي باحترام منحنٌا   

البوابة وٌلجا الملعة لٌمابلهما  فؽادر االثنان العربة الحربٌة بوثبتٌن متتالٌتٌن لٌكمبل سٌرهما نحو

كل الحراس بانحناءات عرٌضة.. تبعهما أحد راكبً الخٌول ممن كانوا ٌتبعون العربة الحربٌة، 

 ولما رأى جسدي السٌدٌن سٌؽٌب عن أنظاره بداخل الملعة صاح بملء فٌه:

..)زابابا(سٌدي  -  

لذلن الجندي طوٌل المامة النظر )زابابا( التفت كبلهما للخلؾ نحو مصدر الصوت، وتمعن 

متذكرا: )نٌنازو(عرٌض البنٌان ذو جسد مثالً ومبلمح وجه لاسٌة، فمال له   

إنه أحد لادة ألوٌة جٌشنا الثبلثة.. -  

بٌده عندما تذكره:)زابابا( أشار له     

الترب.. -  

انحنى المابد وهو ٌمترب منهما بخطوات سرٌعة أشبه بالعدو حتى تولؾ على مسافة ما وتولؾ   

آمرا: )زابابا(شاعرا بالهٌبة، فمال له   



 

 

هات ما لدٌن أٌها المابد.. -  

لم ٌرفع المابد عٌنٌه لهما وهو ٌمول باحترام:    

تطلع ألٌام لادمة ذهبٌة .. وأالمستحك )كٌش(أهنا سٌدي.. سٌد األسٌاد على استعادة مجد  -

السماوٌة.. )كٌش( لسبللة   

بصمته لبلسترسال فؤكمل:)زابابا( استحثه     

لرٌبا من حدودنا الجنوبٌة..مدٌنة العمارب لمد رصد جماعات من المستطلعٌن ظهورا ل -  

للحظة ٌستوعب ما ٌموله المابد وهو ٌردد ببطء وكؤنه ٌلون الحروؾ: )زابابا( صمت    

!العماربمدٌنة  -  

لاببل: )نٌنازو(تدخل     

تلن المدٌنة التً تضج بالعمارب الوحشٌة الرالدة تحت األرض الرملٌة وتدٌن بالوالء للساحرة  -

سٌدة الصحاري.. لم ٌتم تسجٌل أي رإٌة لها منذ عصور حتى ؼلب الظن أنها لد )إٌشارا( 

 اختفت لؤلبد..

نحوه لاببل بلهجة حذرة:)زابابا(  نظر    

..)ماراد(ثل هذا عابما لنا ٌهدد خط سٌر جٌوشنا نحو مدٌنة سٌم -  

بؽموض:)نٌنازو( لال     

سٌظهر  -عالمنا السماوي وعالم البشر–وتولؾ االرتباط بٌن العالمٌن )أنو( وربما ال.. بموت  -

 كثٌر من األسٌاد ممن ركنوا للظل سابما.. 

وأضاؾ شاردا:    

حلفاء ألوٌاء أو ٌحٌِّد خصما محتمبل..واألكثر دهاًء هو من ٌنجح فً تكوٌن  -  

بالحدٌث نحو المابد لاببل: )زابابا(توجه     

انصرؾ اآلن وكثّؾ من عمل جماعات االستطبلع جنوبا وباتجاه الجنوب الشرلً والؽربً..  -

وزد من عمك الجوالت االستكشافٌة حتى ٌؤتً لن أحدهم بمكان دلٌك لهذه المدٌنة.. وال تتؤخر فً 

ؤي جدٌد بهذا الشؤن.. ولن أولوٌة دخول الملعة فً أي ولت منذ اآلن فور تنامً أي خبر إببلؼً ب

 لعٌونن بهذا الخصوص..



 

 

)زابابا( انحنى المابد أكثر لبل لبل أن ٌدور بجسده لٌؽادر مدخل الملعة، فؤكمل كبل من   

خم متمن النحت مسٌرتهما لٌدلفا الملعة عبر المدخل الضخم المزٌن بتمثال رخامً ض )نٌنازو(و

الحربٌة.. واستمرا فً نماشهما..)كٌش( ٌمثل خوذة حربٌة بمرنٌن ملتفٌن، رمز مدٌنة   

:)زابابا(لال     

أظن أن لهذا األمر شؤنا خطٌرا.. سٌدة الصحاري لن تعلن عن كشؾ ممر مدٌنتها السري بدون  -

 سبب لوي..

مفكرا بعمك: )نٌنازو(لال     

البد من معرفة نواٌاها المادمة لبل أن نموم بؤٌة خطوة استعمارٌة.. ال نرٌد مفاجآت من أي نوع  -

الجدٌدة ٌتولؾ على انتصارنا فً )كٌش( مصٌر مملكة  )نٌبور(..و)ماراد( تإثر على زحفنا نحو 

من الساحة.. )أنو(هذه المعركة وإزاحة ورٌث   

باهتمام: )زابابا(سؤله     

الجدٌدة؟ )كٌش(عن مولفها تجاه )إٌشارا(  ه من الحكمة تؤجٌل الهجوم حتى تعلنهل تعتمد أن -  

برأسه موافما سٌده الرأي لاببل: )نٌنازو(أومؤ     

أخشى أننً أتفك معن تماما ولكن.. -  

كانا لد وصبل فً هذه اللحظة لبهو الواسع بملب الملعة حٌث ابتعد حارسان لٌفسحا لهما طرٌما   

الضخم )زابابا( ا رأسٌهما برضوخ، فاتجها للمجلس الذي ٌتوسطه تمثال للمرور ولد حنٌ

وتتراص حوله مماعد حجرٌة منخفضة، وٌنتصب عند لدمً التمثال كرسً من الذهب مرتفع عن 

.. لم ٌجلس أي منهما واكتفٌا بالولوؾ بٌن ٌدي )زابابا(بالً المماعد الحجرٌة كان مخصصا ل

مدٌنة العمارب:ما كان ٌفكر به منذ سماعه بشؤن ظهور  ٌكمل)نٌنازو( التمثال العظٌم و  

..)إٌشارا(نحتاج إلجراء حدٌثا ودٌا مع السٌدة  -  

ودٌا؟ -  

.. ال ()موشوسوسؤذهب ممتطٌا متن التنٌن  أتمنى أن ٌكون ودٌا.. ولكنً فً كل األحوال -

 أضمن أن أسلم من أالعٌب تلن الساحرة األرٌبة لو ذهبت وحدي..

ملٌا وهو ٌمول:ابابا( )زنظر له     

ال أرٌد خسارتن لبل بدء الحرب الفعلٌة.. -  



 

 

باستخفاؾ:)نٌنازو( لال     

ال تملك ٌا سٌدي.. لن تجرإ على التفكٌر فً إصابتً بسوء.. ستكون زٌارة الهدؾ منها كسبها  -

 فً صفنا.. أو على األلل ضمان ولوفها على الحٌاد أمام حربنا اآلتٌة..

ستحتاج إلؼراء لوي حتى تمبل..  -  

:)زابابا(ثم استدرن     

فً ظروؾ أخرى كنت سؤسٌّر الجٌوش وأزحؾ نحوها بنفسً وأهٌل على مدٌنتها الخفٌة  -

والذي ال ٌجب أال  )إنلٌل(الرمال ألنهً ذكرها من الوجود.. لكن هدفنا األكثر أهمٌة اآلن هو 

 تحٌد أعٌننا عنه وال ننشؽل عنه بؽٌره..

:)نٌنازو(لال     

والمضاء علٌها.. )إنلٌل( هذا ما أفكر به أٌضا.. ربما أفكر فً المٌل علٌها بعد انتهابنا من  -

 فوجودها سٌظل مصدر تهدٌد لنا فً كل األحوال..

بسبابته لاببل: )زابابا(أشار له     

حلٌؾ.. سنصبح الجدٌدة.. لن نخرق اتفالا أو ننملب على  )كٌش(ال ٌناسب هذا التفكٌر مملكة  -

 أكثر استخداما للبالة السٌاسٌة.. 

ثم لال:    

الممدسة بعد انتهابنا منها.. وال مانع من استخدامها لمدٌنة )نٌبور( اعرض علٌها حكم مدٌنة  -

كمؤوى لرٌب لعماربها منها بعد أن نهدمها ونجعلها أطبلال..)ماراد(   

ساخرا: )نٌنازو(لال     

.. ٌا لن من حنون أٌها السٌد..)ماراد(طفالها بوبجانبها أ)نٌبور( األم ب -  

ابتسم وهو ٌمول له: )زابابا(ٌبدو وكؤن     

اتجه اآلن للجٌوش المرابطة على األسوار وأخبرهم بؤمر تؤجٌل هجومنا وإن ٌجب أن ٌظلوا  -

على أهبة االستعداد تماما فالهجوم وشٌن.. ثم انعِطؾ نحو ذلن المابد وخذ منه أي معلومات لد 

فٌدن فً لمابن هذا مع سٌدة الصحاري..ت  

لبل أن ٌؽادر البهو بنشاط بخطوات واسعة سرٌعة لوٌة تدق األرض دلا..     )نٌنازو(أشار له   

       



 

 

بال سٌد (وركاء)-47  

 

 )الوركاء( السماوٌة..

لمد فمدت االتصال بالملن )حمورابً(! -    

ذهابا وجٌبة بتوتر باٍد وهً تسؤل: )إٌنانا(تذرع ؼرفة الحكٌم بمصر  )نٌنشوبور(كانت     

هذا ٌعنً وفاته.. ألٌس كذلن؟ -  

أومؤ الحكٌم برأسه موافما لاببل:    

بلى.. ولكن اتخذت األمور منحى جدٌدا للؽاٌة اآلن ومختلفا كلٌة عن ما مضى.. -  

ماذا تعنً؟ -  

تؽٌرت طبٌعة االتصال بٌن عالمنا وعالم البشر.. -  

أثناء نشر رسالته لبل وفاته بؤنه لد انمطعت الصلة بٌن العالمٌن بالفعل؟)أنو( ألم ٌمل السٌد  -  

لم تنمطع بالمعنى المفهوم.. بل أصبح لها آلٌة مختلفة..  -  

التً ولفت أمامه وذهنها ال ٌكؾ عن التفكٌر )نٌنشوبور( ثم صمت مفكرا كٌؾ ٌشرح األمر ل  

حتى اآلن من عالم البشر.. ثم استكمل الحكٌم: )إٌنانا(فً عدم عودة   

على سبٌل المثال لم ٌعد ألي حدث بعالم البشر أن ٌإثر على عالمنا كما سبك، والعكس  -

)أنو( ٌتجرأ وٌُمِدم على ما فعله من لتل للسٌد )زابابا( صحٌح.. وربما هذا السبب هو ما جعل 

ٌخشاه وصار حر التصرؾ فً عالمنا.. ولكن  ومطالبة بحكم عالمنا السماوي.. فلم ٌعد هنان ما

 هنان أمر آخر عجٌب بدأ مع بداٌة انفصال العالمٌن وال أعلم تفسٌره حتى اآلن..

:)نٌنشوبور(ثم استرسل لما وجد تساإال بعٌنً     

االختبلؾ الذي المسته بشدة منذ بداٌة االنفصال هو تؽٌر الخط الزمنً بٌن العالمٌن.. لم ٌعد  -

تارٌخ للعالمٌن ٌسٌران بنفس المعّدل كالسابك.. أشعر وكؤن الزمن لدى البشر ٌعدو الزمن وال

بسرعة طٌران األسٌاد اآلن ممارنةً بالزمن لدٌنا.. علمت بهذا منذ انمطاعً بالملن )حمورابً(.. 

تتابعَت األحداث بعد موته وتتابع الملون والحروب على سٌادة بٌن الرافدٌن بشكل أسرع بكثٌر 

سمح الزمن بمروره بعالمنا.. وكؤن شهرا بعالمنا لابلته عشرات السنٌن بعالم البشر..مما ٌ  



 

 

بملك: )نٌنشوبور(سؤلته     

بعالم البشر حتى اآلن؟)إٌنانا( ولم تتلمى أي رسالة أو أي دلٌل على تواجد السٌدة  -  

أجابها الحكٌم وهو ٌموم من جلسته:    

مالها لعالم البشر.. ومن حٌنها لم تحاول التواصل معً لؤلسؾ انمطع االتصال بالسٌدة منذ انت -

ولم ٌحدث ما ٌدل على وجودها بعالم البشر.. أصدلن المول الفوضى تعم ببلد الرافدٌن عند البشر 

 اآلن.. ربما بشكل أشد مما ٌحدث بعالمنا..

لفضول:)نٌنشوبور( سؤلته     

وماذا حدث منذ وفاة )حمورابً(؟ -  

البشرٌة )بابل( هل لٌعطٌها فرصة الستٌعاب كّم األحداث المتعالبة على مدٌنة أجابها الحكٌم بتم  

 فً زمن ٌسٌر:

بعد وفاة الملن العظٌم )حمورابً( ابنه )َشمشو إلونا(، والذي )بابل( تولى حكم  -

اضطر لخوض معارن عدٌدة ضد مدن الجنوب الذٌن تمردوا بمجرد علمهم بوفاة 

 )بابل(، التمردات من سٌطرة الملن الجدٌد على أنحاء مملكة)حمورابً(.. أضعفت هذه 

بمٌادة ملن  -)الحٌثٌون(–ومما زاد الطٌن بلة هجوم كاسح من ألوام جاءت من الؽرب 

وإنهاء )بابل( ٌدعى )مورشٌلو األول( نجح فً هزٌمة ابن )حمورابً( ولام بنهب 

 )بابل(ن( بعدها طوٌبل بوجود أسرة )حمورابً( بالتارٌخ.. ولكن لم ٌستمر )الحٌثٌو

ولم ٌولوها اهتماما كافٌا مما شجع ألوام لدمت من الجبال الشمالٌة )الكاشٌون( بمٌادة 

واالستٌبلء علٌها وإلامة سبللة حاكمة عّمرت )بابل( ملكهم )أكوم الثانً(  من ؼزو 

ن طوٌبل بالمنطمة وامتدت من )الفرات( لجبال )زاجاروس( شماال.. وكانت حٌنها لوة م

أحد لوى العالم الثبلث العظمى المتنازعة على الحكم )المصرٌون الكاشٌون مٌتانٌا(.. 

على فترات.. ولكن لم ٌسمط )بابل( ٌبزغ وبدأت تهجم على )أشور( بدأ نجم 

)بابل( )الكاشٌون( إال على ٌد )العٌبلمٌٌن( المادمٌن من الشرق الذٌن هجموا على 

خٌراتها بما فٌها مسلة شرٌعة )حمورابً( الشهٌرة  وأسمطوا حكم )الكاشٌٌن( ونهبوا كل

)إٌسن( عام فمط انتفض ملن مدٌنة  81ونملوها لعاصمتهم )سوسة(.. ولكن وبعد 

الملن )نبوخذ نصر األول( ولام بطرد )بابل(  والورٌث الشرعً لسبللة ملون

)العٌبلمٌٌن( من )بابل( وطاردهم حتى عاصمتهم )سوسة( ودمرها واستعاد مسلة 



 

 

رٌعة )حمورابً(، ثم عاد ل)بابل( لٌمٌم سبللة من الحكام فً امتداد لسبللة ثانٌة من ش

بعد سبللة أولى من بضعة ملون سادت ببلد بٌن )إٌسن( حكام أصلهم من مدٌنة 

الحاكمة بموة  )إٌسن(الرافدٌن لبل أن ٌنمحً وجودها من لبل.. فؤعاد ذكر سبلالت 

سعة جنبا إلى جنب مع حمبلت عسكرٌة موسعة وبدأ عهدا جدٌدا من عمارة مدنٌة وا

لفرض نفوذه، كان حٌنها )األشورٌون( لد صاروا لوة عظٌمة مهددة ولكن نجح )نبوخذ 

مت لحد كبٌر من أفكارهم االستعمارٌة  نصر( ببسالة فً إرسال عدة حمبلت ناجحة حجَّ

عظٌم  كما طال مّده ل)العٌبلمٌٌن( وؼزاهم واستعاد منهم تمثال )بابل(، بخصوص

كانوا لد استولوا علٌه أٌضا من لبل.. )مردوخ(ل  

للٌبل تحاول أن تلون بعملها ما سمعته من أحداث جسام متتالٌة.. )نٌنشوبور( صمتت   

 ورددت ببطء:

إذا هنان )عمورٌون( لادمون من الصحراء ؼربا هم من كان )حمورابً( أحدهم..  -

ان منها )نبوخذ نصر( والذٌن التً ك)إٌسن(  وهنان )عمورٌون( آخرون كسبلالت

سٌطروا لفترة على ببلد ما بٌن الرافدٌن.. وهنان ؼزاة مثٌري للحروب على الحدود 

ن)الحٌثٌون( و)المٌتانٌون( ؼربا و)الكاشٌون( شماال و)العٌبلمٌون( شرلا.. هذا مع 

التً ظهرت فجؤة من ألصى الشمال.. )آشور(األخذ فً االعتبار   

ثم رددت شاردة:    

ومدى لوته العسكرٌة كمابد ولدراته الخارلة كسٌد  )أشور( سمع منذ طفولتً بالسٌدأ -

رؼم بُعد مدٌنته عنا وتواجده بؤلصى بارع برمً السهام كما ال ٌجارٌه أي سماوي 

 العالم السماوي شماال..

لال الحكٌم هازا رأسه:    

عالمنا.. ولكن لٌس هذا بزوغ اسمه بعالم البشر مإخرا ٌعنً أنه لد بدأ تحركه بالفعل ب -

ما ٌشؽل بالً اآلن.. هل الحظتً مرور مبات السنٌن منذ وفاة )حمورابً( رؼم أنه 

 بالنسبة لنا لم ٌمر سوى ألل من شهر؟

لابلة بتعجب رافعة أحد حاجبٌها: )نٌنشوبور(انتبهت     

هذا صحٌح.. -  



 

 

أكمل الحكٌم:    

مورابً( فً هٌبة ملون متعالبٌن كل ما عرفته من أحداث وثب لعملً بعد وفاة )ح   -

ٌخترلون عملً بعنؾ وسرعة أعرؾ خبللها ما ٌحدث من تارٌخ لبل أن ٌنسحب الملن 

منهم وٌزٌح مكانا لملن لادم بعده.. أصابنً هذا بإرهاق لم أُصب بمثله من لبل لّط ولم 

 ٌهدأ الصداع الذي اكتنفنً والزمنً من حٌنها حتى تولؾ الهجوم الناري على عملً

عند الملن )نبوخذ نصر(.. ٌبدو وكؤن زمن البشر لد تولؾ لبرهة ٌلتمط أنفاسه.. 

وٌعطٌنً أٌضا فرصة اللتماط أنفاسً لبل أن ٌمتلنً تسارع زمن ملون البشر 

 واخترالاتهم المتتالٌة لعملً..

بملك:)نٌنشوبور( لالت له     

أللل حتى نسمع عن السٌدة حاول أال تجهد نفسن كثٌرا.. المدٌنة اآلن ببل سٌد.. على ا -

..)إٌنانا(  

ملٌا لبل أن ٌمول ولد بدا مترددا للؽاٌة: )ماندانو(نظر لها الحكٌم     

نحن اآلن فً وضع ال نحسد علٌه.. وال أخفٌن لوال أننا أصبحنا هدفا محتمبل سهبل  -

ا والتً ستكون خطوة البد منه)أنو( ألي سٌد ٌرٌد مّد بساط سٌطرته على مدٌنة الراحل 

ألي مستعمر من األسٌاد ٌرٌد فرض سٌطرته على العالم السماوي.. جٌوشنا ستدافع ببل 

 روح فً حالة عدم وجود سٌد وسٌصبح اختراق أسوارنا مسؤلة ولت ال أكثر..

بشًء ما ٌتردد بٌن جنبات عمله فبادرته متسابلة: )نٌنشوبور(شعرت     

هنان ما تفكر به أٌها الحكٌم.. ألٌس كذلن؟ -  

تنهد الحكٌم مجٌبا بإٌجاز:    

بلى.. -  

ثم لال بتؤّن مشددا على كل حرؾ ٌموله:    

اآلن..)الوركاء( نحتاج لسٌد ٌموم بحماٌة  -  

سؤلته:    



 

 

)إنلٌل(؟هل تعنً السٌد  -  

السٌد )إنلٌل( لدٌه اآلن ما هو أخطر بكثٌر من حماٌة مدٌنة أخرى ؼٌر مدٌنته.. أفكر  -

وال نحتاج إال لتروٌضه..فً سٌد آخر موجود بالفعل   

متمنٌة أن ٌكذبها الحكٌم:)نٌنشوبور( تساءلت     

)خومبابا(؟لعلن ال تعنً الوحش  -  

أومؤ برأسه إٌجابا فسارعت باالعتراض لابلة:    

ولكنه وحش دموي ال ٌمكن التفاهم معه.. -  

)نٌنازو(.. لبل أن ٌروضه ()موشوسووكذلن كان التنٌن  -  

)خومبابا(؟اد لبل أن ٌكون محاربا صندٌدا.. من سٌموم بتروٌض أحد األسٌ)نٌنازو(  -  

نظر إلٌها فً عٌنٌها مباشرةً لاببل:    

!)نٌنشوبور( أنِت ٌا  -  

كالمصعولة وهً تردد بذعر: )نٌنشوبور(بدت     

لعلن ال تعنً هذا حما! -  

لم بؤحد أركان الؽر   فة، صمت الحكٌم للٌبل لبل أن ٌتحرن ببطء نحو كومة من الرُّ

انحنى وهو ٌمسن ظهره متؤلما مرّكزا نظره على العناوٌن المنموشة على الرلم لبل أن 

وٌشٌر لها )نٌنشوبور( ٌختار أحدها وٌرفعه بٌدٌه ثم ٌضعه على طاولة حجرٌة بجانب 

 نحو الرلٌم لاببل:

لو افترضنا بصحة ما كتبه الناللون بهذا الرلٌم عن ما لاله األلدمون عن كٌفٌة  -

ض الوحوش من األسٌاد، فلن ٌكون األمر صعبا كما تتخٌلٌن..تروٌ  

فامتمع  )تروٌض األسٌاد(بطرؾ عٌنٌها عنوان الرلٌم المابل )نٌنشوبور( لمحت   

والتً حالفها الحظ )زامون( وجهها أكثر وهً تتذكر مؽامرتها األخٌرة مع اللص 

وخرجت منها على لٌد الحٌاة، المؽامرة التً ؼامرت وخاضتها فمط من أجل السٌدة 

رؼم علمها بمدى خطورتها والتً لد تودي بحٌاتها.. مؽامرة أخرى مطلوبة )إٌنانا( 



 

 

منها من أجل السٌدة ولكن الخطر هذه المرة ال ٌمكن وصفه.. ستكون وجها لوجه أمام 

وحشٌة إن لم ٌكن أشدها خطورة.. وحش ذابع الصٌت بؤنه لم ٌستطع أحد أحد األسٌاد ال

)أنو( رإٌته ألنه ٌفتن بكل ما تمع عٌناه علٌه.. وحش ٌنتمً لحمبة األسٌاد المدٌمة ن

الرابض بها سدا منٌعا لم ٌجرإ أحد )الوركاء( وحش جعل من حدود  (..)موشوسوو

رؼم امتبلكهما لوحش مرّوض ٌش( )ك على اختراله من لبل لّط.. حتى الؽزاة سٌدا

ولد هدأت )نٌنشوبور( وضعا حسابا لوجوده وتسلبل للمدٌنة من جهة بعٌدة عنه.. فكرت 

للٌبل ربما األمر ٌستحك المحاولة بعد كل شًء.. ولكن كٌؾ؟ كٌؾ ٌمكن لفتاة رلٌمة 

 شابة مثلها أن تموم بتروٌض ما ال ٌمكن تروٌضه؟!

خاوفها وآمالها فربت على كتفها بعطؾ وهو ٌمول لها:وكؤن الحكٌم لرأ أفكارها وم    

األمر ٌتطلب شجاعة لد ال ٌملكها أعتى المحاربٌن.. هّونً علٌِن ٌا ابنتً وبإمكانن  -

 المبول أو الرفض.. 

ثم لال بحزن:    

لو كان األمر بٌدي لتطوعت بهذا األمر.. ولكن صحتً لن تتحمل.. لمد صار مجرد  -

..المشً عببا جسدٌا عل ًّ  

رؼما عنها ولد وصلتها أحاسٌسه كما ٌشعر بها لصدله  )نٌنشوبور(ابتسمت له   

 الكامل معها، وشدت على ٌده لابلة ولد دمعت عٌناها من فرط التؤثر:

وجودن هنا أكثر أهمٌة من أي شًء آخر أٌها الحكٌم.. البد أن تظل سلٌما معافى عند  -

لمدٌنتها..)إٌنانا( عودة السٌدة   

فرت جمرا من نار وهً تمول:ثم ز    

ال بؤس.. أطلعنً على كل ما ٌموله هذا الرلٌم العتٌك ولنؤمل أن ٌكون لد نُمل عن  -

 صدق ولٌس عن خٌال متحمس كاذب..

ابتسم لها وتعبٌر ؼرٌب ٌرتسم على مبلمح وجهه وهو ٌهمس لها:    

رؼما عنه!أنه ال ٌُمكن تروٌضه باختصار )خومبابا( ما لٌل هنا عن الوحش  -  

   



 

 

الكاهنة-48  

 

 مدٌنة )إٌسن( البشرٌة..

تسللت أشعة الشمس عبر طبمات الؽٌوم الكثٌفة الركامٌة فً محاولة ٌابسة لبث    

ضوبها وحرارتها، إنها بداٌة فصل الشتاء حٌث تتشابه كل فترات النهار وتتحد لتمثل 

فترة وحٌدة طوٌلة شحٌحة الضوء تجعلن تشعر وكؤن اللٌل لد أوشن على أن ٌجن، 

ٌرة باردة باألجساد، أنذرت األجواء بؤمطار رٌح باردة لوٌة تلفح الوجوه وتسبب لشعر

رعدٌة على األبواب فمّل عدد المشاة بالشوارع وأؼلك أؼلب التجار حوانٌتهم لٌتبمى من 

هو بؤمّس الحاجة ألي )شالل( لد ٌؤتً من مشتري واحد محتمل، ولد لام أؼلبهم بصنع 

ل الرابضة بمكامنها شّر السٌو -وهً األهم–لبة لماشٌة فوق رأسه لتمٌه وتمً بضاعته 

بالسماء، وعلى النمٌض زادت لحّد ملحوظ عدد دورٌات احترازٌة سٌارة للجنود بؤؼلب 

بالتزامن مع بدء عبلمات األمطار الموشكة، تدق أرجلهم )إٌسن( المناطك لمدٌنة 

األرض دلا وهم ٌمومون بفرز منهجً لشوارع وأحٌاء المدٌنة فً محاولة لحصر أي 

بدء وٌبلت العاصفة الماطرة..  عالك بالخارج لبل  

شك صمت األجواء صرٌر عجبلت خشبٌة ٌجرها زوج من البؽال الموٌة وٌمودها   

 -)إٌسن(اإللهة الربٌسٌة وحامٌة –)غوال( حوذي أسمر البشرة، كانت تنمل كاهنة معبد 

رأسا نحو الربوة التً ٌعلوها المعبد، ٌتمدمها اثنان من الجنود على صهوة زوج من 

مٌر، وخلفها أربعة من الحمٌر ٌعلوهم أربعة من العبٌد األشداء، موكب بسٌط تحدى الح

لاصدا زٌارة تفمدٌة من الكاهنة للمعبد ذابع -العاصفة التً تتحضر لضرب المدٌنة 

كلها كمركز للطب واستمبال المرضى وتشخٌصهم وعبلجهم،  )بابل(الصٌت بمدن 

اء على أسس منهجٌة محترفة، وٌتلمى طلبات المعبد الذي ٌموم بتعلٌم أجٌال من األطب

لندب أطباء من شتى المدن لعبلج بعض الحاالت المستعصٌة على العبلجات المعتادة.. 

واستمرت الكاهنة بالداخل تنظر بفضول للسماء عبر نافذة ؼرفتها المحمولة بعٌنٌن 

تصل لم سمراء البشرة واسعتٌن تنضحان بالذكاء ومكحولتٌن لٌبرزا جمال شابة 

مزمومتٌن بعزم ممتلبتٌن للثبلثٌن من عمرها، مبلمح وجهها دلٌمة وإن كانت شفتاها 

تضع فوق رأسها عمامة على شكل فن تمساح مفتوح لٌنسدل من أسفله كتلتان وتحد، 



 

 

ولد استمرت بجانبها ، من شعر أكرت ؼزٌر حالن السواد ٌرلد على كتفٌها العارٌتٌن

ى بعض المواد العشبٌة الهامة لئلسعافات األولٌة وحفنة الحمٌبة الممٌزة التً تحتوي عل

من آالت جراحٌة من برونز ونحاس.. ورؼم كونها كاهنة المعبد برزت فً مبلمحها 

الموي )نبوخذ نصر(.. أول )إٌسن( وسماتها لمسة من بؤس ملكً توارثته من أبٌها ملن 

فً عهده هٌبة  ()إٌسن من حمل هذا االسم وإن لن ٌكن األخٌر.. والذي امتلكت

الرهٌبة شماال وتهدد وجودها كموة عسكرٌة ؼاشمة،  )أشور(عسكرٌة جعلتها تناطح 

وكذلن وصل لعمك أراضً ببلد )عٌبلم( شرلا ونهب كثٌرا من أراضٌهم.. باإلضافة 

فً نفس مستواه  )غوال(الهتمامه بالعمارة واألدب، إلى جانب تركٌزه على إبماء معبد 

كما جرى  -ابنته–ل ما ٌحتاجه عبر تواصل ببلطه مع الكاهنة المعتاد وتزوٌده بك

)غوال(..على تولً بناتهم كهانة معبد حامٌة المدٌنة السٌدة  )إٌسن(العُرؾ بٌن ملون   

)عمورٌٌن( ولكنهم اعتبروا أنفسهم خلفاء لحكام )إٌسن( بالرؼم من حمٌمة أن ملون   

بعد سموط آخر ملوكها وزوال الحكم )أور(   



 

 

 

 

 

 

 



 

 

السومري، واستمدو من التراث السومري أصبل لهم مشوا على نهجه وعّدوا أنفسهم 

وأكملوا سبللتٌن حاكمتٌن متعالبتٌن بها، وّسعوا رلعة حكمهم )إٌسن( ورثاء )سومر( ب

وؼٌرهم من مدن )الوركاء( و)إرٌدو( و)لكش( و)أوما( و )أور(كثٌرا حتى دانت لهم 

 ونجحوا فً انتزاع الملن منهم لفترة، ثم دانوا طوٌبل)الرسا( عظٌمة، ناطحهم ملون 

لحكم )حمورابً( لفترة أخرى، ثم حكمهم )الكاشٌون( لبل أن ٌستردوا مجدهم ثانٌةً 

( )إٌسنعلى ٌد عدد من الملون آخرهم اآلن هو الملن )نبوخذ نصر( والذي أصبح ل

أنه بوفاته ستتكاثر فً عهده اسما عظٌما بٌن جمٌع مدن ما بٌن الرافدٌن، ولكنه ال ٌعلم 

هجمات )العمورٌٌن( ولن ٌمر للٌل من الولت حتى ٌستعٌد )الكاشٌون( )إٌسن( على 

منهٌٌن وجود سبلالت حاكمة بها لؤلبد.. )إٌسن( حكمهم ل  

تحّرن الركب مرتمٌا الربوة الحمراء لٌبرز المعبد شامخا ولد كسته الؽٌوم المتزاحمة   

ٌطلك علٌه، بتصمٌم مربع الشكل مإلؾ من  بظبلل مظلمة، )الحصن العالً( كما

جناحٌن أٌمن وأٌسر ٌحتوي األٌمن على ؼرؾ للفحص والتداخبلت الجراحٌة وجلسات 

العبلج، والجناح األٌسر على ؼرؾ حجز وعزل المرضى، وجزء خلفً به مكتبة 

بها ممتلبة بالرلم الطٌنٌة ذات المواد الطبٌة فً مختلؾ أفرع الطب، والتً دابما ٌتواجد 

راؼبً تعلم الطب والتبلمٌذ وصؽار األطباء ٌنهلون من بحر علم طب ببلد الرافدٌن، 

نفسها وكذلن من مختلؾ المدن والببلد.. المعبد كله مبنً باآلجر )إٌسن(  لادمٌن من

الذي تلون بلون أبٌض حصرٌا لطرد شمس الصٌؾ البلهبة، تولؾ الموكب أمام بوابة 

د بمساعدة الكاهنة على الترجل من ؼرفتها الصؽٌرة لتستمر المعبد فمام اثنان من العبٌ

لدماها الدلٌمتٌن على األرض الحمراء، ألمت الكاهنة نظرة عابرة على نحت حجري 

بمنتصؾ البوابة لعصا تستمر أرضا رأسٌا ولد التفت حولها أفعى متسللة من أسفل 

ز الطب والصٌدلة ألعلى فاتحة فكٌها فً محاولة اللتهام طرؾ العصا األعلى، رم

الشهٌر المستوحى شكله من فكرة وفلسفة الخلود الواردة ِعبَرتُها بخاتمة ملحمة 

الخالدة، ولد تناثرت حوله عدة تماثٌل لكبلب سوداء فً عدة أوضاع جعلتها  )جلجامش(

من شدة دلة النحت،  -ولكن متجمدة –تبدو وكؤنها أجساد من لطٌع حمٌمً لكبلب حٌة 

لدرجة تخصٌص  )إٌسن(والممدس ببلدة  )غوال( رمز الكلب لئللهة وهذا متولع حٌث

جزء خاص من المعبد لمعالجة الكبلب المرٌضة على ٌد عدد من األطباء البٌطرٌٌن 

المتواجدٌن بالمعبد، وجزء آخر أسفل المعبد كممابر للكبلب.. أضاء وجه الكاهنة بوهج 



 

 

ء، تجاهلته وهً تتمدم بٌن تماثٌل المع ٌعبر عن انعكاس خٌط دلٌك من البرق شك السما

الكبلب الممدسة لتعبر البوابة الكبٌرة، وجدت أمامها مفترق لثبلث طرق، أوسطهم ٌمود 

عبر ممر خاص لؽرفة لدس األلداس، وطرٌمٌن ٌمٌنا وٌسارا ٌفضً كل منهما ألحد 

ا الجناحٌن األٌمن واألٌسر الخاصٌن بؽرؾ المرضى.. اتجهت للٌمٌن لتعبر بابا صؽٌر

لترى أمامها ممرا طوٌبل عرٌضا اكتظ جانبٌه بؽرؾ عدٌدة ناهز عددها الثبلثٌن ؼرفة، 

امتؤل أؼلبها بمرضى فً حٌن كان كل طبٌب ٌباشر عمله بعدة ؼرؾ، ٌبدأ بؤحد 

المرضى لبل أن ٌنعطؾ للؽرفة الممابلة وٌناظر مرٌضا ثانٌا، ٌتبعه كظله شاب 

ما ٌطلبه من أعشاب أو أدوات جراحٌة.. ٌنتظر أوامره لٌحّضر له  -عبد–عشرٌنً 

تنملت الكاهنة بٌن الؽرؾ ونظراتها تتابع المرضى الذٌن اختلفت شكواهم وتراوحت ما 

بٌن شكاوي باطنٌة بسٌطة ال تستدعً سوى نصابح سلوكٌة وؼذابٌة، وبٌن شكاوي 

تستدعً تداخبلت جراحٌة خطٌرة.. تابعت بعٌنٌها أطباء جراحٌن ومجبِّري عظام 

طباء عٌون وطبٌبات لبالة وتولٌد.. لفت انتباهها أحد األطباء ولد كان ٌمحم مدٌة وأ

برونزٌة بعٌن مرٌض جالس أمامه بعد أن لام بتخدٌره باألفٌون بالطبع، ما استرعى 

نظرها هو فمدان الطبٌب لثبلثة من أصابع ٌده الٌسرى التً كان ٌستند بها على كتؾ 

انون )حمورابً( المابل بؤن الطبٌب فً حالة إجرابه من ل 881المرٌض فتذكرت المادة 

جراحة لمرٌض بسّكٌن وتسبب بوفاته أو فتَح محجر عٌن وأتلفها فعلٌه كعماب فمدان 

عدد من أصابع ٌدٌه، وبالرؼم من أن أؼلب األطباء كان ٌحتال على هذا الحكم وٌموم 

البعض لم ٌستطع المٌام بدفع ؼرامة مالٌة إتماًء لفمدان أصابعه، ولكن من الواضح أن 

بهذه المماٌضة الحٌوٌة.. لانون عنٌؾ كهذا تسبب فً للة عدد من ٌختار منصب 

 الجراحة بٌن جمٌع التخصصات.. 

تجاوزته الكاهنة واختارت الؽرفة التً تلٌه حٌث استمر طبٌب باطنً بما ٌشبه عٌادة   

كتب به التعلٌمات بدابٌة على كرسً منخفض ممسكا رلٌما طٌنٌا صؽٌرا بٌن ٌدٌه ٌ

ألحد المرضى.. وكان ٌتمتم وهو ٌدق بطرؾ آلته المستدق على الطٌن: ) نبات الصبر 

 عبلج لداء المرارة.. ٌسحك وٌدق وٌسخن وٌشرب لبل الفطور مع الزٌت المصفى..(

تبله مرٌض ثاٍن فتابع الطبٌب أخذ التارٌخ المرضً منه وسؤله بعض أسبلة لبل أن   

كٌؾ ٌسعل ثم أومؤ برأسه متفهما وتناول رلٌما جدٌدا وكتب علٌه  ٌطلب منه أن ٌرٌه

لاببل: ) لعبلج السعال علٌن بشرب عرق السوس المسحوق والممزوج مع الزٌت 



 

 

والخمر..( كان الشاب التابع له ٌهرع لٌدس ٌدٌه بداخل أوانً فخارٌة امتؤلت 

زج أو تسخٌن أو سحك باألعشاب، فٌختار منها ما ٌتلوه الطبٌب وٌموم بالمطلوب من م

 لبل أن ٌعطٌه للمرٌض بابتسامة عرٌضة متمنٌا له الشفاء..

لم ٌلحظ الطبٌب حتى اآلن تواجد الكاهنة بالمرب من الباب وهو ٌناظر مرٌضا ثالثا   

ٌعانً من آالم بالبطن، فمام بجّس نبضه وحساب ضربات للبه لبل أن ٌموم بلمس أماكن 

هو ٌكتب لاببل: ) معدتن المضطربة هً سبب عدم تمبلن معٌنة ببطنه ثم تناول رلٌمه و

 للطعام.. تناول بذور الطرفاء وتمزج مع العسل واللبن الخاثر.. فتؤكلها فتشفى..(

دخل علٌه مرٌض ٌصٌح وهو ٌعرج على لدم ٌبدو كاحلها منتفخا للعٌان، مع دخوله   

بٌب لوجودها وسارع اتخذت الكاهنة جانبا لتفسح له طرٌما آمنا للتحرن فانتبه الط

بالولوؾ احتراما وهو ٌنحنً مرددا: ) عذرا سٌدتً الكاهنة كنت مستؽرلا بعملً فلم 

 الحظ وجودن ولم ألم باستمبالن كما ٌجب..( 

أشارت له الكاهنة ببل مباالة وهً تمول:    

كإجراء روتٌنً..  )غوال(ال علٌن.. ألوم فمط بمتابعة أسلوب أطباء معبد اإللهة  -

لم بعملن ودعن من الرسمٌات.. أرجون  

المرٌض الذي لام الشاب المساعد بإسناد  ملد تفّهم الطبٌب الوضع وسارع بالتماط   

جذعه بٌدٌه، سؤله الطبٌب عن كٌفٌة اإلصابة وولتها، ثم طلب منه تحرٌكها فً عدة 

اتجاهات لبل أن ٌؤمر مساعده بإحضار جذور عشبة حمراء مسحولة وٌمزجها مع المٌر 

البٌرة، وأثناء لٌام مساعده بعمله هذا كان الطبٌب ٌدعن محل اإلصابة المنتفخ بالزٌت و

مطمبنا المرٌض بعدم وجود كسور بالعظام وأنه سٌحتاج فمط لسطا من الراحة مع 

بعض العبلجات العشبٌة لمدة أٌام لبل أن ٌستطٌع استخدامها بشكل كامل وببل 

 مضاعفات.. 

عد أن شكرت الطبٌب على لٌامه بوظٌفته بنشاط ومهارة، ؼادرت الكاهنة الؽرفة ب  

مرت على ؼرفة تالٌة ٌموم فٌها جراح ببتر ساق مصابة بالؽرؼرٌنا، وؼرفة أخرى بها 

مرٌضة تبدو مٌتة ولكن بانتفاخ واضح لحمل مكتمل على بطنها المكشوؾ، وكان 

محاولة إلنماذ الطبٌب ٌهتؾ بمساعده لٌجلب له سكٌنا جراحٌا لٌموم بشك البطن فً 

الجنٌن.. تركتهم لتتجه لؽرفة أخرى جلس بها مرٌض ٌبن باستمرار ولد بدا وجهه 



 

 

شاحبا ونظراته زابؽة، وكان الطبٌب ٌحاول عبثا إٌجاد علّته فعانى من الفشل، وفهمت 

الكاهنة أن المرٌض ٌعانً من عدة أٌام من نفس الشكوى ولم تجِد معه أعشاب أو 

اما وال شرابا، ٌتكلم باستمرار مع نفسه وٌضحن بسبب أو بدون عمالٌر، ال ٌستسٌػ طع

سبب، لما انتبه الطبٌب لوجود الكاهنة ارتبن ولال لها بتلعثم: ) سؤلوم بنمله للمسم 

السفلً.. ٌبدو وأن الشٌاطٌن لد استولت على للبه والبد من طردها بالسحر 

حزم شابه شًء من رلة: ) ال والطبلسم..( فؤشارت له الكاهنة براحتها لتمنعه لابلة ب

علٌن أٌها الطبٌب.. داإه لٌس له دواء بٌده.. دواإه بٌد ؼٌره.. ٌبدو وأن مرٌضن ٌعانً 

 من داء عضال.. داء اسمه الحب!( 

أسرعت الكاهنة الخطا ولد أرضاها ما وجدته من مستوى لؤلطباء بالمعبد، لتنتهً من   

ٌر من ؼرؾ أخرى بالجناح األٌسر اكتظ الجناح األٌمن وتتجه ٌسارا حٌث رأت عدد كب

بالمرضى فتجاهلته لتعبر لؤلمام نحو المسم الجنوبً مباشرةً.. فرأت أول ما رأت تمثال 

ولد تم نحت ختمها على لاعدته ختما دابرٌا منموش على وجهه )غوال( عظٌم لئللهة 

ماء.. رجبلن والفان متماببلن ولد وضع كل منهما على رأسه تاجا رافعا ٌدٌه للس

) أنا الطبٌبة.. أعرف كٌف أشفً.. ومنحوت على رلٌم طٌنً متدلً من السمؾ عبارة: 

أحمل معً األعشاب.. أملن حمٌبة ممتلئة بالتعاوٌذ الفعالة.. وأحمل معً نصوصا عن 

 الشفاء..(

تخطت الكاهنة التمثال لتجد حشودا من طبلب العلم واألطباء ولد تباٌنت مبلمح   

ومهم من عدة مناطك بعٌدة، كل  جلس على سبللم من اآلجر ٌتصفح وجوههم لتشً بمد

لم على الٌمٌن والٌسار لمسافة طوٌلة جدا  رلٌما ٌحمل عنوانا رنانا.. ولد تراصت الرُّ

انتهت بمنصة  مرصوفة باآلجر ومطلٌة باللون األبٌض كلون الجدران األربعة، ثم تبل 

العبلج بالسحر والتعاوٌذ لمن عانى المنصة درجات حجرٌة تهبط ألسفل حٌث ؼرفات 

 من داء تلبس الشٌاطٌن بالبدن..

سارع اثنان من كهنة المعبد باالتجاه نحوها ولاما باالنحناء استمباال لها باحترام   

 وأحدهما ٌمول لها:

سٌدتً كان بإمكانن إرسال رسالة لنا وكنا سنوافٌكً بآخر مستجدات المعبد.. األجواء  -

للؽاٌة..بالخارج مضطربة   



 

 

أجابته الكاهنة بحزم:    

أشكرن على مبادرتن هذه أٌها الكاهن ولكنً أحب متابعة أمور المعبد بنفسً.. -  

ثم سؤلتهما:    

هل حدثت أي زٌادة بؤجور األطباء التً ٌتماضونها من المرضى؟ -  

أجابها الثانً:     

ما زالت األجور كما هً.. ٌتماضى الطبٌب شاللٌن للعبد وعشر شوالل للحر..  -

)غوال(.. لئللهة  -أو أكثر إن أراد-وٌُخِرج منه النصؾ   

سؤلت برسمٌة:    

وماذا عن دراسة األكباد بٌن صؽار األطباء؟ -  

سارع أحدهما بالرد:    

شرٌح الكبد بشكل نعطً أولوٌة لصوى لدراسة التشرٌح بشكل عام، ولدراسة ت -

خاص.. نحرص على أن ٌتخرج الطبٌب لٌمارس عمله ولد أصبح ٌحفظ تشرٌح الكبد 

عن ظهر للب.. فالكبد بالطبع هو ربٌس جمٌع األعضاء ومركز العاطفة.. ولٌس 

 كالملب مجرد مركزا للتفكٌر..

هزت الكاهنة رأسها موافمة ومإٌدة ولد النت عرٌكتها لحد كبٌر وعبلمات الرضا   

 تشع من محٌاها..

سؤلت بنبرة توحً بؤنه سإالها األخٌر:    

وماذا عن عروض المرضى فً األماكن العامة؟ -  

كان من عادة أهل ببلد ما بٌن الرافدٌن فً حالة عجز أطباء بلدتهم عن مداواة   

المرٌض ٌمومون بعرضه فً األماكن العامة شارحٌن علته آملٌن مرور من كان لد 

تراه لٌصؾ له خطوات شفابه، وهً خطوة شبه ٌابسة ولكن لها أصٌب بمثل ما اع

عبللة بمدى إمكانٌة األطباء بتلن البلدة وٌظهر هذا جلٌا عند زٌادة عدد المرضى 

 المعروضٌن باألماكن العامة فً مدٌنة ما فٌما ٌدل على ضعؾ مستوى أطبابها..



 

 

أجاب أحد الكاهنٌن:    

)إٌسن( بلل الثبلث شهور األخٌرة سجلت العدد فً تنالص مضطرد ٌا سٌدتً.. خ -

 ألل معدالت عروض المرضى باألماكن العامة..

ؼمؽمت الكاهنة:    

!)غوال(هذا جٌد.. أكملوا عملكم الممتاز.. لتنالكم بركات اإللهة  -  

انحنى الكاهنان ثانٌة باحترام فدارت الكاهنة على عمبٌها متجاهلة االستمرار نحو   

بطموس طرد الشٌاطٌن من أجساد المرضى، واتجهت نحو  الؽرؾ السفلٌة الخاصة

الرلم المصفوفة تفرز العناوٌن بمنتهى االهتمام، كان هنان أمر ما ٌإرلها بشدة أخفته 

عن كل من حولها حتى ألرب األلرباء، لم تفصح عنه سوى ألبٌها الملن )نبوخذ نصر( 

اعتماداتها ستنالها اآللهة فنهرها عن تفكٌرها وأخبرها أنها إن سلكت هذا المنحى فً 

بسوء.. التمطت رلٌما ما بعٌنه وأمسكته بعناٌة بؤصابع ٌدٌها الدلٌمة لبل أن تتحرن نحو 

درجات آجر لرٌبة وتجلس علٌها لتطالع الرلٌم بهدوء وتركٌز.. ولم تكن تعلم أن عٌنً 

 الكاهنٌن كانتا ترالبانها خفٌة بمكر..

تمتمت وهً تمرأ:    

ٌسٌطر على الروح المإثرة فً المرض ٌحولها إلى مادة حسٌة ثم  الساحر بعد أن -

ٌمضً علٌها.. كؤن ٌحولها إلى إناء به ماء ثم ٌكسر اإلناء أمام أعٌن المرٌض وأهله 

فٌراق ما به من ماء.. أو ٌحولها لتمثال من الخزؾ ٌُربَط به جسم المرٌض ثم ٌُرفَع 

 عنه..

راءة من نمطة أخرى:هزت رأسها بعدم التناع وهً تكمل الم    

ومما ٌُتَّبَع فً عبلج عمدة اللسان أو التواء األمعاء أن ٌُإتَى بحبل ُعِمدت فٌه عدة عمد،  -

 ثم ٌحلها الساحر واحدة واحدة وهو ٌتمتم بالتعوٌذات البلزمة..

وضعت الرلٌم جانبا ولد استاءت مما لرأت ومما ٌتم بالفعل باسم العلم بٌن جدران   

من َدَجل واستؽبلل لجهل شرٌحة كبٌرة من -إلهة العلم والطب )غوال( معبد اإللهة 

–الناس وتصدٌمهم ألي شًء لد ٌصدر عن من ٌدعً اتصاله باآللهة.. هإالء السحرة 

ٌدعون بؤنهم الواسطة بٌن المرٌض وبٌن لوى األرواح  -أو من ٌزعمون أنهم كذلن



 

 

لمبه كساحر لفظ طبٌب لٌصبح التً تتحكم فً التؤثٌر المرضً على المرٌض، وٌضٌؾ ل

الطبٌب الساحر والذي لادر على طرد األرواح الشرٌرة من جسد المرٌض.. هً تعلم 

ما لهإالء السحرة من نفوذ كاسح وشعبٌة جارفة بٌن العوام لبل الحكام، ولهذا فهمت 

ممصد والدها الملن من نصٌحتها له بعدم الخوض ضدهم حربا خاسرة سواء صدلت أو 

فً اعتمادها..لم تصدق   

كان زوًجا من األعٌن ٌرالبانها بصمت.. همس الكاهن األول للثانً:    

هل الحظت أنها لم تنزل ٌوما لؽرفة السحرة باألسفل؟  -  

وكؤنها تحتمرهم.. -  

بل األشد خطورة.. وكؤنها ال تعترؾ بوجودهم.. -  

إنهم نماط اتصالنا مع اآللهة.. -  

ثم أكمل بهمس أكثر انخفاضا:    

ومصدر دخل هابل لنا جمٌعا مما ٌنالوه من هبات وتبرعات ولرابٌن بسبب شعبٌتهم.. -  

رالب االثنان بملك الكاهنة وهً تحرن شفتٌها محدثة نفسها، فمال األول:    

ذان الرلٌم ٌتحدث عن طرق السحرة لطرد األرواح الشرٌرة.. -  

الموضوع ٌشؽل بالها إذًا.. -  

ت، وؼادرت الماعة مٌممة شطرها اتجاه بوابة لامت الكاهنة شاردة النظرا  

عزما على  المعبد بدون أن تلتفت خلفها، فنظر الكاهنان لبعضهما البعض ولد

فعل أمر شرٌر للؽاٌة.. سٌؽدرون بالكاهنة بكل تؤكٌد وبكل رضا.. سٌفعلون كما 

ولاموا  )سرجون(بنت )إنخٌدوانا( فعل كهنة أسبلؾ لهم من لبل بالكاهنة 

دابما تؤتً النهاٌة بانتصار الكهنة.. انتصار المعبد.. انتصروا على بنفٌها.. 

.. فلو كان )غوال(.. وانتصروا على العلم مع كاهنة معبد )إنخٌدوانا(األدب مع 

هنان درس مستفاد فهو أن المعبد ال ٌخسر.. وحتى من جرإ وتحدى المعبد 

المصابر على ٌد الهمج البربرٌٌن  جهرا كالملن )نارام سٌن( فمد اللى أشنع



 

 

الذٌن أنهوا وجود سبللته من الوجود ولو بعد حٌن.. المعبد لد ٌتؤخر فً الرد 

 والعماب ولكنه ال ٌنسى لّط..

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

طبول الحرب-49  
 

 مدٌنة )ماراد( السماوٌة..

:)إنلٌل(لبضته بعنؾ وهو ٌمول ل)نٌنورتا( ضم     

ٌطالب اآلن بمنصب سٌد األسٌاد..  )زابابا(ٌا لها من مفاجؤة..  -  

ثم أضاؾ ساخطا:    

وحلفابه المجهولٌن لِسرُت إلٌه بجٌوشً ودمرت مدٌنته  )عسك(لو لم أكن فً خضّم حرب ضد  -

عن بكرة أبٌها ولجعلت منه عبرة وعظة لكل من تسّول له نفسه دخول  -)كٌش(مدٌنة –

محاربا.. )الوركاء(  

:)إنلٌل(لال     

البد وأنه ٌعلم.. لهذا بادر بفعل ما فعل.. -  

لاببل:)إٌرا( تدخل     

.. فلدٌه الدافع لهذا الفعل )زابابا(ولكنً أرى سببا آخر لما فعله  )إنلٌل(أعتذر أٌها السٌد  -

رسالته.. هنان شًء )أنو( العدوانً منذ دهور ولكنه لم ٌجرإ على فعله إال عندما أظهر الراحل 

جذبه بشدة وجعله ٌتخلى عن حذره بخصوص أطماعه وٌلجؤ لحل عنٌؾ ودموي وعلنً مثل 

 اؼتٌال سٌد األسٌاد..

باهتمام فمال باختصار: )نٌنورتا(و )إنلٌل( نظر له كبل من    

إن لم ٌكن ٌحلم به لٌبل نهارا..)زابابا( فمد االتصال بٌن العالمٌن.. هذا ما كان ٌنتظره  -  

:)نٌنورتا(ؼمؽم     

إنه ٌرٌد اآلن صنع عالم سماوي جدٌد ال ٌإثر أو ٌتؤثر بعالم البشر.. -  

:)إنلٌل(لال     

لمد بدأ بالفعل فً صنعه.. -  

لن أسمح له! -  

بالمول: )إنلٌل(صابحا بؽضب عاٍت فعاجله  )نٌنورتا(لالها     



 

 

فً نفس تولٌت هجوم  )نٌبور(بالهجوم على  )زابابا(لن نستطٌع الحرب فً جهتٌن لو بادر  -

وجهود  )ماراد(وتحتاج لجٌوش  )ماراد(.. المدٌنة لٌست محصنة ن)ماراد(وحلفابه على  )عسك(

 لابدها أٌضا..

لاببل: )نٌنورتا(رد علٌه     

وجٌوشه.. وال تنس أن لدٌنا المشعوذ..)زابابا( ال تبالػ فً تمٌٌم لوة  -  

:)إٌرا(تمتم     

اآلن ولكن.. )ماراد(أشعر بمربه.. إنه على أبواب  -  

صمت ولد ضٌّك عٌنٌه ٌتؤكد من شًء ما لبل أن ٌمول بتعجب:    

ولكنه عاد بدون كٌنونته! -  

بعصبٌة: )نٌنورتا(متساببل بٌنما سؤله )إنلٌل( نظر له     

ماذا تعنً؟ من الطبٌعً أن ٌتحرن المشعوذ بدون عرض كٌنونته.. إنه من الطراز الذي ٌفصل  -

عن طبٌعته كمرٌن لن.. وٌحتاج إلخراج كٌنونته بنفسه ولت الحاجة..كٌنونته كمشعوذ   

بصوت منخفض: )إٌرا(لال     

حتى لو ٌكن ٌستخدمها كنت ألشعر بها.. األمر ٌختلؾ.. لمد فمدها! -  

حاجبٌه لاببل: )إنلٌل(عمد     

هذه لٌست باألخبار المرجّو سماعها.. -  

 ٌنطك، ذهنه ٌؽلً بمبات االحتماالت أهونها وهو ٌدور حول نفسه صامتا ال )نٌنورتا(ثار   

.. احترم  ًّ  )إٌرا كال(ؼضبه ولم ٌتحدث حتى تنامى لسمعهم دق خطوات المشعوذ  )إٌرا(كارث

لادما من الخارج، وكانت مفاجؤة مدوٌة لما رفعوا عٌونهم لٌلموا نظراتهم علٌه.. كانت مبلبسه 

و كان ٌلهث من فرط المجهود.. لون ُكَرتًَ شبه ممزلة بالكامل وصدره ٌعلو وٌهبط بعنؾ كما ل

عٌنٌه فمدا برٌمهما السابك وطّل بدال منه شعاع خافت باهت االحمرار.. بدا كشخص سماوي 

ٌعانً أكثر منه مشعوذ ساحر.. وكان مطؤطا الرأس بادي االنهزام وهو ٌمؾ لبالتهم مرددا 

 بضعؾ:

ً فخ أفمدنً كٌنونتً.. أخشى أننً لم أعد ذا اعذرونً أٌها األسٌاد.. لمد ولعت كالؽر الساذج ف -

 لٌمة تُرَجى منذ اآلن..



 

 

بملك: )إٌرا( سؤله    

هنان ما هو أكثر أهمٌة وخطورة.. هل استولى علٌها أحد ما؟ أم أنه مجرد فمدان؟ -  

بتخاذل: )إٌرا كال( أجاب    

ٌد الذي لد أفٌدكم تملن كٌنونتً اآلن.. وهذا الشًء الوح )إٌشارا( لمد أصبحت سٌدة الصحاري -

تحت رمال )ماراد( وتمتلن مدٌنة من العمارب ببمعٍة ما شمال )عسك( به.. لمد أصبَحت حلٌفة ل

 الصحراء.. ومنها لامت بنصب الفخ لً..

–صمت الجمٌع لٌمتصوا أثر سٌل المفاجآت الرهٌبة.. فمدوا المشعوذ بكل لدراته السحرٌة.. ثم   

وهً )إٌشارا( انتملت كل هذه المدرات لسٌدة الصحاري وملكة مدن العمارب  -واألشد تنكٌبل

لد تحالؾ معها وهم على وشن الهجوم المزدوج على )عسك( ساحرة ال ٌشك لها ؼبار.. واآلن 

وأطماعه والذي لد ٌجدوه )زابابا( بكل تؤكٌد.. األمور تزداد تعمٌدا مع األخذ بالحسبان )ماراد( 

فً أي لحظة.. )نٌبور(أبواب  على  

بالتحرن نحوه لبل أن ٌتموج جسده متحدا )إٌرا كال(  لمرٌنه إشارة خفٌة فسارع )إٌرا(  أشار  

فؤخذ األخٌر نفسا عمٌما  للمرة األخٌرة فٌما ٌبدو إذ لم ٌعد لخروجه مبررا منذ اآلن، )إٌرا(،بجسد 

 لبل أن ٌزفره بطء لاببل:

..)عسك(. لمد عرفنا حلٌفة لننظر للجانب اإلٌجابً. -  

:)إٌرا(بالمول موجها الحدٌث ل )نٌنورتا(سارع     

متولعٌن بدء الهجوم  )ماراد(األمر ٌختلؾ تماما اآلن.. سنحتاج لتؤمٌن كل المناطك المحٌطة ب -

من تحت الرمال فً أٌة لحظة.. سنموم بوأد أي هجوم خاطؾ لبل بدبه.. لمد أخطؤَت خطؤ عظٌما 

ٌعطٌنا معلومة مثل هذه عن تواجدها بالساحة..ال( )إٌرا كبترن   

:)إٌرا(ؼمؽم     

تظن أن معرفتنا بوجودها رسالة مفزعة بما ٌكفً لتثبط من عزٌمتنا.. -  

بصرامة: )نٌنورتا(لال     

هذا لن ٌحدث.. سنبدأ بتؽٌٌر خطط دفاعاتنا حسب المعطٌات الجدٌدة.. -  

ثم لال محدثا نفسه:    

.. كنا )ماراد(خارج حدود  )عسك(بتحذٌرنا من الخروج لمهاجمة  )غوال( لمد أحسنت العرافة -

 لنفمد جٌوشنا كلها وسط مدن العمارب الؽارلة بؤعماق الرمال..



 

 

شاعرا بالملك:)إنلٌل( لال     

إلى صفن اآلن..)نٌبور( أعتمد أنن ستحتاجنً وجٌوش  -  

)إنلٌل(:ل)نٌنورتا( نظرات سرٌعة لبل أن ٌمول )نٌنورتا( و)إٌرا( تبادل     

أعتمد أن توزٌع لواتنا بٌن المدٌنتٌن سٌكون له تؤثٌر أفضل من ترن إحداهما ببل حماٌة..  -

لربما  )نٌبور( .. وستحتاجن)إٌشارا(و)عسك( المتال على جبهتٌن ضد  )إٌرا(بإمكانً أنا والمابد 

مباؼتتها.. )زابابا(أراد   

لفترة:كمن تذكر أمرا هاما نساه  )إٌرا(لال     

فً إٌجاد هاالت إلهٌة من بٌن متفردٌن من  )إٌنانا(ألم تخبرنا من لبل بؤنن تساعد السٌدة  -

 البشر.. هل صادفت أٌا منها بالفعل؟

على الفور ولد كان بالفعل ال ٌولً هذه النمطة اهتماما كافٌا من لبل: )إنلٌل(أجابه     

بالطبع .. لدٌها اثنتٌن منها.. -  

بانفعال: )إٌرا(لال   

ٌمكنن االستفادة منه اآلن.. )نٌبور( هذا جٌد.. لدٌن دعم لوي حما ب -  

:)إٌرا(لال )نٌنورتا( مإمنا على كبلم     

.. ا منن ٌا أبًعلى أهبة االستعداد.. ال تجعلهم ٌنالو )نٌبور(واهتم بجعل  )ماراد( ال تملك على -

بون أعدن أن ٌنالوا عمابهم..  وهم لٌسوا سوى مؽتص )أنو(أنت الورٌث الشرعً للراحل   

   

 

 

 

 

 



 

 

 

)إنكً(-:4  

 
 أحدهم لد ُرّش بالماء.. أحدهم لد تطهَّر.. أحدهم لد تنمَّى..

 عسى أن ٌكون ما وراءن مناسبًا.. وراإن مصدر مٌاه )إنكً( رب )إرٌدو(..

 ولكن علٌن أن تتطهر بالمٌاه النمٌة ل)دجلة( و)الفرات(..

ساطعة..إنها مٌاه ممدسة.. مٌاه   

 الماء الذي لاده )إنكً( من الجبل العظٌم..

 المٌاه التً نزلت ب)أبسو( لغرض التطهٌر..

 إنها نتاج )إرٌدو( وما حدث بها من تعوٌذة وسحر..

 )إنكً( ملن المٌاه العمٌمة النمٌة المس جسد الرجل ابن اإلله..

 فطهَّره ونمَّاه..

بإخالص..مٌاه )الفرات( الممدسة التً أعدَّها )إنكً(   

 وطهَّرها بفمه الممدس..

 لٌتطهر بها أوالد )أبسو( السبعة.. 

 

أشعار مترجمة من نصوص سومرٌة()  

 

 

 



 

 

 

 

 إنكً

 

 



 

 

 )إرٌدو( السماوٌة..

طابرا خارجا من البوابة الضخمة لمصره المزدوج.. المصر الذي  )إنكً( انطلك السٌد

ٌمطنه أؼلب الولت كممر للمعٌشة وكمكان استمبال لزٌارات الكاهن األعلى المتكررة 

التً تطمبنه على سٌر األحوال بالمدٌنة سواء السماوٌة أو البشرٌة.. المصر المزدوج 

ى، فٌكفً أن تصؾ أحد النصفٌن ألنه منمسم لشطرٌن ٌتطابما فً التصمٌم والمحتو

لٌتكمل فً ذهنن التصور الكامل للمصر بتخٌل النصؾ اآلخر بنفس الشكل.. تماما كما 

 المصر المزدوج بمدٌنة )إرٌدو( البشرٌة..

كان معتدل الحجم.. دلٌك مبلمح الوجه الذي ٌنتهً بلحٌة سوداء الشعر مجدولة   

ه لبعة مخروطٌة الشكل ؼٌر مؤلوفة.. مستدلة لؤلسفل لتستمر على صدره.. تعلو رأس

ٌرتدي تنورة مموجة تؽطً كل جسده حتى المدمٌن.. نظرة عٌنٌه أشبه بنظرة حالم لم 

 ٌفك من نومه بعد.. 

ارتمى عالٌا وهو ٌلمى نظرة متفحصة على مدٌنته بكل تفاصٌلها والمماثلة لتفاصٌل   

بجزء المدٌنة الدٌنً..  لرٌنتها البشرٌة.. ذلن السور األبٌض المربع الذي ٌحٌط

المركزٌة..  )إنكً( تجاورت بٌوت الكهنة والسدنة وطبلب العلم الدٌنً لتحٌط بزلورة

الزلورة التً ال ٌوجد مثلها بكل مدن )سومر( السماوٌة أو البشرٌة سواء فً ضخامة 

حجمها المهٌبة أو فً ارتفاعها لفوق السحب بسبب كون لواعدها لد تؤسست فوق تبة 

عالٌة.. ٌحتاج زابرها لتسلك مرتفع رملً منحدر ٌؤخذ منه جهدا وولتا حتى رملٌة 

فوق  )إنكً(ٌصل فمط لبداٌة الزلورة األصلٌة.. وبعد عدة طوابك مدرجة ٌتربع معبد 

لمتها ولد تشوشت رإٌته بالعٌن ولم تكن واضحة بسبب الؽٌوم التً تحٌط به وتمر به 

 لتخترله طٌلة النهار واللٌل.. 

وجهة نظره لتستمر خارج األسوار حٌث برزت ثبلث نجاد تحٌط بالمدٌنة )إنكً(  ؼٌّر  

الدٌنٌة من ثبلث جهات.. كانت هذه النجاد مستمرا لبٌوت كثٌرة متبلصمة ٌسكنها العامة 

ممن لٌس لهم مٌول للعمل الدٌنً.. وكؤنها ثبلث مناطك مختلفة تكّون )إرٌدو( من أهل 

والمحٌط بالجزء الدٌنً منها وٌموم بحماٌته عبر الكتابب  )إرٌدو( معا الجزء المدنً من

الثبلثة التً تحٌط كلها بمساكن النجاد الثبلث.. فمد كان جزء ؼٌر ٌسٌر من تكوٌن 



 

 

الحامً ولابدي الكتابب  )إرٌدو(السكان لبٌوت هذه النجاد ٌشمل الجنود المكونٌن لجٌش 

 والجٌوش..

رة ثالبة بعٌدة المدى.. نظرة ال ٌمكن ألي وجهه شطر الشرق وألمى نظ( إنكً)ٌمم   

من أن ٌرى مثلها.. حتى كثٌر من األسٌاد ال  -سماوي كان أو بشري–كابن عادي 

ٌستطٌعون رإٌة هذا الحد بعٌونهم.. ولكن عٌونه هو اخترلت المسافات الشاسعة 

الوالعة شجهة الشمال الشرلً، )أور( وعبرت الفٌافً والمفار وتجاوزت حدود مدٌنة 

تجاوزت نظرته كل هذا لتستمر على رأس الخلٌج.. الخلٌج الذي هو مستمر ومصب 

السماوٌة دهرا بسبب )إرٌدو( نهابً لنهري )دجلة( و)الفرات(.. الماء الذي ُحِرمت منه 

ما نال من لرٌنتها البشرٌة من جفاؾ وضمور للفرع الذي كان ٌؽذي المدٌنة من 

(.. ولم ٌعود الوضع لسابمه حتى بعد إٌعاز كبٌر الكهنة السماوٌٌن ل)أورنمو( )الفرات

تؤتً من )الفرات(.. لم ٌفلح هذا وكؤنها لعنة وحلت )إرٌدو( بحفر لناة تؽذي مدٌنة 

بالمدٌنتٌن.. حلت بمدٌنة البشر فتؤثرت بها مدٌنة المساوٌٌن بالتبعٌة كما ٌمتضً 

ماضً..المانون.. ولكن كل هذا كان من ال  

رؼما عنه وهو ٌستعٌد ما أخبره به كبٌر الكهنة منذ ساعات.. ما حدث ( إنكً)ابتسم   

أنه ٌحملها للسماوٌٌن، )أنو( من أهوال بمدن السماوٌٌن بدأت بخبر الرسالة التً ادعى 

وانتهت باؼتٌاله فً لصره وتفشً معلومة تداعً حواجز الدهر وبدء تفكن العبللة بٌن 

ي العالمٌن البشر  

أخبار سارة.. العالم السماوي الذي كان دابما وأبدا رهن أي  والسماوي.. وٌا لها من

تؽٌر بعالم البشر لم ٌعد كذلن.. المٌود التً كان ٌفرضها هذا االرتباط تم تحطٌمها 

بإعادة المدٌنة لبهابها السابك )إنكً( وصار كل من العالمٌن مستمبل بنفسه.. اآلن سٌموم 

ها الؽابر.. مدٌنة الملون وأول مدٌنة وطؤتها لدم سٌد.. فهنا تواجد السٌد )إبسو( ومجد

رمز  )أبسو(وبدء تكوٌنه ألسرته الحاكمة.. السٌد  )أنو(لدٌما ربما حتى لبل ظهور 

المحٌط والبحر وكل ما هو مابً وبدء الحٌاة.. كان هذا لبل أن ٌختفً بالعالم السفلً 

لدٌمة لدم العالم السماوي نفسه ال ٌعرؾ أحد عنها شٌبا  ألسباب ؼٌر معروفة.. حروب

إال همسا.. أشٌاء تمال فتبدو وكاألساطٌر التً ٌحٌكها البشر عنهم فً تصورهم لهم 

الذي وجد نفسه سٌدا )إنكً( السٌد  )أبسو(،بؤنهم آلهتهم.. خلت الساحة لبلبن الوحٌد ل

ء ذي البؤس.. نما وتطور شٌبا صؽٌر السن والخبرة وسط عالم ٌعج باألسٌاد األلوٌا



 

 

فشٌبا بمساعدة الكهنة الذٌن تولوا على عاتمهم تنشبة هذا السٌد ابن العظٌم )أبسو( عبر 

األجٌال إٌمانا منهم بؤنه ٌوما ما سٌكون ألوى من كل األسٌاد.. نهل من بحر حكمتهم 

ما خطته سنٌنا ال تحصى امتلن بها ممالٌد تارٌخ السماوٌٌن والبشر وأصبح ٌعرؾ كل 

ٌد مإرخ ٌوما ما فً العالمٌن.. وبزؼت لدٌه بوادر حكمة ال مثٌل لها فً انتظار الولت 

رأي آخر سٌطروا به على )أنو( و)إنلٌل( المبلبم الستؽبللها كما ٌجب.. ولكن كان ل

ممالٌد الحكم على ممالن )سومر( السماوٌة بؤسرها على مر العصور.. حتى شب 

مدٌنة شبه جافة.. وهو سٌد الماء وابن المحٌط والبحر.. ولكن لٌجد نفسه سٌدا ل)إنكً( 

لم ٌعد كل هذا إال ماضً وولَّى.. والحاضر سٌُكتَب بدءا من اآلن من جدٌد.. واأللوى 

 فمط سٌسود..

للماء نظرة مشتاق لم ٌَر معشوله منذ دهور.. ثم عاد لٌحلك عابدا لمصره  )إنكً(نظر   

:وهو ٌمول مؽمؽما لنفسه بتصمٌم  

ستكون البداٌة من هنا! -  

ثم تولؾ أمام لصره.. ركز نظره الثالب متعدي الحدود المادٌة على األرض.. اخترق   

بصره طبمات األرض عمٌما.. عمٌما جدا.. تناهى لسمعه صوت الخرٌر لبل أن ٌراه.. 

أنهار من المٌاه الجوفٌة متواجدة على عمك عدة طبمات وفً مناطك مختلفة.. لبض 

وتملصت مبلمح وجهه بشدة.. تحرن الماء بم ٌخالؾ لواعد الطبٌعة.. تشممت  لبضتٌه

طبمات األرض لتفسح الطرٌك للماء الهادر من األعماق.. تجمعت األنهار وصارت 

بعضها للبعض اآلخر روافدا ومنابع.. اختفى الماء من أؼلب المناطك لٌتجمع وٌتكتل 

ع ٌدٌه فتحركت كتلة الماء الرهٌبة لتدمر بعنؾ وهو ٌرف )إنكً(فً بمعة بعٌنها.. زمجر 

كل طبمات األرض فً سعٌها الحثٌث نحو سطح األرض.. أؼمض عٌنٌه وهو ٌبذل 

ألصى ما ٌملن من لوة لدفع الماء عبر األرض.. انفجر سطح األرض مصدرا لرلعة 

مرتفعة امتزجت بهدٌر مخٌؾ للماء الصاعد.. ثم حرن ٌدٌه وأصابعه بتناؼم فتولفت 

ه عن االرتماء وانمسمت لجدابل عرٌضة صارت تلتؾ حول نفسها وتدور وكؤنها المٌا

تترالص برشالة.. ثم تحركت الجدابل المابٌة مع حركات متتابعة من أصابعه لتدور 

حول المصر مكّونة سدا حاببل مابٌا رهٌبا ال ٌنفن عن الحركة والدوران حول المصر.. 

وكؤنها لٌست بسابل.. وكؤن ؼبلفا ؼٌر مربً جدابل احتفظت كل جدٌلة منها بتماسكها 

ذراعٌه وهو ٌبتسم مع  )إنكً(ٌجّمع الضفابر المابٌة وٌحافظ على وحدتها.. خفض 



 

 

رإٌته لما خلمته ٌداه من جمال ساحر ال ٌمكن لؽٌره صنعه.. سٌد الماء الذي ال نّد له.. 

  

ٌداه موجها إٌاهم  ارتمى لمستوى أعلى حتى لابل أعلى نمطة بالمصر المزدوج.. رفع  

نحو السحاب.. اهتزت السحب وارتجفت وتكثفت وتحركت لتؽطً لمة المصر لبل أن 

تلمً أثمالها فً هٌبة زخات متواصلة من المطر بطرٌمة انتمابٌة على المصر فمط فً 

شكل تنالض من العواصؾ الرملٌة التً كانت تحٌط به وتشمل المدٌنة كلها.. فً الوالع 

عاصفا بطرٌمة مستمرة.. بعد جفاؾ روافد )الفرات( تحولت المدٌنة و( )إرٌدكان مناخ 

لمستمر األعاصٌر الرملٌة الساخنة طٌلة العام مما جعلها مدٌنة ال ترحب بمزٌد من 

السكان وتملصت مساحتها كثٌرا بمرور السنٌن وصار اتجاه حركة السكان للخارج 

ضح بالماء من كل الجهات وهو ما كهجرات متتالٌة متؤنٌة.. اآلن صار المصر بمعة تن

المزٌد..)إنكً( لم ٌحدث من زمن.. ولكن أراد   

ابتعد عن المصر محلما فً كل االتجاهات.. طار شرلا وؼربا.. اتجه شماال ثم جنوبا..   

وفً إثره تتفجر جداول الماء أنهارا من باطن األرض، ثم تسٌر فً خطوط عمٌمة خلفه 

الذي صال  )إنكً(م ٌكن لٌتواجد لواله.. سٌد الماء.. السٌد خالمة ما لم ٌكن موجودا.. ول

وجال فً أنحاء المدٌنة بسرعة خارلة لٌحّولها خبلل لحظات لمدٌنة تتفجر فٌها 

 األنهار..

ولما انتهى كان الكهنة والسدنة لد خرجوا من منازلهم ومن المعبد والزلورة ٌنظرون   

لمح البصر.. هلل الجمٌع مع رإٌتهم للسٌد بإجبلل للمدٌنة التً أمست على النمٌض فً 

وركعوا له بخشوع.. بللت مبلبسهم أمطار ببل برق أو رعد كانت تهطل بؽزارة )إنكً( 

وباستمرار وبموة.. أمطار اتحدت لوتها مع سرعة جرٌان جداول األنهار لٌفٌض الماء 

عتدل من وٌنذر بتكّون سٌل رهٌب إن استمر الحال على هذا المنوال.. واحد فمط ا

 )إنكً(نظرة ذات معنى.. إنه الكاهن األكبر لمعبد )إنكً( ركوعه وولؾ ٌنظر نحو 

لٌحّط أمامه  )إنكً(ومن بٌده كل ممالٌد حكم المدٌنة الدٌنٌة داخل األسوار.. انخفض 

مباشرةً فابتسم له الكاهن ولام بمسح الماء المتسالط من على وجهه وهو ٌمول بصوت 

 ترتجؾ نبراته من اإلثارة:

كنا نتحٌن هذه اللحظة منذ عصور ٌا سٌدي سٌد الماء.. -  



 

 

عٌنٌه وهو ٌمول له زاما شفتٌه بموة: )إنكً(ضٌك     

ة.. لمد لمتم بتهٌبتً كما ٌجب ألصبح السٌد أدٌن بالشكر ألجٌال متعالبة من كبار الكهن -

 الذي ال نّد له..

انحنى كبٌر الكهنة له حتى كادت جبهته تمس األرض المبتلة وهو ٌمول بمحبة:    

الشكر للسٌد )أبسو( وحده..  -  

لٌنهض لاببل: )إنكً(أشار له     

ٌوجد لدٌنا الكثٌر لنفعله اآلن..  -  

ٌكمل: )إنكً(اعتدل كبٌر الكهنة و    

لتعود كما كانت مدٌنة الملون.. ستتكفل األنهار الوفٌرة بخلك بٌبة )إرٌدو( سنعٌد بناء  -

ؼنٌه تجعل المدٌنة لِبلة لكل من ضالت به سبل الحٌاة وٌتمنى رؼد العٌش.. سنعود كما 

 كنا أعظم مدن )سومر( السماوٌة..

لكل ٌفكر فً الكٌفٌة التً بدأ الجمع المهلل لظهور الماء المتفجر ٌنفض تدرٌجٌا.. ا  

ٌحمك منها أفضل استؽبلل ممكن لظهور سابل الحٌاة بوفرة فً المدٌنة.. بٌنما رفع 

ٌمناه للسماء فبدأت موجات األمطار تخّؾ تدرٌجٌا منعا لسٌول ستكون مدمرة )إنكً( 

أكثر منها مفٌدة.. ثم تحرن سٌرا على لدمٌه فً اتجاه الزلورة فسارع الكاهن األكبر 

جاراته وهو ٌمول:  بم  

لن ٌكون من الصعب أن نصبح أعظم المدن ثانٌةً.. خاصةً مع جنة األنهار التً  -

 تجري اآلن من بٌن ألدام أي شخص ٌمشً فً شوارع المدٌنة..

نظرة متفحصة علٌه وهو ٌسؤله:)إنكً( ألمى     

ما الذي ترمً إلٌه؟ نبرتن توحً بشًء ٌملمن.. -  

 )إنكً(و ٌرتمً التبة الرملٌة المإدٌة للزلورة الضخمة خلؾ تنهد الكاهن األكبر وه  

 وهو ٌمول:



 

 

لم ٌمُم كل األسٌاد بتؽٌٌرات مدنٌة كما فعلت سٌدي الحكٌم.. هنان من ٌفكر فً ؼزو  -

 بالً المدن بالموة وهنان من ٌفكر فً السٌطرة على المملكة بالسحر..

:)إنكً(رّد     

الثبلثة.. والذٌن ٌتوارثون دورهم كجنود ولادة منذ لدٌنا الجٌش المكّون من الكتابب  -

سنٌن.. عاببلت بؤسماء معٌنة لٌس لهم من شؽل شاؼل سوى التدرب لٌوم مثل هذا، 

جٌش نظامً لوي منظم..  )إرٌدو(وٌمومون بتورٌث هذا السلون ألبنابهم.. جٌش 

مولنا الوحٌد باإلضافة الستٌرادنا لما نحتاجه من أسلحة من عدة مصادر حتى ال ٌنجح م

ًّ ذراعنا أو التلوٌح بتهدٌد ٌمنعنا من التسلح.. ال تملك أٌها الكاهن المخلص مدٌنتنا  فً ل

 لٌست بالفتٌة أو سهلة المنال..

انتهت التبة الرملٌة وبدأ االثنان بالفعل فً االرتماء عبر درجات سلمٌة حجرٌة، فمال   

 الكاهن ولد بدأ ٌلهث:

ن ال ضٌر من التشدٌد على مولفنا الدفاعً احترازٌا لما لد أتفك معن ٌا سٌدي.. ولك -

 ٌحدث وٌباؼتنا.. البد من مضاعفة استعدادات وتجهٌزات الجٌش..

رأسه موافما لاببل: )إنكً(هز     

لن هذا.. حرصا زابدا لن ٌكون ببل فابدة إن لم ٌكن ضارا.. -  

ثم لال للكاهن وهو ٌشٌر لممة الزلورة:    

ن.. سؤنتظرن بالهٌكل..لمد انتهٌنا اآل -  

ثم اختفى جسده بفعل سرعته الهابلة التً انطلك ٌحلك بها لؤلعلى، فسارع الكاهن   

بالرلود بٌن درجات السلم بدون أن ٌنتظر الممعد الحجري المتواجد بٌن كل طابمٌن 

والمخصص للراحة، وسمح لنفسه بؤن ٌلهث بسرعة هابلة والعرق ٌتصبب من كل 

ٌؽمؽم:أجزاء جسده وهو   

ٌا إلهً.. كنت أنتظر هذه اللحظة بشدة!  -  

لد وصل ألعلى نمطة بالزلورة حٌث ٌمع هٌكله الممدس.. )إنكً(  فً نفس اللحظة كان  

كانت الرإٌة شبه ضبابٌة لكل شًء.. لَِطع الؽٌوم المحٌطة بممة الزلورة كانت تتخلل 



 

 

الرإٌة ولكنها تضفً  الهٌكل وحجراته لتصبػ كل شًء بؤبخرة بٌضاء خفٌفة ال تعٌك

لمسة برد الذعة فً األجواء.. حّطت لدماه أمام المذبح مباشرةً حٌث ٌنتصب تمثال 

لبلرتفاع لٌواجه الوجه المنحوت لوالده وجهه  )إنكً(هابل لوالده السٌد )أبسو(.. اضطر 

مباشرةً.. خامرته مشاعر عدٌدة تخالطت وامتزجت.. راودته أفكار وأفكار.. العظمة 

ٌتم  )إنكً(للسٌد )أبسو( حتى لو كان لد اختفى منذ لدم التارٌخ.. كل مجد للسٌد كلها 

متواجد جسدٌا ولكن )أبسو( هو خالد  )إنكً(نسبه على الفور لوالده السٌد )أبسو(.. 

 الذكر.. تمتم ومبلمح وجهه تتؽٌر لتعبر عن أسؾ جّم:

علٌه..سامحنً ٌا والدي.. هذا لٌس شخصٌا.. ولٌس كما ٌبدو  -  

رفع ٌده.. نبتت من الفراغ دوامة ثابرة من ماء.. أحاطت الدوامة بالتمثال واعتصرته   

بموة.. ضؽط الماء أصبح لاسٌا وجعل أطراؾ التمثال الحجرٌة تتشمك.. ثم دّوى انفجار 

هابل للتمثال مزله لمبات المطع المتناثرة التً تطاٌرت فً كل مكان بالتزامن مع هبوط 

ملٌا للبركة اآلخذة فً  )إنكً( لتسمط أرضا مكونة بركة صؽٌرة.. نظر دوامة الماء

االنتشار والتبلشً على أرضٌة الهٌكل لتبدأ لطرات منها فً التماطر على درجات 

 الزلورة لاطعةً رحلة طوٌلة نحو األرض.. ثم لال لنفسه:

لمد أصبح الهٌكل لبٌحا اآلن.. -  

مٌاه جدٌدة مكان التمثال السابك ل)أبسو(، لام ثم أدار راحتً ٌدٌه لؤلعلى فانبثمت   

بمولبة الماء ببراعة بحركات ٌدٌه لٌبرز أمامه خبلل لحظات تمثال هابل الحجم )إنكً( 

نفسه ولد كان والفا رافعا ٌمناه ودوامة صؽٌرة من ماء ال )إنكً( من ماء ٌمثل السٌد 

دلٌك التفاصٌل خاصةً تنفن تدور حول أصابع ٌده.. كان التمثال حٌا بشكل مذهل.. 

مبلمح الوجه الدلٌمة.. الماء ٌدور وٌتحرن بداخل جسد التمثال بدون أن ٌتحرن للخارج 

 بما ٌفسد تماسكه.. معجزة طبٌعٌة بكل المماٌٌس ال ٌمدر علٌها إال سٌد الماء..

بالراحة أخٌرا فحرن لدمٌه لٌمؾ عند طرؾ الهٌكل، ملمٌا نظرة خاطفة )إنكً( شعر   

نته التً كانت كلها واضحة من منظور رإٌته الوالع على أعلى نمطة بالمدٌنة على مدٌ

بؤسرها.. المدٌنة التً صارت تتؤلأل بضوء الشمس المنعكس على األنهار التً تتخلل 

كل مبانٌها.. أخذ نفسا عمٌما أخرجه ببطء وهو ٌبتسم ابتسامة نصر وذهنه ال ٌكؾ عن 

 التفكٌر فً الخطوة التالٌة..



 

 

.. ال ٌوجد ؼٌره ٌمكنننا االعتماد علٌه فً هذه الظروؾ..()إنكً()السٌد     

تناهى لسمعه الخارق اسمه ولد تم ذكره من جماعة من الكهنة كانوا على أبواب مدٌنة   

اآلن.. ولؤلسٌاد صفة ممٌزة جدا.. ٌستطٌعون سماع من ٌنطك باسمهم ولو  )إرٌدو(

درة على سماع صلوات من ٌستنجد بهم وٌرؼب فً على بعد أمٌال.. وكؤنهم ُوِهبوا الم

 إرضابهم مهما كانت المسافات.. وكؤنهم آلهة بعالمهم بالفعل..

ٌهبط من السماء بٌنهم بسرعة لٌستمر فوق رإوسهم.. سرعته  )إنكً(فوجا الكهنة ب  

خلمت موجة من تراب عفرت ثٌابهم ووجوههم للحظات.. تراجعوا بوجل مع رإٌتهم له 

لتً ٌحفظها جمٌع أهل )سومر( السماوٌة لبل أن ٌركعوا بخضوع مؽمؽمٌن بهٌبته ا

بكلمات ؼٌر مفهومة دون أن ٌبالً أحدهم بتنفٌض ما علك بثٌابه ووجهه من تراب.. 

هذا ٌبدو جلٌا.. أشار  )أور(فً وجوههم.. إنهم كهنة معبد جارتهم مدٌنة  )إنكً(حدق 

 لهم بسبابته لاببل بنفاد صبر:

ٌها الكهنة وهاتوا ما عندكم..اعتدلوا أ -  

نفسها.. وبملب المعبد الربٌسً  جلس لرد أحمر مشعر  )أور(فً نفس اللحظة وبمدٌنة   

 )إنكً(على رماله الصفراء ٌحدق لوجه  -سٌد األشكال)مٌرمٌكال( الساحر –لصٌر 

عته الذي بدا له جلٌا من خبلل كرته السحرٌة الناللة لؤلخبار.. والذي لادته إلٌه متاب

لبلستنجاد بمن ٌنجدهم من ٌدٌه بعد  -أو هكذا ظنوا–السرٌة )أور( لمسٌرة تجمع كهنة 

 أن عرفوا حمٌمته..

لّوح بؤصابعه لتختفً الصورة وتختفً معها الكرة السحرٌة وهو ٌزمجر بحنك لاببل:     

لم أكن أتولع هذا صراحةً.. )إنكً(..السٌد  -  

 

 

 

 



 

 

)آشور(-;4  

 

 )آشور( السماوٌة..

 مدرسة ملحمة بمعبد )آشور( الرئٌسً..

 

ثنً عن أصل  - البشرٌة؟ )آشور(حّدِ  

للوجه المتؽضن  -نظر الفتى الشاب الذي ال ٌبدو علٌه تخطٌه العشرٌن من عمره  

 لمعلّمه وممتحنه وهو ٌجٌب على الفور بدون تفكٌر:

مٌٌن )اآلشورٌون( هم مجموعة ألوام بعضهم أصوله سامٌة والبعض اآلخر ؼٌر سا -

كدوٌلة مستملة بالشمال ولكنها تؤثرب  )أشور(وال ٌُعرؾ من أٌن جاءوا.. .. بدأت 

 بجاراتها من الجنوب فً الحضارة والنحت والعمارة وكانوا ٌكتبون بلؽتهم المسمارٌة..

الترب منه معلّم آخر وانحنى نحوه لٌسؤله:    

العصور؟حدثنً عن األلوام الذٌن مثّل وجودهم تحدٌا لهم على مّر  -  

نظر الفتى فً وجهه مباشرةً وهو ٌجٌب بطبللة وكؤنه ٌتحدث عن أمور ٌحفظها ؼٌبا:    

ثم ملون )أور(  )سرجون(البشرٌة تمؾ فً مهب الرٌح ما بٌن سٌطرة  )آشور(كانت  -

ثم )حمورابً(، وما بٌن ألوام )الحٌثٌٌن(.. وهم ألوام لادمٌن من الؽرب والمحبٌن 

)آسٌا( الصؽرى منذ الِمَدم وتحكموا فً جبالها الؽنٌة بالمعادن  للحرب والذٌن استوطنوا

وكذلن الؽابات المؽطٌة للجبال والسهول والودٌان على جانبً الجبال الؽنٌة 

بالمحاصٌل.. ٌعود أصلهم أللوام )هندوأوروبٌٌن( هاجروا من الشمال والشرق من 

)األناضولٌٌن( المدماء ق م بتارٌخ البشر واندمجوا مع  8033جبال )المولاز( عام 

المتواجدٌن هنان وحكموهم لٌنشؤ )الحٌثٌون( من هذا االختبلط.. ولد عرفوا التجارة 

نوا مملكة عظٌمة.. )بابل( و)أشور(.. والكتابة على الرلم من تجار  وبمرور الولت كوَّ



 

 

كٌؾ تدافع عن حدودها سواء الشمالٌة أو الجنوبٌة  )أشور(ومع هذا التهدٌد تعلمت 

ؤسس كمدٌنة على أساس حربً..لتت  

ولؾ عمبة فً طرٌك تحكمها ب)آسٌا( الصؽرى وجود )المٌتانٌٌن( شمال ؼرب   

ووجود الوالٌات الؽنٌة ل)الفٌنٌمٌٌن(على شاطا البحر المتوسط.. ووجود  )أشور(

 )األرامٌٌن( و)العبرانٌٌن( أٌضا شّكل تهدٌدا لوٌا..

ى:  أشار له المعلم باالسترسال فؤضاؾ الفت    

أجداد )المٌتانٌٌن( كانوا من البدو الذٌن تعلموا تربٌة الخٌل والتحكم بها منذ المدم،  -

واستخدموها فً الحرب وطّوعوا لها المركبات الحربٌة والتً كانت سببا فً تفولهم 

الحربً فً كل معاركهم الحربٌة.. وكذلن كانت تمع فً منتصؾ الطرٌك التجاري بٌن 

ردحا من الزمن )أشور(  بٌن ألوام الؽرب، واستطاعت احتبللو )أشور(ألوام شرق 

 وسٌطرت علٌها وأولفت من مدها التوسعً..

أما )الفٌنٌمٌون( فمد كانوا ألدم مثال لتجمعات األجناس بالتارٌخ على الساحل الشرلً     

للبحر المتوسط.. فمنهم )الهندوأوروبٌون( بالشمال و)السامٌٌن( بالجنوب.. تحكمت 

لهم بالبحر وشكلت خطرا على )أشور(.. وال ننسى أن )السامٌٌن( كانوا لد أساطٌ

 وصلوا فً حدود سٌطرته لهذه األلوام..

كذلن كان لوم من )السامٌٌن( هم )األرامٌون( لد استوطنوا بالؽرب وبنوا حضارة   

عظٌمة فخمة تمٌزت بالمصور والمبانً العظٌمة.. بما تٌسر لهم من آثار )الحٌثٌٌن( 

و)المصرٌٌن(..  تمٌز )األرامٌون( بشكل خاص فً تطور الحضارة وتؽلؽل التجارة.. 

ى الرافدٌن، ناشرٌن معهم كتابتهم ذات الحروؾ فوصلت حدود تجارتهم من الؽرب وحت

األبجدٌة الشرلٌة والتً كانت تتمٌز بالملم والحبر كالمصرٌٌن المدماء، واحتلت 

إٌصاالتهم ذات األبجدٌة الشرلٌة محل الرلم الطٌنٌة ذات الكتابة المسمارٌة.. ونشروا 

من األشورٌة  ()أشورمعهم لؽتهم )األرامٌة( لدرجة أنها كانت األكثر شٌوعا فً 

نفسها.. وكان التاجر )األرامً( عندما ٌتسلم معاملة مكتوبة بالمسمارٌة على رلٌم طٌنً 

 كان ٌخط علٌها مبلحظاته بالملم.. وانتشرت اللؽة األرامٌة لتشمل الهبلل الخصٌب كله.. 



 

 

د وإلى جنوبهم تواجد لوم آخرون من )السامٌٌن( هم )العبرانٌون( ٌمومون باحتبلل الببل 

وٌفرضوا سٌطرتهم علٌها.. وال أعتمد أنه ٌجب إؼفال شؤن )العٌبلمٌٌن( شرلًا وال 

 )الكلدانٌٌن( بالجنوب..

هز المعلم الثانً رأسه مستحسنا اإلجابة، بٌنما الترب األول من الفتى وهو ٌسؤله:    

حضارٌا بؤي من جٌرانها؟ )أشور(وهل تؤثرت  -  

رد على الفور:    

شرٌة من خبرات كل ما احتكت به من حضارات.. استخدمت الب )أشور(أفادت   -

األحجار لبناء أساسات عظٌمة للمبانً كا)ألرامٌٌن(، ولكنهم بنوا المبانً بالطوب كما 

فعل )البابلٌون( وبنفس طرٌمتهم فً النحت والعمارة.. عبدوا نفس آلهته ولكنهم لم 

الحٌاة والتً كانوا ٌزٌنونها  .. وكان رمزه فً البداٌة شجرة)أشور(ٌتخلوا عن كبٌرهم 

بالربٌع، ولكن مع الولت أصبح رمزه الشمس المجنحة وصار إلها للحرب.. بجانب 

فٌما سبك.. )إٌنانا(اإللهة الرسمٌة )عشتار( التً كانت تُلَمَّب ب  

ابتسم المعلم األول رؼما عنه وهو ٌعلك:    

وأبدا بعالمنا السومري..دابما )إٌنانا( تتحدث وكؤنن أحد البشر.. إنها السٌدة  -  

لال المعلم الثانً مخاطبا المعلم األول:    

هكذا هو الطالب المحترؾ.. ٌتممص روح البشر عندما ٌتحدث عن تارٌخهم.. -  

ثم مال نحو الفتى لٌسؤله مجددا:    

حدثنً عن الشعوب )اآلرٌة(.. -  

أخذ الفتى نفسا عمٌما لٌجمع أفكاره ثم انبرى ٌمول:    

ق م  8333عام  -بؤلصى الشرق-رق بحر )لزوٌن( لبابل )هندوأوروبٌة( استمرت ش -

بتارٌخ البشر.. هإالء المبابل هم الشعب )اآلري(.. ولم تكن لهم لؽة ولكن تطور عندهم 

الدٌن بشكل خاص لعبت فٌه النار دورا هاما وكان لدٌهم جماعة من الكهنة ٌطلك علٌهم 

نمسموا لمجموعة شرلٌة وأخرى ؼربٌة.. ق م لٌ 8133مشعلً النار.. تشتت شملهم 

اتجهت الشرلٌة نحو )الهند( واستمرت هنان، وفً كتبهم الممدسة )الفٌدا( ٌتردد صدى 



 

 

أٌام وحدتهم اآلرٌة المدٌمة.. بٌنما احتفظ من اتجه ؼربا بلفظ آري وانبثك منهم 

 )المٌتانٌون( و)المٌدٌون( و)الفرس(..

تدخل المعلم األول لٌسؤله:    

ٌعلم البشر هذه المسمٌات؟ أعنى هل ٌعلم اآلري أنه آري لفظا؟ وهل -  

ابتسم الفتى للمرة األولى وهو ٌجٌب ببساطة:    

ال بالطبع.. فباستثناء األجناس التً شاع لمبها منذ نشؤتها، هنان أجناس لمنا نحن  -

السماوي  باختٌار المسمى المبلبم لها ولمنا بتمرٌره للبشر عبر اتفاق جمٌع حكماء العالم

فٌما ٌحمك فً النهاٌة استمرار عالم البشر وترابطه مع عالمنا.. وخٌر مثال لهذا هو لفظ 

آري الذي نالشناه منذ للٌل.. فهم حتى اآلن ال ٌعلمون أنه هذا اللفظ سٌمتحم تارٌخهم 

 بالمستمبل ولكننا خططنا لهذا كما نخطط لهم كل شًء ٌتعلك بحٌاتهم..

سخرٌة:علك المعلم الثانً ب    

ٌا لنا من جنس حكٌم ورحٌم! -  

عاد المعلم األول ٌتدخل فً الحوار لاببل:    

.. كل ما لدٌن من معلومات تارٌخٌة ٌستحك اإلشادة.. )آشور(هذا جٌد ٌا ابن السٌد  -

ولكنن لست هنا من أجل الماضً فمط.. بمعنى آخر لم ٌجتمع كبار معلمً مدٌنة 

بتارٌخ األلدمٌن )آشور( تى السٌد سلٌل سٌدنا األعظم السماوٌة لٌمؤلوا عمل الف )آشور(

 فمط.. هنان ما هو أهم وأسمى.. أنت هنا من أجل المستمبل.. مستمبل عالمنا وعالمهم..

فً هذه اللحظة لام رجل عجوز كان جالسا منذ بدء الجلسة على ممعده خلؾ   

كٌؾ )آشور( لفتى ابن السٌد األكبر والموكَّل بتعلٌم األمٌر ا )آشور(المعلمٌن.. إنه معلم 

ٌصبح سٌدا ٌلٌك بممام المدٌنة العظٌمة.. تراجع المعلمٌن لما رأوا منه هذا التصرؾ 

ولاما بخفض رأسٌهما أرضا باحترام.. الترب المعلم األكبر من الفتى بخطوات مرتجفة 

 وظهر لوسته السنون، ثم لال له ببطء وبصوت رخٌم:

موهبة سرعة التعلم والحفظ والفهم.. تمٌَّز والدن بموة ما أشبه الولد بوالده! لدٌن  -

تإهله لٌكون أعظم أسٌاد )سومر( السماوٌة.. ال ٌوجد حدود لموته ولدراته.. لذا 



 

 

مدٌنة ال تمهر وستدٌن لها كل المدن والببلد بالوالء  )آشور(فوجودن بجانبه سٌجعل من 

انتظار اللحظة المناسبة لنا لنسود والطاعة.. االرتباط الحتمً بٌن العالمٌن ٌجبرنا على 

عالمنا السماوي.. وحتى تحٌن هذه اللحظة ال نمؾ مكتوفً األٌدي.. نحاول لدر جهدنا 

للسٌطرة على عالمهم ولكن بطرٌمة منهجٌة ومدروسة ال  )آشور(دفع لرنابنا البشر ب

 السماوٌة)آشور( تحدث خلبل بٌن العالمٌن.. حٌنها لن ٌنجح كابن فً صّد هجوم 

 الكاسح..

ثم زادت سرعة كبلمه وهو ٌكمل:    

البشرٌة مفتوح ومكشوؾ مما ٌجعلها مهددة باستمرار من جٌرانها..  )آشور(مولع  -

لهذا نحاول لدر جهدنا حثهم على االهتمام بالجانب العسكري.. واحتبلل )المٌتانٌٌن( 

دودهم.. ال سٌما الطوٌل لهم جعلهم ٌدركون أهمٌة الموة العسكرٌة الرادعة المإمنة لح

أنها مدٌنة زراعٌة تحتاج لطرق تجارٌة متنوعة لتعوض ما لدٌها من نمص فً 

األخشاب والمعادن خاصةً الذهب والفضة.. ولٌس بؤفضل من ؼزو مصادر تلن المواد 

لنٌلها بدال من دفع الكثٌر من مواردها الزراعٌة لشرابها.. إنهم شعب لاسً محارب 

ذ فترة التركٌز على جعلهم ٌمومون بتؤرٌخ وحشٌتهم ولسوتهم بالفطرة ولكننا نحاول من

من خبلل منموشات ومنحوتات تبرز هذا الجانب منهم بشكل مبالػ فٌه كحرب نفسٌة 

نفسها.. سنجعل أعداءهم ٌرمون )آشور( تسبك الؽزو المادم ال محالة للعالم المدٌم من 

وب بؤلل جهد.. بسبلحهم خوفا منهم بمجرد رإٌتهم لهم ونكسب أصعب الحر  

ثم سؤل الفتى ولد ضٌك عٌنٌه:    

ماذا ترى فً )الحٌثٌٌن( كخطر محتمل؟ -  

رد الفتى:    

بنٌان دولتهم ٌتموض وهم على وشن السموط.. حروبهم المستمرة أنهكتهم عامةً  -

 وحروبهم ضد )المصرٌٌن( استنفدتهم تماما خاصةً..

و)اآلرامٌٌن(؟ -  

دابما ولكن ٌعٌبهم تبلور ممالكهم بؤماكن ثابتة مما  هجماتهم المتكررة تمثل خطرا -

 ٌسهل الهجوم علٌهم وضربهم ككٌانات منفردة..



 

 

والجنوب؟ -  

خٌر مثال على هذا..)بابل( أؼلب الدول فً طرٌمها لؤلسفل.. و -  

و)المصرٌٌن(؟ -  

لٌسوا فً أفضل حاالتهم.. وبُعدهم عنا ٌملل من خطرهم رؼم لوتهم وشدتهم.. -  

ٌدٌون( و)الفرس(؟و)الم  -  

المستمبل لهما كما هو لنا أٌضا.. لذا من ٌتحرن وٌبدأ السٌطرة على اآلخرٌن سٌكون  -

 له السبك فً تكوٌن امبراطورٌة عظٌمة..

تراجع كبٌر المعلمٌن خطوة للخلؾ فً حٌن ندت آهة إعجاب بالفتى من بٌن شفتً   

 أحد المعلمٌن، ثم لام الكبٌر بسإال الفتى:

أخٌر.. ماذا تفعل اآلن لو أردت دفع )اآلشورٌٌن( البشرٌٌن لبدء سباق الموة سإال  -

 واالنتصار لبل ؼٌرهم؟

زم الفتى شفتٌه بموة وهو ٌمول بنبرة لوٌة:    

سؤهتم بالجٌش وألوم بتنوٌع صفوفه.. سؤنظم الحمبلت العسكرٌة وأجردها لكل الحدود  -

ٌد والموي لتكوٌن جهاز حربً لوي المتاخمة.. سؤجعلهم ٌستؽلون عنصر الحدٌد الول

ٌؽص باألسلحة الفتاكة وآالت الحصار الضخمة الفعالة.. لٌتكون جٌشهم من مزٌج فرٌد 

من العربات والدبابات ال تمؾ أمامه أسوار أٌة بلدة مهما بلؽت شدة تحصٌنها.. سؤلوم 

ا تتدفك بضم ألالٌم كثٌرة وأحكم سٌطرتً على طرق التجارة الربٌسٌة.. سؤجعل الهداٌ

من كل الببلد خوفا وطمعا.. جنبا إلى جنب مع تفاعل حضاري ٌزٌد من شؤن حضارة 

 )اآلشورٌٌن( بالعالم المدٌم عبر التارٌخ.. 

بدا االهتمام واضحا على مبلمح وجه كبٌر المعلمٌن وسؤل:    

وهل سٌطرة مثل هذه ستمر مرور الكرام على الجٌران؟ -  

لال الفتى مبتسما:    

أن السإال السابك هو األخٌر! لمد للت -  



 

 

افتّر ثؽر كبٌر المعلمٌن عن ابتسامة رضا رؼما عنه، ولم ٌبلحظ ابتسامات جاهد   

 المعلَّمٌن إلخفابها احتراما لكبٌرهم الذي لال للفتى مستحسنا:

لدٌن سرعة بدٌهة ولوة مبلحظة أعترؾ بهما أٌها األمٌر.. -  

استمتع بإثارة إعجابهم:سارع الفتى بالرد على السإال بعد أن     

لن ٌستسلموا بسهولة بالطبع.. سٌعتورهم الؽضب وسٌدعون للتخلص من سٌطرة  -

)اآلشورٌٌن(.. ستُعمد التحالفات وتنضم الجٌوش لبعضها البعض.. حتى دول بعٌدة مثل 

 )مصر( ستبعث بالجٌوش أو تدعم بالمدد من أموال ومعدات..

لال كبٌر المعلمٌن بتصمٌم:    

سنحاول أن نجعل نظامهم الحربً نظام لاسً لوي ببل ثؽرات.. لهذا -  

بحنّو: )آشور(ثم أضاؾ وهو ٌشد على ذراع األمٌر ابن     

سٌدي األمٌر.. ال أظن أننً سؤرى هذا الٌوم )آشور( ستكون خٌر معٌن لوالدن السٌد  -

بجانب والدن.. )آشور(حٌا ولكنً أران تتملد ممالٌد حكم   

ة:سؤله الفتى بلهف    

هل حانت إذًا بداٌة تدرٌباتً للرمً بالسهام؟ -  

لال أحد المعلمٌن بفخر:    

هو أعظم كابن بعالمنا السماوي ٌمكنه رمً السهام! )آشور(والدن السٌد  -  

دّوى انفجار مباؼت بملب الحجرة أطاح بؤجساد األربعة لتتفرق بٌن األركان األربعة..   

برزت كرة كبٌرة من دخان اسود حالن من ممر االنفجار وظلت تتضخم باستمرار.. 

اعتدل الفتى على الفور بحركة سرٌعة ولم ٌجعل المفاجؤة تإثر علٌه كثٌر.. تراجع 

ر بمنتهى الفزع ولد امتمع وجهاهما بشدة وانعمد المعلمان زحفا للخلؾ نحو الجدا

لسانٌهما.. بٌنما جحظت عٌنا المعلم األكبر ولم ٌتحمل جسده السمطة فبدأ ٌلفظ أنفاسه 

األخٌرة.. نظر الفتى لكرة الدخان بتعجب لوهلة لبل أن ٌنطلك ٌثب بحرص نحو كبٌر 

 المعلمٌن، وأحد المعلمٌن ٌردد ولد انحلت عمدة لسانه:



 

 

ا ٌحدث؟ ماذا ٌحدث؟ أي سحر هذا؟ماذ -  

شك الفراغ سهم حدٌدي نبت من للب الكرة السوداء واخترق عنك الفتى بمنتهى الدلة   

لتبرز ممدمته من مإخرة عنمه.. تخاذلت لدما الفتى وسمط على وجهه وٌداه تتحركان 

أحد لتلمسا السهم الماتل.. بدأت كرة الدخان السحرٌة تتبلشى ببطء كما ظهرت فتحرن 

المعلمٌن متؽلبا على خوفه ولد ؼمره ذعر مبٌن من هول ما ٌحدث.. كبٌر المعلمٌن 

ٌحتضران.. عملٌة اؼتٌال سحرٌة سرٌعة ودلٌمة أطاحت باثنٌن )آشور( واألمٌر ابن 

.. لفظ كبٌر المعلمٌن أنفاسه األخٌرة بٌنما جاهد األمٌر للتحدث )آشور(من أهم أشخاص 

ؼٌر مفهومة.. أمسن المعلم برأسه بلوعة ودموعه  ولكن خرجت الحروؾ متحشرجة

تنهمر من عٌنٌه أنهارا.. أشار له األمٌر نحو كرة الدخان ولكنها كانت لد اختفت 

بالكامل.. ازرق وجهه وهو ٌجاهد ألخذ أنفاس أخٌرة فتحرن المعلم الثانً أخٌرا شاعرا 

ؤل الثانً بٌؤس:بكدمات ورضوض مزلت جسده.. أحاط المعلمان باألمٌر وأحدهما ٌس  

ماذا نفعل؟ إنه سهم لاتل.. سهم من المادة األرضٌة التً تنجح فً لتل األسٌاد.. -  

تولفت أنفاس األمٌر ثم سمطت رأسه على صدره ولد سكنت خلجاته تماما.. أطلك   

العلم األول صرخة ألم طوٌلة حملت كل ذهوله وؼضبه فً حٌن تهاوى الثانً أرضا 

دد:زابػ النظرات وهو ٌر  

لن ٌمؾ ساكنا.. سٌنتمم له حتى لو اضطر لتدمٌر )سومر( السماوٌة )آشور( السٌد  -

 بالكامل..

تخلل المعلم األول بؤصابعه خصبلت شعر األمٌر ونظراته تسٌل على وجنتٌه، ثم   

ألمى نظرة خاطفة على جثة كبٌر المعلمٌن التً افترشت االرض بجوار الجدار.. ثم لال 

بالعبرات متساببل: لنفسه بصوت اختنك  

ولكن من وكٌؾ؟؟ -  

 

 

   



 

 

معركة )ماراد(-52  

)ماراد( انعكست شمس الظهٌرة البلهبة على األبراج الشاهمة المحٌطة بمدٌنة 

والمتربعة فوق سورها الدابري بطول السور كله.. دابرة كبٌرة من السور ارتمت فولها 

كبٌر من الرماة متحصنٌن تلن األبراج مستطٌلة الرإوس ولد احتشد بكل برج عدد 

بالحجارة لابضٌن على أكنتهم منذ عدة ساعات بدون تراخً وكؤن الحرب ستموم بعد 

دلابك فمط.. تواجد عدد بسٌط من الجنود على األسوار نفسها.. بٌنما تواجد أؼلب 

الجنود خارج المدٌنة على مسافة ٌسٌرة من األسوار.. وعدد ال بؤس به تواجد بداخل 

ت األسوار فً حالة تؤهب كاملة..المدٌنة تح  

احتشد عدد من الجنود عند البوابة الشمالٌة حٌث من المتولع أن ٌبدأ الهجوم على   

المدٌنة.. وكذلن تواجد عدد آخر من الجنود فوق البوابة الشرلٌة لتؤمٌنها.. ولؾ كل من 

لنظر ٌمٌنا فوق البوابة الشمالٌة متؤهبٌن ال ٌكؾ أي منهما عن ا)نٌنورتا( و)إٌرا( 

وٌسارا ولد تولع كل منهما أن تبدأ الحرب فً أي لحظة.. وخلفهما ولفت العرافة 

ولد عمدت ذراعٌها ونظرت للسماء بشرود تام وكؤنها لٌست معهم.. ألمى )غوال( 

نظرة على الزلورة الربٌسٌة للمدٌنة وما أحاط بها من منازل فارؼة، ثم لال )نٌنورتا( 

:)إٌرا(ل  

.. ال نرٌد هنا سوى المحاربٌن فمط.. )نٌبور(جبلء جمٌع السكان لمدٌنة من الجٌد إ -

ووجود ذوٌهم بالداخل سٌضعؾ من معنوٌاتهم وٌجعلهم ٌفكرون لبل أن تضرب 

 سواعدهم بالسٌوؾ..

:)إٌرا(ؼمؽم     

من المفترض أن ٌكون وجود األهل بالخلؾ هو أكبر دافع ألي محارب لٌحارب حتى  -

هم.. ولكن الوضع هنا ٌختلؾ.. هذه حرب لم ٌشهد عالمنا آخر لطرة دم من أجل

السماوي مثٌبل لها من لبل.. البد من حساب كل االحتماالت حتى نادر الحدوث منها.. 

ووجود األهالً لد ٌكون نمطة لوة ولكن من السهل استخدامه كنمطة ضعؾ.. وال أرٌد 

 أٌة نماط ضعؾ محتملة فً معركتً هذه..

لاببل: تا()نٌنورابتسم له     



 

 

ٌرٌد أن ٌحل محلن.. )عسك(إنها معركتن بالفعل..  -  

ببل مباالة:)إٌرا( لال     

لم ٌعد األمر ٌتعلك بالمنصب.. معركة كهذه ٌفوز بها فمط من ٌخرج حٌا.. -  

تحمل لدرا كبٌرا ومخٌفا من الصحة..  )إٌرا(ولم ٌعمب.. كلمات )نٌنورتا( صمت   

كثٌر من حجمها األصلً.. هم لٌسوا بانتظار المارد وهذه الحرب اتخذت منحنى أكبر ب

فمط وجنوده.. هم فً انتظار هجوم وحشً من سٌدة الصحاري بعماربها  )عسك(

 وكٌنونتها الجدٌدة.. وما خفً كان أعظم..

الشاردة ثم سؤلها: )غوال(ألمى نظرة خافتة نحو     

نا بتهٌبة الدفاعات منذ هل من جدٌد؟ لمد أكدتً لنا أن الجٌوش على األبواب لذا لم -

 الفجر.. مرت ساعات ولم ٌحدث شًء..

لم ترد علٌه العرافة وكؤنها لم تسمعه.. ظلت على وضعها الشارد المحدق بالسماء   

شٌبا وكؤنه اعتاد منها )نٌنورتا( طوٌبل لفترة ناهزت الخمس دلابك تمرٌبا.. لم ٌضؾ 

خٌرا لتنظر نحوه ثم لالت بهدوء:رأسها أ )غوال( على ردود فعل متؤخرة كهذه.. حركت  

الهجوم لادم.. الهجوم لد بدأ بالفعل.. -  

بنفاد صبر وهو ٌمول: )إٌرا(بدون أن ٌعلّك.. تنهد  )إٌرا(نحو )نٌنورتا( نظر     

العرافة ال تخطا أبدا.. وهذا ال ٌعنً إال أن هنان خدعة ما تُحان حولنا..)غوال(  -  

ٌتمتم:للٌبل وهو )نٌنورتا( أطرق     

أو باالسفل منا! -  

ُخٌِّل لكلٌهما أن الزلورة المركزٌة الربٌسٌة تهتز.. اهتزازة بسٌطة ؼٌر ملحوظة.. بدأ   

ٌنظرون  -الجنود المحٌطٌن بالزلورة والمتواجدٌن بٌنها وبٌن االسوار بداخل المدٌنة

تزازات.. حولهم بملك.. إنهم ٌحسون باهتزازة خفٌفة تؤتً من أسفلهم.. زادت حدة االه

بدأ صوت مكتوم ٌؤتً من أؼوار سحٌمة.. ٌؤتً من باطن األرض.. تزاٌدت حدة 

الصوت الؽامض تدرٌجٌا بالتزامن مع سلسلة من االهتزازات أصابت الزلورة.. وكؤنه 

زلزال كامن ٌجرب زٌادة لوته شٌبا فشٌبا لدن الزلورة.. تراجع الجنود بوجل.. شد كل 



 

 

ن سبب مادي ٌجعلهم ٌفعلون هذا.. وكؤنهم ٌستمدون من منهم لبضة ٌده على سٌفه بدو

أسلحتهم اطمبنانا زابفا تجاه هذا الخطر المجهول.. الزلورة تهتز بموة اآلن.. الصوت 

بالصٌاح فً جنوده: )إٌرا(ٌتعالى حتى أصبح مسموعا للجنود بالخارج.. سارع   

حوا البوابات.. لن نسمط ال ٌتحركّن أحد من الجنود سواء بالداخل أو الخارج.. ال تفت -

 فً فخ ٌجعلنا نفمد السٌطرة لبل بدء المعركة الحمٌمً..

ؼمؽم )نٌنورتا( وهو ٌبلحظ بدء ترنُّح الزلورة ٌمٌنا وٌسارا بعنؾ وكؤنها لعبة خشبٌة   

 خفٌفة تتبلعب بها ٌد جبار خفً:

أعتمد أن المعركة الحمٌمٌة لد بدأت بالفعل! -  

مخٌفا.. بدأت دابرة تتكون حول الزلورة نابعة عن صار للصوت الؽامض هدٌرا   

شًء ما باألسفل ٌحاول الظهور فوق سطح األرض.. بدأت الزلورة تتداعى وأبخرة 

ترابٌة تتصاعد من تحت األرض لتحٌط بها لبل أن تبدأ فً االنهٌار الفعلً.. فً نفس 

ألرض اللحظة التً برزت أطراؾ أذناب العمارب التً كانت كامنة تحت سطح ا

ولامت بتموٌض دعابم الزلورة بالفعل.. تفجرت األرض حول الزلورة التً بدأت 

رحلتها للؽوص بباطن األرض.. ظهر جٌش العمارب من وسط هذه االنفجارات مطِلمًا 

صٌِّبًا مندمجا زلزل المكان.. حاول الجنود التراجع لجدران األسوار الداخلٌة تتعمبهم 

ذٌول السامة.. الكماشات والمخالب وأطراؾ ال  

هادبا للؽاٌة وهو ٌعطً أوامره لجنود األسوار.. فً نفس اللحظة التً  )إٌرا(بدا   

انفجرت األرض أمام البوابة الشمالٌة الربٌسٌة لٌبرز جٌش جدٌد من العمارب تبله 

سٌدة الصحاري والعمارب.. متكفنة باأللمشة ناصعة البٌاض، )إٌشارا( ظهور السٌدة 

ة مجلجلة وهً تطٌر بجسدها لؤلعلى لترتمً فوق مستوى جٌشها، تطلك ضحكة ساخر

 وهً تمول ساخرة:

مفاجؤة ؼٌر سارة بالتؤكٌد! -  

وجهه نحوها لبل أن ٌبتسم بشراسة بدون أن ٌعلّك، مصِدًرا أوامر جدٌدة )إٌرا( أدار   

 للجنود المرابطٌن بالخارج بجوار األسوار..



 

 

وفما لخطة مسبمة.. بدأ االثنان ركضهما من تحرن اثنان من الجنود فوق األسوار   

نفس النمطة ثم اتجه أحدهما ٌمٌنا واآلخر ٌسارا.. وكل منهما ٌمسن بٌده طرفا لشًء 

مضؽوط أشبه بمادة لٌّنة.. أكمبل سٌرهما وهما ٌمومان بفرد تلن المادة أثناء تحركهما.. 

مط اثنان آخرون ابتعدا عن بعضهما البعض حتى وصل كل منهما لنصؾ المسافة لٌلت

طرؾ تلن المادة منهما وٌكمبل عدوهما فً االتجاه الممابل  إلكمال دابرة كاملة لم ٌكؾ 

 أٌهما خبلل حركته فً إلماء بالً المادة لؤلسفل..

تعالت صٌحات الجنود.. أعمل فٌهم جٌش العمارب الطعن والتمزٌك.. نجح بعضهم   

ٌول السامة.. بل أن واحدا منهم نجح فً لطع بعض األرجل أو المفاصل أو أطراؾ الذ

فً فصل رأس عمرب عن جسده.. ولكن كانت الؽلبة تمٌل نحو العمارب لموتهم 

ووحشٌتهم وزٌادة عددهم باإلضافة لضخامة حجم العمرب الواحد والذي تجاوز طوله 

طول ثبلثة من الجنود والفٌن فوق رإوس بعضهم.. اكتملت مسٌرة الجندٌٌن لٌكتمل 

لمادة من أعلى نمطة باألسوار لتسمط الشبكة بالكامل كدابرة كبٌرة مؽطٌة فرد تلن ا

ألجساد العمارب ومكبلة إٌاهم.. ومعهم مجموعة بسٌطة من الجنود علموا معهم بداخل 

)إٌشارا( الشبكة.. سارعت العمارب بتوجٌه مخالبها وكماشاتها نحو الشبكة لتمطٌعها و

 تؽمؽم بسخرٌة:

افهم أو حتى خدشهم.. تلن المادة المكونة للشبكة أشبه بورلة هذا لن ٌنجح فً إٌم -

 مهتربة أمام مخلب حاد لاطع..

ٌسمعها.. ولكنه لال لنفسه وهو ٌمٌل بشوكته المصٌرة ثبلثٌة )نٌنورتا( لم ٌكن   

 الرإوس وٌلمس بها طرؾ الشبكة:

هذه الشبكة ضعٌفة التكوٌن.. ولكنها موصل جٌد للصواعك والكهرباء! -  

كونت صاعمة محدودة بؤطراؾ أصابعه الممسكة بالشوكة الثبلثٌة لبل أن تسري ت  

الصاعمة بطرؾ الشبكة ثم تسري كالنار فً الهشٌم لتصل لكل أجزاء الشبكة كلها فً 

لحظة واحدة.. تٌار هابل من الكهرباء الصاعمة نسؾ الشبكة وسرى عبر أجساد كل 

ات لٌصعمها بموة ال محدودة مزلتها كلها العمارب المبلمسة لها عبر المخالب والكماش

ألشبلء تناثرت على شكل دابرة واسعة أحاطت بالفجوة الكبٌرة باألرض التً ؼاصت 

 بؤعمالها الزلورة الربٌسٌة..



 

 

ٌمول له مستحسنا:)إٌرا( وهو ٌسمع  )نٌنورتا(اعتدل     

سٌدا الصواعك!)أنو(.. وسلٌل )إنلٌل( أحسنت ٌا سٌدي ٌا ابن  -  

مبلحظا جٌش العمارب الذي كان ٌنمض على الجنود المبلصمٌن  )نٌنورتا(ؼمؽم   

 لؤلسوار الخارجٌة:

وأنت أٌضا أحسنت بوضع الخطة وبتملٌل عدد الجنود بداخل المدٌنة للحد األدنى..  -

 كنت تتولع هذا..

شفتٌها بشًء من العصبٌة وهً تمول لنفسها:)إٌشارا( زّمت     

ًّ المفاجؤة..  - أفسدوا عل  

مضٌفة:)نٌنورتا( ثم نظرت نحو     

لم ٌكن من المفترض وجود أحد األسٌاد فً دفاعات هذه المدٌنة.. فمط لابد من  -

..األنوار  

تحرن جٌش العمارب لٌنمض على الجنود.. تراجع صؾ الجنود بطرٌمة مدروسة   

للخلؾ حتى التصمت ظهورهم بجدار األسوار.. فوجا جٌش العمارب باألرض تمٌد من 

ت أزواج الدامهم لتسمطهم فً فخ تم نصبه من لبل.. خندق عمٌك ٌوازي أسوار تح

المدٌنة تم تؽطٌته من األعلى بمهارة لٌختفً عن األعٌن وٌبدو فمط كطبمة من الرمال 

الثابتة.. سمطت عشرات العمارب بالخندق وبدأوا ٌتكومون بداخله فوق بعضهم 

ٌة مبطبا من اندفاعه، صدم بعضهم البعض.. بٌنما تراجع من كان بالصفوؾ الخلف

تضؽط بؤسنانها  )إٌشارا(البعض ونجمت فوضى دفعت بالمزٌد ألعماق الخندق.. كانت 

ٌلّوح للرماة فٌنطلك سٌل من األسهم تؤلمت )إٌرا( على شفتها السفلى بؽٌظ وهً ترى 

لة أطرافها بالنار.. هبطت األسهم على عمارب الخندق وأصاب بعضها تلن المادة الماب

لبلشتعال والتً تم دهان جدران الخندق بها مسبما.. اشتعلت النٌران لتعّم الخندق كله فً 

لمح البصر.. وانتملت ألجساد العمارب بسرعة لتحترق وتتحرن مترنحة ككتل ضخمة 

مضٌبة باللهب لبل أن تتحول لرماد.. ثم أخرج الجنود المبلصمٌن لؤلسوار حرابا 

ثم ٌطلك كل جندي حربته لٌهوي سٌل من الحراب نحو  ماضٌة كانت مثبتة باألسوار

من تبمى من العمارب خلؾ الخندق حٌا، فتخترق أطراؾ الحراب أجساد العمارب وٌفمد 



 

 

أؼلبها لدرته على الحركة، وبعضهم ٌخّر سالطا مٌتا مع اختراق الحربة لرأسه 

الساخرة:)نٌنورتا( الصؽٌرة.. مع ؼمؽمة   

لفخ ألمناه لها تحت األرض حٌث تكمن مملكتها! إنها واثمة ؼرورها جعلها ال تنتبه  -

 من نصرها بشكل مبالػ به..

 )نٌنورتا( و)إٌرا(..ببطء من البوابة الشمالٌة حتى صارت لرٌبة من )إٌشارا( التربت   

رفعت ٌدٌها من تحت األلمشة لتبرز األصابع البٌضاء ذات األظفار األشبه بالمخالب.. 

 ثم صفمت ببطء بطرٌمة تمثٌلٌة وصوتها ٌخترق األسماع لاببل:

أحسنتما صنعا.. تستحمان بالفعل أن تكونا نِدٌَّن لنا.. -  

:)إٌرا(مهددا بسٌفه الذهبً بٌنما كان ٌهمس ل)نٌنورتا( لّوح لها     

بعد..إٌرا كال( )كٌنونتها التً استولت علٌها من لم تستخدم  -  

ببطء بعد لولها السابك.. كان الجنود لد بدأوا ٌهللون فرحٌن )إٌشارا( تراجعت   

وهو ٌنظر حوله )إٌرا( بنصرهم على جٌش العمارب بعد أن أفنوهم عن آخرهم.. لال 

 بتركٌز:

ً مباؼتتنا..لم نخسر سوى لدر للٌل من جٌشنا.. لم تنجح ف -  

بهدوء: )نٌنورتا(لال     

لنا.. لوال إبمابها على حٌاته لربما لضت )إٌرا كال( لم نكن لنعلم بوجودها لوال تحذٌر  -

 هذه المفاجؤة على جٌشنا لبل بداٌة المعركة..

لتضٌؾ ببرود: )غوال(تدخلت العرافة     

د منكم أعداإكم المٌام وربما كانت كل هذه الخطوات التً لمتما بها مجرد خطوات أرا -

 بها.. خطوات تمومان بها تنفذان بها رؼبات خصومكما بدون وعً..

بدهشة:)إٌرا( سؤل     

كٌؾ هذا؟ لمد تدّمر جٌشها بالفعل! -  

أٌن أنت أٌها الجبان!()إٌرا(.. )     



 

 

والذي ظهر أمام البوابة الشمالٌة )عسك( كانت خطواته ترج األرض رجا.. المارد   

ه ولٌس ُممِدًما على حرب ضروس.. كان ٌهز رأسه باستهانة ولد ولؾ عالدا وكؤنه ٌتنز

ذراعٌه على صدره ولد ثنى إحدى ركبتٌه بسخرٌة.. لم ٌجرإ أي من الجنود المرٌبٌن 

عٌنٌه وهو ٌنظر  )إٌرا(منه على االلتراب.. اكتفوا برفع سٌوفهم بتهدٌد فارغ.. ضٌك 

نفسها التً  )إٌشارا(جنود أو حتى وجود خلؾ المارد وحاوال اكتشاؾ أٌة جٌش أو 

اختفت بؽتة.. كانت الساحة خالٌة تماما.. ٌدرن بكل جوارحه أنه فخ الستدراجه 

للخروج من أسوار مدٌنته ولكنه ال ٌرى بوضوح هذا الفخ.. شعر بشًء من العصبٌة 

 وهو ٌمول:

لمنا بسحك جٌش لست أفهم ما الذي ٌحدث هنا حما.. نحن من فزنا بالمواجهة األولى و -

لوي لم ٌهزمه أحد من لبل فً تارٌخ )سومر( السماوٌة.. فعلناها بسهولة وسرعة 

 وذكاء.. لماذا ال أشعر بؤننً على مشارؾ النصر النهابً حتى اآلن؟!

(:)عسكبهدوء وهو ٌحدق مباشرةً بوجه  )نٌنورتا(ؼمؽم     

هل ترٌد أن أهبط له وأصرعه فً لحظة واحدة؟ -  

)إٌرا(:رّد     

ربما هذا ما ٌطمحون إلٌه.. -  

ثم لال بعزم:    

سؤنازله.. -  

 )إٌرا(فوجدها واجمة ال تنطك.. فمام بالتربٌت على كتؾ  )غوال(نظر )نٌنورتا( نحو   

 لاببل له:

التله! -  

الذي كان والفا كجبل عضلً ال ٌتزحزح،  )عسك(بحماس ثم نظر نحو )إٌرا( ابتسم   

من أعلى البوابة، فلما لمح المارد اختفاءه أطلك ضحكة ساخرة  ثم استدار لٌنزل الدرج

 وصاح باستهزاء:

الخاسر لدٌه شًء من الشجاعة.. -  



 

 

 ثم أضاؾ وهو ٌمبض عضبلت جسده بموة ولد اعتدل فً ولفته:

ولكن ماذا ٌستفٌد من الشجاعة من هو ممبل على الموت؟! -  

بفتح البوابة ببطء.. فلما انفتح مصراعا  أمام البوابة.. أشار للجنود فماموا)إٌرا( ولؾ   

لٌعبر البوابة.. ولم تكد لدماه تخطوان خارج األسوار )إٌرا( البوابة عن آخرهما تحرن 

 حتى انفتحت أبواب الجحٌم..

تفككت لشرة األرض تحت لدمٌه بؽتةً لتسمطه أرضا.. برز من تحت األرض عمرب   

هابل الحجم ناهز طوله ارتفاع األسوار.. تواجد بملب البوابة المفتوحة لبل أن ٌنؽلك 

مصراعاها، ثم طّوح بكماشتٌه ٌمٌنا وٌسارا لٌمزق المفصبلت الضخمة للمصراعً 

بد..وتجبر البوابة على البماء مفتوحة لؤل  

انبثك من الفجوة التً ؼرلت بها الزلورة الربٌسٌة عشرات ثم المبات من الؽزالن   

بمجرد رإٌتهم لهم ٌتدفمون  )إٌرا(و)نٌنورتا( الضخمة المجنحة ذات األنٌاب.. عرفهم 

من تحت األرض، وكذلن من تلن الفجوة التً خلمها ذلن العمرب العمبلق.. لذلن لم 

وحوله العدٌد من  )عسك(لذلن السٌد الذي ظهر من خلؾ  ٌتعجب أي منهما مع رإٌته

الراعً المحتال الذي هو أشبه )أمورو( تلن الؽزالن الوحشٌة المجنحة.. السٌد 

بالمرتزق وسط األسٌاد.. والإه فمط ٌتبع هواه ومصالحه الشخصٌة.. ال ٌستمر ببمعة 

مرة والتً ٌضرب بها ثابتة وٌتنمل بٌن الصحاري مثٌرا زوابعه الرملٌة العنٌفة المد

الموافل وٌدمر كل ما ٌواجهه فً طرٌمه.. طاعون الصحراء ووباء عالم )سومر( 

ظهوره كان مفاجؤة  لد كسبت تحالفا معه بطرٌمة ما.. )إٌشارا(السماوي.. وٌبدو أن 

كان ٌمترب مندفعا لؤلمام كالرٌح تدفعه زوابع رملٌة عنٌفة  موجعة ل)نٌنورتا( و)إٌرا(..

لتخفً أؼلب مبلمحه.. وؼزالنه المفترسة المجنحة تحٌط به وتدور حوله.. وتحٌط به 

بٌنما جلجلت ضحكات  )إٌرا(..وهو ٌعدو بسرعة منمضا على  )عسك(صاح المارد 

)أمورو(..وهً تعاود الظهور بجوار )إٌشارا(   

) لم تكن العمارب سوى وسٌلة لخلك ممر سفلً ٌتم من خبلله الدفع بجٌش الؽزالن   

ي المارد )ماراد(نحة لملب مدٌنة المج لم ٌكن الممصود منه سوى فتح  )عسك(! وتحّدِ

وهو ٌرى  )نٌنورتا(البوابة لثوان ٌنسفها خبللها ذلن العمرب الضخم!( هكذا فكر 

 جٌوش خصومه 



 

 

 

 

 أمورو

 



 

 

تندفع من كل مكان بداخل وخارج مدٌنته.. صاح فً رجاله بالداخل بالتماسن.. لبل أن 

)عسك( الذي كان ٌتراجع بحذر وهو ٌرى انمضاضة  )إٌرا(ٌطٌر بجسده لٌحّط بجوار 

تحمس )نٌنورتا(.. سٌفه وكذلن فعل  )إٌرا(.. رفع )إٌشارا(و)أمورو( ومن خلفه اندفاع 

ٌمؾ بجسده معهم مماتبل فهجموا على الؽزالن  نورتا()نٌالرجال مع رإٌتهم لسٌدهم 

بمنتهى الفدابٌة.. كانت أنٌاب الؽزالن تنشب فً األجساد وتمزلها.. فكانت سٌوفهم 

تفصل لوابم الؽزالن وتمص أجنحتهم.. سادت الفوصى بداخل المدٌنة مع اشتبان الجنود 

ابة عندما تمزق بطن للٌلً العدد مع الؽزالن الوحشٌة.. تضاعفت الفوضى عند البو

العمرب الضخم من أسفل لٌخرج منه عشرات من العمارب الولٌدة التً بلػ حجمها حجم 

المماتل العادي.. هجم بعضهم على الجنود المبلصمٌن لؤلسوار الخارجٌة لٌنازله بمخالبه 

وكماشاته، بٌنما تجمع البعض اآلخر فوق ظهر العمرب العمبلق ولام كل عمرب منهم 

لتنطلك منه زخات من سابل أسود كثٌؾ هو سم  )ماراد(طرؾ ذٌله نحو جنود بتوجٌه 

 فتان كان ٌذٌب الجلود وٌحرق العٌون..

 )نٌنورتا(.. تراجع خصمه للخلؾ بٌنما وثب )إٌرا(بمبضته لاصدا  )عسك(هوى   

الضخمة بٌده بسهولة، ثم هوى بشوكته الثبلثٌة لٌمس طرفها  )عسك(لٌلتمط لبضة 

تنبعث منها صاعمة محدودة انتشرت بجسده ودفعته للخلؾ بموة جبارة و )عسك(صدر 

 أسمطته أرضا على ظهره ودخان أسود ٌنطلك من أطراؾ أصابعه..

وهو ٌشعر بجسده كله ٌإلمه.. حاول النهوض ببطء رؼم آالمه ولكنه )عسك( زمجر   

 ٌضربه بمبضته على رأسه لٌسمطه أرضا ثانٌةً وهو ٌمول له )أمورو(فوجا ب

 بخشونة:

الزم مكانن.. لٌس النهوض بالشًء الذي أنصحن به إن أردت البماء حٌا! -  

شذرا وصاح به:)إٌرا( نحو )نٌنورتا( نظر     

لُد جنودن.. هم بحاجة لن اآلن.. -  

بمؽادرة البمعة التً ستتحول ألتون ملتهب بعد للٌل بٌن األسٌاد، وسارع )إٌرا( سارع   

ة حول األسوار بٌن جنوده من جهة وبٌن العمارب والؽزالن باالتجاه نحو الحرب الدابر

َق علٌهم خصومهم  المجنحة من الجهة األخرى.. كانت حماسة الجنود شدٌدة ولكن تفوَّ



 

 

بمدراتهم ؼٌر الطبٌعٌة.. استل سٌفه ونظر نحو العمرب العمبلق.. الخطر األعظم على 

حربٌة..جنوده اآلن.. البد من الفتن به لبل المٌام بؤٌة خطة   

خشن المبلمح ٌرتدي عمامة بٌضاء ٌنسدل من تحتها شعر طوٌل ؼٌر مهندم.. طوٌل   

المامة ٌرتدي أسماال تؽطً جسده وٌمسن بحبال سمٌكة بمبضتٌه.. ومن حوله تدور 

محلمة على ارتفاع ٌسٌر ككتلة من  )إٌشارا(الؽزالن والزوابع الرملٌة.. وبجانبه تمؾ 

الذي )نٌنورتا( للجسد الذي لم ٌره أحد حتى اآلن.. ولؾ أمام األلمشة البٌضاء المؽطٌة 

 نظر نحوه بازدراء وهو ٌمول باحتمار:

الراعً المحتال.. وجودن ؼٌر مرؼوب به بعالمنا كله..  -  

هازبا:)أمورو( لال لها     

ومن أنت لتمرر مثل هذا المرار؟ لم تعد سلٌبل ملكٌا كالسابك.. حتى اآلن ال ٌوجد  -

رؾ من هو سٌد أسٌاد )سومر( السماوٌة..سماوي ٌع  

حانما: )نٌنورتا(لال     

أٌها اللعٌن..)إنلٌل( إنه السٌد  -  

هازا رأسه لاببل: )أمورو(ابتسم     

جٌد.. سؤرسل له رأسن إذًا تحٌطها حبالً الخشنة! -  

بموة )أمورو( بؽضب وهو ٌدٌر شوكته الثبلثٌة لبل أن ٌمذفها نحو  )نٌنورتا(صاح   

لتندفع كالسهم المارق ولد خلمت حولها شرارات كهربٌة جعلتها أشبه بلسان برق تتمدمه 

ٌدٌه فمذؾ بالحبال المربوطة حول لبضتٌه فؤحاطت )أمورو( الشوكة الثبلثٌة.. حرن 

بالشوكة بمنتهى السرعة ثم جذب الحبال جانبا فطارت الشوكة لتسمط مؽروسة بالرمال 

)إٌشارا( زوبعة لترتطم بلسان البرق المندفع وتشتته للسماء.. و المجاورة له.. ثم دارت

 تمول بحزن مصطنع:

فمدت صواعمن أٌها السٌد.. -  

وهو ٌرفع سٌفه لٌتطاٌر شرر كهربً من طرفه: )نٌنورتا(لال لها     

هم أسٌاد البرق والصواعك.. نحن من نخلك صواعمنا..)أنو(  نسل السٌد -  



 

 

:بلهجة مخٌفة )أمورو(لال     

ونسله! )أنو(لمد ولّت أٌام  -  

مزمجرا بخشونة.. فاردا ٌدٌه لتنطلك الحبال الؽلٌظة نحو )نٌنورتا( ثم انمض على   

عٌنٌه صابحا بؽضب  )نٌنورتا(وتطّوق جسده فً لحظة واحدة.. أؼمض  )نٌنورتا(

للخلؾ )أمورو( فؤضاء جسده لوهلة بؤلؾ صاعمة مزلت الحبال كلها ودفعت بجسد 

وكذلن كل ؼزالنه المجنحة، وطال مّد الصواعك لٌمزق عددا من العمارب كانت لرٌبة 

 منه.. 

هو )نٌنورتا( كل ما ٌحتاجه من )نٌنورتا( و)أمورو(.. نحو النزال بٌن  )إٌرا(نظر   

صاعمة واحدة تمزق جسد العمرب العمبلق وتؽٌر مٌل الكفة نحو خصومه.. ولكن كان 

نفسا عمٌما ثم انطلك ٌعدو نحو البوابة  )إٌرا( جدا كما ٌبدو.. أخذمشؽوال )نٌنورتا( 

المحطمة حٌث ٌرلد العمرب العمبلق وفوله عشرات العمارب الصؽٌرة تبخ سمها 

السابل فً كل األرجاء.. لابل عمربا صؽٌرا فسارع بجز عنمه.. هجم علٌه ؼزال بؤنٌابه 

بها بؤخرى اخترلت بطنه فراوؼه بسرعة لبل أن ٌفصل جناحٌه بضربة سٌؾ أعم

وأخرجت أحشاءه لتتدلى على الرمال.. الترب من العمرب فزادت سرعة أنفاسه.. انتبه 

بعض من العمارب المعتلٌة لمتن خالمهم فسارعوا بنفث سمومهم نحوه.. أخذ مسارا 

متعرجا ولد صارت سرعته مخٌفة.. تجاوز السموم التً تَلَمَّى أؼلبها على درعه.. 

النماط على ذراعه الٌسرى الرافعة للدرع وأصاب الملٌل سالٌه.. تحامل  تماطرت بعض

على نفسه حتى الترب من العمرب العمبلق.. صاح بانفعال وهو ٌمٌل بجسده أرضا 

لٌصبح فً وضع أفمً تسبمه سالٌه.. انزلك لٌختفً جسده أسفل بطن العمرب.. نمل 

مصٌبا عنك العمرب، وأدار السٌؾ السٌؾ لٌمناه السلٌمة أثناء انزالله ثم زج بسٌفه 

ٌمٌنا وٌسارا لٌموم بتمزٌمه لبل أن ٌضؽطه للنهاٌة لٌستمر النصل كله بداخل العنك.. 

بجسده لٌفلت  )إٌرا(أصدر العمرب العمبلق خوارا وهو ٌترنح ٌمٌنا وٌسارا.. تدحرج 

ش مبتعدا عن سمطة العمرب الماتلة.. واعتدل بصعوبة وهو ٌرى العمرب ٌمٌل لٌفتر

األرض جثة هامدة، مع صٌحة نصر مجلجلة أطلمها جنوده.. ولكن أظلمت الدنٌا بوجهه 

أصابت جانب وجهه وأجبرته على السموط  )عسك(عندما بوؼت بلطمة ؼادرة من 

أرضا وصوت طنٌن ٌؽشى سمعه وثمل رهٌب ٌكتنؾ عضبلت جسده كلها.. والمارد 

حا:ٌضرب لبضتٌه المضمومتٌن ببعضهم البعض صاب )عسك(  



 

 

لم أٌها الضعٌؾ.. ال أود أن ٌمال أن لطمة واحدة لد أهدتنً النصر علٌن! -  

ولد بدأت مبلمحه تتسم بالعبوس.. طار بجسده لؤلعلى فتولّد من  )أمورو(اعتدل   

.. أشار )نٌنورتا(جسده إعصار هابل أحاط به ثم انفصل عن جسده لٌندفع نحو 

ق أحاط باإلعصار وجمده.. ثم أحاطت نحو اإلعصار فانطلك لسان من بر )نٌنورتا(

ٌده لٌوّجه  )نٌنورتا(بؤطراؾ اإلعصار الرملٌة شرارات كهربٌة زرلاء، حرن 

 اإلعصار نحو خصمه لالبا بسخرٌة:

واجه صنٌعن أٌها المحتال! -  

مثٌبل من لبل أو أن  )أمورو(.. شًء لم ٌَر له )أمورو(هوى اإلعصار الصاعك على   

ٌتخٌل وجوده.. لام بتحرٌن ؼزالنه لتتلمى لوة اإلعصار بدال منه.. طارت لتمؾ أمام 

جسده حاببل حٌا ٌمنع إصابته.. فرلها اإلعصار جمٌعا ولامت الشرارات بتمزٌك 

وكؤنه لم ٌتؤثر  )أمورو(أجسادها كل ممزق، لٌكمل اإلعصار الرهٌب مسٌرته نحو 

أو أكملت  )إٌشارا(.. مل من الؽزالن الوحشٌة المجنحة.. وهنا تحركتبتدمٌره لمطٌع كا

تحركها الذي كانت لد بدأته بالفعل مع تحرن لطٌع الؽزالن وكؤنها تعلم أنه لن ٌصمد 

 أمام اإلعصار الصاعك..

فانشمت لتكشؾ عن فراغ عمٌك.. ثم )أمورو( أشارت بطرؾ ٌدها لؤلرض أسفل   

ده بموة لباطن األرض، لبل أن تهٌل علٌه التراب بلمح حركت ٌدها األخرى لتجذب جس

البصر لٌصبح فجؤة تحت األرض.. فٌخطبه اإلعصار وٌصٌب المكان الذي كان 

 متواجدا به منذ ألل من الثانٌة..

بؤٌة رد فعل سارعت بتفجٌر األرض تحت لدمٌه لٌمٌل جسده )نٌنورتا( ولبل أن ٌؤتً   

طٌر ولد تحولت عٌناه لشعلتٌن من برق ؼاضب.. جانبا، ولكنه لم ٌسمط.. اعتدل لٌ

بوؼت بعمرب جدٌد عمبلق ٌمبض بكماشتٌه على لدمٌه وٌجذبه ألعماق األرض.. نظر 

بمسح السم من على  )نٌنورتا(نحوه فلطمت وجهه بخات من سابل مسموم حارق.. لام 

وجهه وكؤنه ماء حمٌد ثم بصك بعضا منه وصل لفمه، لبل أن ٌهوى بسٌفه بعدة 

ضربات سرٌعة على مخلبٌه وألدامه فٌفصلها جمٌعا عن جسده.. ثم أولج السٌؾ الذي 

فً منتصؾ الرأس الصؽٌرة للعمرب.. فسرى البرق  -أصبح ٌشتعل بشرارات زرلاء

لاصدا العودة )نٌنورتا( بجسد العمرب لبل أن ٌخّر جثمانا محترلا باألعماق.. ثم طار 



 

 

مكان الخانك ولكنه فوجا بالرمال تنهال من لما فوق سطح الرمال فرارا من هذا ال

السفلً  )إٌشارا( و)أمورو(أعلى لتفصله عن عالمه الذي ٌعرفه وٌصبح سجٌنا بعالم 

 تحت األرض..

كل إرادته لٌعود لوعٌه بسرعة ولكن تضافرت إصاباته السابمة مع )إٌرا( استنفر   

عمرب العمبلق صرٌعا المزلزلة لتبمٌه على حافة الوعً.. مع سموط ال)عسك( ضربة 

(.. تكاتلوا على العمارب الصؽٌرة التً )مارادعادت الؽلبة لتصبح لجٌش  )إٌرا( بسٌؾ

سمطت من على متن العمرب العمبلق وأعملوا فٌهم المتل حتى أفنوهم عن بكرة أبٌهم.. 

أمام سٌول األسهم التً انهالت علٌهم بؤٌدي الرماة  )أمورو(لم تصمد ؼزالن 

المنهن )إٌرا(  ٌمٌل على جسد)عسك( ألبراج الشاهمة.. ولما رأوا المارد المتحصنٌن با

لٌمتله هرعوا لنجدة لابدهم حتى ولو أٌمنوا من استحالة هزٌمة المارد.. فوجا المارد 

باثنان من الجنود  -وتجهز علٌه)إٌرا( بٌنما كان ٌكّور لبضته إٌذانا بضربة تشج رأس 

م السابل من جرحٌن صؽٌرٌن باستهانة ثم أمسن ٌضربان بسٌفٌهما لبضته.. نظر للد

كل جندي بٌد لبل أن ٌشدد لبضته فٌمزق جسدٌهما بٌن أصابعه.. هجم ثبلثة آخرون 

وؼرزوا سٌوفهم بإحدى سالٌه.. صاح بؤلم ؼاضب هذه المرة وهو ٌركلهم بساله فتطٌر 

.. ؼمؽم شاهري سٌوفهم)إٌرا( أجسادهم بعٌدا.. فوجا بخمسة ٌمفون بٌنه وبٌن جسد 

 بسخط:

ترٌدون الموت.. هذا سهل! -  

ثم طاح بمبضتٌه فٌهم ٌمزق األطراؾ وٌهشم الرإوس.. ولد ناله حنك بالػ من   

تصرؾ هذإالء الجنود المحبٌن لمابدهم لحد الموت فً سبٌله.. فلما انتهى من آخر 

فلم ٌجده.. وشعر بعمود من نار ٌخترق جنبه وٌنفذ من  )إٌرا(مجموعة نظر نحو 

ظاهرا من جنبه فؤطلك خوارا ٌمتزج )إٌرا( الخلؾ لؤلمام، ورأى طرؾ نصل سٌؾ 

فٌه األلم بالسخط وهو ٌمسن طرؾ السٌؾ بٌده وٌنزعه من جسده مستدٌرا لخصمه 

 الذي استؽل الولت الذي وفره له جنوده لٌعود لوعٌه وٌباؼته من الخلؾ..

لب جسده.. بٌنما لم ٌنزؾ مزرٌة للؽاٌة ولد ؼطت الدماء أؼ)إٌرا( كانت حالة   

باالنمضاض  )عسك(األخٌرة.. سارع  )إٌرا(بشكل مإثر إال من ضربة سٌؾ  )عسك(

االنمضاضة برشالة منحنٌا لٌلتمط سٌفا ملمٌا أرضا  )إٌرا(على )إٌرا( مزمجرا.. تفادى 



 

 

الثانً.. أطلك )عسك( ألحد جنوده الصرعى ثم دار بجسده لٌؽوص بالسٌؾ فً جانب 

ة نالمة أكثر منها متؤلمة وهو ٌدٌر جذعه رؼم إصابته وٌمد ٌده لٌمسن المارد صٌح

ثم استدار بكامل جسده نحوه وهو ٌرفعه عالٌا من عنمه عاصرا إٌاها بموة  )إٌرا(..بعنك 

وهو ٌلفظ أنفاسه األخٌرة )إٌرا( ؼاشمة مزمجرا بمسوة ال حدود لها.. فتحشرجت أنفاس 

د االسطورٌة..محاوال عبثا التملص من لبضة المار  

كانت الؽزالن المجنحة بداخل المدٌنة  لد أفنت كل المماتلٌن محلمةً لخارج المدٌنة   

لتساند بنً جنسهم ضد المماتلٌن المتحمسٌن.. تساوت كفة المتال مع انضمامهم للمعركة 

أو الؽزالن  )ماراد( الطاحنة الدابرة.. وتضاعؾ عدد المتلى من الجانبٌن سواًء مماتلً

جنحة..الم  

الصواعك عشوابٌا فً كل االتجاهات فلم ٌكن ٌستطٌع أن ٌرى أي  )نٌنورتا(أطلك   

بوؼت بموة رٌح عاصفة تضربه  )إٌشارا(..شًء ٌحدد به سمؾ المبر الذي وضعته به 

فً صدره وتدفعه للخلؾ بعنؾ، حاول االعتدال فلطمته رٌح أكثر ضراوة.. إنه 

بعالمه الذي ٌحفظه عن ظهر الؽٌب، وٌموم بإرسال )نٌنورتا( ٌستمتع بمتال )أمورو( 

العاجز.. لم ٌجد سٌد الصواعك الولت أبدا للّم  )نٌنورتا(زوابعه الرملٌة لتضرب جسد 

شتات نفسه.. سلسلة متتالٌة من العواصؾ ظلت تضربه باستمرار وببل تولؾ.. حاول 

تجه نحوه.. ظبلم تام ٌابسا ضرب صواعمه ولكنها كلها كانت تؤتً شاردة ال تعلم هدفا ت

جعله كاألعمى فً مواجهة خصم ٌملن كامل حواسه وسط الظبلم.. حاول استهداؾ ما 

ظّن أنه السمؾ.. لم ٌكن ٌدرن أن أؼلب صواعمه كانت تنطلك بعٌدا عن اتجاه السماء.. 

تسارع بإهالة التراب على  )إٌشارا(وحتى ما كان ٌشك طرٌمه الصحٌح لؤلعلى كانت 

األمر لنمطة الصفر.. ومضات الصواعك والتً كانت تعمل كمصابٌح مساره لتعٌد 

ٌمٌنا وأحٌانا  )أمورو( فؤحٌانا كانت تُظِهر )نٌنورتا(..مإلتة لم تنجح فً مساعدة 

مجددا  )أمورو(ٌسارا.. ٌضرب الصواعك بحسب ما تنمله له هذه الومضات فٌفاجؤ ب

كل محاوالته ضربا من الجنون فً مكان آخر ٌطلك بزوابعه الرملٌة العنٌفة.. كانت 

والعبث.. ثم ازداد الوضع سوّءا بظهور لطٌع من العمارب الضخمة كانت تنخر طرٌمها 

.. عمارب عاشت جّل أٌام حٌاتها )نٌنورتا(وسط طبمات األرض لتنمض كلها على 

بباطن األرض فتتحرن بٌسر بملب الظبلم ترى بحواس خاصة لٌست العٌنان إحداها.. 

لم ٌكن سوى مجموعة أشبه  )ماراد(العمارب الهالن بٌن جدران مدٌنة إذًا فجٌش 



 

 

بالمستكشفٌن ؼٌر المإهلٌن لحروب جاّدة كهذه العمارب الضخمة التً تسود عوالم 

لوٌة وخطٌرة ومإثرة ودلٌمة ألبعد حّد..  )أمورو(جوؾ األرض المظلمة.. ضربات 

عالمه فلن تكون ضرباته بهذه ولكن مهما كانت مهارته للرإٌة بالظبلم وحفظ تفاصٌل 

الدلة.. ضرباته نفسها فوق سطح األرض فً النور لٌست هكذا دلٌمة.. لم ٌشن 

تستخدم كٌنونتها اآلن لرإٌة وتحدٌد مولعه ثم تموم بتوجٌه  )إٌشارا(لوهلة أن  )نٌنورتا(

العواصؾ الفتاكة لتضرب جسده.. جسده الذي لن ٌصمد طوٌبل أمام هذا المزٌج من 

صؾ وضربات العمارب هابلة الحجم.. والفرار من محبسه هذا أصبح مستحٌبل العوا

اآلن، فهو ٌبدو كمن ٌضرب خصمه وهو مؽمض العٌنٌن، بٌنما ٌمؾ خصمه أمامه 

مباشرةً مكشوؾ العٌنٌن ٌضحن بسخرٌة وهو ٌرّكز ضرباته كلها علٌه.. ال ٌستطٌع 

ي محبسه المظلم تحت األرض وال ٌستطٌع المماومة ، أمره محتوم.. لذا اتخذ أكثر تعّدِ

 لرار ٌكرهه فً حٌاته كلها.. الذ بالفرار..

أؼمض عٌنٌه لٌتحول جسده لكٌان من صواعك هامسا:    

!إلى )نٌبور( -  

والتً )أنو( اختفى جسده على الفور بفضل إحدى صفات أسٌاد الصواعك نسل   

 )أمورو(.. أطلك وركاء()الو )نٌبور(تمّكنهم من االنتمال آنٌا من أي مكان لمدٌنتً 

 صٌحة ؼاضبة وهو ٌهتؾ:

ٌدعوننً بالمحتال.. الهارب الجبان! -  

لٌسمط جسده أرضا ولد لمى  )إٌرا(تحطم عنك  )عسك(فً نفس اللحظة كانت لبضة   

صٌحة نصر متشفٌة رهٌبة تخطت اآلفاق..  لما  )عسك( مصرعه على الفور.. فؤطلك

لد فّر من العركة لٌنمذ حٌاته،  )نٌنورتا(ٌدهم رأى الجنود موت لابدهم، وعلموا أن س

 )إٌشارا(سارعوا بإلماء أسلحتهم أرضا فً إعبلن واضح الستسبلمهم، ألمت علٌهم 

 نظرة استهجان وهً تصٌح بتلذذ:

ال فابدة منكم فً جٌشنا.. ونحن ال نؤخذ أسرى! -  



 

 

من اللحم الممزق  استؽرلت المذبحة ألل من دلٌمة لتنتهً بالجنود ولد استحالوا كتبل  

لعماربها  )إٌشارا(داخل وخارج أسوارها.. أشارت  )ماراد(افترشت أرض مدٌنة 

 السفلٌة وهً تمول لهم بجذل:

!مدٌنة العمارببدّءا من اآلن.. إنها  )ماراد(لم تعد مدٌنة  -  

فوق األرض عبر انفجار بطبمة التراب الرملٌة، ثم هز جسده لٌنفض  )أمورو(ظهر   

ال وهو ٌنظر نحو الجنوب لاببل بسخرٌة:عنها الرم  

وتدمٌر مدٌنة )نٌنورتا( عندما أخبرنا أنه سٌسهل هزٌمة  )نٌنازو(لم أكن أصدق السٌد  -

على العالم السماوي )كٌش( .. لمد اضطررت لموافمته على االعتراؾ بسٌطرة )ماراد(

السٌد حما لٌؤتً فمط اتماًء لشّره.. ولعدم رؼبتً فً خلك عداوات فرعٌة.. جريء هذا 

 وحده مفاوضا إٌانا..

ساخرةً: )إٌشارا(لالت     

جاء ٌمتطً متن سٌد وحشً ضخم.. ال تنَس هذا.. -  

ثم أضافت وهً تموم إعطاء األوامر لعماربها بتدمٌر المدٌنة عن بكرة أبٌها بمنتهى   

 الوحشٌة بحٌث ال ٌبمى فٌها مبنى واحد:

ولكن ما  )نٌبور(..و )ماراد( كبلنا ٌرٌد تدمٌر.. )كٌش(نحن وسٌدا ما نرٌده  تشابه -

..)إنلٌل( نرٌده أنا وأنت بشكل شخصً هو  

.. اتحدت رؼباتنا..جثة هامدة ٌرٌدانه )كٌش(سٌدا  -  

لالت بخبث:    

أبدا.. )نٌبور(لن ٌعلما مؽزانا من االستٌبلء على  -  

لال شامتا:    

سٌعلما بعد حٌن.. سٌعلم الجمٌع.. -  

ة:ثم أضاؾ بوحشٌ    

.. لنتتبع الهارب!  )نٌبور(اآلن نحو  -  



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

رائحة الهزٌمة-53  

 

 )نٌبور( السماوٌة..

مهموما بمعبده ٌفكر فً الوضع العصٌب الذي آلت إلٌه األمور بمملكة )إنلٌل( جلس   

.. ترن )أنو()سومر( السماوٌة كلها والذي ٌهدد وضعه كملن شرعً كورٌث للراحل 

وهو ٌعلم لوة المعركة التً هو بصدد خوضها ضد سٌدة  )نٌنورتا(بٌن ٌدي  )ماراد(

فهً المدٌنة التً تخصه هو شخصٌا )نٌبور( الصحاري.. ولكن الوضع خطٌر هنا ب

هً )الوركاء( وبالتالً لو سمطت فهذا ٌعنً سموط حمه فً التمسن بالُملن.. مدٌنة 

 )زابابا(بالحكم.. وأبرزهم اآلن هو  الهدؾ الربٌسً لكّل من تسّول له نفسه المطالبة

وبالتالً ٌرى أن حكم المملكة السماوٌة هو حك له  )أنو(والذي ارتكب جرٌمة اؼتٌال 

بؤسفل  )الوركاء(بؤعلى الببلد بٌنما )كٌش(  بمدٌنة )زابابا(بالموة الؽاشمة.. ولكن 

.. لذا التحصن بمدٌنة )نٌبور(الببلد.. طرٌك طوٌل بٌن المدٌنتٌن ٌمّر والبّد على مدٌنة 

.. الجٌوش كلها على أُهبة )الوركاء(ٌُعتبر هو خط الدفاع األول لمدٌنة  )نٌبور(

االستعداد وفً انتظار أي هجوم بتحفز.. دفاعات المدٌنة لٌست محكمة بشكل كاؾ 

ابنه سٌدا  )نٌنورتا(وحده ألوى رادع ألي ؼازي.. لد ٌكون  )إنلٌل(ولكن وجود 

، ولكنه لم ٌكتسب بعد لوة أي منهما.. لدٌه لوة ال ٌستهان بها )أنو(ل للصواعك مثله ومث

.. )أنو(وجده  )إنلٌل(كفٌلة بسحك أي سٌد بسهولة، ولكنه لم ٌصل بعد لحدود لوة والده 

بؤلل لوة  )إنلٌل(الذي تطلّب األمر ثبلثة من األسٌاد متحدٌن للمضاء علٌه.. ولٌس )أنو( 

)إٌنانا(؟!وماذا عن )أنو(..   من أبٌه   

ضاق صدره مع تذكره لبلبنة المتحمسة كثٌرة التفكٌر.. ال ٌعلم لها مكانا.. اختفت   

تماما ولم ٌعد لها أي وجود ب)سومر( السماوٌة.. لٌست مٌتة حتى اآلن ولكن ٌستحٌل 

االستدالل على مكانها.. الهالتان السماوٌتان التً تملكهما سٌفٌدان للؽاٌة فً الحرب 

ن لم ٌكن هذا مبلػ هّمه فٌما ٌخصها، ٌؽمره للك األب على ابنته الوحٌدة.. المادمة ولك

ٌتمنى أن ٌراها لرٌبا وٌحتضنها بٌن ذراعٌه، ولو تنامى لسمعه أن أحدا ما لد مسها 

 بسوء فلن تكفٌه صواعك العالم كله لتمزٌك جسده إربا.. 



 

 

ولد  )نٌنورتا( هبطت صاعمة مباؼتة من السماء حّطت أمامه مباشرةً لتسفر عن  

بدهشة للحظة  )إنلٌل(تمزلت مبلبسه وامتؤل وجهه بالكدمات وتحطمت خوذته.. نظر له 

.. مّد ذراعه لٌحتوٌه على صدره )ماراد(ولد فهم على الفور ما آلت إلٌه معركة 

)إنلٌل(:ثانٌةً فٌسؤله )نٌنورتا( للحظات لبل أن ٌعتدل   

(؟)مارادهل سمطت  -  

ٌك وهو ٌجٌب:بض)نٌنورتا( تنّهد     

( لد نال مراده ولتل )عسكخسرنا جٌشنا هنان وتبلشت الزلورة الربٌسٌة.. أعتمد أن  -

سٌد الدمار لٌساعدها فً )أمورو( مع الراعً المحتال  )إٌشارا((.. تحالفت )إٌراالمابد 

 هذه الهجوم.. لم تكن معركة متكافبة ٌا أبً..

سٌدان.. )ماراد( دة بعمله.. لمد هجم على وهو ٌدٌر هذه المعلومات الجٌ )إنلٌل(صمت   

سٌدان اجتمع فٌهما الموة الؽاشمة السفلٌة مع عدم االنتماء.. وسٌتجهان وببل شن 

اآلن ولد أسكرهما نصرهما الحدٌث.. لو ضم تحالفهما أي مفاجآت جدٌدة لن  )نٌبور(ل

ة ٌكون النصر حلٌفا ألسٌاد الصواعك.. كٌؾ تدهور الحال بهم هكذا بٌن عشٌ

 وضحاها؟!

وكؤن المصابب ال تؤتً فرادى، جاءه أحد الحراس ٌهرول هاتفا:    

(!)إٌسنسٌدي.. رسالة عاجلة من  -  

:)نٌنورتا(بٌده لٌدخل الرسول وهو ٌسؤل  )إنلٌل(أشار له     

.. هل انتهى أمرها؟)غوال(والعرافة  -  

( بتردد:)نٌنورتارد     

ها حٌة هو المستحٌل ذاته!لم أرها منذ احتدام االحداث.. ولكن خروج -  

)إنلٌل( بضٌك مع دخول الرسول.. انحنى الرسول ثم اعتدل مع إشارة  )إنلٌل(زفر   

 وهو ٌمول بلهجة رسمٌة:

ضة.. - لمد وصلتنا إشارة بمشاهدة أحد االسٌاد المروَّ  



 

 

بانفعال: )إنلٌل(سؤل     

؟()موشوسوالتنٌن  -  

رد الرسول:    

نعم ٌا سٌدي..  -  

هاتفا:)نٌنورتا( ل )إنلٌل(أشار     

لم بارتداء دروع جدٌدة استعداد للحرب المادمة.. ال نملن رفاهٌة الراحة.. -  

تنحنح الرسول فنظر له االثنان بدهشة، فمال بسرعة:    

.. لمد جاءتنا الرسالة من )إٌسن(رآه بعض الرحالة بالصحراء الوالعة ؼرب مدٌنة  -

..)إٌسن(  

بذهول مرددا: )نٌنورتا(اتسعت عٌنا     

!)إٌسن( -  

ولد انتابته عصبٌة لم تنتابه مثلها من لبل: )إنلٌل(لال     

مستؽبل وجود تنٌنه متجها للجنوب عن طرٌك  )نٌبور(اللعٌن الماكر.. لمد دار حول  -

)أنو( و)إٌنانا(..ٌتجه لمدٌنة  )الوركاء(..الؽرب.. إنه ٌتجه رأسا ل  

مكمبل: )نٌنورتا(ؼمؽم     

كل منهما!فً ؼٌاب  -  

ثم لال ألبٌه بانكسار:    

لم ٌعد لدٌنا أمل فً هذه الحرب.. ال ٌمكننا الدفاع عن المدٌنتٌن فً آن واحد.. لم ٌعد  -

فجدي مات وأختً مفمودة..  )الوركاء(لدٌنا ما نخسره ب  

صمت لحظة ثم لال بتثالل:    

.. لنهرب!)نٌبور(ال داعً للدفاع عن  -  

مباالة:ببل )إنلٌل( تمتم     



 

 

أأنت سٌد الصواعك أم سٌد الفرار ٌا بنً؟! -  

بعد فترة تفكٌر عمٌك: )إنلٌل(تاركا والده ٌفكر.. لال  )نٌنورتا(لم ٌرد     

أعداإنا ال ٌمٌمون للحٌاة وزنا.. ال ٌعترفون بمبادئ كالشرؾ أو النزاهة.. لن ٌتركوا  -

ولكن..ال أفهم  ال مثٌل لها..جندٌا وال مدنٌا إال وسٌجزون عنمه.. ستكون مذبحة دموٌة 

لمد كان هنان بالفعل عند اؼتٌال  )الوركاء(،مجددا ل)كٌش( حما لماذا ٌتجه محارب 

مع وحشه المروض وكان بإمكانه حٌنها فعل ما ٌرٌده.. لماذا ؼادرها ثم  )أنو(السٌد 

 عاد لٌتجه نحوها مرة أخرى؟ ال افهم تفكٌره..

مذبحة فً كل األحوال.. ولكننا سنكون لد خسرنا ستحدث الال داع للتفكٌر اآلن..  -

 حٌنها حٌاتنا وخسرنا معها كل فرصة السترداد حكم جدي..

بشدة وهو ٌصٌح: )إنلٌل(عبست مبلمح وجه     

)نٌبور( تبا للحكم.. ال أرٌد حكم )سومر( السماوٌة.. كل ما أرٌده هو حٌاة أهل  -

 و)الوركاء(..

بٌؤس: )نٌنورتا(سؤله    

سبٌل لهذا بدون إرالة الدماء؟!وكٌؾ ال -  

أطرق طوٌبل جدا.. ؼلبه تفكٌره فلم ٌستطع أن ٌنطك وانعزل عن  )إنلٌل(..أطرق   

العالم وفكرة واحدة وحٌدة ال تنفن تحٌط بعمله وتضؽط علٌه لٌمبلها طوعا أو كرها.. 

 بؤن ظهره لد انحنى وكؤنه ما ٌحمله)نٌنورتا( ؼلب على أمره فنهض لابما ولد شعر 

نظرة عمٌمة وهو ٌمول بلهجة )نٌنورتا( من عبء لد فاض وثمل علٌه جسدٌا.. نظر ل

 حاسمة ؼٌر لابلة للنماش:

.. ومن عبلمنا السماوي كله وتستمر فً عالم البشر حتى حٌن )نٌبور(ستختفً من  -

من البشر على صلة بعالمنا السماوي.. أصدلاء حلفاًء  لمكان سؤحدده لن ستجد بهاتجه 

شدٌدي الوالء له ٌنتظرون رّد فضابل لد فعلها لنسلهم عبر العصور..  )أنو(للسٌد لدماء 

.. مستمبل أسٌاد الصواعك حتى تهدأ زوبعة التمرد واالنمبلب هذه مون بإخفابنسٌمو

 ٌعتمد على لدرتن البماء للعودة لبلنتمام واسترداد ما هو حّك لن..



 

 

فسؤله بتعجب: )إنلٌل( السوء من ما لاله)نٌنورتا( استشعر     

ماذا ستفعل أنت؟ -  

أجابه بمرارة تتماطر من بٌن حروفه:    

..)نٌبور(سؤسلّم نفسً حمنا لدماء أهل  -  

وهل سٌمنعهم هذا من ذبح المدنٌٌن؟ -  

لنؤمل هذا! -  

وهل سٌمنعهم هذا من لتلن؟ -  

لنؤمل هذا أٌضا! -  

عه من مجرد ازدراد (.. شعر بؽصة تمن)إنلٌلٌتجرع مرارة لرارة )نٌنورتا( صمت   

 لعابه.. سؤل بخفوت:

؟)الوركاء(وماذا عن أهل  -  

بنبرة حزٌنة:)إنلٌل( لال     

أعتمد أن الولت اللً احتاجته رسالة رإٌة التنٌن لتصلنا كانت كافٌة لٌكون لد وصل  -

فً )إٌنانا( بطٌرانه السرٌع للمدٌنة ولام بحرلها عن بكرة أبٌها! ربما فً النهاٌة ؼٌاب 

األولات لٌس بالشًء السًء!هذه   

ثم ربّت على كتؾ ابنه لاببل بدون أن ٌنظر فً وجهه:    

على  )زابابا(هٌا ٌا بنً.. تحرن لتبتعد لبل أن تصلنا جٌوشهم.. ال أستبعد أن ٌكون  -

بعد لحظات.. )نٌبور(المهاجم ل )إٌشارا( و)أمورو(رأس تحالؾ   

ثم أضاؾ بعد تردد:    

بنً مستمببل.. انتمم منهم ومن حلفابهم ومن ٌؤتً من نسلهم.. ال تتهاون معهم ٌا  -

 واجعلها آخر مرة تفّر فٌها من مٌدان لتال..

على ٌدٌه لاببل بتؤثر: )نٌنورتا(شّد     



 

 

أعتمد إذًا أننً لن أران ثانٌا.. -  

ابتسامة باهتة تفوح بالذكرٌات واألمل البابس وهو ٌمول:)إنلٌل( ابتسم     

صادلا فً رسالته..)أنو( خرى لو كان جدن ربما فً حٌاة أ -  

لبل أن ٌزفر بضٌك )إنلٌل( شفتٌه بتؤثر وألمى نظرة سرٌعة على  )نٌنورتا(مّط   

 )إنلٌل(وٌنطلك مؽادرا المعبد والمدٌنة كلها كاإلعصار الثابر.. ولم ٌكد ٌؽادر حتى أتت 

 )كٌش(حاربً األخبار بؤن جٌشا هجٌنا من العمارب الضخمة والؽزالن المجنحة وم

من األسٌاد.. فشد لامته  خلؾ اثنٌن )عسك(األشداء لد الح فً األفك ٌمودهم المارد 

 ولام متثالبل لاببل لنفسه بهمس:

ما كان لد كان.. وما سٌكون سٌكون!   -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

تروٌض الوحش-54  

البوابة بخطوات وجلة تمدم لدما وتإخر الثانٌة.. التفتت للخلؾ )نٌنشوبور( عبرت 

الزرلاء الضخمة  )إٌنانا(الذي كان والفا فوق بوابة  )ماندانو(لتلمً نظرة على الحكٌم 

ٌبتسم لها بحنّو وتؤٌٌد.. ردت ابتسامته بؤخرى باهتة لبل أن تعود لتنظر أمامها، لتلن 

األشبه )الوركاء( ها على مّد البصر ومثّلت ؼابات البمعة الخضراء الكثٌفة التً تراءت ل

بعدة متاهات متصلة، والتً ٌكمن بٌن جذوع أشجارها وخلؾ األوراق الخضراء 

والذي من المفترض أن تموم بتروٌضه هً لٌساعدهم فً  )خومبابا(الضخمة الوحش 

المفمودة.. )إٌنانا(وكذلن رحلة البحث عن )الوركاء( حماٌة   

ا بشدة.. ألهبت شمس العصٌرة ما تكّشؾ من جلدها وشعرت بالعرق كان الجو حار  

ٌنحدر من على جبٌنها لٌحرق عٌنٌها.. فركت عٌنٌها بموة وهو تلهث.. لم تدخل الؽابة 

طرٌمة كبلمها )إٌنانا(.. بعد وهً على وشن االنهٌار فعلٌا.. تذكرت وجه سٌدتها 

المسكٌن الذي فمد  )زامون(، ومشٌتها وعدة موالؾ جمعتهما معًا.. وتذكرت تضحٌة

.. زمت شفتٌها بتصمٌم ولد انتابتها حماسة جدٌدة شملتها )إٌنانا(حٌاته ثمنًا لمساعدة 

وزادت من عزٌمتها فً تحمٌك المهمة الموكلة إلٌها.. وصارت تسٌر بخطوات أكثر 

 سرعة وتحمل ثمة أكبر بكثٌر مما سبك..

رؼم ما ٌبدو من النظر إلٌها أنها لٌد خطوتٌن  لم تكن المسافة هٌنة.. الؽابة بعٌدة حما  

أو ألل.. خٌل إلٌها أنها رؼم سٌرها فالمسافة تظل ثابتة بٌنها وبٌن مدخل الؽابة..جّدت 

فً سٌرها وهً ال تحٌد ببصرها عن األشجار الضخمة التً زٌنت مدخل الؽابة المرٌب 

. لم ٌر أحد الوحش على مّد البصر.. تذكرت مهمتها فتسارع وجٌب للبها المحموم.

من لبل.. خرافات تناللتها األلسن على مر العصور عن وجود وحش ضخم  )خومبابا(

مستمرا وموطنا منذ المدم.. منذ عصور سبمت )الوركاء( شدٌد الفتن اتخذ من ؼابات 

عصور األسٌاد الحالٌة.. عصور المدامى من األسٌاد.. لم ٌحاول أحد تروٌضه بل على 

أي شخص مجرد االلتراب من حدود الؽابات عن لصد.. وكل من النمٌض لم ٌجرب 

ولجها جاهبل صار مصٌره أن أضٌفت جمجمته كزٌنة على مدخل الؽابات بجوار 

العشرات من الجماجم األخرى.. وهو الدلٌل الوحٌد الذي ٌثبت وجود الوحش 

جماجم ضحاٌاه..)خومبابا(..   



 

 

ى ممربة من الؽابات.. لمد أصبحت تعممت فً أفكارها طوٌبل حتى وجدت نفسها عل  

أمامها بالفعل.. والحظت وجود شجرتٌن شدٌدتً الضخامة وكؤنهما مصراعا باب نباتً 

خٌالً للؽابة.. جذعان انتصبا كوتدٌن تعممت جذورهما بؤعماق األرض وارتمت 

أورالهما العرٌضة المخٌفة لتصل لعنان السماء.. أما عن ما بٌنهما فمد جعلها ترتجؾ 

ا..رعب  

حزام الجماجم.. حزام طوٌل عرٌض سمٌن لم تدِر مم تكون فً البداٌة وإن بدا شٌبا   

مؤلوفا وممززا.. تعلك به عشرات من الجماجم مختلفة األحجام.. منها ما تحلل جزبٌا 

هة لتنظر لؤلمام وكؤنها تحدق  ومنها تبمى منه فمط الجزء العلوي.. وكانت كلها مَوجَّ

 )خومبابا(تحذٌر لكل من تسّول له نفسه االلتراب من ؼابات بنظرة تهدٌد ووعٌد و

الرهٌب.. أؼمضت عٌنٌها للحظات وهً تتنفس بسرعة وآالم حارلة تؽزو صدرها.. ال 

ٌبدو هذا جٌدا.. كانوا هإالء رجاال أولً بؤس ولوة وها هم اآلن مجرد عظام معلمة بٌن 

مصٌر سًء كهذا؟األشجار كتذكار شرٌر.. فكٌؾ ستستطٌع هً الفرار من   

فتحت عٌنٌها وهً تحاول السٌطرة على نفسها.. لن تستسلم اآلن فالرحلة المخٌفة لم   

تبدأ بعد.. تمدمت لؤلمام لتعبر المدخل ما بٌن الشجرتٌن وتحت حزام الجماجم محاولة 

أال تنظر.. ولكنها اضطرت رؼما عنها إللماء نظرة خاطفة على جزء من الحزام نفسه 

به الجماجم عندما كان لرٌبا منها جدا.. هل هذا جلد؟؟ هل هذه الخٌوط  الذي تعلمت

ن مادة الحزام هً مجرد جلود للضحاٌا ولد  المتجمعة والملتفة حول بعضها البعض لتكّوِ

تحولت لضفابر مٌتة معمودة األطراؾ على جذعً الشجرتٌن؟ هذا مخٌؾ حما ومثٌر 

 لبلشمبزاز أللصى درجة..

ًّ المٌت خلفها.. هجم علٌها ظبلم حالن وكؤن النهار    تركت الشجرتٌن والحزام الح

استحال لٌبل فً لمح البصر.. تكاتفت األوراق العرٌضة فً سماء الؽابة لتصنع حاببل 

سمٌكا منع ضوء الشمس من المرور.. رفعت ٌدها أمام وجهها لتكتشؾ أنها ترى 

تعتصر للبها مع حلول هذا الظبلم المخٌؾ.. أصابعها بالكاد.. شعرت بمبضة باردة 

ظبلم جثم على روحها وشعرت به ٌحاول إثنابها عن عزمها ودفعها للفرار ركضا 

بمنتهى الرعب..حلَّت برودة لارسة كالثلج على أطرافها رؼم حرارة الجو بالخارج فلم 

نظر أمامها تدر هل هذا بتؤثٌر الؽابة نفسها أم مجرد أثر لخوفها.. نفضت وجهها وهً ت

لعدة طرق تفرعت أمامها.. ثبلثة طرق امتدت أمامها وكؤنها تزٌد من حٌرتها.. علٌها 



 

 

أن تختار أحدهم.. وبمجرد أن تتمدم ستنتهً عبللتها بعالمها المدٌم خارج الؽابات 

وٌصٌر مستحٌبل العودة إلٌه.. لمد بدأت المتاهة وعلٌها أن تمرر اآلن وبشكل حاسم ماذا 

ل.. هل تتمدم أم تتخلؾ وتعود أدراجها مستسلمة..ترٌد ان تفع  

تنهدت بضٌك فهً لد اتخذت لرارها مسبما ولن تحٌد عنها.. علٌها فمط أن تكون   

عمبلنٌة فً تحركاتها محاولة لدر اإلمكان أال تفمد اتجاهاتها بالداخل.. فلٌس أسوأ من 

ن تٌه تنتهً حٌاتها أن ٌلتهمها الوحش حٌة إال أن تمضً حٌاتها تعدو وسط ممرات م

وسطها جوعا وعطشا.. تحركت لتجمع عددا من األحجار الصؽٌرة المتواجدة حولها    

بهمة ونشاط.. بدأت الرإٌة تتضح تدرٌجٌا مع الولت بعد أن اهتادت الظبلم جزبٌا 

لتصبح األمور أكثر وضوحا ولكن لٌس بشكل كامل.. جمعت عددا كافٌا من األحجار 

بجٌوبها مؤلتها عن آخرها.. اتجهت لجذع شجرة لرٌبة ولامت بعد أن وضعت كمٌة 

باإلمسان بحجر مدبب الطرؾ ثم ظلت تكشط الجذع بسرعة ولوة لفترة طوٌلة حتى 

تمّشرت الطبمة الخارجٌة وظهر الجزء السطحً من اللحاء ولد بدأ ٌنّز ساببل أخضر 

بدنً لوي لم ٌتتحمله  اللون.. تولفت لحظة تلتمط أنفاسها من فرط ما بذلته من مجهود

عضبلتها المرفهة الرلٌمة بسهولة، ثم لامت بالزّج بحجارتها بهذا السابل لتكتسب كلها 

لونا أخضرا ممٌزا.. أخذت نفسا عمٌما ثم ٌممت وجهها شطر أول طرٌك ٌواجهها جهة 

 الٌمٌن ولامت بالعبور من خبلله..

ن لدمٌها خوفا من أي فخ أو تحركت ببطء وهً تنظر فً كل اتجاه.. تنظر لؤلرض بٌ  

زاحؾ مهلن.. تنظر أمامها لربما لم تكن خطوتها المادمة لتخطو فوق أرض صلبة.. 

تنظر فولها وذات الٌمن وذات الٌسار بحثا عن شًء ما ال تعلم ما هو ولكنها تخشاه 

بشدة.. أصوات خافتة متعددة تؤتً من كل مكان.. منها ما شعرت به لرٌبا وكؤنه تحت 

ا ومنها ما بدا آتٌا من أعماق الكون الفسٌح من خارج حدود عالمنا.. منها ما بدا لدمٌه

أفزعها هذا –مؤلوفا كصوت نعٌك ؼراب أو زعٌك بومة أوعصؾ رٌح أو فحٌح أفعى 

بشدة كلما سمعته حتى لو كان بعٌدا.. ومنها ما بدا كشًء عجٌب تمتزج فٌه عدة 

أصوات متحدةً فً صوت واحد لتعطً نؽمة ؼٌر مفهومة وؼٌر مؤلوفة، وهو ما أثار 

فزعها أكثر حتى من فحٌح األفعى! واجهها مفترق طرق آخر ٌنمسم لمسمٌن..تخٌرت 

ى ممدمة الطرٌك لتعلّمه حتى تستطٌع معرفة األٌمن ولامت بوضع حجر أخضر عل

مسارها السابك فً حالة عادت من هذا الطرٌك.. وهكذا سار األمر على هذا المنوال.. 



 

 

تكتشؾ الطرق والممرات.. تحمً نفسها من التٌه بواسطة أحجارها الخضراء الممٌزة.. 

تزود بعدد استكشفت عددا كبٌرا من الطرق حتى انتهت أحجارها الخضراء فمامت بال

من األحجار الجدٌدة ثم لامت بتلوٌنهم بلون اللحاء األخضر.. لم تدر كم مر من الولت.. 

ربما ساعات.. نال منها التعب وشًء من العطش.. خلعت نطالا جلدٌا كانت ترتدٌه ولد 

ثبتت به وعاًء أشبه بجرة دابرٌة مملوءة بالماء البارد.. جرعت منه بنهم ثم أعادت 

ها.. كان هذا عندما تنامى لسمعها صوت آٍت من مكان بعٌد خلك بجسدها ارتداء نطال

رعشة هابلة.. لم تدر ما كنهه ولكنه أثار بداخلها كوامن الفزع ولواعج الحزن وسمم 

الجسد.. شعرت بكآبة تلفها ورعب ٌكتنفها مع سماعها لهذا الصوت، والحظت أن كل 

ه ٌفسح له مكانا لٌسود..ما عداه من أصوات ماضٌة لد اختفى تماما وكؤن  

وكؤن الصوت ٌؤتً من جهة الٌسار.. لذا ستتجه نحو الٌسار.. فبل ٌوجد سوى تبرٌر   

 واحد لوجود صوت شنٌع مثل هذا.. البد وأنه صوت الوحش..

تحركت بحذر مستخدمةً أحجارها الملونة.. جعلت كل احتماالت مسٌرتها تتجه ٌسارا   

ع توؼل الولت والترابها من مصدر الصوت نحو مصدر ذلن الصوت.. الحظت م

اختفاء كل األصوات األخرى تماما.. ساد الؽابات صمت رهٌب لٌس طبٌعٌا على 

اإلطبلق.. حتى صوت ضؽط لدمٌها على حشابش األرض لم ٌصبح ٌصدر ذلن 

الصوت المعتاد الخافت الناجم عن تكسر األوراق الجافة الضبٌلة واألؼصان الرفٌعة 

ادت حدة الصوت الؽامض وصار أشبه بعوٌل صاخب ولكن بنبرة خشنة المتحللة.. ز

وؼاضبة.. مزٌج لم تدر كٌؾ تصفه أو تصؾ شعورها إزابه، ولكنه كان شعورا 

مرٌضا.. تمترب أكثر ولد تبلدت مشاعرها وصارت متمبلة الموت أكثر من أٌة لحظة 

عن طٌب خاطر.. ولن  فلٌكن)إٌنانا( سابمة فً حٌاتها كلها.. وإن كان الموت من أجل 

.. )إٌنانا(ذلن اللص الذي ضحى بحٌاته بدون تردد من أجل )زامون( تكون بؤلل من 

أم من أجلها هً؟)إٌنانا( ولكن هل كان ذلن بالفعل من أجل   

هبّت رٌح لٌّنة حارة علٌها فً هذه اللحظة.. بددت حرارتها البرودة العجٌبة التً   

ها منذ دخولها ِلَما بعد حزام الجماجم.. الصوت صار سادت الؽابات والتً كانت تشعر ب

لرٌبا جدا اآلن.. لٌس بؤبعد من األشجار المواجهة لها.. عوٌل خشن حاد، تنالضت 

خشونته مع نبرته ذات اللوعة بشكل منفّر.. زادت درجة حرارة الرٌح اآلن لتصبح ؼٌر 

ما ٌتحرن بٌنها  محتملة.. الحظت تحرن أؼصان االشجار التً أمامها وكؤن كابنا



 

 

فوجلت وسارعت بالوثب للخلؾ، كان هذا حٌن التهم تلن األشجار لسان من نار أنهى 

علٌها فً لحظة تاركا إٌاها مجرد أخشاب محترلة تتآكلها بماٌا النار ذات األجٌج.. 

شخصٌا.. )خومبابا(وحٌنها كانت اللحظة األولى لها لترى الوحش   

لسانها وعضبلت جسدها بشكل تام.. شعرت  زحفت على لدمٌها بذعر ولد ُشلّ   

بالصورة أمامها تتمّوج بسرعة فلم تَر شٌبا للحظات اكتفت فٌها بالمزٌد من الزحؾ 

المتراجع المملوء بالفزع.. اكتفى الوحش بؤن ظل ساكنا فوق األؼصان المحترلة ٌتؤملها 

 بفضول.. لّما ثبتت رفرفة عٌنٌها رأته بوضوح..

 ٌمكن تصوره.. سالان من عضبلت ٌناهزان طول األشجار ضخم الجثة بشكل ال  

الضخمة ارتفاعا.. رداء من أوراق شجر عرٌضة تؽطً جذعه وتواري سوءته لتُبِرز 

فولها عضبلت صدر مهٌبة وكتفٌن وذراعٌن هما كتلة من عضبلت ال ٌمكن تخٌل 

ركة وجودها بجسد أي كابن حً.. لون الجلد أخضر اللون وكؤنه شجرة عظٌمة متح

 تنبض بالحٌاة.. أما عن وجهه فمد كان هذا مكمن الرعب كله..

   

 

 

 



 

 

الوحش )خومبابا(

 
 



 

 

شًء أشبه بوجه الثور إن كان هنان ثورا دمٌم المبلمح.. عٌنان مشمولتان طولٌا تطل 

من داخلهما شعلتان من نار متؤججة.. لرنان ملتفان وملتوٌان لٌمتدا أفمٌا على امتداد 

ٌاب رفٌعة مدببة منذرة.. وكان ٌفتح فمه فٌبدو وكؤنه ٌبتسم ابتسامة جانبً وجهه.. أن

عجٌبة تمؤل الملب رعبا وخط من لعاب لزج سمٌن ٌنساب من ركن فمه العرٌض.. 

ها فً عدة مناطك.. ثم كان هنان الزوج من األجنحة واللذان  وجهه نفسه كان مشوَّ

حتاج الستخدامهما حما؟ وإن امتزج فٌهما اللونان األبٌض واألسود.. لم تدري هل ٌ

 استخدمهما فهل هما لادران على حمل هذا الجسد العمبلق؟

ولؾ الوحش ٌتؤملها فلم تكن كؤي زابر جاء ؼاباته من لبل.. امرأة ضبٌلة ضعٌفة..   

إضافة ممٌزة لحزام الجماجم ولكنها لن تتناسك  البد أنه ٌفكر فً أن جمجمتها ستكون

جماجم المعلمة..بحجمها الصؽٌر مع بالً ال  

زمام أمرها فإما أن تتحدث وتتصرؾ اآلن وإما سٌخرسها  )نٌنشوبور(استجمعت    

فلو كان )إٌنانا(، الوحش لؤلبد.. وهً هنا ال تهتم لحٌاتها بمدر اهتمامها لحٌاة سٌدتها 

األمر ٌخصها الستسلمت للوحش بسرعة وأنهت حٌاتها بدون مماومة.. تولفت عن 

بات الوحش فاعتدلت ببطء وعٌناها لم تفارلا شعلتً النار اللتٌن تمثبل التراجع وشجعها ث

 عٌنٌه.. لم تدر هل سٌفهمها أم ال ولكنها لررت أن تعطٌه محاولة ٌابسة..

لالت بصوت حاولت جعله عالٌا ولكنه خرج مبحوحا مرتجؾ النبرات رؼما عنها:    

فً )إٌنانا( السٌدة )أنو(.. سلٌلة سٌد األسٌاد )إٌنانا( وصٌفة السٌدة )نٌنشوبور( أنا  -

كلها على وشن أن ٌداهمها المتمردون من )الوركاء( خطر داهم مجهول.. مدٌنة 

ال أدري هل تفهمنً أم ال ولكننا نحتاج لمساعدتن فً )أنو(.. األسٌاد بعد اؼتٌال السٌد 

)الوركاء(..الدفاع عن   

حش أو ٌبدي أٌة تصرؾ تدل على فهمه لما عّم صمت رهٌب كالمبور.. لم ٌتحرن الو  

لالت.. لم تدِر ماذا تفعل اآلن.. أمامها فرصة واحدة نادرة وال تعرؾ كٌؾ تستؽلها.. ال 

ٌبدو أن الوحش لد فهمها ولكنه حتى اآلن لم ٌُبدي أٌة بادرة عدابٌة.. لد ٌكون األمل 

ا وكؤنه ٌحاول سبر شبه معدوم ولكنه ما زال موجودا.. لَم ٌحّول الوحش عٌنٌه عنه

أؼوار تلن الضعٌفة الضبٌلة التً التحمت ؼاباته ثم ولفت أمامه بشجاعة لم ٌمتلكها أّي 

 ممن ولؾ أمامه من رجال من لبل..



 

 

الذي لو مال علٌها -انحنى الوحش نحوها.. شعرت بالضآلة وذلن الجسد الخرافً   

نبعث من بٌن شفتٌه.. ٌمترب منها.. ثم فوجبت بالكلمات ت -لسحمها بدون أن ٌدري

كلمات رنانة بلؽة لم تفهم منها شٌبا.. لم تبدو كجمل متعالبة وإنما مجرد ألفاظ ؼٌر 

مفهومة ٌرددها الواحد تلو اآلخر.. ثم انفصل عنها وعٌها لتؽٌب عن العالم فً نفس 

 اللحظة التً عاود فٌها تكرار تلن األلفاظ التً تعود لزمن سحٌك..

منطمة تعج بسحاب أبٌض كثٌؾ متراكم الطبمات.. لم تَر لنفسها وجدت نفسها تحدق ب  

جسدا.. وكؤنها صارت روحا تنسال عبر األثٌر.. هل هو الموت؟ لم تعلم حما ما لد 

ٌكون هذا حما.. األمر لٌس مشابها لتجربة البرزخ والتواجد بالعدم.. هنان كان لها جسد 

ذان ؼٌر مادٌة.. تحرن السحاب وإحساس ووعً.. هنا هً فمط مجرد أفكار وعٌون وآ

ببطء لٌنبثك عن صورة من الفضاء لؤلرض.. التربت الصورة بسرعة مذهلة لتتركز 

الرإٌة على منطمة ما بٌن الرافدٌن.. ثم تحركت الصورة لتتنمل بٌن المدن بسرعة 

ٌعجز عن فعلها حتى األسٌاد.. رأت بكل مدٌنة أسٌادا ٌختلفون عن من تعرفهم.. العوام 

تخلفا بكثٌر وكؤنها صورة لعصور ما لبل التارٌخ.. لمطات متتالٌة من عدة أماكن  أكثر

بنفس هٌبته )خومبابا( لحروب ونزاالت وحصارات وجثث تتراكم.. ثم رأته.. الوحش 

ٌحارب وسط األسٌاد، ٌضرب بمبضتٌه وٌنفث النٌران من فمه، وٌحلك بجناحٌه.. 

سر فتفهم ما ٌحدث.. هإالء هم نسل األسٌاد وشعرت باألفكار تسري بعملها بمنتهى الٌُ 

 (..)أنو( و)موشوسواألوابل.. اآلباء الذٌن لم ٌتبك منهم ممن تعرفهم سوى 

دارت بٌنهم حروب تخللتها تحالفات ونمض للعهود.. اؼتٌاالت ولتل.. )خومبابا(.. و

ه فثار على خصومه ولضى جمٌع حلفاب)خومبابا( دمار شامل ألؼلب المدن.. خسر 

األسٌاد على عظماء ٌهم جمٌعا.. كانت حربا عنٌفة لم ٌنجو منها إال عدد للٌل.. لضى عل

ناجٌا وحٌدا من بٌن العظماء  )أنو(بعضهم البعض بحمالة وطٌش ودموٌة تاركٌن فمط 

هكا ٌستكشؾ جراحه ؼٌر مصدق لنجاته، ٌحٌطه عدد من منوسط صؽار األسٌاد، 

سٌد )أنو( عوا باالستسبلم طوعا للمهٌب وسار كبارهماألسٌاد الذي أفزعهم هبلن 

ناظرا ٌتلفت حوله  )خومبابا(.. و الوحش الصواعك والناجً الوحٌد من نسل األوابل

بجناحٌه لٌطٌر من المكان مبتعدا عن جو الموت  للخراب والنٌران والجثث... خفك

فانعطؾ )الوركاء( والهبلن ال ٌلوي على اتجاه أو هدؾ معٌن.. الحت له ؼابات 

نحوها واختارها مكانا ٌمضً فٌه ما بمً من عمره فً سبلم وسكٌنة نابذا أي حرب أو 



 

 

ثم وثب الزمن لتراه مجددا ولد تم  ..حتى لضى نحبه بسبلم بعد فترة من الزمن عنؾ

تفهم )نٌنشوبور( كانت  بعثه من العالم السفلً وحشا ضارٌا نالما راؼبا فً االنتمام..

ماكن وتواتر األزمان مما ٌعنً أن ذلن الوحش موجود بعملها وٌمص األحداث وتنمُّل األ

 علٌها تارٌخ أسٌاد ما بٌن الرافدٌن.. فلماذا لد ٌفعل شٌبا كهذا؟

مجددا بالؽابات ولكن )خومبابا( استمر  جاءها الرد فً هٌبة وثبات زمنٌة متعالبة..  

)خومبابا( بات فٌمزلهم أشخاص ٌمتحمون الؽا متربصا ألي ماّر ال ٌنوي له أي خٌر..

وٌعلك عظامهم وجماجمهم على مدخل الؽابة.. إنها رسالة منه  العابد من العالم السفلً

حٌواتكم.. كل من  فسؤنتمم منكم بسلبكمدعونً أعٌش بسبلم لم تتمول للعالم الخارجً 

دامه تروٌضه واستخ سه ندا للوحش فلمى حتفه.. كل من أرادالتحم الؽابات ظن نف

هذه الؽابات  لضى نحبه.. حتى من ولج أسٌاد وعامة جبار فً وجه أعدابهم منكسبلح 

أن ٌدخل الؽابة لم ٌستطع شخص ببل جرٌرة..  الفتن بهب )خومبابا(لام بريء تابها 

جار وسط األشانتمامه من العالم الوحش  .. هكذا ٌنفذمنذ بعثه وٌخرج منها مجددا

بللى مصٌرا ٌشهد علٌه حزام الجماجم اته ٌٌدخل ؼابمن  العمبللة آلالؾ السنٌن بجعل

 الرالد عند مدخل الؽابات..

عن التفكٌر لحظة ولد استوعبت أنها لد دخلت الؽابة راؼبةً فً  )نٌنشوبور(تولفت   

تروٌضه هً األخرى.. ال تختلؾ فً شًء عن كل من سبمها وانتهى به المصٌر ولد 

لٌة لكل الممتحمٌن لبل أن ٌنهً حٌاتهم؟ أم فمد حٌاته.. فهل ٌموم الوحش بهذه الرحلة العم

أنه بالفعل لد أنهى حٌاتها وهً اآلن تعٌش مرحلة من مراحل ما بعد الموت ال ٌمكن 

 فهم ماهٌتها؟!

لم ٌتركها الوحش ؼنٌمة ألفكارها المظلمة.. أخبرها عبر تخاطره العملً معها أنه   

ًّ  ٌملن مستوى من التواصل العملً فرٌد من نوعه ٌمّكنه من التوصل مع أي كابن ح

ٌتذكر ولى.. لم ٌكن هكذا من لبل بحٌاته األبدون أن ٌفهم لؽته، مثلما ٌفعل معها اآلن.. 

، مجرد كان مجرد مفترس وحشً ببل عمل ببل للبالحٌاة األولى أن له حٌاتان.. ب

كان سٌدا عاش حٌاة طوٌلة انتهت بؤن تم  وبالحٌاة الثانٌة ،جامحةوعاء جبار لروح 

ن لبل أسٌاد ظلمه ولتله وتحطٌم بٌته على رأسه هو وجمٌع أسرته بمنتهى الوحشٌة م

بالعودة  عد موته وانتماله للعالم السفلًبللوحش تم الحكم على الجسد الوحشً  آخرٌن..

ا والتً تبؽى االنتمام بعد أن تم وهبه روح السٌد الذي لُتِل ظلم للعالم العلويحٌا مجددا 



 

 

ٌمتلن جسدا تتصارع بداخله الروح المدٌمة المفترسة مع  من العالم كله، عاد لٌجد نفسه

ن روح جدٌدة دخٌلة تمتلن نصٌبا هاببل من ذكرٌات تنتهً برؼبة عارمة فً االنتمام مم

 متلن عمبلأصبح ٌ لتلوها فً جسد آخر وحٌاة آخرى، فً االنتمام من جمٌع السماوٌٌن..

بشكل وللبا ٌموجان بالرؼبة فً االنتمام.. ورؼم شعوره بؤن هذه الرؼبة ال تعود إلٌه 

وإنما لشخص آخر ٌشاركه جسده ولكنه استعذبها واستسلم لها وصار ٌنفذها أساسً 

أم عن الروح الدخٌلة الوحشٌة األولى بمنتهى الوحشٌة سواء كانت نابعة عن روحه 

فمد أحب كبلهما سفن الدماء.. لم السفلً..التً الزمته منذ عودته من العا  

عنه هم الكثٌر مما ٌخفٌه الشخص فِ متخاطر اآلن  كان ٌستطٌع من خبلل امتبلكه لعمل  

بجنبات عمله.. فهو اآلن ٌدرن أنها راؼبة فً تروٌضه فمط من أجل إٌجاد سٌدتها 

شعر بالمرار لها.. .. لهذا لن ٌمت)الوركاء(ومن أجل الدفاع عن حٌاة المدنٌٌن ب)إٌنانا( 

ٌتم فرضه علٌه فرضا من الروح الدخٌلة علٌه والتً تشاركه حٌاته الجدٌدة ما بعد موته 

الروح الروح التً لطالما دفعت الجسد الجبار للفتن والمتل ببل حدود.. األخٌر ثم بعثه.. 

نفسها  الموٌة والنمٌة لتجعلها تجاهد وتسٌطر على )نٌنشوبور(التً أٌمظتها رؼبة 

 .. وكؤن الروح الدخٌلة لد لامتالباطش )خومبابا(مستؽلة جسد  الراؼبة فً االنتمام

ردحا من الزمن بمساعدة  ها من العالم انتمامبتروٌض الوحش الذي كانت تموده لتحمٌك 

وذلن بعد أن تطهرت من ذنوبها بحٌاتها الجدٌدة ، )نٌنشوبور(من لوة وصدق رؼبة 

..ا ٌكفٌها من االنتمام بل وأكثر مما ٌكفًوشعرت بؤنها لد نالت م  

سٌتركها تعود أدراجها للمدٌنة حٌة سلٌمة وهذا لهو منتهى الكرم منه.. ولكنه لن   

ٌتبعها ولن ٌؽادر حدود ؼاباته.. لمد اكتفى من حٌاة الحرب والموت وٌرٌد أن ٌركن 

ٌراه منتهى للراحة ما بمً من عمره.. لرار اتخذه عن رؼبة ولٌس عن ضعؾ.. لرار 

لرار اتخذته كل من الروحٌن اللتان تسكنان جسده معا باالتفاق.. روح  الحكمة..

خٌلة والروح الغامضة الدبعد حرب األسٌاد..  وحشٌة الحٌوانٌة التً ماتتال)خومبابا( 

التً كانت تموج باالنتمام، والتً تشعر بالرضا عن نفسها اآلن وال ترؼب إال فً 

..ت حد االنتمام التطّهر من ذنوب فال  

بجسدها ٌرتمً أرضا بموة وكل )نٌنشوبور( انتهى التواصل العملً بٌنهما لتشعر   

عظامها تإلمها.. ولكن فاق ألمها المعنوي ألم جسدها، فالوحش رؼم أن لد صفح عنها 

لوة ونماء تسببت وامتنع عن الفتن بها كما فعل مع كل من سبمها، ولكنه لن ٌساعدها.. 



 

 

ستعود حٌة ولكن بمهمة باءت بالفشل.. الحظ الوحش أفكارها فً تصالحه مع نفسه.. 

تجمدها فؤشار لها بٌده باتجاه الخارج وكؤنه ٌمول لها أن ترحل.. ولفت ولد عزمت 

أمرها على عدم الرحٌل إال ولد رّوضت الوحش مهما كلفها األمر.. نظر لها الوحش 

أمامه رافضةً الرحٌل؟ من المفترض ان تكون تعدو  بؽرابة.. لماذا ما زالت الفتاة تمؾ

اآلن بؤلصى سرعة تهرب من الؽابات بعد أن كسبت حٌاتها.. أشار لها ثانٌةً مطلمة 

زمجرة خفٌفة فشدت لامتها أكثر بعناد محركة رأسها بعبلمة نفً ولد بدأت دموعها 

صل معه لمرة تسٌل ببطء على وجنتٌها.. ثم أؼمضت عٌنٌها محاولةً التواالصامتة 

 ثانٌة..تلمى الوحش محاولتها فوجدت نفسها مرة أخرى مجرد عمل ببل جسد..

ٌكفٌكً ما  ..ره منذ لرون بهذا العالم البابستملكٌن من الشجاعة واإلصرار ما لم أ -

ً الوحش المتنازعتٌن لحد كاد ٌمزلهما معا..أثرتٌه من صراع بٌن روحَ   

أن تشعر بها تنبع من )نٌنشوبور(  لة لم تتولعبرات ولكن به لمسة رصوته خشن الن  

 هذا الوحش..

وشن الدخول فً حروب ال  ال ٌوجد لدٌنا حلول سوان.. سٌدتً مختفٌة والمدٌنة على -

تنتهً على خٌر.. وحتى ان انتهت بانتصارنا سنكون  لن .. حروبمناص من خوضها

وربما العدٌد من األسٌاد لد فمدنا الكثٌر من اآلباء واألمهات واألجداد واألطفال.. 

 كذلن..

ولماذا لد أرٌد أن أساعدن؟ ٌكفٌنً أن أتركن حٌة وهذا ما ستظلٌن تدٌنٌن لً به مدى  -

 حٌاتن لصٌرة األمد!

ألنً أملن شٌبا لد ٌهمن الحصول علٌه.. -  

رّد علٌها صمت طال ثم جاءها الصوت عبر تبلفٌؾ عملها:    

ٌحتاجه سٌد جبار مثلً؟وما الذي لد تملكه سماوٌة عادٌة و -  

االنتمال ألرض البشر! -  

بالملك.. فهمت  )نٌنشوبور(طال الصمت هذه المرة.. طال بحّك لدرجة شعرت معها   

ٌتجّول وسط دهالٌز عملها الباطن بمدرته الخارلة هذه لٌكتشؾ صدق  )خومبابا(أن 

 حدٌثه من ادعابه.. فبادرت بالمول:



 

 

د السماوٌٌن من األرض..لدّي تلن المادة ولد سرلها أح -  

كالطٌؾ فابتسمت رؼما عنها لبل أن تكمل: )زامون(جالت بذهنها صورة     

بلفها حول  لدي مادة الحرٌر األرضٌة السحرٌة والتً بإمكانها نملن من عالم آلخر -

..الخصر فمط  

العجٌب:)خومبابا( أتاها رّد     

بر العالمٌن؟!وهل لدٌن ما ٌكفً لٌحٌط جذعً السمٌن كنطاق نالل ع -  

عاودت االبتسام.. إنه ٌمزح.. لمد تؤكد من صدلها ولرأ ذكرٌاتها وٌعرؾ اآلن كل   

 شًء.. فمالت وهً تشعر بارتٌاح عامر ؼامر:

بإمكانً أن أجلب لن من مؽارة الحرٌر الكمٌة التً تكفٌن وتفٌض.. ولكنً أعتمد أنن  -

 ال تجهل هذا اآلن..

للؽابات فً مواجهة الوحش.. صدمتها رإٌة وجهه الكرٌه وعٌها انسحب عملها لٌعود   

األشبه بوجه ثور مشّوه.. فمد كانت لد بدأت تستكٌن لروحه وتطمبن له.. ولكن كان حما 

شكله منفرا ببشاعة.. علٌها أن تعمل على حّل هذه المشكلة منذ اآلن فٌبدو أنها ستراه 

 كثٌرا منذ هذه اللحظة..

..بور()نٌنشوسٌدتً الجمٌلة  -    

أتاها صوته واضحا هذه المرة بعملها رؼم إحساسها بجسدها وبوجودها بالؽابة أمامه..   

 إنه ٌحدثها بالتخاطر العملً مباشرةً.. عبللتهما تحرز تمدما ملموسا..

بدءا من اآلن أنا طوع بنانن.. تؤمرٌن فتطاعٌن.. فمط كل ما علٌن هو أن تفكري فً  -

ننً أمامن.. أصارحن األمر ٌا سٌدتً، لم ألبل اسمً صمتا عبر عملن وستجدٌ

هو سّر عظٌم كان كرما منن أن تخبرٌنً به  وعً لِن بسبب مؽارة الحرٌر..بخض

ولكنً لن أستخدمه أبدا.. لماذا لد أحتاج االنتمال لعالم البشر؟ ماذا سٌستفٌدون من وجود 

ن ما ٌجب فعله فً وحش بشع مثلً بعالمهم؟ لدٌهم ما ٌكفٌهم من مشاكل بالفعل.. ولك

الوالع هو أن ألوم بحراسة المؽارة للحفاظ على سّر الحرٌر السحري منعّا ألي سٌد لد 

ٌموده جنونه للتفكٌر فً االتجاه لؤلرض ونشر شروره وسٌطرته هنان.. باإلضافة 



 

 

–لشعوري بنُبل هدفن.. كل من أراد تطوٌعً أرادوه لهرا ولسبب شرٌر.. أنِت فمط 

مشاعرن  أردتٌه باللٌن ولسبب ٌسمو على كل ما عداه من أسباب.. -سٌدتً الجمٌلة

بلؽت من الموة ما نجح فً تحرٌري من أسر رؼبتً العمٌاء فً االنتمام والتً جعلتنً 

الروح الحٌوانٌة المسكٌنة لهذا  روحً المتعطشة لبلنتمام لبل أن أتحكم فً أتحكم فً

ألسٌاد العالم السفلً رؼبتهم ولمت بسفن  ذتُ الجسد الجبار.. ال مزٌد من المتل.. لمد نفّ 

ًّ مشاعري..  العدٌد من الدماء.. حان الولت لفعل شًء تملٌه عل

بامتنان ال حّد له.. وجعلها تكراره للمب الذي أعطاه إٌاها )نٌنشوبور( شعرت   

تشعر بحنٌن جارؾ للشخص الذي أعطاها ما لم  -لمب سٌدتً الجمٌلة–)زامون( 

شًء من لبل لّط.. أعطاها وأجذل فً العطاء حتى دفع روحه نفسها ٌعطٌها أحد مثله 

ٌبلطفها بتكرار ما توّصل إلٌه عبر العبث بذكرٌاتها.. عمتها )خومبابا( ثمنا.. وٌبدو أن 

 فرحة هابلة جعلتها تصفك كاألطفال بجذل هاتفةً:

شكرا ٌا سٌدي الوحش! -  

فتنحنحت بإحراج وهً تسؤله ولد شعرت بسخافة ما لالته عندما لم ٌؤتٌها رد منه،   

 شردت بؤفكارها:

ماذا اآلن؟ -  

أجابها ببساطة:    

استخدمً أحجارن الملونة لتستطٌعً الخروج من الؽابة.. وعندما تمتضً الحاجة  -

 وجودي فمط فكري فً اسمً..

نظرت له بؽضب طفولً فجاءها رده بعملها:    

لن ٌدع أحدا  )خومبابا(وأخبرٌهم أن الوحش )الوركاء( عدوي لمدٌنتن.. عودي ل -

 ٌمترب من حدودها ؼازٌا.. 

 

 تم بحمدهللا الجزء األول

 



 

 

 

 

 

 


