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 اإلهــــــداء 

 

  روايات كالم أسرة إىل

  األقطار كل من مجعنا الذي الكبري بيتنا

  اخليال مساء يف معكم لنحلق األفق لنا وفتح

  الرحلة معنا عاش من كل إىل

  تشجيع بكلمة ودعمنا

 ..مجيًعا  لكم شكرا

 

 أمساء الريس            نزهة النميلي 
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 املقـــــدمة 

 

 أسلحة األساطري كانت وقدميا أسلحته؛  زمن لكل

   الشعوب؛ بها تساق

 حتى األكذوبة وترتعرع فتنمو العقول؛ بها وتطمس

 األجيال، عرب تورث لعنة تصبح

 فك ميكن ال ساميا وجمدا ثقافة اخلرافات وتصري  

 عن يفصح فصيح بعلم إال أسراره معرفة وال شفراته

 بلعنة الباحث فيصاب ومكنونها احلضارة خبايا

 اإلدراك؛

 وكماهلا بتمامها احلقيقة وتظهر اللعنة وعندها تزال 

 .أبدا تطمس مل كأنها
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 الفصل األول 

 

برسالة اليوم هو يوم مميز ومثري لدى أمساء بدأ 

 :صباحية من صديقتها املغربية نزهة 

أخريا سأقضي إجازتي املومسية يف مصر هل  -

 ميكنك اصطحابي ؟

كانت ال تزال أمساء غري مستيقظة؛  نظرت إىل اهلاتف 

وأعادته  مكانه،  وكادت أن تعود للنوم غري أنها 

انتبهت فعادت لتلتقط هاتفها بسرعة وتقرأ  الرسالة 

كت اخلرب صاحت بصوت عاٍل وهي  ثانية،  وبعدما أدر

 :تقفز  من سريرها 

 !نزهة ستأتي !  ستأتي   -
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أخذت تدور يف الغرفة بسعادة يف كل اجتاه ال 

تعرف ماذا تفعل؛  توقفت بعد أن استوعبت األمر 

 :  وجلست على حافة السرير تلهث من فرط االنفعال

أم أرسل هلا برسالة ! ال أعلم ماذا أفعل أهاتفها  -

 ! صوتية البد أن تسمع فرحيت 

استقرت أخريا على إرسال رسالة لتعرب هلا عن 

سعادتها؛ ولتتأكد من موعد وصول رحلتها، ووعدتها 

 أمساء بربنامج للرحلة رائع ستتذكره ولن تنساه أبدا

. 

جتاه وعلى الطائرة القادمة من الدار البيضاء يف ا

القاهرة كانت نزهة تتطلع من النافذة إىل املباني 

 :املرتامية بسعادة ومحاس شديد
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أخريا سأزور مصر وسأشاهد احلضارة الفرعونية اليت  -

ال طاملا مسعت وقرأت عنها الكثري،  ترى كيف 

 ستبدو األهرامات عن قرب ؟ 

يزداد كلما اقرتبت الطائرة من هدفها  محاسها 

خاصة وأنها ستقابل صديقتها املصرية أخريا واليت 

 .. وعدتها بربنامج رحلة ال ينسى

وقفت أمساء أمام بوابة استقبال الزائرين مبطار 

القاهرة الدولي تنتظرها بلهفة اللقاء، تتخيل  كم 

 .. ستكون اقامتها ممتعة 

عربة حقائبها  غادرت بوابة الوصول وهي تدفع

بسرعة؛ متلهفة لبداية رحلة انتظرتها طويال،  

وسرعان ما بدت هلا أمساء تلوح هلا بكلتا يديها 

 .بسعادة بالغة واالبتسامة تزين وجهها بالكامل 
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وبعد االحضان والسالمات واالجتاه ملوقف السيارات؛ ومع 

بداية السري يف الطريق املتجهة إىل الفندق؛ حيث 

خالل زيارتها ملصر؛ فاجأت أمساء بتلهفها ستقيم نزهة 

 . لزيارة اهلرم 

كانت بالفعل منطقة األهرامات أول بنود الربنامج 

السياحي الذي وضعته هلا؛ ولكن كان من املفرتض أن 

يبدأ الربنامج من صبيحة اليوم التالي؛ إلعطائها وقت 

 .للراحة 

غري أن نزهة أصرت على بداية برناجمهما من يوم 

ا، ال تريد أن تضيع الوقت تريد أن تستغله كله وصوهل

باالستمتاع،  وافقت أمساء  ألن الساعة كانت حوالي 

الثالثة عصرا والطريق إليه سيستغرق حوالي الساعة 

 .والتوقيت مناسب لزيارة سريعة 
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و يف الطريق إىل منطقة األهرامات رن هاتف أمساء 

صال هاتفي اجلوال املوضوع باحلامل أمامها معلنا عن ات

 . من الرقم املسجل باسم الدكتور باهي نواس 

لفت االسم انتباه نزهة ونظرت لصديقتها بتعجب واليت  

 : أشارت هلا باالنتظار حتى جتيب على  اتصاله 

 دكتور باهي كيف حالك ؟ -

 :فجاءها صوته 

خبري يا أمساء يا ابنيت ، هل وصلت صديقتك  -

 املغربية اليت حدثتين عنها باألمس ؟

نعم احلمد هلل وصلت خبري؛ وجاءت متحمسة  -

 .لزيارة منطقة األهرامات وحنن متجهتني إليها اآلن 

 :أجابها معاتًبا 
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ال يصح يا ابنيت أن تذهب هلناك قبل أن متر على  -

املتحف املصري الكبري، أنا به سأنتظركم اآلن 

 .عندي لكم مفاجأة ستنبهرون بها 

أغلقت اهلاتف، فوافقت أمساء بالنيابة عن نزهة و 

واجتهت بنظرها إىل نزهة حتاول إرضاء فضول صديقتها  

 : 

دكتور باهي نواس هو صديق قديم ألبي؛ جلأت له  -

لوضع برنامج سياحي لِك مبين على أسس علمية 

لزيادة استمتاعك،  هو دكتور يف املصريات واآلثار 

يف جامعة القاهرة؛  يعمل اآلن يف املتحف املصري 

ا على حديثه معي فهو حيضر لنا الكبري؛ وبناء

مفاجأة ال أعرفها ولكين متأكدة أنها ستكون 

 . رائعة

 حتمست نزهة كثريا؛
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 . ليزيد محاسها من سعادة أمساء 

فتوجهتا مباشرة إىل هناك حيث تقابلتا مع دكتور  

باهي؛ وبعد الرتحاب والتجول بني صاالت املتحف املليئة 

باآلثار القيمة، توجه اجلميع ملكتبه حيث استقبلهم 

به استقباال حافال وتركهما قليال ليتأكد من 

 .جاهزية املفاجأة كما قال 

ة جتولت نزهة مبكتبه تقرأ عناوين الكتب املصطف

يف مكتبته العمالقة  والحظت عينيها كتابا 

 :موضوعا على مكتبه؛ أسرعت إليه تتصفحه قائلة

 !!يا اهلل ما هذا اجلمال تعالي يا أمساء انظري  -

اقرتبت أمساء منها حبذر مراقبة باب املكتب ونظرت 

لتجد الكثري من الصور الفرعونية : للكتاب

والكتابات اهلريوغليفية اليت ال تفهمها بالتأكيد،  
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فنظرت هلا بتعجب وقالت وهي حتاول إظهار انبهارها مبا 

 :ترى 

ولكن ما هذا ! كانت حضارة عظيمة حقا  -

 الكتاب يا نزهة ؟

 : ثقةفقالت نزهة ب

يظهر أن هذا الكتاب نسخة من كتاب املوتى  -

املخصص للشعائر الدينية واجلنائزية للفراعنة؛ 

 . ألن النسخة األصلية موجودة يف متحف بإجنلرتا 

فأومأت أمساء برأسها وهي خائفة من دخول دكتور 

 :باهي عليهما فجأة 

يظهر أنك مهتمة كثريا باحلضارة الفرعونية يا  -

 .نزهة 
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 :نزهة فقالت 

نعم وما ال تعلميه أيضا أني تعلمت اهلريوغليفية  -

 .. فانظري مثال ماذا كتب هنا 

أشارت إىل نص مكتوب بالرموز اهلريوغليفية وأخذت 

 :تردده 

 

 سالم ، يا بنات أنوبيس، فإنكن يف أعالي السماء" 

 مرافقات توت، على درجات السلم

 "انفتح يا طريق أوناس، دع أوناس مير

 

غريب انتاب أمساء؛ شعرت باالختناق عند  إحساس

مساع هذه اجلمل؛ ولكن ما إن انتهت نزهة من قراءتها 

حتى مسعا أقدام دكتور باهي تقرتب فاندفعتا إىل 

 مقعديهما وكأنهما مل تتلصصا على كتابه،
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استقرت أجسادهما ولكن أرواحهما كانت مع طريق  

 .أوناس الذي فتح للتو 

وجهه عالمات الغضب واعتذر دخل دكتور نواس وعلى 

عن التأخري؛ استقر على مقعدة ونظر لكتابه فامتقع 

وجهه عندما رأى الصفحة قد تغريت وظهر النص الذي 

 قرأته نزهة؛ نظر هلما وهو يغلق الكتاب بسرعة

 :وقال  

أعتذر يا عزيزاتي لقد حدثت مشكلة كبرية  -

يف الغرفة وجب تصليحها؛ لذلك سنؤجل 

 . دخولكم إىل الغد

 

 : فسألته نزهة بشغف 

 ؟ أي غرفة تشري إليها يا دكتور باهي -
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 :قال 

غرفة جتهز اآلن لتكون جناحا ضخم يضم كافة  -

متعلقات توت عنخ آمون امللك الذهيب أخر ملوك  

 .الفراعنة 

 :فباغتته نزهة بسؤاهلا 

يا اهلل كم كنت أمتنى أن أرى هذه املقتنيات اليت  -

 .. لعنة هذه املقربة  شخصا بسبب" 22"راح بسببها 

 :فانتبهت أمساء وقاطعت حديث نزهة 

أتصدقني أن هناك لعنات حقيقية  يا نزهة األمر ال  -

 . يصدق باملرة،  أنا أعتقد أنها جمرد خرافات 

أخذتا تتجادالن أمام دكتور باهي، نزهة كانت تدافع 

عن لعنة الفراعنة؛ ووجودها؛  وأمساء كانت حتاول أن 

الذين ماتوا هلم عالقة مباشرة بفتح  تقنعها بأن كل

القبور والتعرض للغزو البكتريي املخبأ لسنوات يف هذه 
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القبور؛ والذي يسبب بالطبع الكثري من األمراض اليت  

تؤدي إىل الوفاة وكال حسب مناعة جسده وقوة 

 .حتمله للمرض 

كان وجه دكتور باهي ممتقًعا عابًسا ينظر هلما 

خر، نظر لساعة احلائط فقط وهو يفكر يف شيء آ

 أمامه 

 :وقال 

تريثا سأخربكما بكل ما يتعلق بهذا األمر يف  -

الغد عند دخول جناح توت عنخ آمون؛ اآلن إن 

كنتما مصرتني على الذهاب ملنطقة األهرامات 

 . فاذهبا حتى ال تتأخرا وسأنتظركما بالغد 

 

 .  وبالفعل حاولتا أن تسرعا هلناك 
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حوالي الساعة الرابعة عصرا؛  وصلتا منطقة األهرامات

وهو التوقيت املثالي لالستمتاع باملنطقة  دون التأفف من 

أشعة الشمس احلارقة أو الرمال الساخنة، توجهتا  

مباشرة لزيارة األهرامات، كانت نزهة  منبهرة ترى 

أمساء سعادتها وبدأت ذاكرة هواتفهما متتلئ بالصور 

فتا لرؤية اهلرم من ومنها ما يرسالنه ألصدقائهما،  تله

الداخل ولكنهما تفاجأتا بإغالقه لتأخر الوقت؛  فقد 

أرادت أمساء أن جتعل من أول زيارة لنزهة للهرم زيارة 

 .غري اعتيادية 

اعرتضهما سائس اخليل وعرض عليهما التجول خبيوله، 

قد ملعت الفكرة يف عيونهما ونظرتا لبعضهما البعض 

 :وتساءلت أمساء

 ركوب اخليل يا نزهة ؟ هل جتيدين -
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فأكدت برأسها وأظهرت نزهة ذكائها يف عدم حديثها    

أمام السائس حتى ال يكتشف أنها مغربية ويزيد من 

سعر النصف ساعة أو جيعله بالعملة األجنبية،  

امتطيتا اخليول وكانت جتربة جديدة عليهما كان 

 .األمر فعال مثريا 

ندما وجدت أن يف البداية كانت أمساء خائفة وع. 

نزهة متمرسة يف ركوبه وانطلقت به؛ خلعت عنها 

.  ثياب اخلوف وبدأتا يف السباق األمر كان ممتعا

 . تضحكان سويا وتعلو أصواتهما 

ابتعدتا عن منطقة األهرامات وصارت الصحراء ملكهما 

؛ واخليول وسيلتهما الكتشاف مهاراتهما؛  زادت الغربة 

دوهما؛ ولكنهما انتبهتا خلفهما؛ فأجلأتاها لسرعة ع

 أنها صارت حوهلما حتيط بهما من كل مكان ،

ثارت رمال الصحراء عليهما؛ صاحت اخليول؛  وغطت  

 .الغربة عيونهما؛ حتى اختفت الرؤية عنهما متاما 
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صهلت اخليول ووثبت فزعًا فزادت من رعبهما، كانت 

 :أمساء تصرخ حيث ال ترى نزهة أمامها

ختايف ستهدأ العاصفة؛ وسينتهي نزهة أين أنِت ؟ ال  -

 .األمر 

ولكن ازدادت العاصفة شدة وجعلت اخليل ترمي 

 .. محلوها لتهرب بنفسها 

ومن هول ما حيدث هلما ارجتفت أمساء ومل تتمكن من 

إحكام جلام حصانها؛ ففلت منها وفلتت منه ليلقيها 

ت حوهلا مل تر إال صقرا حيوم رعلى أديم الصحراء،  نظ

 . قبل أن تفقد وعيها ليختفي  املشهد حول املكان

وعندما عاد وعي أمساء مل تدرك أين هي، فاملكان 

مظلم ظالما دامسا، مل تشعر بالرمال حتتها، فاألرض 

 :أسفلها كانت صلبة، نادت بأعلى صوتها 

 نزهة أين أنِت يا صديقيت ؟ -
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تردد صوتها  مضخما فتوقعت أنها مبكان ضيق، 

عن هاتفها؛ وعندما  حتسست جيب بنطاهلا لتبحث

وجدته محدت اهلل فعلى األقل معها وسيلة لالتصال 

 . بنزهة

بالتأكيد مل جتد أي إشارة لوجود شبكات حممول،  

ولكن به كشافا فتحته،  أضاء هلا احلجرة،  

فاكتشفت أنها بالفعل حجرة ضيقة وضع مبنتصفها 

تابوت،  وعلى اجلدران رمست الكثري من الكتابات 

ية األمر كان مرعبا بالنسبة هلا،  هل هذا اهلريوغليف

يصدق إنها اآلن داخل مقربة فرعونية وحدها وبدون أي 

 !وسيلة للتواصل مع العامل اآلخر،  أهذا يعقل ؟

وما ال تعلمه أن نزهة كانت يف نفس الغرفة معها 

فاقدة للوعي، ولكنها باتت تئن وتتأمل ،  وبينما أمساء 

 د أي رخر،، تتحسس اجلدران لتحاول أن جت
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.. مسعت صوت حشرجة وأنني؛  ازدادت ضربات قلبها 

وارتعبت؛ فحاولت االقرتاب من مصدر الصوت؛ فوجدت 

جسما مغطى بثوب أبيض ومع زيادة الرتكيز، صرخت 

 :بها واقرتبت منها 

 نزهة أنِت خبري ؟  -

وبعد صرخاتها العالية بها عاد لنزهة وعيها فرفعت 

استيعاب كأنها ال تعرفها،  رأسها تنظر إليها يف غري 

 :خافت منها للحظة ولكنها سرعان ما عادت لتقول

 أمساء ماذا حدث وأين حنن ؟ -

 : احتضنتها أمساء  وبكت 

 !ال أعرف يا نزهة أنا خائفة  -

 :فقالت نزهة بثقة 

ال ختايف وال تقلقي بالتأكيد سنجد رخرجا ال  -

 .يعقل أن منوت هنا 
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حاوال طمأنة بعضهما البعض؛ وبث شحنات الشجاعة  

يف أنفسهما، ولكن أمساء كانت ترجتف وحتدث 

 :نفسها بصوت غري مسموع 

ماذا لو كانت لعنة الفراعنة حقيقة وأصابتنا  -

 !!عندما قرأنا نصوصهم 

وما أخافها حقا أن نزهة ردت عليها علنا بصوت مضخم 

 :رخيف وقالت 

اعنة اآلن ، دعينا جند بوابة ال  لن تصيبنا لعنة الفر -

 اخلرو،  قبل أن تصيبنا حقًا  

مل تتحرك أمساء  من مكانها وهتفت بنزهة وهي متشي 

 :يف الظالم 

كيف عرفِت أني أفكر يف هذا !! نزهة أنِت خبري  -

 اآلن ؟

 :وهنا ابتسم وجه نزهة وقالت 
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أمزح معك يا مسسم أي شخص يف هذا املوقف  -

  .سيفكر يف لعنة الفراعنة

 :صرخت بها أمساء  

هل هذا توقيت مناسب للمزاح يا نزهة،  أنا أرجتف  -

 وأنت أعصابك ثابتة كيف هذا؟

حتركتا كٌل منهما حتاول إخفاء خوفها والتسرت بثياب 

الشجاعة،  وبينما هما تتحسسان  اجلدار حتى حترك 

 حتت أيديهم حجر مل يكن كبريا،

هاوت ولكنه كان مفتاحا لفتح بوابة اخلرو،؛ فت 

األرض من حتتهما وسقطتا  تصرخان ؛ و تهويان لألسفل   

 .. 

استقرت أجسادهما يف قاع البئر؛ أيقنتا أنه بئر للعظام 

حيث شعرتا بتهشمها حتتهما،  تضاعف هلعهما ، ظهر 

هلما مع إضاءة اهلواتف سرداب طويل مل يرو نهايته 
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لِقصر مدى اإلضاءة،  فاستقامتا وصوت تهشيم العظام 

أسفلهما يزيد من رعبهما ورهبة،  أسرعتا لتخرجا من 

من منطقة العظام؛ دخلتا هذا السرداب زحفا على 

أقدامهما؛ لتكتشفا أنه  مل يكن سردابا بل كان 

بداية لطريق منحدر انزلقتا عليه  أيضا تصرخان 

 خوفا ؛  

انتهى بهم الطريق املنحدر إىل غرفة كبرية، استقرت 

هكتني ال تعرفان نهاية ملا أجسادهم على األرض،  من

 .   تتوغالن وتنغمسان فيه

بدأ األكسجني ينفذ؛ شعرتا باالختناق، فجأة ظهر هلما 

 .  ضوء خافت يف أحد االجتاهات

نظرتا لبعضهما نظرة فرحة الغريق للنجاة؛ هرولتا جتاه 

مصدر الضوء،  وكلما اقرتبتا قلت سرعتهما وهما 

 .تكتشفان ما هما مقبلتني عليه 
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دأ الضوء يزداد ويكشف مجال احلوائط والرسومات ب

الفرعونية عليها،  تتضح الرؤية؛  فتتأكدان أن ما 

 .أصابهما ليس إال لعنة وانتهى األمر

اتضحت الرؤية وظهرت احلجرة الذهبية واخلدم من 

حول املائدة يصطفون راكعني وهو جالس يف  املنتصف 

 : يضحك بصوت مرعب  

 …لقد طال انتظاركما -

رجتفتا والتصقتا ببعضهما وهربت أصواتهما،  ولكن ا

 :نزهة أرادت إثبات صحة اعتقادها ألمساء وقالت 

 .اآلن  قد أثبِت لك أن لعنة الفراعنة حقيقة  -

 :رعب ومكابرة  يفأمساء لنزهة  نظرت

 حقيقةليست  الفراعنة لعنة تقولينه الذي ما -

ولكل شيء تفسري علمي دعينا من هذا االن  

 وأخربيين هل تعرفني من هذا الذي أمامنا اآلن ؟
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ويف هذه اللحظة حترك الكائن الذي أمامهما واهتزت 

الغرفة بتحركه؛  أدركا حينها مدى صغر أجسادهم 

باملقارنة به، اقرتب منهما وهما ترجتفان وكادتا أن 

تلتصقا لتصبحا جسدًا واحدًا ورغم ذلك مل تتوقفا عن 

 . اجلدال رمبا إلقصاء خوفهما

ا هو إال هالوس هذا بالتأكيد  جمرد تهيوءات، ما نراه م –

. 

 :ونزهة تقول 

 .ال إنها حقيقة ال جمال بها للتكذيب  -

كأنهما كانا توحيان للكائن أمامهما بعدم خوفهما 

 ... وشجاعتهما

بينهما  بصره ينقل أخذاقرتب الكائن أكثر واحننى و

 ..استغرابب
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 قبلعليهما  يسيطر كان الذي اخلوف اختفى فقد

 .انتباهأن تعرياه أي  دونن تجادالوهما ت فقط حلظات

 

 :بقوةفيهما  صرخ فجأة

 !! توقفا  -

 أن بعد جتاههرعبا من صوته؛ نظرتا  اهمكلتا قفزت

 .. انتبهتا القرتابه السريع منهما 

 حتى رفيقه والصمت البطيئة خبطواتهحوهلما  دار

 معاكتفيهما  على يديه ليضع متاماخلفهما  وقف

 : ونظر إىل السماء  وهو يقول 

 ..جاهز لالحتفال  أنوبيس -
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 (الفصل الثاني)

 

 ..أنوبيس جاهز لالحتفال  -

مل يدركا ماهية اجلملة أهي تعويذة؛  نداء؛  مفتاح 

 .ألبواب خفية أم إقرار بسقوطهم قرابني له 

مجلة أغرقتهم يف حبور الظالم منذ  ال يعرفون إال  أنها 

إطالقها؛ سحبت اهلواء من رئتيهما لتطرحهما أرضًا 

 .مستسلمتني فاقدتني للوعي 

 َقرُع كؤوس شديد أعاد هلما وعيهما فجعلهما

تدركان أنهما استجابتا لدعوته للجلوس على مائدته ،  

 ال تعرفان من فعل هذا ؟ وال كيف فعله ؟
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هما اآلن جالستني متجاورتني على مائدة كبرية عليها 

كل ما لذ وطاب، كؤوس من ذهب وأواني من فضة،  

قدم هلما اخلدم ذوو الثياب الكتانية القصرية كؤوسا 

بها سائل أمحر ال يعرفون ماهيته هل هو أكسري للحياة 

 . أم دماء قرابينه اليت التهمها قبلهم 

أسه لريتشف منه ثم اعرتضتا على شربه  فحمل هو ك

وضعه من جديد على الطاولة، وتكلم بصوت أجش 

 : تهتز من صداه اجلدران 

 .مرحبا بكما على مائدتي كنت بانتظاركما  -
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تطلعت نزهة  إىل وجهه املخيف الذي على هيئة تشبه 

الكلب األسود وعيناه تلمعان بربيق غريب  همست يف 

 :سرها

 اإلله أنوبيس .. إنه هو -

حني مسعت صوت ضحكته اجمللجلة  ارجتفت فجأة

 : قبل أن يقول 

نعم إنه أنا بالفعل أنا أنوبيس، إله املوت، أنا حامي  -

 . القبور، أنا رئيس السرادق اإلهلي 

كانت رجفة أجسادهما واضحة حد جعلته يعود 

 .إلطالق ضحكته الصاخبة من جديد 
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نظرت أمساء جتاه صديقتها وكأنها حتاول أن تستمد 

 .لقوة اليت فرت منهما معا منها بعض ا

ولكنها رغم ذلك أبت أن تصدق وقالت هلا بصوت 

 :خفيض

أنا ال أصدق كل هذه التفاهات، كل هذه تهيوءات،   -

هو ليس سوى جمرد إله للفراعنة رسم على قبورهم 

إلخافة السارقني واللصوص ليس له وجود حقيقي 

 .. 

 : نظر ألمساء وعيناه تشع غضبا وقال 

 اتبعاني  -
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متسكت يد أمساء ونزهة ورفضتا االنصياع ألوامره، 

فسار هو يف هيبة دون االلتفات للخلف ومل يفعل شيئا 

سوى رفع صوجلانه وتوجيهه جتاههما، فتحركت 

الكراسي وحدها ومحل كلتاهما حتى جعلهما 

تسريان خلفه ال تالمس أرجلهما األرض ولكنهما 

فسقطتا  مسريتان جتاهه حتى وصلتا أمام  جدار كبري 

 .على  األرض 

كان جدارا هائال يزدان بالرسومات الفرعونية مل متنعا  

بدوار  نزهة  شعرتف ،فجأةنفسيهما من تأمله ليهتز 

للتحكم يف حماولة يف  بقوة أغمضت عينيها شديد 

  ..الذي شعرت به يلف بطريقة سريعة هاجسد
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ت التفت، بسرعة عينيها حلظات وهدأ كل شيء فتحت 

ها أمساء اليت كانت جتلس على األرض جبانبعن  تبحث

 : وهي تضع رأسها بني يديها اقرتبت منها

 ؟نت خبريأأمساء هل  -

 :اوأومأت هل هارفعت رأسها جتاه 

 .نعم ال تقلقي يبدو أننا أغضبناه   -

  :ثم وقفت تتطلع حوهلا بذهول

 ؟ولكن أين هو أين اختفى -

  : عنه ها تبحثبدور نزهة نظرت
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أال ترين أننا لسنا يف نفس الغرفة  ..  ال أعرف أمساء -

 خرآنتقلنا ملكان اوكأننا 

انظري ما هذه املالبس اليت  ، أجل يبدو لي ذلك  -

 ؟ نرتديها

 :تفحصت نزهة  مالبسها باستغراب 

اليت يرتديها الفراعنة كما الكتانية إنها  املالبس   -

 .هو مسجل يف كتب التاريخ 

يت تركوها أنت حمقة وهي مسجلة يف الرسومات ال -

  :على اجلدران داخل املعابد 

ترى أين  ،أشعر وكأني يف حفلة تنكرية -

 .رحل عنا أخريا تركنا وأنوبيس أتراه  اختفى
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إىل هنا وكيف أتينا أصال  ؟ األوىل أن نسأل أين حنن -

 ؟

إنه يشبه الغرفة اليت حبسنا داخلها مع أنوبيس غري  -

 .أنها أكرب

إىل جدرانها بانبهار  انتطلعوتيف الغرفة  أخذتا تتجوالن

كانت معظمها مغطاة بنقوش ورسومات ووسط  ،شديد

حاملة اجلدران الغرفة أربع أعمدة تقف بشموخ 

 . برسوماتها البهية 

 

 انظري أمساء إىل النقوش على هذا اجلدار  -

 ماذا تعين ؟: اقرتبت منها أمساء لتتفحصها 
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 ..من بسالم وأمان

 فطائر املوت حيرسك

 ..وق رأس من يزعجكوسيحلق ف

وأخذت عينيها تدور جبنون يف ! شحب وجه أمساء فجأة 

 :  الغرفة مما جعل نزهة بدورها تشعر باخلوف

 ؟ ما الذي حدث.. بك أمساء ماذا -

 ؟هل أنت متأكدة مما قرأته   -

نزهة بعد أن بدأ الرعب يسيطر عليها واقرتبت  متتمت

 :من أمساء لتقف إىل جوارها وهي تتلفت ميينا ويسارا

 .أظنين قرأتها بشكل صحيح فالرموز ليست صعبة  - 
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  !!.هذا يعين أننا داخل مقربة فرعونية -

مل تكد أمساء تكمل مجلتها حتى مسعتا صوت 

 أسرعت أمساء لتمسك نزهة ؛ أقدام تقرتب

لتختبئا خلف أحد األعمدة  ؛ يدها وجترها بسرعةمن 

وقبل أن تتكلم نزهة متسائلة عما جيري كانت يد 

 :أمساء األسرع لتكتم صوتها وهي تهمس هلا

جيب أال ينتبهوا لوجودنا هنا فال نعلم ماذا ميكن  -

  ! أن يفعلوا بنا

مل متض سوى حلظات حتى دخل الغرفة جمموعة من 

حيمل بعضهم ما  ؛ ية املميزةالرجال مبالبسهم الفرعون

يشبه التابوت والذي وضعوه على األرض ثم أخرجوا 
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قاموا بتثبيتها بني  ، جسد أحدهم ليضعوه فوق طاولة

األعمدة األربعة اليت تتوسط الغرفة ثم وقفوا مجيعا 

، وهم صفا واحدا لينحنوا أمام اجلسد املسجى أمامهم

حينها يطلقون الكثري من طالمسهم الغري مفهومة و

 . ظهر أنوبيس ليبارك اجلسد فاحننى له اجلميع 

 :فهمست نزهة بأذن أمساء وقالت 

أال ترين كيف ينحنون له  !! هو حقيقة إذا  -

 .ويرونه بوضوح 

 :حركت أمساء رأسها بالنفي وقالت 

هذا جمرد هراء حياول هو أن يقنعين بوجوده  -

 .ولكين لن أقتنع أبدا ال يوجد إله غري اهلل 
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صوت أنوبيس وهو ميسك سكينًا ويشق اجلسد عال 

املسجى أمامه رخرجا أحشاءه ، كادت أمساء أن يغمى 

عليها من منظر الدماء ولكنها متاسكت أو مبعنى 

أصح دارت الغرفة بهما من جديد؛ فتغري املشهد وهي 

ختفي وجهها يف صديقتها نزهة واليت حتاول أن تظهر 

قفت الغرفة متاسكها، أغمضتا أعينهما وعندما تو

نظرتا لتجدا أنوبيس يقف أمامهما مباشرة، وخلفه 

جمموعة من الفراعنة منهم الكهنة ومنهم املساعدين 

يركعون هلما أو له مل تكونا تعلمان ملن بالضبط، 

ولكنه قام ليحثهما على النهوض من رخبئهما والتقدم 

 :إلجراء عملية التحنيط معه وهو يقول 
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ا لتؤديا واجبكما جتاه اآلن وقد حان دوركما قوم -

 ملككم 

نظرتا لبعضهما البعض ونظرتا إليه باستغراب واستفهام 

 :وقالت نزهة 

ماذا نفعل ومن ملكنا ؟ ال ميكننا االقرتاب ؟ ال  -

 ميكننا فعل  ما تفعلونه ؟

 :امحرت عيناه وقال 

اخضعوا وال جتادلوا فاحلقيقة رخبأة بني طيات  -

 .الكفن 

خضعتا وتوجهتا للجثمان وهما ترتعشان؛  بعدما شقت 

هلما الفراعنة وعلى رأسهم أنوبيس طريقا بينهم ومحلت 
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كال منهما يف يدها زجاجة من الزيوت، كان اجلسد 

جمففا حمشوا بلفافات كتانية وملح النطرون ونشارة 

 .خشب والراتنج الصمغي 

جية كانت املرحلة املخولة هلما هي صب الزيوت الراتن

والدهون على اجلسد قبل تكفينه ،  مل تدركا كل 

منهما ماذا تفعالن فوقف كاهن من الكهنة يشرح 

هلما ماذا يفعالن؛  كانت أيديهما مرتعشة فصبتا 

 : كميات متفاوتة وغري متساوية فصرخ بهما أنوبيس 

 ستحرقان اجلسد  -

فهب الباقني إلنقاذ اجلسد وتكفينه ويف كل مرة 

اويذ من كتاب املوتى ، انزوت كل من يقرءون عليه تع
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نزهة وأمساء يف ركن الغرفة تشاهدان الفراعنة وهم 

حينطون جسد ذاك الفرعون امليت،  ويرمسون الكثري 

من التعاويذ  على األكفان وقبل أن ينتهوا وقف أنوبيس 

 يردد 

ال تفتح التابوت فسيضرب املوت جبناحيه كل من " 

ملوت كل من يعكر سيضرب ا.. جيرأ على إزعاجنا 

 "صفو امللك 

ومن بعدها نظر ألمساء وضحك فهمست نزهة وهي تقول 

 :هلا 

هذه هي اللعنة يلقيها ليحمي اجلسد من نابشي  -

 .. القبور 
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مل تكن أمساء مع نزهة ولكن الحظت أن هناك خطوة 

يقومون بها حياول أنوبيس إخفاءها فهو اآلن يرش شيئا 

 .. ابوت ما على اجلسد وعلى جدران الت

 : فسألت أمساء نزهة وعلى وجهها عالمات التعجب 

 .. وما الذي يرشونه اآلن  -

 :نظرت نزهة هلم وهي تقول 

 .ال أعلم  انظري إنهم يبتعدون عن التابوت  -

حاولت نزهة االقرتاب ولكن أنوبيس نظر هلا نظرة   -

 .أعادتها ملكانها مدحورة خوفا 



 

 - 44 - 

الفراعنة؛  اهتزت الغرفة واختفى كل شيء؛ أنوبيس؛

كل شيء إال هذا التابوت وكثري جدا من اآلثار 

 . الفرعونية الذهبية 

نظرتا لبعضهما البعض بتعجب قبل أن تكسر أمساء 

 :الصمت املطبق على املكان

 ما الذي حيدث هنا ؟  -

تلفتت نزهة ميينا ويسارا وحتركت قليال تشاهد كل 

 : تلك الكنوز املصفوفة أمامهما

أيضا ال أعرف كيف اختفى كل شيء فجأة  أنا -

هكذا وكأنه مل يكن ومن وضع كل هذه 

 التحف هنا ؟ 
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احننت أمساء لتأخذ متثاال ذهبيا صغريا غري أنها توقفت 

 : مذعورة فجأة لصراخ نزهة

 ..توقفي ال تلمسي أي شيء هنا  -

 ملاذا ؟ -

تريهم وهم يرشون شيئا ما على التابوت وما  أمل -

 حوله،  ما يدرينا أن يكون مسا أو ما شابه ؟

 : تراجعت أمساء للخلف

 !!!أنت حمقة بالفعل  -

 ...مل تكمال حديثهما فقد مسعتا صوت خشخشة
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دارتا يف املكان حتاوالن البحث عن مصدر الصوت،  

 كانت الغرفة مغلقة متاما وال يوجد بها أي  منفذ،

 .. تتبعتا الصوت لتصال إىل باب الغرفة املغلق 

 :وضعت نزهة أذنها على احلائط ثم عادت لتلتفت ألمساء

يبدو أن أحدهم حياول الصوت قادم من هنا بالفعل   -

علت األصوات أكثر فأكثر حتى صارت ، فتح الباب

قريبة جدا فأسرعتا لالختباء خلف أحد األعمدة 

 ..حتى ينظران من القادم 

ت واكتسى املكان بالغربة ومسعتا صوت سعال حلظا

 .لعدد من األشخاص  وقفوا وراء الباب احملطم 
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التفت أحدهم وكان ممسكا فأسا بيده إىل البقية من 

 :خلفه صائًحا بصوت رختنق بالغبار

 !لقد وصلنا أخريا للكنز !! لقد فتح   -

حاول التقدم لكن شخصا آخر أوقفه جاذبا إياه من 

ال ميكن أن تدخل اآلن جيب أن ننتظر توقف  -: كتفه

بعض الوقت فالغرفة مغلقة منذ آالف السنني سننتظر 

 ..قليال حتى يتجدد اهلواء داخلها

لقد انتظرنا هذه اللحظة  طويال  وعندما !! أنتظر  -

 . وصلنا تريد مين أن أنتظر مرة أخرى 

اندفع الرجل بسرعة حنو فتحة الباب وما كاد خيطو 

داخل الغرفة حتى صرخ صرخة اهتزت هلا األرجاء 
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وارتعبت الفتاتني املختبئتني وهما تشاهدان ما جيري 

 ..أمامهما 

تراجع للخلف وهو ميسك قدمه متأملا وقد انسحبت 

 : الدماء من وجهه؛ فصرخ أحدهم برعب

 . هيا لنهرب من هنا  !!أمل أقل لكم ستصيبنا اللعنة  -

وكف عن هذا اهلراء ودعنا نرى ماذا أصابه ! اصمت  -

 ؟

تقدم حنو املصاب ليفحص قدمه اليت ميسك بها وقد 

 :خارت قواه فجلس على األرض يتصبب عرقا

 . إنها أثار لدغة عقرب   -
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 :صرخ آخر من ورائهما

 .. ال  أنظر هناك إنها أفعى الكوبرا  -

سريعا يف جسده، الذي أصبح  بدا واضحا أن السم قد سار

كقطعة قماش مبتلة من كثرة العرق؛ بدأت الربودة 

جتتاح أطرافه؛ والوعي يتسلل منه رويدا رويدا فلم يعد 

بإمكانه التحدث، أسنده صديقه على األرض والتفت 

 :لبقية الرجال حبزم

الوقت ليس يف صاحله،  أمامنا ساعة على األقل   -

 أظنه سيصمد إىل لنصل به إىل أقرب مستشفى وال

 .أن نصل 
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صمت اجلميع وكأن على رؤوسهم الطري ينظرون إىل 

 ... زميلهم الذي بدأت روحه رحلتها األبدية إىل بارئها 

 : دقائق مرت قبل أن يقول أحدهم

إنها إرادة اهلل لقد انتهى أجله وال أظن أن بإمكاننا  -

فعل أي شيء املهم اآلن أن نتصرف بسرعة علينا نقل 

جده بالداخل بسرعة مادام الليل يسرتنا سوف ما سن

حنمله خلار، السرداب إىل أن ننتهي ثم نعود به إىل 

 ...بيته بعد أن نطمئن على كنزنا 

صمت يف انتظار آراء زمالئه الذين بدا أنهم اقتنعوا 

حبديثه أو أن طمعهم وخوفهم كان أكرب من رغبتهم 

 .يف إنقاذه 
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اه إىل اخلار، فيما اقرتب اثنان منهم ومحاله ليخرج

 ..استعد البقية للدخول 

ومع استعدادهم كانت أمساء ونزهة تقفان على البوابة 

حتاوالن منعهم من الدخول، ولكن ما من مستجيب، 

اكتشفتا أنهما كانتا جمرد رذاذ متطاير كحبات 

 .. الرمال بالنسبة هلم

صرختا وحاولتا االقرتاب من أحدهم؛ همستا يف أذنه ال 

فالشر كامن يف الداخل؛ ولكن صوت املال  تدخلوا

 . كان أعلى من صوتهم  

وحينها ظهر أنوبيس وعيناه متتلئ شرارا ملتهبا ، ينفخ 

هواء ساما من فمه على أجساد مقتحمي  املقربة  
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فانطلقت أمساء حنوه حتاول منعه ، ملسته شعرت به 

 :وتوسلت إليه 

أرجوك كف أذاك عنهم، هم رجال ومن خلفهم  -

 .. أمهات وأبناء وزوجات حيتاجونهم 

 : حينها نظر هلا باندهاش ونظرة االنتصار يف عينيه 

!!. اآلن أنا الشر الكامن باملقربة !! اآلن أنا موجود  -

أخريا اعرتفِت بوجودي،  اسجدي لي وحينها سأعفو 

 .عنهم 

 :فرتاجعت  أمساء للخلف وهي تهتف 

ال لن أسجد لك أبدا ، أفعل ما شئت فهم من اختاروا  -

 . مصريهم 
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وحينها مسعت صرخة من نزهة وهي تنبهها ملا حيدث 

 :هلم، وهي تصرخ 

 .  لقد اخرتقت أجسادكم ! انتبهوا ! انتبهوا  -

فنظرت أمساء بدورها إليهم وهم حيملون اآلثار 

وخيرجونها وكأن عيونهما أصبحت ميكرسكوبا 

كائنات متناهية الصغر تشبه اجلعران  حيث. مدققا 

خترتق جلودهم وهم ال يشعرون بها ومن خلفهم أنوبيس 

يضحك ضحكته الشريرة املتقطعة ويتغنى 

 : بتعويذته 

 .. اخرتق السم جسدهم وانتهى أمرهم  -
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ولكن نزهة وأمساء كانتا  يف منطقة أخرى من 

لة التفكري، يف هذا الباب املفتوح أمامهما؛ والسماء املط

من خلفه، هل سيكون طوق النجاة حنو الفرار من هذا 

 ..الكابوس املخيف 

اندفعتا بسرعة للخرو، من البوابة متأملتني العودة 

حلياتهم الطبيعية ولكنهما وجدتا أنهما عادتا إليه من 

 .. جديد، وكأن كل الطرق يف النهاية ال تؤدي إال إليه 

وقفتا تتأمالن حاهلما كيف عاد بهما إىل هذه الغرفة  

ذات الطاولة  البيضاوية الكبرية وعلى رأسهما يقرع 

 .. الكؤوس ويتغنى بأغاني النصر 
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أنا حامي القبور وحارسها ، أنا صانع السم وناشره ، أنا  -

 . اإلله األعظم صاحب األساطري واالنتصارات 

ان لبعضهما ماذا نظرتا باندهاش إليه ثم عادتا تنظر

نفعل هنا ؟ ملاذا وقعنا يف اجلب املظلم الذي ال مفر منه 

 ؟ 

فسطعت الفكرة يف عقل أمساء بينما نزهة مازالت 

خائفة العتقادها الثابت يف اللعنة وتسلطها عليهما، 

ولكن أمساء اختذت القرار ، ملاذا اهلرب والشجاعة 

 ! أكثر الطرق فتكا بالعدو

 :اليت فهمتها ورددت كلمتها فنظرت لعني نزهة و 

 !املواجهة   -
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فتحركتا خبطوات ثابتة متجهتني إليه شاهرتني 

 .. سالحهما يف وجهه اجلرأة والشجاعة مالذهما  

سحبتا نفس الكراسي اليت قد جلسوا عليها من قبل،  

ونظرتا يف عينيه اليت ظهر عليها عالمات التعجب وقي 

خيف منه عقله يبحث عمن واجهه قبل ذلك ومل 

ولكنه مل جيد إال هاتني الفتاتني ذواتا القلب الشجاع 

 :وهما تقوالن له 

 ماذا تريد منا  ؟  ملاذا حنن هنا ؟  -

 :وهنا سكتت نزهة وأكملت أمساء وهي تقول 
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إن كنت تريد أن نعرتف بك، فلن نعرتف بك،  أنت  -

جمرد إله وهمي يف عقول الفراعنة، اخرتعوه 

 ذا تريد منا حنن ؟ ليربروا اعتقاداتهم، ما

أومأ أنوبيس برأسه لثواني ورفع نظره املخيف فجأة نظر 

 :لنزهة وقال 

 و أنِت هل توافقني كالم متيبسة العقل هذه ؟  -

 :فقالت نزهة يف عقل ورزانة كعادتها 

لقد قرأت عنك كثريا وأعلم مدى صدق وجودك  -

يف زمن الفراعنة وإن كنت ال أعلم ماهيتك هل أنت 

خلف قناع اإلله؛ أم شيطان جتسد يف بشر اختبأ 

هذه الصورة ؛ كي حيكم سيطرته على البشر، 
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ولكننا اآلن يف القرن احلادي والعشرين ومل نعد 

نعرتف بكل ما تقوله وهلذا يصعب على أمساء 

تفسري كل ما حيدث ولكين مقتنعة أن هناك 

لعنة وطالسم وتعاويذ تقرأ على جسد موتاكم 

شر على اللصوص ونابشي حتميها من تسلط قوى ال

 .. القبور 

سكت أنوبيس لربهة ونظر ألمساء نظرة أقل حدة 

 :ووجه نظره ثانية لنزهة وقال 

وهذا ال مينع أيضا أننا ننشر السموم البكتريية اليت  -

حتتفظ مبفعوهلا مادامت غري معرضة للضوء 

واهلواء على جدران املعابد والتوابيت وكل مكان 
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أكرب وقت ممكن حتى بعث  يف املقربة، حلمايتها

الروح يف اجلسد واستكمال امليت لرحلة البعث 

 .. والنشور 

 

 :فانتبهت نزهة له وقالت 

أتقصد أن اللعنة عبارة عن هذه السموم  -

 .. البكتريية فقط 

 :قال أنوبيس برتدد وتكرب 

اللعنة . .ال اللعنة مل تكن أبدا باملقربة أو بالتوابيت  -

تكمن يف عقولكم اجلاهلة اليت تبحث عن املال 

 .. حتى وإن كان بداخل جحور الشر والضالل
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وحينها ابتسمت أمساء النتصارها الزائف عليه وهتفت 

 :به وقالت

هذا أن كل تلك الطالسم السحرية ال فائدة  معنى -

منها وأنها جمرد ختاريف أقنعتم بها أنفسكم 

 وأقنعتم بها من عاش يف حضارتكم؟

وبينما هم يتبادلون أطراف احلقائق صدر صوت مرعب  

 ..كنداء البوق  

 :فانتفض أنوبيس قائال  

ولن ينتهي .. األمر مل ينتهي  بعد .. حان وقت الصالة  -

 ... قائق ستنكشف تباعا قبل الفداء بكم واحل.. 
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 (الفصل الثالث)

 

تركهما وحدهما يف هذه الغرفة الضخمة ذات األثاث 

 .. الذهيب واإلضاءة اخلافتة 

متاثيل ذهبية تطل عليهما من مجيع اجلهات، مأدبة 

ضخمة عليها من اخلريات ما جيعلك تنهم وتنهم حتى 

 .. تنام متثاقال من التخمة 

 شراب الطاقة األمحر ورائحته اليت  تتخلل احلواس،  

 وبالرغم من أنه ترك الغرفة وذهب للصالة إال

أن الفتاتني ال تزاال تتساءالن هل ما هما فيه حقيقة أم 

 خيال ؟

ظلت أمساء تتابع خياله الذي اختفى خلف باب الغرفة 

 :قبل أن تلتفت لنزهة متسائلة بسخرية

 فهل تصلي اآلهلة؟!! ذاهب للصالة يقول أنه -
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لكن نزهة مل جتبها بل مل تنتبه هلا من األساس وظلت 

 : صامتة تنظر إىل الالشيء

 نزهيت ماذا بك؟ -

 : انتبهت هذه األخرية من شرودها لرتد

 ال شيء فقط كنت  أفكر؟ -

 مب تفكرين؟ -

 :فجاوبتها نزهة 

تعلمني أن الفراعنة استخدموا السحر شأنهم شأن  -

 .ات اليت سبقتهم احلضار

مازلِت تعتقدين أن اللعنة هي نتيجة لتعاويذهم  -

 السحرية ؟

ليس متاما وإن كنت أظن أنهم اعتمدوا عليه  -

بشكل ما، ولكين فقط أتساءل إىل أي مدى 
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كانوا يؤمنون بالسحر ويستخدمونه يف حياتهم 

 ..العامة 

عادتا للصمت من جديد، تركت أمساء نفسها 

أما نزهة فتعلق  نظرها بالبوابة  لتسرتيح من التفكري 

 .. اليت دلف منها أنوبيس  للصالة 

فجأة انتفضت واقفة وقامت لتتبع أثره، فهتفت بها أمساء  

: 

إىل أين ستذهبني؟  هل ستتبعينه احرتسي فنحن ال  -

ماذا خيبأ لنا خلف هذا الباب، واألفضل أن  منعل

 .. ننتظر حتى يعود ليخربنا باحلقائق كما وعدنا 

غري أن نزهة مل جتبها ومل تلتفت هلا وكأنها كانت 

 . مسرية مل ترد عليها،  ومل تنطق بأي كلمة  

فاضطرت أمساء لقطع دقائق راحتها، أخرجت من 

حقيبة ظهرها زجاجة مياه لرتتشف بعضًا من حقيقة 
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مازالت تدركها، وسارت خلف نزهة حتاول إقناعها بعدم 

 .. معروفة االنسياق خلف حتركات أنوبيس الغري

فجأة وجدتا نفسيهما يف النهاية أمام بوابة الصالة 

، أسرعت أمساء حتذر سالضخمة اليت غادر  منها أنوبي

نزهة من التسرع ولكنها كانت كأنها ال تراها وال 

 .تسمعها وال تشعر بوجودها من األساس 

فتحت الباب فهبت عليهما ريح دافئة وهواء مغرب  

باألتربة، اقتحمته نزهة وخلفها أمساء ليجدا أنفسهما 

فوق سفح جبل عاٍل والليل خييم على السماء إال من نور 

 ... القمر اخلافت الذي ينري هلما العتمة  

 ،قمرية ةكان القمر بدرا يف متامه والبد أنهما بليل

اد وعيها الذي  سلب منها فنظرت انتفضت نزهة بعد أن ع

 : حوهلا لتسأل أمساء 

 .. أين حنن اآلن يا أمساء وكيف خرجنا من املقربة  -
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كانت أمساء منشغلة بشيء آخر حتاول تذكر ميعاد 

وصول نزهة وإن تطابق التوقيت فمعنى هذا أنهم جنوا 

 : فسألتها... وهذه هي الصحراء اليت ضاعوا فيها

ولك إىل القاهرة يا نزهة هل تتذكرين ميعاد وص  -

 ؟

 :سكتت نزهة قليال لتقول 

 ... نوفمرب تقريبا 22نعم كان يوم   -

 : فنظرت أمساء للقمر وتنهدت بضيق وقالت 

حنن يف .. وال زماننا ... إذا حنن لسنا يف أرضنا  -

 ... مكان آخر 

وعلى سفح اجلبل كان الصمت املطبق خييم على 

األجواء  ال يسمعا إال هزيم الرياح وعواء الذئاب، انتفضتا 

على إثر مساعهما لتلك األصوات املرعبة وارجتفتا 
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وانطبقت أفواههما وأطلق السراح للخيال لرسم مصريهما 

 .إذا ما هجمت عليهما الذئاب اجلائعة 

مسعتا همهمات ويف هذه اللحظة سكت كل شيء و

 . أصوات منتظمة 

إتباع مصدر  ىمل تكن لديهما وسيلة للنجاة سو

الصوت والسري خلفه،  تشابكت أيديهما وسارتا 

تبحثان عن مصدر الصوت، شعرتا للحظة أن العودة 

ألنوبيس ستكون أكثر أمانا مما هما فيه،  ولكن 

القرار ليس بأيديهما  فكل ما يفعالنه وكل 

قبال وكأنهما فقط مسريتان ملصري خطواتهما حمددة 

 …جمهول

استبشرتا خريا عندما اقرتبتا من مكان مضيء تسطع 

منه إضاءة تنري ما حوهلما من ظالم داكن، وأصوات 

اهلمهمات بدأت تعلو تدرجييًا كلما اقرتبتا من مصدر 

الضوء،  الذي بدا أنه باب ملغارة يف قلب اجلبل، اقرتبتا 
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لهما تعرفان ماذا حيدث حبذر لتختبئا متلصصتني ع

 .. بالداخل وملن هذه األصوات 

 !!ولكن ما رأوه كان أكرب من كل توقعاتهم 

فكل من باملغارة ساجدون لكائن غريب ؛ كائن 

 .. رخيف ؛ ذو جسد ضخم 

ووجه أمحر ناري وعينان جاحظتان سوداويتان 

سوادهما حيجب بياض عينية؛  يف رأسه شعر أشعث 

نني كبريين ملتوين للخلف؛  يتوسط الفراغ بني قر

 ... كائن شرير تشع عيونه ظلما وطغيانًا 

ارتعبتا عندما ذكرت نزهة من دون تقديم ملا سيذكر 

 : 

 لوسيفر -

 :نظرت هلا أمساء يف ذعر
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أتعين أن هذا لوسيفر؟؟ ال تقولي هذا؟ هذا هو  -

 الشيطان؟؟

 :فأومأت نزهة برأسها وقالت 

هذا هو الوصف الذي قرأت !! هو  نعم يا أمساء إنه -

 .عنه يف الكتب 

 :ارتعبت أمساء أكثر وقالت يف سرها 

 .سالم قوال من رب رحيم  -

وعندها استقام الساجدون الذين كان أنوبيس من 

بينهم، ومنهم الفراعنة ومنهم دون ذلك؛ وبعد انتهاء 

صالتهم انصرف اجلميع إال واحدا فقط كان يقف 

 .. يراقب املشهد 

عليه الرتف  رمتوسط العمر مبالحمه الوسيمة يظه شاب

من مالبسه الباهظة واجملوهرات اليت يتزين بها،  لكن 

وجهه كان صارما تشع من عينيه نظرة خبيثة قاسية 
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ال جمال فيها للرمحة؛ دعاه لوسيفر لالقرتاب منه مناديا 

 "..زاهاك"إياه باسم  

اقرتب حتى صار على بعد خطوة واحدة منه وكان 

يبدو عليه الثبات والقوة وكأن الصورة املرعبة لذلك 

 : الكائن الغريب ال تثري خوفه 

كما طلبت مين،  أريد   دنباوندلقد أتيت إىل جبل  -

 أن أعرف اآلن من أنت وماذا تريد مين؟ 

 :وبصوته اجلهور جاوبه 

اخرتتك .. ألرض لقد اخرتتك أنت من بني كل أهل ا -

لطموحك الذي ال نهاية له .. لقلبك القوي ولتمردك 

. 

 :فجاوبه الشاب حبرية 

 اخرتتين ملاذا بالضبط ؟ -
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ألعلمك سر املاجي ؛ لتكون أول شخص من بين  -

البشر الذي يتعلمه ، وستملك به الكون بأكمله 

 !!إنسه وجنه ؛ سيطوى  العامل حتت قدميك  ولكن 

 ولكن ماذا ؟ -

 قاهلا الشاب بتحفز  

،  فاملاجي ال جيب أن جيب أن ختضع الختباري أوال -

يتعلمه سوى الشخص املناسب، وإال فاملوت سيكون 

 .مصريك 

وأنا مستعد هلذا االختبار حتى قبل أن أعرف ما  -

 .يكون 

 : فابتسم لوسيفر وهو خيربه 
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االختبار هو أن تراني على حقيقيت،  ولو طرفت  -

عينك طرفة رعب واحدة أو أبديت ذرة خوف 

 .فسأقتلك فورا  

 ...أنا موافق  -

وفجأة أظلم الكهف إال من بعض الضوء اخلافت الذي ال 

ُيعلم مصدره؛ اقرتب لوسيفر منه خبطى بطيئة حتى 

وصل إليه لينحسر الشعر الذي يغطي اجلزء األكرب من  

 ..ه  ليكشف عن أبشع ما قد يراه بشر وجه

تكونت حبيبات من العرق البارد على جبينه لكنه 

حاول التماسك وتزايدت دقات قلبه بسرعة كبرية من 

بشاعة املنظر الذي يراه والذي مل ير شيئا أشد رعبا منه 

 .. لكنه مع ذلك حافظ على ثباته ومل تطرف عينه 

 : اسكامتالك نفسه وحاول أن خير، صوته متم

 من تكون يا هذا ؟؟ وأي لعنة أنت  -
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 أنا الشيطان .. أنا أمري النور .. أنا لوسيفر  -

عندها مل تتمالك الفتاتني أنفسهما وهما تنظران إىل 

بشاعة املنظر أمامهما لينسحب اهلواء من حوهلما فجأة 

وهما متمسكتان ببعضهما حتاول كل واحدة منهما 

 .. أن تستمد بعض القوة من صديقتها 

تتمنيان أن تفقدا وعيهما و تعودا لواقعهما،  أو حتى 

لتلك املقربة اليت حبسا فيها،  األمر كان أكرب من 

حتملهما،  حاوال الرتاجع،  حاوال االبتعاد عن هذا الغار 

وما فيه من قوى الشر اليت خربت عقول الكثري ودمرت 

 ..حياتهم 

قليلة كامتتني أنفاسهم لكي ال  تراجعا خطوات

يشعر بهم من بالداخل ولكنهما اصطدما بشيء ما يف 

استدارتا بسرعة  ، اخللف فأصدرتا تأوها مكتوما

 :وقالتا بصوت واحد 
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 !!أنوبيس  -

 :فتكلم بصوت خفيض وقال وهو ينظر للخلف

 . وهكذا بدأ السحر على أرضكم ، وهكذا انتشر  -

هذا الطالب اجملتهد نظروا للخلف مجيعهم فوجدوا 

وامللك الظامل يتلقى دروسه بتفهم وانتباه حماوال 

استيعاب الدرس بأكمله دون اإلغفال عن أي من 

 :أركانه فوجهت نزهة ألنوبيس احلديث وقالت 

 ... وماذا حدث بعد هذا  -

اقرتب منهما أنوبيس رافعا يده للسماء وهما ترجتفان 

ان به، أغمضا وأمرهما بإغماض أعينهم ففعال ما يؤمر

أعينهم وعندما صدر األمر هلم بفتحها فتحوها على 

 مشهد مهيب؛

بوابة ضخمة تفتح هلما تكشف عن مملكة  

 .. عظيمة بأعمدتها وزخارفها 
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 .. البهاء واحللي  يف كل مكان 

االبتها، والفرحة تزين أرجاء اململكة، الحظوا من 

 بعيد برجا كبريا وصل ألطراف السماء، كانت أمساء

صامتة حتاول أن تفهم ما تراه أمامها وال تستطيع 

تصديقه فقد شاهدت من قبل هذا الرب، يف صفحات 

 األنرتنت ،

أيعقل أنهم داخل اململكة البابلية وهذا هو الرب، الذي  

بناه النمرود  ليبلغ به أبواب السماء ،  سألت نزهة أنوبيس  

 : باهتمام

 أين  حنن اآلن ؟ وملاذا حنن هنا؟  -

 :جابها وهو ينظر ألمساء فأ

 اسألي صديقتك فهي تعرف جيدا أين حنن ؟ -

 :فانتبهت أمساء يف حينها إىل نزهة اليت تسأهلا 
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مباذا شردِت يا أمساء هل تعرفني أين حنن كما  -

 يقول 

 :فجاوبتها 

إن كان ما أفكر به صحيحا حنن اآلن داخل  -

 ..مملكة بابل القدمية 

بها سيدنا إبراهيم وجناه  هذه اململكة اليت ُعذب  -

 ... اهلل من النار اليت أوقدها له امللك النمرود

وبينما هم يتبادلون احلقائق حتى ألقى أحدهم بني 

يديهم أكياس الكابرا املليئة بامللبس واحللويات 

البابلية األخرى؛ وصرخ بهم أسرعا لتشهدا زوا، الشمس 

 . والقمر 

شرفة القصر املهيب أسرعا مع املسرعني فخر، عليهم من 

مل يكن سوى ذاك الشاب الذي  يملك بهي الطلعة والذ

رأوه من قبل، هذا امللك  هو زاهاك  واملسمى بالنمرود 
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وجبانبه قمر ساطع أمرية مل ُيَر مجاهلا من قبل ختطف 

 .العيون ببهائها 

 :هتفت نزهة قائلة

أليست هذه مسرياميس صاحبة متثال احلرية   -

 الشهري  ؟

ميع يسجد له حتى أنوبيس هم للسجود له، كان اجل

بينما وقفت الفتاتني تراقبان ما حيدث؛ ليتبدل املشهد 

يف ثواٍن قليلة لفوضى عارمة  الكل يسرع ليختبئ يف 

البيوت فاحلرب كائنة واهلالك قريب والسماء حتاربهم 

 ..جبيش من البعوض الذي مل يَر من قبل 

 : صرخت نزهة يف أنوبيس 

 اآلن أخربنا ؟  ماذا حيدث -

ذعر اهلاربني من  هفقال أنوبيس وهو هادئ ال يصيب

 :حوهلم يف شيء 
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بعد اخلضوع للوسيفر  ضَملك النمرود خزائن األر -

وتعاليمه وأتقن سحره؛  أصبح ملكا ملمالك األرض 

مجيعها مباهلا وإنسها وجنها ووصل به الغرور بعد أن 

توهم أنه امتلك األرض وما عليها بالتطلع حملاربة السماء 

 .فبنى هذا الرب، العظيم حتى يصل إىل أبواب السماء 

 

ه ولكن األمر مل يدم بسبب حلم أزعجه وفسر 

املفسرون بولد سيولد يف هذه األرض سيناطحه يف 

 .. الوصول إىل السماء ،  فأمر بقتل مجيع املواليد الذكور 

ومع ذلك أتى هذا الصيب وكرب وواجه امللك حبقيقته 

وبأنه جمرد ملك ظامل جترب يف األرض وأن إله السماء 

سيعاقبه فأقام له نار ووضعه بداخلها  وأمر النار لتحرقه 

ها كانت بردا وسالما على من بداخلها،  فها، ولكن

 :النمرود وغضب وذهب للوسيفر يعاتبه 
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أين كانت تلك القوة املطلقة اليت تدعي؟ كيف  -

لنار مستعرة أال حترق إنسيا من حلم ودم؟أين هي 

 هذه القوة؟  لقد صعدت السماء فوق السحاب بربجي 

ومل أجدها ، وهبطت معك إىل أسفل السافلني  ومل 

أجدها ، أنت كاذب؛ وحقري؛ خدعتين  وأنا صدقتك 

 .أقسم أني ممزقك إربًا فور إجياد هذه القوة 

وبذلك أعلن مترده على معلمه  األول واإلله األعظم 

 .. له بعدما فشل يف إخضاع إبراهيم

ومن هنا بدأت نهايته خسر قوته املخولة بسبب 

 . لسحر فخسر األقاليم وكثريا من املعارك وقلت قوته ا

ومن بعيد الحظوا فوجا من البعوض يهجم عليهم فصرخ 

 بهم أنوبيس

 !!!! أهربا  -

 :فصرخت أمساء به 
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 .. أولسنا غري مرئيني هلم  -

 :قال أنوبيس وهو يهرب 

 !بلى البعوض يرانا  -

فسحبت أمساء يد نزهة وأسرعتا للهرب خلف أنوبيس ال 

تعرفان ماذا أصابه حني رأى البعوض أخاف على نفسه 

أن يصيبه مثلما أصاب النمرود فتستقر بعوضة يف 

 ..رأسه املمسوخ فتعكر صفو تفكريه 

ال تعلمان  ولكنهما أسرعتا يف كل األحوال خلفه   

تعدوان متفادين اجلثث الساقطة من جيش النمرود 

حتى خرجوا للصحراء وظل أنوبيس يعدو مسرعا وهم 

خلفه وقد الحظوا أن األجواء أصبحت صافية واختفت 

وما إن بدا هلم غار  ..اململكة حبربها وشرها وبعوضها 

يس وقلت سرعته إىل أن صغري يقرتب حتى أبطأ أنوب
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انعدمت عند بوابة هذا األرض وانطرح أرضا يلتقط 

 :أنفاسه فقالت نزهة له بغيظ  

 .. أين قوتك يا إله املوتى واحلياة اآلخرة  -

 :فنظر هلا بوجهه البشع يقول

قوتي تكمن يف مملكيت وما حنن فيه اآلن ال  -

 .. زماني وال ملكيت أنا هنا مرشد لكما  فقط 

سهم واستقرت صدورهم فقالت أمساء وهي هدأت أنفا

 :تنظر لباب املغارة املغلق  خلف ظهورهم 

 .. أهذا الباب هو باب مقربتك  -

 :نظر للباب خلفه وقال هلا 

مغارة الشيء .. هذه املغارة هي مغارة التضاد  -

وفيها نبع مييز .. هي مغارة احلقيقة .. وعكسه 

 .. الصاحلني ويدحر نفوس الظاملني 



 

 - 81 - 

 :مساء ضحكة استهزاء وقالتفضحكت أ

أال ختاف أن تدخل فيه فتدحر كما دحرت العقول  -

 .. بتعويذاتك الفاشلة ومعتقداتك اخلاطئة 

فزجمر وجهه وتسعرت عيناه واقرتب من وجه أمساء 

 :وهي ثابتة ال تتحرك ولكن بداخلها يرجتف وقال

ال تثريي غضيب فتصيبك لعنيت وكل من يقرتب  -

 .منِك 

 :لتهدأ حدة املوقف فوجهت له احلديث فتدخلت نزهة 

أمساء ال تقصد بالتأكيد هي عنيدة فقط ؛   -

 . أعذرها 

 :فهتف بهم بغضب قائال 

إن مل تطيعوني فاذهبا لتجدا رخرجا لكما إىل عاملكم إن  -

استطعتم ، وإن اتبعتموني فال تعاندوني فعنادي سيصيبكم 

 .مبا مل تستطيعا اخلالص منه طيلة حياتكم  
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 (الفصل الرابع)

 

 

 :التفتت نزهة تتطلع إىل املكان بتساؤل

أين حنن؟ ال أظن أننا ابتعدنا عن مملكة بابل   -

 أليس كذلك؟

 : أجابها أنوبيس بصوته الضخم

 بالفعل حنن ال نزال يف بابل  -

انتبهت أمساء إىل شيء ما فأشارت إىل املغارة أسفل اجلبل 

 :القريب منهم 

 انظروا هناك ذلك احلجر شكله غريب جدا    -
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 :نظرت نزهة إىل حيث أشارت أمساء وهي تدقق النظر 

 .. أنت حمقة فعال  -

ثم التفتت إىل أنوبيس وقبل أن تسأله كان قد وقف 

واستدار ليوليهما ظهره رافعا يديه ورأسه إىل السماء 

مسكا ببعضهما وقد أدركتا تفأسرعت الفتاتني لت

رف رحلة جديدة،  وما هي إال حلظات أنهما على مشا

حتى ثارت الصحراء من حوهلم بزوبعة من الغبار الذي 

أجربهما على إغالق أعينهما واالحتماء ببعضهما 

 .البعض
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وكما ثار كل شيء فجأة عاد للهدوء مرة أخرى، نظرتا 

حوهلما لتجدا أنهما قد صارتا أمام باب املغارة العجيبة 

 يسد منفذ الدخول إليها، املغلقة حبجر ضخم والذي 

التفتتا لتسأال أنوبيس لكنه أشار هلما بأن عليهم 

 .االنتظار ملعرفة احلقيقة 

فامتثلتا ألمره وجلستا يف انتظار أن يفصح هلما عن 

 ..احلقيقة أو لتظهر بنفسها 

مر الوقت وتوسطت الشمس السماء وتعامد شعاعها على 

 .. هذا الغار احملتمني بظله 

ورغم التعب الذي متكن منهما ورغم أنهما ال تزاالن 

تشعران باخلوف منه؛ إال أنه مل  يكن بإمكانهما  
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الذهاب عنه أو تركه فهذه الصحراء ليست هلما وال 

تعرفان عنها شيئا، وإن ختطيا احلاجز الذي رمسه 

أنوبيس هلما يف ثورته األخرية عليهما لتاها بقية 

 عمرهما وماتا 

 ...ن عن مكان حتتميان به وهما تبحثا

مل يكن بإمكانهما فعل شيء  إال الرضوخ له وألوامره   

غري أن حرارة الصحراء والعرق الذي يتصبب منهما كان 

قد استنفذ طاقتهما ،  ومل يعد معهما سوى رشفات 

 .قليلة من املاء املتبقي هلما من واقعهما 

وا وفجأة رأوا سيل من البشر  يتوافدون عليهم ليقف 

منتظرين أمام بوابة الغار املغلقة ، مل ينظر إليهم أحد، 
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بل مل يروهم من األساس، كانت أشكاهلم رخيفة؛ 

شعورهم طويلة ، وعيونهم مكحلة بكحل أسود 

 . ثقيل يربز الشرور يف عيونهم وحيدد اجتاهها 

كل واحد منهم حيمل كيسا كبريا ممتلئا عن آخره 

 ..  باحلبوب اجلافة

يعهم أمام باب املغارة ينتظرون ومل تكن جتمهروا مج

الفتاتني تعلمان  ماذا ينتظر هؤالء األغراب ذووا الشكل 

 ..املخيف 

مل تأمنا  غدر وجوههم فأقبلتا حتتميان بوحشهم 

 :هامستني له.. وعدوهم 

 من هؤالء؟   -
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وفجأة تبدل املشهد أمامهما فصدر صوت عظيم مضخم 

 ..تهتز له األبدان 

د املنتظرة وحتركوا واصطفوا خلف فاهتزت األجسا

بعضهم بسرعة رهيبة وكأنهم يعلمون قوانني املكان 

ال يهمهم من يقف يف األمام ومن يقف باخللف رغم طول 

الطابور وختطيه حد املنطقة املظللة ، كان اجلميع 

ينتظر، حتى بدأت املغارة تفتح أبوابها لتستقبل هؤالء 

 .الوافدين إليها 

ن مشهد   فتح املغارة،  كان مشهدا مهيبا بهتت الفتاتان م

جبارا فقد ارتفعت الصخرة فجأة مبفردها وكأنها بوابة 

إلكرتونية ليندفع اجلميع إىل الداخل بسرعة كبرية 
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وكأنهم خيشون أن تغلق من جديد قبل أن يتمكنوا  

 ..من دخوهلا 

ومل يكن ما رأوه يف اخلار، يشكل شيئا أمام ما رأوه  

 ..يف الداخل 

فتحت املغارة على مشهد جبار كانوا هم وأنوبيس أول  

من دخل إليها ،  مل يرهم حراس املغارة ومل يالحظ أحد 

دخوهلم،  فقد مروا من خالل اجلمع كأنهم جمرد طيف  

 .شفاف  ال يرى 

كانت مغارة غري كل املغارات اليت رأوها من قبل  يف أي  

مكان وعلى مواقع  األنرتنت،  فقد كانت مهيبة   

وكبرية جدا وكأنها قصر حتى تكاد تنسى وأنت 
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بداخلها أنك بقلب جبل ، سقفها بعيد جدا عن الرؤوس ، 

جيري مبنتصفها نهر أوله عند أقدامهم،  ونهايته يف 

ماء عذب قريب،  اجلدران تبدو األفق، ينبع من نبع 

 .وكأن بها شيئا رختلفًا 

كانت عبارة عن جمموعة من الصخور الضخمة 

لكنها مل تكن صماء ككل الصخور،  بل هي مليئة 

بنتوءات صخرية صغرية جتتمع مع بعضها وتشكل 

 . أشكاال وزخرفة مميزة وكأنها رمست بيد فنان مبدع 

دخول كانت رحيها طيبة وليست رخيفة، قبل 

الوافدين على املكان ،  ولكن ما إن دخوهلا حتى بدأ  
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األمر  خيتلف، بدأ الصفاء يشوبه شيء من الوحشة 

 ..واالختناق 

إال أن ظهر رجلني مل تراهما الفتاتني إال كتلتني من 

لوافدون واحدا تلو اآلخر االنور مقبلني عليهم،  فدخل 

 .ينظرون للرجلني بانبهار وإعجاب شديد

ميع يف انتظار أوامر الرجلني واللذين تقدما وقف اجل

حنو اجلمع وهما حيمالن جرة ممتلئة مباء النهر اجلاري 

باملغارة وطلبا من الواقفني التقدم تباعا،  كلما تقدم 

أحدهم يرشون على وجهه ببضع قطرات من املاء الذي 

 معهما، 



 

 - 91 - 

فمن يستمر  على حاله يسمح له بالدخول ومن يتغري 

وجهه يتقدم منه بعض احلراس  ليأخذوه  لونه ويسود

 ..بعيدا 

نظرت الفتاتان ألنوبيس باندهاش وجترأت أمساء بسؤاله  

: 

 أين حنن وماذا حيدث هنا؟ -

 :فقال أنوبيس 

هذا اختبار الوالء من مسح له باملرور فقد قبل يف  -

 . طرد إىل اخلار،ياملغارة والباقي 

 :أرادت أمساء أن تفهم 

 هذا ؟ وما هو هذا املكان الغريب ؟ وما معنى -
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كانت نزهة حينها تنظر حوهلا وهي صامتة؛  انتبهت 

هلا أمساء وشعرت وكأنها يف عامل آخر ورمبا زمن أخر،  

ولكن أنوبيس انتشل الفتاتني من شرودهما وقال هلما 

 . انظرا إىل  احلائط وحينها ستعلمان أين حنن 

 :مجلة فالتفتتا ملكان إشارته لتقرأ عليه 

 ..من فنت بنا فليس منا " 

 "من فنت بنا فقد كفر 

 :صمتت أمساء ثوان تتأمل الكلمات وهي تقول 

 هاروت وماروت ؟؟ -

 : وحينها نظرت هلا نزهة باندهاش 
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كأنين أعرف هذه املغارة أظنين قرأت عنها من قبل،  -

 : فجأة انتفضت برعب 

 .. مغارة دانيال   -

 :واحد فنظرتا ألنوبيس وقالتا يف نفس 

 .. مغارة السحر  -

 :ضحك أنوبيس ضحكته املستفزة قائال 

نعم هذه مغارة السحر أو مبعنى أصح مدرسة  -

السحر؛ أمل تريدا أن تعرفا أصل السحر وتعاويذه ؟ 

البد إذا أن نعرف نشأته وسريته ملعرفة عالقته  

 .  باحلضارات 
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عت الفتاتان صوت البوابة احلجرية يغلق فهمتا مس

ولكن أنوبيس منعهما موضحا أن مهمتهما مل خلرو، اب

 ...تنتهي بعد

فكان االندهاش سيدهم، هم اآلن حمبوستان مع  هاروت  

وماروت يف مغارتهما، شيء يدعو للفخر ولكن 

يصاحبهم يف هذا احلبس أكرب السحرة يف مملكة 

سحرة تعلموا السحر على يد النمرود والذي تلقاه .. بابل 

ر الشيطان األعظم،  ومرشدهما أمامهم على  يد لوسيف

يف هذه املغارة هو أنوبيس إله املوت عند الفراعنة ، ما هذا 

القدر الذي ألقى بهما يف هذه اهلوة وماذا ينتظرهما يف 

 .هذه املغارة 
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حاولتا التأقلم بعد غلق البوابة،  فتقدمتا إىل الداخل  

وهما تتطلعان حوهلما لتتعرفا على املكان بشكل 

 .. مفصل 

كانت املغارة مليئة بالصخور العظيمة واملتفرقة على 

اتساع املغارة ،  بأشكاهلا العجيبة اليت مل تر يف أي 

 ..مكان آخر يف العامل 

ومع إغالق األبواب عليهم زادت وحشة نفوسهم، وبعد 

تفقد املغارة وهذه الرسومات  والطالسم املتفرقة على 

كان،  خاصة اجلدران ، والعبارات املكتوبة يف كل م

 تلك العبارة اليت تكررت كثريا يف كل األرجاء 

 " ..إمنا حنن فتنة فال تكفر"
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فجأة أصطف الوافدين ينظمهم جمموعة من الرجال 

مل يكن الوافدين رجاال فقط .. املساعدين للنورانيني 

بل كانوا رجاال ونساء كبارا وصغار على اختالف 

دمون من هيئاتهم وأشكاهلم واليت توحي بأنهم قا

. أماكن رختلفة ومن طبقات اجتماعية رختلفة أيضا

كل منهم يتمنى أن يتعلم  سحرا خارقا يعلوا فوق 

سحر املنجمني واملعربين وعابدي النجوم والكواكب 

 .والشمس والقمر 

متطلعني للتعرف على العامل اآلخر ومصادقة عامل اجلن 

 .  والعفاريت ، ولكن األمر اختلف منذ اللحظة األوىل
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كانت أمساء ونزهة منزويتني يف ركن خفي من 

املغارة تشاهدان  ما حيدث ،  وألول مرة ملا تشعرا باخلوف 

بقدر شعورها بالرهبة من املكان ومن أصحاب املكان  

لكن األمر مل يدم طويال، ففجأة ُسمعت أصوات 

همهمات خفية كانت تسمع كأزيز النحل بصداها 

هواء دافئ جيوب املكان  الذي يبعث الرعب يف القلوب،

وأصوات اهلمهمات يتزايد وكأن هناك أناس آخرون 

 .. يتكلمون يف اخلفاء 

 ...رغم أنه يف الواقع الكل صامت وال أحد يتحدث

شعرتا أن هناك كائنات غريهم تتكلم يف اخلفاء، 

فأخذتا تتلفتان ميينا ويسارا كأنهما تبحثان عن 
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ليطبق عليهما  مصدر هذا الصوت؛ وشعور الرعب يتسلل

ومل تكونا بأفضل حال من هؤالء الطالب الذين بدا 

ارجتافهم ورعبهم واضحا جدا، وبدأوا يقرتبون من 

 .. بعضهم 

 :تعالت األصوات فصرخت أمساء يف أنوبيس بهلع 

 .. أخرجنا من هنا  -

فضحك هو اآلخر ضحكته املستفزة وكأنه كان 

 ... يستمتع خبوفهم ويستمد منه قوته 

الصخور فجأة وخرجت من مكانها ساحبة يف اهتزت 

 ..الفضاء  
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حتركها أيدي النورانيني لتوجيهها وحبركة واحدة  

منهم حتطمت الصخور يف اهلواء على رؤوس الوافدين 

 الذين انتفضوا من حتتها

 ..  الهثني احلياة  

وهنا فقط ظهرت كائنات أخرى قد حتطمت الصخور 

مح ، غريبة وألوانها فوقهم ، كائنات غري منتظمة املال

محراء ، فهم اجلميع أنها هي األصوات املهمهمة يف اخلفاء 

وفهم الوافدون أن ما سيتعلمونه يف الداخل شيئا مغايرا 

لكل ما ميارس يف اخلار، ، هو علم يفوق علوم السحر 

األخرى ويعلوا عليها ويبطل أثرها   علم يفرق بني 

 .املعجزة وبني أالعيب لوسيفر وأعوانه 
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تفرق اجلميع بعد هذا الدرس كل إىل غرفته احلجرية 

يعلم أنه سيخر، من هنا ساحرا رختلفا تعلم على أيدي 

 .املالئكة املوكلني من اهلل باإلخبار 

فجأة أظلم املكان وامتأل برائحة كريهة وأصوات 

مرعبة؛ شعرت أمساء برجفة تسري جبسدها فاقرتبت 

 .. من نزهة لتتمسك بها واليت مل تكن بأفضل حال منها

 : تساءلت نزهة بصوت مرجتف

 ما الذي حدث وماذا سيحدث هذه املرة ؟  -

 : فجاءهما صوت أنوبيس من خلفهما مباشرة

ذي تعلمه هؤالء الوافدين هنا يف اآلن ستعرفون ما ال -

 ...هذه املغارة 
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بدأ النور يعود شيئا فشيئا ليضيء املكان ولتظهر معامله 

ليكتشفا أن شكله قد تغري وصار رخيفا ويبعث على 

 ..االنقباض 

تطلعتا حوهلما لرتيا هؤالء الوافدين وقد ارتكن كل 

منهم إىل صخرة يقرأ ما كتب عليها وجبانبه كائن 

املالمح مل تعرفا ماهيته،  أهو جان أم شيطان أم غريب 

 .تابع له من العامل اآلخر لينفذ ما بها من تعليمات 

التفتتا إىل أنوبيس ويف نظراتهما العديد من التساؤالت 

 : ليجيبهما

على كل صخرة من هذه الصخور يوجد طلسم من  -

الطالسم اخلاصة بالسحر األسود مع كل التعاليم 
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خدمته واستخدامه وكيفية اخلاصة بكيفية 

العمل به واالستفادة منه حيرسه خادم مكلف به؛ 

كل واحد من هؤالء الوافدين الراغبني يف التعلم 

خيتار أحد هذه الطالسم فيقضي معه عدة أشهر 

ينفذ ما يطلبه منه حتى ينكشف له خادمه 

فيأخذ عليه العهود واملواثيق ليظل يف خدمته 

ليس بهذه لسهولة وليس  ويأمتر بأمره، ولكن األمر

كل من حياول التعلم ينجح يف ذلك ومن يفشل  

يعاقبه خادم العامل اآلخر ويكون مصريه املوت أو 

 ..اجلنون
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جحظت أعينهما وهما تنظران إىل كل هؤالء الذين 

انكبوا على الصخور السحرية قبل أن تنطق أمساء 

 :باستغراب

بل ولكن هاروت وماروت مل يعلما الناس السحر   -

 حذروهم منه فكيف يقبلون عليه هكذا؟

ضحكة جملجلة أطلقها أنوبيس ثم قال بعد أن هدأت 

  :ضحكته

لقد دجموا ما تعلموه مع السحر السفلي ليتناسب  -

مع أهوائهم ورغباتهم، أمل أقل لكم أن اللعنة 

كامنة يف قلوبكم بين البشر، فأنتم من تطوعون 
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لشر قوى الشر لرتضي شهواتكم وأطماعكم ،  ا

 . . هي اللعنة الكامنة  يف نفوسكم 

وبينما الطالسم تقرأ والتعاويذ تلقى،  والتالحم يزداد 

 .. بني اإلنس واجلن لتطويع قوى الشر 

 ..بدأ صوت غريب يتسلل مسع نزهة 

نغمة غريبة ليست للمكان وال للزمان ولكنها مألوفة 

 ..  على مسعها تشعر أنها مسعتها من قبل 

بدأت صورتها ختتفي تدرجييا من املشهد وبدأت أمساء 

تستعجب مما حيدث هلا، انتبه اجلميع  هلم، السحرة 

واملردة واملشعوذين، اختفت نزهة فجأة فصرخت أمساء 

 : بأنوبيس  
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 أين ذهبت نزهة؟!! نزهة   -

 :التفت أنوبيس حوله بفزع وقال 

 . البد أن نهرب اآلن قبل أن يكتشفوا أمرنا -

 :جرت أمساء به فانف

 !أين أهرب وأترك نزهة هنا ؟  لن أحترك من هنا بدونها  -

فسحبها من يدها وزاد يف سرعته وهو الوحيد الذي يعلم 

ما مدى اخلطر الذي يكمن يف تظافر قوى الشر 

 ..لينتقموا ممن تلصصوا عليهم 

البد أن خيتفوا من املشهد أمساء تركض وهي تبكي 

 :وتصرخ 
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 .. نزززهة  -

 :وفجأة أفلتت أمساء يده وصرخت به 

 ؟ لن أذهب بدون نزهة أين هي؟  وألين سنذهب -

فقال بصوته املضخم وهو يشري مبخالبه الطويلة على 

 :رأسها 

صديقتك خانتك وجدت طريق العودة وذهبت البد  -

 .. أن تسرعي قبل أن يلحقوا بنا 

 :مل تصدق أمساء  هذه املكيدة 

 . نزهة بي هذاأنت كاذب استحالة  أن تفعل  -
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ازداد الصوت ارتفاعا وارجتفت األرض من حتت أقدامهم 

فنظرت خلفها فوجدت حشدا من كائنات مفرتسة 

 . تركض خلفهما 

أسود ومنور وكالب متوحشة؛ تهب لالنتقام منهم؛  

فركض أنوبيس وركضت خلفه أمساء بدون تفكري 

 :وهي تردد .. 

  ...أنت كاذب استحالة نزهة تفعل بي هذا  -
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 (الفصل اخلامس)

 

أصوت وهمهمات تصل إليها مبهمة بعيدة وكأنها ختر، 

من قاع بئر عميق، فتحت نزهة عينيها بصعوبة بالغة 

 ..وكأن جفنيها أغلقا مبادة الصقة 

ضوء ساطع وقوي فوق رأسها جعلها تدير رأسها لرتى 

أشباحا بيضاء متشي يف كل اجتاه وأصواتهم تتداخل 

 : كلماتلتصل إليها بعض ال

 ..."الطبيب ... أسرع... لقد فتحت عينيها "   
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كانت تبحث بني األصوات عن صوت تعرفه، عن 

 .صديقتها أمساء لكنها مل تسمع هلا صوتا 

كبري برأسها لكنها بدأت تدرك أنها رمبا  شعرت  بثقل

قد عادت لواقعها أخريا، وبسرعة هامجتها التساؤالت 

كيف عادت؟ وأين هي اآلن؟ والسؤال األهم الذي كان 

 يدور يف رأسها هل عادت مبفردها أم مع أمساء؟

حركت وجهها ميينا كانت أمساء مازالت ترقد جبانبها 

اولون إسعافها هي جثة هامدة بدون وعي واملسعفون حي

 ..األخرى 

فتملكها خوف شديد  وهي تتخيل أن أمساء  ال تزال 

عالقة يف ذلك العامل املخيف مع ذلك الكائن املرعب 
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فأغمضت عينها بقوة ترغب يف العودة إىل حيث 

 ...تركتها ، فال ميكنها أن تعود مبفردها 

مسعت تلك الكلمات ترتدد يف أذنيها فرددتها دون 

 :تفكري

 م ، يا بنات أنوبيس،سال

 فإنكن يف أعالي السماء

 مرافقات توت، على درجات السلم

 انفتح يا طريق أوناس ، دع أوناس مير

وكأنها جنحت يف مساعها فسرعان ما بدأ الشعور 

باالنسحاب يعود إليها، وكأن شخصا ما يشد روحها 

لتتبعه دون مقاومة، فتحت عينيها هذه املرة لتجد 
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 يرتك هلا جماال للرؤية، حاولت الظالم الدامس ال

النهوض تتلمس احلائط الذي وجدته خلفها حتى 

جنحت يف الوقوف؛ دقات قلبها تزايدت بسرعة رهيبة 

 :وهي تنادي على أمساء دون جميب

 هل أنت هنا؟ أين أنت ؟؟.. أمساء .. أمساء  -

متسكت باحلائط وحتركت ببطء شديد وهي ال ترى 

 .. نفذموضع خطواتها تبحث عن أي م

******************** 

كانت أمساء ال تزال تركض هي وأنوبيس يف ذلك 

القبو املخيف، ومن خلفهم تركض تلك الوحوش اليت 

أتت من الال مكان أسود وكالب وزاد األمر عليها 
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صعوبة أن امتألت األرض حبشرات فرعونية تشبه 

 :اجلعران، صرخ أنوبيس بها 

 .. أسرعي لكي ال تسقطي بني رخالبهم  -

ولكنه مل يدرك أن قصر قامة أمساء بالنسبة له كانت 

على التقدم لتسقط بالفعل بني رخالبهم وليتسلقوا  0

خلسة وبسرعة رهيبة على أقدامها،  وقفت لتقاومهم 

ولكنها كانت جمرد مقاومة واهية صرخت به 

 :مستغيثة

 !!أنقذني يا أنوبيس  -
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لريى أمساء ومل يعد يظهر منها غري وجهها فالتفت خلفه 

املذعور وباقي جسدها كان مغطى بالكامل 

 :باحلشرات فاستقام ورفع صوجلانه ونظر للسماء  

أيها اإلله العظيم أنزل علينا بركاتك وامحي رعاياك 

من النفوس الشريرة قبل أن تضلل احلق وتطمس 

 "احلقائق

حنوها حيث فأنري  صوجلانه  بنريان ملتهبة ووجهه 

 .. كادت احلشرات أن تلتهمها  

لتهرب احلشرات فجأة ومن خلفهم احليوانات املفرتسة 

خائفني من قوة النار املشتعلة اليت أحرقت أجسادهم 

بثواٍن وسقطت أمساء أرضًا خائفة مرتعشة باكية ، 
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تنظر له بنظرة امتنان وشكر مل ينلها منها منذ أن 

 ...اختطفهما 

******************** 

فجأة مسعت نزهة صوت جلبة وبدأ النور يتسلل إىل 

املكان شيئا فشيئا لتجد نفسها داخل كهف ضيق 

كأنه نفق حتت األرض جدرانه مظلمة قامتة أثارت 

الرعب يف نفسها خاصة أنها وألول مرة جتد نفسها 

 ..وحيدة بدون صديقتها أمساء يف هذه الرحلة الغريبة 

زاد النور وبدأت الرؤية تتضح ومسعت صوت خطوات 

تقرتب حاولت االنزواء يف ركن ال يراها فيه القادم حتى 

 ..تتأكد إن كانت مرئية له أم ال 
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فجأة ظهر أمامها رجل ضخم حليق الرأس، بل أن وجهه 

بدا حتت ضوء املشعل الكبري الذي حيمله  خاليا من 

الرعب يف نفسها  الشعر بدون حواجب أو رموش مما أثار 

 ..يرتدي مالبس كتانية بيضاء 

اندفع إىل الداخل متقدما خبطوات متوجسة ومل ينتبه 

لتلك القابعة يف النفق واليت حلقت به عله يرشدها إىل 

رخر، من هذا الفخ الذي وجدت نفسها حمبوسة بداخله 

.. 

واصل سريه حتى وصل إىل بوابة حجرية مغلقة 

ببعض الرتاتيل اليت مل تفهم فتوقف عندها وأخذ يتمتم 

منها نزهة وال كلمة لكن صوته جعل  رعبها يتزايد 
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أضعافا حتى أنها فكرت يف الرتاجع عن مالحقته 

لكنها غريت رأيها حني نظرت خلفها ورأت الظالم الذي 

 ..غطى املكان بالكامل 

استمر يف القراءة وهو يضع إحدى يديه على البوابة 

 . ء مصدرة صوًتا قوًيا اليت ما لبثت تنفتح ببط

وما كاد يضع قدمه ليدخل من الباب املفتوح حتى 

اندفع حنوه طائر ضخم أسود اللون فاردا جناحيه حماوال 

 ..اهلجوم عليه 

صرخت نزهة عندما شاهدت ذلك الطائر املرعب يهجم 

على الرجل حماوال الفتك به، لكن هذا األخري مل 

حيمله وظل يستسلم وهامجه بدوره باملشعل الذي 
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يوجه إليه الضربات بالنار املشتعلة وفجأة اختفى 

 ...كأنه مل يكن وكأنه جمرد سراب 

تابع سريه حنو الداخل فيما انزوت نزهة مرتددة يسيطر 

عليها رعب شديد من هذا اجملهول الذي ختوضه؛ لكن 

رغبتها يف البحث عن أمساء كانت هي األقوى، 

 وح أمامها، فتحركت حبذر لتتجاوز الباب املفت

مل يكن ما وراء الباب مبختلف عما كانت فيه فقد 

وجدت نفسها جمددا داخل سرداب مظلم   ضيق طويل،  

مسعت أصواتا غريبة فرفعت رأسها لتتفاجأ بسرب من 

اخلفافيش انطلقت من السقف،  انبطحت بسرعة على 
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األرض وهي ختفي رأسها بني ذراعيها مغمضة عينيها، 

 ربات تلك الطيور املخيفة تنتظر أن تشعر بض

لكنها مل تشعر بشيء فقط كانت تسمع أصواتها،  

رفعت رأسها فرأت اخلفافيش تهاجم ذاك الرجل وهو 

يدفعها مرة أخرى مبشعله، وكلما المست النار أحدها 

إال وتبخر يف احلال إىل أن تبخرت مجيعها الواحدة تلو 

 .األخرى 

ليت ختتفي وقفت نزهة مستغربة من هذه الكائنات ا

بهذه الطريقة العجيبة وكأنها جمرد كائنات وهمية 

 ..وليست حقيقية 
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تابعت مالحقتها للرجل الغريب الذي مل يتوقف ومل يبد 

عليه اخلوف أو الرتدد وهو ينطلق باجتاه هدفه الذي ال 

 .تعرفه،  لكن أصبح لديها فضول شديد ملعرفته 

رتبت نزهة فجأة توقف؛ وقد زادت اإلضاءة يف النفق، اق

منه حبذر لرتى خطا مشتعال من النار يغلق الطريق 

 ..أمامه 

******************** 

وبعد أن متالكت  أمساء نفسها وبدأت تستوعب أن 

أنوبيس إله املوت وامُلِختطف هلم قد أنقذ حياتها تغريت 

نظرتها له وبدأت تشعر أنها يف مهمة، ولكنها ولثواٍن 



 

 - 120 - 

... ومل ترى  ما عاشته أمساء  محدت اهلل أن نزهة اختفت

 :فنظرت ألنوبيس وسألته 

 ملاذا يركضون خلفنا؟ -

 :فجاوبها بثقة  

ألنهم علموا أن أسرارهم ستنكشف تباًعا ولن  -

  .يستطيعوا التحايل على بين جنسكم  مرة أخرى 

انتبهت أمساء لتغري املكان حوهلا والذي مل يكن سوى  

 :آخر، ولكنه رختلف عما كانوا فيه من قبل  نفقا

 أين حنن ؟ -

 

 :فرد عليها وهو ينظر حوله
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 "هنا حمراب احلقيقة واألمل " 

ومن بعيد هلت  أصوات رجال متداخلة  ولكنها 

أجنبية  لغة تعرفها أمساء جيدا هذه اللغة اإلجنليزية 

 .. وهذا يعين أن الزمن تغري بهم أيضا 

نقطة حمددة أوقفها أنوبيس  فتقدما خلف الصوت وعند

 :وقال

هنا حدود الرؤية فلنشاهد ماذا حيدث فرمبا   -

 .. جتدين ما تبحثني عنه 

نظرت أمساء بتمعن لرتى رجاال يرتدون قلنسوات بيضاء 

ذات أطراف محراء مرسوم عليها شعار دينهم يأمرون 

جمموعة من العمال بتعجرف مبزيد من احلفر ويظهر 
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حتى وصل أحد العمال اىل سطح على العمال اإلنهاك 

 : صلب فهلل وهتف 

 .. لقد وجدناه   -

******************** 

زفرت نزهة بضيق فيبدو أن الرحلة انتهت هنا بدون أن 

تصل إىل شيء؛ لكنها انتبهت فجأة إال أنه مل يرتاجع بل 

على العكس بدأ يتقدم خبطوات ثابتة حنو خط النار 

وسط النار املشتعلة، ويف حلظات اخرتق اخلط مندفعا 

حتى اختفى تقدمت بدورها ووقفت تراقب النار يف 

ذهول، كيف استطاع املرور من خالهلا؟؟  وهل يكون 

 قد احرتق وسطها؟؟
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 لكنها مل تر احرتاقه ومل تسمع صوت صرخاته املتأملة  

اقرتبت أكثر من خط النار لينفتح هلا ممر صغري وسط 

مما قد  حيدث هلا  النريان فتقدمت لتمر وهي متوجسة

 ..لكنها مل تكن متلك خيارا آخر 

حلظات ووجدت نفسها قد جتاوزت خط النار وعادت 

لتجد أمامها املمر الطويل جمددا، ووجدت أمامها ذاك 

الرجل الغريب يواصل سريه دون توقف،  إال أن وصل إىل 

نهر عميق فاندفع جيتازه وهو يرفع يده اليت حتمل 

 .. تالمس املاء  املشعل عاليا حتى ال

وصل أخريا إىل نهاية هذا النفق العجيب ليجد نفسه 

 ..أمام بوابة صخرية ضخمة أخرى مغلقة
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وضع يده عليها ودفعها ببطء لتفتح بيسر  وتنبعث منها 

ريح عاتية أطفأت املشعل بيده وأرغمته على إغالق 

عينيه تفاديا ملا حتمله من كائنات غريبة حشرات 

األحجام كبرية وصغرية، كانت وحيوانات مبختلف 

 ... تصطدم به بقوة 

بعد مدة هدأت الريح فاستقام ليواصل مسريته اليت مل 

تكن تعلم نزهة نهايتها لكنها شعرت بالقلق واخلوف 

 .. وبالكثري من الوحشة 

******************** 

تابعت أمساء ما حيدث أمامها يف هذا النفق فالحظت 

الزي الديين ليتفقدوا احلفرة اقرتاب أحد الرجال ذوو  
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اليت بها العمال،  فرفضوا أن حيمل العمال الصندوق وهبط 

واحد منهم ليحمله بنفسه وخر، بهذا الصندوق الذي 

يظهر عليه القدم؛ صندوق كبري مزين بالكثري من 

 ..النقوش والزخارف الفنية 

كان  حيمله  بنهم شديد واهتمام ليقدمه لرجل كبري 

عليه اخلبث واملكر واخلداع وعندما  يف السن يظهر

دققت أمساء  النظر فيه عرفته نعم فهمست بصوت 

خفيض إىل أنوبيس الذي بدأت العالقة بينهما تتحسن 

 :بعد إنقاذه هلا

 هذا لوسيفر ومتخٍف يف صورة بشر صحيح؟  -

 :فهز رأسه نافيًا 
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هذا بافوميت شيطان آخر موكل من قبل لوسيفر  -

 .. إلخرا، هذا الكنز 

فجحظت عيناها ملا ترى أمامها وتفوهت مبا مل تتخيل 

 :رؤيته قبل ذلك

 كنز سليمان؟؟؟ -

فاهتزت رأس أنوبيس تؤكد مالحظتها فشهقت أنفاسها 

 :وقالت 

كتب السحر املخبأة حتت عرش سليمان واليت  -

خبأها اجلان بعد أن منع سليمان  اجلميع  إنسهم 

 وجنهم من ممارسة السحر يف 
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م ومنع املسرتقة منهم أن يقرتبوا من زمنه وحرق كتبه

السماء ويبلغوا الدجالني والسحرة بأخبار الناس 

فيستخدمونها ضدهم، أليست هذه الكتب هي مزيج 

مما تعلمه السحرة من علم هاروت وماروت وسحرهم 

 األسود ؟؟

 :فأومأ أنوبيس برأسه وهو يقول 

هذا هو اليوم الذي بدأ فيه الشياطني باستعادة  -

 ..وتسلطهم على بين جنسكم جمدهم 

دمعت أمساء فسقطت دمعة وحيدة منها الحظها 

أنوبيس فأسرع باللحاق بها حتى ال تسقط على األرض 
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فتهتز هلا األرض الطاهرة اليت احتشدت عليها قوى الشر 

 .. مجيعهم ليخربوها وينهبوا ثرواتها 

فجأة انتفضت أمساء وهتفت بفرحة بني كل هذا 

 :تبهت ألمر هامالعذاب بعد أن ان

  هذا يعين أننا اآلن يف نفق أسفل القدس املبارك -

وبعد تأكيد أنوبيس ملعلومتها بدأت أمساء تبحث عن 

أي رخر، هلا من هذا النفق الحظت  بوابة قريبة منهم 

فأرادت أن تصعد لتمتع عينها برؤية األقصى اجلريح 

ولكن أنوبيس حذرها من الصعود فرفضت واندفعت 

 .. النفق لتشتم رائحة اخلري والنقاء يف األعلى لتفتح باب 
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ولكن مبجرد فتحها للباب  حتى هجمت عليها رائحة 

الدم وارتفعت أصوات الصراخ والنحيب خطت أوىل 

خطواتها للخار، لرتى جمازر الصليبني جتاه أهل بيت 

املقدس العربية   نساء ممثل بأجسادهن،  أطفال مقطعة 

س و رؤوس مزجاة للكالب أطرافها،  أجساد بدون رؤو

تنهش بها، وهناك يقف األقصى دامعًا حياول أن يصد 

اهلجمات ولكنه شامخ لن ينحين ولن يسمع أنينه سوى 

قلوب أدميت ألجله، مل تتمالك أمساء نفسها وصرخت 

 :بأنوبيس 

أخرجين من هنا األمر فوق احتمالي؛ أين نزهة ؟ أين  -

 ذهبت وتركتين ؟
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لة مازال به القلب ينتفض فوجدت من بعيد  جسد طف

يأبى اخلضوع للنهاية، وإسدال أستار الطفولة على 

مشهد دموي غادر،  فاندفعت حنوها لتسعفها فنبهها 

 ..أنوبيس بعدم االقرتاب فلم تكرتث حلديثه 

 :فصرخ بها

  عودي يا متيبسة العقل ال يصح لِك االقرتاب -

. .فلم تستطع ترك الصغرية متوت أمامها دون تدخل 

اقرتبت من الطفلة امللطخة بالدماء ذات الشعر األسود 

املنسدل كاحلرير خلفها ومبجرد أن المست يد أمساء 

وجنتها حتى اهتزت األرض حوهلا ودارت بها فجأة،  ال 

ترى ماذا حيدث هلا حاولت أن تغمض عينيها املتورمة 
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من البكاء حتى هدأت األرض بها واستقرت حاهلا 

نيها ولكنها أطبقت ومل تفتح فحاولت أن تفتح عي

 .. فانتظرت حتى تهدأ 

******************** 

واصلت نزهة سريها خلف هذا الرجل، حتى انفتحت 

أمامهما بوابة عاجية كبرية فدخال منها لتجد نزهة 

نفسها داخل معبد فخم،  بهو كبري تتوسطه العديد من 

األعمدة الرخامية املنقوشة بالرسومات والكتابات 

وانتشرت يف أرجاء البهو العديد من الغرف،   الفرعونية، 

ة من الرجال مبالبسهم وقف وسط البهو جمموع
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الكتانية البيضاء وبأشكاهلم اليت تشبه هذا الوافد 

 ...اجلديد 

تقدم أحدهم حنوه وهو ميسك بإحدى يديه بعصا 

 : طويلة مقوسة يف آخرها قائال 

مرحبا بك يف معبد اإلهلة إيزيس، لقد جنحت يف  -

كل االختبارات السابقة واآلن تستطيع أن تتلقى 

املعبد لتكون مؤهال لتسلم  باقي الدروس هنا يف

 . . مهامك ككاهن أعظم داخل اململكة

حاولت نزهة أن تتفقد املكان حوهلا لتشاهد  يف 

ركن خفي خلف هذه األعمدة كتلة تتحرك مغربة 

بغبار كثيف فاقرتبت منها حبذر، وما إن دنت منها حتى 
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اتضحت هلا الرؤية ،  اندفعت حنوها وهتفت أخريا 

 :بامسها 

 .. خريا وجدتك أمساء أ -

غري أن  أمساء ظلت مطبقة العني تسرتق السمع وحتاول 

إعادة وعيها ومل تكن تدرك أن دموعها مل تتوقف على 

االنهمار،  هزتها نزهة كثريا حاولت إفاقتها وإعادتها هلا 

ويف النهاية بدأت تفتح عينيها، وعندما أدركت أمساء 

املؤكدة يف أنها اآلن أمام صديقتها واحلقيقة الوحيدة 

وعيها الال واعي ملا حيدث هلما؛ اندفعت ختتبئ يف 

أحضانها وتبكي حلظات مل تتخيل أن تعيشها من قبل 

 .. 
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 . أين كنِت يا نزهة لقد كدت أموت من دونك  -

 :ربتت نزهة على كتف صديقتها وحاولت تهدئتها 

 .. اهدأي يا أمساء لقد عدت من أجلك  -

 :فنظرت هلا أمساء بتعجب 

. ن عدِت؟ وأين ذهبِت يف األساس  وأين أنوبيسمن أي -

 ؟ وأين حنن  ؟؟؟

كانت أمساء متوترة فما حدث أمامها كله منذ بداية 

رحلتهما مل يساوي ما رأته يف القدس وال هذه املالك 

الصغرية وهي تقتل أمامها، وبينما جتهز نزهة ردودها 

على أمساء املتوترة  عال الصوت من خلفهم  فتلصصتا 
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ع والبصر من خلف العمود الفرعوني الضخم السم

 :املستندتني خلفه فسألت أمساء نزهة 

أين حنن اآلن ومن هؤالء أشكاهلم رخيفة وزيهم  -

 غريب؟ 

 :فهمست نزهة بصوت منخفض 

يبدو أن هذا هو معبد اإلهلة إيزيس وأعتقد أن هذه  -

املراسم هي مراسم تنصيب هذا الكاهن الراكع أمام 

 . أنوبيس 

ؤية أمساء مشوشة ومسعها أيضا متداخل كانت ر

تعاويذ تلقى وصوت أنوبيس عاد مضخما،  يسجد له 

الكهنة ولكن سرعان ما تغري املشهد لوجوه كئيبة 



 

 - 136 - 

.. وعيون دامعة أصوات عويل تأتي من كل مكان 

سلطت العيون على بوابة املعبد الذهبية الضخمة 

بة، لتدخل منها  ملكة ببهائها املنطفئ وعيونها الشاح

ووجهها احلزين ترتدي السواد ومن أمامها صفني من 

اخلادمات يرتاقصن رقصات احلزن ويرتلون نصوص 

 .العزاء 

توجهت امللكة لعرشها حتيي الكهنة ومن بالقاعة  

ويف النهاية أمرت اجلميع باالنصراف دون أنوبيس 

طالبته بالبقاء هو وكبري كهنة املعبد، فانصرف 

وأغلقت القاعة عليهم مجيعا ومن بينهم .. اجلميع 

املختبئات خلف األعمدة، تنازلت امللكة عن هيبتها 

 :  بيس ونفضت عباءة  صمتها وصرخت بأنو
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كيف .. كيف حيدث هذا على مرأى من اجلميع  -

 .. يفرطون به بهذه الطريقة 

 :أطرق أنوبيس رأسه لألسفل خجال وحزنا على ما حدث 

سيدتي لقد تعرض خليانة عظيمة لن ينساها  -

 .. التاريخ والبد من االنتقام له 

 :فأردفت وهي تسري باضطراب 

ته وأطمئن ال يهمين اآلن أن أنتقم بقدر أن أجد جث -

 .. عليه 

وفجأة التفتت إيزيس للخلف وحركت يدها فحملتا 

كال من أمساء ونزهة على اهلواء حتى أسقطتهما 
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أمامها يف منتصف البهو العظيم للمعبد وهي تنظر 

 :للكهنة 

 .. هؤالء هم اخلونة املتلصصني البد من قتلهم  -

وبينما يتحرك الكهنة للقصاص من الفتاتني حترك 

أنوبيس جتاههن وأمر الكهنة باالبتعاد عنهم وهو يقول 

 : 

 ... دعوهم لي فهم ملكي وأنا من سأقتص منهم -

شرر  هووجه إليهم صوجلانه فاندفعت منه شرارة تشب

الكهرباء رفعت الفتاتان يف اهلواء ومحلتهما مندفعتني 

عبد وسقطتا على األرض حتى اصطدمتا ببوابة امل

 ...فاقدتني للوعي
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 (الفصل السادس)

 

وقف أمام املرآة يتطلع إىل نفسه بعد أن انتهى من 

ارتداء مالبسه، خاصة تلك العباءة الثمينة اليت أهداه 

إياها شقيقه، ومن حوله اخلدم يستكملون وضع 

 .. زينته اليت يرتديها دائمًا 

على  وجهها وقفت خلفه وعالمات القلق مرسومة 

اجلميل لتضع يديها على كتفه فالتفت حنوها 

 :بابتسامته الرقيقة قائاًل 

 ماذا بِك حبيبيت ؟ مَل كل هذا القلق ؟ -

لست مطمئنة أزوريس هلذه احلفلة أشعر أن ست  -

 يدبر لك مكيدة أو أمرا سيًئا 
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 : علت ضحكته وهو يطوق خصرها حبنان بالغ

له معنى، أنت تبالغني حبيبيت؛ خوفك هذا ليس  -

 ..فأخي ال ميكنه أن يؤذيين أبدا 

تنهدت وهي تضع رأسها على صدره يف صمت؛ تشعر بأن 

ست لن يهدأ له بال قبل أن يتخلص من زوجها وقلبها 

حيدثها أن هذه احلفلة اليت دعاه إليها ما هي إال مكيدة 

مدبرة لكنها ال متلك دليال سوى ذاك الذي ينبض داخل 

أزوريس ال يصدقها أو أنه ال يريد أن صدرها، وتعلم أن 

يصدق فهو يظن أن اجلميع ميلك قلبا حمبا كقلبه غري 

 ..قادر على الشر 
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أفلتها من بني ذراعيه وطبع قبلة على جبينها قبل أن 

يغادر القصر متجها إىل قصر شقيقه حيث تقام حفلة 

صاخبة على شرفه  حيضرها كل األهلة يف اململكة 

 ...وكبار الكهنة

تحت أمساء عينيها لتشاهد إيزيس وهي جتلس فوق ف

فراشها تضم رأسها بني كفيها حتاول أن تغالب خوفها 

وقلقها على أزوريس فهي ترى بعيون قلبها تلك املكيدة 

اليت تدبر لزوجها يف اخلفاء دون أن متسك بيديها دليال 

 ..واحدا

التفتت جبانبها لتجد نزهة وقد بدأت تفتح عينيها ببطء 

 : وقبل أن تنطق حبرف كان أنوبيس يهمس هلما شديد
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اآلن ستتعرفان على سحر جديد مل يكن له مثيل  -

يف  كل احلضارات سوى هنا لدينا حنن اآلهلة املقدسة 

 : نظرت إليه نزهة بغضب شديد وصرخت به 

أمل تكن تريد أن تتخلص منا منذ قليل وتنتقم منا  -

  ..ألمر ال نعرفه أصال 

هلما أن ختفضا صوتهما حتى ال ينتبه هلما أحد  أشار

 :قائال بهمس

لو مل أفعل ذلك لكنتما اآلن يف عداد املوتى أنا من  -

محيتكما وسوف أمحيكما حتى تنتهي مهمتنا 

 .. سنرى ماذا سنفعل بكما .... وحينها 
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اقرتبت منه أمساء وعينيها ال تفارق إيزيس اجلالسة 

 :بقلق 

يزيس اليت رأيناها يف أليست هذه هي امللكة إ -

املعبد بكل قوتها وجربوتها ما لي أراها اآلن ضعيفة 

 وحزينة 

رفع أنوبيس صوجلانه وأمرهما بإغالق أعينهما ليدور 

بهما املكان بسرعة شديدة؛ فتحتا عينيهما لتجدا 

نفسهما داخل قاعة كبرية كانتا ترتديان مالبس 

 فرعونية مميزة وتبدو أنها لكبار الشخصيات يف

اململكة ويبدو أن أحدا من كل هؤالء املتواجدين 
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داخل القاعة مل يتعرف عليهما أو يشك يف كونهما 

 .أغرابا،  رمبا محاهم أنوبيس بتعاويذ تلغي بشريتهم 

اجتمعت اآلهلة على طاولة ضخمة يتناولون الطعام 

اللذيذ املذاق  على حد قوهلم ، واإلله أوزوريس يستقر 

بها لكل ما حيدث ألن حديث على رأس املائدة منت

 : إيزيس مازال برأسه

أبالفعل هم قاتلّي اليوم بالتأكيد ال وماذا فعلت هلم ، "  

أيقتلونين لعدلي أو  حتى حيب ورمحيت بهم، األمر 

طبيعي والبد أن أستمتع باحلفل وأخلع رداء القلق 

 .. "واخلوف 
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انتهى الطعام واستضافهم ست يف قاعة اجللوس ونباءهم 

 :مفاجئة مل تكن حبسبان أي منهم وقال عن

لقد قمت بصناعة تابوت من الذهب اخلالص املرصع  -

 باجلواهر النادرة ومن سينام

به ويكون التابوت على حجمه يصبح التابوت ملكا  

 .له

فتسابق اجلميع للنوم بالتابوت ولكنه مل يكن على 

 :فقال اإلله  ست.. مقاس أي منهم 

أوزوريس أخي مل يتبق سواك تفضل بالنوم وجتربة  -

 .. التابوت 
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فهّم أوزوريس بالنوم يف التابوت ومل يكن  يعطي ألخوه 

فنام أوزوريس نومته األخرية وفور أدنى شك للخيانة 

استقراره بداخل التابوت حتى أمر ست خدمه بإغالق 

التابوت عليه وصب الرصاص السائل حتى ال يتمكن 

ا؛ ثم أمر بإلقائه يف نهر النيل، واستوىل ست من فتحه أبد

على سلطته ونزع سلطة احلياة من أخوه أوزوريس 

 .. لتسود سلطة العنف والفوضى اليت اشتهر بها ست 

كيف حيدث .. كانت الفتاتني مصدومتان ملا حيدث 

 هذا؟ 
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فقد أشار .. وللمرة الثانية مل يستطع أنوبيس محايتهما 

ست من بعيد عليهما ألحد كهنته؛ انتبهت الفتاتان 

 .. لألمر فقامتا بالركض عرب بوابة القصر املفتوحة 

وأخدت كل منهما تركض بسرعة حتى ال يراهما 

الكهنة رغم أنهما مل تكونا تعرفان وجهتهما فهو اآلن 

 :بأمساءاملتسلط؛ صرخت نزهة 

 ماذا نفعل؟ وأين سنذهب؟  -

 ال أعرف ولكن علينا اهلرب قبل أن يلحقوا بنا -

مرتا على نهر النيل لتجدا إيزيس متمثلة يف فتاة   

تسعى، تطلب من الناس املساعدة يف البحث عن جثة 
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زوجها املغدور؛ وجدت طفال صغريا يبكي على ضفة 

 :النيل فسألته عن سبب بكائه فقال

وقا كبريا طافيا هنا على ضفة لقد رأيت صند -

النيل وما إن اقرتبت منه حتى عاد النيل فأخذه مين 

 . مرة أخرى، لقد كان ذهبيا ومجيال 

حاولت  إيزيس إرضاءه ووعدته بشراء صندوق مماثل له 

لو قال هلا على اجتاه الصندوق  فأشار بإصبعه على 

 االجتاه الشمالي، وفجأة  حتولت يف حينها إىل صقر طائر

لتطري  يف ذاك االجتاه الذي أشار إليه الصيب تبحث عن 

 .. زوجها احلبيب
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يف هذا التوقيت كانت نزهة تتابعها باندهاش ومتنت لو 

تكون مثلها وتستطيع أن تتحول إىل طائر جبناحني 

لتطري خلفها، ولكن أمساء كان همها الوحيد كيف 

اليت ال  تعود لزمنها فهذا الزمان ملغم باخليانات واخلرافات

 ... تستطيع فهمها

مسعت أمساء صوت ضجة خبلفها استدارت لرتى 

 .. جمموعة من الكهنة قادمني حنوهم 

فصرخت بنزهة اليت مازالت عينيها على إيزيس العاشقة 

 :املكلومة 

 .. أين أنوبيس هذا الذي ال يستطيع محايتنا  -
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ولكنه انشغل بالوضع الغري مستقر؛ وانشغل بامللك 

بامللكة املكلومة وتلك الروح  اليت أصبحت املقتول و

هائمة والبد أن تهيأ هلا مراسم استقرارها يف احلياة 

 .. اآلخرة وإال ستظل هائمة ولعنتها ستحل على اجلميع 

والفتاتان أيضا هائمتان بدون مأوى وال طريق للعودة 

مطاردتان من كهنة اإلله ست إله العنف والذي إذا 

تستقران بدورهما يف احلياة حتصل عليهما جلعلهما 

 ..اآلخرة 

فلم يكن أمامهما إال املزيد من الركض،  ألين ال 

 تعرفان 
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أو .. كانت أمساء تفكر باقتحام أيا من بيوت الفراعنة 

 . جبداول القمح الراسية على النيل  ءاالختبا

فجأة ظهر أمامهما صقر ضخم يهجم عليهما بسرعة 

قدميه؛ وأراد أن يقرتب فائقة وخيتطف نزهة بإحدى 

من أمساء ليختطفها هي األخرى ولكنه تراجع بسرعة 

عندما الحظ الكهنة الذين اقرتبوا فهرب بنزهة بعيدا 

 .. مع الكهنة  ىعن األعني وظلت أمساء وحدها مرة أخر

تنظر على نزهة وتصرخ إال أن  اختفت عن ناظريها 

 ... واختفى الصقر 

.. تبحث عن رخبأ هلا هرولت أمساء يف اجتاه النيل

فوجدت جدوال مستقرا على الشاطئ فاقتحمته 
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واختبأت به وحاولت فتح بابه والذي فتح بسهولة 

شديدة لتسقط يف احلجرة السفلية ظانه أنها بذلك قد 

هربت من اإلله ست وكهنته نهجت أنفاسها واستدارت 

 :لتتفقد الغرفة ولكن يف اخللف وجدته جييبها 

 .. الوجه اخلمري أهال بِك يا ذات  -

 :فشخص بصرها وقالت بدون وعي 

 !!ست  -

********************** 

انكمشت على نفسها بهلع وهي حتلق عاليا مبتعدة 

عن األرض؛ يبدو أن نهاية الرحلة قد اقرتبت زاد رعبها 
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وهي تتطلع إىل األسفل لرتى أنها مباشرة فوق نهر النيل 

 ...األعلى العظيم الذي صار يبدو كجدول صغري من 

رفعت رأسها لرتى هذا الصقر الذي حيملها وال تعلم إىل 

أين وماذا يريد منها كانت عيناه احلادتني 

مركزتني على الطريق أمامه والذي كان يتغري 

بسرعة أسفل منهما لرتى تارة مروجا خضراء 

منبسطة وتارة أخرى يتحول املشهد إىل صحراء 

 .. ادا للنزول شاسعة إىل أن بدأ يبطأ قليال استعد

حينها زاد رعب نزهة وقد اعتقدت أن نهايتها قد 

 ...أوشكت 
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هبط الصقر بالقرب من الشاطئ واضعا نزهة على 

األرض؛ واليت تراجعت خبوف وبسرعة إىل اخللف 

وعيناها على ذلك الطائر والذي حتول يف ثوان ليقف 

 :أمامها فصرخت بدهشة

 أنوبيس ؟؟ -

 : جهته لتصرخ بهاحتقن وجهها وهي تقف يف موا

أهذا ما وعدتنا به؟ أمل تقل أنك ستحمينا ؟ لكنك  -

 مل تفعل ذلك وال أعلم اآلن ماذا حدث ألمساء ؟؟ 

أشار هلا بصوجلانه إىل أحد االجتاهات  فالتفتت نزهة 

 : لرتى إيزيس وهي تقف على ذلك اجلبل 

 هل كنا نلحقها؟ وماذا تفعل هنا؟  -
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ثة اإلله لقد جاءت تبحث عن التابوت حيث ج -

العظيم أزوريس الذي نزل إىل مياه  البحر لتتقاذفه 

 . األموا، إىل أن وصل إىل هنا إىل جبيل 

التفتت نزهة جمددا تشاهد إيزيس اليت وقفت حائرة 

تتلفت حوهلا بتوتر بالغ وتتحرك يف كل االجتاهات 

 ..خبطواتها املتعثرة 

فجأة هبت ريح قوية باردة جعلتهم مجيعا جيلسون 

سهم بني أكفهم ليحموا واألرض واضعني رؤ على

أنفسهم من ذلك الغبار الشديد الذي محلته الرياح 

 ... إليهم
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تلبدت السماء فجأة بغيوم كثرية حتى أظلمت  

 : الدنيا أمامهم قبل أن يعلو  صوت قوي يف األرجاء 

  مرحبا بك أيتها اإلهلة املقدسة -

الذي وقفت إيزيس تتطلع إىل ذلك الكائن اهلالمي 

 .وقف يرتاقص أمامها يف اهلواء 

أخربني يا بس أين اختفى تابوت أزوريس ! هذا أنت  -

 !لقد علمت أنه وصل إىل هنا 

 :اقرتبت نزهة من أنوبيس حبذر لتسأله

 ما الذي حيدث اآلن؟ ومن هذا الشيء الغريب   -

 : أجابها أنوبيس بصوت منخفض

 إنه بس كبري اجلنيات -
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ث يقف مع إيزيس نظرت نزهة من جديد إىل حي

لتجدها قد حتركت باجتاه شجرة ضخمة تتفحصها 

 ...واليت يبدو أن التابوت موجود ورختبئ بني أغصانها 

أخرجت التابوت أخريا وبعد حماوالت كثرية متكنت 

 ...من فتحه لتتطلع بشوق إىل حبيبها النائم بداخله 

فجأة مسعوا صوت جلبة قوية وضوضاء عارمة التفت 

ن واحد حنو مصدر الصوت لريوا آخر شيء اجلميع يف آ

 ....كان ليخطر على باهلم 

********************** 
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اختلطت املشاعر واختلت موازين الوعي ما عادت تفرق 

بني إن كان هذا شعور بالصقيع أم شعور بالزمهرير، 

 .. جسدها يهتز من عدم اتزانه أم اهتزاز مياه نهر النيل 

كل ما تعرفه أمساء جيدا أنها اآلن مع إله العنف 

والغضب يف مكان واحد ليس أمامها مهرب إال 

فقدان الوعي ولكن كيف حيدث وكل ما حيدث 

 .. حوهلا منتبه حلالتها 

كانت عيناه تشع غضبا وهليبا إن اقرتب سيحرقها، 

حترك حنوها ببطء فارتعشت كل خاليا جسدها، 

ظاتها معه وما ان اقرتب كان حنيفا طويال كطول حل

حتى شعرت بهبوب رياح ساخنة زادت من هليب 
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جسدها، كان يضع يديه خلفه نظر يف عينيها 

 ..فأسرعت هي بإغالقها فدار خلفها يتفحصها 

فتحت عينيها فما وجدته ولكنها انتبهت اآلن إىل أن  

مالبسها ما عادت فرعونية كما كان احلال مع أنوبيس 

بس اليت دخلت بها هذا العامل عباءة ولكنها عادت باملال

نسائية طويلة ذات فتحات من اجلانبني أسفلها بنطال 

واسع وعلى رأسها حجابها، فعلمت أنه أنتهى أمرها 

فبالتأكيد املختلف دائما مشتبه به حتى تتضح أمارات 

 .. براءته 

عاد ست ليقف أمامها وحرك إصبعه ليلمس حجابها 

فانتفضت أمساء من خوفها فضحك ضحكة انتصار 

 .. وكأنه يتغذى على خوفها 
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كرر حركته ثانية وكأنه حياول التأكد من 

كونها  كائن حي بشعر، فانتفضت، فضحك 

 :وسأهلا .. ضحكته الشريرة 

 من أنِت ؟ -

ال تعلم  كانت أمساء تفهم لغتهم كيف تعلمتها ومتى

 :ولكنها فهمت قصده فأجابته بتلقائية

 .. أنا مصرية حفيدة الفراعنة  -

سكت لربهة وكأنه مل يفهمها فعاود سؤاهلا ولكن 

 :هذه املرة بصوت أجس مرعب  

 !تكلمي املصرية  -

 :فاندفعت أمساء خائفة 
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 !هذه املصرية اليت أعرفها  -

فاستشاط غضبا وزجمر وزجمرت معه السماء بصوت 

املرعب وامحرت وجنتاه فاقرتب منها وأمسكها الرعد 

 :بكلتا يديه وهزها وهو يهتف بها 

 .. ال تسخري مين تكلمي باملصرية  -

فدمعت أمساء واآلن فقط قد تنازل وعيها عنها وغاصت 

 .. يف إغماءه تهرب بها من واقع ال تستطيع التعامل معه 

 وهنا وقد اندفع الباب ودخل الكهنة يهتفون به 

سيدي لقد وجدت إيزيس جثمان أوزوريس وتبعها  -

أنوبيس فماذا حنن فاعلون اإلهلة إيزيس ذات سحر 

 ... عظيم ميكنها إعادة 
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 ..فزجمر ست وكان قد ظهر عليه الغضب 

ومل تكن أمساء مبعزل عن األحداث لقد عاد هلا وعيها  

ولكنها متادت يف إيهامهم بعدم العودة لتفهم ماذا 

 .. حيدث 

 :نوبيس حبرية وهو ينظر اليها فقال أ

وماذا أفعل يف هذه اليت ال أفهمها اذهبوا بها إىل  -

الساحر إميوحتب يف هرمه املدر، فبالتأكيد هو من 

 .. سيعلم كيف يتم التعامل معها 

 :فقال الكاهن له وهو ناظر لألرض 

سيدي الوزير إميوحتب يف بهو القصر يبحث مع  -

 ... ذهب امللكة عن سارق صواع امللك امل
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فابتسم ست وهو ينظر اىل أمساء امللقاة على األرض 

 :أمامه وهو يقول خببث

أعلنوا يف األحناء أن اإلله ست وجد ! إذا هي السارقة  -

أمام اجلميع واذهبوا بها إىل  وأسحبوها  سارقة الصواع 

 .. مقر الوزير إميوحتب يف اهلرم املدر، 

 :فضحك الكاهن الذي أمامه خببث وقال 

وبهذا يكون قد علم اجلميع أن اإلله ست هو إله  -

 .. العدل واحلكمة 

فضحك اجلميع إال أمساء اليت قد سقطت دمعة من عينها 

 ... وهي تفكر يف مصريها 

 : ولكن الكاهن قاطع ضحكاته بسؤال
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 .. واإلهلة إيزيس ماذا سيحدث بها  -

 :فظهر شعاع الشر من عيين ست قائال

 سأذهب هلا بنفسي وستعلم كيف ستتحداني  -

*********************        

وقف ست ووراءه عدد من جنوده وابتسامته الشامتة 

 ...مرسومة على وجهه القبيح 

فيما وقفت إيزيس بتحد يف وجهه حماولة للدفاع عن 

 ... زوجها 

 ..كانت نزهة تتابع املوقف بفضول طغى على خوفها 
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أنوبيس تسأله؛  لكنها انتبهت فجأة إىل ذلك التفتت حنو 

الصقر من جديد الذي محلها وحلق بها بعيدا مبتعدا 

 ..عن املكان 

 

 (السابع الفصل)

 

سريت أمساء بني اجلموع مكبلة األيدي حببل متني 

بيديها والطرف اآلخر بعربة يقف  همربوط أحد طرفي

يهتف الناس اقتلوا عليها الكاهن جيرها حصان ، 

السارقة وآخرون يقذفونها باحلصى ،  حتاول أن تغطي 

وجهها ليكون مبنأى عن احلصى املقذوف، ولكن 

دموعها كانت تغطي رؤيتها ومتنعها من التدقيق يف 
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وجوه املصريني القدماء، غري أنهم مل خيتلفوا عن 

مصريني اليوم فمادامت العقول واحدة فلن تؤثر املالمح 

 ...الشخصيات  يف رسم

سار موكب السارقة حتى خر، من حيز املنطقة  

املأهولة بالسكان إىل الصحراء فتوقفت العربة ونزل 

الكاهن حلمل أمساء بالعربة ووقف جبانبها ينظر هلا 

بتعجب واستغراب كأنها ستكون هلم مبثابة 

اكتشاف عجيب البد من فك رموزه،  تقدمت العربة 

 :لتقف أمام اهلرم املدر، فهتفت أمساء 
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هرم سقارة أنا ال أصدق نفسي ، كنت أريد دائًما  -

دخوله، اآلن سأدخله فنظر هلا الكاهن وهو ال يفهم 

 :لغتها حمدثا نفسه

رمبا هذه اللغة اليونانية ولكننا نفهم اليونانية،   -

 فبأي لغة تتحدث إًذا ؟

نزلت أمساء من العربة فأمسك الكاهن بقيدها وتقدم 

ريق قابله آخر قدم من بوابة اهلرم ولكن يف الط

الكاهن له التحية بإجالل وتعظيم، فهمت أمساء من 

حديثهم أن هذا الفنان الذي يدعى بتيت يقوم باإلشراف 

على مقربته اليت سيدفن بها هو وزوجته حني ينتقلون 

اللنب والذي  بإىل احلياة اآلخرة واليت قد بناها من الطو
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وصى الكاهن بكتابة نصيني سحريني عليهما 

فألقى الكاهن .. ماية املقربة من اللصوص والسارقني حل

 عليه التعويذة اليت سرتسم على املقربة

يا كل الناس كاهن اآلهلة حاحتور سيضرب كل من "

 ..يدخل هذه املقربة ليمسها بضر 

 وكل من يفعل شيًئا ضدها سوف تلتهمه التماسيح

 وتفرتسه أفراس النهر يف املياه

 "األرض والثعابني واألسود يف 

أظهر  الفنان بتيت استحسانه هلذه التعاويذ وذهب 

ليكمل  الكاهن وأمساء السري حنو وجهتهم حيث 

 .. حمراب اميحوتب ومكان جتاربه وتعاليمه
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************** 

 

 :رفعت رأسها وصرخت به بغضب شديد

 إىل أين تأخذني اآلن؟  -

 : مسعت صوته الضخم يقول هلا

بالربة املقدسة إيزيس جيب أن أقوم مبهميت وأحلق  -

 يف رحلتها للبحث عن جثة اإلله العظيم أزوريس

بل جيب أن نبحث عن أمساء اليت ال أعرف ما حل بها  -

وهل وصل إليها هؤالء الكهنة الذين كانوا 

يطاردوننا أم ال، أم  أنك نسيت أنه جيب عليك 

 .   محايتنا كما قلت
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اإلهلة إيزيس هي من ستوصلنا إىل صديقتك  -

 .ا فال تقلقي سنجده

ال أفهم ماذا تقصد ؟ وكيف ال أقلق ؟ توقف وعد بي  -

 إىل حيث تركنا أمساء فال بد أن جندها أوال

صمت أنوبيس ومل جيبها لتستسلم نزهة فلم يكن 

لديها خيار آخر وهو حيملها وحيلق بها يف الفضاء 

عاليا؛ أخذت تتطلع إىل األرض أسفل منهما لتشاهد 

وهما يطريان بالتوازي معه إىل أن من جديد نهر النيل 

 شعرت به يقلل من سرعته استعدادا للهبوط ؛

 أين حنن اآلن؟  -
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حنن يف واست يف املقاطعة الرابعة للدولة  -

 ..املصرية

التفتت نزهة ووجدت نفسها داخل أحد املعابد 

املصرية الذي صارت تعرف تفاصيله من خالل كل 

تلك تلك النقوش اهلريوغليفية على اجلدران و

األعمدة الرخامية اليت تقف صامدة يف منتصف 

 املعبد؛ 

كانت منزوية يف أحد األركان تشاهد من بعيد 

أنوبيس يركع أمام إيزيس وهو ميسك بني يديه 

لفافة بيضاء يقدمها إليها يف حني وقفت هي مبالبسها 

السوداء وقد علت مالمح احلزن وجهها اجلميل لتقرتب 
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فافة وهي تتطلع إليها من أنوبيس وتأخذ منه الل

 :بنظرات مليئة بالشوق واألمل

أقسم أنك لن متوت يا حبيب الروح أزوريس  -

وسريعاني اإلله رع وكل آهلة اخلري حتى أعثر 

عليك وأعيدك للحياة ولن أترك ست لتقر عينه 

 بالعرش ما حييت 

وقفت نزهة حبذر وتراجعت للخلف وأخذت تتجول 

أحد وهي تبحث علها  ايف املعبد حماولة أن ال يالحظه

جتد صديقتها هنا يف أحد األركان كما حدث من 

قبل؛ مسعت صوتا خلفها فالتفتت حبذر لتتأكد أنها 

يف أمان وهي ترتاجع خبطوات بطيئة للخلف حتى 
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اصطدمت بشخص ما كادت أن تصرخ لكن يد 

 ..أنوبيس كانت األسرع ليمنعها 

************** 

كانت الطرقات من داخل اهلرم ضيقة ذات إضاءة 

خافتة وأصوات مجاعية عالية تردد مجال ال تستطيع 

أمساء فك رموزها وال تعرف مصدرها وهذا أول ما قذف 

 ... يف قلبها الرعب 

ومن بني هذه املمرات الضيقة ظهرت غرفة واسعة 

يتوسطها ِنصاب  حجري مستطيل يعلو عن األرض 

رفة تشبه كثريا املقابر الفرعونية القليل، كانت الغ

 .ذات التوابيت الذهبية 
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تركها الكاهن يف إحدى زوايا هذه الغرفة وخر،  

 :ولكن أمساء صرخت به وقالت له 

 ألين تذهب وترتكين ؟ -

انتفض جسدها عندما التفت ونظر هلا وهو ال يفهمها 

 .. نظرة مغبطة رخيفة وكأنه يتوعدها بالعذاب األليم 

اعه وخطت أوىل خطواتها جبانبه ولكنه حاولت اتب

بنظرة واحدة لقدميها  التفت حوهلا قيود حبلية تشبه 

 .. اليت تقيدها يف يديها أتت من الالمكان 

فسقطت مكانها منكمشة على نفسها، تنظر إىل 

السماء وتدعو أن يكون كل ما به جمرد حلم مزعج 

 .. ستستيقظ منه 
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ات مجاعية تعلو كانت األصوات ترتدد يف أذنها أصو

 .. وتتوقف ثم تعلو  ثانية 

حدثت أمساء نفسها أن تهدأ حتى تستطيع التفكري يف 

ا،  كان األوىل يف تفكريها هو كيفية اهلروب أمره

من رخالب اإلله ست إله الغضب والفوضى وهو كان من 

أكثر الكيانات شرا يف التاريخ ولكن هدوءها جعلها 

 .. تفسر الكلمات اليت تلقى باخلار، 

علمت أنهم تالميذ يرددون خلف معلمهم ما يلقيه 

ونس فعلهم يف البداية شعرت أمساء باهلدوء وال. عليهم 

.. عندما خيرجون من غرفتهم يلقونها وتستنجد بهم  

 .. ولكن األمر تغري مبجرد مساعها تعاليم املعلم هلم 
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زاد الرعب يف جسدها وانتفضت أمساء من جلستها 

عندما علمت أنها بداخل مدرسة للسحر يتعلم فيها 

الكهنة أمور السحر إلخضاع الرعية هلم  حيث يتم 

إدراك اخليط الرفيع  الذي يربط بني القوى تدريبهم على 

اإلهلية املخولة هلم ودجمها مع امليتافيزيقا الكونية،  

وجيعل كل الكائنات يف وحدة كونية أشبه 

باجلسد الواحد ،  كان يصف هلم كيف يتم عمل 

التمائم والتعويذات وكيف يتم زيادة فاعلية تأثريها 

يء وحبكة تصديقها حتى ال تكشف على أنها ش

 ..سخيف ال ميت حلقيقة السحر الفرعوني بصلة 
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اسرتقت أمساء السمع وبالرغم من ارجتافه جسدها  

وظالم الغرفة اليت تسجن بها إال أن كان لديها فضول 

 :كبري يثريها للمعرفة، فسمعت املعلم يقول هلم

ولنا اآلن التجربة العملية ليتم تأكيد الدرس هذا   -

عليه التعويذة اليت قيلت  الشيء الغري حي إذا ألقينا

 يف السابق سيكون هكذا 

 : فأردف املعلم.. فارتفعت أصوات الكهنة بالتعجب 

 ... وعندما نوحي إليه مبهمته فلم يدرك غريها -

كانت تريد أن ترى ولكن أصوات غريبة تأتي من 

اخلار، صوت مكتوم حياول إثاراتها، فاسرتقت السمع 

ائق تقدمه،  كان فإذا به صوت زحف حياول إزاحة عو
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الصوت يقرتب أكرت ويصبح دبيب قدم مرعب حاولت 

أمساء التقدم من البوابة ملعرفة ماذا حيدث يف اخلار، 

ولكن كانت القيود تعيقها،  فانتظرت حتى ظهرت 

قدم كبرية ترتاءى هلا رويدا من خلف اجلدار،  ليست 

إلنسان بل حليوان،  قدم كبرية حتمل جسدا أكرب،  

اء خوفًا وفجأة  طل هذا احليوان عليها من ارجتفت أمس

فأغمضت عينها من املفاجأة .. الباب وكأنه يبحث عنها 

 ... عل كل شيء ينتهي بفتحها   

************** 

نظرت إليه بوجه انسحبت منه الدماء وقبل أن تنطق 

حبرف واحد كان أنوبيس يلفها بعباءة سوداء  حجبت 
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األرض تدور بها بسرعة عنها الرؤية لتشعر؛ وكأن 

كبرية وحني توقف الدوران وعاد إليها النور نظرت لتجد 

نفسها  داخل ممر طويل مضيء على نور املشاعل املثبتة 

على طوله؛ جدرانه كانت مليئة بالرسومات الفرعونية 

،  تقدمت نزهة حبذر بعد أن جالت بنظرها يف املكان 

 لتجد نفسها مبفردها مرة أخرى

كها أنوبيس دون أن تعرف مكانه ، يف بعد أن تر 

نهاية املمر وجدت نفسها من جديد داخل معبد 

فرعوني لكنه هذه املرة كان رختلفا عن السابق فقد 

كان  البهو واسع جدا وتتفرق عدد من األبواب على طول 

 ..الغرفة 
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أخذت تتفحص املكان ومل تنتبه لذلك القادم  من 

ها ليدخل إىل املعبد خلفها والذي جتاوزها دون أن يرا

وهو يهرول،  وتقدم إىل حيث كان جيلس أحد الكهنة 

بثوبه املميز الذي يشبه جلد فهد منقط وحيمل بيده 

 .. عصا ضخمة على شكل ثعبان عظيم 

 :اقرتب منه لينحين أمامه ثم رفع رأسه قائال

سيدي لقد أرسلنا إىل اإلهلة إيزيس لنخربها أننا  -

 . له أزوريس هنا يف من نفر عثرنا على أحد أجزاء اإل

أومأ إليه الكاهن برأسه وأشار إليه دون أن يتكلم 

 ..لينسحب مسرعا كما دخل 
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انتبهت نزهة ألنه مر من جانبها مرة أخرى دون أن يراها 

مما جعلها تشعر بالقليل من الشجاعة لتقرتب من ذلك 

 ..الكاهن الذي كان جيلس مهموما 

جه حنو أحد األبواب زفر بضيق وقام من مكانه ليت 

املغلقة؛ دخل إىل تلك الغرفة لبعض الوقت ثم خر، وهو 

حيمل بني يديه متثاال من الشمع لكائن يبدو كأنه 

متساح صغري  قلبه بني يديه باهتمام بالغ قبل أن يشد 

من قبضته عليه؛ وقد تغري وجهه واحتقنت مالحمه 

وبدا أنه الغضب متلك منه من ارجتافه جسده السمني 

 : لينطق وعيناه تشع شررا
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لن أكون الكاهن املرتل سرمنتو إن مل أجعلك  -

تدفع مثن تطاولك على ممتلكاتي أيها العبد 

سأعلمك كيف تقرتب من زوجة سيدك .. احلقري

جيب أن تكون عربة لكل من سولت له نفسه أن 

 ..ينظر إىل زوجة الكاهن األعظم 

ثم حترك خبطواته الغاضبة إىل اخلار،؛ فلحقته نزهة 

وقد اشتعل الفضول لديها لتعرف أين هي وما الذي 

 ..حيدث 

خر، الكاهن إىل ساحة كبرية مفتوحة على جانبيها 

رصت الكثري من األعمدة احلجرية الضخمة التفتت 
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نزهة لتتطلع إىل هذا املبنى الضخم من اخلار، لرتى 

 ...نتصبتني بشكلهما املميز مسلتني فرعونيتني م

أخذت نزهة تتطلع إىل هذا البناء املميز ومل تنتبه إال 

والكاهن يبتعد عنها مبسافة كبرية فركضت خلفه 

 ...لكي تلحق به 

وقف أخريا بعد أن تقدم حنوه أحد اخلدم لينحين له ثم 

اقرتب منه ليهمس له ببضع كلمات مل تسمعها نزهة، 

وجه الكاهن وذلك الشرر  لكنها الحظت تغري مالمح

الذي تطاير من عينيه ليغري اجتاهه فجأة ويتقدم حنو 

 .. أحد املمرات ميشي بسرعة كبرية 

 .. دخل إىل غرفة كبرية يف منتصفها مسبح متوسط 
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وقف الكاهن على طرفه يراقب ذلك الشاب الذي كان 

يسبح بداخله وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة 

الشمعي من حتت مالبسه أخذ  ليخر، ذلك التمساح

 ...يقرأ عليه تعاويذه السحرية ثم فجأة ألقاه يف املاء 

********* 

شعرت حبرارة جسدها قد ارتفعت  وهبت أيًضا ريح 

عاتية حمملة برائحة كريهة، فتحت عينها تدرجيًيا 

لتجد أنها أمام فم متساح كبري مفتوح ليلتقطها بداخله 

 .. مرة واحدة 

رخة هزت احلجارة من حوهلا ولكنها صرخت أمساء ص

 .. الحظت مجود مالمح هذا التمساح فجأة
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... وتقلص حجمه حتى أصبح يف حجم اليد الواحدة 

ملاذا حيدث بها كل هذا؟  وفجأة !! تعجبت ملا حيدث

شعرت أن األصوات تقرتب منها ليدخل  مجع من 

الكهنة حليقي الرؤوس ومردتني زيا من جلد الفهد 

يف أيديهم يرتأسهم معلمهم ذو عصا  حيملون عصا

 :ثعبانية كبرية يف يده ينظر للفتاة بتعجب ويقول 

هذا هو التأثري املرجو من علمنا والبد من الوصول  -

إليه دون لفت االنتباه لوسيلتك يف اإلقناع مع تعظيم 

 ... القوى اإلهلية اليت تستعني بها 

 :نظر أحداهم إىل أمساء وقال 
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ا هذه املالبس اليت تلبسها يا سيادة من هذه الفتاة وم -

 .. إميحوتب 

 

 :فنظر هلا إميحوتب وقال

 لغز مل يتم فك شفراته إىل  اآلن هذه -

كان األمر برمته عجيب وكأن أمساء  كانت تشاهد 

 .. فيلما سينمائيا بطلته مسجونة بزمن غري زمنها 

وفجأة تذكرت أمساء هذه املقالة اليت قرأتها ذات يوم عن 

إميحوتب كبري سحرة  الفراعنة الذي وصل بعلمه إىل 

بالط امللك حتى أصبح وزيرا، هذا أخطر السحرة عرب 



 

 - 187 - 

التاريخ، واآلن قد تيقنت أنها وقعت يف براثن الشر 

 .. وحدها تلتقطها وتقتص منها فما هي فاعلة 

 :وقفت وصاحت باجلميع 

  .. أريد أن أقابل! أريد أنوبيس ! أخرجوني من هنا  -

وسكتت فجأة فكيف هلا أن تذكر أيزيس مع ألد 

 .. أعدائها فاستكملت 

أنا مصرية مثلكم، أنا حفيدتكم، أنا مل آتي  -

 ..  إليذائكم، أنا فقط أتيت 

 :وسكتت أمساء ثانية وهي تسأل نفسها

ملاذا أتيت إىل هنا باألساس أنِت مل تعريف ملاذا أتيِت   -

إىل هنا، لقد ز، بِك إىل  هنا فبماذا ستربرين ملن ال 
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يفهمك أال ترين نظرات الرعب يف أعينهم من جمرد 

اجملهول هلم، اصميت وال تزيدها عليِك فعيونهم بدأت 

 ... تشع شررًا وال تعلمني ماذا سيفعلون بك

سهم إميحوتب ينظرون هلا نظرة كان الكهنة ويرتأ

تعجب؛ وخوف وسرعان ما حتولت إىل شرر مل خيَف 

عليها أن نتيجة ثورتها هذه مل تكن إال العذاب بأي 

طريقة من طرقهم السحرية فتوجهت إلميحوتب 

 :ومجعت يديها حتت وجهها إشارة للتوسل وقال

 .. اتركين وسأعرتف لك بكل شيء  -

 ايفهمه جيدا وجعله مل يفهمها أيضا ولكنه فعل ما

تصمت وتستقيم غري متحركة بإشارة واحدة منه 
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حتولت قيود قدمها ويديها إلي أفاعي تلتف حوهلا 

 .. وحتاول القضاء عليها 

فنظرت إليهم مشدوهة العني ال تعلم ماذا تفعل ونظرت 

له نظرة توسل؛ فتحركت رأس األفعى اليت كانت تلتف 

شهرية لدى حول يديها لتصبح أفعى الكوبرى ال

الفراعنة وجهها مبقابل وجه أمساء ترى دموعها 

الساقطة وتشعر باخلوف الذي يرجف جسدها؛ ختر، 

لسانها تتالعب به أمام عني أمساء النازفة واليت تشعر 

باألفعى األخرى اليت تقيد قدميها، تتسلل أسفل زيها 

لتالمس جسدها  وحبركة واحدة من إميحوتب حتى 

تناص اللدغات املطلوبة منها واليت انقضت األفعتني باق
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سقطت أمساء على أثرها طرحية املقربة مستسلمة عل 

 ... الغياب حيميها من غياهب وعيها 

********* 

اهتزت املياه فجأة  حمدثة صوتا قويا جعل نزهة 

ترتعب لتنزوي بعيدا عن املسبح الذي حتول إىل أموا، 

 ... متضاربة 

ذلك التمساح العمالق  تزايدت دقات قلبها وهي تشاهد

الذي مل تر يف حياتها متساحا حبجمه يفتح فمه 

 ..لتبدو أسنانه احلادة 
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فجأة انطلقت صرخة مدوية اهتزت هلا اجلدران ووقع 

قلب نزهة أسفل قدميها وتراجعت بسرعة إىل اخللف 

 ..لتسقط على األرض 

رفعت رأسها تنظر جتاه املسبح الذي كان قد حتول 

 ...من الدماء   إىل بركة محراء

وضعت يدها على فمها لتكتم صوت شهقاتها اليت 

 : بدأت تعلو 

أين أنت يا أمساء؟ مل تركتين مبفردي ؟ وما الذي  -

 أتى بي إىل هنا؟ 
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 (الفصل الثامن)

 

 

وضعت وجهها بني كفيها انكمشت على نفسها و

تبكي بشدة وهي تسمع صوت ضحكات ذلك 

الكاهن اجمللجلة اليت كانت تصدح يف املكان بقوة 

 ..وجتعلها تشعر باحلزن أكثر من اخلوف 

فجأة عم الصمت حوهلا ومل تعد تسمع سوى صوت 

حفيف األشجار ونسمات رياح دافئة بدأت تداعبها؛ 

 ...فتحت عينيها وتطلعت حوهلا بذهول 

كان املكان قد تغري وصارت جتلس خلف شجرة 

ضخمة بأرض واسعة مليئة باألشجار والنباتات 
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املختلفة؛ وقفت مذهولة تنظر إىل املكان وهي تتساءل 

كيف وصلت إىل هنا خاصة وأن أنوبيس مل يكن معها 

 .. لينقلها من مكان إىل آخر كما تعودت 

حتركت يف املكان حبذر تبحث عنه وعن أمساء 

نت حوهلا أراضي زراعية مرتامية األطراف جتولت كا

حتى حملت سوًرا ضخًما فاقرتبت منه حبذر، لتكتشف 

أنها بوابة معبد كبري يقف يف حراسته متثالني 

حجريني؛ ومن جديد وجدت نفسها أمام ممر طويل 

تصطف على جنباته أعمدة ضخمة مزينة بالعديد 

املعابد  من النقوش والرسومات املختلفة كما هي عادة

 ..الفرعونية،  تقدمت عربه لتجد أمامها عددا من األبواب 
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مسعت صوت جلبة فأسرعت لالختباء لتشاهد عدًدا من 

الكهنة مبظهرهم املميز خيرجون من أحد األبواب 

حيمل بعضهم أواني حناسية يغادرون املكان يف صمت 

.. 

انتظرت حتى ابتعدوا مبسافة كافية عنها كفيلة 

يكتشفون وجودها ثم تقدمت حنو الباب  بأال جتعلهم

 ..الذي خرجوا منه لتدخله حبذر شديد 

كان املمر قصرًيا جدرانه مجيعها عليها رسومات 

فرعونية ينتهي بباب ضخم؛ تقدمت حنوه لتدخل إىل 

 ..الغرفة الواسعة



 

 - 195 - 

وما إن دخلت حتى رأت أنوبيس يعكف على تثبيت  

وق طاولة اللفافات البيضاء على جسد جثة موضوعة ف

كبرية وسط القاعة فيما تقف إيزيس تراقبه باهتمام 

 ...وعلى مالحمها ارتسمت كل عالمات القلق والتوتر 

ما إن رأتها نزهة حتى أسرعت لالختباء يف أحد 

 ..األركان 

انتهى أنوبيس من مهمته فرتاجع إىل اخللف وهو ينحين 

 ..احرتاما أمام اجلثة احملنطة أمامه 

هي ترتاجع إىل اخللف احننت لتحمل تنهدت إيزيس و

إناءا حناسيا يشبه اخلنفساء حماطا  بقطع من اخلشب 

 ..والكتان ويبدو أنه مملوء باملاء 
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وضعته على الطاولة وأخرجت من مالبسها خامتا ذهبيا 

قلبته بني يديها بشوق كبري ثم قبلته وألقته داخل 

 : اإلناء  ثم تراجعت إىل اخللف قائلة

 

حبيب القلب مل يبق سوى أيام قليلة وتعود  اطمئن يا" 

 حلياتك من جديد

 لن أمسح لروحك الغالية أن ترحل بهذه السهولة

 ستعود وسنعود معا

فجأة شعرت نزهة حبركة خلفها فاستدارت بسرعة 

 :  لتجده يقف خلفها هامسا هلا
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إنها تعويذة اجلعران هذه التعويذة هي اخلطوة  -

ياة مرة أخرى، سترتك ذلك األوىل إلعادة امليت إىل احل

اإلناء بعد أن تقوم اإلهلة إيزيس بتبخريه أليام حتى تتم 

 ..التعويذة ثم تنتقل للخطوة الثانية والتعويذة الثانية 

************** 

 ؛وتداخلها األصوات بأذنهاتتابع و ؛ضطربخياهلا  امل

و فحيح األفعى يطغى على  ؛توالي الصور واندماجها

ولكن حرارة جسدها ترتفع وكأنها ، خلفية وعيها

مل تشعر هل ما تراه ،  موضوعة على مجر يغلي

ترى وكأنها يف بئر عميق  ،خيالجمرد نه أم ا أحقيقي

اجلدران تتشقق من حوهلا وختر، منها احلشرات  ،ضيق
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 ،والعناكب والثعابني يتوجهون إليها مسريين حنوها

ترتاقص أمامها وتصعد على  ىوبينما تقرتب منها أفع

ن تتحرك فتنقض أرخافة  ةقدميها العناكب وهي ثابت

  ..فعى عليها األ

شعور رخيف وقشعريرة تسري يف جسدها حال 

مر أكرب من كونه األ ،لدهاجلمالمسة العناكب 

ال وبعاد تريد أن تصرخ هذا شعور ثالثي األ احلم

أمها وفجأة خرجت  ، تستطيع حتى أن تغمض جفنيها

وجاءت  افانقضت األفعى عليه ،إليها لتنتبهمن العدم 

لتنقض على أمها وهنا صرخت الالشيء أفعى أخرى من 

 ها وانتفضت وعاد إليها وعيهامأمساء خوًفا على أ
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 افما وجدت إال عيوًن عليها، وهي تهتف وتنادي  الالواعي

 ..من وجهها حتاول فهم لغتهاقريبة  ،شاخصة بها

لمها لتطمئن على أمها أو لتهرب من عادت حل ن لوأمتنت 

  حتملهامر أصبح فوق األ ، هذه السفرة اليت كرهتها

اليت كانت تتمثل يف  مصرخت بهم فعادوا  إىل أدراجه

ليس بالبعيد عن منصة املنتصف واليت اكتشفت  صٍف

بها ملقني جبسدها على هذه الصخرة  تةثبمنها أأمساء 

حاولت أمساء حتريك نفسها على مرأى من  ، املستطيلة

الكهنة املنتبهني هلا فوجدت أن قدميها ويديها مثبتني 

ال تعرف ملاذا يفعل  ،حبلقات حديدية يف هذه الصخرة

ما اخلطر الداهم اليت متثله  ، بها إميحوتب كل هذا

 ؟؟أمساء هلم وللدولة الفرعونية أمجع 
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دأت أمساء ب نها جمرد متلصصة من املستقبل عليهمإ

علها تتحرك جبنون وحتاول حتريك يديها وقدميها 

ولكن هذه القيود بالذات  ،هذه القيودتستطيع أن تفك 

فكرت يف  ،ختاف منها فهي من متثلت بأفاعي من قبل 

ينظرون  الكهنةوكل هذا أخرًيا واهلدوء ، االستسالم 

  ،من نفس املوضعوبنفس النظرة  إليها

لرمبا كانت  وأتها ئاولون تهدينظرون إليها فقط ال حي

  .. هذه من ضمن خطة متلكهم هلا

بدأت  ،هدأت أمساء بعدما وجدت أن الثورة مل جتدي

 . وكيف جتد نزهة اتفكر كيف ختر، من هن



 

 - 201 - 

ومن بعيد بدأت تسمع أصوات جلبة قوية تقرتب أكثر 

 :مامهللكهنة أحتى دخل إميحوتب وقال 

 هل فهمتهم من هذه أي كلمة -

 :فأجابوا

 ياسيديبالطبع ال  -

************** 

مل تتمالك نزهة نفسها لتصرخ بأنوبيس بأعلى صوتها 

 : لتفرغ به كل ذلك اخلوف والرعب الذي عاشت به

ال أريد أن أعرف ما تفعله تلك املرأة الساحرة وال ما  -

تفعلونه مجيعكم أريد أمساء وأريد أن أعود إىل 

 ..عاملي يكفي ما رأيته حتى اآلن
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جييبها أنوبيس كانت الغرفة تدور بهما  وقبل أن

بسرعة كبرية لتجد نزهة نفسها ملقاة أمام إيزيس 

اليت كانت تنظر إليها نظرات انتصار واستغراب وإىل 

جانبها كان أنوبيس خيفض رأسه إىل األرض دون أن 

 ..ينطق حبرف 

حتركت إيزيس حوهلما ببطء وهي تتطلع إىل نزهة 

حننت عليها تتفحصها ثم بفضول حتى توقفت أمامها وا

 : التفتت اىل أنوبيس قائلة

أليست هذه هي الفتاة اليت رأيتها تتلصص علينا من  -

قبل؟ هذه هي اجلاسوسة اليت تنقل أخبارنا إىل ست 

.. 
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 : صاحت نزهة بانفعال

 .. لست جاسوسة ألحد أخرجوني من هنا حاال -

حاولت أن تنهض لكنها مل تستطع احلركة  

وقدميها مكبلتني بأطواق  لتكتشف  أن يديها

 ... حديدة

التفتت إىل أنوبيس الذي كان متسمرا على وضعه دون 

 : لتقول له بغضب شديد.. أن يصدر أية حركة 

 ؟؟..ما الذي حيدث لي اآلن -

وعندما مل جيبها وظل على صمته عادت لتنظر إىل  

 :إيزيس مرة أخرى
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ملاذا تقيدونين بهذا الشكل قلت لك أنين لست   -

 .. جاسوسة ألحد 

ابتسمت إيزيس يف خبث وهي حتيد بنظرها عنها 

 :وتتقدم حنو أنوبيس لتسأله

أريد أن أعرف من تكون هذه الفتاة وكيف دخلت  -

 إىل هنا ؟ 

 : تنحنح يف توتر بالغ ليجيبها بصوت مرتبك

ضيفة . .هي بالفعل ليست جاسوسة إنها ضيفة  -

 قادمة من العامل اآلخر 

 من عامل األرواح؟  -

 .. أجل موالتي  -
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سنرى إن كان كالمك صحيًحا ستبقى هذه الفتاة  -

 ..أسرية لدي حتى أعرف حقيقتها كاملة 

وقبل أن تتكلم نزهة كانت إيزيس قد أشارت لبعض 

رجاهلا الذين تقدموا حنوها ليجروها بقوة غري عابئني 

 .. بصراخها املتواصل 

انتهى بها األمر حمتجزة مبفردها داخل غرفة ضيقة 

 .. ومظلمة ال يوجد بها أي منفذ للنور 

ألقت رأسها إىل الوراء لتسنده على احلائط وهي تفكر 

يف مصريها وتفكر يف أمساء اليت ال تعرف عنها شيئا 

 ..منذ أن محلها أنوبيس معه وتركوها خلفهم 
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خيل أسوأ سارت دموعها على خدها بغزارة وهي تت 

 ..السيناريوهات املمكنة هلا ولصديقتها 

فجأة مسعت صوت خشخشة قريبة، فالتفتت حوهلا 

بسرعة جتاه الصوت،  لكن العتمة منعتها من رؤية أي 

 ..شيء 

حاولت أن تنكمش على نفسها وضربات قلبها تتسارع 

بشكل كبري، لكنها صرخت بقوة عندما وجدت 

 ...نها ليتشمم قدميها ذاك الشيء أو ذلك اجلرد يقرتب م

****************** 

نظر إميحوتب ألمساء خببث وكأنه يريدها أن تعلم 

 :وهو يتحدث مع كهنته 
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بعد عينة الدم اليت أخذناها منها سنعلم عنها كل  -

 .. شيء وحينها سيكون اكتشاًفا عظيًما لنا 

 :فاحننى الكهنة من خلفه 

 .. دمت لنا املعلم العظيم حضرة إميحوتب الكبري  -

وأمساء تنظر إليهم  متعجبة وتتساءل أي عينة 

؟؟ هؤالء ..يتكلمون عنها؟؟ وماذا لو حقنوها مبا ال تعلم 

الفراعنة اليت مل تفك شفرتهم حتى اآلن كيف هلا أن 

 تأمن هلم؟

وبينما هي تفكر يف وضعها وحياوطها  كل هذا  

حوتب ينحين عليها مبكر وينظر إىل الرعب وجدت إمي

 :وجهها بغضب 
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سينكشف أمرك قريًبا أيتها اجلاسوسة  -

اليت سيسجلها لي التاريخ  يأهم إجنازات وستكونني

   .. 

ومل يكمل مجلته حتى دخل عليه كاهن آخر فنظر 

 :له  خبوف وقال بنربة مرجتفة 

 !سيدي لقد ظهرت النتيجة  -

املثبتة على الصخرة ففزع إميحوتب وابتعد عن أمساء 

املنومة عليها  واندفع حنوه وكأنه تلميذ ينتظر درجة 

 :امتحانه 
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 ؟؟.. أين هي النتيجة  -

 :فتلجلج يف احلديث وقال 

 ..هي عند اإلله ست وهو يريد مقابلتك ألمر هام -

************ 

فجأة أضيء املكان حوهلا لرتى أنوبيس وهو يقف أمامها 

مل تصرخ به ومل تتحدث من جديد، لكنها هذه املرة 

فقط تركت العنان لدموعها فقد كانت تشعر حبزن 

شديد ومل تعد لديها أدنى طاقة لفعل أي شيء سوى 

 ..االستسالم 
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لو أنك صمِت منذ البداية ملا كان حدث أي شيء  -

 صراخك هو من جعل اإلهلة إيزيس تنتبه لوجودك 

 :ابتسمت نزهة بسخرية لتقول

أنك ستحمينا أنا وأمساء حتى ننهي  أمل تقل  -

 مهمتنا؟؟

 : صمتت  فجأة حينما انتبهت لشيء ما ثم سألته 

أريد أن أعرف كيف متكنت إيزيس من رؤيتنا هي  -

وذلك املدعو ست ؟ يف حني أننا أحياًنا نكون أطياًفا غري 

 مرئية ؟

أنتم مرئيون بالنسبة لآلهلة ويف .. ألنهم آهلة  -

 ..وجودهم 
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.. هؤالء جمرد سحرة فال يوجد إله غري اهلل . .آهلة  -

 قالتها نزهة باستهزاء ثم عادت من جديد لصمتها 

********************** 

ومبجرد ذكر اإلله ست حتى ظهر يف احلجرة دون سابق 

إنذار بهيئته املرعبة وأظافره احلادة املدببة؛ كأنه 

يشبه الشيطان البل هو  الشيطان بعينه، فاحننى له 

جلميع حتى إميحوتب نفسه وبينما أمساء مسجاه على ا

 هذا النصب احلجري يف وسط احلجرة تنظر للجميع

بغبطة حتى تالقت عيناها الدامعة بعني ست النارية 

واليت التقت قبل ذلك وحينها دار حوهلا كما فعل من 

قبل وهو ميرر هذا الظافر املدبب اللعني على رأسها 



 

 - 212 - 

ا عنه احتجاًجا على ما ووجهها فأبعدت أمساء رأسه

 ..حيدث بسببه فهو من نعتها بالسارقة 

ومن فوق رأسها تسلسل هذا الشيطان بفحيح فمه املقزز،  

 :واقرتب من أذنها وقال

اآلن تعلمني مصري من يتحداني ؟ ألن َتُكفي عن   -

 االستهزاء بنا؟  ألن تعرتيف من أنِت ومن أين أتيِت؟

تفاهم معهم وحتى دمعت أمساء لعدم مقدرتها على ال

هذا اإلله الذي يفرتض أنه يعلم كل شيء ولكنه 

جيهل لغتها ولغة أحفاده أو أنها هي من سحبت شفرة 

 .. اهلريوغليفية منها 
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استقام ست عندما تكلم اميحوتب متسائال عن نتيجة 

التحليل فتوجه ست خلار، هذه احلجرة يتبعه 

له اميحوتب منتظًرا بلهفة اإلجابة ولكن ست كان 

 :رأي آخر فاستدار ناظًرا بغضب إلميحوتب وقال 

متى وأنت تتصرف دون إذني؟ من أذن لك  منذ -

بالتحليل هلا؟ أنا أعلم من هي وملاذا هي هنا ولكن 

أنت تشتت تفكري اجلميع وتريد من خلف كل 

هذا جمرد اكتشاف يضاف إلجنازاتك،  األمر أكرب 

من كل تكهانتك وعلمك الذي ال يفيدنا يف شيء  

. 

 :أخفض إميحوتب رأسه وقال
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وشكلها رختلف عن ياسيدي طباعها رختلفة  -

 .. اجلميع ولذلك فضلت أن أعلم تكوينها الداخلي

 :فأومأ ست برأسه وقال 

لكي تريح ضمريك العلمي البد أن تعلم أن  -

دماء مصرية بها ! نتيجتها غريبة دماؤها تنتمي لنا 

نفس الرتاكيب املصرية ولكنها تعمل بطريقة 

ا وبالتأكيد تعلم جيًدا أنها ال تنتمي لن.. فوضوية 

فالدولة الفرعونية وظيفتها األوىل ووظيفة آهلتها 

هو احلفاظ على احلياة املنظمة وتكره الفوضوية 

 .. 

 :فنظر إميحوتب لست وهو ممتقع الوجه 
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 ماذا يعين هذا ياسيدي  ؟؟ -

فارتسمت على وجه ست ابتسامة خبيثة وتفوه 

 :بفحيحه الثعباني 

 .. غري وهذا هو عملنا حنن أن نعلم ماذا خيطط لنا ال -

 :فأومأ إميحوتب قائال 

 .. منكم نستفيد ياسيدي  -

 :نظر هلا ست من بعيد وقال 

إنها كائنة مستضيفة لفريوس ثنائي القطب قطبها  -

 .الثاني متواجد هناك عند ألد أعدائي 

 :فجحظت عينا اميحوتب قائال 
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 إيزيس ؟؟؟ -

إيزيس لقد أرسلتها لي لتعلم مكاني واختفت  نعم -

هي بعدما مجعت جسد زوجها هي تتحداني 

ولكين سأصل هلا وأجعلها تعلم مع من تلعب هذه 

 .. السيدة العاشقة

 :ويف الداخل اشرأبت أواصل أمساء باخلوف والرعب

خداع من؟؟ وحتداني من؟؟ أنا أريد أن أعود ملوطين  -

احلرب وال  كنت  وهذا يكفي ، أنا ال أريد هذه

جزءا منها يف يوم من األيام، فصرخت أمساء بصوت 

 .. عاٍل 

 يارب أنقذني مما أنا به،  أين أنِت يانزهة ؟ -
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************************      

وضعت أمامها إناء على شكل قلب مكتوب عليه 

الكثري من  الكلمات الغريبة ووقف أمامها اثنني من 

 ...تعويذاتهم السحرية  الكهنة الكبار  يلقون عليه

نظرت نزهة إىل املشهد أمامها باستغراب كبري 

متسائلة عن السبب الذي جعل إيزيس حتضرها إىل 

هنا أثناء قيامهم بطقوسهم إلعادة احلياة إىل أزوريس 

 ...كما يدعون 

انتهوا من القيام بكل تلك التعويذات لتتقدم إيزيس 

 مفهومة ثم وحتمل اإلناء بدورها وتتمتم بكلمات غري

 .. ترش ذلك املاء على مومياء أزوريس احملنطة 
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وهي ال تزال تتابع تالوتها لتلك الكلمات بصوت عال 

 .. وبعينني مغمضتني 

وما إن انتهت حتى سقطت على األرض فأسرع إليها 

الكاهنني ليساعداها على الوقوف جمددا وقد بدا 

 ..اإلجهاد الشديد على مالحمها اجلميلة 

 : أنوبيس من نزهة ليقف جبوارها قائالاقرتب 

لقد انتهت مراسم إعادة احلياة فقد قرؤوا على املاء  -

كل التعويذات الالزمة اليت ستعيد احلياة لإلله 

أوزوريس تعويذة القلب وتعويذة الروح وسننتظر 

 إىل الغد ليستفيق من موته 

 .ال شأن لي مبا تفعلونه  -
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فاإلهلة  لقد منعت من مشاركتهم الطقوس بسببك -

إيزيس غاضبة مين ألني أخفيت عليها أمرك أنت 

 .وصديقتك 

انتفضت نزهة عندما مسعت اسم صديقتها لتسأله 

 :بلهفة

 هل تعرف أين هي ؟ وهل هي خبري اآلن ؟ -

 ... ال أظن أنها كذلك  -

فلسان .. كان صوت إيزيس اليت اقرتبت منهما لتكمل 

 ..هنتهصديقتك الغريب جر عليها الويالت من ست وك

 ماذا تقصدين ؟ وما الذي حدث ألمساء ؟ -
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لقد وقعت بني يدي إميحوتب كبري سحرة ست،  -

لدي عيوني اليت تنقل لي األخبار من داخل جحر 

ست وكهنته،  إنهم حياولون اكتشاف طبيعتها وما 

 ...تكون 

اقرتبت إيزيس من نزهة تتفحص مالحمها برتكيز 

 : شديد لتدور حوهلا وهي تسأهلا

 هل حقا أنتم كائنات آتية من الفضاء؟؟  -

 :جحظت نزهة برعب وصرخت بصوت متقطع 

 ما الذي حدث هلا ؟؟ ماذا فعلوا بها ؟؟  -
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ليس قبل أن أعرف حقيقتكما أوال؛ من أين  -

جئتما وماذا تريدان ؟ وما هو املخطط الذي تريدان 

 تنفيذه يف مملكيت؟

أنا ال أعرف كيف وصلنا إىل هنا؟  ال أعرف  صدقيين -

ثم التفتت حنو أنوبيس الذي يتابع احلوار يف صمت 

 : لتقول وهي تشري إليه

هو من ينقلنا من مكان إىل آخر ، حنن ال نريد  -

 ...إيذاء أحد فقط نبحث عن معرفة احلقيقة 

ابتعدت إيزيس عنها وصمتت بعض الوقت كأنها 

 :من جديد تفكر يف أمر ما ثم التفتت إىل نزهة
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ال يبدو لي أنك تكذبني سأساعدك شرط أن أعرف   -

 هذه احلقيقة اليت تبحثان عنها 

 !!حقا ستساعديننا  -

قالتها نزهة بفرحة حقيقة، ولكن كيف سنخر،  

 أمساء وننقذها من أسرها ؟

وسنرى ما .. سأمنحها أوال اللسان اهلريوغليفي  -

 سنفعله بعد ذلك 

 

************ 
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خ وتتوسل لربها،  فهو مالذها اآلمن كانت أمساء تصر

من كل ما متر به،  كانت تبكي بكاء حترتق به 

 .. كل خاليا جسدها،  عال صوتها بالنهاية 

يارب أخرجين من حلق الضيق إىل أوسع الطريق بك  -

 .. أدفع ما ال أطيق 

فانتبه الكهنة هلا وكان صوتها يزلزل اهلرم بأكمله 

منها فعادت أمساء  بفاقرتفاندفع ست يرى ماذا تقول،  

لصمتها وخوفها والدموع تتساقط من عينيها كانت 

الشر  رتعلم أن ست عند الفراعنة هو الشيطان الذي ينش

 يف احليوات أمجع، 
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خافت أن يكون دعاؤها وبااًل عليها ولكنه عندما  

أمرها باإلعادة أعادت عليه دعاءها فربه وربها اهلل هو 

 .فقط من بيده محايتها 

فاستشاط ست غيًظا وتراجع الكهنة للخلف وهم يرون  

النريان ختر، من كل رخار، ست وتتحول عينيه إىل 

 :كتلة من اللهيب املشتعل وهو يصرخ بها 

 .. اصميت  -

فصمتت أمساء وعلمت أنها ستتلقى ضربات موجعة من 

 الشيطان املاثل أمامها، 
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و مبجرد أن صمتت أمساء حتى عاد ست لطبيعته 

 .. فأت ناره وأمر كهنتهوانط

ألقوها يف سجن الرؤوس وال تقرتبوا منها حتى تضع  -

 .. احلرب أوزارها وأختلص منها أمام اجلميع 
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 الفصل التاسع

 

سيقت أمساء مسلسلة مقيدة بسالسل حديدية 

قرأت عليها الطالسم والتعويذات اليت متنع شرها الذي 

هليب ، بلهيب ناري مل يره الكهنة من قبلأهلب ست 

أظهره على حقيقته الشيطانية الذي خيبأها خلف 

هليب أشعل بداخله منذ تولي ، حبه لذاته وللحكم 

 ، احلكم وحب الناس له  أخوه أوزوريس

شره فكيف يسمح ملثل مثار االن فقط بدأ جيين 

 .. هاتني الكائنتني بتخريب ما قتل أخوه من أجله 
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ظالمها يشبه ظالم عقول زجت أمساء يف غرفة مظلمة 

مل تفهم من أين جاءها لسانها الفرعوني ، حماطة بها

 : ولكنها االن مفهومة للجميع فصرخت

 .أريد رؤية أنوبيس ، أنا بريئة أخرجوني من هنا  -

ومن بني ظالم الغرفة حترك شيًئا وأحدث ضجة 

تنتفض ، و فالتصقت بالباب احلجري الذي أغلق عليها للت

 :تهمس .. ترجتف ، 

 !؟من هنا  -

فسمعت فحيح يصدر من صوت يقرتب فانكمشت 

مل تعطي ، على نفسها تنتظر خبايا هذه الغرفة 

كان ، احلق يف التحرك  الكتشاف املكان نفسها



 

 - 228 - 

ال  ، والسالسل احلديدية عائقها، اخلوف جلامها

وبينما حتاول  ، اإلضاءة املكان متتلك حتى كشاف

ينها وفتحتها يف حماولة منها ألقلمه نظرها إغماض ع

، إال أنها تفاجأت مبا خطف أنفاسها، على الظالم 

فانشغلت مبحتواها عن تتبع مصدر  أضيئت الغرفة

نها وفجأة ظهرت أمامها أفعى الصوت الذي يقرتب م

ترى رأسها وذيلها خيتبئ  تشبه األناكوندا، ضخمة

 ، بني ثنايا الغرفة 

 باشرة فجحظت عيناها  وتأكدتتقف أمام وجهها م

حتى مسعت ، استمرت النظرات كثريا ، من هالكها

 :أمساء صوًتا يأتي منها 
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 !!ال ختايف  -

انتفضت أمساء وجتمدت مشاعرها عندما رأت حتول 

األفعى أمامها إىل وجه امرأة وجسد يشبه بنو جنسها 

 فلم تتمالك أمساء نفسها وسقطت أرضًا، من البشر 

 ... مغشياعليها 

**************** 

جلست نزهة إىل جانب كل من أنوبيس وإيزيس واليت 

أخربتها أنها وضعت خطة حمكمة للوصول إىل سجن 

الرؤوس حيث ُوضعت صديقتها أمساء؛ استمعت نزهة 

للخطة برتكيز كبري وباستغراب أكرب من وقوف 

إيزيس إىل جانبها ومساعدتها بهذه السرعة؛ وكأن 
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ألخرية قرأت ما يدور يف عقلها من أفكار  هذه ا

 :لتجيبها

جيب أن نتخلص من ست فمنذ أن استوىل على  -

احلكم وأظهر وجهه احلقيقي وبدأت األمور تسوء 

يف اململكة  فقد أرهق الرعية بشره وفجوره ونشر 

الفوضى إنه يسرق من نور الشمس ومن نور القمر 

والنهار  وحتى حتى حيدث اختالال يف مواقيت الليل 

ال يكون هناك من هو أقوى منه ومن كهنته 

الذين يساعدونه فيما يفعله؛ لذلك جيب أن 

 ..نتخلص منه ومن شره وأن أنتقم ملا فعله بزوجي 



 

 - 231 - 

ولكن ما عالقيت أنا وأمساء بهذه احلرب اليت  -

 بينكما ؟

 ..أنت وصديقتك السالح الذي سأحاربه به  -

قامت من مكانها واقرتبت من نزهة قبل أن تتابع  ثم

 : حديثها

أنا واثقة من أن السر الذي حتمالنه هو السالح الذي  -

سيجعلين أنتقم منه وأعلم أنين لن أستفيد منكما 

 ..إال باجتماعكما معا 

فتحت نزهة فمها لتتكلم لكنها عادت للصمت وهي 

بالقاعة تسمع صوت جلبة قوية جعلت كل من 

 ..ون حوهلم يلتفت
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فجأة أظلم املكان  تلفتت نزهة حوهلا لكنها مل 

تتمكن من رؤية شيء بسبب الظالم الشديد بدأ 

 الرعب يسيطر   عليها 

 : فرتاجعت خبطوات مرتبكة وهي تصرخ 

 أين أنت ؟ ما الذي حيدث؟؟ .. أنوبيس ... أنوبيس  -

مل تعد تسمع صوته وال صوت إيزيس فقط أصوات 

م كثرية وكأن جيشا كبريا صرخات ودبيب أقدا

 .. يتحرك بالقرب منها 

اصطدمت باحلائط خلفها لتسقط على ركبتيها 

منكمشة على نفسها ترجتف رعبا بعدما أدركت 
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أن مجيع من حوهلا رمبا فروا من املكان ليرتكوها 

 .. وحدها يف مواجهة مصري جمهول 

مل يطل انتظارها ليعود النور جمددا يضيء قاعة 

 ..اسعة املعبد الو

رفعت رأسها حبذر تنظر أمامها كان املكان قد امتأل 

بالرجال عراة الصدور يرتدون ثوبا قصريا يقرتب من 

ركبتهم حيملون دروعا يف أيديهم اليسرى ويف 

 ..اليمنى حيملون رماحا 

ارتعدت نزهة ومل تقو على احلركة خاصة بعدما 

جالت ببصرها يف القاعة وصدق ظنها حيث كانت  

 .مع هذا اجليش العرمرم  وحيدة
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 ..اقرتب منها جنديان ليجروها بالقوة 

حاولت أن تصرخ لكن صوتها احنبس حبلقها اجلاف  

وبدأت رويدا رويدا ترى تلك النجوم املتأللئة ترقص 

 ..تغمضهما مستسلمة هلروب إجباري أمام عينيها ل

ال تعلم أمساء كم مر عليها وهي بهذه احلالة لقد 

قواها تريد أن ختر، من هذا العامل  استسلمت وغارت

فتحت عيناها ، لو حتى إن خرجت إىل عامل األمواتو

لتجد  فتاة عشرينية العمر جبانبها ترتدي مالبس 

ال يظهر أنها ، مثل املالبس اليت ترتديها أمساء حديثة

 :فتكلمت أمساء بصوت متهتك  ..من هذا الزمن 

 من أنِت ؟ -
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فجاوبتها ذات األنف املدبب والشفاه املشقوقة والشعر 

 .. الطويل حالك السواد بصوت رخيم  

 نفتيس بنت هتان  -

وهي ترى هذه الفتاة ، ارتسم الوجوم على وجه أمساء

تتحرك من جانبها وتتجول يف الغرفة اليت كانت 

رؤوس  ، ريًا من الرؤوس الفرعونية الضخمةحتتوي كث

 ... املعروفة يف الدولة اشبه مجيع الشخصيات 

وصلت استغاثتك إلي أنوبيس فأحضرني من عاملي  -

 .. ألكون معك حيت يأتيِك املدد 

 

 :فتعجبت أمساء بسؤهلا 
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 !!عاملك  -

 :فنظرت هلا الفتاة 

نعم عاملي خيتلف عن عاملكم أنتم معشر اإلنس  -

تعيشون بعامل رختلف ولكننا نفتخر بكوننا 

مرئيني يف ملح البصر جنًا خلقنا لنكون نارين غري 

حنن  ،ولكن ال ختايف لن أؤذيِك ، نذهب ملا نريد

 .. نبجل أنوبيس ونعمل معه 

وفجأة ويف ملح البصر اندفعت الفتاة طائرة إىل ركن 

كبرية فاندفعت  خفي يف الغرفة الكبرية تزيح رأًسا

 .. أمساء جتاهها لرتى ماذا هناك 
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السعادة وارتسمت ، وجدت نفتيس ما تبحث عنه أخريا

فالحظت أمساء كثريا من التماثيل  ،على وجنتيها

فاقرتبت من احدى ، الصغرية املصنوعة من الطني 

 :التماثيل لتحمله فصرخت بها تفتيس 

ابتعدي ال حتمليهم وال تلمسيهم هم متاثيل سحرية  -

مقروء عليها تعاويذ اتركيهم مكانهم ولكنين 

 .. فيهم احبث فيهم عن ثالث متاثيل هم لنا أهم ما 

فنظرت أمساء هلذه التماثيل تتفحص وجوههم فوجدت 

 :من بينهم متثال  صغري يشبه وجه صديقتها نزهة 

 .. هذه نزهة ملاذا وضعت بينهم  -
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فالتقطت نفتيس التمثال وضمته إليها مع متثالني 

اخرين التقطتهم يشبهان أنوبيس وايزيس وضمتهم إىل 

ختفوا من بني يديها وقرأت عليهم تعاويذ أخرى حتى ا

فظهرت على وجهها االرتياح والسعادة .. يديها نهائيًا 

 :ونظرت ألمساء برضا 

  ..عليهم  ناالن نستطيع أن نطمئ -

 :فبادلتها أمساء عدم فهمها 

 نطمئن عليهم من من؟ وما هذه التماثيل الصغرية ؟ -

 :فأسرعت نفتيس وهي تعيد أمساء ملكانها 

هذه طريقة حديثة من طرق ست السحرية للتأثري  -

على ضحاياه وهي صناعة متثال صغري للشخصية 
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املراد أذيتها يقوم بربط يديه وقدميه وبتعاويذ 

سحرية خاصة به ويقوم بوخزه أو طعنة أو خنقه 

أو حتى حرقه فيتحقق هذا الفعل على اجلسد 

 .. احلقيقي دون جمهود من ست 

احلقائق اليت  وفزعت أكثر منفزعت أمساء مما علمت 

فانتهزت .. تدركها تباعا عن هذه احلضارة وماحيدث بها 

 :لالطمئنان على صديقتها  أمساء الفرصة

 وكيف حال نزهة وأين هي االن -

 :فأومأت نفتيس رأسها وأخفضت صوتها وقالت 
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أذهب االن حتى ال يراني س، هي خبري ال تقلقي -

نيت تصنعي النوم حتى ال يكتشفون أنك القادم وأ

 ... من أخفيِت التماثيل 

 :فصرخت أمساء بها 

 .. أين تذهيب وترتكيين  -

 :فجاءها صوتها من العدم بعد أن اختفت متاما 

 .. سأكون بالقرب دائما وسنلتقي  -

ومبجرد أن أنتهي الصوت حتى جتدد صوت مزالق الباب 

نب احلائط احلديدي الذي يفتح فاستلقت أمساء جبا

 ... مصطنعة النوم كما أمرتها نفتيس من قبل 
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.. فأقبل عليها كاهنني أجسادهم مكتظة باللحم 

 :منخفض  تحليقي الرؤوس تكلم أحدهم بصو

ال تقرتب منها حتى ال حترقك بتعاويذها سنحمل  -

 .. التماثيل املطلوبة ونذهب 

فتقدما يبحثان عن متاثيلهم املطلوبة منهم وبعد طول 

عنها يف كل مكان مل جيدوها فارتعبا من رد حبث 

فتكلم أحدهم  ..حوتب خادم ست األولفعل العظيم امي

 :وقال 

 .. تعتقد أنها أخفتهم  -

 فنظرا هلا وتكلم االخر 
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وكيف تعلم بهم أعتقد أن هذا الفعل بيد االله  -

 وهربت أزيس.. أنوبيس لقد اشتدت احلرب بينهم 

 .. هلا  أنوبيس وقبض ست على قرينة األخرى

فانتفضت أمساء من نومها  وكادت أن تصرخ باسم 

 :صديقتهالوال صوت نفتيس الذي تكلم بأذنها 

 .. سينتهي كل شيء قريًبا .. ال تقلقي .. اهدئي  -

أجربها اهتزاز العربة على العودة إىل الواقع الالواقعي 

الذي تعيش بداخله؛ فتحت عينيها لتجد نفسها داخل 

 .. نديان عربة صغرية جيرها ج
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التفتت حوهلا لرتى جمموعة من اجلثث املرمية هنا 

وهناك  وآثار معركة حامية دارت رحاها يف ساحة 

 ..املعبد ومن الواضح أن جنود ست كانت هلم الغلبة 

ورغم أنها استعادت وعيها كامال إال أنها فضلت أن 

فلم تكن تعلم  تتظاهر بالعكس وظلت على مجودها

 ..ماذا ميكن أن يفعلوا بها إذا ما عرفوا بيقظتها 

مسعت اجلنديان يتحدثان دون أن ينتبها لتلك اليت 

 :جتلس خلفهما تستمع إليهما

ال بد أن اإلله ست غاضب جدا بعدما هربت إيزيس  -

 وأنوبيس ومل نتمكن من القبض عليهما 
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تظن أن ذلك ما سيغضبه ؟ سيغضب أكثر عندما  -

أن إيزيس فرت حبملها من أزوريس الذي  يعلم

 .متكن اإلله رع  من إحيائه ليوم واحد 

أوقف اجلندي الثاني العربة فجأة فاصطدم رأس نزهة 

مبؤخرة العربة شعرت بأمل شديد لكنها كتمت 

تأوهها بصعوبة؛ فقد كانت ترغب يف مساع املزيد من 

 : حديث اجلنود والذي صاح السائق بصوت مرتفع

 تقوله؟ وكيف عرفت بهذا األمر؟  ما الذي -

مسعت الكاهن  يتحدث باألمر؛  هيا انطلق جيب  -

أال نتأخر حتى ال نعاقب،  فال بد أن اإلله العظيم ست 
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يف قمة غضبه وهو ينتظر أن نصل له بهذه 

 .املخلوقة بسرعة 

عادت العربة للتحرك من جديد يف اجتاه قصر ست وقد 

 .. مسعته  زاد هلع نزهة من مصريها بعد الذي

شعرت بنسمات هواء دافئة تداعب وجهها ومسعت صفريا 

يف أذنيها سرعان ما حتول إىل همهمات مل تتبني معناها 

 .. لكنها دفعت جسدها لالرجتاف بقوة 

 :شيئا فشيئا بدأت تفهم الكلمات اليت ترتدد بأذنيها

ال تقلقي وظلي على هدوئك فقريبا ستصلني إىل  -

 ..حيث صديقتك 
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زهة حوهلا بذعر وركزت نظرها على تلفتت ن

اجلنديني اللذين كانا صامتني لتنكمش على نفسها 

 ..بهلع أكرب 

 :عاد الصوت جمددا يرتدد يف أذنيها

ال ختايف أنا نفتيس جئتك من طرف أنوبيس  -

ألطمئنك أنك ستكونني خبري؛ لقد كنت مع 

 ..صديقتك منذ حلظات فقط وهي بانتظارك 

مدخل قصر فخم؛ نزال وصلت أخريا العربة إىل 

اجلنديان وتراجعا إىل اخللف وهما ينحنيان ليقدما 

الوالء للكاهن إمنحوتب الذي تقدم ليلقي نظرة على  
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نزهة املنكمشة على نفسها يف مؤخرة العربة 

 .متظاهرة بعدم الوعي 

دار حوهلا عدة دورات يتفحصها بتمعن شديد دون أن 

نة املرافقني له يقرتب منه ثم تراجع ليتحدث إىل الكاه

 : 

إنها تشبه قرينتها الشك أنهما يكمالن بعضهما  -

 .البعض االن سنعرف سرهما 

 : ثم استدار جتاه اجلنديان 

خذوها وضعوها يف سجن الرؤوس مع قرينتها إىل أن  -

 . نعرف ما سيفعل بهما االله العظيم ست 

************** 
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من بني هدوء الغرفة اليت متتلئ برؤوس املوتى 

االضافية والتماثيل السحرية الصغرية تسلل إىل 

مسع أمساء جابة قوية يف اخلار،،  صهيل األحصنة 

تتعاىل؛ وأصوات اجلنود تتداخل ،  هرعت إىل باب هذا 

املخزن، تصرخ، وتضرب على الباب بيدها لتنبيه من 

 . باخلار، من وجود كائن هنا 

 . أنقذوني أنا هنا، ال ترتكوني وحدي هنا  -

ولكن من بني األصوات العالية يف اخلار،  بدأ يتسلل 

إليها صوت صراخ أنثى ،  ومع التمعن أكثر بدأت تتعرف 

 :عليه فانتفضت وصرخت 

 .. أتركوا نزهة وأفعلوا بي ما تشاءون !! نزززهة  -
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فانتبهت أن الصوت يقرب فرتاجعت للخلف عند شعورها 

ن هو خلف بابها،  ومبجرد تراجعها حتى شعرت بريح مب

من خلفها فانتفضت وانكمشت على نفسها وحضنت 

جسدها املرتعش بأيديها ورأته وهو يظهر وخيتفي 

 :ويتنقل من مكان ألخر فصرخت به 

 ماذا تريد مين ؟ -

فظهر بهيئته الشيطانية وجسده امللتهب بالنار ووجهه 

 :األسود وأذنيه الطويلتني 

 د سرك وماذا ختططان مع إزيس ضديأري -

 :فصرخت بصوتها املرتعش 

 . أنا ال أعرف شيء، وهذا كل ما عندي  -
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فاقرتب منها حتى شعرت بريح ساخنة أهلبت وجهها 

 :وقال بفحيح مقزز 

إن مل تتكلمي سأختلص من صديقتك اليت تعذب  -

 .باخلار، 

 :فنظرت بشجاعة يف عينه حتى تراجع دهشة 

 .. ى أرى نزهة وأجتمع بها لن أنطق بكلمة حت -

 :فردد بصوته األجش 

 ما هذا االسم الغريب ؟ من أين أنتم؟!! نزهة  -

 :فابتسمت أمساء ابتسامة باهتة 

 . لن أتكلم إال يف حضور نزهة جبانيب  -
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فحاول االقرتاب منها حلرقها بناره ولكنها باغتته باحلرق 

 :عندما قالت 

 ..سالٌم قول من رب  رحيم  -

 :باجلنود على الباب فهتف 

 .. أحضروا الغريبة  -

ففتح الباب فحاولت أمساء االندفاع جتاه الباب للهرب 

فظهر فجأة خندق أمام الباب من النار فرتاجعت فمر 

اجلنود ومعهم نزهة وكأن ال يوجد شيء؛ فاندفعت 

أمساء ونزهة خيتبأن بأحضان بعضهم ينهالون األمان 

تى بللت دموعهم والدفء الذي غاب عنهم؛ فبكتا ح

 أطراف حجابهم واحتدتا من جديد،
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فاقرتب منهما ست بهيئته الفرعونية وكأنه يتفحصهم  

فتمسكت أمساء بنزهة ومتسكت نزهة بأمساء 

وأقسما على عدم الفراق ثانية حتى يعودا لوطنهم من 

 ..جديد 
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 الفصل العاشر واألخري

 

إىل متسكت أمساء ونزهة ببعضهما وهما تتطلعان 

ذلك الشيطان املاثل أمامهما والذي اقرتب منهما والشرر 

 ...يتطاير من عينيه احلمراوتني كلهيب النار 

تكلم بصوت يشبه فحيح األفعى موجها كالمه 

 : ألمساء اليت أصبح يستطيع فهم كالمها أخريا

 ؟ أخربيين اآلن من أنتما وماذا ختططان -

شدت أمساء من قبضتها على يد صديقتها وهي تنظر 

 : إليه بقوة استمدتها أخريا من وجود نزهة معها لتجيبه
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حنن جمرد زائرتني من عامل املستقبل البعيد إىل  -

 ..عاملكم  املخادع 

زاد اقرتابه منهما وزاد أيضا غضبه الواضح على مالحمه 

 :البشعة واليت ازدادت قتامة ليتكلم بغل

ي مين أيتها اجلاسوسة وإال سرتين مين ما ال ال تسخر -

 .تتخيلينه أبدا  

 ..أنا ال أسخر منك أنا أقول لك احلقيقة   -

مل تكمل أمساء كالمها فقد كانت يد ست قد 

أسرعت لتطبق على رقبة صديقتها اليت صرخت صرخة 

مدوية جعلت أمساء بدورها تصرخ وترمتي عليه 
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ضغط بها عليها حماولة ختليص نزهة من قبضته اليت ي

 بقوة،

دفعها لرتمتي على األرض وهو يشري إليها بيده احلرة 

 .. حمذرا 

 ..... إما أن تقولي احلقيقة وإما أن  -

ابتسم ابتسامة مستفزة وهو ينظر إىل نزهة اليت تتلوى 

حماولة التخلص من قبضته اليت متنع اهلواء من الوصول 

 ..إليها 

صمتت أمساء وهي تفكر يف طريقة ختلصهما من هذا 

املأزق الذي وقعا به، لكنها قفزت فجأة عندما طرق الباب 

خلفه طرقة أفزعتهما وجعلتهما تتأكدان من 
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مصريهما السيء الذي سيكون على يده النارية اليت 

أطبقت منذ قليل على رقبة نزهة لتحث صديقتها على 

النعدام وجود األسرار  الكالم والبوح باألسرار؛ ولكن

كان جواب أمساء دائًما هو أنهم من زمن آخر ليس 

بزمانهم ال يعلمان سببا لوجودهما يف هذا الزمن الذي 

تأكدوا من عدم صالحيته للعيش به إال أن يكونوا 

 . منه ويفهموا طقوسه وعادته وتقاليده 

 :صرخت نزهة به 

اتركين لن تستفيد من قتلي سيكتب لك التاريخ  -

.. قتل زائرة لزمنكم دون فعل جرم حتاسب عليه 

 .. سيذكرك التاريخ بالقاتل دائمًا
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 :سأل أمساء عن أنوبيس وعالقتهم بإيزيس لتجيبه

ال نعلم شيئا إال أننا وجدنا أنفسنا يف هذا الزمن  -

عنوة لنوثق ما حيدث به،  أنوبيس كان لنا مرشدا 

لنعلم أن السحر كان طريقتكم وطريقة من 

لفرض سطوتكم على رعاياكم،  مل تقم قبلكم 

احلضارات البابلية أو اليونانية أو الساسانية أو 

الفرعونية إال بالكثري من التغييب والتحايل على 

الرعايا بادعاءات األلوهية والتالعب بالغيب؛ وغري 

املرئيات؛ لتسرقوا كنوزا  ما كانت لكم وهبها اهلل 

ألهل هذه األرض ولكن العدل غاب عن 

ضارتكم واحلضارات من قبلكم وأيضا ح
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احلضارات بعدكم استمدت من استمتاعكم 

.. بتعذيب الضعفاء قوة هلا وقامت على أنقاضكم 

ولكنكم بالفعل أبهرمت العامل مبا خلدمتوه لنا من 

كنوز حممية عرب التاريخ جثث مل نصل لسرها 

 ..حتى اآلن 

تسعرت عينا ست وترك نزهة لتسقط وتلتقط أنفاسها 

اقرتب من أمساء بلهيبه احلارق وأنذرها بالعذاب األليم و

 . لتحديها له 

ومل  يرتكهم يف سجنهم هذا دون قيوده املعروفة ألمساء 

جيدًا، بل عندما ظنتا أنهما ستتخلصان منه باستدارته 
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للخرو، وجه هلما صوجلانه فقيدهما حبباله املتحولة 

 .بثواٍن 

األمر لالنقضاض  واليت حتولت ألفاعي راقصة منتظرة 

 .. عليهم 

خافت نزهة مما تراه أما أمساء فقد اعتادت عليها حاوال 

االقرتاب من بعضهما ولكن القيود كانت  متنعهما؛ 

وحيدث هلما  ثتبادال النظرات املتوجسة مما حد

 .. واستكانتنا يف انتظار  مصريهما 

مرت األيام والليالي خالية فارغة،  كلما مسعوا ضجة 

 .يف اخلار، تأملوا احلرية ولكن بال جدوى 
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الوحيدة اليت كانت تطل عليهم هي نفتيس مبعوثة 

أنوبيس من اجلان؛ واليت كانت ختربهم مبا حيدث 

باخلار، األيام متر سريعة جدا حيث ختربهم أنه مر 

يزيس تربي ابنها عليهم سنني وسنني بالداخل اختفت إ

حورس على االنتقام من ست واسرتجاع ملك أبيه املنهوب 

 ... 

قرأت نفتيس التعاويذ على احلبال حتى ألغت سحرها 

وأصبحت مثلها مثل أي قيود عادية لن تتحول ألفاعي 

 ..بعد ذلك 

ظن ست أنهما ستموتان عطشا وجوعا ولكن لسبب ال 

جتوعان وال معهما ال  ثتعلمه الصديقتان فمنذ ما حد
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تعطشان، وقرعت طبول احلرب تنذر بكارثة ستنزل 

 .. على معبد ست ومعاونيه 

ضجة يف اخلار، غري معلومة السبب،  انقطاع لظهور 

نفتيس من العدم،  ظالم دامس أرهب قلوب الصديقتان، 

مسعتا صوت همهمات خار، حمبسهما فتقدمت نزهة 

رفة ما حنو الباب واضعة أذنيها عليه يف حماولة ملع

جيري باخلار،؛  بعد أن انقطعت عنهما األخبار منذ 

 ...اختفاء نفتيس الغريب 

ماذا تفعلني؟ سألتها أمساء باستغراب فأشارت هلا  -

 ..نزهة أن تصمت حتى تتمكن من اإلنصات 
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ظلت أمساء تراقبها باستغراب حتى اعتدلت نزهة لتعود 

 :إىل حيث جتلس صديقتها

 يبدو أنهم يستعدون للحرب  -

 ماذا تقصدين ؟؟  -

مسعتهم يتحدثون عن مبارزات حدثت بني ذاك  -

الشيء املدعو ست وبني شخص آخر يقولون أنه 

حورس ابن إيزيس وأنه يف آخر مبارزة بينهما اقتلع 

له ست إحدى عينيه وأن حورس  جيهز لالنتقام من 

 .هذا األخري،  اجلميع باخلار، يستعدون للقتال 

إذا ما انهزم ست؟ أليس حورس ابن  تظنني أننا سننجو -

 . إيزيس اليت ادعت أنها ستساعدنا 
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 .بل سننجو إذا ما هربنا منهم مجيعا  -

مل تكد نزهة تنهي مجلتها حتى مسعتا ارتفاع 

األصوات باخلار، وازدياد حالة اهلر، واملر، فوقفتا أمام 

 ..الباب متأهبتني ألي طارئ 

امهما بعض فجأة فتح الباب على مصراعيه وظهر أم

الكهنة واجلنود وعلى رأسهم إميحوتب الذي تقدم 

 :حنوهما ليشد أمساء من ذراعها بقوة قائال

جيب أن أعرف سركما لقد حان الوقت  -

 . الستخدمكما يف هذه احلرب

 : سحبت أمساء يدها منه بقوة صارخة يف وجهه
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أترك ذراعي أيها األمحق، ال منلك قوة خارقة وال  -

 ..و....  شيء ميكننا مساعدتكم يف

قاطعتها نزهة قبل أن تكمل وهي تربت على كتفها 

 :وتنظر هلا نظرات فهمتها أمساء على الفور

مل يعد هناك داع إلخفاء حقيقتنا عزيزتي،   -

خاصة أمام الكاهن األعظم والوزير األول فهو حتما 

 ..لن خيفى عليه أمر كهذا؛ ولكن 

فزاز صمتت ووجهت نظراتها جتاهه وهي تبتسم باست

 : قبل أن تتابع

ولكن؛ مل علينا أن نساعدكم وأنتم تسجنوننا يف  -

 هذا السجن اللعني منذ وقت طويل؟
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بدا عليه االرتباك وهو حياول انتقاء كلماته وقد بدا 

للصديقتني أنه مذعور وخائف من احلرب اليت تدور 

رحاها يف اخلار، واليت يبدو أنها تسري لصاحل عدوه 

 ..حورس 

من أمر بسجنكما إنه اإلله ست،  وحنن ال  لست -

 ...ميكننا أن نرفض تنفيذ أوامره

كما أخربتك صديقيت ال ميكننا أن !! حسنا  -

نساعدكم ونظهر قدراتنا اخلارقة هكذا دون 

مقابل؛ قالتها أمساء اليت شاركت صديقتها يف 

 . احلوار بعد أن فطنت خلطتها
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بقوة  امتقع وجهه واسودت مالحمه وهو يضم قبضته

حماوال التحكم يف غضبه وتوتره ليسأهلا بصوته 

 ...وماذا تريدان مقابل مساعدتكما : اخلشن

التفتت إىل نزهة اليت كانت تبتسم هلا بانتصار  وبدا 

للجميع أنهما يتفقان بلغتهما اليت ال يسمعها أحد 

 :سواهما قبل أن تعود أمساء لتلتفت حنوهم قائلة

وركم الكثري من لقد رأينا يف معابدكم وقص  -

 ... الكنوز الذهبية واجلواهر الغالية 

 تريدان املال إذا ؟  -

 وحريتنا أيضا : قالتها نزهة بثقة مواصلة .. بالطبع  -

 وكيف سنضمن أنكما ستنفذان املطلوب   -
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األمر بسيط جدا فلن نأخذ شيئا قبل أن نتم مهمتنا  -

.. 

نظر إميحوتب للكهنة الذين يرافقونه والذين كان 

ت يعشش فوق رؤوسهم فال أحد منهم كان ميتلك الصم

 ..احلل املثالي للخرو، من هذه احلرب بسالم 

عاد لينظر برتدد إىل الفتاتني اللتني تقفان بشموخ أمامه 

وهو يتساءل بينه وبني نفسه إن كان رهانه عليهما 

سيكون ناجحا وعندما تذكر حالتهما وكيف أنهما 

سجن الذي مل ينجو صمدتا؛ لسنني طويلة داخل هذا ال

 :منه أحد شعر ببعض االرتياح ليقول هلما
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أقبل شرطكما وسأعطيكما ما طلبتماه وأكثر  -

إذا ما جنونا من حورس وجنوده، سأمحلكما معي 

إىل أرض املعركة ولنر كيف ستغريان جمريات 

 ..األحداث لتنقلب الكفة لصاحلنا 

قرعت طبول احلرب وازداد نفري اجليشان ليلتقيا أعلى 

جبال وادي امللوك ويتواجهان يف حماولة أخرية 

لالسرتداد امللك املنهوب على يد اإلله ست؛ هذا اإلله الذي 

قتل أخوه وقطعه إىل أشالء متناثرة حتى يقضي على 

أي أمل يف بعثه من جديد ولكن انتصار أسطورة احلب 

أوزوريس جعلت من مثابرة إيزيس اخلالدة إيزيس و
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لتجميع أشالء زوجها املصون ملحمة يتبادهلا العشاق 

 ... عرب التاريخ 

 

استقام اجلمعان يف ميدان املعركة من جهة إيزيس 

تقف جبانب ابنها حورس والذي وضع ضمادة على عينه 

املسروقة وجبانبه أنوبيس والذي يبحث بعينه ميينا 

 .. ظره وانفرط عليه قلبه ويسارا باحثا عن شيء ينت

اجليشان متحفزان للنيل من بعضهما البعض،  ينتظران 

 .. الغنائم كل منهم له حيله وخططه لالنتصار 

ازداد غرور ست فمن هذا الشاب الذي يتفوق على إله 

الشر، ولكن حورس هو األمل السرتداد العدل وبدأت 
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املعركة فاندفع اجليشان يقاتلون ويسقطون تباعا 

ايا ال ذنب هلم إال الطاعة ، ومن بني اجلموع ضح

 .. املتناحرة كان هناك من يبحث ويبحث عن ضالته 

مل يكن أنوبيس يبحث عن االنتصار ولكن يبحث عن 

األمانتان والذي اشتاق هلما اشتياقا مضطربا جيعله 

يبحث عنهما جملرد رغبته يف إعادتهم لعاملهم ورمحتهم 

أن الصديقتني كانتا رهنا  من هذا الزمن وشروره،  غري

لعمل آخر عمل ميكنه أن يبيد حورس ومن معه يف 

 . ثواٍن 
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فقد أوكل إميوحتب إليهما وظيفة التماثيل الصغرية 

تلك التماثيل السحرية اليت بإمكانها التأثري على 

 ..اجلسد األصلي بتأثري عكسي مماثل للضرر 

وطلب منهما استعمال تعاويذهم اخلاصة ليضيفوها 

لى التعاويذ السحرية األصلية للتماثيل فيكون هلا ع

أثرا مضاعفا كانتا يف حرية من أمرهم هل ينفذون ما 

طلبه منهما ست وإميحوتب يف جيش احلق الذي  حيارب 

من أجل اسرتداد احلقوق والثأر للباطل،  أبلغتا نفتيس 

واليت كانت قد التحقت بهما من جديد مبجرد 

لتكون إىل جوارهما  خروجهما إىل أرض املعركة

داخل الصندوق  احلديدي تتابع جمريات اجلولة األوىل 

 ..من املعركة ، حيث االنتصار اجلزئي جليش ست 
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استطاعت نفتيس مساعدتهم بإبطال هذه التعاويذ بل 

وعكسها على جيش ست لتدور عليهم  الدائر؛ة وبدأت 

العساكر تسقط تباعا جاء دورهم املباشر فتحركت 

ليت ُتحمل  عليها الصديقتان لتتوسطا ساحة العربة ا

املعركة أمام ست وحورس وأنوبيس فأمر ست 

الصديقتان وباألخص أمساء تالوة تلك التعاويذ اليت 

 .. سبق وتلتها عليه وسببت احرتقه 

 .. فسكتت 

 ..أمرها ثانية فأولت نظرها ألنوبيس 

مل ييأس ست وحاول إخافتهم وقام مبأل الصندوق عليهم 

ثعابني؛ التماسيح الصغرية؛ لرتهبهم فكانت لنزهة بال
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الشجاعة يف التصدي وإزاحة هذه الكائنات عنها وعن 

 ..صديقتها

كانت تلك التماثيل الصغرية معهما فتواردت األفكار   

يف عقلهما معا؛ فاستقامتا ونظرتا لست ويف نفسه نشوة 

االنتصار ولكن سرعان أن قذفته الصديقتان باجلنود 

ة ليتساقط جنوده من خلفه  تباعا حتى بقي هو الصغري

 ..وكهنة معبده فقط 

ويف نفس اللحظة وبسرعة كبرية هجم أنوبيس على 

الصندوق فحمله وهرول واختفى عن األعني ولكن مل 

 .. خيتفي عن عني ست  الذي تبعه 
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كان أنوبيس يريد أن يعود بهما إىل معبده حيث 

اك إعادتهم لعاملهم طاولة العشاء األوىل ليستطيع من هن

ولكن ست أوقفه عند حافة جبل عاٍل ليحاصرهم 

مجيعا ويرغمهم على االستسالم وإما السقوط من قمة 

 ..اجلبل 

 ضحك ست ضحكة استهزاء وهو يقول له 

 .. انتهى كل شيء هنا ومل يعد بإمكانكم اهلروب -

 : فقال له أنوبيس 

لن ينفعوك بشيء هم جنود املستقبل ومهمتهم  -

 .. انتهت  

 :فصرخ به ست 
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على ما انتهت مهمتهم على إظهاري كوحش ال أملك  -

 ... إال األذى 

 !!!أليست هذه حقيقتك ياست  -

قاهلا أنوبيس وهو يراقب انفعاالت ست الغاضبة 

 :فتسعرت عيناه وامحر وجهه وقال

إن أرادا العودة واخلرو، من هنا فالبد من مسح  -

هنا،  وال ذاكرتهم لكي ال يتذكروا ما حدث 

تنس أنك أيضا كنت غادرا فقد ترتكهما يف 

األسر سنني دون إنقاذهم وكان بيدك فعل ذلك، 

أنوبيس أنا من ربيتك على يدي وأعلم أنك كنت 

حتب أزوريس ولكن أنت تعلم أيضا أني كنت 
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املظلوم بني إخوتي اآلهلة وما علته كان اسرتدادا 

 ..حلقي 

نظر أنوبيس للصديقتني احملتضنتني نفسيهما بقوة  

ملبادلة أمان مزيف،  نظرة حرية فقد عشق فيهما 

الثبات والعزمية والقدرة على املواجهة وعدم 

اخلضوع،  ولكن اقرتاح ست صحيح ما رأوه كفيل 

بتشويه مسعة التاريخ وإظهار القوة اخلفية اليت 

 .. كانت تساعد احلضارات يف االزدهار 

 :ابع ست حديثه بعد أن رأى تردد أنوبيست

دعهم يعتقدون أننا ذوو علم واسع سبق علمهم،   -

دعهم حياولون اكتشاف ما جعل احلضارات تزدهر 
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علهم يصلون إىل ما مل نصل له يف زماننا، عاد 

 : أنوبيس لينظر لست وهو يقول 

 موافق  - -

 : فانتفضا الصديقتان وصرختا  بصوت واحد

 ... ن وثقنا بك ال تفعل هذا بنا ال  يا أنوبيس حن -

ومل  تعلمان أن  أنوبيس هدأ فقط من ثورة ست حتى 

يطمئن له ومن ثم جيد الفرصة ليتمكن من اهلروب 

بهما؛  حاول أن خير، الفتاتني من صندوقهما ليخضعا 

لعملية مسح الذاكرة واليت تتطلب قراءة تعاويذ 

 .. معينة وطقوس صعبة 
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جأة ليتدحر، ويسقط من فوق ولكن الصندوق اهتز  ف

اجلبل مع اختالط لصراخ الفتاتني وإسراع من ست 

 ..وأنوبيس للحاق به

اختفى الصندوق فجأة واختفت الفتاتان من املشهد 

 .. وكأنهما مل تكونا موجودتان باألصل 

******** 

ويف الغرفة ذات الضوء اخلافت وأصوات األجهزة العالية 

نتفاضة واحدة انتفضت كل من نزهة وأمساء ا

 ..تلتقطان أنفاسهما 

فتحت أمساء عينيها تنظر حوهلا بذهول لتلتقي نظراتها 

 .. بنظرات نزهة الذاهلة أيضا
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مل تستوعب أي منهما ما حدث ومل تدركا أنهما ما لبثا 

ضر فيها الدكتور يف غيابهما سوى بضع ساعات،  ح

باهي نواس لالطمئنان عليهما وكان يعلم أن مدة 

 .  إغمائهما لن تطول 

تعالت أصوات األجهزة فأسرعت املمرضات والطبيب 

لالطمئنان عليهما وأسرع أيضا الدكتور باهي 

 ... لالطمئنان عليهما 

وبعد االطمئنان على كافة الوظائف احليوية خر، 

ي معهما وابتسامة راحة األطباء وبقي الدكتور باه

 :قبل أن يبادر باحلديث.. مرسومة على وجهه

 .. محدا هلل على سالمتكما  -
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 : فنظرت له نزهة لتسأله

 .. نريد تفسري لكل ما حدث أرجوك  -

 :قبل أن تتابع بعصبية 

نريد أن نعلم اآلن هل ما حدث معنا حقيقة أم ماذا   -

 .. 

اهلادئة يف  ابتسم هلا الدكتور باهي والتفت إىل أمساء

 :سريرها ليطمئن عليها أيضا

هل أنِت خبري يا أمساء مل يصدر لِك أي صوت منذ  -

 استفاقتك ؟

لكن أمساء وكأنها مل تنتبه لسؤاله وال لوجوده لتسأل 

 :صديقتها 
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هل هو من ألقانا ! هل أنوبيس كان صديقا أم عدوا  -

 .. من فوق اجلبل  أم ال ؟؟ أريد أن أفهم ماذا حدث 

 :هة وقالت هلا سكتت نز

لقد انتهينا يا أمساء وعدنا ملاذا نبحث اآلن عن  -

 احلقيقة ؟

األهم  البد أن نعلم ملاذا حدث هذا معنا وكيف حدث 

 .. حتى نتجنب حدوثه  مرة أخرى

 :قال الدكتور باهي 

بسبب فضولكم وتطفلكم؛ لقد تركتكم يف  -

مكتيب وخرجت ألمتم إجراءات فتح غرفة توت 

جدكما وقد قرأمتا تعويذة عنخ آمون وعدت أل
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من تعاويذ كتاب املوتى؛  دون أن تسأال أو تعرفا 

 مدى خطورة األمر 

قالتها .. أي خطورة يف قراءة تلك الكلمات؟ ال أفهم  -

 :أمساء باستغراب 

لقد قرأمت التعويذة دون قراءة تعويذة احلماية  -

لذلك كنتم عرضة للعنة فرعونية واحلمد هلل أنها 

نات، لقد فتحت لكما بوابة كانت أخف اللع

 ... املاضي ودخلتما منها إىل عاملهم 

 :نظرت أمساء لنزهة وقالت 

 .. لقد رأيت صقرا حيوم حولنا قبل أن أغيب  -

 :فجاوبها قائال 
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 .. نعم هذا من طقوس اللعنة  -

 : فعادت نزهة الستجوابه

فكيف علمت إذا مبا حدث لنا ؟ وكيف وصلت  -

 إلينا ؟

تصلت بأمساء ألطمئن لقد خفت عليكما وا -

عليكم جاوبين سايس اخليل وأخربني مبا حدث 

وأنه وجدكما ملقاتني يف الصحراء فاقدتني 

 .. للوعي 

 :فقالت نزهة دون تردد 

سأعود غدا إىل بالدي يكفيين ما حدث حتى اآلن  -

 .. 
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مل جتاوبها أمساء فقد كانت يف عامل آخر  مع أنوبيس 

وهل ما حدث من وإيزيس وحورس ماذا حدث هلم ؟ 

أنوبيس كان مقصودا  أم أنه بالفعل كان سيشرتك مع 

 ست ملسح ذاكرتهم ؟

افرتقت الصديقتني كل عاد أدراجه بعد أن عاشتا معا 

 ..جتربة ال ميكن ألي منهما نسيانها بأية حال 

**************** 
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 ... ويف نفس اللحظة  

استقرت أمساء يف منزهلا وأمام شاشة تلفازها لتشاهد 

برناجمها املفضل وهي تغالب شعورا باحلزن طغى عليها 

بعد أن ودعت صديقتها كانت تود أن تطول مدة 

 ...إقامتها يف مصر  أكثر حتى تستمع بصحبتها 

أما نزهة فقد أرخت رأسها على مقعد الطائرة املتوجهة   

 ... ي تنظر للشاشة التنبيهات أمامها ملطار الدار البيضاء وه
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وفجأة ظهر هلما أنوبيس من جديد ميأل  الشاشة 

 ... مرتكزا على صوجلانه 

انتفضت الصديقتان وزادتا من درجة الصوت حتى  

 :مسعتا مجلته األخرية 

 

االحتفال مل ينتهي بعد انتظراني فأنوبيس يتجهز 

 للعودة

 متت حبمد اهلل                                                  

 

 

  


