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اإهداء

اإليِك اأيتها الأرواح النقية التي غادرت عاملي منذ �سنني...
ب�ؤ�ًسا  الدنيا  ازدادت  هذا  وبرحيلهم  وترك�نا،  رحل�ا  الذين  اإىل 

وظالًما...
تعاىل  اهلل  الثنتني... رحمة  اإىل جداتي  ب�سدق،  اأحب�ين  اإىل من 

عليكما واأ�سكنكما اهلل ف�سيح جنانه...
اإىل �سديقي املقرب ورفيق دربي؛ اأبي، حفظك اهلل واأطال يف عمرك 
من  كلمة  واألف  �سديق  األف  من  خري  عندي  اأنت  ف�اهلل  وعافيتك... 
ال�سعادة، وكان حذاء قدميك ف�ق راأ�سي تاًجا... وواهلل ما حققُت جناًحا 

قط اإل بك... �سكًرا لك يا اأبي العزيز.
اأوفيِك  لن  كالقمح يف احلق�ل  الكلمات  ل� نرثت  واهلل  اأمي...  اإىل 

حقك اأبًدا.
اإىل ال�سباح الزاهي من دون اأن اأزيد و�سفِك، فال�سباح دائًما جميل.
اأنِت م�ساد لالكتئاب  الظالم،  بعد  الن�ر  اأنِت  اإىل هدى م�سطفى، 

وم�سدر اإىل ال�سعادة، اأنِت اله�اء واملاء وكل م�سببات احلياة.
اإليِك اأهدي روايتي وحياتي.

اإىل اإخ�تي ال�سغار... من �ساركتهم الأحالم، اإ�سراء وروان.
اإىل الأ�سدقاء القدامى ورفقاء الدرب الط�يل، اإىل اأ�سقائي الذين 
مل ي�ساطروين دمائي، كنتم دائًما م�سدر اإلهام وت�سجيع... اإىل حممد 

م�سطفى وحمم�د اأ�سرف.
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عام 48 ق.م
مدينة الإ�سكندرية...

جزيرة فارو�س...
عب البحر عبابه وزجمرت اأنيابه عن �سفينة وحيدة ترتنح كري�سة يف 
فنار  قدًما  وخم�سني  مائتي  ارتفاع  على  انت�سب  �سارية،  عا�سفة  عر�س 
الإ�سكندرية ال�ساهق، كان الق�سم الأول من الفنار يحمل يف جعبته اأكرث 
زة للقائمني على ت�سغيل الفنار، اأما الق�سم الثاين  من ثالثمائة غرفة جمهَّ
يتم فيه تخزين الأخ�ساب والزيوت للفنار ويف قمة الفنار يقبع فانو�س هائل 
احلجم اأ�ساء عتمة البحر بنور منبعث يخرتق احلجب وير�سد ال�سفن اإىل 
املرافئ لياًل، تعلوه مراآة دائرية هائلة كا�سرة لالأ�سعة والتي ي�سق �سوُءها 
كما  الفنار  ربة  لإيزي�س  متثاٌل  الفنار  قمَة  يعلو  نهاًرا،  الزاخر  البحر 
اأطلق عليها جماهري الإ�سكندرية منذ مت البناء يف عهد امللك بطليمو�س 
الثاين؛ »فيالدلفو�س« ويف قلب الفنار منحدر حلزوين �سرمدي، ي�ستعمله 
اأو نهاًرا، �سعوًدا  لياًل  البغال يف حركة دائبة، ل تتوقف  العمال لتحريك 
ونزوًل، حتمل الوقود اخل�سبي والزيوت على ظهورها التي تغذي الفانو�س 
العمالق، ميتد من اأطراف اجلزيرة ممر »الهيبا�ستاديوم«؛ والذي يربط 
م�ستعلة  اأُُتن  وعلى جانبيه  الإ�سكندرية  وباقي مدينة  فارو�س  بني جزيرة 
لتنري الطريق للعابرين وعلى اأعتابه انربى متثال عظيم لبطليمو�س الأول؛ 

»�سوتري« املنقذ.
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ظلماتها  بني  فاأفل  القمر  على  ال�سماء  غيوم  تاأمرت  اليوم  ذلك  يف 
وطياتها احلالكة، انتف�س الربق يف اأفق ال�سماء تبعه رعد ي�سم الآذان، 
واأ�سجار  الغناء  احلدائق  ميينه  وعن  امللكي،  الق�سر  لح  الفنار  بجانب 
الزينون اخل�سراء، وبجوارها مزارع الكروم واأ�سجار التفاح التي تكللت 
وعن  الأر�س،  اإىل  ال�سماء  اأر�سلتها  كاأنها حوريات  فتباينت  بي�ساء  بحلل 
وبالتماثيل  النا�سعة  الرخامية  بالأعمدة  تزينت  التي  املعابد  �سماله 
املنت�سبة فوقها، واأمامها اأُُتن م�ستعلة تنري نريانها الطرق كنجوم ال�سماء 

يف الليل، وبعدها يقبع منزل �سغري حيث هناك تتم دباغة ورق الربدي.
عند الغرفة امللكية، انت�سب حار�سان عند الباب ومن ورائهما �ساحة 
العر�س؛ بهٌو وا�سع يرتفع بني �سفني من الأعمدة ال�ساهقة، ويف نهاية البهو 
كان يجل�س امللك على عر�سه، كانت حتيطه هالة من التوتر والقلق، فاأخذ 
بحر  على  طلت  التي  �سرفته  اإىل  اجته  ثم  واإياًبا،  ذهاًبا  قدميه  مي�سط 
�سرمدي ل حتده نهاية، لحت عيناه �سماًل لرتى العمدان ال�ساهقة ملعبد 
الإله زيو�س، رمق عينيه الزاجرتني يف مهابة، ثم عاد ينظر اإىل ذلك اليم 
ال�سمت  عابر، خيم  ب�سهاب  تزينت  التي  ال�سماء احلالكة  واإىل  اخل�سم 
دخل  باهت،  بنور  اجلنابات  واأنار  ال�سماء  الربق  فيها  �سرب  للحظات 

حاجب الق�سر ليعلن عن اأحد احل�سور، ركع للحظات ثم انت�سب فقال:
اإن القائد اأخيال�س قائد اجلي�س يف اخلارج وي�ستاأذن للدخول. -

قالها احلار�س وانتظر الأمر من امللك، التفت امللك اإىل احلاجب ثم 
جل�س على عر�سه، واأ�سار اإليه قبوًل بنظرة من عينيه الداكنتني، كان للملك 
عينان رماديتان قريبتان اإىل ال�سوداء، كان يف عمر ال�سابعة ع�سرة، كان 
�سابًّا نحياًل ذا يدين ع�سبيتني ونظرة حممومة يف عينيه، و�سيًما ين�سال 
نحا�سية  وحلقات  امل�سهور  بالذهب  تخ�سبت  �سغرية  �سفرية  ذقنه  من 

�سغرية مت�سابكة تالألأت يف بهاء.
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خرج احلاجب، حلظات ثم دخل »اأخيال�س« قائد اجلي�س، واليد اليمنى 
للملك ال�ساب، كان له عينان ثاقبتان يحيطهما ُكحل طاغي ال�سواد طاٍف 
بني جفونه، عري�س املنكبني طوياًل كال�سيف وحاد الطباع كالذئب، يرتدي 
على كتفيه فرو منر بري تالألأت اأنيابه حول عنقه يف قالدة، وعلى راأ�سه 
قلن�سوة من ال�سلب، وبني فكيه اأ�سنان تلمع من الذهب اخلال�س انحنى 

اإجالًل للملك قبل اأن يقول:
عائلة  - �سليل  ع�سر،  الثالث  بطليمو�س  ال�ساب  امللك  مولي  فليحَي 

البطاملة، وفرعون م�سر �سماًل وجنوًبا.
األقاها ثم انت�سب، فقال امللك:

فليحَي عايل املقام القائد اأخيال�س. -
ثم راح ي�ساأل بنربات مرتقبة:

لعل الأخبار تكون �سارة. -
وب�سيء من الرتدد امل�سوب بالقلق قال اأخيال�س:

اأخ�سى يا مولي اأن اأخباري �سوف تكون اأخباًرا �ِسجاًل، ول اأعرف ما  -
وقعها على امللك.

قال امللك بنظراٍت عاب�سة:
اآمل األ ي�سيع زيو�س برقه عبًثا، هاِت ما عندك. -

متالك اأخيال�س اأنفا�سه وا�ستجمع بع�س الهواء يف رئتيه وقال ب�سوت 
ا: يكاد يكون مهتزًّ

عادت �سقيقتك من �سوريا، وهناك ا�ستطاعت اأن جتمع ردًحا لي�س  -
ح�سن  يف  البحري  واأ�سطولها  هي  رب�ست  ثم  اجلنود،  من  بقليل 
بلوزيوم، وهو ح�سن يقع �سرق دلتا نهر النيل يف �سمال اأر�س الفريوز.
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ا�ستغرق امللك حلظات ل�ستيعاب كلمات اأخيال�س وعندما جاء الفهم 
اأخرًيا لحت على وجهه نظرات الغ�سب وقال بنربات ل تخلو من ال�سخب:

وكيف تكون تلك الأخبار �ِسجاًل؟ قل يل بحق زيو�س، كيف ا�ستطاعت  -
ماذا  املقد�سة؟  مياهنا  اأ�سطولها  ويدن�س  الفريوز،  اأر�س  تدخل  اأن 

تنتظرون، اأن تدخل الإ�سكندرية وت�ستويل عليها؟
قال اأخيال�س ملتم�ًسا العذر:

فقد  - مولي،  يا  غرة  حني  على  اأخذتنا  قد  كليوباترا  �سقيقتك  اإن 
ا�ستغلت ان�سغالنا بالأمور الداخلية للمملكة ودن�ست اأقدامها اأرا�سينا، 
وجنودنا عند ح�سن بلوزيوم منهم من انحاز لها ومنهم من هرب، 
وامل�ستوطنات  املراقبة،  واأبراج  امَلَراِفئ،  على  ال�سيطرة  وا�ستطاعت 

الرومانية التابعة للقائد جابينيو�س.
ا�ست�ساط امللك غ�سًبا ثم ت�ساءل يف حنق:

اأين بوثينيو�س؟ -
الدلتا...  - حي  و�سيوخ  اأ�سراف  ي�ستقبل  للق�سر،  الغربي  اجلناح  يف 

تلوك األ�سنتهم بغمغمة ال�سكوى من ال�سرائب الباهظة التي فر�سها 
عليهم القائد جابينيو�س، يلتم�سون اأن تلني لهم اأن�سابهم ال�سريفة.

حلظات  وبعد  امللك،  عني  يف  الت�ساوؤل  عيناه  ترقبت  انتهى،  وعندما 
مرت هداأت فيها نربات امللك قال:

ومن اأي الأن�ساب ال�سريفة ينحدرون؟ -
اآلف  - منذ  م�سر  يف  يعي�س  كان  الكبري  جدهم  باأن  كتبهم  تتحاكى 

عون باأنه توا�سل مع ال�سماء والآلهة واملالئكة يوًما،  ال�سنني، اإنهم يدَّ
ل اجلماد اإىل اأفاٍع، �سق البحار، واأخرج من الأر�س الأنهار. حوَّ
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مل يبُد على امللك �سوى نظرات غري م�سدقة ما �سمعته اأذناه وبنربات 
ل تخلو من ال�سخرية قال:

هم اأم اإله من اآلهة الأوليمب؟ - اأهو جدُّ
اأكمل اأخيال�س وقال:

يقولون باأنه ر�سول من ال�سماء، جاء ليخرجهم من م�سر بعد اأن مت  -
ا�ستعبادهم لعقود.

اأثارت كلمات اأخيال�س الف�سول عند امللك، فقال:
وما كتابهم؟ -
ي�سمى بالتوراة. -

قال امللك:
ولعلني منذ زمن ل اأ�سدق اأ�ساطريهم الكاذبة. -
�سكن اليهود اأر�س الفريوز واملنطقة ال�سمالية من الإ�سكندرية منذ  -

زمن، وقد كان لهم حظٌّ وفرٌي مع البطاملة الأوائل، قبل اأن تك�سر روما 
�سوكة م�سر يف ع�سر امللك بطليمو�س الثاين ع�سر« اأولتي�س« وتعني 
�سدورهم  �ساقت  وقد  ال�سرائب،  جباية  على  »جابينيو�س«  القائد 
ذرًعا بال�سرائب الباهظة، فها هم اليوم قد جاءوا فاحتني الأفمام 

اآملني اإطعامها.
قال امللك �سائاًل:

ومِل ي�سكنون اأر�س الفريوز دون غريها؟ -
اأجاب اأخيال�س:
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قد  - يهوه  ربهم  اأن  عندهم،  الأقاويل  تتقاول  الطور،  بجبل  يتباركون 
جتلى على ذلك اجلبل.

ب. نظر امللك لأخيال�س ومل ُيعقِّ

  

الأمواج  البحر فاأحدثت بع�س  ال�سفينة  الوقت �سقت مقدمة  يف ذلك 
الهادئة، �سرب �سوت ال�سراع الهادئ م�سامعهم فاأ�سابهم بع�س الرتياح 
عندما  انت�ساء  دبرها  يف  حتمل  قوية  رع�سة  اأج�سادهم  انتابت  اجلليل، 
�ساهدت اأعينهم الفنار العظيم، الذي يتحاكى عنه امل�سافرون والرحالة 
من الرومان، وعلى ُبعد األف ذراع ميزت اأعينهم متثال زيو�س على العر�س 
مم�سًكا بُيمناه برًقا هب يف ال�سماء، خرج البخار كثيًفا من اأفواه الرجال 
على حد �سواء اإثر رع�سة الربد القار�سة، اأنزلوا ال�سراعات ور�ست ال�سفينة 
اعتالها  التي  ال�سفينة  تقدم جندي من  الإ�سكندرية،  د�سكار ميناء  عند 
قال  ثم  للحظات،  الوجوه  نظراته متفح�سة  الرومان، طافت  بحارة من 

با�ستق�ساء:
من اأين انحدرمت وما مق�سدكم؟ -

اأثار �سوت احلار�س انتباه البحارة، تقدم اأحدهم ويبدو اأنه رئي�سهم اأو 
قبطان ال�سفينة، اقرتب من احلار�س وقال ب�سوت خ�سن دل على غالظته:

لقد خ�سنا عراًكا طوياًل مع الأمواج من روما اإىل الإ�سكندرية، فمعنا  -
عبيد من كل لون ومن كل بلد، اأتينا قا�سدين التجارة.

خا�س  �سجل  يف  اأ�سماءهم  ن  دوَّ اأن  بعد  باملكوث  اجلندي  لهم  �سمح 
اأحد  وتركوا  املاء  يف  الهلبان  اأ�سقطوا  امليناء،  عند  تر�سو  التي  بال�سفن 
عبيدهم  وا  جرُّ حتى  للرحيل  تاأهبوا  اإن  وما  ال�سفينة،  حلرا�سة  البحارة 

وراءهم مكبلني بالأ�سفاد واملقامع، فقال اأحدهم:
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فلناأمل بيع العبيد بثمن زاخر، وليباركنا زيو�س ويوفقنا. -
وكثيفة  كثة  حلية  حتت  من  بابت�سامة  اأ�سحابه  ورمق  القبطان  قالها 

ومت�سابكة كالغابات.
فاأردف اأحدهم:

لن يباركنا زيو�س اأبًدا طاملا نبيع اأبناء جلدتنا. -
بخ�سالت  وو�سيم  املنكبني  عري�س  روماين  �ساب  األقاها  من  كان 
�سفراء طويلة تتحرك مع الرياح وكان هو ال�ساب الوحيد يف ال�سفينة اأما 

الآخرين فترتاوح اأعمارهم بني اأربعة وخم�سة عقود.
الإجابة  معرفة  من  بالرغم  و�ساأل  مت�سككة  بنظرات  القبطان  رمقه 

م�سبًقا:
من تق�سد يا اإريو�س؟ -

اأ�سار ال�ساب اإريو�س بعينيه اإىل اأحد العبيد الرومانيني، ومل تكن هيئته 
كهيئة العبيد اأبًدا، ل اللون الأبي�س امل�سرب باحلمرة ول مالب�سه املهندمة 
الأفكار  كانت  يحملها،  كان  التي  اجلنود  �سارة  ول  الأمواج  نه�ستها  التي 
تدور على اأنه كان جنديًّا هارًبا من معركة ما، ولكن ذلك النوع من العبيد 
وكان طوياًل يحمل  الكولو�سيوم،  و�ساحات  القتال  الأكرث طلًبا يف حلبات 
ج�سده الكثري من اجلراح والكدمات كاأمنا كان يقاتل زيو�س نف�سه ف�سعقه 
بربقه واأدماه، تابعت عينا اإريو�س ج�سده املفتول وخ�سالته الداكنة و�سعره 

الك�ستنائي املبلل فقال:
عندما كنا يف اأوج العا�سفة ال�سارية، انزلقت قدمي بغتًة مني وكدت اأن  -

اأ�سقط يف غائلة املوج ولكن حال بينها وبيني ذلك الروماين ال�سجاع، 
احلديدية،  بع�سالته  �سديد  بباأ�س  انت�سلني  لكنه  وماج  املاء  فهاج 
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اأُق�سم بزيو�س العظيم، كنت اأعتقد اأنه اإله من اآلهة الأوليمب وجتلى 
لإنقاذي، حملني واأنا خائر القوى م�ست�سلم حتت وطاأة الأمواج، وما 
اإن ات�سحت الروؤيا حتى تبني يل وجهه الوديع والو�سيم، كيف يكون 
هذا عبًدا من العبيد يا �ستافلو�س؟ األأننا انت�سلناه من املياه ن�سبح له 

اأ�سياًدا وي�سري لنا عبًدا؟
ال�ساب  اإريو�س  ليعرف  يكفي  ما  الغالظة  من  يحمل  �ستافلو�س  كان 
لتلك  �سيئة  املحاولة  فكرة  تكن  مل  ولكن  بها،  ينطق  �سوف  التي  كلماته 
مظهًرا  له  اأعطى  مما  اخل�سن  واجللد  بالفرو  �ستافلو�س  تدثَّر  الدرجة، 

�سر�ًسا اإىل حدٍّ ما، قال لل�ساب اإريو�س بحنق �سديد:
تلك هي جتارتنا يا اإريو�س، ولو تعاملنا مع العبيد بالعاطفة لأ�سبح  -

الأمر ثقياًل كثقل الأوليمب، اإمنا هي جتارة وما نحن �سوى جتار.
قال اإريو�س بنربات ميلوؤها عدم الر�سى:

لكنه اأنقذ حياتي يا �ستافلو�س. -
رد �ستافلو�س:

ونحن اأنقذنا حياته عندما انت�سلناه من الأمواج العاتية. -
ا، ول تن�َس اأنه كان يحمل �سارة اجلنود  - اإذن فقد �سد دينه واأ�سبح حرًّ

الرومان، يرتدي رداءهم، ويحمل اأ�سلحتهم.
قال بيتالو�س بنربات هادئة:

واإل ف�سوف  - قاتاًل  تكون  اأن  تلك احلياة عليك  الفتى، يف  اأيها  ا�سمع 
اأما  اتباعها،  عليك  التي  الوحيدة  القاعدة  هي  تلك  مقتوًل،  تكون 
عن اجلندي الهارب فعقاب الهروب من اجلي�س هو املوت، وم�سري 
ا �سابًقا  العبودية اأف�سل من م�سري املوت بكل تاأكيد، ولعل كونه جنديًّ
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اأ�سوار  وبني  القتال  حلبات  يف  �سريًعا  املجد  يح�سد  يجعله  �سوف 
الكولو�سيوم.

كان بيتالو�س رجاًل حكيًما اإىل حدٍّ ما، بلغ عمره العقد ال�ساد�س وبداأ 
ال�سلع يزحف اإىل راأ�سه وبالرغم من هذا كان يتمتع بالقوة واللياقة، له 
�سرعة ور�ساقة ل ميتلكها من يف مثل �سنه، كان يعمل يف روما حداًدا ي�سنع 
ال�سيوف والرماح وال�سهام، وكان ميتلك مهارة جيدة يف ا�ستخدام �سيوف 
املبارزات  اأ�سول  ليتعلم  �سباح  كل  اإليه  الذهاب  اإريو�س  واعتاد  املبارزة، 
بال�سيوف، كان يحلم اأن يكون فار�ًسا يف يوم ما كما اأبناء العائالت النبيلة 
واأن يح�سد املجد بني �سفوف اجلي�س الروماين، ولكن البحار تبتلع كل 

الأحالم يف غياباتها من وقٍت لآخر.
نعم، يا له من م�سري اأف�سل بكل تاأكيد! م�سري ينح�سر بني وحو�س  -

ي�سرخون  والنفعال  الغ�سب  �سريع  جمهور  وبني  ال�سحراء  واأ�ُسود 
ا! ويهتفون لتفتك بهم الوحو�س اإرًبا اإرًبا، يا له من م�سري م�سرق حقًّ

قالها ب�سطط وب�سيء من ال�ستهزاء.
�ساأل ثاينيو�س:

عن  - تدافع  يجعلك  ال�ساب  اأيها  غريه  عن  العبد  ذلك  يف  املميز  وما 
حريته والتي يبدو اأنه ل ياأبه بها اإطالًقا؟

كان ثاينيو�س �سخم اجلثة له كر�س يتدىل ملرتين اأمامه، ق�سى حياته 
كلها تاجًرا للعبيد يف روما، كان ي�ستهر بال�سراهة حتى اإنه ل يتوقف عن 
اإل حينما ياأتي وقت ال�سراب، كان يف منت�سف العقد اخلام�س،  الطعام 
التي  وحمظياتها  حاناتها  اأجل  من  الإ�سكندرية  اإىل  الذهاب  يحب  كان 

ت�ستهر باجلمال الباهر يف روما.
اأجاب اإريو�س:
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انظر اإليه يا ثاينيو�س، األ يبدو لك اأنه من اإحدى العائالت النبيلة؟  -
ا من املعركة كما تزعمون،  ثم اإنه كان جريًحا بني الأمواج، ولي�س فارًّ

حتى اإننا ل نعرف ما ق�سته وما وراءه.
اقرتب منه بيتالو�س وا�سًعا يده على كتفه وقال يف رفق:

وماذا تقرتح اأن نفعل به؟ -
�سمت الفتى للحظات ثم عاد يقول:

ا طليًقا. - اتركوه يذهب حرًّ
�ساح �ستافلو�س:

ل يا اإريو�س؛ مل نتكبد عناء ال�سفر و�سقاء الأمواج من روما اإىل م�سر  -
عبًثا، اإمنا جئنا لغاية، وهي التجارة وك�سب قوت يومنا، ولن اأ�سمح 
لك باإف�ساد الأمر لأجل م�ساعرك اجليا�سة والعطوفة، اأما عن �سارته، 
فهو جندي هارب من املعركة وكان م�سريه املوت ل حمالة اإما غرًقا 
يف قلب البحر واإما ب�سهم يخرتق قلبه بال هوادة، فعلى الأقل يجب 
اأن يكون ممتًنا لأننا انت�سلناه من م�سريين ينتهي كالهما بالهالك.

الأمر  يف  يجادل  ول  ال�ساب  لي�سمت  تكفي  القا�سية  كلماته  كانت 
ياأبه  مل  اآخر،  عامل  يف  اليوم  املنقذ  لكن  ب�سفقة،  منقذه  رمق  جمدًدا، 
حلديثهم ومل يئن لعبوديته ولن يفرح بحريته، كان هائًما يف �سيء اأعظم 
ا يبتلعه ال�سمت كما  واأكرب، تعجب اإريو�س من �سمته املهيب، مل يَر �سخ�سً
فعل مع منقذه، جميع العبيد يتحدثون ويلمزون ويهم�سون اإل هو �سامت 
�سمًتا مريًبا، حتى عند توزيع الطعام بني العبيد والذي هو ك�سرة خبز ل 
اأمعاوؤه بالرغم من  ت�سمن ول تغني من جوع، مل يتناول �سيًئا ومل تراوده 

خوائها.
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انق�سمت الإ�سكندرية اإىل ثالثة اأحياء، حي بر�سوم املخ�س�س لالإغريق 
ال�سمالية  واملنطقة  للم�سريني  تخ�س�س  الذي  راكتو�س  وحي  والرومان 
كثرًيا  يختلف  ل  والذي  الإ�سكندرية  معمار  اإىل  اأعينهم  فرت  لليهود. 
عن روما، كانت الأبراج مربعة مبنية بالقرميد، نظروا اإىل املعابد التي 
ترفعها اأعمدة رخامية �ساهقة والبالط النا�سع الذي حمل العربات ذات 
العجالت اخل�سبية جترها اأح�سنة م�سرية اأ�سيلة، وعند قرية راكتو�س، 
اأعينهم متثال »دينوقراطي�س«؛ م�ست�سار الإ�سكندر الأكرب ومهند�س  هال 
الإ�سكندرية العظيم النابغة، اأمام مكتبة الإ�سكندرية، وعلى راأ�سه اإكليل 
املعرفة املطلقة، ينبت من جبينه قرون ثور جامح تثري الرهبة يف قلوب 
تاريخ  بارزة عن  بنقو�س  تزينت  دائرية  اأعمدة  املكتبة  رفعت  الناظرين، 
ُر�سم  لوحة  ُنق�ست  املكتبة  ال�سمايل من  البناء، ويف احلائط  منذ  املكتبة 
عليها الإ�سكندر الأكرب جال�ًسا يف حلقة دائرية من الرجال يلقنونه علوم 
اإلهة احلكمة تبارك املجل�س  »اآثينا«  الفل�سفة واملنطق، وتقف من خلفهم 

بنظرات حكيمة تنبثق عن عينني ثاقبتني.
مكثوا بحي برو�سوم املخ�س�س لالإغريق والرومان عن غريهم، حيث 
احلانات واخلمر واملحظيات التي يتحاكى عنها البحارة وين�سدون الأغاين 
اأنغام  على  اأيديهم  بني  تتمايل  مبحظية  منهم  كل  ا�ستاأثر  جمالها،  عن 
الناي امل�ستعلة، كانوا يتناوبون حرا�سة العبيد فيما بينهم، وملا حان دور 
ال�ساب اإريو�س يف حرا�سة العبيد، جتمع ال�سيوخ يف حانة »ديوني�سيو�س«؛ 
ًنا باإله اخلمر الإغريقي، �سربوا اخلمر كما لو اأنه  التي �سماها مالكها تيمُّ
ماء، ت�ساقطت اأبدانهم كاأوراق ال�سجر يف اخلريف مغبة اخلمر الذي �سار 
اأنخاًبا كثرية و�سحكوا ب�سوٍت مدوٍّ على كل  بني العروق كالدماء، رفعوا 
الطعام يف  يَر  اأمامه كرجل مل  ُو�سع  ثاينيو�س على طبٍق  وانق�س  دعابة، 
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حياته قط، تناولوا الطعام ب�سراهة كما �سربوا ب�سراهة، ومن وراء حليته 
ال�سخمة قال �ستافلو�س بغطر�سة من اأثر ثموله:

اإل ت�سبعن اأعينكم من حمظيات الإ�سكندرية، فلن جتدوا حمظيات  -
بالنبيذ  الروماين  اجلمال  يتجمع  فهنا  اأجمع،  العامل  يف  كمثلهن 

امل�سري، فينتج اأبناء من �سليب فينو�س.
�سحك البحارة، ثم قال ثاينيو�س بعد اأن جترع كاأ�ًسا من النبيذ:

األن ي�ساطرنا ابن اأخيَك اإريو�س نف�س املحظيات؟ -
قال �ستافلو�س بل�سان ثقيل كاحلجر:

اإن اإريو�س �ساب عفيف، بتول، مل يلم�س امراأة من قبل. -
�سحك ثاينيو�س واأردف:

لهذا تراه ل يجل�س جمال�س الرجال، ل يالعب حمظيات جميالت،  -
يعامل العبيد كواحد منهم ولي�س ك�سيد لهم.

هذا من نافل القول يا ثاينيو�س، اإن اإريو�س طيب القلب، ل يعدو عن  -
�سبي يف �سن الع�سرين ل يفقه �سيًئا يف مكائد ود�سائ�س احلياة.

قال بيتالو�س:
هذا  - عملنا  فاإن  الآفل،  كالنجم  منحو�س  طالع  له  الفتى  هذا  اإن 

ينكدر حتت وطاأته الرجال الأ�سداء، رجال ذوو باأ�س �سديد �سنعتهم 
والبحر،  الرب  وعفاريت  واملردة  الوحو�س  حاربوا  رجال  امل�ساعب، 
رجال قاوموا جمال حوريات البحر وك�سروا لعناته، فما بالك بفًتى ل 

يعدو �سن الع�سرين، اأي لعنة اأ�سابت ذلك الفتى؟
قال �ستافلو�س بحزن دفني:
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ابن  - فهو  اأنا،  لعنتي  اأ�سابته هي  قد  التي  اللعنة  اأن  �سك  يعرتيني  ل 
له،  كمعلم  يتخذين  تردد،  دون  اأخطوها  خطوة  كل  يف  يتبعني  اأخي 
ولكنه يجهل اأنني مل اأكن معلًما يوًما، بل اأنا ل اأعد نف�سي رجاًل فقد 

عقله من فرط ثموله.
ا ميتلئ بالكبت وب�سيء وا�سح من احلزن،  كان �سوت �ستافلو�س مهتزًّ

قال ثاينيو�س خمفًفا:
ناأ�سف لعدم تاأويل اأوجعاك حق تاأويلها، ولعل م�سارع الأقدار تق�سي  -

اأف�سلها، ورمبا يف يوم من الأيام كنت اأنت »اأنكايزي�س« العجوز وكان 
الذي  البطل،  اأنت�سي�سي�س«  الفار�س«  جنل  »اإينيا�س«  كجدنا  اإريو�س 

اأنقذ اأباه ال�سيخ من حريق طروادة.
قال �ستافلو�س بياأ�س َحمٍل بني اأنياب ذئب:

اأنكايزي�س؛ اإن كنت تريد ت�سبيهي، فعليك ت�سبيهي باإري�س، اإله احلرب  -
والدمار، فنحن مت�سابهان اأوج الت�سابه، فهو قد اأحرق طروادة عن 
بكرة اأبيها، اأما اأنا فاأحرق كل مظاهر احلب والراأفة يف قلب اإريو�س 
ا قويًّا لكيال يقع بني مكائد احلياة، اأخ�سى عليه من قلبه  ليكون فظًّ

املليء بالراأفة.
اأردف بيتالو�س:

مهًما يكن، فلديك نوايا �سليمة. -
�سحك �ستافلو�س مبرارة وا�سحة وجترع كاأ�ًسا من النبيذ وقال:

وهل النوايا ال�سليمة اأطفاأت نريان طروادة امل�ستعلة؟ -
ذكريات  من  عميق  بحر  يف  �ستافلو�س  عني  وزاغت  البحارة  �سمت 
اأمه  كان على �سدر  وديًعا،  اإريو�س �سغرًيا  كان  ال�سحيق، عندما  املا�سي 
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كاملالئكة، ولكن تركه اأبواه وحيًدا يف حياة �سارية، اهتم بالر�سيع حتى 
�سب فرعه، وملا بلغ اأ�سده علمه ال�سيد وعلمه اأ�سول املبارزة، علمه كيف 
القو�س وكيف  �سيفه من غمده بحنكة حمارب، علمه كيف مي�سك  ي�ستل 
اآماًل عظيمة ولكن الأمور حالت دون ذلك،  ال�سهم، كان يبني عليه  يرد 
ولرمبا كان هذا ما ينوء به �سدر �ستافلو�س، فهو ي�سنع ن�سخة م�سغرة 
اأخرى،  وبالكوابي�س  تارة  بالتاأنيب  نف�سه  تراوده  ال�ساب،  اإريو�س  يف  منه 

فيخر�سها بكاأ�س من اخلمر العتيق، فتت�ستت الأفكار كاأنها مل تكن يوًما.
عاد �ستافلو�س من غياهب الذكريات عندما قال ثاينيو�س:

يجب اأن نغادر الإ�سكندرية غًدا، نبيع العبيد ونك�سب بع�س الدراخم،  -
ونعود بعدها اإىل روما.

قال بيتالو�س:
واأي الطرق �ستهتدون؟ -

اأردف �ستافلو�س:
الأول  - الطريق  طيبة،  اإىل  بهما  نهتدي  اأن  ن�ستطيع  طريقان  اأمامنا 

اأف�سل  يف  يوًما  ثالثني  م�سرية  بعد  الهدف  نبلغ  ولكن  واآمن  طويل 
ونبلغ  وال�سعوبات  باملخاطر  مليء  لكنه  ق�سري  والآخر  الأحوال، 

الهدف يف حوايل م�سرية ت�سعة ع�سر يوًما.
ن�ستطيع بيع العبيد يف ممفي�س اأو حتى مريميدا ول نتكبد عناء ال�سفر 

اإىل اجلنوب.
اأنني  - غري  القوم،  علية  من  اخلوا�س  خوا�س  اإل  ي�سكن  ل  طيبة  يف 

اأعرف جتار اجلنوب كما اأعرفكم، ون�ستطيع جني ع�سرات الأ�سعاف 
من الربح عن اأي دار اأخرى اإذ كانت ممفي�س اأو حتى مريميدا، اأو 
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امللك  فحا�سية  ا،  جدًّ بخ�ًسا  الثمن  يكون  الإ�سكندرية  يف  هنا  حتى 
يقومون ب�سراء العبيد للملك على غري اإرادة التجار.

واأي طريق �سن�سلك، الأول اأم الثاين؟ -
ر عن �سواعده فاإن  - اإن اأردمت �سلك الطريق الأول، فتاأهبوا لعط�س ي�سمِّ

امل�سافة بني الإ�سكندرية و�سيوة من ال�سحراء الغربية م�سرية ثمانية 
اأيام.

قال بيتالو�س مت�سائاًل:
اأ�ست�سلك بنا �سحراء جرداء.؟ -

اأردف �ستافلو�س بنربات ُمطمِئنة:
وامل�ستنقعات  - املمهدة،  والطرق  الوديان  م�سالك  اأعرف  تقلق،  ل 

العذبة، واإن كنتم تخ�سون ظماأ ال�سحراء فلت�سلكوا طريًقا اآخر.
وما هو؟ -
الفيوم  - الفيوم ومن  اإىل  اإىل ممفي�س ومن ممفي�س  من الإ�سكندرية 

لكم  قلت  وكما  اإىل طيبة  الو�سول  ن�ستطيع  اأخميم  اأخميم ومن  اإىل 
م�سرية ذلك الطريق ثالثون يوًما وليلة.

قال ثاينيو�س:
اإذن فلن�سلك ال�سحراء وليكن بو�سايدن معنا. -

قال بيتالو�س ممازًحا:
اإن بو�سايدن لن يروي حلقك العاط�س اإذا علم اأنك كنت تق�سي ليلة  -

غا�سمة مع حمظية من حمظيات الإ�سكندرية، ف�ستزداد غريته مما 
خ�ستك الآلهة عنه.

�سحك وقال:
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ا له، األ تكفيه زمرة املحظيات التي قد اأغدقتها عليه اأفروديت. - تبًّ
نظر �ستافلو�س اإىل ثاينيو�س ثم اأردف بابت�سامة بلهاء:

اأتعلم يا ثاينيو�س، اأنت رجل جيد ولكن فيك عيًبا واحًدا فقط، اأنت  -
ت�سبه زوجتي.

فيها  ا�ستطرد  للحظات  ال�سمت  و�ساد  ب�سراهة،  ال�سحكات  اأطلقوا 
�ستافلو�س:

منلك  - ل  غًدا،  الإ�سكندرية  من  خلروجكم  وتاأهبوا  عدتكم  اأعدوا 
الوقت لنماطل.

قالها و�سكت اأ�سحابه للحظات، �سرد ثاينيو�س قلياًل، �سعر بل�سعٍة برد 
اخرتقت ج�سده بقوة وقرر اأن ينهيها بابتالع جرعة اأخرى من النبيذ، ثم 

قال بنربات هادئة على غري العادة:
األ تراودك الأفكار يا �ستافلو�س؟ -
اأي اأفكار؟ -
اإن الأفكار تراودين وقلبي يحثني على املكوث يف الإ�سكندرية وعدم  -

العودة اإىل روما.
متلوؤها  نظرات  له  نظروا  اأ�سحابه،  اآذان  على  غريبة  كلماته  كانت 

الريبة امل�سحوبة بالت�ساوؤل العجيب، فقال له �ستافلو�س:
اأجمنون اأنت، اأم اإن الكحول حل�س عقلك؟ -
والأحوال  - ماجنو�س،  وبومبايو�س  قي�سر  بعد حرب  روما ممزقة  اإن 

غري م�ستقرة جراء ذلك.
اأردف بيتالو�س: -
بعد اأن قدم ال�سعب الإكليل الذهبي ليوليو�س قي�سر، اأعتقد اأنه الآن  -

بيده ال�سلطة الكاملة والهيمنة على روما وما حولها.
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ثم قال �ستافلو�س:
وجمل�س ال�سيوخ؟ -
يظهرون احلب والطاعة واخل�سوع، وي�سمرون الكره واملع�سية. -

اعتدل ثاينيو�س يف جل�سته وقال:
كما قلت يظهرون الطاعة وي�سمرون املع�سية، اإن يوليو�س قي�سر يف  -

طريقه للهيمنة الكاملة، و�سنع اإمرباطوريته، وجمل�س ال�سيوخ كاحلية 
التي تنتظر �سهو فري�ستها للدغها وبث ال�سم يف عروقها، ينتظرون 
اإمرباطورية  من  روما  وحتويل  حكمه  على  لالنقالب  قي�سر  �سهو 
اإىل جمهورية، بجانب احلرب الأهلية التي افتعلها بومبايو�س والتي 
يتخذها املجل�س كحجة خللع القي�سر، اإمنا اأرى �سقوط روما قريًبا.

قال بيتالو�س:
طاملا ال�سعب مع يوليو�س قي�سر فلن يهاب �سيًئا، وهو ندٌّ قويٌّ ل�سيوخ  -

بني  ممزقة  فهي  الإ�سكندرية،  عن  كثرًيا  تختلف  ل  وروما  املجل�س، 
ولذلك  كليوباترا،  و�سقيقته  ع�سر  الرابع  بطليمو�س  ال�ساب  امللك 

طردها من م�سر جراء ذلك.
اأردف �ستافلو�س:

بالد  - زمام  حكم  ي�ستطيع  لن  و�ساذج،  العهد  حديث  بطليمو�س  اإن 
كليوباترا هي  اأن  تق�سي  العامة  وامل�سلحة  بالد م�سر،  مثل  عريقة 

من حتكم.
اغت�سبت  - لأنها  غ�سبوا  قد  الإ�سكندرية  اأهل  اأن  الأخبار  �ساعت 

كدموع  دموًعا  ذارًفا  الإ�سكندرية  باأهل  هو  وا�ستغاث  احلكم،  منه 
اأخرجها  رف�ست،  وعندما  العر�س  عن  بتنازلها  فطالبوا  التما�سيح، 
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اأخيال�س بالقوة تنديًدا مبطالب اجلماهري الغا�سبة، وكليوباترا لن 
تتنازل عن عر�س م�سر ب�سهولة اأبًدا.

يجب على كليوباترا اأن مت�سك زمام الأمور، فاإن َحَكم امللك ال�ساب  -
ف�ست�سقط م�سر يف نزاع بني البالد اخلارجية وحرب اأهلية، ورمبا 

يزول حكم البطاملة من م�سر، وذلك لي�س يف م�سلحة روما اأبًدا.
الإ�سكندرية  الهواء عبق حمظيات  كان اجلو لذًعا يف اخلارج، حمل 
الذي فاق الأفق، وجتاوز احلدود، كان العبيد يجل�سون يف اإ�سطبل للخيول، 
وبعدها  بينهم،  الدافئ  واللنب  الطعام  تفريق  يف  منهمًكا  اإريو�س  وكان 
فرق مالب�س من ال�سوف حلماية اأج�سادهم العارية من برد الإ�سكندرية 
القار�س، نظر اإىل منقذه والذي عزف عن الطعام وال�سراب، كان يبدو اأنه 
يعاين من �سيٍق مل ُيَر له مثيل، ل�سان �سحيح الكالم ووجه كئيب و�سامت 
ال�سيب، عينان ذئبيتان ت�سو�ست  ميتلئ بالندوب وحلية طويلة �سب فيها 
اإريو�س منقذه بنظرة فاح�سٍة طويلة، ثم  الروؤية فال تريان، رمق  فيهما 

قال:
اإن مل تاأكل ف�سيهزل ج�سدك القوي كنعجة ل حتمل اللنب. -

ب كان �سامًتا وبارًدا كتمثال من الثلج، فا�ستطرد  نظر له املنقذ ومل يُعقِّ
اإريو�س ببع�س المتنان:

باملنا�سبة، مل يتثنَّ يل �سكرك على اإنقاذك حلياتي. -
�ساد �سمت ميتلئ بالعبو�س للحظات قال فيها الرجل:

مل اأفعل اإل �سداد الدين. -
وبابت�سامة عري�سة على وجهه قال باندفاع مفاجئ:

اأنت روماين �سحيح؟ -
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اأجاب منقذه بعبو�س م�ستمر:
بلى. -

اأردف بنربات متاأ�سفة:
القلب، لكن ي�سمر  - �ستافلو�س، هو طيب  اأعتذر عما �سدر من عمي 

ذلك بداخله.
ل يهم. -

اإريو�س بنظرة حائرة، كانت تعابري  األقاها بال مبالة مفرطة، رمقه 
وجهه م�سدومة، فاأردف:

ا طليًقا. - ل يهم اأنك اأم�سيت عبًدا بعد اأن كنت حرًّ
رمق الرجل اإريو�س ب�سمٍت للحظات ثم اأردف ب�سوٍت ملول:

وهل تظن اأنك حر اأيها ال�ساب؟ -
اإجابة  يف  يفكر  اإريو�س  ظل  مطلًقا،  متوقع  وغري  مباغًتا  ال�سوؤال  كان 

على �سوؤال مل يفهمه قط، ثم قال:
وهل اأنت اأحدهم؟ اأق�سد الأحرار. -

نظر اإىل ال�سال�سل يف يديه وقدميه وقال:
له  - ال�ستعباد  اإمنا  والأ�سفاد،  لل�سال�سل  عبًدا  اأو  لعمك  عبًدا  ل�ست 

الكثري من الأ�سكال وال�سور، كنت دهًرا من الزمان عبًدا، بل اأ�سواأ، 
اإين« كربومثيو�س«؛ الذي �سرق �سعلة ال�سماء، لكنه انطفاأ جراء ذلك.

�سمت اإريو�س للحظة ثم اأردف:
لقد وجدت معك �سارة اجلنود، هل اأنت من جنود روما؟ -
بلى. -

Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


27

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

قال بف�سول كالفي�سان:
البحر  - من  انت�سلناك  عندما  اأننا  اأعتقد  ق�ستك؟  وما  ا�سمك؟  ما 

كان  ولكن  الغائرة،  باجلراح  مليًئا  ميًتا  كنت  اليونان  من  بالقرب 
للقدر راأي اآخر وتركتك الآلهة حيًّا لغر�س ما. ُق�س يل ما عندك؟

كان ُيلقي الأ�سئلة ويعلم اأنه لن يتلقى اإجابة �سافية، عاد املنقذ ل�سمته 
قال  مق�سوًدا،  كان  رمبا  بتيه  م�سحوًبا  ومريًبا  غريًبا  �سمًتا  جمدًدا، 

ا: اإريو�س وطرق راأ�سه اأر�سً
اآخر،  - اإىل  �سخ�س  من  العبودية  تختلف  ولكن  عبيد،  كلنا  اأتعلم؟ 

الألوان، وتختلف  لل�سلطة، تختلف  للمال وهناك عبيد  فهناك عبيد 
الأج�ساد، وتختلف الرغبات، ولكن ل يختلف مبداأ العبودية اأبًدا.

نظر له منقذه باهتمام ثم قال:
واأي العبيد اأنت يا اإريو�س؟ -

فكر اإريو�س للحظات ثم قال:
اأن  - يوًما  اأرغب  الأمر، مل  عليَّ  ُفر�س  اإمنا  يوًما،  اأخريَّ  ومل  اأعلم.  ل 

اأكون نخا�ًسا يبيع العبيد.
ثم ا�ستطرد ب�سوت ميلوؤه �سجن واآمال وعينني ملعتا ملعاًنا خاطًفا:

ا، اأريد اأن اأموت يف �سبيل �سيء ما، ل  - كنت اأريد اأن اأكون حمارًبا قويًّ
للمال ول لل�سلطة، اأريد اأن اأموت حمارًبا يف �سبيل الواجب وال�سرف 
واملجد، ورمبا اأتوق لأن يكتب ا�سمي بحروف بارزة يف ُكتب التاريخ، 

اأريد اأن اأحرر البالد كالإ�سكندر املقدوين العظيم.
ابت�سم الرجل ابت�سامة طفيفة ميلوؤها العبو�س ثم قال:
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كنت  - ال�ساب،  اأيها  الأماين  تلك  متنيت  �سنك  مثل  يف  كنت  عندما 
اأمتنى اأن اأكون حمارًبا تخ�ساه وحو�س الرب والبحر، اأن ُيكتب ا�سمي 
�سدقني،  لكن  والرحالة،  اجلميالت  اأغاين  يف  ويرتدد  التاريخ،  يف 

للقوة لعنة ل اأظن اأنك تتحمل وطاأتها.
قال اإريو�س ب�سوت ميلوؤه الت�ساوؤل:

ماذا حدث لَك �سيدي؟ -
تاه الرجل بعينيه اإىل ال�سماء ثم عاد بنربات خافتة وقال:

مل اأكن قويًّا كفاية، �سقطُت و�سقط كل من حويل. -
�سمت الرجل ثم ناء بظهره وا�ستلقى واأغلق عينيه، ثم غا�س يف �سبات 
عميق، ل هو نوم ول هو ا�ستيقاظ، اإمنا حالة من الأَرق امل�ستعل، ج�سد يف 

اإغفاء وعقل يهيم يف الأرجاء.

  

النمارق،  على  دلتا  حي  �سيوخ  جل�س  الق�سر  من  الغربي  اجلناح  يف 
ومرت اأرجل العبيد بينهم، حتمل بني اأيديها اأواين من ف�سة عليها كوؤو�س 
الطعام  باألوان  املائدة  تلذذت  البهو  منت�سف  ويف  والع�سري،  اخلمر  من 
ال�سهية وانواع اخلمور املعتقة، وحلوم من كل دابة وطري، وعلى اجلانبني 
اأُتن م�ستعلة تنبعث منها رائحة بخور طاٍغ ويف ال�سقف تدىل فانو�س عمالق 
مر�سع بالأحجار الكرمية التي كانت ت�سع نوًرا كلما اأ�سعلوا املوقد ناًرا، اأو 
عندما يخرتق �سعاع ال�سم�س اأهدابها، نفخ احلاجب يف البوق ليعلن عن 
امللك وبني  اأ�سماعهم، دخل  وانتبهت  القوم  األ�سنة  امللك، ف�سمتت  قدوم 
يديه �سوجلان معقوف ويف اليد الأخرى �سوط، انت�سب فوق تاجه اأرابي�س 
وتوالت  البهو  يف  من  كل  له  فانحنى  عر�سه  على  جل�س  اأوداجها،  نافخة 
الرءو�س يف الأنحاء حتى جل�س امللك على عر�سه، وعلى ميني العر�س وقف 
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ق�سري  رجل  »بوثينيو�س«؛  ال�ساب،  للملك  اخلا�س  واملربي  امللك  �ساعد 
معقودة  �سفائر  نهايتها  يف  يتدىل  بال�سيب  تكللت  طويلة  حلية  له  ونحيل 

بحلقات ذهبية وعلى راأ�سه اإكليل مييز راأ�س م�ست�ساري امللك.
اإقطاعاته  على  واأ�سرف  ال�سغر،  منذ  امللك  اأمور  بوثينيو�س  توىل 
وممتلكاته يف كافة اململكة، ملَك من احلنكة ما جعله كلمة امللك ول�سانه 
القوانني،  وي�سوغ  العر�س  على  يجل�س  اأوقات  ويف  امل�ست�سارين،  وكبري 
ويتكلم ب�سوت امللك وي�سدر الأحكام با�سمه عندما يكون غائًبا، ومل تكن 
ويقظة  كالثعلب  دهاًء  منه، حمل يف عقله  باأوامر  اإل  ت�سري  البالط  اأمور 

كيقظة البوم.
انحنى بوثينيو�س اأمام امللك ثم اأردف:

»ثيو�س  - ع�سر  الثالث  بطليمو�س  امللك  مولي  املقام  عايل  فليحَي 
فليوباتور«، �سليل الفراعنة وابن امللك العظيم بطليمو�س الثاين ع�سر 

»اأوليتي�س« وحفيد بطليمو�س الأول »�سوتري« املنقذ.
فليحَي كبري امل�ست�سارين احلكيم بوثينيو�س. -

ثم  وا�سح  بانزعاج  دلتا  �سيوخ حي  للرهط من  نظر  ثم  امللك،  قالها 
عادت نظراته لبوثينيو�س وا�ستطرد بنربات اأكرث انزعاًجا:

على  - كليوباترا  و�سيطرة  دلتا  حي  يف  حدث  مبا  اأخيال�س  اأخربين 
وامل�ستوطنات  املراقبة  واأبراج  بلوزيوم  ومرافئ  �سيناء  اأطراف 
الرومانية التابعة للقائد جابينيو�س، اأخربين بحق الآلهة كيف حدث 

هذا؟
اإن  حتى  ال�سخب،  من  و�سيًئا  والنزعاج  الغ�سب  حتمل  نربته  كانت 
كل من يف البهو ظلوا ينظرون بع�سهم لبع�س ثم ينظرون للملك واأعينهم 
حتاول اأن تفهم ما الأمر، حاول بوثينيو�س امت�سا�س غ�سب امللك وثورته:

Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


30

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

قد  - بفعلها هذا  كليوباترا  �سقيقتك  فاإن  يهداأ  اأن  ال�ساب  على مولي 
غرزت وتًدا داخل قلب جي�سها �سيوؤدي اإىل احت�ساره �سريًعا.

كيف ذاك؟ -
�ساأل امللك وقد هداأت نرباته.

»فقد و�سعت جي�سها يف ماأزق �سديد، عندما ح�سرته بني جي�سنا،  -
وجي�س يوليو�س قي�سر.«

وما بالك تذكر جي�س يوليو�س قي�سر الآن؟ -
قال بوثينيو�س:

اإن �سيطرة كليوباترا على م�ستوطنات القائد جابينيو�س �ستثري غ�سب  -
روما و�ستثري حفيظة بومبايو�س ماجنو�س خلنوع قوات م�ساِعده الأول 
جابينيو�س لكليوباترا، واأمر من اأمرين حادث ل حمالة، اإما اأن ياأتي 
لنا عند �سيوخ جمل�س  اأن يكون حليًفا  واإما  ليطيح بجي�س كليوباترا 
روما فيقر جمل�س ال�سيوخ باأن امللك ال�ساب له احلق يف اجللو�س على 
العر�س كملك م�ستقل كما البطاملة الأوائل، واأن و�سية امللك الراحل 

ما هي اإل حم�س اأماين لن تتحقق اأبًدا.
قال امللك بنربات منفعلة:

ونرتك كليوباترا تهيم يف الأرجاء حتى تقرر روما الأمر؟ -
بالطبع ل يا جاللة امللك. لقد اأعطيت اأمًرا بخروج قوات لال�ستطالع  -

الأ�سطول  جتهيز  يتم  حتى  »�سيبتيمبيو�س«،  القائد  راأ�سها  وعلى 
موانئ  من  يخرجون  و�سوف  ممكن،  وقت  اأقرب  يف  البحري 
اإىل الفارما حيث  اأخيال�س  الإ�سكندرية وال�سواحل ال�سمالية بقيادة 

ترب�س هي وجي�سها.
Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


31

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

بدا على وجه امللك الر�سى ثم قال:
اأح�سنت �سنًعا. -

ابت�سم بوثينيو�س ثم قال:
حي  - �سيوخ  ل�سكوى  ي�ستمع  اأن  الآن  مولي  على  ولكن  جاللتك،  اأمر 

دلتا.
مل يبُد على امللك اأنه م�سرور باملاأدبة التي اأقامها بوثينيو�س ل�سيوخ حي 

دلتا، فقال:
ا اإقامة وليمة كتلك ل�ست�سافة اأمثالهم. - مل يكن عليك حقًّ

ا: قال بوثينيو�س حمتجًّ
نحن نحتاج الآن اإىل دعم �سيوخ حي دلتا اأكرث من اأي وقت م�سى،  -

وعلينا جمع حلفاء قريبني من ح�سن كليوباترا ليزودونا بالأخبار.
قال امللك يف متلمل وعدم �سرب:

ح�سًنا، فلننتِه من هذا �سريًعا. -
معقود  الثالث  العقد  يف  �ساب  الرجال،  اأحد  اإىل  بوثينيو�س  اأ�سار 
فقال  امللك،  اأمام  وانحنى  اقرتب  طويلة،  �سوداء  حلية  وله  احلاجبني 

بوثينيو�س:
هذا بنيامني فو�سه �سيوخ حي دلتا حتى يديل ب�سكواهم جلاللتكم. -

انتظر الرجل الأمر، فقال امللك بنربات حادة:
حتدث، ول تفرط. -

فقال بنيامني:
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لنا  - كان  الأوائل  البطاملة  حكم  عندما  العظيم،  امللك  اأيها  فلتحَي 
يعمل يف  كان  منا من  وهناك  الأر�س  ن�سيب وحظ كرمي يف خراج 
مناجم الفريوز، وهناك من كان يعمل يف البالط امللكي حيث تقبلنا 
العظيمة، كنا  الإ�سكندرية  واأودعوها مكتبة  البطاملة وترجموا كتبنا 
حتى  م�سر  اإىل  وجئنا  الرومان،  بط�س  من  خوًفا  بالدنا  من  نفر 
اإن جاءت وفود الرومان التابعة للقائد جابينيو�س حتى  نتاجر، وما 
فر�س ال�سرائب الباهظة على �سيوخ حي دلتا، كما األزم اليهود بدفع 
�سريبة قيمتها درخمتان عن كل ذكر بالغ، والتي كنا نقدمها من قبل 
للمعبد الرئي�سي ببيت املقد�س، وورب مو�سي مل نعهد خراًبا قط حتى 

دخل الرومان م�سر.
مل يتحدث امللك بحرف اآخر، لحظ بوثينيو�س �سيق �سدر امللك فاأ�سار 

اإىل الرجل، فانحنى وعاد حيث كان، فاأردف بوثينيو�س:
ماذا يرى مولي امللك؟ -

متلمل امللك وقال:
كيف لنا اأن نرتك القائد جابينيو�س يهيم بني الأرجاء ويقلب علينا  -

النا�س؟
اأن جند  - ن�ستطيع  العر�س، ل  تلك هي �سريبة  يا مولي،  اآ�سًفا  اأقول 

القائد جابينيو�س �سريبة  اإن  الراهن،  الوقت  امل�سكلة يف  لتلك  حالًّ 
ندفعها الآن ملا فعله مع امللك بطليمو�س الثاين ع�سر، عندما اأعاد له 
عر�سه بعد اأن نهبته �سقيقتك برنكي يف حرب ا�ستعادة العر�س منذ 

�سنني طويلة.
اأردف امللك بنربات متمردة:
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وما بايل اأنا باأبي؟ -
قال بوثينيو�س حمذًرا:

على امللك اأن يحذر قبل اأن يفتعل �سراًرا فت�ستحيل ناًرا، يجب علينا  -
األ ناأخذ اأي قرار، حتى ننتهي من كليوباترا وُتخمتها على اأرجاء اأر�س 
الفريوز، فاإنها ت�سكل خطًرا علينا الآن اأكرث من القائد جابينيو�س، 
واإن تراخينا يف اأمرها، فلن نعرف اإىل اأي حد �سيتفاقم اأمرها، ول 

نريد اأن نثري حفيظة روما يف الوقت الراهن.
هداأ امللك وقال:

�ستات  - وليجمع  بالأمر،  اأخيال�س  القائد  واأخرب  الآن  اذهب  ح�سًنا، 
الأ�سطول، ويهيئ اأمره واأْنِه تلك الوليمة �سريًعا.

اأمر جاللتك. -
قالها يوثينيو�س ثم انحنى وغادر.
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بعد ثالثة اأقمار.
خيم  الهائج،  القلب  ك�سربات  وتت�سارب  تت�سارع  الأمواج  كانت 
�سواعده،  عن  ي�سمر  كوح�س  الأمواج  �سوت  فكان  الأرجاء  على  ال�سمت 
يف  »اإيزي�س«،  الفنار  ربة  متثال  اأمام  خ�سوع  يف  ا  اأر�سً كليوباترا  انحنت 
التي  احلربي  بلوزيوم  ح�سن  اعتلى  �سخري  مرتفع  على  �سخم  هيكل 

اتخذت مراِفئه لري�سو عليه الأ�سطول من ال�سفن والقواد�س.
عزفت كليوباترا عن عبادة اآلهة الإغريق والرومان منذ ال�سغر، وكانت 
تعبد اإيزي�س حتى يف يوم من الأيام �سمتها جماهري الإ�سكندرية »مبعوثة 
اإيزي�س«، وكلما �ساق �سدرها كانت تنحني يف ملكوت الغيب، ومتخر يف 
بحار اخل�سوع تدعو وتت�سرع حتى تغيب ال�سم�س اأو ت�سرق، كانت ت�ستاأن�س 
باأرواح امللوك والآلهة احلائمة يف الف�ساء مرتمنة مبتون ودعاء واأنا�سيد 

مرددة مع اأ�سوات املطر تذكارات املجد القدمي.
الأحرار،  والقرا�سنة  والعماليق،  البدو  من  كليوباترا  جي�س  تكون 
دون  من  كانت  م�سر،  من  نفيها  مت  اأن  بعد  اأمرها  �ستات  جمع  حاولت 
رباطة  ومتالكت  �سوريا  اإىل  اجتهت  ُتذكر،  قوات  اأي  اأو  ذهب  اأو  حلفاء 
وقرب�س،  باأور�ساليم  مروًرا  جي�سها  تكوين  وا�ستطاعت  هناك،  جاأ�سها 
وعلى الرغم من كرثة العدد فاإنهم مل يكونوا حماربني ذوي باأ�س و�سدة، 
وقد كان هذا راأَي احلكيم »األك�سندر هيليو�س«، كان معاوًنا للملك الراحل، 
والآن امل�ساعد الأول والويف لكليوباترا، كان ولء األك�سندر هيليو�س الكامل 
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للعر�س ولو�سية امللك الراحل، حتى تاآمر كل من يف البالط على كليوباترا 
ونفاها اأخيال�س قائد اجلي�س خارج البالد.

كان يبلغ من العمر خم�سة و�ستني عاًما كلل راأ�سه �سعر اأبي�س كالثلج 
عا�س كامل عمره يف الإ�سكندرية، در�س علوم الطب والهند�سة والكيمياء، 
اأوميكا�س املقدوين« يف  اأودعها »األك�ساندرو�س  قراأ يف كتب الفل�سفة التي 
واأفالطون  اأر�سطو،  الأوائل؛  الفال�سفة  كتبها  كتًبا  الإ�سكندرية،  مكتبة 
كان  اأوميكا�س،  األك�ساندرو�س  اأيديهم  على  تربى  قد  الذي  و�سقراط، 
الوفاء ما جعل  الراحل، ومن  للملك  ال�سيا�سة ما جعله معاوًنا  ميلك من 
م�سحوًبا  علًما  هيليو�س  احلكيم  معرفة  �سملت  وقد  فيه،  تثق  كليوباترا 
بحنكة �سيا�سية فذة وبراعة ع�سكرية لي�س لها مثيل، حيث توىل العديد من 
احلروب ومنها حرب ا�سرتداد العر�س التي قادها امللك على ابنته برنكي 
ماجنو�س«،  »بومبايو�س  الثالثية  احلكومة  اأفراد  واأحد  روما  لواء  حتت 
وتوىل من�سب اأمني املكتبة ل�سنوات عديدة باأمر من امللك الراحل، حتى 
ثيو�س  امللك اجلديد  باأمر من  املكتبة  اأميًنا على  فليو�سرتاتو�س  تعيني  مت 

فليوباتور، اأو بالأحرى باأمر من معاون امللك بوثينيو�س.
دخل احلكيم »هيليو�س« املحراب املقد�س لربة الفنار، دلت مالب�سه  -

املتوا�سعة ومالحمه املجعدة على الهيبة والوقار، ترقبت عيناه كما 
العادة كليوباترا اخلا�سعة يف ملكوت الآلهة يف انحناء جليل، و�سوت 
�سوته جتاليد  �سق  ُمرددها،  اإل  يعرفها  ل  �سرية  متوًنا  يرتل  خافت 

الهدوء:
مولتي كليوباترا. -

انت�سل �سوته كليوباترا من خ�سوعها الدفني، انت�سبت واقفة يف هدوء 
والتفتت اإليه، كانت فتاة يف الثانية والع�سرين من عمرها، لها وجه خمري 
وعينان رماديتان ورثتهما عن اأبيها يطوف حولهما الُكْحل، و�سعر مموج 
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اأ�سَود حالك تدلت خ�سالته على وجهها، وعلى اأنفها املدبب حلقة ذهبية 
من احلليِّ الالمعة، و�سفاه وردية رقيقة وممطوطة، ملكت من اجلمال ما 

يبهر العيون ويذيب قلوب الرجال ويثري �سخط الن�ساء.
اقرتبت من هيليو�س، ثم اأردفت:

فليحَي احلكيم األك�سندر هيليو�س.  -
قال ب�سوت اأقرب اإىل احلزين:

تتبادر الأخبار عن �سقوط مقاليد القوة يف اأيدي غري الأكفاء. -
نطقت كليوباترا يف ثبات:

اعتدنا الأخبار امل�سئومة منذ زمن، هاِت ما عندك. -
بزفري  واأخرجه  �سدره  اإىل  نف�ًسا  �سحب  ثم  هيليو�س  احلكيم  جل�س 

م�سموع ثم قال:
اإن اأعيننا يف البالط قليلة، لكنها تفي بالغر�س، تف�ست الأخبار عن  -

ملواجهتك  وا�ستعداده  بطليمو�س  الأ�سغر  �سقيقِك  جي�س  ا�ستعداد 
وطردك من م�سر نفًيا واإن اأبيِت يكون النفي موًتا.

مل يبُد على كليوباترا اأي تعابري �سادمة كانت مالحمها جامدة وثابتة، 
فقالت:

توقعت هذا عندما وطئت اأقدامنا اأر�س بلوزيوم، اأعط اأوامر للجي�س  -
اأن يكون الأ�سطول البحري جاهًزا ملالقاة جي�س  بال�ستعداد، يجب 

بطليمو�س.
قال احلكيم هيليو�س ب�سوٍت ي�ساوره القلق:

اأمر جاللتِك، لكن.... -
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توقف للحظة ثم عاد بنربة اأكرث قلًقا:
يا مولتي اإن تقابل جي�سك بجي�س بطليمو�س ف�ستكون معركة �سارية،  -

واإن جي�س بطليمو�س قوي وفوق ذلك كله قائد اجلي�س هو اأخيال�س.
الذهيب  الأفق  اإىل  نظرت  ثم  املحراب،  �سرفة  اإىل  كليوباترا  اجتهت 

وقالت:
ا يل قط. - مل يكن بطليمو�س عدوًّ

ثم ا�ستطردت بعد حلظة �سمت:
اأيها احلكيم، بل هو املتحكم  - العر�س  العدو احلقيقي ل يجل�س على 

على  تاآمروا  من  وامل�ست�سارين،  امللكي  البالط  يف  يتحكم  كما  فيه 
اإخراجي من مملكتي، اإن �سقيقي امل�سكني ما هو اإل �ستار يت�سرت من 
خلفه احلاكم احلقيقي مل�سر، لكل الأفاعي راأ�س واحد اإل بوثينيو�س 

ميلك منها األًفا.
ب هيليو�س: ولعل امللك ال�سغري ل يدرك عاقبة اأفعاله. عقَّ

الد�سائ�س،  - تلك  من  �سيًئا  يفقه  ل  غالم،  عن  يعدو  ل  اإنه  بالطبع، 
عن  ليخلعوين  ال�سفهاء  هوؤلء  تاآمر  على  وافق  اأنه  عجب  فال 
ا بني جماهري واأهل  العر�س بكالمهم املع�سول، واند�س اأعوانهم �سرًّ
ال�سك  بذور  بذروا  الكاذبة،  الإ�ساعات  بينهم  وروجوا  الإ�سكندرية، 
بيني وبني �سعبي ومنت تلك البذور مع الوقت حتى اأ�سبحت كال�سيف 

يف خا�سرتي.
قال هيليو�س مقرتًحا:

ا�سرتداد  - حرب  يف  قبل  من  والدك  فعل  كما  روما  اإىل  تلجئي  ل  مل 
العر�س؟
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حرب  - واندلعت  بروما،  وا�ستنجد  اأبي  على  برنكي  انقلبت  عندما 
ا�سرتداد العر�س، ما كان من روما اإل اأن تعيد له عر�سه حتت راية 
القائد بومبايو�س ماجنو�س، ولكنه اأ�سبح حينها حتت وطاأة ال�سلطة 
م�سر  لكانت  لروما  اأبي  يدفعها  كان  التي  اجلباية  ولول  الرومانية 
اأ�سمح  لن  اأبًدا،  بذلك  اأ�سمح  لن  واأنا  لروما،  تابعة  مقاطعة  جمرد 
اأر�س  القائد جابينيو�س  اأن ي�سلب مني العر�س، ويكفي دخول  لأحد 
الإ�سكندرية بجي�س �سغري ل�سالح روما، وجباية ال�سرائب الباهظة 

التي ت�سب يف م�ستوطناته املتفرقة يف كافة اململكة.
حاويل على الأقل احلديث مع امللك ال�سغري. -

قالت كليوباترا بيقني:
تتفتق عنها  - بكل فرية  اأذنه  فاإنهم ميلئون  نفًعا،  لن يجدي احلديث 

اأذهانهم، واإن و�سية اأبي تن�س على اأن يعتلي كالنا ُحكم م�سر، وقد 
اإل  الو�سية...  تلك  امل�سئول عن حتقيق  هو  روما  �سيوخ  كان جمل�س 
اأن احلرب الأهلية التي قد اندلعت بني يوليو�س قي�سر وبومبايو�س 
لنا  وما  روما،  الثالثية يف  اإىل ف�سم عرى احلكومة  اأدت  ماجنو�س 

الآن خيار اآخر اإل احلرب.
اأذعن احلكيم هيليو�س لالأمر، فاأمر بتجهيز اجلي�س، م�ستعيًنا بخربته 
وا�سًعا  البحري  الأ�سطول  جتهيز  على  بنف�سه  اأ�سرف  الفذة،  الع�سكرية 
رامون ال�سهام مب�ساعيل مثبتة فوق �سطح ال�سفن لتكون �سهامهم ك�سهام 
�سبارطة  ك�سفوف  �سفوف  بتكوين  امل�ساة  اأمر  النريان،  اإله  »هف�ستو�س« 
القدمية ليكونوا ذوي باأ�س �سديد ودروعهم ثقيلة وثابتة كجبل الأوليمب ل 
ا من رماة ال�سهام ويليه �سف  يخرتقها خمرتق، و�سع على القواد�س �سفًّ

من امل�ساة بدروع مدككة.
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وعندما انتهت كليوباترا من عبادتها يف الهيكل، با�سرت اجلي�س مع 
القائد »رابو�س«، قائد الأ�سطول البحري، وقائد القرا�سنة الأحرار، الذي 
اأ�سَود  الأعا�سري،  تثنيه  ول  الزلزل  تهده  ل  �سخريًّا  ج�سًدا  ميتلك  كان 
الأحرار يف  للقرا�سنة  املنكبني، كان كبرًيا وقائًدا  اللون، طويل وعري�س 
البحر الأ�سَود، ق�سى يف م�سر ردًحا طوياًل من الزمن، و�سارك يف ثورة 
العبيد الأوىل بقيادة »�سبارتاكو�س«، عندما قابلته كليوباترا كانت بحاجة 
ما�سة اإىل حلفاء، عر�ست عليه اأن يكون قائًدا للجي�س وي�سم القرا�سنة 
اأبًدا  اأمرا �سهاًل  اإقناعه  البداية ومل يكن  اإىل جي�سها، رف�س يف  الأحرار 
كان  امللك  م�ساعد  فمن�سب  بالأمر،  اإقناعه  ا�ستطاعت  النهاية  ولكن يف 
مغرًيا وي�سعب رف�سه ولكن عليها اأن جتل�س على عر�سها اأوًل، ومع مرور 
الوقت اأ�سبحت بينهما ثقة متبادلة، اأعلن رابو�س الولء لها بجميع �سفنه 

والقرا�سنة الأحرار حتت اإمرتها وطرف اإ�سارتها.
اقرتبت منه كليوباترا قبل اأن ينحني لها اإجالًل وتعظيًما ثم يقول:

فلتحَي مولتي كليوباترا. -
كان  ولكن  ينالوا حريتهم،  اأن  بعد  اأبًدا  الأحرار  القرا�سنة  ينحني  ل 
الأمر خمتلًفا مع القائد رابو�س مل يكن ينحني لأنها امللكة ومل ينحِن خوًفا 
ولعينيها  اذ  الأخَّ جلمالها  ينحني  كان  اإمنا  كربياوؤه،  مينعه  ومل  كذلك، 
العا�سف، اجلمال وحده ما  الأنثوي  الإتيان  الرماديتني، ذلك  الالمعتني 
يجعل املرء ينحني ل�سيء ما، حتى واإن كان قائد القرا�سنة الأحرار. قالت 

كليوباترا بابت�سامة ودودة:
يبدو اأن القائد رابو�س من�سغل عنا منذ مدة ول يبا�سرنا بامل�ستجدات. -

بادلها البت�سام ثم اأردف:
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حا�سا اأن اأن�سرف عن ذاتكم يا مولتي، ولكن تدريب جنود ل يعرفون  -
�سيًئا عن عتاد اأو عن مكائد لهو مع�سلة يف حد ذاته.

حري بنا اأن نعي اأن قائدنا رابو�س مل ي�سيع الوقت عبًثا. -
بالطبع يا مولتي. -

ثم �ساألت امللكة: ما اجلديد؟
قال بحما�س كبري:

على عالية املقام اأن ترى بنف�سها. -
ت حوله ال�سفن والقواد�س ترًتا، اأ�سار  تقدم بها نحو املرفاأ الذي ارت�سَّ

اإىل اإحدى ال�سفن واأخذ بالإ�سهاب وال�سرح:
اإىل  - دفاعية  �سفينة  من  لها  حوَّ ال�سفن  يف  اأقمناه  الذي  التعديل  اإن 

القواطع  ال�سفينة  مقدمة  يف  اأ�سفنا  قد  فنحن  هجومية،  �سفينة 
ما  بكل  عبقري  اإنه  هيليو�س،  احلكيم  فكرة  كانت  وتلك  الفولذية 
الأمامي  القاطع  ا�ستخدام  يتم  الهجوم  عند  فالآن  الكلمة،  حتمله 
م�ساعل  واأ�سفنا  رحمة،  وبال  ب�سراوة  العدو  �سفن  لخرتاق  لل�سفن 
لي�سعلوا  ال�سهام  اأ�سحاب  لي�ستخدمها  ال�سفينة  اأر�سية  يف  مثبتة 
رماًدا،  وت�سري  فتحرتق  املعادية  ال�سفن  اأ�سرعة  لتخرتق  �سهامهم 
وخلف رماة ال�سهام �سف طويل من امل�ساة، يحملون دروًعا حلماية 
اأي  اأو  قرب  مناو�سة عن  اأي  وعند  العدو،  �سهام  من  ال�سهام  رامني 

احتالل لل�سفن فيكون فيها جنود اأ�سداء ي�ستطيعون �سد العدو.
كان ي�سرح بحما�س وثقة كبريين، لكن مل يبُد على كليوباترا اهتمام 

كبري مبا كان يقول، ويف حلظة مباغتة نظرت له يف عينيه ثم قالت:
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ا يفوقنا يف عدد اجلند  - ا�سمعني اأيها القائد رابو�س، نحن نواجه عدوًّ
اأخيال�س مل  اإن  وقوة العتاد وفوق كل هذا قائدهم داهية ع�سكرية، 
رجل  اإنه  معرفة،  حق  الرجل  ذلك  اأعرف  واأنا  قط،  معركة  يخ�سر 
يحمل  �سر،  كل  على  يحثه  جهنميًّا  عقاًل  يحمل  املردة،  كال�سياطني 
يل كل �سغينة، ويكنُّ يل كل مكيدة، وجب عليك اأن تعرف من تواجه 

اأيها القائد رابو�س.
قال رابو�س:

لقد ق�س يل احلكيم هيليو�س الق�سة كاملة، اأخربين كيف بثوا ال�سم  -
يف عقل امللك وا�ستغلوا حداثة �سنه وملئوا اآذانه بالهيمنة الكاملة على 

م�سر، ولكني اأخ�سى الذي حدث اأن يوؤثر على �سري خطتنا.
قالت كليوباترا باهتمام:

ماذا تق�سد؟ -
الأ�سدقاء  - اأحد  اأر�سل يل  واإحداها يف روما،  اآذان يف كل مكان،  يل 

اإىل  بطليمو�س  ملكية من  ر�سالة  فيها عن  روما يخربين  ر�سالة من 
جمل�س �سيوخ روما يق�س فيها عن هزمية القائد جابينيو�س م�ساعد 

بومبايو�س وال�سيطرة على م�ستوطناته الرومانية.
ا�ستعل غ�سب جلي يف عيني كليوباترا ثم اأردفت:

ا  - عدوًّ بجعلي  روما  جمل�س  �سيوخ  من  يتقرب  اأن  يحاول  اللعني!... 
م�سرتًكا بينهم.

وهذا ما يحاول بوثينيو�س حتقيقه، اإذا حدث ذلك وا�ستطاعوا اأخذ  -
جمل�س ال�سيوخ حتت اإبطهم، فحينها �ستقر روما اأن امللك ال�سرعي 
لبالد م�سر هو بطليمو�س وحده، واإذا حاولِت ا�سرتداد العر�س، لن 
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تعدو املحاولة اإل اغت�ساًبا ل�سلطة ملك �سرعي، و�سوف تتدخل روما 
ويتدخل جي�س قي�سر ل�سدك.

وماذا ترى؟ -
�سمت رابو�س للحظات، ثم اأردف:

اأرى هزمية تتوق للحاق بنا. -
وكيف تتحول الهزمية اإىل ن�سر؟ -
اإن جي�سنا وبالرغم من عدده ينق�سه اخلربة، فاإن البدو ل يعرفون  -

عن احلرب �سيًئا، والقرا�سنة الأحرار عددهم ل يكفي ل�سد جي�س 
�سقيقِك.

وهل هناك �سبيل؟ -
األقتها يف ياأ�س.

ال�سبل كلها معوجة ول اأرى �سبياًل م�ستقيًما اأبًدا. -
�سمت لربهة فكر فيها ثم اأردف:

عندي اقرتاح ولكن اأ�سك يف حتقيقه. -
حتدث. -

قال رابو�س: اإن جي�سنا يحتاج اإىل نخبة من اجلنود لتنت�سب عزميته.
ومن اأين لنا تلك النخبة؟ -
عندما كنت يف م�سر مكثت مدة لي�ست بقليلة يف اجلنوب، و�سمعت  -

الكثري من الق�س�س، ومنها عن مقاتلني اأكفاء يلني لهم احلديد بني 
اأرحام  من  وِلدوا  اأنهم  كثرية،  اأقاويل  �سمعت  احلقيقة  يف  اأيديهم، 
الآلهة، يلقبون باحلماة، حماة م�سر العليا اأو حماة اجلنوب، ومنهم 
من يلقبهم باملالئكة ال�سوداء اأو حماة الهوية، يقولون اإنهم يحمون 
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�سعب اجلنوب من بط�س امللك وحا�سيته، يعملون يف خفاء متقن، ل 
ُيخلِّفون وراءهم دلئل ول اآثار.

هذا اأمر م�ستحيل. -
قالها احلكيم هيليو�س وهو يقرتب منهم.

التفتت كليوباترا اإليه ثم �ساألت:
ومن هم اأيها احلكيم؟ -

قال األك�سندر هيليو�س:
اإنهم اأقوام لهم باأ�س �سديد و�سلف وكربياء عظيم، �َسمراء جلودهم  -

لب  �سُ من  ينحدرون  كو�س،  تدعى  باأر�س  اجلنوب  �سكنوا  كباأ�سهم، 
الإله حور�س وا�ستاأثروا بن�سله، كانوا يلقبون قدمًيا بامليدجاي، كانوا 
وال�سروح،  الأهرام  بنوا  الأوائل،  م�سر  لفراعنة  اخلا�س  احلر�س 
لقد  ي�ساءون،  كيف  ي�سكلوه  كالعجني  اأيديهم  بني  احلديد  لهم  يلني 

انقر�س ن�سلهم كما تقول الكتب القدمي.
�سكت و�ساد ال�سمت للحظات ثم ا�ستطرد:

الأوائل،  - تاريخ  عن  تتحدث  العظيمة  املكتبة  يف  الكتب  مئات  قراأت 
ُيقال باأن بني عروقهم دماًء �سارت يف ج�سد حور�س يوًما.

�ساألت كليوباترا: وكيف ن�ستطيع اإيجادهم؟
فقال القائد رابو�س:

على حد علمي، هذا �سيء م�ستحيل جاللتِك. اإنهم كال�سراب ي�سعب  -
احلرباء  كجلود  جلودهم  اخلفاء،  يف  يعملون  ر�سدهم،  اأو  تعقبهم 
تت�سكل كيف ي�ساءون، وي�سمرون الكره للحكم البطلمي يف م�سر واأي 

Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


44

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�سخ�س يحمل دماء البطاملة بني عروقه، تلك الدماء التي ت�سري بني 
عروقك.

قالت كليوباترا ب�سيق:
وما ع�سانا نفعل؟ نحن كمن يحارب ب�سيف من خ�سب. -

اأبطال املعركة من  قال هيليو�س: ينت�سر �سيف اخل�سب عندما يكون 
ورق.

ت�ساءل رابو�س:
اإلم يرمي الطبيب احلكيم هيليو�س؟ -

اأجاب هيليو�س:
اإىل الآن نحن منلك موقًعا ا�سرتاتيجيًّا مميًزا ي�سمح لنا بفر�س خطة  -

املعركة كيف ن�ساء، وعندما ي�سن اأخوِك بطليمو�س هجوًما �سنكون له 
باملر�ساد، على جاللتِك األ تقلقي اأبًدا.

ب القائد رابو�س: نحن ل منلك الآن اإل اأ�سطولنا البحري، ولالأ�سف  عقَّ
ال�سديد ل يعرف م�سالك البحار اإل القرا�سنة الأحرار، واإذا مت اخرتاق 
نع ثغرة فيه ف�ستندكُّ تلك احلوائط فوق رءو�سنا، ول اأرى  الأ�سطول اأو �سُ

اأن نخو�س يف تلك املخاطرة بكامل قوانا.
فقالت كليوباترا:

اإذن فليدِل القائد رابو�س بحلول. -
اأدىل القائد رابو�س:

منذ فرتة واأنا اأفكر يف ال�سرتاتيجيات التي �سوف نتبعها يف املعركة،  -
واأعتقد اأنني تو�سلت اإىل ا�سرتاتيجية �سوف تفي بالغر�س يف حالتنا 
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راأ�س كل جمموعة  وعلى  الأ�سطول ملجموعات  ُنق�سم  اأن  علينا  تلك، 
جي�س  مع  تتخابط  الأوىل  املجموعة  الأحرار،  القرا�سنة  من  رجل 
وكذلك  الثالثة  ثم  الثانية  املجموعة  تتبعها  فرتة  وبعد  بطليمو�س 
اإذا خارت عزمية اجلنود  اأ�سطولنا كبري وحتى  اأن  حتى يظن العدو 

اأتبعناهم مبزيد من الإمدادات.
ابت�سم احلكيم هيليو�س ثم اأردف:

كما يدخر قائد اجلي�س احل�سيف جزًءا من جي�سه يحتاط بهم من  -
اأولئك وهم يف عافية  دعا  الأمام  العدو من  اأرهقه  اإذا  خلفه، حتى 

وكانوا له درًءا وملجاأً اإذا اغتمت املعركة.
هو كذلك اأيها احلكيم هيليو�س. -

قد  فذة  ع�سكرية  داهية  رابو�س  القائد  اأيها  ولعلك  مداعًبا:  اأردف 
اأغدقتها الآلهة علينا، ول اأعرف هل هو دهاء متدح به اأم مكر ُتذم عليه.

�سحكوا، فقالت كليوباترا:
اإذا كان دهاًء فهو لنا، واإذا كان مكًرا فهو لأعدائنا. -

اأردف رابو�س:
بل اإن دهائي ومكري قد �سخرتهما لأدافع عن جاللتك. -

  
وا�سعة  باحة  اأعتابها  الإ�سكندرية، وعلى  اأبواب  اقرتبت عرباتهم من 
العايل  العر�س  وعلى  الأوليمب،  لآلهة  متاثيل  �سبعة  اأر�سها  على  انربى 
راأ�سها  وعلى  هريا  زوجته  ميينه  وعن  ال�سارمة  مبالحمه  زيو�س  جل�س 
يرمقون  العر�س  وراء  ال�سبع  الآلهة  وقفت  طفيفة،  بابت�سامة  التتويج  تاج 
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وفوق  الأر�س  على  ى  ُم�سجًّ الب�سرية،  ومنقذ  ال�سعلة  �سارق  بروميثيو�س 
ن�سر  �سباح  كل  عليه  ينهال  اجلحيم،  �سخور  من  هائلة  �سخرة  اأكتافه 
ال�سباح  يف  يتعافى  ثم  اأمعاءه،  ويفرغ  كبده  ينه�س  اأثون،  يدعى  عمالق 
زائغتني  بعينني  التماثيل  يرمق  اإريو�س  ظل  �سرمدي،  عقاب  يف  التايل 
وعقل دائب على التفكري، انقطعت اأو�سال اأفكاره عندما اقرتب منه عمه 

�ستافلو�س واأردف:
فيَم تزوغ عيناك يا ابن اأخي؟ -

�ساأل بغتة:
ما ذنب برومثيو�س يا �ستافلو�س؟ -

ابت�سم �ستافلو�س على غري العادة ثم قال:
مل يحمل اإل قلًبا وديًعا كقلبك يا اإريو�س. -

كان  وعقابه  احلْمراِء،  ْعلِة  ال�سُّ مثَل  عا�س  قد  ِباأ�ًسى:  اإريو�س  اأردف 
كزوابع الأ�ْسواك.

قال �ستافلو�س بنربات حتمل �سيًئا من اللوم: -
قلبك الأليف املوؤلف �سيكون من �سوط الدنيا كموٍج من الأ�سى، يجب 
اء، ل ي�سمع ول يرى ول ي�سعر.  مَّ ْخرة ال�سَّ اأن يكون مثَل ال�سَّ على قلبك 

للعاطفة عواقب وخيمة واأقرب الأمثلة.
ا وا�ستطرد: - ثم اأ�سار بعينيه اإىل متثال بروميثيو�س ال�ساقط اأر�سً
حلظة واحدة من ال�سفقة جعلته يف عقاب �سرمدي. -

فقال الفتى منفعاًل:
وما خطيئتي اإذا كان قلبي ي�سبه قلبه؟ -
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العاطفة خطيئة الإن�سان الأزلية!... واأنت. -
ثم ا�ستطرد بنربات حتمل القلق واحلب مًعا:

حترق  - ك�سم�س  والدنيا  ال�سرمدي،  الفجر  كجمال  اإريو�س  يا  اأنت 
الفجر ب�سعلتها، والفجر ل يقدر على ال�سعلة واإن كان مليًئا بالردي.

ل�ست فجًرا مليًئا بالردي، بل اأم�سي بروح حامٍل متوهٍج ك�سم�س تطلع  -
يف ليل الليايل، وقلبي كان كالبئر ال�سحيقة ل قرار لها ول نهاية.

ل تخدعنك الأحالم والآمال، اأنت يف عامل الآثام والبغ�ساء، اإن مل  -
الأمر،  ي�سري  هكذا  ُتخان،  ف�سوف  تُخن  مل  اإن  توؤكل،  ف�سوف  تاأكل 

عليك اأن تفهم.
والدنيا  - الدنيا،  الآثام من  فاإن  ال�سماء،  العوا�سف على  واإن متردت 

من الآثام، واإن انقلبت املوازين واأ�سبحت ال�سماء كالأر�س والأر�س 
كال�سماء، فاإين بعيد عن البغ�ساء كالقمم ال�سماء.

اأخ�سى عليك يا ابن اأخي اأن ياأخذك حلمك اإىل الأقا�سي ول تعرف  -
طريق عودة.

قال الفتى ب�سيق �سدر:
بخنجر  - تقتلها  ول  وحيًدا،  واأحالمي  وَذرين  �ستافلو�س،  يا  تخ�َس  ل 

كلماتك.
جلجلة  - عليك  واأخ�سى  البي�ساء،  ال�سهول  بني  جامح  كفر�س  اأنت 

الأرا�سي.
والفر�س اجلامح خري من حمار ينوء ظهره بحمل �ساحبه. -
اأرى التمرد يف عينيك يا ابن اأخي. -
لي�س مترًدا يا �ستافلو�س. -

قال �ستافلو�س غا�سًبا: وماذا ت�سميه بحق الآلهة؟
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اأ�سميه حرية. -
وهل تراين اأزج بك بني العبيد؟ -
ل، لكن لكل طائر م�سربه. -
وم�سربي ل يعجبك؟ -
اأرجوك يا �ستافلو�س، ل تِطل جدايل. -
اأنا عمك ويف مرتبة اأبيك. -
ول اأجحد لك ذلك. -
ولكن غمغمة كلماتك تعك�س ما يف �سدرك. -

كانا دائًما ما يحتدمان بالكلمات ول ي�سالن حلل اأبًدا، كان �ستافلو�س 
كالقيود حول عنق اإريو�س، وكان الأخري ل ميتلك من ال�سجاعة واجلراأة 

ما يفك وثاقه ويحرر رقبته، �سكت قلياًل ثم اأردف:
ل تقلق يا �ستافلو�س ما يف �سدري �سيظل حبي�ًسا يف �سدري. -
اأطِلق له العنان اإن كان هذا ما يريحك. -
لو اأطلقت له العنان ملا ت�سافحت مع النا�س اإل بال�سيف. -

فهم �ستافلو�س ما يرمي اإليه اإريو�س، كانت تلك الرغبة املجحفة التي 
وانفعالته، مل  كلماته  تتحكم يف  روما  اإىل اجلي�س يف  لالن�سمام  تتملكه 
اإريو�س  وحديث  القبيحة  زوجته  �سيئني،  �سوى  حياته  يف  �ستافلو�س  يكره 

واأحالمه عن الن�سمام اإىل اجلي�س، نظر له نظرة طويلة ثم اأردف:
ويحك يا اإريو�س! ما يدور يف َخَلدك �سيكون �سبًبا يف هالكك. -

احمرَّ وجهه غ�سًبا وقال: ومتى كانت الأحالم هالًكا؟
وبنظرة �سزراء قال:

تكون هالًكا عندما ُتهلك اأ�سحابها. -
اهدم فوؤادي ما ا�ستطعت، ولكن فوؤادي كال�سفق يف الف�ساء النائي. -
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اأنني  بالآلهة  اأق�سم  لكني  لالأفئدة...  هداًما  ل�ست  �ستافلو�س:  �ساح 
اأخ�سى عليك.

اأردف اإريو�س ُمَتمْلِماًل: كيف حتمل يف نف�سك ال�سيء و�سده؟
ماذا تق�سد؟ -
املكائد  - بني  اأقع  لكيال  والغلظة  ال�سدة  تعلمني  اإنك  تقول  تارة 

والد�سائ�س التي ت�سنعها احلياة، وتارة اأخرى تقول اإنك تخ�سى عليَّ 
من احلياة، كيف اأتعلم ما مل اأجرب؟

هداأت نربات �ستافلو�س وو�سع يده على كتف اإريو�س واأردف:
ل�ست منافًقا يا بني، ول اأحمل يف نف�سي ال�سيء و�سده، ولكني اأحمل  -

ا غليًظا، وقلب اأب يخ�سى على  داخل �سدري قلبني، قلب نخا�س فظًّ
ولده، واأحياًنا يختلط القلبان.

ل�سانه  - على  يطغى  �سدره  يف  واحًدا  قلًبا  اإل  يحمل  ل  الإن�سان  اإن 
ا وو�سيًعا. وج�سده، ول متلك اإل قلب نخا�س فظًّ

قالها وغادر مغا�سًبا، رحل نحو البوابات وحيًدا، وعندما وجدْته عني 
بيتالو�س يبتعد، اقرتب من �ستافلو�س ومل�س يف وجهه ال�سيق، فاأردف:

اأجتادلت اأنت واإريو�س جمدًدا؟ -
اأجاب ب�سوت يلفحه احلزن:

نعم. -
وكيف �سارت الأمور؟ -
كالعادة، يغلبني يف احلديث ثم ينك�س على عاقبيه غا�سًبا. -

اأطلق بيتالو�س �سحكة ثم اأردف:
اإن ذلك الفتى له روح حمارب عظيم. -
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اإن الفتى كالزوبعة املتمردة، ول اأ�ستطيع اأن اأ�سيطر عليها. -
ولكنه  - ومندفًعا،  ال�سن  حديث  زال  ما  الفتى  اإن  اأبًدا،  ت�ستطيع  ولن 

فطن كالن�سر املحلق، ثاقب الراأي وذكي.
نعم، ولكن تنق�سه اخلربة. -
عندما تدنو منه نظراتي، ل اأرمق اإل ظالًّ كئيًبا يف جلة الن�سيان، اأرى  -

طرًيا حبي�ًسا ينتظر اأن يعتقه �ساحبه فيطري اإىل القبة الزرقاء، ناثًرا 
كل قيوده من كل بنان.

قال ب�سوت ي�ساوره القلق:
اأخ�سى اأن يطري الطري فال يعود. -
�سدقني، لن تطفئ اللهَب املوؤجج يف دمه، ولو اأح�سرَت له جنمة من  -

ال�سماء، اأو �سعدت به اإىل اأقا�سي الأوليمب.
وماذا ع�ساي اأن اأفعل؟ -
حرر الفتى، ودعه يرتوي مْن َمْنَهِل احلياة، واإن كان يريد الن�سمام  -

اإىل اجلي�س، فدعه، دعه يخطو خطواته كما يريد.
قال �ستافلو�س برتدد: -
ل اأعرف!... اإنني الآن اأجدين يف حرية وجلاجة من اأمري. -

�سحك بيتالو�س وهو يقول:
دعك من جلاجتك املعهودة وحدث الفتى مبا ي�سره. -

  

�ساحب  وقف  املقد�سة  الهول  اأبو  ومتاثيل  الكبا�س  من  �سفني  بني 
يعتليه  الرقيق  الكتان  من  امل�سنوع  الف�سفا�س  الأبي�س  بردائه  القدا�سة 
فرو منر مرقط، وفوق راأ�سه احلليق تاج مر�سوم عليه زهرة اللوت�س التي 
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متثل اجلنوب، كان ينظر اإىل الغروب الذهبي بعينني ذابلتني وج�سد هزيل 
ا�ستباحه املر�س، تقدم نحو البحرية املقد�سة، وانحنى وثنى ركبتيه، ثم 
غرف غرفة ماء بيده، ومتتم عليها مبتون الطهارة، ارت�سفت �سفتاه حتى 
الأقدا�س، كان  اإىل قد�س  الهزيل على ع�ساه متجًها  اتكاأ ج�سده  ارتوى، 
مفتاح  منهم  باب  ولكل  متعاقبة  نحا�سية  اأبواب  �سبعة  الأقدا�س  لقد�س 
�سخم ل يحمله اإل ع�سرة رجال ذوي باأ�س، َفُفتحت الأبواب ال�سبعة باًبا 
بعد باب، وقد اأمر الكاهن الأعظم باقي الكهنة اأن يغ�سلوا الثالوث املقد�س 
بالدم الطاهر وامل�سك واللبان وحرق البخور، دلف الكاهن الأعظم اأبواب 
يتعبد  التي  الغرفة  اإىل  دخل  ثم  ووقورة،  ثابتة  بخطوات  الأقدا�س  قد�س 
فيها كل م�ساء وجثا على ركبتيه يف خ�سوع متمتًما مبتون اخلال�س، مرت 
دقائق حتى التقطت اأذناه جلجلة عجالت و�سهيل فر�س ماألوف يعرفه كما 

يعرف وجوه الكهنة.
اأ�سمر  اجل�سد،  طويل  كان  فر�سه،  على  من  »حوررب«  القائد  ترجل 
اجللد وحاد العينني وبارز الع�سالت، وعلى كتفه و�سم مل ُيذكر يوًما كيف 
ُو�سم به، كان ل�سقر بري منق�س، خلع درعه الذهبية بنقو�سها البارزة، 
ثم �سلَّم فر�سه اإىل اأحد احلرا�س، واجته نحو بوابة املعبد، ترقبت عيناه 
ثالثة متاثيل �ساهقة للثالوث املقد�س، الأب اأوزوري�س والأم اإيزي�س، والبن 

حور�س، انحنى ومتتم بكلمات طاملا كان يرددها:
من  يا  ت�سيء،  اإنك  ت�سرق،  اإنك  بال�سياء،  اأتيت  من  يا  لك  »اجلالل 
خالق  يا  اخللود  و�سيد  الأبدية  ملك  يا  بالنور،  لت�سطع  ال�سياء،  ت�سنع 
»الواحد«  اأيها  والغرب  وال�سرق  واجلنوب  ال�سمال  ملكوت  و�سانع  الب�سر 
يف  الكون  له  خ�سع  من  يا  ال�سماوات،  يف  ا�سمك  تبجل  ال�سماء  �سيد  يا 
�سورته البهية عندما ت�سرق ال�سم�س وتغيب، لتدع كل املقربني ي�ستقرون 
الذين  اإن  اأبوابه،  يفتح  ال�سفلي  العامل  لتدع  ال�سماء...  يف  القاطنني  بني 
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يقطنون يف الأعايل وهوؤلء الذين ي�سكنون الأعماق يعبدونك وحدك، لي�س 
لك عدو قادر، عدوك »�سّت« الثعبان ا�سطرمت يف قلبه نريان الطمع، وقد 

هوت به بال تواٍن... يا اإلهي... يا اإلهي...
اإن اأ�سوات املديح والتبجيل، ترتاق�س حول اأذين، يرددها ل�ساين بال 

تعب ول اإرهاق اجلالل لك يا �سيد ال�سماء... يا اإلهي دعني اأقتب�س...
لعل م�سارع الأبواب ترفع عن الأ�سرار اخلفية، اأ�سرار العوامل الغابرة، 
اأ�سرار احل�سارات الأوىل، اأ�سرار الباطن ال�سحيق، اإين الكاهن املحارب، 
الذي ي�سب ماء التطهري لأجل القاطنني يف ملكوتك، يا من تعطي الأرواح 
امل�سالك  يا من تفتح الطريق ومتهد  ال�سباح وامل�ساء،  اخلبز واجلعة يف 
نقاًء  النقاء،  قلبي  اأوداج  يف  و�سب  طريقي،  يل  مهد  ال�سائعة،  لالأرواح 
امليزان  اإن قلبي كان على  كامًنا يف روحي، اجعل عينيَّ تب�سران نورك، 
اأقل  لي�ست هناك خطيئة عالقة بي، مل  اإثًما،  ول  يرتكب خطيئة  نقيًّا مل 
، لتمنحِن اأن اأكون كهوؤلء املقربني،  كذًبا اأدريه ول فعلت �سيًئا بقلب غا�سٍّ
اأنا الكاهن املحارب، الذي يحفظ اآيات التبجيل ومتون اخلال�س، ع�سى 
اأبًدا، يا من  اأ�سق طريقي و�سط النجوم التي ل تغم�س يف ال�سماوات  اأن 
ميكن  ل  اأ�سعتك  واجلنوب،  ال�سمال  اأرا�سي  على  ال�سياء  باأ�سعة  يفي�س 

معرفتها ول �سياوؤك ميكن ت�سويره... يا حور�س العظيم.«
الكاهن  اتخذه  الكهنة،  وجوه  وبني  املعبد  حوائط  بني  حوررب  تربى 
والأ�سماء  الن�سو�س  تعلَّم  الأوىل،  حياته  يف  به  يحَظ  مل  كاْبن  الأكرب 
يف  اآمون  رود  اإىل  الأعظم  الكاهن  �سلَّمه  فرعه  ا�ستد  وعندما  املقد�سة، 
اأول �سخ�س يجمع بني  اأ�ساليب القتال واألعيبه، وكان  اأر�س كو�س، تعلم 
اإىل قد�س  واأفئدة املحاربني، وكما اعتاد منذ ال�سغر دلف  الكهنة  قلوب 
فوجد  وهدوء،  خ�سوع  يف  الأعظم  الكاهن  غرفة  اإىل  دلف  ثم  الأقدا�س، 
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عبادته،  من  انتهى  ثم  حلظات  اإجالل،  يف  �ساجًدا  القدا�سة  �ساحب 
فانت�سب، نظر اإىل حوررب وابت�سم ثم قال ب�سوت �ساحب:

فليحَي القائد حوررب حامي م�سر العليا وكو�س. -
فقال حوررب ب�سوٍت خا�سع وخفي�س:

فليحَي �ساحب القدا�سة الكاهن �سوفر. -
كيف حالك وحال زوجتك اآ�سيا؟ -
بخري. -

بادًيا عليه  كان  بقلق،  الأعظم  الكاهن  ترمقان  قالها حوررب وعيناه 
يذكر  ل  هو  �ساحًلا حلوررب،  اأًبا  الأعظم  الكاهن  كان  ال�سديد،  املر�س 
عن اأبويه �سيًئا، كل ما يذكره اأنه ترعرع بني اأعني الكهنة يف املعبد، وتوىل 

اأمره كبري الكهنة.
اجته كبري الكهنة �سوفر اإىل �سرفة قد�س الأقدا�س رامًقا �سعاع قر�س 

ال�سم�س يف انحدار ورحيل، فاأردف:
ا،  - منذ ثالثني عاًما، ويف هذا املكان املقد�س وعندما كنت كاهًنا �سابًّ

الإله  فاأيقظني  عيني،  غفت  حتى  هذا،  مو�سعي  يف  �ساجًدا  كنت 
الذهب  من  امل�سوغة  اأجنحته  م�ستخدًما  �سقر،  هيئة  على  حور�س 
والياقوت والزمرد، ورافقته الأم اإيزي�س وكانت ترتدي رداًء اأرجوانيًّا 
اللوت�س  زهرة  من  واأجمل  الغروب  �سعاع  من  اأبهى  الزبرجد...  من 
ال�سماء  الغرب حتى خرج من  اإىل  اأنني ذاهب  اأظن  كنت  الزرقاء، 
�سوء �سرمدي اأبهى من زنابق احلقول... وان�سق ال�سوء وخرج منه 
فر�س اأبي�س له جناحان وجثا عند قدمي، ثم امتطيته وانطلق بي اإىل 
ال�سماء، وتوقف عند مدخل طريق النور املوؤدي اإىل العر�س ال�سماوي، 
والذي اإن عربه احرتق، ووجدُتني اأحلق وقد نبت يل جناحان كالذي 
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طول  طوله  كان  والذي  العر�س  باب  فراأيت  ال�سماء،  فر�س  عند 
ال�سماء، انفتح الباب فدلفت لأجد العر�س، وكاأن العر�س كان مزيًجا 
من الذهب والياقوت واملرجان والزبرجد والي�سب واأحجار كرمية من 
اأعلمها قط، وحول العر�س راأيت تا�سوع الأرباب املقد�س  ال�سماء مل 
ال�سماء  اأفق  يف  تتالألأ  �سمو�س  �سبع  راأيت  ثم  املالئكة،  وبجوارها 
وجتمعت فخرج منها حور�س، و�سلمني طفاًل �سغرًيا من دمه لأرعاه، 
الب�سر،  كوجوه  وجوه  اأربعة  وله  املجنح  الكروبيم  كائن  مني  اقرتب 
والأ�سد، والثور، والن�سر، فامتطيته واأعادين اإىل الأر�س، فا�ستيقظت 
اأبواب  بني  من  �سرخاته  ت�سربت  لطفل  خافت  �سوت  على  مفزوًعا 
�سبع، انتف�ست الدماء يف عروقي، حتى و�سويل اإىل م�سدر ال�سوت، 
اأمام الباب الكبري لقد�س الأقدا�س وجدتك يا حوررب هناك ت�سرخ، 
حملتك، وعلمت باأنك ابن من اأبناء الآلهة، كنت اأحياًنا اأ�سحو من 
نومي على اأ�سوات وترانيم تاأتي من حجرتك، واكت�سفت اأن حور�س 
كان يزورك، وي�سع يف قلبك الأ�سرار املقد�سة، وملا بداأ ل�سانك ينطق 
لتتعلم  كو�س  يف  مدجا  اأر�س  اإىل  واأر�سلتك  عليك،  خفت  بالأ�سرار 
دماء  يحملون  الذين  الأ�سخا�س  اآخر  الآن  و�سرت  القتال  اأ�ساليب 
الإله حور�س، ولقد حر�ست على اأن ي�سرف على تعليمك القائد رود 
اآمون ف�سرت عاملًا باأمور القتال واحلرب واأ�سبحت لك حنكة فذة، 
ولقد راأى فيك القائد رود اآمون منذ �سغرك اأنك �سوف ت�سبح �سيد 
قومك، و�سيكون لك �سلطة امللك يف اجلنوب، و�سوف حت�سر ال�سالم 
الأبدي اإىل اجلنوب بعدما عانى اأهل اجلنوب الكثري، اأنت يا حوررب 

�سوف تكون اأول قائد للميدجاي منذ اأكرث من األف عام.
�ساد ال�سمت للحظة قال فيها حوررب:
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وقد  - �ساأحمي  فرعون  فاأي  فرعون،  حماية  امليدجاي  على  يتوجب 
اندثرت اآثارهم؟

فرعون  - واإن  الإله،  روح  يحمل  وعاء  اإل  هو  ما  الفراعنة  اأج�ساد  اإن 
الذي �ستحميه لي�س حلًما ودًما.

وماذا يكون؟ -
اأ�سار الكاهن اإىل احلوائط املنقو�سة بتاريخ الأوائل ثم قال:

والربديات  - واملقابر  احلوائط  وعلى  امل�سالت  على  حوررب،  يا  هنا 
عظماء  وملوًكا  اأبطاًل  خلدت  احلوائط  تلك  القدمي،  التاريخ  ُنق�س 
دانت لهم الأر�س، وقدموا دماءهم على كوؤو�س من ذهب لرتوي تلك 

الأرا�سي املقد�سة.
حترك الكاهن ثم التقط لفافة من ورق الربدي، واأكمل:

تلك  - يف  الربديات،  تلك  واأح�سرت  الإ�سكندرية  يف  كنت  اأيام  منذ 
الذي  ع�سرة  ال�سابعة  الأ�سرة  من  عظماء  ملوك  اأ�سماء  الربديات 
نهم الكاهن الأعظم مانيتون ومنهم امللك �سقنن رع اأعظم ملوك  دوَّ
من  وطردهم  الرعاة  مبحاربة  بداأ  والذي  ع�سرة،  ال�سابعة  الأ�سرة 
اأر�س م�سر، حتى قتله ملك الرعاة اأبوفي�س، ومل يتوقف الأمر حتى 
ا يف �ساحة القتال،  توىل وريثه الأكرب كام�س القتال حتى ُقتل هو اأي�سً
وقتل  اأحم�س  امللك  م�سر  من  الرعاة  طارد  الأ�سغر  الوريث  وجاء 
الأفعى ال�سريرة اأبوفي�س، وانت�سر اآمون رب اجلنوب على »�سّت« يف 

ذلك اليوم.
قال ِباأ�ًسى �سديد:

واأم�س الرعاة، كيوم البطاملة. -
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كما  - تعلم  مدجا،  اأر�س  يف  اأجدادك  بني  تربى  قد  الرعاة  طاِرد  اإنَّ 
املقد�سة،  الأ�سماء  وعرف  قتالهم،  اأ�ساليب  واأتقن  امليدجاي،  تعلم 
توا�سل مع الأرواح القدمية وتناجى مع النجوم والكواكب، ا�ستطاع 
املنهوب،  ملكه  واإعادة  الرعاة،  �سوكة  ك�سر  امليدجاي  ومب�ساعدة 
حماة  امليدجاي  اأ�سبح  حينها  ومن  مل�سر،  املزدوج  التاج  وارتداء 

للفرعون.
ب فا�ستطرد الكاهن �سوفر: �سمت حوررب ومل يعقِّ

تف�ست الأخبار يف الإ�سكندرية عن حرب �ست�ستعل قريًبا، بني كليوباترا  -
ح�سن  على  ت�سيطر  اأن  كليوباترا  ا�ستطاعت  بطليمو�س،  و�سقيقها 
امل�ستوطنات  �سوكة  تك�سر  اأن  ا  اأي�سً وا�ستطاعت  ال�سمال  يف  بلوزيوم 

الرومانية التابعة للقائد جابينيو�س.
قال وبدا على وجهه الأ�سى:

اجلنود  - بع�س  ومعها  اآ�سيا  اأر�سلت  ولهذا  ذلك  علمت  لقد  نعم، 
اأقاربها،  لي�ستق�سوا عن الأمر يف املكتبة العظيمة يعمل هناك اأحد 
راأ�ًسا على عقب، ومعها يزداد اجلنود  تنقلب  الآن  الإ�سكندرية  فاإن 

توح�ًسا يف باقي اململكة.
، ثم ت�ساءل: مل�س الكاهن وجه حوررب املُْكَفِهرَّ

هل حدث �سيء ما؟ -
قال بغ�سب مكظوم:

نعم، لقد اأر�سل يل باكو مر�ساًل من طيبة، يق�س فيه عن قتل بع�س  -
اجلنود الرومان عائلة يف طيبة، ومع العائلة طفل ما يزال يف املهد.

�سمت الكاهن الأعظم معرًبا عن حزنه، فا�ستطرد حوررب:
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م�سريهم  - اآخرون  ينال  اأن  فيجب  غًدا،  �سمنود  مغادرة  عليَّ  ولهذا 
العادل.

قال الكاهن بعد اأن قاوم ح�سرجة �سدره:
لري�سدك الرب اآمون يف خطواتك. -

مل�س حوررب اأنفا�س الكاهن الثقيلة فقال:
اأما زلت ت�سارع املر�س؟ -

قال ب�سوت خفي�س يكاد يكون هم�ًسا:
اإىل  - يقودين  وهو  اآمون،  الرب  ب�سحبة  الظلمات  يف  قريًبا  �ساأم�سي 

اإىل  اأذهب  �سوف  باأنني  واأخربين  اأتاين  فلقد  ال�سماء،  يف  اجلنان 
الغرب بعد ب�سعة اأيام... فبحق اأوزوري�س النائم عليك اأن ت�سعى اإىل 

حترير اأر�سنا من هوؤلء الربابرة املتوح�سني.
انحنى حوررب اإىل الكاهن الأعظم ثم خرج من املعبد وامتطى فر�سه 
وغادر، غادر وهو يعلم اأنه لرمبا تكون تلك املرة الأخرية التي يرى فيها 

معلمه واأباه الكاهن الأعظم.
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كانت »اأر�سينوي« ذات الأربعة ع�سر ربيًعا الأخت ال�سغرى لكليوباترا 
وبطليمو�س، لها عينان بنيتان متيالن لالأ�سفر ورثتهما عن اأمها، وطباع 
التطريز  كانت حتب  يحمل �سغينة قط،  وديع مل  وقلب  اأبيها،  حادة من 
والغناء والقراءة، وجتيد انتقاء الثياب لكل منا�سبة، وكانت حتب العزف 
على القيثارة والأجرا�س، اأر�سينوي كانت ت�سبه اأمها يف املالمح، �سعرها ذو 
لون اأ�سَود مطفاأ، ووجهها كان طوياًل ووديًعا، نحيلة وذات طول متو�سط، 
املتالألئ،  كالذهب  تتاألقان  ال�سم�س  نور  ويف  �سفراوين،  عيناها  كانت 
لها  واأح�سر  »هومريو�س«  اإلياذة  يف  القراءة  اأر�سينوي  الأمرية  اعتادت 
مربيها »جانيميدي�س« كل الربديات واللفائف من مكتبة الإ�سكندرية التي 
تق�س ق�سة ح�سار طروادة، والبطل اأخيل الذي حتدى كل اآلهة الأوليمب 
وانتقم من قاتل ابن عمه، كانت تقراأ بال�ساعات دون ملل اأو اإرهاق، عن 
كل �سيء، ولكنها كانت مولعة بالتاريخ القدمي والأ�ساطري، لأنها تبيح لها 
اخليال ال�سرف، تبيح لها حياة اأخرى متنت اأن تعي�سها، اأي حياة مهما 

كانت �ستكون اأف�سل من تلك على اأي حال.
البالط من موؤامرات  يدور يف  تفهم قط ما  اأنها مل  اإل  كانت فطنة، 
ود�سائ�س، ومل تفهم يوًما ما يدور بني اأخويها بطليمو�س وكليوباترا، ولكن 
مربيها »جانيميدي�س«، كان اأعلم النا�س مبا يدور يف البالط، لكنه يخ�سى 
فطًنا  رجاًل  كان  البالط،  يف  نهار  ليل  حُتاك  التي  املوؤامرات  من  عليها 
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وذكيًّا يعلم كيف ي�سمت ومتى يتحدث، َمَلَك من احلنكة ما جعله ُيْق�سيها 
عن الأعني بقدر امل�ستطاع، وعندما طرد بطليمو�س كليوباترا من م�سر 
اأخربها اأن تبقى مع اأخيها خوًفا عليها من املجهول، وبالرغم من هذا مل 
ت�ست�ِسغ نف�سه حكام البالط ول حتى امللك ال�ساب، جل ما يهمه هو �سالمة 
يق�س  ما  دائًما  وكان  املعلون،  العر�س  عن  واإبعادها  ال�سغرية،  الأمرية 
الأوليمب  اآلهة  فبعثت  العر�س  اأغواها  التي  امللعونة  الأمرية  ق�سة  عليها 
الق�س�س  يف  تفكر  تنفك  ما  كانت  الأر�س،  باطن  يف  ليلقيها  بهيدي�س 
التي يق�سها مربيها جانيميدي�س واملغزى من ورائها، وما عالقة الأمرية 

امللعونة بالأمرية برنكي، ومِل لعنتها الآلهة يف باطن الأر�س.
اأ�سول  من  جانيميدي�س  ينحدر  كان  الق�سر،  يف  من  كل  وكره  اأَحبها 
اإغريقية، ب�سرته بي�ساء م�سربة باللون الأحمر، له وجه و�سيم و�سعر مموج 
اأر�سينوي  الأمرية  اأمر  نقبٍة طويلة، توىل  ويرتدي رداء ذا  وحلية طويلة، 
منذ الولدة حينما كانت الأمور يف الق�سر منقلبة راأ�ًسا على عقب عندما 
اأوليتي�س  ع�سر  الثاين  بطليمو�س  امللك  اأبيها  على  برنكي  الأمرية  انقلبت 
اأ�سالع  اأحد  بومبايو�س  اإىل  اأبوها  جلاأ  حتى  الإ�سكندرية  على  وا�ستولت 
اإىل الإ�سكندرية  احلكومة الثالثية يف روما، وباأمر منه ا�ستطاع الدخول 
قيد  على  وهي  بالتحنيط  برنكي  معاقبة  ومت  املنهوب،  العر�س  واإعادة 
جباية  على  جابينيو�س  القائد  بومبايو�س  م�ساعد  تعيني  ومت  احلياة، 
الثالثية يف روما، ومنذ ذلك  باأمر من احلكومة  ال�سرائب ل�سالح روما 

احلني كان يحاول اإبعادها عن ال�سراع القائم على العر�س.
اإن و�سل لها  اأر�سينوي، وما  ال�ساب الأمرية  يف امل�ساء ا�ستدعى امللك 
بوثينيو�س،  امللك فعله وم�ست�ساره  ينوي  الأمر حتى علم جانيميدي�س مبا 
وطلب من الأمرية احل�سور معها واملثول اأمام امللك، ُنفخت الأبواق عند 
دخول الأمرية وانحنت هي وجانيميدي�س اأمام امللك، ثم انتقلت الأمرية 
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بوثينيو�س، والذي قال  العر�س، وعلى �سماله م�ست�ساره  امللك على  بجوار 
بابت�سامة ارت�سمت على فمه:

التحية لالأمرية ال�سغرية وامللكة امل�ستقبلية لعر�س م�سر. -
رمقه  احلا�سرين،  اآذان  يف  رنت  كلماته  بوثينيو�س  األقى  عندما 
جانيميدي�س بعينني متهكمتني على ما قال، نظرت الأمرية اأر�سينوي اإىل 

جانيميدي�س باأطراف عينيها وتبادل النظرات للحظات ثم عادت تقول:
ملكة. -

اأردف امللك:
تتويج  - يف  م�سر  ملكة  تكونني  �سوف  اأر�سينوي،  يا  اأذناِك  ت�سلك  مل 

مهيب �سوف ت�سهده اململكة باأ�سرها.
ت�ساءلت الأمرية: وكليوباترا؟

فاأردف بوثينيو�س:
مل تعد كليوباترا ملكة على م�سر بعد الآن. -

األقى جانيميدي�س نظرات �سزراء اإىل بوثينيو�س ثم قال اإىل امللك:
اأ�ستميحك عذًرا يا مولي!... لكن الأمرية اأر�سينوي لي�ست م�ستعدة  -

لتكون ملكة، واإن اململكة الآن على اأعتاب حربها مع كليوباترا، ول اأرى 
اأن تتويج الأمرية �سوف يكون اأمًرا حكيًما يف ذلك الوقت الع�سيب.

كانت كلماته حماولة م�ستميتة لعدول امللك عن قراره ولكن مالحمه مل 
يبُد عليها تراجع، بل تزداد اإ�سراًرا، اأردف بوثينيو�س:

اإن بقاء اململكة بال ملكة �سيت�سبب يف طمع الكثري يف العر�س، وتتويج  -
حمالة  ل  هو  رهيب  حلدث  حتذير  اأكرب  �سيكون  ال�سغرية  الأمرية 

واقع، وحربنا مع كليوباترا باتت قريبة.
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غا�سبة  بنظرات  بوثينيو�س  وجحد  اأ�سنانه  على  جانيميدي�س  كز 
كال�سهب، ثم ا�ستطرد يف حماولة لإقناع امللك:

ولكن اأيها امللك... -
مل يعطه امللك فر�سة وقاطعه بحزم:

ق�سي الأمر يا جانيميدي�س ل اأريد مزيًدا من اجلدال، �سيكون تتويج  -
الأمرية خالل اأيام.

مل�س جانيميدي�س اآذاًنا مغلقة وعقاًل غافل من امللك، غ�سب كفي�سان 
غا�سم مما حاكه بوثينيو�س لالأمرية، ولكنه كان يتوقع الأمر منذ البداية 
فعند تتويج الأمرية اأر�سينوي يتم اإق�ساء كليوباترا عن العر�س اإىل الأبد، 
وهذا ما ي�سعى اإليه بوثينيو�س باأي ثمن كان، واإن حاولت كليوباترا ا�سرتداد 
العر�س ف�سيكون م�سريها كم�سري الأمرية برنكي، انحنى جانيميدي�س ثم 

ان�سحب يف هدوء تام وعلى حمياه عالمات المتعا�س والغ�سب.
قالت الأمرية:

ولكني اأرف�س ذلك. -
رد امللك: هذا اأمر، ولي�س بيدِك خيار.

ابت�سم بوثينيو�س، ف�ساحت الأمرية بغيظ:
اأنت يا بوثينيو�س كح�سان طروادة، لوهلة تبدو هادًئا ووديًعا ولكنك  -

خمادع ومليء بالأ�سواك.
جحدها امللك بنظرات غا�سبة، واأردف يف حدة:

اأر�سينوي. -
مل تغب البت�سامة عن وجه بوثينيو�س:
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حتى  - اأو  املخادع  طروادة  ح�سان  اأكون  اأن  مولتي  يا  عندي  مانع  ل 
ال�سيطان هيدي�س ال�سرير، ولكن م�سلحة اململكة هي �ساغلي الأول 

والأخري.
غا�سبة،  عاقبيها  على  وغادرت  بتقزز  بوثينيو�س  اإىل  الأمرية  نظرت 

فاأردف امللك:
اأعتذر لك يا بوثينيو�س، فاإن �سقيقتي اأر�سينوي ل تدري ما تفعله اأو  -

تقوله يف حلظتها تلك، فقد ورثت غ�سب اأبي العاتي.
مربيها  - تعليمات  تتبع  ال�سغرية  الأمرية  فاإن  مولي،  يا  باأ�س  ل 

جانيميدي�س، واإين اأرى اأنه حبذا لو اأبعدناها عنه ملدة �سغرية حتى 
ل يد�س اأفكاره يف راأ�سها فت�ستع�سي علينا، ولكن دع ذلك الأمر بعد 

التتويج.
قام امللك من على عر�سه ثم ا�ستوى على كر�سي اأمام النافذة ا�ستلذت 

اأطرافه بل�سعة هواء باردة ثم اأردف:
اأكرث ما يقلقني يا بوثينيو�س هو الو�سية التي �سلمها اأبي اإىل روما قبل  -

موته، واأخ�سى اأن يكون هذا الأمر عائًقا وتتخذ روما �سف كليوباترا، 
واأخ�سى اأن تتويج اأر�سينوي يكون فتياًل لتلك النريان.

قال بوثينيو�س:
جمرى  - جتري  وبومبايو�س  قي�سر  يوليو�س  بني  الأهلية  احلرب  اإن 

واآراوؤهم بني  م يف دماء روما، و�سيوخ املجل�س تتخابط عقولهم  ال�سُّ
هذه  ظل  ويف  ماجنو�س،  لبومبايو�س  وموؤيد  قي�سر  ليوليو�س  موؤيد 
الن�سقاقات لن يفكر اأحد يف اأمر و�سية امللك الراحل، لقد اأر�سلت 
اإىل جمل�س �سيوخ روما ر�سالة ملكية عن �سقوط م�ستوطنات القائد 
جابينيو�س يف يد كليوباترا، ول اأظن اأن تتخذ روما �سف كليوباترا بعد 
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هذا، �سوف تكون اإهانة عظيمة لبومبايو�س ماجنو�س، وبومبايو�س له 
�سعبية جارفة ون�سيب عظيم بني �سفوف جمل�س ال�سيوخ.

قال امللك باأمل م�سوب بالقلق:
اآمل ذلك يا بوثينيو�س... اآمل ذلك. -

انحنى بوثينيو�س وان�سحب من الغرفة امللكية، خرج فوجد جانيميدي�س 
يقف يف ردهة الق�سر وعيناه ت�ستعالن َك�ُسهب تت�ساقط من ال�سماء، رمق 
ثم  بوثينيو�س  منه  اقرتب  م�سحوذة،  ك�سيوف  حادة  بنظرات  بوثينيو�س 

اأردف:
لعل قرارات امللك مل ت�سعل فيك ناًرا اأعرفها جيًدا. -

قال جانيميدي�س بغ�سب مكظوم:
قرارات امللك! مل اأعهد للملك قرارات �سوى قرارات حمقاء اأمالها  -

عليه رجال يرتدون ثياب احلمالن، ولكن اأرواحهم كاأرواح ال�سياطني.
�سحك بوثينيو�س ثم اأردف:

جانيميدي�س!... اأنت �سخ�س كامل ورائع ولكن من املوؤ�سف اأن يكون  -
�سخ�س يف مواهبك، قوتك وبراعتك وذكائك يفتقر اإىل الطموح.

عن اأي طموح تتحدث؟ -
ل ي�ستطيع الإن�سان اأن يرى نف�سه اإل يف املراآة... ودعني اأكون مراآتك  -

ا، فاأنت نف�سك ل  اأنت حقًّ اأخربك من  يا جانيميدي�س ودعني  اليوم 
تعرف نف�سك مطلًقا، فاأنت يا جانيميدي�س امروؤ نبيل ومعدنك نقي ل 
ا عندما كنَت قائًدا للجي�س،  ت�سوبه �سائبة، واأتذكر ذلك كالبارحة حقًّ
كنت اأ�سغر قائد للجي�س عرفته اململكة، كنت قائًدا �سجاًعا وفار�ًسا 
ل ُي�سق له غبار، كانت عيناك ت�ستعالن بالن�سر وطموحك لي�س له 
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القتال  فاعتزلت  ال�سغرية  بابنته  واأو�ساك  امللك  مات  حدود، حتى 
ا اأم �سبح لرجل قد  وتركت الأمر لأخيال�س، فهل اأنت جانيميدي�س حقًّ
رحل عنا منذ زمن؟ اأتعلم ما اأراه الآن؟ اأرى فار�ًسا عظيًما ميتطي 

حماًرا.
قال بحزم �سديد:

اأعلم ما يجول يف  - بوثينيو�س!... لن تغريني كلماتك،  يا  كفاك عبًثا 
عقلك، كل ما يهمك هو الظفر بالعر�س وما كان اأمر تتويج الأمرية 

اأر�سينوي اإل لإق�ساء كليوباترا عن العر�س لالأبد.
انفعل بوثينيو�س ب�سراوة ولكن حافظ على نرباته الهادئة:

عائلة  - من  الإ�سكندرية  تطهري  و�سيتم  ا،  جدًّ قريًبا  مرادي  �سار 
ا�ستباحت م�سر منذ عقود، واأعرتف لك، مل يكن هديف نبياًل يوًما.

طموحك كالفي�سان، و�سيغرق كل من ل يعرف ال�سباحة، واإين ل�سباح  -
اأبًدا، و�ستجد �سيفي  امات بحارك  ُدوَّ اأترك الأمرية بني  ماهر، ولن 
املفا�سد  عنا�سر  نف�سك  يف  متلك  فاأنت  بوثينيو�س،  يا  دوًما  متاأهًبا 

واملكاره كلها تتقلب كالأفاعي على جوانب الكهوف وامل�ستنقعات.
�سحك بوثينيو�س ثم اأردف:

اأقول هذا  - اأقدامي ول  الآن حتت  البالط  اإن  يا جانيميدي�س!  ويحك 
تهديًدا ووعيًدا اإمنا اأقوله حتذيًرا.

قد فعلت ما ل اأندم عليه، ولي�س يف تهديدك ما يخيفني، فقد مرت  -
تهديداتك بي مر الرياح اخلاوية التي ل اآبه بها.

يبدو يل اأنك م�سرٌّ على معاداتي يا جانيميدي�س، ومل تدع يل خياًرا  -
اإل اأن اأتخذك كعدو يل... واإن يل يف الرجال لنظرة، واأرى يف اأعماق 
روحك وهًنا يا جامييدي�س، وهًنا ل ت�ستطيع عيناك َكْبته، وهو عيبك 
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لك من حمارب يجابه  يف نف�س الوقت، فاإن حر�سك على الأمرية حوَّ
الآلهة اإىل جمرد رجل ل ي�ستطيع حمل �سيف من فرط وهنه.

�سمت جانيميدي�س هنيهة وحدق يف عني بوثينيو�س بتحدٍّ وقال:
ل�ست اأنا باخلائن ول بالو�سيع الذي تظنه، واإن ال�سرف لهو مو�سع  -

للحظة  ولو  اأ�ساعدك  اأن  على  ي  لتوِّ املوت  اأف�سل  واإين  الآن،  حديثي 
على الظفر بالعر�س.

نظرات حمتدمة، وحلظات  فيها  تبادل  للحظات  املكان  ال�سمت  عم 
اأخرى غادر فيها جانيميدي�س البالط، وان�سحب فيها بوثينيو�س اإىل مكتبة 

الق�سر.

  

�سحراء �سا�سعة تبدو وكاأنها �سرمدية ل نهاية لها، ترب�ست بهم �سباع 
حاولوا  بالغبار،  اأب�سارهم  غامًرا  لفًحا  الهواء  كان  ال�سحراء،  واأ�ُسود 
اململوءة  الأودية  اأعينهم  �ساهدت  النجوم،  مب�سارات  طريقهم  ي  تق�سِّ
اجلبال  عك�ست  ال�ساهق،  ال�سحاب  تناطح  متعالية  وجباًل  وهيبة  �سحًرا 
ر�سوم الأ�سباح واألوان غيوم ال�سماء، كانت الأ�ساطري قدمًيا تتحدث عن 
اأن للجبال لغة �سماوية ترتفع عن الأ�سوات والأل�سنة، لغة خالدة ل يفهمها 

خملوق تتناجى فيما بينها عن الرحالة بني اأوديتها وطرقها.
ل اإريو�س وجهه ونظر اإىل الف�ساء كاأنه يبحث عن �سر ما بني دقائق  حوَّ
الأثري، كانت احلياة اأمامه كحب�س �سيق، بالرغم من �س�ساعة ال�سحراء 

ولكنه ل يرى يف جوانبها اإل الرمال ودبيب العقارب.
ينتابه  الطريق،  طوال  عنه  الطرف  يغ�س  مل  بعيد،  من  يراقبه  كان 
الف�سول اجلارف، يجذبه الطموح  اأحياًنا ول �سيء ي�سفي ذلك  الف�سول 
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بداخله،  �سخ�س  مع  يت�سارع  املجد،  اإىل  لل�سعي  املغامرة  روح  وتدفعه 
�سخ�س لي�س هو، ل يعلم متى ُولد ومتى �سوف يقرر اخلروج، كل ما يعرفه 

اأنه ناقم على تلك احلياة التي يحياها الآن.
وقدموا  ارتووا،  حتى  �سربوا  العذب،  املاء  من  م�ستنقع  عند  توقفوا 
اأفرا�سهم لرتتوي، مر بع�س الوقت حتى انت�سبت اخليمة وتاأهبت ملبيت 
وبعد  حولها،  وجل�سوا  ناًرا  اأ�سعلوا  ال�سباح،  يف  امل�سري  وا�ستكمال  الليل 
بيتالو�س  وقف  الظالل،  مرور  والتذكارات  الأحاديث  بني  مرت  �ساعة 

واأح�سر �سيفني و�سلَّم اإريو�س اأحدها وقال:
قف يا فتى ونازلني كما الأيام اخلوايل. -

تناول من يده ال�سيف وانت�سب واأردف:
ولعلك �سرت الآن عجوًزا هرًما، فلن اأق�سو عليك. -

اأطلق بيتالو�س �سحكة وقال:
الهرم �سوف يركل موؤخرتك حتى  - العجوز  اأرين ما لديك، هذا  هيا 

تطلع ال�سم�س.
ال�سيف  الفتى  اأم�سك  البداية،  يف  خفيفة  �سربات  ال�سيوف  تبادلت 
مبع�سمني قويني، كان ل بد من اأن يفوز بهذا النزال بالذات، لأنه لحظ 
انتباهه  ويلفت  اإعجابه  يثري  اأن  يريد  كان  بعيد،  من  يراقب  منقذه  اأن 
بطريقة ما، رفع �سيفه لأعلى و�سدد �سربة �سريعة ولكن بيتالو�س ا�ستطاع 
اأن يتفاداها بر�ساقة �ساب يف الع�سرين، رجع خطوتني اإىل الوراء متخًذا 
اإريو�س بحما�س �سديد، حتا�ساه بيتالو�س و�سربه  و�سعية دفاعية، اندفع 

ا، اأطلق �سحكة وقال م�ستهزًئا: بظهر ال�سيف على راأ�سه واأ�سقطه اأر�سً
هيا يا فتى ولعلني �سوف اأت�ساهل معك تلك املرة. -
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ول  نف�سه  طوق  كمن  كان  املالب�س،  من  مبطنة  طبقاٍت  يرتدي  كان 
 ، ا من الطبقات الكثيفة ونظر لبيتالو�س بتحدٍّ ي�ستطيع احلركة، خلع بع�سً
مه يف العمر  وكان الأخري يلهث متعرًقا، وعلى الرغم من براعته فاإن تقدُّ
قد بداأ يظهر يف النزال، عقد اإريو�س حاجبيه وعزم على الهجوم ب�سرا�سة، 
�سدد ب�سع �سربات ا�ستطاع بيتالو�س �سدها، ويف ال�سربة اخلام�سة تعرث 
اأطاحت  �سربة  ووجه  الفر�سة  اإريو�س  اقتن�س  بيتالو�س،  وزن  واختل 
ا، التقط اأنفا�سه ورفع الن�سل اإىل وجهه،  بال�سيف من يده واأ�سقطته اأر�سً

ابت�سم ثم اأردف:
اكتفيت اأيها العجوز اأم تريد املزيد؟ -

قالها ومد يده، تناول بيتالو�س يد اإريو�س ووقف، لفظ اأنفا�سه ب�سعوبة 
ثم اأردف:

ل تفرح كثرًيا اأيها ال�ساب فمعظم اأخ�سامك لن يكونوا كهوًل مثلي. -
ق�سيا الليل نائَمني بن�سف اأعني، تناوبوا احلرا�سة فيما بينهما، اأخذ 
الذهبي  القر�س  اإ�سراق  ومع  ال�سباح،  حتى  وبيتالو�س  الليل  اأول  اإريو�س 
تاأهبا للم�سري، م�سى اإريو�س بخطوات وا�سعة حتى م�سى مبحاذاة منقذه، 

نظر له منقذه ثم اأردف:
اأنت مبارز جيد اأيها ال�ساب، ولكن ينق�سك الكثري لتتعلمه. -

بدا على وجه اإريو�س ال�سرور من كلمات منقذه، ثم اأردف بحما�س:
وماذا ينق�سني؟ -
ينق�سك احلكمة اأيها ال�ساب، ليلة اأم�س اأخطاأت خطاأً فادًحا عندما  -

ا  اأر�سً واأ�سقطك  اندفاعك  العجوز  ا�ستغل  قواك،  بكامل  اندفعت 
ب�سربة �سيف.
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اأردف اإريو�س:
ولكني تغلبت عليه يف النهاية. -
ل، مل تتغلب عليه، ومل تقرتب حتى، بل العجوز تركك تربح النزال. -

ت�ساءل: »كيف علمت هذا؟«
اأنت ت�ستخدم ال�سيف ك�سالح وهذا خطاأ ج�سيم. -

مل يفهم اإريو�س ما قاله، ثم �ساأل:
اأَولي�س ال�سيف �سالًحا؟ -
ال�سالح  - اجل�سد،  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  الن�سل  يكون  اأن  يجب  ل، 

اأنت تعرف  املرونة يف احلركة،  والهدوء بجانب  العقل  احلقيقي هو 
كيف مت�سك بال�سيف ولكن ل تعرف كيف تفكر اأو كيف تقتل رجاًل.

كان ال�سوؤال حلوًحا على ل�سانه:
كيف تعلمت كل هذا؟ -
قد تعلمت الكثري بني �سفوف اجلي�س. -

قال بعينني تلمعان:
اأ�ستطيع  - �سوف  اأنني  اأظن  ول  احلياة،  يف  الوحيدة  اأمنيتي  هي  تلك 

حتقيقها اأبًدا.
هل تريد الن�سمام اإىل اجلي�س؟ -

اأجاب: نعم.
لعلك ل ت�ستحق هذا البالء فاأنت حتمل قلًبا نقيًّا. -
بالء! ملاذا؟ -

ت�ساءل بف�سوله املعتاد.
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قال منقذه بنربات حادة:
اأيها ال�ساب، هل راأيت حرًبا قط؟ يف احلروب  - لعلك ل تعرف �سيًئا 

تتطاير يف كل  واأ�سالء  والدماء،  الدموع  �سيئني فقط،  ل يوجد غري 
مكان، لعلك تظن اأنك �سوف حت�سد املجد وتتقرب للنبالء بب�سالتك 
و�سجاعتك، الأمور ل ت�سري بهذه الطريقة اأبًدا، بني �سفوف اجلي�س، 

متوت الأحالم، ويغادر الأ�سدقاء، ويرحل كل من اأحببت.
بقلبه  ي�سعر  كان  اإريو�س،  نف�س  يف  غريًبا  اأثًرا  حتمل  كلماته  كانت 
احلزين بني نرباته املرتدية، كان وجهه يحمل األف ق�سة، وعيناه حتمل 
�سوًءا قد خبا و�ساع بني الأيام، �سمت اإريو�س ويف جعبته مئات الت�ساوؤلت 

اجلارفة.

  

يف الليل كان البهو هادًئا حتى ملئت اأرجائه حركة غري ماألوفة، جاءت 
يف  رفيع  �ساأن  ذو  اأنه  يبدو  ولكن  هو،  من  ُيعرف  مل  قتيل،  عن  الأخبار 
البالط، وقد جاء على اأثره القائد ماريو�س من الإ�سكندرية، كان ماريو�س 
اأحد اأذرع بوثينيو�س يف الإ�سكندرية، واأحد كالبه اإن تطلب الأمر نباًحا، 
طويل القامة يحمل وجهه ندبات غائرة، يرتدي على كتفيه فرو ذئب بري، 
كان يهابه كل من يف الإ�سكندرية مما �سمعوه، يتحاكى اأهل الإ�سكندرية 
عن اأنه ميزق جلود املتمردين باأنيابه املجردة، كان من اأ�سل روماين، جاء 
من روما وهو �سغري، تربى بني الأزقة وبني احلانات، تعلم كيف ينبح وكيف 
ينق�سُّ عندما ي�ستمُّ اخلوف، ا�ستعان به بوثينيو�س لي�ستطيع اإم�ساك زمام 
الإ�سكندرية وجماهريها �سريعي ال�ستعال، عيَّنه م�ساعًدا لكبري احلر�س 
امللكي، مل يكن يخ�سى �سيًئا، لكن كان ككل الكالب وفيًّا لأ�سحابه كا�سًفا 
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اأنيابه على الغرباء، طلب مقابلة بوثينيو�س يف اأمر عاجل، وكان بوثينيو�س 
حينها يف مكتبة الق�سر، فدلف اإليه اأحد احلرا�س انحنى ثم اأردف:

اإن القائد ماريو�س يف اخلارج وي�ستاأذن للدخول. -
كان بوثينيو�س يطالع اإحدى اللفائف وبجواره اأمني املكتبة يف البالط، 

وعندما األقاها احلار�س على م�سامعه انتبه واأردف بنربات هام�سة:
ماريو�س!... ما جاء به ال�ساعة؟ -

ثم فكر للحظات قبل اأن ي�ستطرد:
ايَذْن له بالدخول. -

خرج احلار�س وما لبث حتى دخل القائد ماريو�س، انحنى احرتاما ثم 
اأردف:

فليحَي عايل املقام بوثينيو�س. -
ما الأمر يا ماريو�س؟ ما اأتيت من الإ�سكندرية اإل لأمر عظيم. -

قالها بال مبالة وهو يطالع كتاًبا.
نعم يا عايل املقام... هو كذلك. -

نظر له نظرة خاطفة ثم قال: اإَذن حتدث.
�سمت ماريو�س برتدد ثم نطق اأخرًيا: لقد ُقتل اأكتيون.

اإىل  التفت  ثم  باهتمام،  ماريو�س  اإىل  ونظر  بوثينيو�س  اأفئدة  انتبهت 
اأمني املكتبة بجواره واأردف:

اتركنا الآن يا تايبرييو�س. -
انحنى تايبرييو�س ثم اأردف:
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اأمرك يا مولي. -
قالها ثم غادر.

ثم خاطب ماريو�س قائاًل: اللعنة! ُقتل؟
نعم. -

�ساأل بوثينيو�س با�ستق�ساء:
ومن قاِتله؟ -
جمهول.... -

ثم ا�ستدرك ماريو�س يف ارتباك:
بني  - ذابت  ثم  قتلته  امراأة م�سرية  كانت  باأنها  يقولون  اجلنود  لكن 

الأرجاء.
�سمت للحظات ا�ستوعب فيها الكلمة ثم قال: امراأة.

األقاها وتعالت �سحكات عالية م�ستهزئة مالأت الأرجاء ال�سامتة، ثم 
ا�ستطرد:

متخ�س اجلبل عن فاأرة. قدمًيا كان ميوت اجلنود يف �ساحة القتال،  -
على يد الأقدار والآلهة... اأما الآن؟ فعلى يد امراأة.

ثم احتد كال�سيف و�ساح كزوبعة:
ولكن كيف بحق الآلهة؟... كيف لمراأة ل حيلة لها ول قوة اأن تقتل  -

رئي�س احلر�س اخلا�س بفرعون م�سر؟
ارتبك ماريو�س وتعرق جبينه العري�س، ابتلع ريقه، فاأردف:
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يقول اجلنود  - وِبِنيَّة مبيتة،  ربة  كانت مدَّ بل  امراأة عادية...  تكن  مل 
املخطوطات  بع�س  اأودعت  العظمى عدة مرات،  املكتبة  زارت  باأنها 

والربديات، ثم غادرت وفعلت فعلتها واختفت كاحلرباء.
ت�ساءل بوثينيو�س وما تزال نرباته احلادة جترح ماريو�س ك�سكني:

كيف ُقتل؟ -
ال�سنق عندي اأي�سر من ذكر التفا�سيل. -
واأين ُقتل؟ -
عند معبد �سرابيوم كان يتعبد هناك، فانق�ست عليه واأخرجت قلبه  -

ت، حلق بها اجلنود ولكنهم ف�سلوا بالإم�ساك  اأ�سالعه وفرَّ من بني 
بها.

كز على اأ�سنانه وقال ب�سوت خفي�س:
ال�سرابيوم... يا لها من اإهانة! -

ثم ا�ستطرد بغ�سب عارم:
اإىل  - اذهب  جتدها...  حتى  عقب  على  راأ�ًسا  الإ�سكندرية  اقلب 

يتعر�س  حتى  منهم  يدخل  اأو  يخرج  اأحًدا  تدع  ول  راكتو�س،  حي 
لال�ستجواب، واذهب اإىل املكتبة العظمى وا�ستق�سِ عن الأمر.

اأمرك يا مولي. -
حتمل  بنربات  بوثينيو�س  فا�ستوقفه  باملغادرة،  وهمَّ  ماريو�س  قالها 

التهديد والوعيد:
ماريو�س!... ل تف�سل، وابتهل لالآلهة كثرًيا باأل ينفد حظك الوفري،  -

�ساأحفظ  كيف  اأعلم  ول  اآخر  وخطاأ  الأخطاء،  يحتمل  ل  رجل  فاأنا 
كيا�ستي.
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قد علمت اأين �ساأغمد خنجري، لن يغم�س يل جفن حتى اأجد تلك  -
العاهرة.

من الأف�سل لك. -
اإىل  متوجًها  ان�سحب  ثم  ماريو�س  انحنى  مطالعته،  واأكمل  قالها 

الإ�سكندرية.
من  �سجيًجا  ت�سدر  الق�سر  يف  القتال  �ساحة  كانت  ال�سباح  يف 
بال�سيوف  ال�سيوف، �ساحة وا�سعة مبلطة، يت�سابك فيها الطالب  ت�سابك 
مفتول  �سابان  واأمامه  اأخيال�س  وقف  زاوية  ويف  وبالأيادي،  والرماح 
يف  ون�ساأ  ترعرع  �سابًّا  والآخر  لأخيال�س  تلميًذا  كان  اأحدهما  اجل�سد، 
بقب�سة  الفتى  اأخيال�س على  تلميذ  انق�س  ثم  بالأيادي،  ت�سابكا  البالط، 
ا  �سلبة اأدمت اإحدى عينيه، وظفر بخ�سره على حني غرة ثم األقاه اأر�سً
يف حركة قا�سية، �سقط الفتى ومل ينت�سب، اأ�سار اأخيال�س بيده، فتوقف 
تلميذه وربَّت على كتفه يف فخر، كان ذلك  اأخيال�س من  القتال، اقرتب 
عن  بع�سهم  اأيديهم  الطالب  فكف  القتال،  �ساحة  بوثينيو�س  دخل  حني 
اأطرافهم يف حلظات، وانحنى كل  البع�س، وتلملمت موؤخراتهم و�سكنت 

من يف ال�ساحة، تقدم بوثينيو�س نحو اأخيال�س وتلميذه توبايو�س وقال:
فليحَي القائد اأخيال�س. -

قال اأخيال�س: فليحَي م�ست�سار امللك.
ابت�سم بوثينيو�س ثم اأردف:

على  - قائًما  زلت  ما  فاإنك  للجي�س،  قائًدا  تن�سيبك  من  بالرغم 
التدريب يف ال�ساحة.

�سحك اأخيال�س:
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العادة حتكم يا �سديقي القدمي. -
ثم وجه حديثه لتوبايو�س: وكيف حالك اأيها املحارب ال�ساب؟

اأجاب توبايو�س:
بخري حال يا مولي. -

قال اأخيال�س:
اتركنا الآن يا توبايو�س. -

اأذعن توبايو�س لأمر اأخيال�س وان�سرف، فاأردف بوثينيو�س:
تعال، ام�ِس معي. -

ب�سر  �سخ�س  البحرية،  اأطراف  على  واأخيال�س  بوثينيو�س  م�سى 
بوثينيو�س اإىل ال�سماء يرتقب الغيوم، حلظات ثم اأردف:

كيف حال اجلي�س يف بلوزيوم؟ -
اإن جي�س كليوباترا قد توغل و�سيطر على املنطقة باأ�سرها. -
وهل هناك من خماطر؟ -

حك اأخيال�س ذقنه ثم اأردف:
اأ�سطوًل بحريًّا �سخًما، ومع ذلك فجنودها ل يعرفون  - ل، ولكن لها 

عن القتال �سيًئا.
يتوىل تدريبهم رابو�س، قائد القرا�سنة الأحرار. -
فما  - كحليف،  تتخذه  اأن  كليوباترا  ا�ستطاعت  كيف  اأعرف  ول  نعم، 

�سمعته اأنا، اأن رابو�س رجل �سلب ل تغريه املنا�سب ول يغره الذهب.
معرفتها  - ا�ستطاعت  كليوباترا  اأن  ويبدو  �سعف،  نقطة  رجل  لكل 

وا�ستغاللها ب�سهولة.
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وهذا ما كنت اأخ�ساه، فاإن رابو�س رجل ذو باأ�س وقوة، ووفاوؤه الكامل  -
لكليوباترا دون غريها.

وكيف ت�سري الأمور هناك؟ -
، والأمر بيننا  اأجاب اأخيال�س: يتناو�س اجلنود هناك يف حرب كرٍّ وفرٍّ

وبينهم �ِسجال.
�ساد ال�سمت للحظة، ثم ا�ستطرد:

يكون  - �سوف  ق�سري  وقت  ففي  قريبة،  تكون  الفا�سلة  املعركة  لكن 
اأ�سطولنا جاهًزا ملالقاة اأ�سطول كليوباترا.

لقد حتدثت اإىل جانيميدي�س، يبدو اأنه رجل �سلب ل تغره غائرة. -
قال اأخيال�س:

ملا  - امللك  �سوى  اأحد  لأوامر  اأعرف جانيميدي�س جيًدا، فهو ل يذعن 
ميلكه من �سلطة، ولكن غري ذلك فاإن جانيميدي�س رجل ذو مبداأ.

�سيكون عائًقا يف الطريق -
نعم، هذا �سحيح!... لقد �سمعت عن تتويج الأمرية اأر�سينوي لتكون  -

ملكة على م�سر، �سمعت اخلرب، ولي�س ال�سمع كالعيان.
مبثابة  - �سيكون  اأر�سينوي  الأمرية  تتويج  اإن  حقيقي،  الأمر  اإن  نعم، 

طعنة عميقة يف قلب كليوباترا تنزف منها حتى املوت.
قال اأخيال�س بنربات حمذرة:

ياأِتك  - اأمل  اليوم،  كروما  لي�ست  بالأم�س  فروما  باحلذر.  عليك  ولكن 
بومبايو�س  غرميه  على  تغلب  قي�سر  يوليو�س  غايو�س  اأن  اخلرب 
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وت�سابك  اليونان  اإىل  بومبايو�س  وفر  الأهلية،  احلرب  يف  ماجنو�س 
بومبايو�س  جي�س  وانك�سر  فار�سالو�س  عند  اأخرية  ملرة  اجلنود 

ماجنو�س وفر اإىل البعيد املجهول.
بلى، قد جاءت الأخبار وقد رحل على اآثارها القائد جابينيو�س ومعه  -

جمموعة كبرية من اجلنود التي جمعها من �ستى م�ستوطناته مل�ساندة 
قائده بومبايو�س.

بجلو�س يوليو�س قي�سر على عر�س روما يختلف الأمر كثرًيا. -
ا، �ستختلف الأمور الآن وكالهما يعلم ذلك،  األقاها بقلق، وكان حمقًّ

تبادل النظرات ب�سمٍت ومل ينطق اأحدهما ب�سيء اآخر.

  

لفًحا،  الهواء  كان  الرحمة،  يعرف  ل  كجالد  الرياح  بهم  بط�ست 
بداأت  ال�سحراء  كانت  ظهورهم،  وجلدت  الرمال  اأج�سادهم  لفحت 
تكت�سي بالظالم من حولهم، وكان الغ�سق بداأ بالنق�ساع ومل مينع الظالم 
وقفت  موفق،  غري  اختياًرا  للم�سري  ال�سحراء  اختيار  كان  النت�سار،  من 
ٌب  عرباتهم عند م�ستنقع من م�ستنقعات ال�سحراء، اأ�ساب ثاينيو�س َن�سَ
اأثقل  ال�سن جتاوز اخلم�سني من عمره  كبرًيا يف  كان  كبري من رحلتهم، 
عليه ج�سده وناء بحمله، قال ب�سوٍت يرتدد �سداه يف الفراغ الذي ا�سطبغ 

اأفقه باللون الأحمر مع مغيب ال�سم�س:
اأين نحن يا �ستافلو�س؟... وكم من الوقت تبقى لن�سل اإىل وجهتنا؟ -

قال �ستافلو�س: ما زال اأمامنا رحلة طويلة... ت�سعة اأيام ورمبا ع�سرة، 
والليل قادم
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�ساح ثاينيو�س بغ�سب: ت�سعة اأيام! لقد ق�سينا اأكرث من �ستة اأيام يف 
عر�س ال�سحراء، ول اأجد اأننا حتى نقرتب.

اإىل �سيوة كما  حاول �ستافلو�س تهدئته: ح�سًنا اهداأ، نحن لن نذهب 
خططنا، لقد اتخذت طريًقا خمت�سًرا �سيقودنا اإىل طيبة بعد اأيام.

كز ثاينيو�س على اأ�سنانه وقال بغ�سبه امل�ستعل:
كان عليك على الأقل اأن تخربنا ل اأن ت�سوقنا كاخلراف التي ل تعرف  -

�سيًئا، وها نحن تائهون يف عر�س ال�سحراء والليل قادم.
اأطلق بيتالو�س �سحكة رددتها الرياح، ورفع عينيه اإىل ال�سماء، وبلهجة 

ل مباليٍة قال:
وهل ال�سغري جائع اأم يخيفه ظالم الليل؟ اأنت تتذمر كطفل �سغري،  -

الليل ياأتي بعد الغ�سق يف هذا املوعد كل يوم تقريًبا.
قال ثاينيو�س غا�سًبا:

اللعنة عليك يا بيتالو�س، كفاك مزاًحا. -
مل يُرق لثاينيو�س اأن ي�ستخف به الآخرون، ومل يكن يقت�سر القلق على 
بالفعل،  الهواء  القلق يف  ي�سعرون مبذاق  اإن جميعهم  بل  ثاينيو�س فقط، 
ولكن منهم من ا�ستطاع كْبته ومنهم من مل ي�ستطع، لقد ق�سى �ستافلو�س 
اأربعني عاًما كاملة يف جتارة العبيد، ولكن هذه املرة كانت خمتلفة، كان 
يثري  هذا  وكان  اخلوف  �سفري  على  يقف  الأع�ساب  توتر  من  نوع  هناك 
التوج�س يف قلوبهم جميًعا، يف تلك الليلة كان �سيء خمتلف عن املعتاد، 
كان الظالم اأكرث من جمرد ظالم، وكان ميوج يف الأفق هواء بارد جعل 
ال�سعريات تنت�سب على اأذرعهم ورءو�سهم، اأيام �ستة مرت عليهم يف هذه 
الرحلة بني اأودية ل�سحراء مقفرة، كان كل يوم اأ�سواأ من �سابقه، اأما اليوم 
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فكان الأ�سواأ على الإطالق، فالرياح الباردة تهب وجتعل من �سوت الرمال 
كاأنها حركة ع�سرات الكائنات والوحو�س الكا�سرة، �سعروا باأن ثمة �سيًئا 

ما يراقبهم.
مل يكن اإريو�س معهم كما العادة، كان ج�سده يقف بينهم ولكن وجدانه 
وعقله يف مكان اآخر، عقله اجلامح يطري يف الأفق، ومل ي�ساركهم يف �سعور 

ا اآخر، نظر اإليه ثم قال: القلق بل �سارك �سخ�سً
يبدو اأن رحلتنا ما زالت طويلة، واأرجو األ متانع اأن اأجل�س معك بني  -

الفينة والأخرى. يبدو اأننا تهنا يف ال�سحراء، الكل خائف و....
مل يكمل حديثه، قاطعه منقذه بحدة:

ا�سمت اأيها ال�ساب. -
قالها و�سخ�ست عيناه للحظة يف الأفق، ثم ا�ستطرد املنقذ:

هل ت�ستمع ملا اأ�سمعه؟ -
حاول اإريو�س اأن ي�ستمع ملا ي�سري اإليه منقذه ومل ي�سمع اإل �سوت الرياح، 

اأردف اإريو�س يف تعجب:
اأنا ل اأ�سمع �سيًئا اإل هبوب الريح املزجمرة! -

انثنت قامته واأم�سك قب�سة من الرمال بني اأنامله وبعدها و�سع اإحدى 
اأذنيه على الرمال للحظات ثم انت�سب، ف�ساأل اإريو�س:

ماذا تفعل؟ -
دقائق من  ُبعد  وهو على  اآثاركم  يقتفي  بلهجة جادة: هناك من  قال 

الآن.
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فقال ال�ساب اإريو�س بتعجب:
وكيف لك اأن تعرف؟ -
اأ�سوات حفوف اخليل  - اإن هبوب الرياح يحمل بني عزيفه الكلمات، 

تتناقلها الرمال.
وهل تعرف لغة الريح؟ -
يف اجلي�س تعلمت لغة الريح واحليوان واجلبال، ودبيب الرمال تنبئ  -

عن اأفرا�س تقرتب.
األ تعرف من يقتفي اآثارنا؟ -
يعرفون ال�سحراء كما تعرفون اأنف�سكم. -

ثم نظر اإىل اإريو�س وا�ستطرد بنرباته اجلدية:
فك قيدي يا اإريو�س. -

كان  مالحمه،  تغريت  وقد  لدقيقة  اإريو�س  ال�ساب  كلماته  فبهتت 
م�سدوًها للحظات اأردف بعدها برتدد:

ل اأ�ستطيع. -
ظهرت عليه لوائح الغم والأ�سف والعجز وا�ستطرد:

ولكني �سوف اأخرب �ستافلو�س مبا اأخربتني به. -
ثم نظر املنقذ يف عينيه نظرة طويلة غريبة، نظرة حتمل بع�س القلق 

امل�سوب باخلوف:
األ تثق بي؟ -
اأثق بك!... ولكن لي�س بيدي مقاليد الأمور. -

ي�سدقه؟  هل  وم�ستتة،  مت�سع�سعة  اأفكار  بعقله  وجالت  اإريو�س  تركه 
يلتفت  اأن  وقبيل  لحًقا،  عليها  يندم  بفعلة  يفكر  ول  الكرام  مر  مير  اأم 
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راأى عيني منقذه تتبعانه بتلك النظرة الغريبة ذاتها، بدت له اأنها نظرة 
�سادقة ل حتمل الأكاذيب، ح�سم اأمره بعد هنيهة من التفكري وذهب حيث 
يجل�سون، واأ�سر النجوى مع �ستافلو�س، فقام اإذ ذاك من مكانه، وقال له:

ما بك يا اإريو�س؟ -
هناك من يقتفي اآثارنا يا �ستافلو�س. -
ماذا تقول؟... كيف علمت؟ -

اأ�سار اإريو�س بعينيه اإىل منقذه وقال:
هو جندي من جنود روما، يعلم كثرًيا مما ل نعلم. -

قال �ستافلو�س بعدم �سرب:
ل تكن �ساذًجا يا اإريو�س، اإنه يتالعب بك. -

انفعل اإريو�س:
ال�ساعة من  - النجوم مدى اقرتاب  اأخمن من م�سار  اأن  بو�سعي  لي�س 

اأنه �سادق يا �ستافلو�س، عليك  اأق�سم بالآلهة  مطلع ال�سم�س، ولكني 
اأن تثق بي ولو مرة واحدة يف تلك احلياة.

تاأفف وقال:
وماذا على اأن اأفعل؟ -

اإنه  وحرره،  احلذر  خذ  الأقل  على  اأعرف،  ل  قال:  ثم  قلياًل  �سمت 
جندي ويعرف كيف ي�ستخدم ال�سيف.

�ساح �ستافلو�س:
واأنت  - اإنه يخدعك فقط لتحرره، يتالعب بك  اأبًدا،  لن يحدث هذا 

كالأبله ت�سدقه.
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جناحان  - له  �سينبت  اأنه  اأعتقد  ل  �ستافلو�س؟  يا  �سيهرب  اأين  واإىل 
ويطري اإىل ال�سماء.

األقاها ب�سيء من ال�ستهزاء.
قال �ستافلو�س:

واإن كان كاذًبا؟ -
فلن تخ�سر مثقال ذرة. -

اإىل  ي�ستمع  هل  يت�سرف،  كيف  �ستافلو�س  فيها  يعلم  مل  دقائق  مرت 
اإريو�س؟ اأم يغ�س الطرف، مل تُدم الأفكار يف راأ�سه كثرًيا، التقطت اآذانهم 
راأ�سها  وعلى  عاتية،  عا�سفة  ورائها  من  اأثارت  تقرتب،  لأفرا�س  �سوًتا 
عربة انت�سب عليها رجل ي�سد جلام ح�سان اأهوج ويده الأخرى اأم�سكت 
مغطاة،  وجوههم  كانت  مالمح،  اأي  الرجال  من  يبُد  مل  طويلة،  حربة 
اإريو�س  اإىل  �ستافلو�س  اأ�سار  اأمتار منهم،  بُعد ع�سرة  العربة على  توقفت 
اإريو�س ما يريده �ستافلو�س، ت�سلل بخفة اإىل عربات العبيد  بنظره، فهم 
وفك وثاقهم، ثم اجته اإىل منقذه فك ال�سال�سل من يديه وقدميه و�سلمه 
خنجًرا، حتفز �ستافلو�س وك�سف عن ن�سله الالمع، ا�ستلَّ بيتالو�س ال�سيف 

من غمده.
ومن الناحية الأخرى ترجل رجل من على �سهوة فر�سه اقرتب خطوتني 

اإىل الأمام ثم قال بنربات حتذيرية:
مبنازل  - اأنف�سكم  فُعدوا  واإل  وعبيدكم  واأموالكم  قافلتكم  لنا  �سلموا 

الهالك.
اقرتب بيتالو�س من �ستافلو�س يف حذر وقال بهم�س طفيف:

ماذا �سوف نفعل يا �ستافلو�س؟ -
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اإن �سلمناهم ما منلك ف�سوف منوت عط�ًسا من �سم�س ال�سحراء اأو  -
ن�سبح عبيًدا لهم، واإن قاتلناهم فرمبا ينجو اأحد منا.

قال بيتالو�س:
اأنت تخريين بني املوت واملوت يا رجل؟ -

اأردف �ستافلو�س: ل اأجد خيارات اأف�سل الآن.
�سحًقا... املوت هو املوت، نختار القتال. -

وعلى اجلانب الآخر مل�س �ساحب العربة املقاَومة يف وجوه الرجال، ويف 
حلظات مباغتة رفع حربته وقب�س عليها بقوة واألقى اإىل �ستافلو�س نظرة، 
مل�س �ستافلو�س يف عينيه التاأهب والعزم، اأر�سل الرجل حربته فالحت يف 
طبوًل  كانت  احلربة  وكاأن  �ستافلو�س،  �سدر  واخرتقت  ب�سال�سة  الهواء 
حلرب �سارية، التحم الفريقان يف حلظات، رك�س اإريو�س نحو �ستافلو�س، 
�ستافلو�س  كان منظر عمه  ال�سرعة،  بتلك  تاأتي  النهاية  اأن  يظن  يكن  مل 
على  فيها  �ساح  حلظة  كل  يف  الندم  اغتاله  حلظة  ويف  لنف�سه،  مزلزًل 
اأن ي�ستيقظ من ذلك  �ستافلو�س، يف كل جدال دار بينهما، متنى للحظة 
الكابو�س ويرك�س اإليه ويحت�سنه بقوة ويقول له: »اأنا اآ�سف على كل �سيء«، 
اإريو�س كف  احت�سن  ال�سمت،  لعنة  ل�سانه  اأ�سابت  اللحظة  تلك  لكن يف 

�ستافلو�س و�سد عليه بقوة، وبعد ح�سرجة عنيفة اأردف �ستافلو�س:
اهرب يا اإريو�س... اهرب بعيًدا يا بني. -

قالها و�سكنت اأطرافه.
حتى  �سدره  مع  قلبه  نب�سات  وتعاركت  اإريو�س  جلد  يف  رعدة  �سرت 
منقذه  نظراته  فرتقبت  واعتدل  جبينه  على  من  العرق  ن�سع  ين�سق،  كاد 
وهو ي�سارع ماء امل�ستنقع وفوقه اأحد الرجال مم�سك ب�سيف يكاد يخرتق 
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ماء  مقاِومًة  اأقدامه  فتحاملت  بالغة،  ب�سعوبة  �سرباته  تفادى  �سدره، 
امل�ستنقع اللزج، قب�س املنقذ على خنجره بقوة وانق�س على الرجل وجرح 
امل�ستنقع،  مباء  اختلطت  حتى  الرجل  دماء  تناثرت  بالغ،  بجرح  فخذه 
اقتن�س  اأملًا،  اأ�سنانه  على  فكز  كتفه،  اخرتق  ب�سهم  الرماة  اأحد  باغته 
الرجل الفر�سة واأطبق على عنقه ب�ساعديه �سقط يف ماء امل�ستنقع، وهن 
ج�سده ووهنت اأنفا�سه واعت�سر الأمل قلبه، وجاهدت رئتاه لتلتقط بع�س 
الهواء، لكن ل فائدة، ا�ست�سلمت ُجل اأع�سائه، كان كل �سيء يبدو رماديًّا، 
ورئة  واهن،  ج�سد  ماألوًفا،  ال�سراع  يبدو  ب�سدة،  اإليه  ماألوًفا  الأمر  يبدو 
فارغة، وظالم ُيعم، لقد متنى املوت يوًما فِلَم يقاوم الآن اإذن؟ ا�ست�سلمت 
ورحلت  راياته  الظالم  اأ�سدل  حتى  رويًدا  رويًدا  الروؤية  وغابت  اأطرافه 

دقائق ال�سوء الأخرية.
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الليل  طوال  جفن  له  يغم�س  ومل  ا�ستيقظ  ُحلم،  يراوده  كان،  نائًما 
الأر�س  متدح  ال�سماء  كانت  الليلة،  تلك  امللكوت  يف  �ساهد  مما  جمدًدا 
باأمطارها التي انهالت بال ا�ستئذان ول �سابق اإنذار، كانت الأفكار ت�سدح 
انبلج  حتى  انتظر  املعابد،  كناقو�س  هيليو�س  األك�سندر  احلكيم  راأ�س  يف 
بينه  حال  ب�سال  ج�سده  لفح  النوافذ،  من  ال�سم�س  اأ�سعة  وت�سللت  الفجر 
وبني ن�سيم بارد ترتعد له الأطراف، اعتلى عربته واأ�سار اإىل الفار�س فلفح 
م�سرعة  وهرولت  قويًّا  �سهياًل  فاأطلقت  اأظهرها  على  ب�سوط  َنة  الأْح�سِ
يف احلركة، اعتادت كليوباترا اأن جتتمع مع القائد رابو�س كل �سباح يف 

الغرفة امللكية ملناق�سة امل�ستجدات.
دلف احلكيم اإىل الغرفة امللكية بقلق يخم�س �سدره، كانت كليوباترا 
جال�سة ويكلل عينيها الأرق، بادًيا على حمياها الإرهاق الطويل، انحنى 

األك�سندر هيليو�س احلكيم، فقالت كليوباترا:
تف�سل يا هيليو�س، اجل�س. -

جل�س احلكيم هيليو�س، ورمقها بتمعن واأردف:
باأنِك  - تتنباآن  عينيِك  فاإن  بكالنا،  يرفق  مولتي مل  يا  الليل  اأن  يبدو 

كاململكة التي تعاين من حرب اأهلية.
�سبت كليوباترا كاأ�س النبيذ:

وما الذي منع احلكيم هيليو�س من النوم؟ -
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مل اأذق طعم النوم مذ راودتني تلك الروؤيا الغريبة. -
روؤيا؟ -
له  - اأجد  ول  عجيًبا،  كان  امللكوت  يف  �ساهدته  ما  مولتي...  يا  نعم 

تف�سرًيا قط.
الرثثرة وهي  األك�سندر هيليو�س ل يجيد  باهتمام، فاحلكيم  ت�ساءلت 

تعلم كلماته بالتاأكيد لها مغًزى:
ومباذا تتعلق روؤياك يا هيليو�س احلكيم؟ -
تتعلق بِك يا مولتي. -
ذات  - اأحالمهم  وتكون  واملالئكة  بالآلهة  احلكماء  يحلم  ما  عادًة 

قدا�سة.
�سمتت حلظة �سربت فيها كاأ�س النبيذ ثم ا�ستطردت:

فلتق�سَّ علينا روؤياك، فاآذاين كلها معك. -
قال الطبيب بعد حلظات �سامتة جمع فيها روؤياه:

من  - ثم  قافرة،  جدباء  وا�سعة  اأر�س  يف  بطليمو�س  اأخاِك  وجدت 
ثم  رماًدا،  �سار  حتى  هف�ستو�س  كنار  ناًرا  ج�سده  ا�ستعل  الال�سيء 
�سدحت ال�سماء بالأمطار، اأمطار حمراء كالدماء، ت�ساقطت الأمطار 
على الرماد لتنبت �سجرة عظيمة ينبت من فروعها الأكاليل، ثم جاء 
يوليو�س قي�سر وقطف اإكلياًل وكلل به راأ�س مولتي على قمة الكابيتول 
ون�سبِك ملكة على روما بني جموع من النا�س والحتفالت وال�سخب 

والرق�س... لكن الغريب يف الأمر اأن الإكليل كان فا�سًدا.
�سرب ال�سمت كليوباترا للحظات �سردت فيها عينها، ثم قالت:
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يا لها من روؤيا عجيبة اأيها احلكيم!... ولكن ماذا تعني؟ -
يبدو يل يا مولتي اأن م�سريك وم�سري اململكة بالكامل يتعلق مب�سري  -

روما ويوليو�س قي�سر ب�سكل ما.
كيف؟ -
يوليو�س  - بفوز  انتهت  التي  الأهلية  احلرب  اأن  يبدو  ولكن  اأعرف،  ل 

قي�سر �ستكون حدًثا عظيًما يوؤثر على اململكة باأ�سرها.
قالت بقلق بارد:

اإنني اأخ�سى من روما اأكرث مما اأخ�سى من بطليمو�س وم�ست�ساريه. -
ت�ساءل هيليو�س: ملاذا يا مولتي؟

نحو  واجتهت  انت�سبت  ثم  النبيذ،  من  اأخرى  كاأ�ًسا  كليوباترا  �سبت 
ال�سرفة، زفرت اأنفا�سها بهدوء وب�سرب، تاأملت الأفق الذي امتالأ بالغيوم 
زينت  التي  الورود  اأناملها  داعبت  وجنتيها،  لم�ست  باردة  هواء  ول�سعة 
من  قلياًل  وجترعت  هيليو�س  احلكيم  اإىل  التفتت  ثم  ال�سغرية،  ال�سرفة 

النبيذ واأردفت:
كان اأبي يرتدد على معبد الإله زيو�س، يتعبد وي�سلي ويدعو، يحرق  -

اأهل  من  تعلمنا  كما  واللبان،  وامل�سك  بالدم  التمثال  ويغ�سل  البخور 
تلك البلد، وكانت ت�ساركه اأختي برنكي يف طقو�سه، كان اأبي يف�سل 
نوع  من  اأبي  اأحب  مل  احلقيقة  ويف  اإخوتي،  باقي  وعلى  عليَّ  برنكي 
خا�س، ولكن بعدما فعلت برنكي فعلتها حتول حب اأبي العظيم اإىل 
لالأ�سرة  جاءت  اأن  اإىل  ع�سيبة  �سهور  مرت  عظمة،  تقل  ل  كراهية 
بتن�سيب  حتتفل  روما  كانت  فقد   ، اإيلَّ بالن�سبة  ح�سنة  تعترب  اأنباء 
يوليو�س  من  املكون  الثالثي  للحكم  اجلديدة  اجلمهورية  القيادة 
قي�سر وبومبايو�س ماجنو�س وماركو�س كرا�سو�س، واأن جمل�س ال�سيوخ 
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قد اآزر اأبي املنفي، واأن القائد العظيم جابينيو�س م�ساعد بومبايو�س 
كان يف طريقه اإىل الإ�سكندرية ليعزل امللكة املغت�سبة للحكم ويعيد 
اأبي اإىل عر�س م�سر، وا�ستعلت حرب ا�ستعادة العر�س، والتي انتهت 
بهزمية برنكي، كان اأبي ميلوؤه الأ�سى ال�سديد، قتل اأبي برنكي ودفنها 
ثالث  تكن  ومل  فعلته،  ملا  عقاًبا  حتنيط  دون  من  جمهولة  اأر�س  يف 
ا  حبًّ الأ�سياء  اأكرث  فقَد  فقْد  �سعيدة،  �سنوات  لأبي  التالية  ال�سنوات 
فاإنه  العر�س  اإىل  عاد  اأنه  وبالرغم من  ووريثه...  العر�س  قلبه،  اإىل 
مل يجل�س عليه باعتباره فرعوًنا عظيًما كالبطاملة الأوائل، ولكنه توله 
بف�سل روما، وكان عليه اأن يتقبل الإهانة بقبوله تعيني مفت�س روماين 
لل�سرائب يراأ�س مفت�سه امل�سري، ودخول قوات رومانية تابعة للقائد 
ال�ستقرار،  على  احلفاظ  لواء  حتت  الأرجاء  يف  تهيم  جابينيو�س 
ولكنه يف احلقيقة اأ�سبح حتت وطاأة احلكومة الرومانية، واأخ�سى اأن 

متيل الأمور معي كما فعلت مع اأبي.
نرباتها  كانت  البعيد،  الأفق  تتاأمل  كليوباترا  وعادت  الكالم  �سكت 
حتمل طلاًل حزيًنا ومفعًما باملرارة ميَّزه احلكيم هيليو�س، وعلى الرغم 
من �سالبتها فاإنه يوقن اأنه بالداخل ما زالت تلك الطفلة اجلريحة التي 
غدرت بها الأيام، فقدت العر�س مرة ولن ت�سمح بذلك جمدًدا مهما كلفها 
الأمر، حتى واإن ا�سطرت اإىل غرز خنجر يف قلب كل من يعمل يف البالط، 
كانت  اأبًدا،  بالعر�س  الظفر  عن  �سيء  مينعها  لن  واأطفاًل،  ون�ساًء  رجاًل 
يف  �سيء  اأي  لفعل  م�ستعدة  كانت  والأقدار،  الآلهة  لتحدي  حتى  م�ستعدة 

�سبيل اأن يعود لها حقها ال�سرعي، حتى واإن تطلَّب الأمر قتلها.
حملت  للد�سكار،  و�سلت  حتى  خمرت  �سفينة  ال�ساطئ  من  اقرتبت 
ارة �سدورهم عارية داكني الب�سرة، غري عابئني بلفحة  على �سطحها بحَّ
ا جتاًرا وم�سافرين ورحالة، اأنزلوا الهلبان يف  الهواء الباردة، حملت اأي�سً
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يرتدي  القامة  طويل  رجل  منها  ل  ترجَّ اأطرافها،  �سكنت  اأن  وبعد  املاء، 
اأنه مل  ا  الرابع من عمره، كان جليًّ العقد  رداء ال�سيادين، بدا وكاأنه يف 
ارة، ودل على هذا ب�سرته البي�ساء امل�سربة بالأحمر و�سعره  يكن من البحَّ
اأنه ذا �ساأن رفيع ولي�س ب�سياد من  الطويل املظفر باجلدائل. كان يبدو 
العامة، ولكن مالب�سه الرثة دلت على عك�س ذلك. ا�ستن�سق نف�ًسا اأخرًيا 
من يود البحر قبل اأن يلفح على وجهه قما�سة اأذابت واأغرقت مالحمه بني 
طياتها، تلفت حوله يف حذر قبل اأن يتوغل بني الزحام، ذاب بني النا�س 
كال�سمعة، ورويًدا رويًدا و�سل اإىل ح�سن بلوزيوم، رمق الأ�سوار ال�ساهقة 
كب�سان  رقد  احل�سن  باب  وعلى  خاطفة،  بنظرة  الرماة  اعتالها  التي 
عظيمان كاأنهما يحميان احل�سن بقرون يهابها الناظرون، تلفت الرجل 
بحذر �سديد قبل اأن يقرتب من اأبواب احل�سن العمالقة، اأوقفه احلار�س 

بنظرة حادة، ثم اأردف:
من اأنت؟ وماذا تريد؟ -

اأ�ساح الرجل القما�سة من على وجهه، ثم قال ب�سوٍت �سحيح:
اأتيت ملقابلة القائد رابو�س. -

جحده احلار�س بنظرة مت�سككة، ثم رمق مالب�سه الرثة وقال بلهجة 
ميلوؤها الريبة:

ومن اأخربه؟ -
�سديق قدمي. -
انتظر هنا. -

قالها احلار�س ودلف للح�سن، مرت ثواٍن على اأعقابها دقائق حتا�سا 
الرجل فيها نظرات العابرين حتى خرج احلار�س واأردف:

تف�سل يا �سيدي. -
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اأ�سار احلار�س فانفتحت البوابة على م�سراعيها، اأعاد الرجل الو�ساح 
وما  وا�سعة،  خطوات  يف  الداخل  اإىل  دلف  ثم  حوله  وتلفت  وجهه  على 
ترقبت  البوابات،  احلرا�س  اأغلق  حتى  احل�سن  اأر�س  اأقدامه  وطئت  اإن 
فقال  تعانقا،  ترحاب،  يف  ذراعيه  فاحًتا  يقرتب  رابو�س  القائد  نظراته 

القائد رابو�س:
تايبرييو�س، كيف حالك يا �سديقي القدمي؟ -
بخري حال، واأنت كيف حالك وكيف حال مولتي كليوباترا؟ قد مر  -

وقت طويل منذ لقائنا الأخري
املعركة  - موعد  اقرتب  كلما  التوتر  يزداد  تعلم  كما  لكن  بخري... 

الفا�سلة.
ثم ا�ستطرد �سائاًل: كيف تركت الإ�سكندرية وراءك؟

قال تايبرييو�س ب�سوت ميلوؤه الأ�سف:
لي�ست اأف�سل حاًل، اإن الإ�سكندرية ت�ستعل الآن عن بكرة اأبيها. -

لحظ رابو�س مالب�س تايبرييو�س غري املاألوفة، فاأردف:
وما اأمر تلك الثياب الرثة؟ -
لقد جئت يف �سفينة �سيد، ارتديت تلك املالب�س حتى ل يراين اأحد  -

يعاون  من  كل  بعقاب  قانوًنا  امللك  اأ�سدر  فقد  البالط،  جنود  من 
كليوباترا، ول اأنوي فْقد راأ�سي قريًبا.

قال رابو�س:
هل حتمل الأخبار؟ -
نعم. -
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اأميًنا على املكتبة يف الق�سر  كان تايبرييو�س يعمل يف البالط امللكي 
واأحياًنا يف املكتبة العظمى يعمل على ن�سخ املخطوطات واللفائف الهامة 
من الهرياطيقية اإىل اليونانية والرومانية، كان له جوا�سي�س واأعني يف كل 
جحر، ا�ستطاعت كليوباترا تروي�سه وا�ستخدام جوا�سي�سه يف البالط ويف 

�ستى اململكة حل�سابها.
�ساأل رابو�س: اأخبار جيدة اأم �سيئة؟

اأخبار �ِسجال بني ذلك وذاك. -
ام�ِس  - تعال،  كليوباترا،  اأمام مولتي  اأن تق�سها  الأف�سل  ح�سًنا، من 

معي.
م�سى القائد رابو�س بتابرييو�س، وجا�س به متوغاًل مروًرا باإ�سطبالت 
التي يتدرب  الوا�سعة  القتال  الأح�سنة املدككة، وبجوارها امتدت �ساحة 
فيها اجلنود حتت قيادة القائد رابو�س، توقف تابرييو�س، وتابعت عيناه 
مل  الق�سر،  اإىل  و�سلوا  حتى  م�سريهم  تابعوا  ثم  لدقيقة،  اجلنود  قتال 
يكن ق�سًرا كق�سر امللوك كان بيًتا عالًيا، ترفعه اأعمدة رخامية وله باحة 
مت  اجلنوب،  متاثيل  من  الهائلة  التماثيل  جانبيها  على  ينت�سب  وا�سعة 
ت�سيده لتمكث فيه كليوباترا حتى تنتهي احلرب وجتل�س على عر�سها، عربا 
اء، دلف القائد رابو�س  ا طوياًل على جانبيه الأ�سجار واحلدائق الغنَّ ممرًّ
اإىل الغرفة امللكية، وجدت عيناه كليوباترا جال�سة تنغم�س يف حديثها مع 

احلكيم هيليو�س، انحنى للحظات قبل اأن ينت�سب ويردف:
اأعتذر عن املقاطعة... ا�سمحي يل يا مولتي. -

اأردفت كليوباترا:
تف�سل اأيها القائد رابو�س، حتدث. -

قال: لقد جاء تابرييو�س يحمل الأخبار من الإ�سكندرية.
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ح�سًنا... اأح�سره اإىل هنا حاًل. -
اأمرك يا مولتي. -

خرج القائد رابو�س، مرت حلظات حتى دخل وعلى اأعقابه تابرييو�س 
الذي انحنى يف اإجالل ثم رفع راأ�سه وقال:

فلتحَي عالية املقام مولتي كليوباترا، وليحَي احلكيم هيليو�س. -
قال احلكيم هيليو�س:

اآي تابرييو�س مل نرك منذ مدة طويلة، حتى اإنني ل اأذكر كم مر من  -
الوقت.

ابت�سم تايبرييو�س، ثم اأردف:
خم�سة اأ�سهر واأ�سبوعني وثالثة اأيام اأيها احلكيم. -

اأطلق القائد رابو�س �سحكة ثم قال:
ولعلك تعد الأيام والليايل لأنك ت�ستاق اإلينا اأم اأن هناك �سبب اآخر؟ -
ما يحدث يف الإ�سكندرية يف الآونة الأخرية غري مب�سر باخلري اأبًدا. -

مل�ست كليوباترا نرباته الكئيبة، اأردفت:
حتدث يا تابرييو�س، كلنا اآذان م�سغية. -

ارتبك تابرييو�س ثم قال:
يف احلقيقة يا مولتي اأحمل اأخباًرا جيدة واأخباًرا دون ذلك، فباأيهم  -

اأبداأ؟
قالت كليوباترا: حتدث باخلرب الهام.

اأخذ حلظة مرتددة وعزم الكالم:
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ال�سغرية  - �سقيقتِك  بتن�سيب  اأمًرا  اأ�سدر  بطليمو�س  �سقيقِك  اإن 
اأر�سينوي كملكة �سرعية لبالد م�سر.

اأنفا�ًسا  هيليو�س  زفر  النظرات،  فيها  تبادلوا  للحظات  ال�سمت  �ساد 
غا�سبة وقال:

اللعنة!... اإن بطليمو�س يخطط ليق�سيِك عن العر�س لالأبد. -
ب تابرييو�س: عقَّ

اأعوانه يذيعون الأمر يف �ستى املدائن والقرى، �سيقيم احتفالت يف  -
هناك  اأن  اأ�سعر  ولكني  ال�سغرية...  الأمرية  لتن�سيب  الإ�سكندرية 

�سيًئا غريًبا يدور يف البالط امللكي.
ت�ساءل القائد رابو�س:

وما هو؟ -
هناك حرب باردة تدور بني بوثينيو�س وم�ست�سار الأمرية جانيميدي�س،  -

خطورة  متاًما  يعلم  لأنه  جانيميدي�س  حفيظة  امللك  قرار  اأثار  فقد 
ذلك القرار يف هذا الوقت، واأن هذا يخالف و�سية امللك الراحل... 
بعد  وخا�سة  قي�سر  ويوليو�س  روما  حفيظة  �سيثري  القرار  هذا  واأن 
انت�ساره على بومبايو�س ماجنو�س يف احلرب الأهلية وخروج القائد 

جابينيو�س من م�سر على راأ�س قواته مل�ساعدة قائده بومبايو�س.
قال احلكيم هيليو�س:

لو اأن ما تقوله �سحيح، فاإن خروج القائد جابينيو�س من م�سر على  -
راأ�س قواته ينبئنا اأن بومبايو�س ماجنو�س يف ماأزق حقيقي، ول يح�سد 

عليه مطلًقا.
تناولت كليوباترا كاأ�س النبيذ وجترعت منه حتى نفذ، ثم قالت بغ�سب:
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اإن اأخي البائ�س يرتك ال�سراب يتحول اإىل خل، ومملكتي اإىل اأ�سالء. -
اأردف القائد رابو�س:

هل حتمل اأخباًرا اأخرى يا تابرييو�س؟ -
نعم اأيها القائد... لقد ُقتل اأكتيون، كبري احلر�س امللكي. -

اأردف هيليو�س غري م�سدق: ُقتل؟
قال تايبرييو�س:

نعم، يف معبد �سرابيوم، ُقتل وهو يتعبد. -
قال هيليو�س بنربات مذهولة:

اإل  - اأكتيون ل ينفك يتحرك  اإن  ا�ستطاع فعل ذلك؟  اإلهي... ومن  يا 
برهط من اجلنود يالزمونه كظله، يتحا�ساه النا�س ويخ�سون نظراته.

قال القائد رابو�س:
وَمن املحارب العظيم الذي قام بالأمر. -

�سمت تايبرييو�س للحظات ثم قال:
مل يكن حمارًبا ول جنديًّا قط بل كانت... امراأة. -

انتابه رابو�س التعجب: امراأة؟
نعم. -

�ساأل القائد رابو�س:
وتلوذ  - جنوده  من  رهط  بني  مثله  فحاًل  تقتل  اأن  ا�ستطاعت  وكيف 

بالهرب؟
اأجاب تايبرييو�س: لي�ست امراأة عادية، وهي �سديقة مقربة.
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انتاب كليوباترا الف�سول وقالت:
ماذا تق�سد باأنها لي�ست عادية اآي تايبرييو�س؟ -
هي لي�ست مبحاِربة عادية، ومل تتلقَّ تدريبات عادية كاجلنود، بل هي  -

كما يزعمون خمتارة من ِقبل الآلهة، حتمل يف دمائها دماء اجلبابرة.
قال هيليو�س: يزعمون!... من هم؟

ا�ستطرد تايبرييو�س:
تكنُّ  - اأو احلماة،  بامليدجاي  ت�سمى  تقطن يف اجلنوب،  قبيلة عريقة 

يف  يفعله  ملا  ثيو�س  اأخاِك  وخا�سًة  م�سر  يف  البطلمي  للحكم  الكره 
�سعب اجلنوب.

�سرب ال�سمت األ�سنتهم للحظات تبادلت فيها كليوباترا النظرات مع 
القائد رابو�س واحلكيم هيليو�س، ثم قالت باهتمام بدا على حمياها:

وماذا تعرف عن تلك القبيلة يا تابرييو�س؟ -
اأجاب تايبرييو�س:

يف احلقيقة يا مولتي، لي�س الكثري، ُجل ما اأعرفه اأنها قبيلة �سكنت  -
يجيدون  كو�س،  تدعى  باأر�س  ي�سكنون  الأعوام  اآلف  منذ  اجلنوب 
حلور�س  املتعبد  ويعني  حوررب  ي�سمى  قائدهم  كاحلرباء،  التخفي 

ا، واأنا معجب به ب�سدة. العظيم، وهو �سديق مقرب اأي�سً
ت�ساءل هيليو�س: اأتعرف اأين خمبوؤها الآن؟

نعم اأيها احلكيم، ولكن اجلنود يقلبون الإ�سكندرية راأ�ًسا على عقب  -
لإيجادها، ولكنها تختبئ يف مكان لن يعرث اجلنود عليه اأبًدا.

قالت كليوباترا: 
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اأريدك اأن حت�سر يل تلك الفتاة يا تابرييو�س، باأي ثمن. -
كانت كلماتها مباغتة، ارتبك تابرييو�س، ابتلع ريقه، ثم قال:

ولكن يا مولتي، هذا اأمر �سعب، فاجلنود يبحثون عنها يف كل مكان،  -
واخلروج بها من الإ�سكندرية يف الوقت الراهن يكاد يكون م�ستحياًل، 

ثم اإنها من النوع الذي ي�سعب تروي�سه واإغراوؤه.
قال القائد رابو�س:

اإننا نبحث عن تلك القبيلة منذ وقت طويل يا تابرييو�س، ولكن ُجل  -
ما وجدناه هو الال�سيء.

اأردف تايبرييو�س: ل يقطنون مكاًنا، فهم منت�سرون يف كافة اململكة، 
اأوتوا من قوة التخل�س من حا�سية امللك، يقتلون حكام  يحاولون بكل ما 

الأقاليم يف اجلنوب التابعني واملوالني للملك، والآن كبري احلر�س امللكي.
بطليمو�س  من  التخل�س  وهي  واحدة،  فغايتنا  اإذن  كليوباترا:  قالت 
وم�ست�ساريه، اأح�سر يل تلك الفتاة يا تابرييو�س، باأي ثمن كان، حتى واإن 

تعلق الأمر بتالنت من الذهب والف�سة.
ل ين�سدون الذهب يا مولتي. -

ت�ساءلت: وماذا ين�سدون اإذن؟
ين�سدون اخلال�س. -

�سمتت كليوباترا للحظة ثم اأردفت:
ول اأ�ستطيع اأن اأهب ما ل اأملك، ولكن با�ستطاعتي امل�ساعدة. -

ب تايبرييو�س: ولكني مل اأجد يف �سدورهم �سوى الكره ال�سديد لكل  عقَّ
من ت�سري دماء البطاملة يف عروقه.
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قالت بنربات ثابتة:
اإن املجد ل ي�سنعه احلظ، بل ت�سدقه احلرائق، ويف احلرب ل مكان  -

للحب والكره ول مكان للعواطف، وعدو العدو �سديق حميم.
قال القائد رابو�س: �سدقِت يا مولتي.

اأوؤَمن خروجكما  �سوف  تابرييو�س  يا  تقلق  ول  كليوباترا:  فا�ستطردت 
من الإ�سكندرية، ا�سرِتح الآن وبت الليلة، ثم انطلق غًدا اإىل الإ�سكندرية.

»اأمرك يا مولتي.«  -
قالها تايبرييو�س ثم انحنى وان�سحب.
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كانت رحلته طويلة من �سمنود اإىل طيبة، طالت فيها حليته و�سعره، 
الناعمة  الرمال  على  وا�ستلقى  النريان  اأ�سعل  و�سمكة،  اأرنًبا  ا�سطاد 
امل�ساهد  تر�سم  ال�سماء  كانت  الأفق.  يف  املتالألئة  النجوم  عيناه  وترقبت 
ا الطرف عن  ياأ�ٍس �سديد غا�سًّ اأغم�س عينيه يف  والأحداث كما الأم�س، 
معاناته التي ل تفتاأ تتوقف، ق�سى الليل يف حزن �سرمدي يرميه يف هاوية 
كانت  رحلته،  اأكمل  ال�سباح،  يف  ال�سم�س  �سروق  وعند  العمق،  �سديدة 
وكلما اقرتبت كانت تقرتب معها  اأ�سوار طيبة تقرتب من ن�سب عينيه، 
ذكريات يخ�ساها ولكن مل ين�َسها يوًما، هنا �سرع »�سّت« الإله حور�س يف 
عامل اآخر مواٍز، كان يتذكر يوم اجلنازة، كان م�ساًء هادًئا، وقفت الأ�سجار 
يومها بغري حراك، ذهبية حتت �سم�ٍس تذوب يف ال�سماء كال�سمع، كانت 
احلرية عميقة والغ�سب جارًفا، وبدت تنهيدات الن�ساء رقيقة وهادئة، اإل 
الأ�سجار، ك�سفت عن وجهه  تبِك وكانت �سامتة بغري حراك كما  هي مل 
للمرة الأخرية وطفقت تدعو اأنوبي�س اأن يتقبل فلذة كبدها، غادر اجلميع 
ببطء وهدوء، من دون �سوت ول كلمات عزاء، فالعزاء �سوف يكون عدمي 
الهائلة  الهاوية  تلك  ال�سحيق،  العمق  ذلك  يَر  عينيها  يَر  ومن  الفائدة، 
التي ان�سقت بني اجلفون، تلك اجلفون التي ت�سرخ عن املعنى احلقيقي 

للخ�سارة.
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توقف اأمام بحرية ارتوى وروى فر�سه، توغل بني الزحام ال�سديد، ثم 
اأخفى راأ�سه  اتخذ طريقه اإىل منت�سف املدينة، دخل متجنًبا النظرات، 
و�سمع  الوطاأة،  من  الأر�س  له  تهتز  بدبيب  �سعر  ثم  حلظات  بقما�سة، 
اأبواًقا ت�سم الآذان عن موكب ملكي مير، ثالث اأفيال عمالقة حملت على 
الرهبة، ومن  النا�س بنظرات متلوؤها  ظهورها هوادج �ساهقة، حتا�ساها 
حولها العربات امللكية التي انت�سب على ظهورها جنود متاأهبة رماحهم، 
توقف املوكب باإ�سارة من احلار�س، خ�سعت الأفيال حتت �سربات ال�سوط 
ل رجل من على هودجه العايل، طويل اجل�سد واللحية، على  وانحنت، ترجَّ
اأ�سول رومانية، تربى يف  القائد فاريو�س من  اللون، كان  بني  كتفيه فرو 
ا،  وفظًّ �سر�ًسا  كان  اجلنوب،  زمام  ليحكم  بوثينيو�س  عيَّنه  الإ�سكندرية، 
بردية  و�سلمه  اجلنود  اأحد  منه  اقرتب  اجلنوب،  اأهل  ي�ست�سيغ  وبالكاد 
اأ�سار  ثم  الطويلة،  باأنامله  اخلتم  ف�س  امللكي،  اخلتم  يزينها  ملفوفة 
حلار�سه بنظره، نادى احلار�س يف النا�س، فتجمعوا كالذباب على الع�سل 
لت�سمع اآذانهم الأمر امللكي، اعتلى هودجه العايل ثم فتح الربديات وطفق 

يقراأ ما فيها:
اأنتم  - فليوباتور،  ثيو�س  ع�سر  الثالث  بطليمو�س  العظيم  امللك  با�سم 

حاكم  جلاللته  واأطفال  وب�ساعة  اأموال  من  لديكم  ما  بكل  تدينون 
امل�سريني والإغريق، وبا�سم الآباء الأوائل والقدماء، �سوف يتم تتويج 
اأر�سينوي كملكة م�ستقلة على عر�س م�سر، يف تتويج �سوف  الأمرية 
العظيم  امللك  وبا�سم  الإ�سكندرية،  اأر�س  على  اململكة  كافة  ت�سهده 
كليوباترا  املنفية  الأمرية  مع  يتعاون  �سخ�س  كل  معاقبة  يتم  �سوف 

اأ�سد عقاب، بال�سنق اأو احلرق اأو ما هو اأ�سواأ.
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النا�س،  األ�سنة  ال�سمت  ف�سرب  القراءة،  من  فاريو�س  القائد  انتهى 
حلظات ثم �سلَّم الربدية اإىل احلار�س واأ�سار اإىل م�ساِعده بنظره، �سرب 
يف  يقف  حوررب  كان  منت�سبة،  هرولت  حتى  بال�سوط  الأفيال  احلرا�س 
اجلوار متخفًيا بني الرهط، تابعت عيناه املوكب وهو يبتعد حتى اختفى 
يف الأفق، بعدها تابع رحلته متوغاًل اإىل دهاليز املدينة، رمق املعابد التي 
تناطح ال�سحاب وامل�سالت ال�ساهقة التي انت�سبت على مد الب�سر، وعند 
مرور  من  وبالرغم  له،  ماألوًفا  املكان  كان  املدينة،  منت�سف  اإىل  و�سوله 
ماألوفني  كانا  الب�سيط  املنزل  وذلك  الوا�سعة  الباحة  فتلك  طويل،  وقت 
اجلبال،  كثقل  ثقيلة  اللحظات  مرت  طرقات،  عدة  الباب  طرق  ب�سدة، 
له  ال�سعر،  طويل  الب�سرة،  داكن  القامة،  طويل  �ساب  عن  الباب  وانفتح 
حلية خفيفة ت�سفرت عند ذقنه، بدا وكاأنه يف منت�سف عقده الثاين، وما 
اإن وقعت عيناه على حوررب حتى تعانقا بحرارة �سديدة، ثم قال الرجل:

حوررب، كيف حالك اأيها القائد؟ -
اأنا بخري يا باكو، كيف حالك يا �سديقي؟ -

تدرب باكو على القتال بجوار حوررب واآ�سيا يف مع�سكرات اجلنوب، 
تعلم منهم الكثري من اأ�ساليب القتال، علمه حوررب كيف مي�سك ال�سيف 

وكيف يعتلي �سهوة الفر�س.
اأردف باكو بابت�سامة:

بخري حال، وكيف حال الكاهن الأعظم؟ -
اأردف حوررب ِباأ�ًسى �سديد:

لالأ�سف ينه�س املر�س ج�سده. -
كما ينه�س يف باقي اململكة. -
ما اأمر ذلك املوكب؟ -
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والقرى،  املدائن  بني  امللك  من  باأمر  مير  ملكي،  موكب  اإنه  اأجاب: 
�سوف يتم اإعالن اأر�سينوي الأمرية ال�سغرى كملكة على م�سر باأمر من 

بطليمو�س.
ذلك اللعني!... ما الذي ينوي فعله؟ -
ما  - اأبذل  واأنا  اأقدامه،  حتت  باأ�سرها  املنطقة  و�سع  بطليمو�س  يريد 

م�ساعدة،  اإىل  اأحتاج  ولهذا  املتاعب،  القرية  اأهل  لأجنب  و�سعي  يف 
فبعد اأن غادرت طيبة اإىل ال�سمال ا�ستوح�س اجلنود، فمنذ مت تعيني 
فاريو�س حاكًما على طيبة ن�سر وباءه يف الأرجاء، اإنه وباء م�ستفحل، 
فكما ترى اأ�سبح اجلنود اأكرث وح�سية منذ و�سوله، ل ي�ستطيع اأحد 
دفع  اأو  التهديد  اأو  لال�ستجواب  التعر�س  دون  التحرك  املدينة  يف 

ال�سرائب اأو ال�سرب، اأو ما هو اأ�سواأ.
عقد حاجبيه وقال: ما هو اأ�سواأ؟

قتل طفلك واغت�ساب زوجتك، وتعليق راأ�سك على رماحهم اللعينة  -
لتكون عربة للمارين واملتمردين، كما حدث منذ مدة لي�ست ببعيدة، 

اأحرق اجلنود عائلة ومن بينها طفل يف مهده.
�ساح حوررب بغ�سب عارم:

يتكرر  - املا�سي،  يف  حدث  ما  النائم،  اأوزوري�س  فبحق  اللعنة!... 
جمدًدا.

ثم كز على اأ�سنانه واأردف:
اأن  - عليه  اجلنوب،  اأهل  يف  جرائمه  ثمن  يدفع  اأن  اللعني  امللك  على 

يدفع ثمن قتل ابني الوحيد.
Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


101

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اإن اخلروج للقتال يبعث على �سعور جيد، فهنا ويف كافة اململكة يذعن  -
غًدا  ونتحدث  اليوم  ا�سرتح  بالقتل،  التهديد  حتت  للجنود  اجلميع 

فرحلتك كانت طويلة ومرهقة.
قالها باكو و�سكت وهو يرمق �سديقه الوحيد تاأكله نريان الأ�سى والندم 
والنتقام، جن عليه الليل وتناثرت النجوم يف ال�سماء، �سعد حوررب اإىل 
بني  الدماء  فتدفقت  و�سيفه،  درعه  خلع  للمنزل،  العلوي  بالدور  الغرفة 
البارد،  املاء  يف  ج�سده  اأ�سقط  املنزل،  اأمام  بحرية  نحو  توجه  عروقه، 
اأغم�س جفونه حتى تال�سى كل �سيء بهدوء وببطء، تذكر عندما �ساهد 
اآ�سيا لأول مرة، كانت يف مع�سكر اجلنوب حتت يد القائد رود اآمون، كان 
باأ�سعته ال�سحرية، ومل�س نف�سه  الثامنة ع�سر عندما فتح احلب عينيه  يف 
روحه  اأيقظت  التي  الأوىل  املراأة  اآ�سيا  كانت  النارية،  باأ�سابعه  مرة  لأول 
العواطف  جنة  اإىل  به  وم�ست  احلالكة،  �سعرها  وخ�سالت  مبحا�سنها 
الآخر،  تلو  واحًدا  قتال غا�سم  باأقرانها يف  يوم كانت تطيح  العلوية، ويف 
كانت قوية وجميلة، ينهمر منها العرق كالعبق، كانت خ�سالتها املموجة 
كالدوامة  وعيناها  الأرجاء،  يف  هامت  كلما  قلبه  تخرتق  التي  كاحلربة 
اإليها بال�ساعات، وعندما ف�سحته  التي ت�سحبه دون مقاومة، كان يحدق 
النظرات تقدمت اإليه وطبعت ُقبلة على خده وغادرت م�سرعة يف خجل، 
ال�سباب  حتيي  يافعة  هواء  ن�سمة  اعتلته  عتيق،  ك�سيف  اأنفا�سها  كانت 
وترمم العظام، وتيقظ املوتى من قبورهم، رحلت و�سعرها املموج يلهث 
على  اأق�سم  ولكنه  تروي�سه،  ي�سعب  ثائر  اأ�سَود  بري  كح�سان  خلفها 
تروي�سه وامتطائه يوًما ما، واعتاد كلما هب الليل اأن يت�سلل وحيًدا خارج 
املع�سكر غري مباٍل بتحذيرات اأقران �سنه التي تنهى عن ال�سري لياًل خارج 
املع�سكر، كان يخرج خل�سة ومي�سي على حواف البحريات و�سواطئ النيل، 
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كان  املتعاقبة،  الدوائر  تلك  ويتابع  املاء،  �سطح  على  احلجارة  يلقي  كان 
يحب متابعة ال�سعب املرجانية امل�سيئة حتت الأمواج العاتية لياًل، ويف يوم 
�سعر باأقدام تدو�س على الأوراق اجلافة على ال�ساطئ، فطفق م�سرًعا اإىل 

ال�سعود.
اإنها »اآ�سيا«.

كانت ب�سعرها املموج احلالك، جال�سة على ال�ساطئ يف هدوء، مل ين�َس 
عبق اأنفا�سها يف قبلتها الأوىل قط، كانت عيناها ك�سنابل القمح يف يوم 
بالبهاء  ال�سماء  التي ر�سعت  ح�ساد مثمر، و�سفتاها كالكواكب والنجوم 
املدببة  وخ�سالتها  ال�ساحرتني  عينيها  راأى  عندما  التيه  اأ�سابه  والنور، 
كاأل�سنة اللهب امل�ستعلة التي حترق �سدره كلما نظر لها، خرج من ال�ساطئ 

وجل�س بجوارها، نظرت اإليه ثم اأردفت بابت�سامة هزت اأوداجه:
ماذا تفعل يف هذا الوقت لياًل خارج املع�سكر؟ -

نظر اإىل القمر، ثم قال:
اأدعو اآمون رب القمر. -

بابت�سامة مل تغب عن �سفتيها قالت:
تدعو رب القمر حتت املاء؟ -
توجد الآلهة يف كل مكان، حتت املاء، ويف اأعايل ال�سماء. -
وهل ا�ستجاب رب القمر دعاءك؟ -
نعم، لقد ا�ستجاب. -
ومباذا كنت تدعو؟ -

ارتبك حوررب، ثم متالك نف�سه وا�ستدرك، ثم قال:
كنت اأدعوه اأن ي�سكنني يف اجلنان. -
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قالت: وكيف علمت اأنه ا�ستجاب؟
اأنا بداخل اإحداها الآن. -

ابت�سمت، وعم ال�سمت املكان للحظات رمق فيها النجوم، ثم ا�ستطرد:
ولكني اأخ�سى. -
ماذا تخ�سى؟ -
اأخ�سى اأن اأكون يف اأعماق البحار اأغرق، واأرى الهالو�س. -
وهل امليدجاي يغرقون؟ -

نظر اإىل عينيها ثم اأردف:
نعم، يغرقون، فاأنا اأغرق فيِك ول اأجد من يغيثني. -

تالم�ست الأنامل على الرمال الناعمة، وتقابلت النظرات ومل تتنافر، 
انت�سبت ثم همت بالرحيل، ونظرت اإليه نظرة وقالت بابت�سامة �ساحرة:

ل تقلق فاإن اأمواجي ل ُتغرق من تاألف. -
قالتها ورحلت، رمقها وهي ترحل �ساحبة معها الهواء والقمر والنجوم 
وال�سماء، كان كل �سيء خاوًيا من دونها، راقبها حتى اختفت عن اأنظاره، 
علم حينها اأن اآ�سيا مل تكن امراأة عادية بل كانت كاأ�سعة ال�سم�س الدافئة 
التي تخرتق احلجب بعد ليل طويل بارد، خلبت األبابه وتركت قلًبا اهتزت 
اأوداجه، تلك امل�سغة ال�سغرية التي تريد اأن ت�سق �سدره وتهرب اإىل حيث 

اأنفا�سها موجودة.
البحرية، جفف  اأفاق من غياهب ذكرياته، فتح جفونه ثم خرج من 
ج�سده وارتدى مالب�سه ثم �سعد غرفته، اأ�سعل �سمعة ثم ا�ستلقى منهمًكا 
على ال�سرير، اأغم�س عينيه وغط يف نوم عميق، كانت روح »�سّت« ال�سريرة 
الهروب  الذي يحاول جاهًدا  الأليم  باملا�سي  اأحالمه وتذكره  تطارده يف 
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منه، كان كابو�ًسا يتكرر با�ستمرار، يقف يف قد�س الأقدا�س ويرى حور�س 
ا ويقب�س »�سّت« على حربته  اأر�سً و»�سّت« يت�سارعان، ثم ي�سقط حور�س 

ويهوي بها على قلب حور�س، يرتعد، ثم يبكي، ثم ي�ستيقظ فزًعا.

  
عامدة اإىل نافذتها تتطلع اإىل ال�سماء ِباأ�ًسى، رمقت املعابد والأبراج 
املبنية بالقرميد، �سمعت اأ�سواًتا تاأتي من ال�سوارع ل�سياح الأطفال ون�ساء 
يرثثرن بال تعب، وللحظة متنت لو اأنها كانت فتاة عادية وفقرية ترك�س 
حافية القدمني بني ال�سوارع متجردة من كل اأ�سفاد وحبال تربط اأفئدتها، 
اإىل  وت�سل  اأنفا�سها  تنقطع  حتى  ترك�س  اأن  ا�ستطاعت  لو  تتمنى  كانت 
مكاٍن بعيد، حيث التالل اخل�سراء وال�سهول املفرو�سة بالأزهار والأنهار 
بعمق  تتنف�س  الأرجوانية،  والنجوم  بالكواكب  تتكلل  وال�سماء  ال�سرمدية، 
�سديد كاأنها بال حا�سر اأو م�ستقبل اأو ما�ٍس، بال عر�س اأو حفل تن�سيب 
مرغمة على ح�سوره، �سمعت طرقة خفيفة على الباب، التفتت بعيًدا عن 

النافذة وقالت: »تف�سل«.
دلف اإىل غرفتها وبيده ُف�ستان، كان �سقيقها يعلم ما تريد وما حتب، 

اقرتب منها ورفع الُف�ستان اأمامها كي تتفح�سه:
ي حت�س�سيه وتلم�سي ن�سيجه الناعم. - هذا الف�ستان هدية، َهُلمِّ

ماء،  كاأنه  يديها  بني  من  يتفلت  اأمل�س  فوجدته  تتح�س�سه  يدها  مدت 
ملعت  قط،  هذا  من  اأجمل  �سيًئا  تَر  مل  الكرمية،  بالأحجار  مكلل  اأبي�س 
عينها وهي تتلم�سه وتتخيل كيف �سيكون �سكلها بعدما ترتديه، ويف حلظة 

اأثار اخلاطر خوفها ونف�ست يديها عن الف�ستان وقالت برتدد:
ل، ل اأريده. -
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كانت ابت�سامة بطليمو�س تف�سح عن حبه لأخته، فقال:
اإنها هدية يا اأر�سينوي، حلفل التتويج، �سرتتدين هذا الف�ستان و�سوف  -

تكللني بالذهب وجميع اأ�سناف اجلواهر، �سوف تكونني اأجمل ملكة 
جل�ست على العر�س يوًما.

ُتِرد هذا يوًما ومل يكن الأمر يف خاطرها قط، كانت يف  ملكة!... مل 
تلك اللحظة تريد اأن تقفز من النافذة اأو ت�سحب ن�ساًل وتنهي به حياتها، 

لكنها لن ت�ستطيع اأبًدا، كل ما ت�ستطيع فعله هو املقاومة، قالت:
لن يحدث هذا اإل يف حالة واحدة، وهي موتي. -

عمد بطليمو�س اإىل جوار الباب وعلق الف�ستان ثم قال:
الأمر ل يتعلق بِك اأبًدا، بل يتعلق بالعر�س، لقد جل�س اآباوؤنا واأجدادنا  -

دعينا  يدي،  بني  من  ي�سيع  اأن  اأنوي  ول  لقرون،  العر�س  هذا  على 
ا تلك اململكة العريقة، دعينا نعيد اأجماد البطاملة الأوائل. نحكم �سويًّ

ارتابت من كلمات �سقيقها وهو ين�سج �سباك اأحالمه:
عليك  - �سويًّا،  وكليوباترا  اأنت  حتكم  اأن  اأبي؟  و�سية  ن�سيت  هل 

مب�ساركتها اأحالمك واآمالك فهي الوريث ال�سرعي.
اأ�سابه الغ�سب ال�سديد ملا �سمعه، اأطبقت اأنامله على ذراعها بخ�سونة 

حتى غا�ست اأ�سابعه يف حلمها، اآملتها ب�سدة وهو يردد:
اإن اأبي كان اأحمق عندما كتب تلك الو�سية، اإن كليوباترا ل تعدو عن  -

كونها خائنة، خانت العر�س، وخانت عائلتنا وكل ما نوؤمن به.
حب�ست اأر�سينوي �سرخاتها داخل �سدرها حتى كادت تنفجر، رمقها 

باإنعام ثم اأ�ساف:
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اأنا الوريث ال�سرعي للعر�س و�سوف تكوين اأنِت امللكة �سئِت اأم اأبيِت،  -
ى اأم عن �سخط. لن يختلف الأمر كثرًيا اإذا فعلِته عن ر�سً

اأ�سابها اخلوف والفزع وقالت بخنوع:
ح�سًنا، كما تريد. -

ابت�سم بطليمو�س وم�س خ�سالتها بنوع من احلنان وقال:
�سوف  - العزيزة،  �سقيقتي  يا  احلوائط  على  التاريخ  ينق�سون  عندما 

بني  والأبهى من  والأجمل  الوحيدة  امللكة  كنِت  اأنِك  يكتبون  اأجعلهم 
جميع امللكات التي جل�ست على العر�س، و�سدقيني لن يكون لكليوباترا 

ذكر يف التاريخ، اأو يف اللفائف والكتب.
خرج بطليمو�س وعمدت جمدًدا اإىل النافذة، بكت ب�سدة وباأمل، كانت 
اأحد، كانت تخاف من كل �سيء، كانت  ي�سمعها  تبكي بال �سوت حتى ل 
�ساذجة وبريئة، تتمنى لو ينتهي الأمر يف غم�سة عني، تغم�س عينيها ثم 

تفتحها فينتهي كل �سيء برمته، العر�س وبطليمو�س وكليوباترا.

  

يف ال�سباح ا�ستيقظ على �سجيج ال�سيوف التي ت�سافحت من مكان 
غط  قد  مرة  اآخر  يذكر  ل  انت�سب،  ومتعب  منهك  وبج�سد  ببعيد،  لي�س 
بالغة  الكوابي�س، وب�سعوبة  نوم عميٍق كهذا، ومل مينع هذا حظه من  يف 
انت�سب وارتدى درعه و�سيفه، يف ال�ساحة الوا�سعة اأمام املنزل وقف رهط 
قتالهم  يرتقب  »باكو«  وقف  واأمامهم  ال�سيف،  على  يتدربون  الغلمان  من 
اإىل ال�ساحة وظل يرمقهم لوقٍت ق�سري،  بنظرات منتبهة، عمد حوررب 
كان يعلم تلك املهارات التي يتلقونها، فهي املهارة التي قد تعلمها يف كو�س 
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ومع�سكرات اجلنوب، مر بع�س الوقت وترك باكو الغلمان يتدربون، اقرتب 
من حوررب، ابت�سم ثم قال:

كادت ال�سم�س اأن تغرب واأنت ل تزال تغط يف النوم. -
مل اأمن منذ ثالثة اأقمار، كنت متعًبا للغاية. -

ثم رمق املتدربني يف �ساحة املنزل واأردف: من هوؤلء؟
لي�ستطيعوا  - القتال  لتعليمهم  اإيلَّ  عمدوا  املدينة،  غلمان  هم  هوؤلء 

الدفاع عن اأنف�سهم وعائلتهم، �سوف متر ال�سنون والقرون ويطم�س 
ولكن  الآن  يعي�سون  الذين  اأولئك  من  والآلف  الآلف  ذكرى  الزمن 

الأجيال القادمة، عليها اأن تدون التاريخ بال�سيف.
بلى... لعل ال�سيف هو الطريقة الوحيدة التي �سوف تعيد لنا ما فقده  -

اأ�سالفنا على مر الزمان.
باملنا�سبة، عليك مغادرة املدينة الليلة. -
املغادرة! مل اأق�ِس يومي الأول حتى، ومل يتم ما جئت لأجله. -

اأردف باكو: لقد اأر�سلت زوجتك اآ�سيا مر�ساًل من الإ�سكندرية، تقول 
فيه اإن عليك الذهاب لالإ�سكندرية حاًل، وت�ساأل عن تايبرييو�س يف املكتبة 

العظيمة.
قال حوررب بنربات متفاجئة:

تايبرييو�س. -
نعم، هذا �سحيح. -

قال حوررب بقلق:
لعلها تورطت يف املتاعب. -
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انفجر باكو يف ال�سحك، ثم اأردف:
جماهري  - على  اأخ�سى  اإين  بل  عليها...  تخ�َس  ل  اآ�سيا؟...  من؟ 

الإ�سكندرية منها.
عليَّ املغادرة الآن. -

ا�ستوقفه باكو: قبل اأن تغادر، عليك اأن ترى �سيًئا اأوًل.
ما هو؟ -
تعاَل معي. -
اإىل اأين؟ -
معبد اآمون املقد�س، �سُي�سر الكهنة بعودتك كثرًيا. -

خا�س به اإىل قلب املدينة، وبنظرات ت�ستعيد الذكريات م�سح بعينيه 
الأحجار والتماثيل وامل�سالت والطرق والأ�سواق واملنازل ال�ساهقة البنيان، 
ُكل �سيء تغري، الأحجار والنا�س والوجوه، وعند املعبد رحب بهم الكهنة 
التمثال  اأمام  خ�سوع  يف  ركبتيه  على  حوررب  جثا  وعناق،  بابت�سامات 
الكبري، اأحرق البخور وامل�سك وم�سح التمثال بالدم، ورتل املتون املقد�سة، 
باركه الكهنة وم�سحوا بالزيت راأ�سه، وعندما فرغ، �سعد به باكو اإىل اأحد 
غرف الكهنة ال�سغرية، وعندما دلف اإىل الغرفة ترقبت عيناه غالًما يف 
العقد الثاين من العمر، وعلى فرا�س �سغري ا�ستلقى ج�سد مليء بجراح 
مدهونة بالدهان واملروخ وملفوف باللفائف الطبية، نظر حوررب اإىل باكو 

نظرة طويلة ثم اأردف:
من هوؤلء؟ -
طيبة،  - من  يومني  مب�سرية  ال�سحراء،  عراء  يف  تائهني  وجدناهم 

والآخر  جراحه،  فرط  من  ميوت  اأن  كاد  �سجاع  حمارب  اأحدهما 
غالم كاد اأن ميوت من �سم�س ال�سحراء. ول اأعتقد اأن اجلريح �سوف 
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ينجو، فاإن جراحه تاأبى اأن تندمل، ج�سده ُم�ساب باحلمى يت�سبب 
منه العرق من كل مكان.

اقرتب حوررب خطوتني من الغالم، ثم اأردف:
من اأنتم يا فتى؟ -

قال الغالم بتوتر و�سوت ميلوؤه الرتدد:
ولكن  - للتجارة،  طيبة  نق�سد  رجال  اأربعة  كنا  اإريو�س،  هو  ا�سمي 

اأنا  اإل  العبيد،  و�سرقوا  اجلميع  قتلوا  طرق،  قطاع  قافلتنا  اعرت�س 
من  اإنقاذه  حاولت  بعدما  بالفرار،  نلوذ  اأن  ا�ستطعنا  الرجل،  وهذا 

الغرق يف ماء امل�ستنقعات.
�ساأل حوررب: األ يعرف اأحدكما الآخر؟

فككت  ولكني  العبيد  اأحد  كان  ا�سمه،  حتى  اأعرف  ل  اإريو�س:  اأجاب 
وثاقه لأنه يجيد كيف ي�ستخدم ال�سيف.

قال حوررب:
فقط هذا كل ما تعرفه؟ -

ا�ستطرد اإريو�س:
ُجل ما اأعرفه عنه اأنه كان جنديًّا من جي�س روما، قبل اأن ننت�سله من  -

املياه مليًئا باجلراح والندوب ونعاجله.
كان جلده ميتلئ بالندبات، وما يف ج�سده مو�سع �سرب اإل فيه �سربة 
العرق  من  حميط  يف  يغرق  كان  برمح،  طعنة  اأو  ب�سهم  رمية  اأو  ب�سيف 
فتح  م�ستميتة  حماولة  يف  ثم  بالغة،  ب�سعوبة  اأنامله  حتركت  ال�ساخن، 
جفونه يف ا�ستجداء عظيم، ثم حت�س�ست اأنامله الطويلة قما�سة خم�سبة 
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باملاء البارد قد اعتلت جبينه العري�س، فنزعها، حاول احلركة فا�ستحال 
ا�ستعلت  اإغريقية  وكاأنها حرب  نف�سها،  تاأكل يف  ناًرا، كنار �سمعة  ج�سده 
بداخله، تت�ساقط �سهامها كاملطر فت�سيب ج�سده فيهيج، وت�سن ال�سيوف 
بالكلمات  ل�سانه  الوجع كاأ�سراب احلمام املهاجر، حترك  وت�سحذ فيمتد 

يف كلل:
اأين اأنا؟ -

اأردف باكو:
اأنت يف طيبة، قلب اجلنوب، من اأنت اأيها املحارب؟ -

حتاملت  النهو�س،  على  و�ساعده  اإريو�س  منه  اقرتب  الوقوف،  حاول 
قدماه على الأر�س مقاوًما اآلم ج�سده العتيقة، ثم قال ب�سوٍت ج�سور:

بالد  - وقاهر  ال�سمال،  فيالق  قائد  كورنيليو�س،  األك�سيو�س  هو  ا�سمي 
للبالد،  الوحيد  لالإمرباطور  اليمنى  واليد  الأول  وامل�ساعد  الغال، 

غايو�س يوليو�س قي�سر.
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قبلها باأربعة اأعوام...
52 ق.م

مقاطعة اإلي�سيا يف الغال...
خرج البخار كثيًفا من اأفواه الرجال واخليول على حدٍّ �سواء، اأ�سرقت 
اإىل  والتجاأت  الغالية  القبائل  جتمعت  وقد  بارًدا،  النهار  وبزغ  ال�سم�س 
اأرڤرين؛  قبيلة  اأمر »فر�سن جرتيك�س«، كان جرتيك�س زعيم  معقل حتت 
اأن  وا�ستطاع  الرومانية  القوات  �سد  ثورة  يف  الغالية  القبائل  جميع  د  وحَّ
يوليو�س  لقبيلة ماندوبي، وهناك حا�سره  اإىل تل حم�سن  بالقبائل  يلوذ 
فيها  نفد  متتالية  اأ�سهر  لثالثة  دام  كان ح�ساًرا طوياًل  بفيالقه،  قي�سر 
وقرر  رحبت،  مبا  الأر�س  بهم  و�ساقت  ح�سنهم،  من  وال�سراب  الطعام 
ت ال�سفوف  اأن يواجه قي�سر يف معركة فا�سلة، ارت�سَّ فر�سن جرتيك�س 
ا يف ان�سباط مهيب، اأطلق قائد الفيالق �سافرة  ا بعد �سفًّ الرومانية �سفًّ
العدو، ومل  كاأنها �سور عاٍل ل يهتز لزجمرة  الرومانية  الدروع  فت�سابكت 
يكن للقبائل الغالية باأ�س �سديد ول باع يف احلرب، كانوا نخا�سني وقتلة 
�سافرة  الفيالق  قائد  اأطلق  لأنف�سهم،  الرومان  قال  هكذا  اأو  ا،  ول�سو�سً
ال�سافرة  يطلق  الفيالق  قائد  كان  الهجوم،  يف  ال�سفوف  فبداأت  اأخرى 
تكن  مل  مرتا�سة،  �سفوف  يف  الدروع  فتعود  للدفاع  يطلقها  ثم  للهجوم 
للقبائل الغالية �سفوًفا ول ا�سرتاتيجية، كانت حربهم ع�سوائية وم�ستتة، 
وبعد معركة دامت يوًما كاماًل، ا�ستطاعت الفيالق ال�سيطرة على املعركة 
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وك�سر ال�سوكة الغالية وال�سيطرة على اإلي�سيا واأ�سر فر�سن جرتيك�س، ملك 
القبائل الغالية كما يلقبوه.

كان املع�سكر �ساخًبا ميتلئ ب�سجيج اجلنود وال�سيوف، وقف ماركو�س 
و�سيم  الثالث،  العقد  بداية  يف  �سابًّا  كان  الفيالق،  راأ�س  على  اأنطونيو�س 
اأ�سَود وحالك ال�سعر، بدا على وجهه خفة الظل  الوجه، متو�سط الطول، 
واملرح، ولد يف روما ابًنا لأحد العائالت النبيلة ولكنه �سلك درًبا خمتلًفا 
متاًما، كان جاحًما، اإن اأراد �سيًئا يفعله من دون اأدنى تردد اأو حتى تفكري، 
�سيء  ول  ومعدته،  �سيفه  يهمه  ما  فقط  النا�س،  يهمه  ول  الآراء  يهمه  ل 
اأو  بالهة  غام�سة،  حاجة  اأو  لهفة  مفاجئ،  واندفاع  غريزة  لديه  اآخر، 
الرغم  وعلى  الفو�سوية،  الغريزة  تلك  على  ال�سيطرة  على  قدرة  انعدام 
يحارب  وكان  قي�سر،  ليوليو�س  الكامل  ولوؤه  كان  اجلارفة  فو�سويته  من 
يراقب  واقًفا  ظل  بالطبع،  والذهب  والحرتام  احلب  بدافع  لوائه  حتت 
وت�ساجرا على  �سكراَنني  كانا  القوانني،  يتم جلدهما ملخالفتهما  جنديني 
النبيذ، فاأمر ماركو�س اأنطونيو�س مبائة جلده لكل منهما، وعند الو�سول 
اإىل اجللدة املائة، اأ�سار بيده فتوقف اجلندي عن اجللد، ثم األقى نظرة 

اإىل الفيالق وقال:
العدالة تعرف قلب كل �سخ�س، لقد ارتكبا خطاأ ج�سيًما و�سيدفعان  -

املت�ساجرون  القانون،  يخالف  هنا  رجل  اأي  وكذلك  وخيًما،  ثمًنا 
وال�سكارى �سيتم جلدهم، والل�سو�س �سيتم �سنقهم، والهاربون �سيتم 

�سلبهم، بال اأي جمد اأو كرامة اأو �سرف.
الطريقة التي كان يتحدث بها كاأنه مل ين�ساأ �سمن عائلة نبيلة بتاًتا، 
كان �سوقيًّا ولديه طريقة فو�سوية، ولكن مل ميانع قي�سر هذا اأبًدا، بل اإنه 
يحبه بطريقته الفو�سوية اأكرث من ان�سباطه، ويحب جموحه الالاإرادي، 
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كان يذكره بنف�سه قبل ع�سرين عاًما، عندما كان يف اأوج �سبابه، بالرجل 
الذي ل يهتم بالقوانني ول القيود.

الطبيب  على  اعر�سهم  وقال:  اجلالد  اإىل  اأنطونيو�س  ماركو�س  نظر 
الليلة.

الة تقرتب من بعيد، كانت رايتهم تتو�سح بالأحمر  ثم �سمع �سوت خيَّ
وعليها الن�سر الذهبي املنق�س، عربوا البوابة وطفق احلرا�س يرتقبونهم، 
لقد اأح�سروا امللك املنهزم؛ فر�سن جرتيك�س، اقرتب ماركو�س اأنطونيو�س 
ل قائدهم من على �سهوة فر�سه، وخلع خوذته،  ورمق قائدهم وابت�سم، ترجَّ

كانت مالحمه �سلبة وجدية، اقرتب منه مارك اأنتوين وقال بابت�سامة:
فليحَي قائد الفيالق ال�سمالية، األك�سيو�س كورنليو�س. -

بادله األك�سيو�س بابت�سامة طفيفة واأردف:
امللك  - جرتيك�س  فر�سن  اأح�سرت  لقد  اأنطونيو�س،  ماركو�س  فليحَي 

الغايل.
نعم، قي�سر بانتظارك. -
ا،  - ثم نظر اإىل عدد اخليالة ومل يكن عددهم يتعدى الثالثني جنديًّ

فا�ستطرد:
هل كانت معركة �سارية؟ -
ولكن  - والعتاد،  اجلنود  من  الكثري  فقدنا  الكمائن،  لنا  ن�سبوا  لقد 

كانت تلك اآخر قواتهم، وا�ستطعنا اأ�سر اأكرث من ع�سرة اآلف منهم، 
رجاوؤه  وكان  ملكهم،  ا�ست�سلم  النهاية  ويف  وجنود،  وكهول  ن�ساء  من 

الوحيد هو مقابلة قي�سر.
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اإذا  - طائلة  ثروة  قي�سر  يحقق  �سوف  عبد!  اآلف  ع�سرة  لالآلهة!  يا 
عر�س العبيد يف الأ�سواق الرومانية ت�ستطيع اأن ت�سدد ديون روما اأن 

اأراد ذلك.

مل يعلَّق األك�سيو�س، ثم ابت�سم ماركو�س اأنطونيو�س كالثعالب و�ساأل:

واأنت؟ -

مل يفهم األك�سيو�س �سوؤاله، عقد حاجبيه وقال: اأنا ماذا؟

اأمل جتد بني الأ�سريات من تقع يف حبك؟ -
قلت لك للمرة الألف، اأنا رجل متزوج. -
ومل  - �سنني،  ثماين  منذ  حرب  يف  نحن  اإلهي!  يا  روما.  يف  وزوجتك 

تلم�س فيها امراأة، اأي نوع من الرجال اأنت؟

قال: رجل متزوج. هذا النوع ُيظلم كثرًيا يف احلرب.

اأطلق ماركو�س اأنطونيو�س �سحكة وقال:

ال�سيوف  - اإل  فيها  اأرمق  ل  �سنوات  ثماين  روما،  اإىل  للذهاب  اأتطوق 
والدروع والأ�سالء املتطايرة.

ثم �سحب نف�ًسا اإىل �سدره بابت�سامة حاملة وا�ستطرد:

اأمتنى فقط لو اأين الآن يف روما، يف حو�س ماء �ساخن مفعم بالورود  -
والروائح الزكية، اأتنف�س هواًء نقيًّا غري ملوث بالدماء، ثم اأ�سعد اإىل 

قمة الكابيتول واأتبول على العامل.
متتلك خياًل جاحًما، لكن اأر�س الواقع �سلبة و�ستك�سر عنقك. -
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اإن العواقب غري هامة، طاملا الفعل خارًجا عن اإرادة حرة، ول ت�سوبها  -
�سائبة.

اأين در�ست الفل�سفة بحق الآلهة؟ -
اأبي عليه اللعنة، كان يجعلني اأقراأ بال�ساعات. -
من رحمة الآلهة اأنك مل ت�سبح فيل�سوًفا. -
كنت اأقراأ يف ال�سباح وامل�ساء، حتى اكت�سفت مواهب اأكرث اإمتاًعا. -

ابت�سم األك�سيو�س وقال:

هذا  - من  اأن�سحب  فاأنا  موهبة،  العامل  على  التبول  ت�سمي  كنت  اإذا 
النقا�س.

اأ�ستطيع اأن ابتلع غالوًنا من اجلعة كل ثالث دقائق، تلك هي موهبتي  -
اأنا مليء باملواهب ولكن ل  اإلهي!  اأنني و�سيم... يا  الأف�سل، بجانب 

ر ذلك. اأحد يقدِّ

قال األك�سيو�س مازًحا:

ا! هل فكرت يف العمل يف حانة  - يا لها من مواهب مثرية لالهتمام حقًّ
اأو ماخور وتلتفت اإىل مواهبك الفذة قلياًل؟

اأنت ت�ستهزئ بي الآن لكنك مل ت�ساهدين يف حانة من قبل، اإن َت�سنَّت  -
ر تلك املوهبة. يل الفر�سة ف�سوف اأجعلك ت�ساهد لعلك تقدِّ

و�سع األك�سيو�س يده على فم اأنطونيو�س واأردف:

ح�سًنا، ا�سمت الآن، اأغلق فمك وا�سرتِخ قلياًل، اأنت ترثثر اأكرث من  -
الالزم.
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ثم �ساأل: اأين قي�سر؟
اأجاب ماركو�س اأنطونيو�س:

قي�سر يف خمدعه، �سوف اأنبئه بح�سورك. -

قبل �سهر من الآن.
قاعة وا�سعة غائرة مدعومة باأعمدة نا�سعة بي�ساء تو�سحت بالأحمر 
ت املقاعد املدرجة على جانبي القاعة مب�سافات مت�ساوية،  والذهبي، ارت�سَّ
ويف نهاية القاعة ينت�سب ثالثة مقاعد عالية متتاز ب�سعار الن�سر الذهبي 
الذي لح فوقها مرفرًفا كاأنه ن�سر حقيقي، كانت تلك املقاعد تخ�س ممثلي 
املجل�س،  �سيوخ  وروؤ�ساء  الرومانية  الدولة  ل  وَقَنا�سِ الثالثية،  احلكومة 
وماركو�س كرا�سو�س، كانت  وبومبايو�س ماجنو�س،  يوليو�س قي�سر،  وهم 
املقاعد فارغة اإل من مقعد بومبايو�س ماجنو�س، كان هو من تبقى ليحكم 
جمل�س ال�سيوخ، كانت القاعة الوا�سعة متتلئ بال�سو�ساء وال�سخب، كان 
كل من يف القاعة من �سيوخ يرتا�سقون بال�سب وال�ستائم، تختلف رغباتهم 
وو�سائلهم واأهدافهم وكل منهم يحاول اإثبات راأيه يف غوغاء مليئة بالزيف 

وال�سراخ.
�ساح بومبايو�س:

�سمًتا. -
قالها و�سمت كل من يف القاعة، كان بومبايو�س يف العقد ال�ساد�س من 
عمره، اإل اأن وجهه يقول عك�س ذلك، كان و�سيًما واعًدا كال�سباب، وعيناه 
تلمعان كالقط، حافظت حروبه على ر�ساقته و�سالبته، قبل اأن ين�سم اإىل 
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جمل�س ال�سيوخ كان قائد جي�س �سول الأول والذي كان يلقبه �سيوخ املجل�س 
وعامة ال�سعب باأ�سماٍء عدة، كالدكتاتور والطاغي والدموي املجنون، حيث 
دخل بجي�سه اإىل �سيوخ املجل�س وو�سع رهًطا من اجلنود على راأ�س �سيوخ 
قوائم  ل�سقت  روما  حوائط  وعلى  واأفعالهم،  اأقوالهم  لرياقب  املجل�س 
يعاونهم يكون خائًنا لروما، ويف  باملعار�سني واعتربهم خائنني وكل من 
تلك الظروف الع�سيبة ن�ساأ العهد، عهد مقد�س بالدم بني يوليو�س قي�سر 

وبومبايو�س ماجنو�س، عهد مل ُيك�سر حتى الآن.
رمق بومبايو�س �سيوخ املجل�س بنظرٍة، ثم اأ�سار بعينيه اإىل كاتو واأردف:

تف�سل يا كاتو، كلي اآذان م�سغية، املجل�س �سي�سمعك. -
ع�سبيتان،  يدان  ولديه  رفيًعا،  الرابع،  العقد  منت�سف  يف  كاتو  كان 
تنبثق العروق من مع�سميه ورقبته، وله عينان بارزتان، كان من حمامي 
وتداول  لروما  العامة  امل�سلحة  ت�سب يف  ومبادئه  اإخال�سه  وكل  العامة، 
لالإمرباطورية،  ا  تامًّ ا  رف�سً ا  راف�سً كان  اجلمهورية،  اأفراد  بني  ال�سلطة 
خا�سة بعد ما �ساهده من اأفعال �سول الإجرامية، وقف كاتو وتنحنح، ثم 

نظر اإىل بومبايو�س ماجنو�س وقال:
حتياتي اإىل القن�سل العظيم بومبايو�س ماجنو�س، لدي �سوؤال لك،  -

هل ت�سمح؟
خرًيا  ينطق  ل  كاتو  اأن  يعلم  فهو  �سامتة،  للحظات  بومبايو�س  رمقه 

اأبًدا، ثم اأردف:
تف�سل يا كاتو. -

قال كاتو:
اأرمق تلك املقاعد اخلاوية الآن واأت�ساءل، ملاذا تظل خاويًة دائًما؟« -
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ثم اأ�سار اإىل املقعد الأول وا�ستطرد:
واملتمردين  - العبيد  امل�سكني، مات يف حربه �سد  ماركو�س كرا�سو�س 

اأجد  واأنا  بحق،  عظيًما  قن�ساًل  كان  بوح�سية،  �سبارتاكو�س  وقتله 
اأعتقد، ولكن ما عذر �سديقك و�سريكك  املوت عذًرا كافًيا على ما 

يف احلكم؟
ثم قال بنربات حتمل ال�ستهزاء:

ابن فينو�س، ابن اإينيا�س البطل كما يلقبه البع�س، غايو�س يوليو�س  -
األ يكفيه ثماين �سنوات من احلروب  اإىل روما؟  قي�سر، مِل ل يعود 
غري امل�سروعة، لقد انتهت بالد الغال منذ وقت لي�س بقليل، ملا يظل 

كر�سيه خالًيا لثماين �سنوات ويحمل لقب قن�سل حتى الآن؟
ثم رمق ال�سيوخ بنظرٍة طويلة، وقال بحدة:

واأ�سبح  - الغايل  ال�سعب  دماء  خلف  كالذئب  نف�سه  قي�سر  اأطلق  لقد 
فاح�س الرثاء من وراء حليهم وذهبهم وعبيدهم، اأيخفى عليكم اأن 
اأطفاًل،  قتل  م�ساملة؛  قًرى  وهاجم  كلتي،  األف  ثالثمائة  قتل  قي�سر 
ورمل زوجات، و�سرد عائالت وحرق قًرى عن بكرة اأبيها، قًرى م�ساملة 
تدفع ال�سرائب للدولة الرومانية؟ األ يحمل يف قلبه ذرة من الت�سامح 

والراأفة؟ اللعنة عليكم جميًعا، اللعنة على �سمتكم قبل حديثكم.
�ساح  موؤيد،  اإىل  معار�س  من  ال�سيوخ  بني  ال�سخب  كلماته  اأثارت 

اجلميع بغ�سب، وقف بوبليبو�س وقال لكاتو:
تلك الطريقة التي ت�سكر بها جرنال روما العظيم يوليو�س قي�سر؟ يف  -

خالل ثماين ال�سنوات اأر�سل قي�سر مائة األف عبد اإىل روما، هل هذا 
جزاوؤه يف النهاية؟
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ولقد  قي�سر،  ليوليو�س  املوؤيدين  املجل�س  �سيوخ  اأحد  بوبليبو�س  كان 
اأثارت كلماته اللغط بينهم، غ�سب �سي�سرو، فقال:

ملاذا ي�ستمر يوليو�س قي�سر يف ال�سراع والنزاع؟ حتى اإنه مل ي�سدد  -
فل�ًسا واحًدا من ديون روما حتى الآن، اأ�سبح ميلك من الرثوة والذهب 
ما يجعله ملًكا، فلما ل يعود اإىل روما كع�سو يف جمل�س ال�سيوخ؟ اإنه 
يريد اأن ي�سرتي التاج والعر�س، اإمنا اأرى قي�سر �سول الثاين، يريد 

تدمري اجلمهورية ويحكم روما كديكتاتور حقري.
يكره  الغال،  بالد  يف  وحربه  قي�سر  معار�سي  اأ�سد  من  �سي�سرو  كان 
قي�سر ويحب روما، يرى يف اجلمهورية اخلال�س، واأن ما يفعله قي�سر ما 

هو اإل بداية لبناء اإمرباطورية يحكمها كملك وديكتاتور.
وما هي مطالبك يا �سي�سرو؟ -

قالها بومبايو�س ماجنو�س.
اأطالب بتفكيك جي�س يوليو�س قي�سر وت�سريحه، واإنهاء حكمه على  -

اخليانة  تهمة  وتوجيه  ا�ستدعاوؤه  يتم  واأن  احلال،  يف  الغال  بالد 
وجرائم حرب اإليه، وك�سره لقانون روما املقد�س.

موؤيد  بني  املجل�س  انق�سم  اأكرث،  و�سياحهم  ال�سيوخ  اأ�سوات  ارتفعت 
عاٍل هز  ب�سوٍت  ماجنو�س  بومبايو�س  قال  معار�س،  وبني  وكاتو  ل�سي�سرو 

اأرجاء املجل�س:
�سمًتا الآن. -

�سمتوا، ثم ا�ستطرد بعدما هداأت نرباته:
احلمقى  - من  جمموعة  تريدونه؟  الذي  املجل�س  هو  هذا  ا،  جدًّ جيد 

ي�سيحون يف غوغاء كالقرود التي تتعارك على موزة، جميع خطبكم 
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اأيها النبالء، ولكن دعوين اأوجه  متلوؤها احليوية واحلما�س كالعادة 
اإليكم بع�س الأ�سئلة اأوًل، من منكم قد �ساهد حرًبا؟ من منكم قاد 

جي�ًسا؟ من منكم تلقى رحًما اأو �سهًما طائ�ًسا؟
ثم �ساح: ل اأحد! قي�سر كان كرمًيا مع ال�سعب، يحب روما كما تفعلون، 
يحب ال�سعب كما تفعلون، األ ت�سمع اآذانكم الأ�سوات التي تهتف با�سمه يف 

�سوارع روما؟ اإن ال�سعب هو الذي يحكم ولي�س اأنتم اأيها النبالء.
قال �سي�سرو:

نحن الأر�ستقراطيني ل ن�ستطيع مبفردنا التغلب على قي�سر وجي�سه،  -
بومبايو�س،  يا  عنه  تخلَّ  ذلك،  ميكنهم  وحدهم  وجنودك  اأنت  ول 
تخلَّ عنه وحتالف معنا، فاأنت الرجل الأول يف روما، اأنت من يحبه 
ولي�س هذا �سحيًحا،  الآن  قي�سر  با�سم  يهتفون  اإنهم  بحق،  ال�سعب 
الديكتاتور  قاتل  احلقيقي،  روما  رجل  با�سم  يهتفوا  اأن  الأوىل  فمن 

�سول وحمرر روما من ال�ستعباد.
األقاها و�ساد ال�سمت املكان.

اأ�ستطيع  - اأ�سبعي  من  فباإ�سارة  النبالء،  اأيها  اإليكم  بحاجة  ل�ست 
الألب،  اإىل  روما  من  ال�سوارع  ومتالأ  اإ�سبانيا  من  فيالقي  حتريك 

و�سحق قي�سر كح�سرة ل قيمة لها، لكني لن اأفعل.
اأنت تبدي م�سلحتك  - اأجل جوليا ابنة يوليو�س قي�سر؟  كل هذا من 

ال�سخ�سية على م�سلحة روما.
يوليو�س قي�سر قن�ساًل يف جمل�س  - اأ�سبح  اأن  األقاها كا�سيو�س، منذ 

ال�سيوخ وهو يكنُّ له الكره ال�سديد، لأنه �سرق حب العامة، وا�ستطاع 
اأن يتقرب اإىل ال�سعب والعامة اأكرث من اأي �سخ�س اآخر.

�ساح بومبايو�س بغ�سب عارم:
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اإن  - بالآلهة  واأق�سم  القذر،  ا�سمها من فمك  تنطق  اأن  لك  اأ�سمح  لن 
تكررت ف�سي�سبق �سيفي ل�ساين.

بهتت كلماته كا�سيو�س، فاآثر ال�سمت وجل�س، فقال كاتو:
الذي  - �سديقك  ي�سبح  مل  فهو  تقلق،  اأن  عليك  يجب  بومبايو�س، 

تعرفه، اإن ثماين �سنوات من احلرب كفيلة بتغيري اأي رجل كان يقاتل 
وحده  له  التام  ولوؤهم  واأ�سبح  اأجورهم  �ساعف  لقد  مع جحافلك، 

دون روما.
�ساأوفر علينا الكثري من اجلدال والنقا�س غري املجدي، اأنا وقي�سر  -

اإنه  منكم،  اأحد  اأي  من  اأكرث  اأعرفه  مقد�س،  دماء  بعهد  اأ�سدقاء 
حمارب قوي وابن خمل�س ونبيل لروما وللجمهورية.

وت�ساوؤلت عدة، كان  يتخلله همهمات  ال�سيوخ  �سامخ بني  �ساد �سمت 
ا، هو يعلم اأن  ا جمًّ بومبايو�س ماجنو�س يحب جوليا ابنة يوليو�س قي�سر حبًّ
يوليو�س قي�سر ارتكب الكثري من اجلرائم والب�سائع، ولكنه احلب، ذلك 
الذي يجعلنا نرتكب احلماقات، مل يكن يت�سور بومبايو�س ماجنو�س بعد 
ما �ساهده يف احلروب من فظائع اأن يدق قلبه ل�سخ�س قط، ظن اأن قلبه 
قد مات مع كل حرب خا�سها، مع كل �سخ�س مات ب�سيفه، ولكن خرجت 
مل  وعقله،  وحياته  قلبه  �سيء،  ُكل  على  وا�ستحوذت  الال�سيء  من  جوليا 
عندما  و�سغفه  حبه  وت�ساعف  جوليا،  ع�سق  كما  امراأة  بومبايو�س  يع�سق 
عرف اأنها �سوف ت�سع مولودها الأول هذا ال�سهر، وجميع من يف جمل�س 
يوليو�س قي�سر من  اإجراء �سد  اأخذ  يريد  بومبايو�س ل  اأن  يعلم  ال�سيوخ 

اأجل زوجته جوليا.
�سق �سوت كاتو جتاليد الهدوء:
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اأرجوك يا بومبايو�س، فكر يف الأمر ولو قلياًل، ول تن�َس اأن بالع�سبة  -
نحافظ على الدولة، ل تفكر بعواطفك ودع القرار ال�سائب يرفرف 

يف ال�سماء معلًنا عن احلقيقة املرة.
ت�ساءل بومبايو�س:

اأي حقيقة يا كاتو؟ -
احلقيقة التي ل تخفى عن كل اجلال�سني هنا، احلقيقة التي ت�سرق  -

كال�سم�س يف ال�سماء ويراها كل من يجل�س هنا.
األقى اإليهم بومبايو�س نظرة ثم ت�ساءل:

وما احلقيقة التي تباينت لكم كال�سم�س وك�سفت عندي؟ -
قال كا�سيو�س: احلقيقة هي اأن قي�سر اأ�سبح قوة ل ن�ستطيع الوقوف 
يحبه  اأوامره،  حتت  وجحافلك  الغال،  بالد  ذهب  بيده  اأ�سبح  اأمامها، 

ال�سعب عن جهل ما يخفى عنهم.
ت�ساءل بومبايو�س:

وما يخفى عن ال�سعب يا كا�سيو�س؟ -
اأن يوليو�س قي�سر ما هو اإل ذئب �ساٍر، ا�ستحال الدماء الغالية، ك�سر  -

القوانني املقد�سة، ي�سعى لبناء مملكة اأو اإمرباطورية، يكون هو فيها 
امللك، وال�سعب يكونون هم العبيد.

ثم قال �سي�سرو:
ولالأ�سف يا بومبايو�س، مل يفعل يوليو�س قي�سر ما ينفي التهامات  -

املوجهة اإليه اأمام املجل�س، ول تن�َس اأن املجل�س يتحدث با�سم ال�سعب، 
وال�سعب هو من يحكم، وحكمه قانون ل يجوز ك�سره.

اأردف كاتو:
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عندما اأفكر يف الأحداث التي حتدث الآن، ي�سيبني الفزع والرعب،  -
بال  راأ�سي  يف  يدق  املعابد،  كناقو�س  الروؤى  كما  الذكريات  وتاأتيني 
اأتذكر  اإىل روما،  اأتذكر عندما انت�سر �سول يف حربه وعاد  هوادة، 
جمل�س  على  قوانينه  فر�س  وكيف  املجل�س،  �سيوخ  اأفواه  كمم  كيف 
ال�سيوخ، اأتذكر كلمته اللعينة كاأنه قالها البارحة »كلمتي هي قانون 
روما اجلديد«، ثم تاأتيني الروؤى اأن قي�سر يدخل روما بعد اأن ينت�سر 
على  اأحد  يجروؤ  ل  ثم  املجل�س،  اأر�س  اإىل  بجنوده  يدخل  الغال،  يف 
التحدث قط، هذا ما ت�سمونه اجلمهورية؟ هل هذا ما يريده ال�سعب 
ا؟ حتى اإن كان ال�سعب يحب قي�سر، فاإنه يجهل ما يرتتب عليه  حقًّ

هذا.
�سمت بومبايو�س للحظات طالت، ثم قال:

اأ�ستطيع تفهم  - النبالء مفهوم،  اأيها  ا�ستمعت ما يكفي، خوفكم  لقد 
حب  عن  ينبثق  خوف  وهو  قي�سر،  مهاجمة  يف  واندفاعكم  خوفكم 

ا، لكن قي�سر لي�س ب�سول. روما واأقدر ذلك حقًّ
قال كا�سيو�س:

حربه  - يف  قي�سر  �سديقك  بومبايو�س،  يا  احلذر  اأخذ  املرء  على 
اأنبل  بتحويل  كفيلة  �سنوات  وثماين  �سنوات،  ثماين  من  ال�سرو�س 
جنوده،  بني  كامللك  اأ�سبح  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  اأحقرها،  اإىل  الرجال 

كيف تثق يف رجل ملك ُكل �سيء بعدما كان ل ميلك �سيًئا؟
ثم اأ�ساف �سي�سرو:

اأنت تعلم يا بومبايو�س كيف بداأ �سول يف ال�سعود اإىل ال�سلطة، تعلم  -
كيف كانت حروبه التو�سيعية با�سم روما وبا�سم املجد وباأ�سماٍء عدة، 

وما اأ�سبه اليوم بالبارحة، وما اأ�سبه �سول بيوليو�س قي�سر.
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اأردف بومبايو�س يف حماولة لتهدئة ال�سيوخ:
اأ�ستطيع اأن اأ�سمن لك يا �سي�سرو باأن عهد �سول لن يتكرر جمدًدا،  -

كنت  اأنني  تعلمون  جميعكم  ال�سيوخ،  اأيها  اأنتم  النبالء،  اأيها  اأنتم 
تقريًبا،  �سيء  ُكل  على  فيها  ح�سلت  ل�سنوات،  �سول  جلي�س  قائًدا 
الذهب واملجد والن�ساء، ولكني مل اأوافق على اأن يحكم �سول كملك 
اأو ديكتاتور، اأنتم تعلمون اأنني اأحب روما اأكرث من اأي �سيء، تعلمون 
كيف اأقد�س القانون الروماين، اأن القانون عندي هو العقيدة التي ل 

ي�ستطيع اأحد تخطيها اأو امل�سا�س بها.
ا ماذا حتب  - جميعنا نعلم كم حتب روما يا بومبايو�س، ولكن نعلم اأي�سً

اأكرث من روما.
قالها كاتو ثم جل�س.

انفعل بومبايو�س ب�سراوة:
لقد اأخذت روما مني ُكل �سيء، اأخذت �سبابي وقوتي، لثالثني عاًما  -

اأخو�س احلروب من اأجل روما، كدت اأن اأُقتل اآلف املرات من اأجل 
اأيها  اأنتم  فعلتم  ماذا  روما،  اأجل  من  والدموع  الدماء  ذرفت  روما، 
مطلًقا،  �سيًئا  تفعلوا  مل  �سيء،  ل  اأخربكم،  دعوين  لروما؟  النبالء 
روما  مني  تريد  ماذا  اأكرث،  ل  ال�ساردة  كالكالب  نباحكم  تطلقوا 
بني  اأيامي يف هدوء  اآخر  اأعي�س  اأن  األي�س من حقي  اأكرث من هذا؟ 
يدي زوجتي وطفلي؟ اللعنة عليكم، اللعنة عليكم جميًعا، اللعنة على 

قي�سر وحروبه، اللعنة على روما.
كان ل بد من حلظة لالنفجار، ل�سنوات كان يتحمل بومبايو�س كلمات 
يوليو�س  �سلطة  من  يحد  اإجراء  اتخاذ  من  بد  ل  باأنه  و�سكواهم  ال�سيوخ 
قي�سر، ولكن كيف؟ لي�س بيده اجليو�س الكافية ول القوة ليفعل هذا، لقد 
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كان  ولكن  وال�سلطة،  العامة  وحب  اجليو�س  �سيء،  ُكل  منه  قي�سر  �سرق 
بيده من اأغناه عن هذا كله وهو جوليا، كانت جوليا هي عزاءه الوحيد يف 
تلك العا�سفة املتالطمة، مل يكن لديه م�سكلة اأن يرتك ُكل �سيء برمته، 
اجليو�س وال�سلطة وجمل�س ال�سيوخ، ليحظى فقط بلحظة هادئة مع زوجته 
احلرب  اأيام  وتن�سيه  بقوة  حتت�سنه  يديها  بني  اأو  الكابيتول  فوق  جوليا 
العجاف، هذا كل ما كان يحتاجه، ركن هادئ يق�سي فيه اأيامه املتبقية 

يف �سالم.
اقرتب كاتو من بومبايو�س، وقال ب�سوٍت خفي�س:

اأتفهم غ�سبك يا بومبايو�س، لكننا هنا جميًعا اأ�سدقاوؤك يف �سفك  -
اأنت  كله  ذلك  وفوق  واأخالقك،  �سفاتك  يف  نبيل  رجل  لأنك  نحبك 
رجل حمارب وتتطلع اإىل احلرية كما نتطلع، اإن فاز قي�سر يف حربه 
يف بالد الغال ف�سوف ميتلك ُكل الذي يوؤهله لأن يكون ديكتاتور روما 
القادم، الفيالق والذهب وحب العامة ووفاء القادة، رجل كهذا علينا 

اأخذ احليطة يف اأمره.
وماذا تريد مني اأن اأفعل يا كاتو؟ -
الغايل  - وامللك  الغال،  الأخري يف بالد  اأخذ معقله  و�سك  قي�سر على 

فر�سن جيرتيك�س جمع كل القبائل الغالية حتت رايته، للتحرك نحو 
اإلي�سيا.

كم عدد جنوده؟ -
فعدد  - الغايل،  ال�سعب  �سفوف  نقي�س  على  جندي،  األف  اأربعون 

جنودهم يتخطى املائة واخلم�سني األًفا.
لكن جحافل يوليو�س قي�سر وقادة الفيالق لهم ا�سرتاتيجية مزدوجة  -

تنح�سر بني الهجوم والدفاع، وال�سعب الغايل ل يحمل ا�سرتاتيجية 
ويف  منظمة،  وغري  ع�سوائية  حروبهم  قادة،  ول  منظمة  �سفوًفا  ول 
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تلك املقارنة لن ينهزم قي�سر ب�سهولة.
دعنا فقط ناأمل اأن يخ�سر قي�سر هذه املرة. -
ل اأحد يعرف نتيجة احلرب، ولكن دعني اأوؤكد لك، قي�سر لن يخ�سر  -

حربه.
اأردف كاتو بنربات ميلوؤها القلق:

اأن  - عليك  ال�سيوخ،  جمل�س  من  املتبقي  القن�سل  اأنت  بومبايو�س،  يا 
�سوف  اأنه  بالآلهة  اأق�سم  احلرب،  هذه  قي�سر  ربح  اإذا  �سيًئا،  تفعل 

ي�سبح �سول الثاين.
اتركه يا كاتو، فاإذا خ�سر قي�سر هذه احلرب ولقي حتفه ف�سيطفئ  -

�سول القادم نف�سه، ولن نحتاج اإىل خو�س معركة ل نعلم عواقبها.
اأن بومبايو�س  تاأكد  كان هذا كافًيا لري�سي كاتو، اطماأن قلبه عندما 
فكرة  يرف�س  بالأحرى  اأو  قي�سر،  حول  و�سكوكهم  خوفهم  ي�ساطرهم 

ا قاطًعا، وكان هذا كافًيا... حتى الآن. الإمرباطورية رف�سً

ا يف مهارات الكالم، در�س الفل�سفة واملنطق واملعرفة  كان ماهًرا جدًّ
لإقليد�س واأر�سطو، كان يعرف عن ال�سعر وكان يحفظ اأ�سعار هومريو�س 

وبندار جيًدا، كان يتاأهل لي�سبح يوًما ع�سًوا يف جمل�س ال�سيوخ.
كان بروتو�س �سابًّا يف منت�سف العقد الثاين له �سعر طويل بلون بني 
منطفئ، وعينان زرقاوان متوهجتان، وجهه هادئ وكئيب اإىل حد كبري، 
كان يرتدي موؤخًرا رداء �سيوخ املجل�س الأبي�س وفوق الأبي�س ال�سايف �سال 
ع بالذهب، كان يجل�س معهم يف املجل�س، ي�ستمع وي�ستمع ول  اأحمر مر�سَّ
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فيها  ويتعلم  اإل  الرثثار، كان ل يرتك فر�سة  النوع  يكن من  يتحدث، مل 
يف  اإل  الكالمية  مهاراته  ُيخرج  ل  الوقت،  معظم  �سامًتا  كان  ما،  �سيًئا 

الوقت املنا�سب، ويف معظم الأوقات كان يقراأ اأو يكتب.
اأبعد حد،  اإىل  القراءة  منغم�ًسا يف  وكان  املنزل  باحة  كان جال�ًسا يف 
اأ�سوات  ي�سمع  اأن  اأ�سابعها خ�سية  اأطراف  ورائه مت�سللة على  جاءت من 

خطواتها، اقرتبت منه وو�سعت يديها على عينيه وقالت:
عليك بالتنبوؤ، من اأنا؟ -

ابت�سم بروتو�س واأردف:
ح�سًنا... لعلني �ساأقول نف�س الإجابة يف ُكل مرة، اأنِت زوجتي العزيزة  -

بور�سيا، �سحيح؟
كانت بور�سيا ابنة عم لربوتو�س، كانت فتاة يف عقدها الثاين، جميلة 

كالقمر كما ي�سفها بروتو�س دائًما، مرحة وب�سو�سة الوجه.
جل�ست بجواره وقالت:

هذا �سحيح ككل مرة، ماذا تقراأ؟ -
قوانني اأفالطون. -
هل اأكملت قراءته؟ -
اقرتبت من اإنهائه. -

اأم�سكت بور�سيا الكتاب من يده واأردفت: وماذا تعلمت؟
منذ ثالث اأ�سابيع واأنا اأقراأ الكتب الفل�سفية لأفالطون ومنها؛ قوانني  -

ورمبا  �سقراط،  ودفاع  اأفالطون،  وكهف  واجلمهورية،  اأفالطون 
ا  اأفالطون جمهوريًّ كان  النهاية،  الدولة يف  ما حتتاجه  اإىل  تو�سلت 

بكل تاأكيد، ولعلى اأحمل وجهة نظر خمتلفة قلياًل.
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وما هي يا بروتو�س؟ -
بد من  - ول  الذريع،  بالف�سل  عليها  الدميقراطية حمكوم  اأن  اأرى  اأنا 

وم�ستنري،  عاقل  ديكتاتور  بذكاء،  الدولة  يدير  لمع  ديكتاتور  وجود 
يقمع  ومتى  الفقراء  ين�سر  متى  مينع،  ومتى  يعطي  متى  يعرف 

ا يف اتخاذ القرارات. الأغنياء، فالدميقراطية تعطي للفا�سلني حقًّ
اأغلقت بور�سيا الكتاب وابت�سمت وعقدت حاجبيها ثم قالت:

ل تدع اأبي كاتو ي�سمعك، واإل ف�سوف يقتل ابن اأخته الوحيد، وزوجي  -
العزيز.

�سحك بروتو�س وقال:
عمي كاتو متع�سب للجمهورية اإىل اأبعد حد ولكنه ُيحب عائلته اأكرث  -

من اأي �سيء.
ت�ساءلت: اأنت يا بروتو�س، �ساب رائع ولكن ملاذا دائًما ت�سعر بالأ�سى؟

اأجاب بروتو�س:
اتباع  - اأحب  ول  عقالنيًّا،  رجاًل  اأكون  اأن  دائًما  اأحاول  اأنا  ح�سًنا... 

امل�ساعر اأو اإظهارها.
األي�س الأ�سى من امل�ساعر؟ -
بلى! ولكن لكل قاعدة �سواذ، ولكل ا�ستثناء هدًفا، قال اأحد الفال�سفة  -

يوًما، اإن ال�سعور بالأ�سى �سالح ذو حدين، اإما اأن يحطمك واإما اأن 
يجعل منك فيل�سوًفا.

فكرت بور�سيا قلياًل، ثم قالت:
يكفي،  - ل  وحده  فالأ�سى  بروتو�س.  يا  البتة  م�ستحيل  �سيء  هذا 

فالإن�سان ت�سيطر عليه الطبيعة احليوانية البحتة املتقلبة، وتتمثل يف 
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ا، واأعتقد اأن  احلب والكره وال�سمئزاز، حتى ممار�سة اجلن�س اأي�سً
كل هذا يعد اندراًجا يف بحريات العاطفة الالمنتهية.

ابت�سم بروتو�س واأُعجب بردِّ بور�سيا، ثم اأردف:
اندراج اآثم، ل ينتج عنه �سوى املزيد من مناه�سات العقل، وتقدي�س  -

كل ما هو فاٍن.
اأنت تتحدث عن العقل يا بروتو�س، العقل مادة، وكل مادة فانية. -

�سحك بروتو�س وقال:
يبدو اأن اأ�ستاذك يف الفل�سفة قد اأح�سن تعليمك يا بور�سيا. -

ثم ا�ستطرد بنربات حتمل �سيًئا من املرح غري العتيادي:
اإمنا  - النابغة،  الفيل�سوفة  اأيتها  كمادة  العقل  عن  اأحتدث  ل  ولكني 

اأحتدث عن التاأثري، يظل تاأثريه موجوًدا على مر الع�سور والأزمنة، 
فلم اأَر عقاًل يعمل اإل وكان له تاأثري ملحوظ يف م�سار الب�سرية باأكملها.

اأطلقت بور�سيا �سحكة قبل اأن تردف:
ى العامل فل�سفتك، َف�سُيقبل اجلميع على النتحار. - اإْن تبنَّ
لن ي�سكلوا فرًقا. اإن العامل غبي، وهذا هو ُلب الق�سيدة. اإن قد�س  -

الإن�سان فاٍن ف�سيكون م�سريه الفناء بكل تاأكيد.
اقرتبت منه ومل�ست وجنته باأناملها وقالت:

وهل ي�ستطيع بروتو�س الو�سيم، اأن يعي�س يف عامل فارغ؟ -
ابت�سم:

بكل  - بالأغبياء  مليء  عامل  من  اأف�سل  فارغ  عامل  بور�سيا،  عزيزتي 
تاأكيد.
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يف  - عقلك  يقد�س  من  جتد  فلن  وحيًدا،  العي�س  ا�ستطعت  واإن  حتى 
النهاية.

العقل لي�س بحاجة للتقدي�س يا بور�سيا، فكل مقد�س هو مقد�س واإن  -
مل يتم تقدي�سه.

ح�سًنا، اأنا اأتفهم هذه الفل�سفة. ولكن األي�ست العقول مت�ساوية، والعقل  -
الب�سري مقد�ًسا يف كل حالته املختلفة؛ اإذا كان عقل فيل�سوف نبيل اأو 

عقل مزارع من العامة؟
ل!... ونعم يف نف�س الوقت. اإن الذكاء اأو الغباء هو �سيء غري اإرادي  -

حيز  خارج  ولكن  الت�سنيف،  حيز  يف  عقالنيًّا  يعد  وهذا  البتة، 
التفكري،  العقول ويت�ساوى  تت�ساوى  الت�سنيف ي�سبح الأمر خمتلًفا، 
فلكية  فل�سفة  تكون  لرمبا  وهذه  الإدراك،  م�ستوى  يف  تتفاوت  ولكن 
من  اخلروج  عند  اأنه  قوله  اأحاول  ما  ولكن  اإطالًقا،  حقيقية  غري 
بتاًتا،  اأكرث، ول جود للحقيقة املطلقة  حيز الت�سنيف تت�سح الأمور 
فال يوجد عقل غبي بن�سبة مائة يف املائة حتى واإن كان مزارًعا من 
الن�سب،  وترتاوح  نبياًل،  فيل�سوًفا  كان  واإن  كذلك  ذكي  ول  العامة، 
والقول الف�سل اأننا كلنا اأغبياء وحمقى ولكن باأ�سكال خمتلفة، وتلك 

طبيعة الب�سرية ككل.
يف  بروتو�س  مل�س  احلزن،  اأمارات  عليها  وبدا  قلياًل  بور�سيا  �سمتت 
وجهها ال�سيق غري املاألوف، مل يكن �سيء لُيحزن بور�سيا ول �سيء يجعلها 
عاب�سة، كانت مبت�سمة دائًما ويف اأي وقت، نظر اإليها بروتو�س يف عينيها 

وعبثت اأنامله بخ�سالتها يف حنان وقال:
ماذا بِك يا بور�سيا؟ -

قالت: ل �سيء.
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اأنِت جميلة حتى يف حزنك يا بور�سيا. -
ابت�سمت بور�سيا، ثم ا�ستطرد بروتو�س:

اأخربيني ماذا حدث جعلِك عاب�سة وحزينة بعد اأن كنِت تناطحينني  -
يف الفل�سفة؟

لقد علمت من اأبي اأنك �سوف ت�سافر اإىل قي�سر يف الغال، هل هذا  -
�سحيح؟

تنهد بروتو�س واأردف بابت�سامة:
ا اأبًدا. - كنت اأعرف اأن عمي كاتو ل يكتم �سرًّ

ثم داعب وجنتيها وا�ستطرد: لكن ل تخايف يا عزيزتي، لن ي�سيبني 
مكروه.

لكن ملاذا تريد ال�سفر يا بروتو�س؟ -
�سمت بروتو�س قلياًل، كاأنه يعود اإىل املا�سي، مرت ثواٍن قبل اأن يجيب:

كان  - �سغرًيا،  كنت  عندما  اأذكر  �سنوات،  ثماين  منذ  قي�سر  اأَر  مل 
قي�سر يف املنفى اأثناء ُحكم �سول، كانت ابنته جوليا اأعز �سديقة يل، 
وعندما عاد قي�سر من منفاه، ترعرعنا �سويًّا يف بيته، كان يحبني 
بقدر ما يحبها، ويف يوم كنت اأبكي، كنت طفاًل واأحتاج ملا يحتاجه 
�سدره  اإىل  قي�سر  �سمني  اليوم  ذلك  يف  الأب،  حنان  من  الأطفال 
ب�سدة واحت�سنني بني ذراعيه وقال يل: »ل تبِك يا عزيزي بروتو�س 
ت اأن تعطيني اإياه الآلهة«. كان قي�سر لطيًفا  فاأنت ابني الذي رف�سَ
ي�سعرين  مل  �سلبه،  ومن  له  كابن  يعاملني  كان  حد،  اأبعد  اإىل  معي 
قي�سر يوًما باأنني يتيم اأو لقيط، اأو حتى نغل، كان فقط اأبي واأنا ابنه 

من دون اإلقاء ت�ساوؤلت.
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ثم ابت�سم وا�ستطرد: والآن اأذهب اإليه، اأحييه يف انت�ساره الأخري، ثم 
ا اإىل روما بالن�سر واملجد. نعود �سويًّ

قالت بور�سيا:
لكنه مل يك�سب حربه بعد. -
من يعرف قي�سر، يعرف اأنه ل يخ�سر حربه اأبًدا. -

اأن تعيدك يل �ساملًا  اأدعو لك الآلهة  ابت�سمت بور�سيا واأردفت: �سوف 
يا بروتو�س.

اأعدِك اأن اأعود �ساملًا يا بور�سيا. -
قالها بروتو�س بيقني وثقة، ثم تناول الكتاب من يديها واأكمل قراءته.
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كانتا  عملهما،  مُتار�سان  بداأتا  ثم  وانحنتا،  اثنتان من اخلدم  دخلت 
هدية من قي�سر لبنة اأخته اآْتَيا، اإحداهما فتاة يف العقد الثاين والأخرى 
مالأت  �سفة،  ببنت  الثنتان  تنب�سا  ومل  احلجم  �سئيلة  �سمطاء  عجوز 

اخلادمتان احلو�س باملاء ال�ساخن وعطرتاه بالزيوت.
خلعت اآْتَيا �سرتتها و�ساعدتها اخلادمتان، كانت بي�ساء نا�سعة، ذات 
�سعر ك�ستنائي مميز مييل اإىل الأ�سقر الربتقايل، نزلت اإىل املغط�س، كان 
ا ومفعًما بالورود والروائح الزكية وخال�سة زهرة التوليب،  املاء �ساخًنا جدًّ
طته يف  وم�سَّ الأ�سقر  �سعرها  فاقرتبت، غ�سلت  اإىل اخلادمة  اآْتَيا  اأ�سارت 
�سمت، وكانت الأخرى ترثثر بال توقف عن يوليو�س قي�سر، عن و�سامته 
وب�سالته وعن �سجاعته املطلقة واأنه ل يعرف اخلوف يف املعارك، ومل تلِق 

اآْتَيا باًل ملا ترثثر به اخلادمة.
من  جويل  عائلة  كانت  لقرون  جويل،  عائلة  من  تنحدر  اآْتَيا  كانت 
الهامة يف  واملنا�سب  ال�سيا�سة  يتقلدون  كانوا  روما،  النبيلة يف  العائالت 
وجريئة  ال�سجاعة،  اإىل حد  و�سريحة  للغاية،  ملوًل  ا  �سخ�سً كانت  روما، 
�سفر  ت�سرب خرب  لقد  بروتو�س،  ملقابلة  ت�ستعد  كانت  الفظاظة،  اإىل حد 
انت�سر اخلرب كالنار يف اله�سيم بني �سيوخ  اإىل يوليو�س قي�سر،  بروتو�س 
قد  التي  قي�سر  يوليو�س  زوجة  كالبورنيا  اإىل  وبالطبع  والنبالء  املجل�س 

تزوجها قبل �سفره اإىل الغال مبا�سرًة.
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وعندما �سارت نظيفة متاًما، خرجت من املغط�س، تناولت كاأ�س نبيذ 
املنع�س، ويف  النبيذ  وطفقت ترت�سف منه، كانت تغني وترق�س مع كاأ�س 
تناغم مع ال�سوء املنبعث من النوافذ انت�ست برحابة، رمقت انعكا�سها يف 
طت  املراآة. تقدمت اخلادمتان واأح�سرتا املنا�سف وطفقتا جتففانها. م�سَّ
العجوز  واقرتبت  كالذهب،  وملع  تاألق  حتى  ال�سفراء  خ�سالتها  الفتاة 
اإبطيها،  وحتت  اأذنيها  وراء  من  اليونان،  من  الآتي  بالزنبق  رتها  وعطَّ
وبني اأ�سابع يديها وقدميها، ثم لفحت ج�سدها برداٍء اأبي�س تناولته من 

خادمتها. 
�سغرية،  ماأدبة  كانت  وال�سمك،  امل�سوي  اللحم  رائحة  الرواق  فاح يف 
لكن متوقعة، ارتدت اآْتَيا الطبقة الداخلية من مالب�سها، ثم ارتدت ف�ستاًنا 
ا اأرجواينَّ اللون، واجتهت اإىل غرفة ال�سغريين، كان اأوكتافيو�س  حريريًّ
يف الثالثة ع�سرة من عمره يحمل �سعر اأمه الذهبي. ومل يكتِف بهذا، فقد 
وعلى  ذئبيتان،  عيناه  املالحظة،  وحاد  ذكيًّا  كان  وجراأتها.  حمل حدتها 
كانت  اآل جويل،  كاأنها من  تبُد  التي مل  اأوكتافيا  �سقيقته  النقي�س متاًما 
خ�سالتها بنية اللون، كانت تكرب �سقيقها اأوكتافيو�س بخم�س �سنوات، اإل 
اأنها مل حتمل ذكاءه ال�ستثنائي، كانت �سادقة وبريئة للحد الذي يجعلها 

ا... لي�ست من اآل جويل حقًّ
مًعا  منطفئ  اأزرق  لون  ارتداء  قررا  قد  واأوكتافيا  اأوكتافيو�س  كان 
تالألأت  بينما  اخلال�س،  كالذهب  اأوكتافيو�س  �سعر  تالألأ  اليوم،  هذا  يف 
الأحجار الكرمية على رقبة اأوكتافيا، رمقتهم اآْتَيا بتعبري الفتور اخلافت 

الذي اعتاد اأن يكت�سي وجهها معظم الوقت، ثم اأردفت:
ح�سًنا، يبدو هذا جيًدا اإىل حدٍّ ما. -

قال اأوكتافيو�س:
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ا يا اأمي. - نعم. تبدين جميلة اأي�سً
ابت�سمت ابت�سامة ك�سولة واأردفت:

�سكًرا يا عزيزي. -
عليكما  ثانًيا  الطعام،  اأثناء  حديث  ل  اأوًل  واأردفت:  اآْتَيا  تنحنحت 

النحناء لربوتو�س عند دخوله احرتاًما له...
قاطعها اأوكتافيو�س بحدة:

ل. بالتاأكيد لن اأنحني لأحد. -
قالت اآْتَيا ب�سرب يكاد ينفد:

التقاليد  - اإن بروتو�س يكربك بال�سن، عليك احرتامه واتباع  عزيزي 
اإنه �سوف ي�سحبك معه اإىل بالد الغال، لتقابل عمك  املعروفة، ثم 

قي�سر.
قال اأوكتافيو�س:

ماذا!... ملاذا؟ -
والعطايا  - الهدايا  عليه  �ستنهال  روما  اإىل  قي�سر  عمك  يعود  عندما 

من العامة والنبالء على حدٍّ �سواء، واأنت الآن يا عزيزي اأوكتافيو�س 
الوحيد الذي يحق له اأن يعود مع قي�سر باملجد.

قي�سر لن يعود اإىل روما بهذه ال�سهولة. -
ت�ساءلت اآْتَيا: ملاذا؟

روما  - بدخول  لقي�سر  ي�سمحون  �سوف  املجل�س  �سيوخ  اأن  تظنني  هل 
بعدما فعله يف الغال؟ قي�سر الآن قد خا�س حرًبا غري م�سروعة ولن 

ي�سامح جمل�س ال�سيوخ يف هذا اأبًدا.
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ل تقل هذا على عمك يا اأوكتافيو�س. -
قالتها ناهية وبحدة.

قال اأوكتافيو�س بهدوء:
اإىل  - الدخول  ي�ستطيع  ل  قي�سر  احلقيقة،  يغري  لن  اأقوله  ما  ح�سًنا. 

روما اإل يف حالة واحدة، يدخل كما دخل �سول.
قالت اآْتَيا منفعلة:

ن ل�سانك عن هذا احلديث، �سوف ت�سافر مع بروتو�س، �ستغامر  - �سُ
بحياتك لتبجيل عمك العظيم.

قال بقلق: لكن الطريق اإىل الغال طويل وحمفوف باملخاطر.
هداأت ثم اقرتبت منه وو�سعت يدها على كتفه وقالت:

اأعلم اأنَك خائف، لكن الرومان ل يخافون، �سوف جتعل اأمك فخورة  -
بك، �سحيح؟

قال اأوكتافيو�س يف ياأ�س: نعم يا اأمي.
اقرتبت اخلادمة من اآْتَيا وقالت:

�سيدتي، اإن ال�سيدة كالبورنيا قد ح�سرت يف اخلارج. -
�ساأخرج لها حاًل. -

كانت كالزهرة الذابلة، ولكنها جميلة، كظل �سجرة ل جتد من ي�ستظل 
حتتها، على الرغم من مرور ثماين �سنوات فاإنها تثق اأنه �سوف يعود يوًما 
ما، ذلك الَق�َسم الذي اأق�سمه اأمام الآلهة، هي تعرف قي�سر جيًدا، هو ل 
ينكث بوعوده اأبًدا، ولكن ثماين �سنوات كانت كفيلة باأن يت�سرب القلق اإىل 
�سدرها، لقد وعدها باأنه �سيعود و�سوف يعود، لكن متى؟ لقد اأكل الفراغ 
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فوؤادها. يف منزلها كانت تنت�سب �سجرة عتيقة ترتفع فوق بركة �سغرية 
لقاوؤهم  اأحمر داكن. هنا كان  لون  اأوراقها ذات  وباردة،  مياهها �سافية 
الأول. كانت ترمق الأوراق املت�ساقطة يف ياأ�س، ل حقيقة اأب�سع من الوحدة، 
ثمانية  من  الذي جعل  ذلك  النتظار،  �سوى  �سيًئا  تفعل  ل  وحيدة،  كانت 

الأعوام األف عام اأو رمبا اأكرث.
بة: جل�ست كالبورنيا، ثم خرجت اآْتَيا وقالت مرحِّ

عزيزتي كالبورنيا، كيف حالك؟ -
بخري. -

قالتها كالبورنيا، ثم اأ�سارت اآْتَيا اإىل اإحدى اخلادمات فاقرتبت و�سبت 
كاأ�ًسا من النبيذ لكل منهما.

نظرت اآْتَيا اإىل وجه كالبورنيا للحظة:
ا. عزيزتي كالبورنيا، اأعرف مباذا ت�سعرين، اإنه ل�سعور فظيع اأن  - حقًّ

ي�سعر املرء بالوحدة، ول اأعرف ملاذا انتظرِت كل هذا الوقت، ثماين 
�سنوات يا كالبورنيا، ثماين �سنوات من احلرب واملوت والنتظار.

قالت كالبورنيا:
�سوف اأنتظره ولو تطلَّب الأمر مائة عام اأخرى من النتظار. -
اأ�سواأ ما يف النتظار هو الأمل، الأمل يجعل الأمور ثقيلة كالأوليمب،  -

طريق �سعب املرا�س، النتظار طريق طويل ينتهي اإىل الهاوية.
ارت�سفت اآْتَيا من كاأ�س النبيذ وا�ستطردت:

العمر مير بخًطى عجوله، ل يتوقف للنداءات ول للتو�سالت، واأنِت يا  -
عزيزتي اأفنيِت زهرة �سبابِك يف النتظار.
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احلب يجعلنا نرتكب احلماقات ب�سدٍر رحب. -
نعم، هذا �سحيح، احلب، اأراه يف عينيِك، بداخلك الع�سق وقد توغل  -

يف روحك واأ�سبح ي�سكل خطًرا عليك.
الع�سق لي�س مبر�س. -
ا فتاًكا يفتك باأ�سحابه مثل الع�سق؛ فموته بطيء، تنت�سي  - مل اأَر مر�سً

ياأتي  حني  اإل  مر�س،  اأنه  تعلم  ول  القلب،  منه  ويتاأجج  الروح،  به 
بالهالك.

من  اأحمق  فعل  �سوى  تكن  مل  احلب  با�سم  فعلتها  التي  احلماقة  تلك 
النهاية، تلك احلماقة  ب�سًرا يف  �سمن كثري، ولكن لرمبا هذا ما يجعلنا 

التي نرتكبها كل فينة واأخرى ما تذكرنا باأننا خمتلفون.
يا لهذه الرائحة العظيمة! -

قالها بروتو�س وهو يدخل، وقفت اآْتَيا وفتحت ذراعيها وقالت:
عزيزي بروتو�س، تعاَل هنا. -

اقرتب منها وعانقها ب�سدة ثم رمقها وقال:
انظري اإليِك، اأنِت جميلة اأكرث من اأي وقت م�سى. -

قالت يف �سيء من ال�ستحياء: بروتو�س، كفى.
ثم التفت اإىل كالبورنيا، تقدم اإليها ثم انحنى وتناول يدها وقبلها ثم 

قال:
فلتحَي زوجة قي�سر، كالبورنيا اجلميلة. -

بابت�سامة باهتة قالت:
�سكًرا لك، بروتو�س. -
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ثم خاطب اآْتَيا:
اأين الطفالن؟ -
�سوف اأح�سرهما حاًل. -

قالتها ثم ان�سرفت اإىل اأعلى لإح�سار الولدين، خيم ال�سمت للحظات 
حتى قالت كالبورنيا:

متى �سوف ت�سافر اإىل الغال يا بروتو�س؟ -
تف�سرًيا،  يحتاج  ول  جليًّا  الأمر  كان  حزينة،  ونرباتها  حزينة  كانت 

رمقها بروتو�س ب�سيء من الأ�سى وقال:
بعد ع�سرة اأيام. -
لقد كتبت ر�سالة اإىل قي�سر، فهل من املمكن اأن حتملها معك اإليه؟ -
نعم، بكل تاأكيد يا كالبورنيا. -

و�سعت اخلادمات الطعام على املن�سدة، فاحت رائحة اللحم امل�سوي 
اجلميع  وح�سر  الطفالن  نزل  مكان،  ُكل  يف  كال�سحاب  الدخان  وتطاير 

جال�سني على املائدة، اقرتبت خادمة من بروتو�س، فقال:
خبًزا، واثنتني من ال�سمك وقطعة من اللحم امل�سوي، واآه كاأ�ًسا كبرية  -

من النبيذ املعتق املحلَّى بالع�سل.
اأوكتافيو�س  اإىل  بنظراته  بروتو�س  وعاد  وابتعدت،  اخلادمة  انحنت 

وقال:
كيف حالك يا فتى؟ -

نظر له اأوكتافيو�س بنظرة باهتة وقال:
بخري. -
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ثم قالت اآْتَيا:
لقد اأخربين اأوكتافيو�س اأنه يريد ال�سفر معك اإىل الغال، ليبجل عمه  -

بالهدايا، فما راأيك يا بروتو�س؟
مل يبُد على اأوكتافيو�س الر�سى، ابت�سم بروتو�س وقال:

الغال طويلة، وهو �سغري ول  - اإىل  الرحلة  بالتاأكيد، ل م�سكلة، ولكن 
اأظنه �سوف يتحمل امل�سقة.

قال اأوكتافيو�س بحدة:
ل�ست �سغرًيا، �سوف اأبلغ الرابعة ع�سرة قريًبا. -
ح�سًنا اأيها ال�ساب، جتهز فالرحلة من روما اإىل الغال طويلة وحتتاج  -

لرجال.
ال�سمك،  يلتهم  بروتو�س  بداأ  الر�سى،  تنمُّ عن  ابت�سامة  اآْتَيا  ابت�سمت 

ثم ا�ستطرد:
لكن ما اأخ�ساه هو نتيجة املعركة الفا�سلة. على الرغم اأنه يحا�سرهم  -

اأما  رجل،  األف  اأربعني  قي�سر  ففيالق  عدًدا،  يفوقونه  فاإنهم  الآن 
ال�سعب الغايل فثالثة اأ�سعاف فيالقه.

بدا القلق على وجه كالبورنيا وقالت:
�سيحيا، لقد جنا ل�سنوات عديدة، �سحيح؟ -

قال بروتو�س: فلناأمل ذلك
هل �سيخ�سر قي�سر هذه املرة؟ -
ل، ل، اأنا اأثق يف انت�سار قي�سر، واإل مل اأكن اأنوي ال�سفر له. -

اأردف اأوكتافيو�س: مبنا�سبة ال�سفر، هل ت�سمح يل يا بروتو�س ب�سوؤال؟
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بالتاأكيد يا اأوكتافيو�س. -
قال:

ول  - قي�سر  ابن  ل�ست  اأنت  الغال؟  اإىل  ال�سفر  على  يحثك  الذي  ما 
وريثه، فما الدافع احلقيقي وراء �سفرك؟ فاأنت يف النهاية �سيخ من 

�سيوخ املجل�س، عمك كاتو من اأكرب اأعداء عمي قي�سر.
األقت اآْتَيا اإىل اأوكتافيو�س نظرة �سزراء وقالت بحدة: اأوكتافيو�س.

ثم  ابت�سم  بفطانته،  بروتو�س  اأُعجب  �سديًدا،  ذكاًء  وذكيًّا  فطًنا  كان 
قال:
دعيه يا اآْتَيا، �سوف اأجيبك اأيها ال�سغري، وبكل �سراحة، لقد اأمرين  -

جي�سه  اأحوال  قي�سر،  اأحوال  لأ�ستطلع  بال�سفر  ال�سيوخ  جمل�س 
وفيالقه، لكني ل اأنوي فعل ذلك.

جمرم  - ال�سيوخ  جمل�س  اأعني  يف  قي�سر  الآن  النهاية  ففي  ملاذا؟... 
وخائن، واأنت يا بروتو�س ملاذا ت�ساند خائن؟

اأجاب بروتو�س:
ا اأحب روما، فال اأر�سى بهزمية قي�سر، ول  - اأحب قي�سر ولكني اأي�سً

اأر�سى بحرب اأهلية.
احلرب ل مفر منها. -
ماذا تق�سد يا فتى؟ -

قالها بروتو�س باهتمام.
قال اأوكتافيو�س: اإن بومبايو�س ماجنو�س لي�س فيل�سوًفا اأبًدا، هو فقط 

ينتظر اللحظة املنا�سبة للهجوم.
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و�سح يا اأوكتافيو�س. -
لأجل  - قي�سر  م�ساندة  يحاول  بومبايو�س  فاإن  جليًّا،  هذا  يكن  مل  اإن 

اأن  ينتظر  فقط  هو  متى؟  اإىل  ولكن  جوليا،  وهو  فقط  واحد  �سبب 
يا  ولهذا  الغال،  و�سعب  قي�سر  بني  الفا�سلة  املعركة  نتيجة  يعرف 
بروتو�س يريد املجل�س اإر�سالك اإىل الغال، وقي�سر لن يطعن �سديقه 
لن  قي�سر  فبالتايل  الغال،  لغزو  والقوة  الفيالق  اأعطاه  من  واأخاه؛ 
يبداأ الهجوم، ولكن اإن ربح ف�سيحاول دخول روما وجمل�ُس ال�سيوخ لن 

ي�سمح و�ستحدث احلرب عاجاًل اأم اآجاًل.
قالت كالبورنيا: ولكن ملاذا يكره بومبايو�س زوجي قي�سر؟

هي  - تلك  اإمنا  الأ�سدقاء،  حب  بينهما  العك�س،  على  بل  كرًها،  لي�س 
ال�سيا�سة. اإن قي�سر �سرق من بومبايو�س كل ما ميلك، فيالقه وحب 
العامة، وهذا كان كفياًل باأن ت�ستعل بينهما نار احلقد على الرغم من 

كونهما اأخوين وبينهما عهد دماء مقد�س.

كانت �سغرية وكان يكربها ب�سعف عمرها تقريًبا، ولكن كانت تعرف 
الن�ساء  اآخر  كاأنها  بل  عاديًّا  ع�سًقا  ولي�س  بجنون،  َع�ِسقها  تع�سق،  كيف 
على وجه الأر�س. كانت جوليا مبثابة طوق النجاة يف بحر عاتي الأمواج، 
اإل  يجده  مل  والذي  حياته  طوال  عنه  يبحث  ظل  الذي  الداخلي  ال�سالم 
جوليا  اأحبته  بينهما  ال�سن  فارق  من  الرغم  على  ظلها،  ويف  عينيه  يف 
ب�سدة كما لو اأنه �ساب يف مقتبل العمر، كانت �سغرية وجميلة وهو يقرتب 
تتدىل  كاأمها  بي�ساء  كانت  اأمنلة،  قيد  ترتاجع  ل  بخطوات  الكهولة  اإىل 
�سفائرها ال�سوداء وت�سيل خ�سالتها كما ت�سيل اأ�سعة ال�سم�س يف ال�سماء، 
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راأ�سه  و�سع  دائما،  بومبايو�س  يراهما  كما  البحر  زرقة  حتمالن  عيناها 
على �سدرها، ثم اأطبق اأذنه على بطنها وقال بابت�سامة مليئة بال�سعادة:

اإنني اأ�سمع �سوت ركالته، اأراهن اأنه ي�سمع �سوتي الآن. -
تخللت خ�سالِته البي�ساء باأناملها الطويلة كاأنه طفل �سغري وقالت:

يقول اأبولونيو�س اإنها فتاة، فهل يزعجك هذا؟ -
ل، كل ما يهمني هو اأنِت يا جوليا. -

ثم اأ�ساف بابت�سامة حمبة:
�سفاتك  - مالحمك،  ال�سغرية  تلك  حتمل  اأن  هو  اأمتناه  ما  كل 

اأناملك  الدافئ،  عينيك  ووهج  احلالك  خ�سالتك  لون  وخ�سالك، 
التي حتت�سنني كاأين طفل �سغري وحيد، يبكي، اأنت ُكل ما اأملك يا 

جوليا.
اأم�سك اأ�سابعها ورمق عينيها طوياًل وقال:

ماذا �سوف ن�سميها؟ -
فكرت قلياًل واأردفت: اأريد ت�سميتها كورنيليا تيمًنا با�سم اأمي.

نعم، بالتاأكيد. -
هل لديك اقرتاحات؟ -

اأراح راأ�سه على قدميها وقال: ل اأهتم بال�سم، طاملا اأن الطفلة منك 
اأنِت.
ملاذا يا بومبايو�س؟ -

قال بتعجب: ماذا تق�سدين بـ »ملاذا«؟
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واملخلِّ�س  - املخل�س  القوة،  �ساحب  روما،  الأول يف  الرجل  كنت  لقد 
�سيوخ  وحب  العامل،  غزو  من  متكنك  التي  الفيالق  متلك  الكبري، 
اأو  كملك  روما  عر�س  على  يرفعك  ف�سوف  اأردت  اأن  الذي  املجل�س 
اإمرباطور، ملاذا تخليت عن كل هذا، ملاذا تخليت عن جحافلك لأبي؟

بعد حلظات من التفكري، مل يجد اإل اإجابة واحدة:
اأنِت يا جوليا، اأنِت ال�سبب الوحيد والكايف الذي جعلني اأتخلى عن كل  -

�سيء، املجد، الفيالق، ال�سلطة، وكل ما اآمل فيه الآن هو حياة هادئة 
واأرمق  بيدك  اأم�سك  فيها،  اأراقبك  اأظل  طويلة  دقائق  وم�ستقرة، 
قرارة  ويف  اأبت�سم  املوت،  ياأتيني  وعندما  ملل،  ول  كلل  بال  عينيِك 

نف�سي اأعلم اأنني قد ع�ست اأياًما يغمرين فيها حبك.
ثم زاغت عيناه يف الفراغ للحظات ي�ستجمع فيها �سيًئا ما، واأ�ساف:

كانت  - �سرو�س،  حرب  من  عائًدا  كنت  مرة  لأول  راأيتك  عندما 
الثورة  قائد  كان  ال�سمال،  يف  ت�ستعل  واملتمردين  العبيد  ثورات 
كرا�سو�س  ماركو�س  فيالق  مع  جي�سه  تخابط  �سبارتاكو�س،  يدعى 
وا�ستطاع هزمية كرا�سو�س هزمية �سنعاء وقتله، فا�سطررت للتدخل 
ويف  والدماء،  باحلرارة  ميتلئ  خانًقا  يوًما  كان  اآنذاك،  بجحافلي 
النهاية ا�ستطعنا ال�سيطرة على املعركة وتقابلنا اأنا وهو وجًها لوجه 
اأ�سع �سيفي يف  اأن  بيننا، وقبل  بعد نزال �سر�س دار  ا  اأر�سً اأ�سقطُته 
ا، اأما  حلقه نظر يف عينيَّ وقال: اإذا قتلتني الآن، فقد قتلت رجاًل حرًّ
اأنت ف�ستموت موت العبيد. تركته يكمل كلماته اإىل النهاية، وغمدت 
اأنني  �سيفي بال تردد يف حلقه، كنت �سغرًيا واأحمق، �سعرت حينها 
ا بحق، لذلك اأق�سمت عندما اأعود �سوف  و�سيع، وهو كان رجاًل حرًّ
اأنتظر  زاوية  لنف�سي  اأجد  ول�سوف  �سيء،  واأعتزل كل  الدماء  اأعتزل 
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فيها املوت ب�سمت، ولكني وجدتك من بني كل هذا الزحام يف عقلي 
اأجد يف عينيك  املتهالكة، كنت  د روحي  الذي ي�سمِّ هبطِت كاملالك 
ال�سغري،  كالطفل  اِنِني  مَّ َت�سُ ذراعني  وجدت  والرباءة،  ال�سكون 

ذراعني رمبا اأموت بينهما يوًما.
»اإذا عدَت بالزمن، فماذا كنَت �ستختار؟« -

ل بومبايو�س يدها واأردف بال تردد: قبَّ
اأوؤكد لك يا جوليا اأنني �سوف اأختارك اأنت، اأنا رجل ل يحب اأن يندم  -

على قراراته.
حتى قرار اإعطاء اأبي جحافلك وفيالقك؟ -
بها  - يوليو�س قي�سر جحافلي ليخو�س  اأعطيت  اأنني  للحظة  اأندم  مل 

احلرب يف الغال، هو �سديق يل وبيننا عهد دماء مقد�س، والأهم من 
هذا اأنه والدك.

ينا�سل  اأن  حتب  كانت  كم  و�سعيدة،  را�سية  كانت  جوليا،  ابت�سمت 
ميانع  ومل  القدمية،  واحلكايات  كالأ�ساطري  حبها  اأجل  من  بومبايو�س 
اأجل  اأجلها، من  ولو كان �سيخو�س حروبه من جديد من  اأمنلة،  َقْيد  هو 
اإ�سعادها، من اأجل البت�سامة التي متالأ وجهها. كانت هي نافذة احلياة 
يجعله  وهكذا  عروقه،  بني  ت�سري  التي  والدماء  يتنف�سه  الذي  والهواء 
احلب �سعيًفا واأحياًنا اأحمق، ذلك الذي يحوله من حمارب �سر�س يجابه 
اجلبابرة اإىل طفل يف زمرة الأولد، جمرد طفل كل ما يتمناه هو عناق 
�سواعدها  ت�سمر  التي  الوحدة  من  داخله  يختبئ  و�سدر  �سرمدي،  طويل 

كوح�س ياأكل الأرواح ال�ساردة.
اعتدل بومبايو�س وقال ب�سيء من الرتدد:

ولكن ل اأعلم، ملاذا يفعل يوليو�س قي�سر هذا. -
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ت�ساءلت جوليا: ماذا فعل اأبي يا بومبايو�س؟
اإنه يتحدى جمل�س ال�سيوخ، خرق القوانني ول اأعرف اإىل متى �سوف  -

بال  ال�سيوخ  فجميع  املجل�س،  �سيوخ  اأمام  عنه  اأدافع  اأن  اأ�ستطيع 
ا�ستثناء يعلمون اأنني اأت�ساهل مع يوليو�س قي�سر لأجلك اأنِت، تقول 

عيونهم ما ل جتروؤ األ�سنتهم على النطق به.
لكن  بومبايو�س،  يا  عليك  �سعب  هذا  كم  اأعلم  وقالت:  منه  اقرتبت 

اأرجوك ل تتخلَّ عن اأبي مهما حدث.
لن اأتخلى عن يوليو�س قي�سر حتى يتخلى هو عن روما. -

تقدم خادم وانحنى ثم قال:
�سيدي القن�سل، اإن كاتو باخلارج ومعه بروتو�س وي�ستاأذنان بالدخول. -

نظر بومبايو�س اإىل جوليا وقال:
كاتو. ما الذي جاء به هنا الآن؟ -

قالت جوليا بابت�سامة:
يبتعدوا  - اأن  يريدون  ول  غرامك  يف  واقعون  املجل�س  �سيوخ  اأن  يبدو 

عنك ولو لليلة واحدة.
بادلها بومبايو�س بابت�سامة وقال للخادم:

دعهم يتف�سلون الآن. -
خرج اخلادم ومل يلبث دقيقة حتى تقدم ويف ذيله كاتو وبروتو�س، قال 

بومبايو�س:
تف�سل يا كاتو، تعاَل اإىل هنا. -
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اقرتب كاتو وجل�س، فاأردف بروتو�س:
كيف حالك اأيها القن�سل؟ -
بخري اأيها الفتى، اجل�س. -

جل�س بروتو�س ثم نظر اإىل جوليا واأردف:
كيف حالك يا جوليا؟ -
بخري. -

ثم رمقته وقالت: يا لالآلهة! اأنت مل تتغري اإطالًقا يا بروتو�س، كاأنني 
تركتك البارحة.

لالأ�سف، ل�سُت جمياًل كما العادة، اأما اأنِت فجميلة دائًما. -
ابت�سمت ثم قالت: �سكًرا لك.

نطق بومبايو�س:
ماذا هناك يا كاتو؟ ما الذي اأح�سرك الآن؟ -
جئت للتحدث اإليك، فاأنت مل حت�سر جل�سة اليوم. -

و�سع بومبايو�س يده على بطن جوليا واأردف:
كما ترى اأق�سي بع�س الوقت مع زوجتي وابني. -
علينا التحدث يا بومبايو�س. -

قالها كاتو واألقى نظرة عابرة و�سريعة اإىل جوليا.
نظر بومبايو�س اإىل جوليا واأردف:

اتركينا على انفراد للحظة يا جويل اإن �سمحِت. -
بالتاأكيد. -
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ثم نظرت اإىل كاتو بحنق وبابت�سامة متخرثة وقالت: -
ولو اأين اأعرف ما �سوف يقوله كاتو. -

قالتها بانزعاج وغادرت.
قال بومبايو�س: حتدث يا كاتو، اإنني اأ�ستمع.

نظر كاتو مييًنا و�سماًل وتاأكد اأن ل اأحد ي�ستمع وبعد اأن اطمئن، قال 
ب�سوت خفي�س:

اإن بروتو�س �سوف ي�سافر اإىل الغال، ليوليو�س قي�سر. -
قال بومبايو�س لربوتو�س:

�سحيح يا فتى؟ -
نعم اأيها القن�سل، هذا �سحيح. -
وملاذا تريد الذهاب اإىل قي�سر الآن، ومل يتم ح�سم معركته بعد؟ -

اأجاب بروتو�س:
يتبقى  - �سوف  ما  قي�سر؛  يوليو�س  اأحوال  تفقد  ال�سيوخ  بع�س  يريد 

من فيالقه وقواته، وما خطوته التالية، هل �سيتقدم ملا بعد الغال اأم 
�سوف يعود اإىل روما.

هذا ما يقوله ال�سيوخ فماذا تقول اأنت؟ -
وبروتو�س،  - قي�سر  يوليو�س  بني  العالقة  قوة  يعلم  بومبايو�س  كان 

وموافقة بروتو�س ملجل�س ال�سيوخ اأثارت اخلاطر بداخله.
فكر بروتو�س قلياًل قبل اأن يجيب:

ب�سراحة اأيها القن�سل، �سوف اأ�سافر الغال لأنني اأريد ال�سفر ولي�س  -
لأوامر �سيوخ املجل�س، �سوف اأنقل الأخبار كما يريدون بالفعل، ولكن 

ما ل ي�سر قي�سر وير�سى به جمل�س ال�سيوخ.
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قال كاتو با�ستياء:
مل اأظن اأنك تخون روما من اأجل خائن. -
جمل�س ال�سيوخ لي�س روما يا كاتو. -
لي�س روما نعم، ولكن هو �سوت ال�سعب وال�سعب هو من يحكم. -

اأردف بومبايو�س:
اإذن اأفهم من كلماتك يا بروتو�س اأنك يف جانب قي�سر اإذا ربح حربه  -

وتوجه �سوب روما بفيالقه وقواته احلربية؟ األ تعتقد اأن تلك خيانة 
ت�ستحق العقاب؟

نعم اأيها القن�سل، اإنها خيانة عظمى بكل تاأكيد، ولكن دعنا نرتيث  -
ول ن�سبق الأحداث ول نلقي التهامات جزاًفا، حتى نعرف ما يدور 

يف عقل قي�سر.
اأردف كاتو بحنق:

نحن نعرف ماذا يدور يف عقل قي�سر، نعرف فيما يفكر، وخطواته  -
التالية هي قيادة فيالقه والدخول بها اإىل روما.

قال بومبايو�س:
لعل بروتو�س حمق يا كاتو. -
اإنه �سغري، ل يفقه من الأمور �سيًئا، وغًدا عندما يعود قي�سر بفيالقه  -

�سوف يدرك احلقيقة املرة، اأن قي�سر ما هو اإل خائن خرق قوانني 
روما املقد�سة التي مل يجروؤ اأحد على خرقها بعد الديكتاتور �سول.

قال بومبايو�س:
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روما  - اإىل  قي�سر  وعاد  بروتو�س  يا  �سحيًحا  كاتو  يقوله  ما  كان  اإن 
بقوات ع�سكرية، وبالطبع قد حاز حب النا�س والذهب والفيالق، ثم 

وعد النا�س باملدينة الفا�سلة، فماذا �سوف يكون موقفك اآنذاك؟
فكر بروتو�س قبل اأن يجيب:

ذلك  - �سيكون  اجلبابرة  زمن  يف  حتى  القن�سل،  اأيها  م�ستحيل  هذا 
املدينة  اأفالطون  ر  َت�سوَّ كيف  هنا:  فال�سوؤال  م�ستحياًل،  الأمر 
الفا�سلة؟ ومَل مل يحاول حتى اأن يبني حجًرا واحًدا فيها؟ مَل كانت 
كان  ما  لأن  بب�ساطة  فقط؟  وكتاباته  �سطوره  وبني  خميلته  يف  فقط 
يف خميلته مثايل لدرجة ال�سذاجة، فما مت تخيله مت تخيله باملنطق 
اخليايل البحت، واإن ذلك املنطق يحمل خلاًل عظيًما، وين�س على 
اأن الب�سر ت�سيطر عليهم قوة اخلري املطلقة، وبفر�س اأن تلك املدينة 
واجلهالء،  اجلهل  �سيجتاحها  ا  جدًّ وجيزة  فرتة  ففي  موجودة، 
�سيطمع فيها كل حاكم وكل �سيا�سي، وكاأي عامل وكاأي دولة ثمة ب�سر 
بال ذكاء اأو موهبة يتقلدون منا�سب قوية ومهمة، و�سوف يكون هذا 
منافًيا للمنطق اخليايل امل�ستخدم يف تخيل املدينة، وهناك قاعدة 
يف املنطق الواقعي تن�س على اأن القوة يف اأيدي غري الأكفاء ل تثمر 

اإل خراًبا.
قال بومبايو�س:

لفرتة  - حتى  ولو  فا�سلة،  مدينة  بناء  يف  الرجل  ينجح  متى  وبراأيك 
وجيزة؟

ا من  علم بروتو�س ما يرمي اإليه بومبايو�س، فكر قلياًل ومل يجد مفرًّ
الإجابة:
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كما  - القوانني  ي�سن  للدولة،  املطلق  باحلكم  الرجل  ينفرد  عندما 
ي�ساء، يحكم باملوت كما ي�ساء، وباحلياة كما ي�ساء، هكذا لن تتداول 
ال�سلطة لأكرث من رجل واحد، وبا�ستطاعته بناء املدينة الفا�سلة كما 
ي�ساء، ب�سرط اأن يحمل ذلك ال�سخ�س ال�سفات الأ�سا�سية والنبيلة 

لالإن�سان.
ظفر بومبايو�س بابت�سامة وقال:

نعم، هذا ما كنت اأريد �سماعه منك. -
ثم ا�ستدرك بروتو�س وقال:

حُت�سر  - تاأتي،  عندما  املطلقة  ال�سلطة  �سدقني،  القن�سل  اأيها  ولكن 
معها املوت دائًما.
ت�ساءل بومبايو�س:

كيف؟ -
اأجاب بروتو�س:

عليها  - احل�سول  يحاول  ومن  للب�سر،  تخلق  مل  املطلقة  ال�سلطة  اإن 
وراءها  ال�سحراء، يرك�س  الهالك احلتمي، فهي كال�سراب يف  يلَق 

النا�س، ويرك�سون بال توقف، ويف النهاية ميوتون عط�ًسا.
ابت�سم بومبايو�س وقال لكاتو:

على الأقل يف النهاية �سيغدو الفتى فيل�سوًفا واعًدا. -
ت�سرب ال�سراخ من وراء احلوائط، كان ال�سوت جليًّا وماألوًفا لدى كل 
اجلال�سني، كان �سوت جوليا، لوهلٍة اأفعم بومبايو�س و�سوا�س مقلق، جاءت 

اخلادمة م�سرعة وقالت:
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�سيدي القن�سل، اإن ال�سيدة جوليا تلد الآن. -
ارتبك بومبايو�س للحظات وقال:

ا�ستدِع اأبولونيو�س حاًل. -
كانت  وبروتو�س،  كاتو  وتبعه  م�سجعها  اإىل  ب�سرعة  بومبايو�س  اجته 
بات  اأبي�س  و�ساح  وعليها  وتتعرق،  ت�سرخ  ال�سرير  على  اة  م�سجَّ اأمامه 
خم�سًبا بالدماء، كانت تنزف ب�سدة وب�سراهة، اقرتب منها واأم�سك يدها 

وقال بقلق عظيم:
�سوف تكونني بخري، اأعدك. -

ابت�سمت جوليا وقالت باأنفا�س ترتاجع:
ل تكذب، اأعرفك عندما تكذب. -

انفلتت منه الدموع من دون اإرادة: ل يا جوليا، ل ترتكيني وحيًدا.
للوراء،  خطوتني  بومبايو�س  وابتعد  اأبولونيو�س،  ح�سر  دقائق  وبعد 
كانت ت�سرخ وكل �سرخة كانت كاملطرقة فوق راأ�سه، مل ي�ستطع التحمل 
اأكرث من هذا وان�سحب خارج الغرفة، جل�س على الأر�س كالطفل ال�سغري، 
تزداد �سراًخا ومعها يزداد القلق وال�سطراب الذي يهدم روحه كزلزال 
عاٍت، �سرب ال�سمت كاتو وبروتو�س، مل تكن الكلمات لتجدي نفًعا اأبًدا يف 
تلك اللحظة، اأطلقت جوليا �سرخة اأخرية عالية تردد �سداها يف الأركان 
و�ساد ال�سمت، �سمت كالوح�س ياأكل الهواء والأنفا�س والآمال، حلظات ثم 
خرج اأبولونيو�س من الغرفة، انتف�س بومبايو�س واقًفا، كان وجه الطبيب 

ا، نظر اإىل بومبايو�س وقال ِباأ�ًسى: اأبولونيو�س منطفًئا ومكفهرًّ
تعازيَّ لك اأيها القن�سل. -
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ظل واقًفا لدقيقة ي�ستوعب كلمات اأبولونيو�س امل�سئومة، تقدم بخطوات 
ثقيلة اإىل الغرفة، اقرتب منها و�سقط كجبل متداٍع، مل�س الأ�سابع الباردة، 
ورمق الوهج ال�ساحب الذي يهب من عينيها، كانت حريته عميقة، ودموعه 
راأ�سه  و�سع  كالوح�س،  ي�سرخ  كالذئب،  يئن  ب�سدة،  يبكي  تنفد،  تكاد  ل 
ب�سدة  احت�سنها  مرة،  لآخر  لها  قبَّ مرة،  لآخر  فيها  وغا�س  �سدرها  على 
لآخر مرة، لآخر مرة يداعب فيها تلك اخل�سالت، لآخر مرة يلم�س فيها 

وجنتيها بحنان.
»رحل اجلميع، ويظل احلزن �سرمديًّا.«

بالكاد �ساعة بعد الغ�سق لفح الهواء و�ساحه الأحمر، كان يرتدي رداًء 
ذا نقبٍة طويلة حلَّقت خلفه من الهواء العا�سف، كان جال�ًسا على عر�س مت 
ت�سيده يف العراء على الأرا�سي الغالية، وبخ�سالت بي�ساء نا�سعة زينها 
على راأ�سه الإكليل الذهبي، مل يكن �سابًّا ول كهاًل، كان ج�سده مييل اإىل 
النحافة، وعلى الرغم من �سنني عمره اخلم�سني، مل يكن ج�سده هرًما بل 
كان قويًّا، مل يحمل الكثري من التجاعيد، كان ن�سر الوجه، يحمل هيبة 
ذئبيتني  وعيناه  حادة  نظراته  كانت  و�سمته،  و�سوته  جل�سته  يف  عظيمة 
معقوَدين،  وحاجباه  ومدبًبا،  طوياًل  واأنفه  املنطفئ،  لالأ�سَود  متيالن 

وجبهته عري�سة.
ارت�سَّ اجلنود يف �سفوف من�سبطة �سامتة حول يوليو�س قي�سر، اأ�سار 
ماركو�س اأنطونيو�س اإىل اجلنود فتقدموا به مقيًدا من يديه وقدميه، كان 
يرتدي  راأ�سه  وعلى  قدميه،  اأخم�س  حتى  راأ�سه  قمة  من  الأ�سَود  يرتدي 
بالدماء  خم�سًبا  كان  عمالق،  �سمايل  ذئب  راأ�س  من  م�سنوعة  خوذة 
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وفك  كورنيليو�س  األك�سيو�س  ال�سمالية  الفيالق  قائد  منه  اقرتب  والتعب، 
ا بخ�سونة واأخرج �سيفه من غمده وا�سًعا اإياه على  وثاقه، ثم طرحه اأر�سً

عنقه ثم رمق قي�سر بابت�سامة طفيفة واأردف:
اأمامك الآن، فر�سن جرتيك�س، ابن كلتيل وكبري قبيلة اأفريين، مفتعل  -

الثورة يف اإلي�سيا، وملك بالد الغال كما يلقبه البع�س، ماذا تريد اأن 
تفعل به اأيها القن�سل العظيم؟

وتقدم جنديان وجرداه من مالب�سه حتى اأ�سبح عارًيا كما ولدته اأمه، 
مل يكن فر�سن جيرتيك�س كما توقع يوليو�س قي�سر اأبًدا، كان �سابًّا يف عقده 
الثالث، ومل يكن ملًكا كما يقولون بل كان جنديًّا عاتًيا وحد القبائل حوله 
يف ع�سبة ا�ستع�ست على جحافل يوليو�س قي�سر لثالثة اأ�سهر كاملة، رمق 

يوليو�س قي�سر ج�سده العاري وابت�سم ابت�سامة هادئة واأردف:
ماذا تظن اأين فاعل بك اأيها امللك فر�سن جرتيك�س؟ -

نظر له فر�سن جرتيك�س للحظات ثم قال:
اأقوى منه، يقف هذا  - عدوك هو رجل واحد، رجل قوي هزمه رجل 

الرجل اأمامك الآن عاٍر كما ولدته اأمه، ذليل كما مل يذق الذل من 
اأ�ست�سلم لَك قي�سر، يف تلك  اأنا  قبل، �سعيف كما مل يكن من قبل، 
عن  ندافع  اأن  حاولنا  اأنتم،  تتوقتم  كما  للحرية  تتوقنا  لقد  احلرب 
ن�ساوؤنا ورجالنا قد لقوا حتفهم من  اأوتينا من قوة،  اأنف�سنا بكل ما 
منا  تبقى  ما  اأن ترتك  اأجل  قي�سر، من  يا  لَك حياتي  اأقدم  اأجلنا، 
اإل  الغال  بالد  من  �سيء  يبقى  فلن  منا،  تبقى  ما  مات  اإذا  اأحياء، 

ظالل �سوداء كالأ�سباح، و�سيتم حْمو ا�سمنا من التاريخ.
ا يف ذلة ومهانة وا�ستطرد: ثم انبطح اأر�سً
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اأتو�سل اإليك يا قي�سر، ا�ستعِبد �سعبي اأن اأردت، ولكن اتركهم اأحياًء. -
�ساد  اأمامه،  املتداعي  امللك  اإىل  ونظر  حديثه،  يف  قي�سر  ا�سرت�سل 
ال�سمت للحظات ترقب فيها اجلميع كلمات يوليو�س قي�سر، اأردف بعد 

هنيهة:
�سوف اأدع �سعبك يعي�س اأيها امللك فر�سن جرتيك�س. -

ثم تقدم من ورائه حامل ال�سعار، والذي كان يتمثل يف الن�سر الذهبي، 
منق�س  ن�سر  مثبت  راأ�سها  وعلى  بالف�سة،  م�سبوبة  طويلة  ا  ع�سً كانت 
من الذهب اخلال�س وزنه تالنتان، اأدناه احلار�س من فر�سن جرتيك�س، 
ل الن�سر الذهبي معلًنا الهزمية النهائية للقبائل  اقرتب الأخري وانحنى وقبَّ
على  بها  ي�سربون  وطفقوا  اأغمادها  من  ال�سيوف  اجلنود  جرد  الغالية، 
قي�سر  يحيا  العظيم،  قي�سر  »يحيا  �سديدة:  بحرارة  ويهتفون  دروعهم 

العظيم.«
وحملوا  جنديان  ومعه  فتقدم  اأنطونيو�س  ماركو�س  اإىل  قي�سر  اأ�سار 
كان  جواده،  نحو  واجته  قي�سر  وقف  ثم  زنزانته،  اإىل  جرتيك�س  فر�سن 
وركبتيه  يديه  على  العبيد  اأحد  انحنى  وعاٍل،  اأبي�س  لونه  اأ�سياًل،  جواده 
ب�سهولة،  فر�سه  �سهوة  امتطاء  قي�سر  لي�ستطيع  اجلواد  مبحاذاة  ا  اأر�سً
ركب قي�سر جواده وما زال اجلنود يرددون با�سمه يف الأفق، وقف اأمام 

فيالقه ورفع يده ف�سمت اجلميع، قال بابت�سامة:
والف�سل  - الآن،  لنا  اأ�سبحت  الغال  بالد  الكبري،  النت�سار  هو  اليوم 

اإرادتها  ليحققوا  الآلهة  اختارتهم  الذين  اجلنود  اأنتم  لكم،  يعود 
اأنتم مل  اأن تكون روما هي املنت�سرة،  يف الأر�س، واإرادة الآلهة هي 
اليوم  فاحتفلوا  روما،  ن�سرمت  بل  قي�سر فح�سب،  يوليو�س  تن�سروا 
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كما ت�ساءون، كلوا الطعام كما ت�ساءون، ا�سربوا النبيذ وكونوا �سكارى 
كما ت�ساءون.

اإىل  توجه  الأفق،  لتجتاز  اجلحافل  هتافات  وارتفعت  قي�سر  �سكت 
عادية،  خيمة  تكن  مل  ولكنها  خيمة  عن  عبارة  خمدعه  كان  خمدعه، 
احلقيقي،  كالبيت  لتبدو  ت�سميمها  ومت  بالكامل  بالأخ�ساب  ت�سيدت 
اللون  كان  والذهبي،  بالأحمر  واحلوائط  الأرا�سي  تو�سحت  الداخل  يف 
ال�سموع  وبجانب  والأر�س،  احلوائط  يف  املثبتة  ال�سموع  مع  يلمع  الذهبي 
الق�سعريرة، جل�س قي�سر على  الأج�ساد  راأ�س غزال مثبت يبث يف  مكث 
ومن  الذهبي  الإكليل  عليها  ومنقو�س  املعلقة  الرايات  خلفه  ومن  مكتبه 
وخطط  والر�سائل  اللفائف  تبعرثت  مكتبه  على  املنق�س.  الن�سر  داخله 
املعارك، كان �سكار واقًفا ينتظر دخول قي�سر، كان اأحد العبيد املثقفني، 
يحبه قي�سر ويعطيه �سالحيات لي�ست للعبيد، كان معلًما جلوليا، ا�سرتاه 
قي�سر عندما كان يف املنفى يف ع�سر �سول، عندما كان مبملكة بيثينيا، 
اقرتب من  ثقته،  الأخري  بفل�سفته وحاز  اأعجب قي�سر  الوقت  ومع مرور 

يوليو�س قي�سر، ثم قال:
ا  - ا، ولكن هذا لن ي�سكتهم لالأبد، لو كنت جنديًّ كان خطاًبا ملهًما حقًّ

لكنت قلًقا الآن واأكرث من اأي وقت م�سى.
نظر قي�سر ل�سكار باهتمام وقال: ماذا تق�سد؟

ما اأق�سده جلي اإىل اأبعد حد، ثماين �سنوات من احلرب، من الدموع  -
والدماء، من الطني والربد، وانتهت احلرب الآن، لو كنت جنديًّا فما 
�ساأفكر به هو الذهاب ثم الذهاب اإىل عائلتي اأو زوجتي اأو ع�سيقتي، 
ل يهم �سبب العودة، كل ما يهم اأنني مللت واأحتاج العودة اإىل دياري.

تق�سد اأن يفر اجلنود؟ -
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يفكروا  - اأن  هو  يحتاجونه  ما  كل  اأعينهم،  الن�سر  يعمي  الآن  هم 
ماذا  يف  بالتفكري  عليك  الكحل،  من  خاٍل  بعقل  �سغرية  للحظات 

�ستفعل.
قال قي�سر:

اجلنود اجليدون ل يهربون اأبًدا من احلرب -
لكنهم ميلون، ويخافون، ولن يتبعك اأحد منهم اإىل روما. -
�سيفعلون، ولكنهم يحتاجون اإىل دافع �سغري. -
اأي دافع؟ -

قالها �سكار ثم دخل ماركو�س اأنطونيو�س جل�س اأمام قي�سر ثم قال:
ماذا �ستفعل بفر�سن جيرتيك�س، هل �ستقتله؟ -
لي�س متاًما. -

ثم ا�ستطرد قي�سر:
اأكره اأن ميوت اأحد الرجال اجليدين هباًء. -

ت�ساءل ماركو�س:
اإذن ماذا �ستفعل؟ -

اأجاب قي�سر: �سوف اأر�سله اإىل روما، قريًبا.
قال �سكار: تر�سله اإىل روما. ملاذا؟

ابت�سم قي�سر وقال:
�سوف تعرف كل �سيء يف وقته اأيها العبد الرثثار. -

دخل حار�س وانحنى لقي�سر و�سلمه لفافة واأردف:
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اأخبار من روما اأيها القن�سل. -
تناولها يوليو�س قي�سر، فك اللفافة وف�س ال�سمع، فتحها وم�ست اأعينه 

على احلروف والكلمات، ابت�سم ابت�سامة طفيفة ثم قراأ بتمعن:
�سنوات  - ثماين  مرت  لقد  قي�سر،  العزيز  زوجي  اإىل  كالبورنيا  من 

طويلة، ثماين �سنوات اأذوق فيها احلرمان كل يوم، اأذوق فيها مرارة 
البعد عنك، ولكني ما زلت اأنتظر، واأعلم اأن يوليو�س قي�سر ل ينكث 
وعوده اأبًدا، هنا يف روما، يهتف النا�س با�سمك يف ال�سوارع، يتحدثون 
العظيم،  با�سم  يهتف  من  وهناك  كبريين،  واإجالل  باإعجاب  عنك 
ل  عادة  اجلميلة  الأ�سياء  ولكن  فينو�س،  ابن  واأحياًنا  الآلهة،  وابن 

تكون كاملة.
تخرثت ابت�سامة يوليو�س قي�سر كما يتخرث احلليب الفا�سد ثم اأكمل:

مبكًرا،  - جوليا  و�سعت  لقد  الكلمات،  هذه  اأكتب  �سديد  وبحزن  واإنه 
كان الأطباء هناك وفعلوا ما ميكن فعله لإنقاذها هي وطفلها، ولكن 
الطفل كان �سعيًفا ولقي حتفه، اأما جوليا فظلت تنزف ب�سدة حتى 
انقطعت اأنفا�سها، لقد كان الطفل ي�سبهك، كان نبياًل وحمل الكثري 
مما حتمل، اأما بومبايو�س فيبكي كالأطفال، يئن وي�سرخ، ل يفارق 
مراًرا  يبكي  اخل�سراء،  الطازجة  الأكاليل  على  ويحافظ  �سريحها 
وتكراًرا، هائًما ل يكف عن البكاء والندم، مل اأَر رجاًل حزيًنا كحزن 

بومبايو�س اأبًدا، على اأمل اللقاء، زوجتك كالبورنيا.
واحد  �سيًئا  يريد  كان  اللحظة  تلك  اللفافة، يف  قي�سر  يوليو�س  اأغلق 
اللحظة  اآخر، ولكن يف تلك  البكاء وال�سراخ كاأي رجل  فقط، كان يريد 
وقائًدا  بل كان جنديًّا  البكاء،  رفاهية  اآخر، ول ميلك  كاأي رجل  يكن  مل 
جلحافل ل يعرف رجالها الرحمة، كان البكاء لي�س خياًرا مطروًحا اأمامه، 
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جاهد تلك الرغبة املجحفة بالبكاء، وب�سيء من عدم الإرادة انفلتت من 
عينيه دمعة، كان ي�سعر باحلزن والغ�سب؛ باحلزن على فقدها، وبالغ�سب 

العارم على نف�سه لأنه تركها لثماين �سنوات دون اأن يراها.
م�سح دمعته املتدلية، حاول اأن يبدو طبيعيًّا بقدر الإمكان ولكن وجهه 
كان يقول كل كلمات الر�سالة امل�سئومة، ومل�س هذا �سكار يف عينيه، كان 
وجه قي�سر خمتلًفا متاًما، حتول من مبت�سم اإىل كئيب و�سامت، �سردت 

عينا قي�سر يف الأفق للحظات، ثم قطع �سروده �سكار:
قي�سر، ماذا هناك؟ -

ابتلع قي�سر ريقه، وو�سع اللفافة على مكتبه وقال:
ابنتي جوليا، قد ماتت اأثناء ولدتها. -

كان اخلرب كال�ساعقة على راأ�س �سكار، فقد كان معلمها يف الفل�سفة 
منذ �سغرها، كربت بني يديه و�سبَّت كاأنها ابنته، وكان ماركو�س اأنطونيو�س 
للحظات  �سامتني  اجلميع  ظل  اإلقاوؤه،  مت  ما  جيًدا  ي�ستوعب  ومل  ي�ستمع 

ي�ستوعبون فيها اخلرب، قال ماركو�س اأنطونيو�س ِباأ�ًسى:
اأقدم اإليك عزائي ال�سديد. -

�ساأل �سكار: والر�سيع؟
اأجاب قي�سر: لقي حتفه بعد عناء طويل.

�سمتوا، فلم تكن هناك كلمات موا�ساة منا�سبة لتلك الكارثة.
يف الليل اأ�سعل اجلنود النريان واحتفلوا بانتهاء احلرب، اأكلوا ب�سراهة 
و�سربوا ب�سراهة، كاأنهم عبيد ونالوا حريتهم اليوم، كانوا فرحني باأنهم 
األقوا الأغاين واأن�سدوا الق�سائد،  �سوف يرجعون لزوجاتهم وعائالتهم، 
كانت ليلة باردة �سافية ونور النجوم ي�سقط على اأعايل اجلبال ال�ساهقة، 
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مل يخرج قي�سر من خمدعه، كان حزيًنا، غمره ا�سطراب عميق، قي�سر 
بال  تئن  روحه  كانت  يتداعى،  كان  النا�س  عنها  يتحاكى  التي  الأ�سطورة 
�سوت، وكاأن البكاء اأ�سبح جرمية، متنى لو يبكي، متنى لو ي�سرخ يف كل 
�سيء ملدة �ساعة واحدة فقط، لل�سماء والأ�سجار والنجوم، كان يبدو هادًئا 

اإىل حد مرعب، ولكن بداخله جحيًما ل يكف عن ال�ستعال.
�سمع قي�سر من خارج خمدعه �سو�ساء غري ماألوفة، مل يكن �سجيج 
اجلنود املاألوف لأذنيه فح�سب، بل هناك حتيات مت اإلقاوؤها على �سخ�سٍ 
ما، خرج قي�سر من خيمته فوجد ح�ساًنا يقرتب، ميز قي�سر الراكب، 
بروتو�س  ترك  لقد  خمتلًفا،  يبدو  كان  بروتو�س،  اإنه  عليه؟  يخفى  وكيف 
ال�سرور  بروتو�س  بث ح�سور  رجاًل،  اأ�سبح  والآن  �سغرًيا،  روما طفاًل  يف 
ل بروتو�س من ح�سانه وبخطوات  يف قلب يوليو�س قي�سر من جديد، ترجَّ
وقابل  اأباه،  يحت�سن  كاأنه  ب�سدة  احت�سنه  قي�سر،  من  اقرتب  �سريعة 
يوليو�س قي�سر تلك العاطفة بعاطفة اأكرب، نظر قي�سر اإىل بروتو�س وملعت 

عيناه واأردف بابت�سامة:
يا قا�سي القلب، كم مر من الوقت يا عزيزي بروتو�س؟ -

قال بروتو�س:
ثماين �سنوات، مرت �سريًعا، ولكن ا�ستياقي لروؤيتك كان يزداد كل  -

حلظة وكل دقيقة، لقد عانيت كثرًيا من غيابك.
لقد تغريَت كثرًيا، غدوَت رجاًل، كم اأنا م�سرور لروؤيتك اليوم. -
كل �سيء يتغري. -

ثم بنربات حزينة ا�ستطرد: باملنا�سبة عزائي اإليك يف جوليا.
نعم، كل �سيء يتغري. -

ثم ا�ستطرد قي�سر:
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تعاَل للداخل. -
مكتبه  على  قي�سر  جل�س  بروتو�س،  ورائه  ومن  للداخل  قي�سر  دلف 
من  كاأ�سني  و�سب  فاقرتب  للحار�س  اأ�سار  ثم  بروتو�س،  اأمامه  وجل�س 

النبيذ، جترع قي�سر ر�سفة، ثم قال:
كيف كان حالها قبل موتها، اأق�سد جوليا؟ -
كانت �سعيدة، ولكنها كانت تتوق لروؤيتك. -

جترع قي�سر من كاأ�سه و�ساأل:
هل كان يعاملها بومبايو�س باحرتام؟ -
م�سى،  - وقت  اأي  من  اأ�سواأ  الآن  وحاله  بها،  متيًما  كان  بومبايو�س 

النبيذ  النا�س ويق�سي نهاره عند �سريح جوليا ولياًل يتجرع  اعتزل 
ويبكي وي�سرخ، ويف جمل�س ال�سيوخ غيابه كان منتقًدا.

كيف حال جمل�س ال�سيوخ، وبالتحديد عمك كاتو؟ -
جترع بروتو�س كاأ�س النبيذ كاملة وابت�سم وقال:

اأما عن جمل�س ال�سيوخ فهو غا�سب، واأما حتديًدا عمي كاتو... فهو  -
غا�سب اأكرث من اأي وقت م�سى.

اأطلق قي�سر �سحكة وقال: كاتو دائًما غا�سب.
�سحك بروتو�س واأردف: نعم، هذا �سحيح.

كيف حال زوجتك بور�سيا؟ اأريد اأن اأ�سمع كل اأخبار روما. -
زوجتي بخري، اأما روما فلي�ست بخري. -
ماذا هناك؟ -
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من  - منهم  ال�سب،  ويتبادلون  ي�سرخون  منق�سمون،  املجل�س  �سيوخ 
يراك ابن الآلهة واملخل�س احلقيقي لروما، ومنهم من يراك جمرًما 

وافتعلت حرًبا غري م�سروعة.
اإذن؟ -
ي�سرخون يف وجوه بع�سهم وت�سقط روما بينهم وبني غوغائيتهم التي  -

اأجل�س  اأحد يبايل،  متتلئ بالزيف، وتزداد الديون يوًما بعد يوم ول 
بينهم واأ�سمعهم ي�سرخون كالكالب ال�ساردة.

�سمت بروتو�س للحظة فكر فيها ثم ا�ستطرد:
كيف  - للحظة،  ولو  تت�ساءل  اأمل  ال�سيوخ،  جمل�س  يف  ع�سو  الآن  اأنا 

�سمحوا يل اأن اأ�سافر اإىل الغال؟
ابت�سم قي�سر واأردف:

مل اأ�ساأل لأنني اأعرف الإجابة. -
وما هي؟ -
اأن يعطوك املوافقة لل�سفر  - هناك �سبب واحد ي�سمح ل�سيوخ املجل�س 

الفيالق  حال  عن  مف�ساًل  تقريًرا  لهم  تقدم  اأن  وهي  الغال،  اإىل 
تنوي  وهل  م�ستقباًل،  تخطوها  �سوف  التي  اخلطوة  وما  واجلحافل 

العودة اإىل روما اأم ل.
قال بروتو�س مذهوًل:

كيف عرفت يا قي�سر؟ كاأنك كنت جال�ًسا بيننا. -
الأمر ل يحتاج اإىل ذكاء يا عزيزي بروتو�س، هم يعرفون جيًدا اأنني  -

لن اأ�سقط اإل من �سخ�س مقرب، ولن يحدث ذلك اأبًدا.
ثم ت�ساءل قي�سر:
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كيف حال كالبورنيا؟ -
ول  - تنظر  ذابلة،  بالتاأكيد  �سنوات،  لثماين  �ساقها  عنها  غاب  زهرة 

تفعل �سيًئا �سوى النتظار.
�سوف اأكتب لها ر�سالة، عليك اأن تعطيها لها عند عودتك اإىل روما. -
بالتاأكيد، لكن متى؟ -
بعد يومني. -

انتف�س بروتو�س:
ع�سرين  - يف  الغال  اإىل  روما  من  رحلتي  كانت  لقد  فقط؟  يومني!... 

يوًما، مل اأح�سب اأن الغال بعيدة هكذا، وكل ما اأمكثه هنا يومان.
�سوف تعود مع ماركو�س اأنطونيو�س واألك�سيو�س كورنيليو�س. -
ل اأفهم يا قي�سر، ما الداعي ل�سفرهما اإىل روما؟ -
ا ما ل اأفهمه. - هذا اأي�سً

قالها �سكار بعدما دخل، وبابت�سامة قال لربوتو�س:
كيف حالك يا فتى؟ -

ابت�سم بروتو�س واأردف: كيف حالك اأيها العجوز؟
ا�ستطرد �سكار: بخري.

ثم اأ�ساف ليوليو�س قي�سر:
كيف تتخلى عن اأف�سل قادتك دفعة واحدة، قائد الفيالق ال�سمالية  -

ويدك اليمنى؟
قال قي�سر: ما �سيفعلونه يف روما اأهم من اأي �سيء اآخر.

لقد ا�ستدعيتهم كما اأمرت، ما الذي تخطط له؟ -
�سوف تفهم قريًبا يا �سكار. -
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قال بروتو�س بابت�سامة:
ف�سيكون  - واإل  يح�سر معي،  اأوكتافيو�س مل  اأن  الأقل من اجليد  على 

غري م�سرور البتة، وهو حاد كال�سيف كاأمه اآْتَيا.
اأوكتافيان. هل كان �سياأتي معك؟ -

ت�ساءل قي�سر.
نعم، ولكن ما حدث جلوليا جعلني اأقدم �سريًعا على ال�سفر من دون  -

علم اأحد، لأكون بجوارك.
هل اأ�سبح رجاًل الآن؟ -
اأ�سبح فيل�سوًفا. -

ابت�سم قي�سر واأردف:
انتِظر حلظة لقد اأح�سرُت لك هدية. -
ا. ما هي؟ - حقًّ

اأ�سار قي�سر اإىل �سكار، فاأح�سر �سندوًقا من العاج القدمي مر�سوًما 
ا  ومزخرًفا بالنقو�س، تناوله قي�سر من �سكار، وفتحه واأخرج خنجًرا ذهبيًّ

يلمع ن�سله يف الهواء ك�سمعة يف اأح�سان الظالم، ابت�سم ثم اأردف:
الذهب  - من  ون�سله  العاج  من  مقب�سه  ا،  جدًّ ثمني  اخلنجر  ذلك 

عندما  ملاذا  اأعرف  ل  كال�سيوف،  وحاد  كالري�سة  خفيف  اخلال�س، 
راأيت ذلك اخلنجر تذكرتك يا بروتو�س.

ثم و�سعه يف ال�سندوق وا�ستطرد: وهو الآن لك.
تناول بروتو�س ال�سندوق وقال ب�سرور: �سكًرا لك يا قي�سر، اإنه رائع.

دخل ماركو�س اأنطونيو�س مرتنح اخلطوات، كان النبيذ الذي جترعه 
ثماًل  كان  �سنوات،  ثماين  اآخر  جترعه  الذي  النبيذ  من  اأكرث  الليلة  تلك 
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ومبتهًجا، ووجنتاه حمراوين ومنت�سًيا برحابة، رمق بروتو�س للحظات ثم 
اأردف بابت�سامة:

بروتو�س ال�سغري، كيف حالك؟ -
مارك اأنتوين. يا لالآلهة! لقد �سرت... خمتلًفا. -

قالها بروتو�س بعدما تاأمل ج�سد مارك اأنتوين املليء باجلراح والندوب.
ا، لقد كربت. - للحروب مغارمها يا فتى، واأنت اأي�سً
نعم بالتاأكيد. -

نظر مارك اأنتوين اإىل قي�سر واأردف:
اأفوز حتى  - اأن  اأتقامر مع اجلنود وكدت  يا قي�سر؟ كنت  تريد  ماذا 

جاءين �سكار، هل الأمر ي�ستحق مائة قطعة ذهبية؟
قال قي�سر: لقد اأغلق النبيذ عقلك واأريدك اأن ت�سحو الآن.

قالها ثم اأ�سار اإىل �سكار فاأح�سر اإناًء به ماء بارد، �سب ماركو�س املاء 
على راأ�سه ووْجهه حتى ا�ستعاد القليل من عقله، جفف وجهه وقال:

ح�سًنا، كلي اآذان م�سغية اأيها القن�سل. -
اأردف قي�سر:

�سوف ت�سافر اأنت واألك�سيو�س بفر�سن جيرتيك�س اإىل روما، واأنت لن  -
ا اأو م�ساعًدا يل. ت�سافر ب�سفتك جنديًّ

ت�ساءل ماركو�س:
باأي �سفة اإذن؟ -

اأجاب: بل ب�سفتك قن�ساًل.
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يعني  كيف  كيف؟  قي�سر،  قاله  ما  الغرفة  يف  من  جميع  ي�ستوعب  مل 
دارت  الثمل،  العربيد  ذلك  ال�سيوخ؟  جمل�س  يف  كقن�سل  اأنتوين  مارك 
الأفكار يف رءو�سهم يف دائرة �سرمدية، مل يكن قراًرا منطقيًّا من قي�سر، 

قال �سكار:
و�سيوخه،  - املجل�س  يحكم  اأن  ي�ستطيع  قن�سل؟  اأنتوين؟  مارك  من؟ 

مثلك ومثل بومبايو�س، هل متزح يا قي�سر؟
اأردف ماركو�س بعد حلظات بن�سف عقل ي�ستوعب الكلمات:

ا، اأعتقد اأنني ما زلت ثماًل. - ح�سًنا، ما اأ�سمعه غريب جدًّ
قال قي�سر: هذا الو�سع �سيكون موؤقًتا، حتى عودتي اإىل روما.

اأردف �سكار:
ح�سًنا، اإن كنت تريد تعيني اأحد كقن�سل، فالقائد األك�سيو�س �سوف  -

اأبعد  اإىل  وذكي  وجاد،  قوي  ع�سكري  رجل  ممتاًزا،  خياًرا  يكون 
احلدود.

ل، مارك اأنتوين هو املنا�سب لالأمر. -
وكيف �ستجمع الأ�سوات؟ -
املال ي�سرتي كل �سيء. -

ثم قال بروتو�س: ما الذي تنوي فعله يا قي�سر؟
قال �سكار: اأنت بهذا ال�سكل �سوف جتعل �سيوخ املجل�س يغ�سبون اأكرث 

من اأي وقت م�سى....
ثم �سمت للحظات فكر فيها وا�ستطرد: يا رباه!... اأهذا ما تنوي فعله؟

ابت�سم قي�سر، فقال بروتو�س:
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ل اأفهم يا �سكار، ماذا يريد قي�سر اأن يفعل؟ -
يريد ا�ستفزاز جمل�س ال�سيوخ بتعيني ماركو�س اأنطونيو�س كقن�سل،  -

فقي�سر لن يخون بومبايو�س، ويريد ا�ستدراج جمل�س ال�سيوخ ليبدءوا 
هم بالهجوم.

واجلحافل  - الفيالق  متلك  واأنت  هذا  على  �سيقدمون  كيف  ولكن، 
ل�سدهم؟

اأردف قي�سر:
وهنا ياأتي دورك يا بروتو�س، يريد املجل�س تقريًرا عن حال الفيالق  -

بعد احلرب الغالية و�سوف تعطيهم ما يريدون.
اأطلق ماركو�س اأنطونيو�س �سحكة وقال:

يا اإلهي! اأنت داهية يا قي�سر. -
اأكمل قي�سر لربوتو�س:

اذهب الآن يا بروتو�س حتى ت�سرتيح فرحلتك كانت طويلة، واأنت يا  -
ماركو�س اعِمد اإىل جتهيز الفيلق التا�سع، عليكم اأن َت�سلوا اإىل روما 
الذهب  تالنت من  بفري�سن جيرتيك�س، وخذ معك ثالثمائة  �ساملني 

قبل رحيلك.
قال مارك اأنتوين:

فري�سن جيرتيك�س يجب اأن تعود به اأنت اإىل روما، فهو راية انت�سارك،  -
اأما هذا الكم من الذهب، فماذا اأفعل به؟

اأردف قي�سر:
الوقت املنا�سب لذهاب فر�سن جيرتيك�س اإىل روما هو الآن، فنحن يف  -

اأ�سد احلاجة اإىل م�ساندة ال�سعب، وعند دخول روما بالفيلق التا�سع 
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تغمرهم  اأن  ويرحبوا بك، وعليك  ليحيُّوك  النا�س حولك  �سيتجمهر 
بالذهب واملجد قدر امل�ستطاع.

ح�سًنا، فهمت. -
غادر ماركو�س اأنطونيو�س، فا�ستطرد قي�سر:

اأين األك�سيو�س يا �سكار؟ -
ا�ستدعيته ومل يح�سر، هل ا�ستدعيه جمدًدا؟ -
ل، �سوف اأذهب اإليه بنف�سي. -

خرج قي�سر من م�سجعه، فتعالت اأ�سوات اجلنود حتية اإىل قي�سر، 
واتخذ طريقه اإىل خيمة القائد األك�سيو�س، دخل قي�سر خيمته، اأ�ساءت 
ال�سموع الأركان ب�سوء خافت يخبو وي�سيء بارتعا�سة متذبذبة، خ�سع هو 

ا اأمامها وب�سوت مبهم يرتل املتون، قال قي�سر: اأر�سً
اأنت تذكرين بنف�سي عندما كنت يف �سنك. -

انت�سل �سوت قي�سر األك�سيو�س، وانت�سب واقًفا موؤدًيا التحية الع�سكرية 
واأردف:

- فلتحَي اأيها القن�سل العظيم.
ابت�سم قي�سر:

ملن ت�سلي؟ -
لزوجتي، اآمل األ ي�سيبها اأي مكروه. -
هل حتبها؟ -
بالتاأكيد اأيها القن�سل. -
ا كنت اأحب زوجتي كالبورنيا، اأين تقطن يا األك�سيو�س؟ - اأنا اأي�سً
اأقطن يف كوخ على اأحد ال�سهول. -
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هل ت�ستاق اإليه؟ -
بح  - كنت اأ�ستن�سق كل يوم الهواء العليل واأ�ستمع اإىل عواء الذئاب و�سَّ

البوم الذي يك�سر هدوء الليل، اأقطن حيث الأ�سجار ورائحة الرتاب 
يف ال�سباح، والنجوم التي تتالألأ يف الليل، وبجوارنا مزرعة �سغرية، 

اأحياًنا اأزرع بها، كنت اأعي�س يف �سالم.
ح�سًنا، ا�ستعد لل�سفر اإىل روما بعد يومني. -

قالها قي�سر بابت�سامة.
قال األك�سيو�س بتعجب: روما. ملاذا؟

�سوف تذهب اإىل روما مع ماركو�س اأنطونيو�س وبروتو�س، اق�ِس بع�س  -
الليايل اجلميلة مع زوجتك، ثم توجْه �سوب اليونان.

اليونان. ملاذا؟ -
هناك ينتظر الفيلق التا�سع ع�سر الأوامر، اجمع �ستات الفيلق، واجته  -

به اإىل احلدود الرومانية، وانتظر.
ماذا اأنتظر؟ -
انتظر بومبايو�س ماجنو�س. -

اأن  اإما  لهما،  ثالث  ل  �سيئني  يفعل  �سوف  حمالة  ل  هو  ا�ستطرد:  ثم 
ي�ستدعي فيالقه من اإ�سبانيا، ويف تلك احلالة اأريد منك الت�سدي لها مع 
ا. وال�سيء الثاين هو الهرب  الفيلق التا�سع ع�سر، واآمل األ يفعل هذا حقًّ
اإىل اإ�سبانيا، ويف تلك احلالة خذه كاأ�سري حتى و�سويل اإىل روما، ول مت�سه 

ب�سوء.
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املجل�س  اأمام  العامة  ال�ساحة  من  قي�سر  يوليو�س  با�سم  الهتاف  اأتى 
ورددته الرياح حتى اخرتق حوائط املجل�س و�سم اآذان ال�سيوخ، مل يح�سر 
بومبايو�س جل�سة اليوم كما العادة منذ مدة، كان اإما يف ق�سره واإما عند 
قرب جوليا، وكان لغيابه الفرتة الأخرية اأثر يف ت�ستت املجل�س ب�سكل كبري، 
وكان ل بد من و�سع حدٍّ لهذا الأمر، وبعد انتهاء اجلل�سة، اقرتب كا�سيو�س 

من كاتو، واأردف بلهجة منزعجة:
اأين بومبايو�س بحق الآلهة يا كاتو؟ اإن املجل�س ل ينفك يتفكك يوًما  -

بعد يوم، يجب على بومبايو�س احل�سور وو�سع حد لهذا الأمر.
قال كاتو:

بومبايو�س حزين على جوليا ول يفارق ق�سره. -
اأردف �سي�سرو وهو يقرتب:

رمبا يكون هذا هو الوقت املنا�سب للتحرك يا كاتو. -
اأردف كاتو: ماذا تق�سد يا �سي�سرو؟

لقي�سر  - بالت�سدي  بومبايو�س  لإقناع  املنا�سبة  الفر�سة  اإنها  نعم. 
والوقوف اأمام طموحاته التي بلغت الأفق.

قالها كا�سيو�س بعينني تلمعان كالقطط.
ثم ا�ستطرد �سي�سرو: -
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خيط  كل  ينقطع  جوليا  فبموت  بالتاأكيد،  املنا�سبة  اللحظة  هي  تلك 
يربط بومبايو�س ماجنو�س بيوليو�س قي�سر، كانت جوليا ال�سبب الوحيد 
الذي كان مينع بومبايو�س من معار�سة قي�سر، وها هي قد رحلت ورحل 

معها كل ما يكنُّه الرجالن اأحدهما لالآخر.
اأردف كاتو: -

فوق  امل�سبوب  كاجلحيم  اإنها  ال�ساحة،  يف  الهتافات  تلك  اأت�سمعون 
راأ�سي، ل بد من بومبايو�س اأن ياأخذ قراره الآن.

اأردف �سي�سرو: -
اأف�سل قادة قي�سر  اأنطونيو�س واألك�سيو�س كورنيليو�س،  الآن ماركو�س 
فيالق قي�سر ومعهم  باأحد  الريبيكون  و�سوف يعربان  اإىل روما،  يتجهان 

امللك الغايل فري�سن جيرتيك�س.
ما الذي يحاول قي�سر فعله؟ فالتخلي عن اأف�سل قادته والتخلي عن  -

املجد يف العودة بامللك الغايل اإىل روما، اأمر يثري يف نف�سي ال�سكوك، 
فما الذي يدور يف عقل قي�سر؟

األقاها كا�سيو�س.
قال كاتو:

اإن عودة ماركو�س اأنطونيو�س واألك�سيو�س كورنيليو�س اإىل روما، اأمر  -
ل ي�ستدعي القلق، ولكن ما ي�ستدعي القلق فعاًل هو ما �سيرتتب عليه 
ال�سعب  حب  على  ي�ستحوذ  �سوف  باحلرب،  قي�سر  فوز  فبعد  هذا، 

اأكرث واأكرث، فاأنتم ت�سمعون الهتافات باأم اآذانكم.
قال �سي�سرو:

Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


173

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

فبالتاأكيد عند عودة ماركو�س واألك�سيو�س �سوف يغدقون على النا�س  -
الهدايا والذهب، ما �سوف يجعل املوقف اأكرث �سعوبة.

اأردف كا�سيو�س:
نعم، ولهذا علينا التحرك ب�سرعة، قبل و�سول ماركو�س اأنطونيو�س  -

اإىل روما، يجب علينا اإقناع بومبايو�س مبواجهة قي�سر باأ�سرع وقت.
اأنه  يبدو  بومبايو�س؟  رف�س  اإن  تفعلون  �سوف  ماذا  �سي�سرو:  ت�ساءل 

ان�سحب من قيادة املجل�س نهائيًّا.
مع  بروتو�س  يعود  ف�سوف   - م�ستبعد  وهو   - اإن حدث هذا  كاتو:  قال 
مارك اأنتوين واألك�سيو�س كورنيليو�س اإىل روما، وهو الآن �سيخ من �سيوخ 

املجل�س، بالتاأكيد �سوف يكون له فائدة ُتذكر.
قال كا�سيو�س:

اأنت اأدرى النا�س بربوتو�س، فاإنه يحب قي�سر اأكرث من اأي �سيء اآخر،  -
ولن يعطينا من املعلومات التي ت�سر بقي�سر.

اأردف كاتو:
ا ويحرتم  - اأي�سً بروتو�س يحب يوليو�س قي�سر نعم، ولكن يحب روما 

بقوات  الريبيكون  عبور  اأن  جيًدا  ويعلم  املقد�س،  الروماين  القانون 
ع�سكرية والدخول بها اإىل روما جرمية ل تغتفر.

ب كا�سيو�س: ما اأراه الآن، يجب علينا اأن ناأخذ احليطة، ونح�سد  ثم عقَّ
القوات اأمام املجل�س وال�ساحة، فهم �سوف ياأتون بفيلق واحد فقط، ويجب 

علينا اأخذ قرار قبل عبورهم الريبيكون.

ت�ساءل كاتو: ماذا تريد اأن تفعل يا كا�سيو�س؟
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بفيلق وحيد  الريبيكون،  اإىل  يومان حتى ي�سلوا  اأمامهم  الآن  اأجاب: 
يتخرث  اأن  هو  فعله  علينا  فما  روما،  اإىل  قي�سر  يوليو�س  ن�سر  يحملون 

انت�سار يوليو�س قي�سر، كما يتخرث احلليب بالرتاب.

نبادر  اأن  احلماقة  فمن  مفرت�س  ذئب  علينا  مير  عندما  كاتو:  قال 
بالهجوم عليه.

ومن الغباء اأن مند له يد ال�سداقة والعون كما يفعل بومبايو�س. -
قال �سي�سرو:

تريد ح�سد قوات ليحارب فيلق قي�سر على اأر�س الغال قبل عبورهم  -
الريبيكون؟

اأجاب: نعم، اإما اأن يقتلوا امللك الغايل، واإما اأن يح�سروه اإلينا، ففي 
احلالتني �سيتبخر انت�سار وجمد يوليو�س قي�سر يف الهواء، كما مل يكن 

يوًما.
قال كاتو: اأنت بهذا الأمر ميكن اأن تفتعل حرًبا.

بها،  - يتحرك  التي  واأرُجله  اأذُرعه  فهم  قي�سر،  قادة  كل  قتل  علينا 
يكون  واألك�سيو�س كورنيليو�س، ف�سوف  اأنطونيو�س  اإذا مات ماركو�س 

قي�سر وحيًدا و�سعيًفا.
ثم قال �سي�سرو بلهجة حتذيرية: لو ف�سل الأمر يا كا�سيو�س، ف�سُت�سعل 
حرًبا ل يكاد ينطفئ ومي�سها، ثم من اأين لك قوات وجنود لتغتال قادة 

قي�سر؟
قال كا�سيو�س:
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كاتو  - يا  فاأنت  اإقناعه،  عن  اأما  الالزمة،  القوات  ميتلك  بومبايو�س 
ت�ستطيع فعل هذا، واإن رف�س بومبايو�س فبع�س تالنتات من الذهب 

كفيلة ل�سراء بع�س املغتالني.
قال �سي�سرو:

بومبايو�س الآن ينزف من اأمل الفراق على اأكرث من كان يحبهم، فما  -
الذي �سوف ي�سطره اإىل فعل هذا؟

اأردف كاتو: روما. األي�س هذا �سبًبا كافًيا؟
اأكرث  - نكون  اأن  علينا  كاتو،  يا  الرنانة  خطبك  ه  تغرَّ لن  بومبايو�س 

منطقية، ونحن ل ندري رد فعل بومبايو�س على ما تقرتحونه، فعلينا 
احلذر اأكرث من هذا.

قال كا�سيو�س:
اأنطونيو�س على راأ�س فيلق لهو  - اإر�سال يوليو�س قي�سر مباركو�س  اإن 

اأكرب ر�سالة على اأنه يطلب احلرب.
قال �سي�سرو:

اأو الو�سول اإىل ت�سوية. -
�ساأل كاتو: واإلَم تطمح تلك الت�سوية؟

روماين  - كمواطن  جحافله  فوق  البالد  اإىل  قي�سر  يوليو�س  يعود  اأن 
و�سيخ من �سيوخ املجل�س، ويتم تعيينه كقن�سل مدى احلياة، وهو حر 
يف ا�ستخدام حقوقه امل�سروعة والقانونية، وعالوة على ذلك رئا�سة 

املجل�س. لو كنت مكانه فلن اأتهاون عن مطلب واحد.
اأردف كا�سيو�س:
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لن ن�سمح لقي�سر باأن يحكم روما كملك اأو اإمرباطور طاغية، وعلينا  -
اأن ن�ستخدم حق الفيتو لرف�س تلك الت�سوية.

بنا احلرب. - فلناأمل فقط يف الو�سول اإىل ت�سوية جتنِّ
قالها �سي�سرو.

قال كاتو:
تلك  - تكون  ف�سوف  بجحافله  روما  قي�سر  يوليو�س  قدم  وطئت  اإْن 

النهاية احلتمية للجمهورية. اإن انتهى الأمر بت�سوية اأو حتى بحرب، 
ف�سوف يكون يوليو�س قي�سر هو �سول الثاين بكل الحتمالت املتاحة 

واملمكنة.
قال كا�سيو�س بنربات متوترة:

علينا الذهاب اإىل بومبايو�س وحماولة اإقناعه. -
ثم قال �سي�سرو: نعم، اأنت حمق، دعنا نذهب اإىل بومبايو�س ونرى اإىل 

اأي حل �سوف يرنو.
قال كاتو: قبل الذهاب اإىل بومبايو�س، علينا جمع الأ�سوات ل�ستخدام 

حق الفيتو ملعار�سة بومبايو�س اإن مل يوافق على �سد قي�سر.
قال كا�سيو�س: اأن�سار قي�سر يف املجل�س لن يدعونا منار�س حق الفيتو، 
الأ�سوات  جنمع  اأن  ن�ستطيع  حتى  جانبنا  يف  بومبايو�س  يكون  اأن  يجب 
الكافية ل�ستخدام حق الفيتو، فباأي طريقة كانت يجب اأن نقنع بومبايو�س.

قال �سي�سرو:
يف  - الأخري  القرار  هو  احلرب  قرار  جنعل  اأن  علينا  حال،  كل  على 

با�ستخدام  املجل�س  اأمام  قي�سر  نحاكم  اأن  فبا�ستطاعتنا  القائمة، 
الكثري من التهم، ولكن لندعو الآلهة األ ي�ستخدم اأن�سار قي�سر حق 
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ا. الفيتو للمعار�سة، فهم كثريون و�سي�ساند بع�سهم بع�سً
اأردف كاتو: كل من يعاون ويقف لي�ساند قي�سر يف املجل�س هو خائن 

للجمهورية وكل ما توؤمن به روما.
لي�س لهذا �سحة حتى الآن يا كاتو، فقي�سر مل يف�سح عن نواياه بعد،  -

ولكن اإن عرب الريبيكون بفيالقه، ف�ستكون احلرب قريبة، اأقرب مما 
نظن جميًعا.

قالها و�سمتوا، كل منهم يفكر يف امل�سري املحتم واملجهول.

هائًما كان...
هو يف اأي مكان، لكن بالتاأكيد لي�س هنا، روحه مل تعد ت�سكن ج�سده 
بعد الآن، مل متر حلظة مل يبِك فيها، مل يئن فيها، مل ي�سرخ فيها ِباأ�ًسى، 
مي�سي حول املقربة مراًرا وتكراًرا بال ملل ول كلل، يحافظ على الأكاليل 
ار،  الطازجة على قربها، يزرع الورود وي�سقيها بدموع عينيه وبكائه الهدَّ
يف قلبه ثمة ماأ�ساة عظيمة وكلمات ي�سعب احلديث عنها، ي�سعر بالربد 
والوحدة، يقبع يف الظلمات، انطفاأت نريانه الوحيدة وخبت روحه و�سقطت 
ا بال تواٍن، ل وطن، ل ماأوى، كانت هي وطنه وماأواه، الآن ل �سيء،  اأر�سً
كان الفراغ يغزوه، حلظة بعد حلظة، يجل�س الآن يف ق�سره اخلاوي، ترتدد 
تاأبى املغادرة  �سحكاتها كالأ�سباح يف الأركان، �سوتها كاأن�سودة مالئكية 
من اآذانه، يراقب ت�ساقط الأيام يوًما من بعد يوم، كان التكرار هو حاله 
مبعرث؛  اأنه  اإل  هادًئا  يبدو  كان  فيها عزلته.  يق�سي  التي  الأيام  مر  على 
مبعرث يف كل ركن جل�ست فيه يوًما، مبعرث يف كل رداء ارتدته يوًما، مبعرث 
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يف كل ابت�سامة تراءت له ك�سيف م�سافر مل يلبث طوياًل، كل �سيء عابر، 
لكن يبدو اأن حزنه مل يعرب بعد، وعندما ياأتي الليل يظل يراقب قربها، 
ينتظر، لكن ل فائدة من النتظار ترجى، وعندما ياأكل الليل الأمل باأنيابه 
فيه  يرى  ل  حد  اإىل  وي�سكر  النبيذ  ويتجرع  ق�سره  اإىل  يذهب  ال�سوداء، 
اإل ظالًل عابرة ل تظل طوياًل. طالت حليته  �سيًئا  يتذكر فيه  �سيًئا، ول 
الوزن،  خفيف  نحياًل  اأ�سبح  �سهاده،  فرط  من  عينيه  حتت  ظل  وارت�سم 
رتقها  ي�ستطيع  ل  جديدة  بجراح  وي�ستيقظ  النوم  ي�سبه  �سيء  يف  يغط 

بكلمات املوا�ساة وال�سفقة، ي�سرخ باأمل ول اأحد ي�سمع.

انكفا على ال�سرير ويف يده و�ساح اأبي�س تخ�سب باللون الأحمر، كان 
النقي  الهواء  هي  دمائها  رائحة  وكاأن  فيه،  يغو�س  �سديد،  بعمق  ه  ي�ستمُّ
لرئتيه. اأم�سك بيده م�سبك �سعرها العاجي، قب�س عليه ب�سدة، ي�ستن�سقه 
بال  �سيء  كل  بها،  ره  تذكِّ حوله  من  الأ�سياء  كل  اأخرى،  ويقبله  اأحياًنا 
ا�ستثناء؛ الكرا�سي واحلوائط وال�سرير، واملراآة التي كانت جتل�س اأمامها 
ل�ساعات مت�سط �سعرها الذي ي�سيل كاأ�سعة ال�سم�س يف ال�سباح بال كلل، 

كيف يهرب الإن�سان من قدره؟ �ساأل ومل يجد اإجابة.
دخل كاتو و�سي�سرو وكا�سيو�س اإىل ق�سر بومبايو�س، اأجل�سهم اخلادم 

وقدم لهم النبيذ املعتق بالع�سل، قال كاتو:
ماذا �سوف تقولون اإىل بومبايو�س؟ -

قال كا�سيو�س:
على بومبايو�س اأن يقف بجوارنا يف املجل�س �سد قي�سر، فبومبايو�س  -

اإن ا�ستدعى فيالقه من اإ�سبانيا ف�سوف ي�سحق قي�سر كح�سرة.
»واإن رف�س؟« قالها �سي�سرو. -
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اأجاب كا�سيو�س:
ل يجب عليه اأن يرف�س، الآن وبعد موت جوليا، اأ�سبح يوليو�س قي�سر  -

يوافق  اأن  وعليه  يرف�س؟  �سوف  فلماذا  لبومبايو�س،  �سيًئا  يعني  ل 
قبل  كورنيليو�س  واألك�سيو�س  اأنطونيو�س  ماركو�س  على  الهجوم  على 

عبورهما الريبيكون.
اأردف كاتو: بومبايو�س يرف�س �سفك الدماء.

دماء خائنني، ك�سروا القانون الروماين املقد�س، افتعلوا حرًبا غري  -
ل  جائعة  كذئاب  الغاليِّني  دماء  �سفكوا  الأبرياء،  قتلوا  م�سروعة، 

تعرف الرحمة.
يف  هائًما  ال�سرير  على  م�سطجًعا  وكان  بومبايو�س  اإىل  اخلادم  دخل 

الال�سيء، تنحنح اخلادم واأردف:
كاتو  - اخلارج،  يف  املجل�س  �سيوخ  من  ا  بع�سً اإن  القن�سل،  �سيدي 

و�سي�سرو وكا�سيو�س، يطلبون لقاءك، فماذا اأقول لهم؟
باآذان ثقيلة، ا�ستوعب الكلمات بعد حلظات  �سمع بومبايو�س اخلادم 

وقال:
اأخربهم... اأنني �سوف اأح�سر بعد دقائق. -

انحنى اخلادم وخرج، تثاقلت قدماه على الأر�س كاأنه يحمل الكابيتول 
فوق كتفيه، ثم انت�سب وبدل مالب�سه ب�سيء من الالمبالة، كان كل �سيء 
يبدو فارًغا من احلياة، خرج اإليهم بومبايو�س بخطوات تكاد ترتنح، وقفوا 

حتية له، فجل�س واأردف: »اجل�سوا.«
قال كاتو:

لك عزاوؤنا اأيها القن�سل. -
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�سكًرا لك يا كاتو؟ -
ثم ا�ستطرد: ما الذي اأح�سركم؟

قال �سي�سرو: غيابك يف روما كان منتقًدا، جمل�س ال�سيوخ ممزق ويف 
اأ�سد احلاجة اإليك.

مل يعقب بومبايو�س، فقال كا�سيو�س:
اأ�سر  - هل �سمعت الأخبار؟ لقد ربح قي�سر حربه يف الغال وا�ستطاع 

فر�سن جيرتيك�س، امللك الغايل.
نعم، �سمعت، اأخباًرا حمزنًة لكم اأيها النبالء. -
األقاها بال مبالة مفرطة. -
اأنتوين واألك�سيو�س كورنيليو�س  - و�سوف ير�سل امللك الغايل مع مارك 

باأحد فيالقه اإىل روما.
ثم �ساح كاتو: بومبايو�س، افعل �سيًئا ما.

وماذا تريدين اأن اأفعل؟ -
على  املوافقة  منك  واأرجو  املجل�س،  اإىل  طلًبا  نقدم  �سوف  كاتو:  قال 

ذلك الطلب ك�سديق اأوًل وكقن�سل ثانًيا.
ما الطلب؟ -

قال كا�سيو�س:
قيادته،  - عن  التنازل  عليه  يجب  جي�سه،  ت�سريح  قي�سر  على  يجب 

اأمام جمل�س ال�سيوخ وتتم حماكمته قانونيًّا باحلرب غري  واأن يركع 
ملجل�س  كعدو  اعتباره  ويتم  للجمهورية،  املطلقة  واخليانة  امل�سروعة 

ال�سيوخ ولروما.
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قال بومبايو�س:
قي�سر مل يقرر دخول روما بجحافله بعد، فبهذا ي�ستطيع الطعن على  -

طلبكم بحق الفيتو، وكل اأن�ساره يف املجل�س �سوف يقفون بجانبه.
قال كاتو:

اإىل روما يف  - بفيالقه  اأن يزحف  ي�ستطيع  �سنفعل؟ قي�سر  اإذن ماذا 
اأي وقت.

اإن فعل قي�سر هذا، ف�سوف اأعطي اأمًرا جلحافلي يف اإ�سبانيا بعبور  -
اإليه  �ساأذهب  بل  الريبيكون،  ليعرب  اأنتظره  ولن  روما،  اإىل  البحر 
ل  يوًما،  يكن  مل  كاأنه  الأر�س،  وجه  على  من  وجحافله  هو  واأحموه 

تقلقوا اأيها النبالء.
قال كاتو:

اأما عن ح�سور مارك اأنتوين واألك�سيو�س كورنيليو�س اإىل روما باأحد  -
الفيالق، فماذا �سوف نفعل؟

قال بومبايو�س: ل ن�ستطيع اتخاذ قرار باأمرهم، حتى نرى يف اأي غاية 
�سوف ياأتون.

اأردف كا�سيو�س:
ن�ستطيع مهاجمتهم يا بومبايو�س، قبل اأن تطاأ اأقدامهم روما، فُهم  -

كورنيليو�س  واألك�سيو�س  اأنطونيو�س  ماركو�س  مات  اإن  واحد.  بفيلق 
ف�سيكون قي�سر وحيًدا و�سعيًفا.

قال بال مبالة مل تتغري: افعلوا ما تريدون، ولكن اأنا ل اأحبذ ذلك.
نحتاج اإىل قوات. -
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اأردف بومبايو�س بنربات حادة:
الرومانية  - الدماء  �سفك  اأرف�س  فاأنا  روما،  من  تتحرك  لن  قواتي 

هباًء، اإذا اأردمت فعل ذلك فافعلوه باأنف�سكم، ولكن بعيًدا عني وعن 
قواتي، فاأنا لن اأ�سارك يف هذا.

بني  الأ�سوات  الرياح  رددت  حتى  الأبواق  يف  الرايات  حاملو  نفخ 
الأ�سجار والغابات يف �سًدى خميف، وبداأ �سارِبوا الطبول بقرع طبولهم 
حتى بداأت ال�سماء ت�ستحيل من الأ�سَود النيلي اإىل الأزرق ال�ساحب، ومع 
اأبي�س �ساحب زحف اإىل الغابات واحلقول،  بزوغ الفجر ت�ساعد �سباب 
واألك�سيو�س  اأنطونيو�س  ماركو�س  راأ�سه  وعلى  ثابتة  بخًطى  الفيلق  حترك 
كورنيليو�س وبروتو�س، ومن ورائهم امللك الغايل مقموع وراء الق�سبان يف 

ع حولها اجلنود واأحاطوها كالذباب على الع�سل. عربة جتمَّ
كان بروتو�س ي�سعر بالتعب والغثيان، فقال:

كم نبعد عن الريبيكون؟ -
اأجاب ماركو�س:

بهذا املعدل قد ن�سل غًدا. -
ثم ابت�سم وا�ستطرد: ل اأعرف ما الذي اأح�سرك، فاأنت مل متكث كثرًيا 

اأيها امل�سكني.
اإن كان هذا ما يريده قي�سر فال م�سكلة. -

اأردف األك�سيو�س:
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وما الذي يدفعك حلب قي�سر اإىل هذا احلد يا بروتو�س؟ -
اأجاب بروتو�س: اإن قي�سر بالن�سبة اإيلَّ اأكرث من قائد اأو قن�سل، تربيت 
يف بيته وكان يعاملني كابن له يف الوقت الذي كنت فيه منبوًذا عند اأقرب 

الب�سر يل، كان قي�سر كل ما اأملك.
قال مارك اأنتوين:

واأنت اأيها القائد األك�سيو�س، ملاذا حتب قي�سر؟ -
له مثيل،  - لي�س  اأحرتمه، فهو قن�سل عظيم وجندي  ولكني  اأحبه،  ل 

ول اأحد ينال احرتامي ب�سهولة، ما راأيته يف قي�سر مل اأجده يف باقي 
الرجال، وهو قا�سم م�سرتك بيننا.

�ساأل بروتو�س: وما هو؟
البحث عن املجد، كل من يذهب للحرب يذهب �سعًيا وراء الذهب  -

من  املجد  ووحده  املجد،  وراء  في�سعى  قي�سر  يوليو�س  اأما  واملال، 
ي�سنع الرجال.

قال مارك اأنتوين: واأنت تبحث عن املجد؟
�سمت األك�سيو�س للحظة ثم قال:

قبل ثماين �سنوات... رمبا، اأما الآن فال. -
ملاذا؟ -
يف احلرب ترتك كل �سيء وراءك، كل من حتب، كل �سيء ماألوف يف  -

عاملك، وت�سبح رجاًل خمتلًفا متاًما عما كنت �سابًقا.
قال ماركو�س: وماذا تركَت وراءك؟

ال�سافية،  - ال�سحكات  املاألوفة وكل  الأركان  اأحب، كل  تركُت كل من 
والهدوء وال�سكون.
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زوجتك؟ -
اأجاب بعد حلظة: نعم.

ت�ساءل بروتو�س:
هل حتبها؟ -
الإن�سان ل يعرف قيمة  - اأحمل من عاطفة يف ج�سدي، ولكن  بكل ما 

الأ�سياء اإل بعد فقدها.
�سحك مارك اأنتوين وقال:

ل  - ن�سيحة  يوم  قال يل رجل حكيم ذات  الآن.  اأتزوج حتى  لهذا مل 
عنقك،  به  تربط  بائ�س  خيط  اإل  هو  ما  الزواج  ومطلقة...  نهائية 
اإما اأن يقتلك واإما اأن يرتك اآثاره عليك. عليك بالرهبنة فاإنها خري 

و�سيلة للنجاة.
ابت�سم بروتو�س وقال:

ومن هذا احلكيم؟ -
ح�سًنا، لي�س حكيًما باملعنى املعروف، كان رجاًل يف حانة وكان ثماًل،  -

ولكنها كانت ن�سيحة جيدة يف النهاية.
�سحك بروتو�س واأردف:

يا له من فيل�سوف ثمل! -
قال ماركو�س:

�سمعت اأنك فيل�سوف يا بروتو�س ال�سغري، هل هذا �سحيح؟ -
هذا متوقف على تعريف الفل�سفة، عن ماهية الفل�سفة يف الأ�سا�س.  -

�سنجد هنا اأن ال�سوؤال يف حد ذاته يعد �سوؤاًل فل�سفيًّا من الطراز الأول، 
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فاإن اجتهت اإىل الإجابات املنطقية، ف�سنجد اأن الفل�سفة هي الدافع 
للت�ساوؤل والتدقيق يف كل �سيء والبحث عن ماهية الكون ومظاهره 
وقوانينه، الفل�سفة هي حماولة العثور على الإجابات الأ�سا�سية التي 
يطرحها الوجود والكون، وبفر�س اأن احلقائق ثابتة، فتكون الفل�سفة 

هنا الباحث عن احلقيقة ومن ميتلك احلقيقة.
ا. - يا لالآلهة! اأنت تتحدث كالفال�سفة حقًّ

قال األك�سيو�س:
وهل تعرف كيف يتحدث الفال�سفة؟ -
نعم، يرثثرون ويرثثرون بال توقف، ثم ل تفهم من ثرثرتهم �سيًئا. -

�سحك بروتو�س وقال:
اأحب فل�سفتك يف احلياة. -

قال ماركو�س:
الأوقات  - يف  اإل  باجلدية  التحلي  اأحب  ول  كبري  هراء  احلياة  نعم، 

املنا�سبة.
واأنت ماذا يعني لك قي�سر؟ -

�سمت مارك اأنتوين قلياًل ثم اأردف:
يف احلقيقة ل اأعرف، ولكن دعنا نقول اإنه قدوتي يف احلياة، اأحب  -

بعد  واحًدا  للم�ساعب  وحتديه  اأحياًنا،  ه  جتربُّ ثباته،  قي�سر،  قوة 
الآخر بثبات اجلبال، رجل ل يخ�سى �سيًئا، ل يخ�سى املوت كالنبالء 
نبيل عادي  اأحب �سعوده من رجل  ويحارب بجانب �سفوف جنوده، 
اإنه رجل  اإىل قن�سل يف جمل�س ال�سيوخ، اإىل الرجل الأول يف روما، 

عظيم واآمل اأن اأكون مثله يف يوٍم ما.
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قال بروتو�س:
واأنت اأيها القائد األك�سيو�س، ملاذا �سوف ت�سافر اإىل روما؟ -
�سوف اأجته اإىل اليونان يف اأمر ع�سكري ل �ساأن لك به، واإن مت هذا  -

الأمر فرمبا بعدها اأعتزل القتال نهائيًّا.
قال مارك اأنتوين: تعتزل القتال. يا رجل اأنت اأعظم مقاتل راأيته يوًما، 

مل يعينك قي�سر قائًدا لفيالق الألب اإل ملهاراتك يف القتال.
بعد ثماين �سنوات من احلرب �سعًيا للمجد، ي�سبح املجد كالرماد،  -

كل ما اأفكر به الآن هو منزيل الريفي والهواء العليل يف الليل والهدوء 
املطلق واأنا اأغط يف النوم بني ذراع زوجتي، ثماين �سنوات مل اأَر فيها 
فكرة  لي�س  قلياًل  بالدفء  ال�سعور  فرمبا  والربد،  والدموع  الدم  اإل 

�سيئة اأبًدا.
هل تقطن يف الريف؟ -
كل  - اأفتقد  التالل،  اأعلى  تقع  التي  الريفية  القرى  اإحدى  يف  نعم، 

عند  الفجر  بعد  كالذهب  تتالألأ  التي  القمح  حقول  تقريًبا،  �سيء 
�سروق ال�سم�س وعند الغ�سق، رائحة الندى بعد �سقوط املطر، رائحة 
خ�سالتها البنية اللون التي اأكاد اأن�ساها، واأناملها وهي تتخلل �سعري 
الذكرى  ظالل  اإل  يبقى  ول  �سائع  �سيء  كل  احلرب  يف  هدوء،  يف 

العابرة.
قال بروتو�س: املجد يتطلب الت�سحية بكل �سيء.

اأردف مارك اأنتوين:
وغري  - وْهم  هو  املجد  اأن  اأجد  اأنا  �سخيفة!  كلمة  من  لها  يا  املجد. 

طموح  �ساحب  كل  ُتغرق  دوامة  له،  نهاية  ل  كبري  �سراب  حقيقي، 
يجتاح طموُحه الأفق، �سحيح يا األك�سيو�س؟
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اأوافقك الراأي متاًما. -

عميق،  اأرجواين  بلون  ال�سماء  تلونت  مرة،  كل  من  اأثقل  الغ�سق  كان 
بداأت  بالظالم،  حولهم  من  الغابة  تكت�سي  بداأت  حتى  م�سريهم  اأكملوا 
ال�سماء ت�سقط الثلج اخلفيف، وا�سطبغ اأفقها بالأحمر مع غروب ال�سم�س، 
املت�ساقطة جعلت  والأوراق  الأ�سجار  بني  كانت هناك حركة غري مريحة 
اخليول خائفة تتحرك بدافع خوف غري معروف. زحف القمر بتوؤدة يف 
ال�سماء ال�سوداء، ومن ال�سواد احلالك خرج من بني الأ�سجار والغ�سون 
الفيلق، خرجوا ب�سمت  للهجوم على  امللثمني يف حماولة  جمموعات من 
من قلب الظالل، اثنان، ثم ثالثة، ثم ع�سرة، ثم جمموعات كبرية، كان 
اأغلب الظن اأنهم من ال�سعب الغايل وقد جاءوا لتحرير ملكهم من الأ�سر.

�ساح األك�سيو�س يف الفيلق: »ا�سطفاف.«
ا�سطف الفيلق يف �سفوف منتظمة، ف�ساح مرة اأخرى:

احموا امللك الغايل. -
ثم رفع �سيفه العمالق وقال: لأجل يوليو�س قي�سر.

واندفع مزجمًرا نحو املجموعات على �سهوة ح�سانه، ا�سدم معهم يف 
قوة ومل يرتدد رنني ا�سطدام الفولذ بالفولذ.

كان بروتو�س ل يجيد القتال بال�سيف ولكنه اأخرج خنجره الذي اأعطاه 
اأنطونيو�س  ماركو�س  اأمامه  يقف  وكان  اأطرافه،  وحتفزت  قي�سر  اإياه 
بال�سيوف  وت�سابكا  الرجال  اأحد  نحوه  اندفع  غمده،  من  �سيفه  م�ستالًّ 
والتقى ال�سيفان بحرارة، حترك ماركو�س اأنطونيو�س ب�سكل �سريع حماوًل 
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الن�سل  ف�سق  الدفاعية  حركاته  يف  تاأخر  حلظٍة  ويف  ال�سربات،  تفادي 
ماركو�س �سرخة  اأطلق  ثم عينه،  بجرح مر على حاجبه  واأ�سابه  خوذته 
واندفع  �سيفه،  على  ب�سدة  وقب�س  ووقف  نف�سه  متالك  ثم  بالأمل،  مفعمة 

بقوة نحو الرجل ف�سق �سدره وت�سربت دماوؤه حتى اأغرقت ن�سله.
املهاجمون  فاإن جنح  فر�سن جيرتيك�س،  اإىل عربة  الرجوع  ثم حاول 
يف حترير امللك الغايل ف�سوف تذهب جهودهم �سًدى، و�سوف يعودون اإىل 
الن�سر و�ساع. امتطى فر�سه  العار، وقد تخرث  اإكليل  راأ�سهم  روما وعلى 
ب�سرعة واخرتق ال�سفوف ب�سيفه. كانت الأعداد تتدفق وتزداد بال توقف، 
ا�ستطاع بعد جمهود كبري الو�سول اإىل العربة، وظل يقاتل اأمامها ب�سرا�سة 
وراء �سجرة كبرية، مل  الأركان  اأحد  النزواء يف  بروتو�س  ا�ستطاع  وقوة، 
عرًقا  يت�سبب  خمتبًئا  ظل  احلروب،  يف  بارًعا  يكن  مل  لكنه  جباًنا  يكن 
وميلوؤه القلق، دقات قلبه تكاد ت�سق �سدره من اخلوف، مل ي�ساهد دماًء 
باأم عينيه، كان  يراها  اأول معركة  اليوم، كانت  ت�سيل يف هذا  ت�سيل كما 

الدماء والأ�سالء تتطاير يف كل مكان.
جنح ماركو�س اأنطونيو�س اأن ُيحكم ال�سيطرة على عربة امللك الغايل، 
دفاعية  �سفوف  يف  الفيلق  حوله  وجتمهر  حتريره.  حاول  من  كل  وقَتل 
توقف  بال  وهوت  ال�سيوف  ارتفعت  الأمر،  واأعطى  فيهم  �ساح  بعدما 
األك�سيو�س  لدرع  املعدنية  الن�سال احللقات  كانت جمزرة، اخرتقت فيها 
�سهوة  على  من  جريًحا  األك�سيو�س  �سقط  اأ�سالعه،  وك�سرت  واأ�سابته 
فر�سه، وظل يت�سابك ب�سيفه بقوة حتى قتل منهم الكثري، ثم اأعطى اأمًرا 
لباقي الفيلق بال�سطفاف الدفاعي، ت�سابكت الدروع بع�سها مع البع�س 
كاأنها درع موحدة وكبرية، وا�ستطاع الفيلق اأن ي�ستجمع �ستاته بعد معاناة، 
وقف األك�سيو�س وقاد الفيلق كما كان يفعل دائًما، كان يعطي اأمًرا بالهجوم 
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فيهاجم الفيلق دفعة واحدة، ثم يعطي اأمًرا بالدفاع فيدافع دفعة واحدة، 
وكانت تلك ال�سرتاتيجية �سبًبا يف تقهقر املجموعات املقابلة، ا�ستطاعوا 
على  الثلج  بيا�س  ا�ستحال  الهرب.  ا�ستطاع  والباقي  منهم  القليل  اأ�سر 
ج�سده  يف  قوية  رع�سة  بروتو�س  انتابت  الدماء،  من  الأحمر  اإىل  الأر�س 

وطفق يتقياأ بال توقف، اقرتب ماركو�س من األك�سيو�س وقال:

هل اأنت بخري؟ -
نعم، واأنت؟ -
بخري. -

رمق األك�سيو�س وجهه وقال:

عينك م�سابة. -
جرح �سطحي، �سيت�سبب يف ندبة لكن ل تقلق. -

ثم قال مارك اأنتوين:

هوؤلء اجلنود لي�سوا من ال�سعب الغايل، فهم منظمون اأكرث. -

اقرتب بروتو�س وقال بتقزز:

ح�سًنا، من اإذن؟ -

قال األك�سيو�س:

على  - الهجوم  على  يجروؤ  اأحد  فال  وا�ستجوبه،  الأ�سرى  اأحد  اأح�سر 
اأحد فيالق قي�سر اإل اإذا كان لديه هدف بعينه، فهو بالتاأكيد يعلم 

اأنه لن ي�ستطيع اأن يك�سر �سوكة الفيلق ب�سهولة.
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األقاه على  ثم  الأ�سرى  اأ�سرًيا من  فاأح�سر  اإىل جندي  اأ�سار ماركو�س 
راأ�سه  من  فانبثقت  راأ�سه  على  هوى  ال�سيف  ومبقب�س  بخ�سونة  الأر�س 

الدماء، اأ�سار ماركو�س اإىل اجلندي فكف عنه، اقرتب منه وقال:
من اأنتم؟ وملاذا هاجمتم الفيلق؟ -

األقيت عليه، فقام ماركو�س  التي قد  اأيًّا من الأ�سئلة  مل ُيجب الأ�سري 
بال�سيف  هوى  وبغ�سب  بع�سبية،  غمده  من  �سيفه  ِبا�ستالل  اأنطونيو�س 
على ذراع الأ�سري ب�سكل مباغت وبقوة، انقطعت ذراعه وانفجرت الدماء 

بغزارة، وطفق الأخري ي�سرخ باأمل وعذاب وبال توقف:
من اأر�سلكم؟ -

اأجاب الأ�سري بعد �سراخ ونحيب طويل:
�سيوخ املجل�س. -

ظلوا للحظة ي�ستوعبون ما األقاه الأ�سري على م�سامعهم، قال ماركو�س:
�سيوخ املجل�س؟ -

فاأردف بروتو�س:
ماذا!... كيف؟ كيف يفعلون �سيًئا كهذا؟ -

اأردف األك�سيو�س وهو ينظف �سيفه املغطى بالدماء:
�سيوخ املجل�س يريدون اأن ي�سيع جمد يوليو�س قي�سر، ولكن مل اأعتقد  -

اأن يتجرءوا اإىل هذا احلد، باأن ير�سلوا مغتالني ليحاربونا.
على  واحد  يوم  م�سرية  اأمامنا  �سريًعا،  التحرك  علينا  ماركو�س:  قال 

عبور الريبيكون، يجب اأن ن�سل �ساملني بامللك الغايل اإىل روما.
ثم ا�ستطرد بغ�سب: �سوف يندمون على فعلتهم تلك.
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على الرغم من طريقته التي متتلئ بالالمبالة فاإن غ�سبه كان عاتًيا، 
كالربكان الذي ل ينطفئ. اأمر ماركو�س بو�سع اإحدى الرءو�س يف �سندوق 
لتقدميها كهدية للمجل�س. �سمدوا جراحهم ثم امتطوا اأفرا�سهم وارت�سَّ 

ما تبقى من الفيلق، وبخطوات �سريعة كانوا يقرتبون من الريبيكون.
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روما  �سوارع  بني  الفيلق  وحترك  واملجد،  الحتفال  طبول  ربت  �سُ
املكتظة، ورفرفت الرايات احلمراء يف الهواء معلنة عن الن�سر واملجد، 
الهدايا  اجلنود  اأغدق  الأفق،  وبلغ  اًرا  هدَّ قي�سر  با�سم  الهتاف  وكان 
ازداد  بالذهب  النا�س  اأغدقوا  كلما  ب�سخاء عظيم،  العامة  على  والذهب 
هتاف النا�س اأكرث، كانت ال�ساحة العامة اأمام املجل�س متتلئ بالنا�س اأكرث 
من اأي وقت م�سى. وقف الفيلق يف منت�سف ال�ساحة وعلى راأ�س الفيلق 
ماركو�س اأنطونيو�س كان ي�ستمع لهتاف العامة بفخر وزهو كبريين، وكان 
ا على ال�سعب كراية للن�سر، وبني الهتافات  امللك الغايل يف العربة معرو�سً
مر مارك اأنتوين بني اجلمع الغفري من النا�س على قدميه، كان يغدقون 
عليه ال�سالم والقبالت ويلقون عليه الورود كاأنه املنت�سر وخملِّ�س روما 
بال�سرور  متتلئ  عالية  و�سحكات  بابت�سامات  يتقبلها  كان  وهو  الأعظم، 
اأبواب املجل�س ورمق  اإىل  النا�س با�سمه حتى و�سل  والن�سر، وظل يهتف 
عمدانه ال�ساهقة التي تو�سحت بالأحمر والذهبي، ثم تقدمه جندي ليعلن 

عن ح�سوره بالرغم من عدم وجود حاجة لذلك:
بني اأيديكم ال�سيناتور والقن�سل مارك اأنتوين. -

رنت الكلمة يف اآذان اجلميع بعدها دخل ماركو�س اأنطونيو�س جمل�س 
ال�سيوخ، ثم اأغلق اجلنود باب املجل�س الكبري، �سرب ال�سمت جميع من يف 
قاعة املجل�س، كل ال�سيوخ بال ا�ستثناء قد اأ�ساب األ�سنتهم لعنة ال�سمت، 
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كان القن�سل بومبايو�س ماجنو�س غائًبا كالعادة واأر�سل كاتو يف ح�سوره 
فوًرا، قام كاتو من مقعده وقال:

مرحًبا، جرنال مارك اأنتوين. -
ابت�سم مارك اأنتوين وقال:

مرحًبا كاتو، يبدو يل اأنك قد افتقدتني كثرًيا. -
نعم، بالتاأكيد. -
األ اإنك خمطئ كالعادة يا �سديقي القدمي، ل�ست هنا ب�سفتي جرناًل  -

ولكن ب�سفتي �سيناتوًرا وقن�ساًل من قنا�سل �سيوخ املجل�س.
ثم  و�سي�سرو،  كا�سيو�س  اإىل  مرتع�سة  نظرة  األقى  ثم  كاتو،  وجه  اربدَّ 

�ساأل:
ومن عيَّنك قن�ساًل؟ -
دعني اأفكر قلياًل، هذا �سوؤال يبدو بالغ ال�سعوبة، اآه لقد تذكرت، من  -

عيَّنني قن�ساًل هو رجل روما الأول والقن�سل يوليو�س قي�سر.
ت�ساءل كا�سيو�س: ملاذا اأنت هنا يا ماركو�س؟

يا اإلهي... هذا اأنت يا كا�سيو�س؟ لقد اأ�سابتك التخمة وكرب بطنك  -
حتى اإنك ل ترى قدمك، يبدو اأنك اأكرثت من تناول الطعام والنوم 

اآخر ثماين �سنوات.
قال �سي�سرو:

مارك  - يا  الكثري  فيك  تغري  مل  احلرب  من  �سنوات  ثماين  اأن  يبدو 
اأنتوين.

ا، فهو ما  - نعم يا �سي�سرو، ويبدو اأن هذا املجل�س مل يتغري كثرًيا اأي�سً
زال يحمل يف جعبته الكثري من احلمقى.
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غ�سب كاتو وقال بحنق:
اأيها املتباهي، لن نتغا�سى عن تطاولك ولو للحظة، قل ماذا  - ا�سمع 

تريد؟
اأنا؟... اأنا ل اأريد �سيًئا، اأنتم من تريدون. -

قال �سي�سرو: وماذا �سوف نريد منك؟
اأن تنالوا تعاطفي ون�سل اإىل ت�سوية حمايدة، جُتنبكم بط�س قي�سر. -

قال كا�سيو�س بكلمات من حتت ال�سرو�س:
تعاطفك؟ ماذا تقول اأيها اللعني؟ -

ا �سيئ، اأن تتطاول على قن�سل لديه فيلق  قال ماركو�س: هذا �سيئ، حقًّ
اأمام املجل�س لهو �سيء لي�س يف �ساحلك اأبًدا، �سدقني.

قال كاتو: هل تلقي علينا التهديدات؟
ل، لي�س بعد. -

ثم اأردف �سي�سرو:
وما هي الت�سوية التي تريد الو�سول اإليها اأيها القن�سل؟ -
ا عاقاًل يف هذا املجل�س. - جيد، يبدو اأن هناك �سخ�سً

قال كاتو غا�سًبا: �سن ل�سانك يا هذا.
نظر ماركو�س اإىل كاتو بنظرة حتدٍّ وقال: واإل؟

واإل ف�سوف تندم على تلك الوقاحة. -
اأنت واأي جي�س؟ -

قال �سي�سرو اإىل كاتو:
Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


195

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ت�سوية  - ماركو�س،  قال  كما  ت�سوية  اإىل  ن�سل  اأن  علينا  كاتو،  يا  اهداأ 
ا اإىل قرار  جتعل خيار احلرب خياًرا غري مطروح باملرة، وت�سل اأي�سً

يدعم اجلمهورية.
هداأ كاتو فقال ماركو�س: ح�سًنا، قي�سر يريد الدخول اإىل روما وجتنب 

اإراقة الدماء، كفى دماًء لثماين �سنوات.
قال �سي�سرو:

ح�سًنا، اأَْدِل مبا عندك. -
�سلًفا،  - بومبايو�س  فعل  كما  مقاتل  كجندي  روما  اإىل  قي�سر  �سيعود 

�سلطة  فوق  �سلطة  لديه  ويكون  للعامة،  كممثل  املجل�س  رئا�سة  يريد 
جمل�س ال�سيوخ والنبالء.

قال كاتو:

اأن يحظى بها  - العامة وظيفة مقد�سة ول يجب  العامة. ممثل  ممثل 
رجل ع�سكري.

قي�سر لي�س رجاًل ع�سكريًّا فقط، بل رجل روما الأول، يحظى بحب  -
العامة، هو نبيل ولكن لي�س مثلكم اأيها النبالء، ل يزدري العامة بل 
يحبهم كالنبالء، واإن كنت ل ت�سدق، فا�سمع الهتافات يف ال�ساحة، 
التي ت�سم  اأت�سمع هتافاتهم  ت�سمع: يحيا قي�سر، يحيا قي�سر،  هل 

الآذان؟
قال كا�سيو�س:

بعد اأن انتهت حرب الغال مل يتبقَّ لقي�سر اجلحافُل الكافية ليزحف  -
بها اإىل روما ويتحدى جمل�س ال�سيوخ وميلي عليه الأوامر.
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اأنت حمق يا كا�سيو�س، فقي�سر قد ل ميلك اجلحافل الكافية التي  -
ي�سيطر بها على املجل�س، ولكن جحافله يف الألب تنتظر الأوامر.

نحن يف ال�ستاء. -
الوقت مير والربيع ياأتي. -

قال كاتو: هل تلقي التهديدات جمدًدا؟
نعم، تلك هي التهديدات. -

ثم قال كا�سيو�س:
وهل �سيدخل يوليو�س قي�سر بجحافله اإىل روما؟ -
واإىل اأين �سيذهبون؟ -

قال كاتو: يجب على قي�سر اأن ي�سرح جي�سه اإن كان ينوي الدخول اإىل 
روما.
ومَل يفعل هذا؟ -
لأنه قانون روما املقد�س. -

ثم األقى نظرة اإىل ال�سيوخ و�ساح:
ل  - ع�سكرية  بقًوى  روما  ودخل  جي�سه  راأ�س  على  �سول  ركب  اأن  منذ 

اأحد ك�سر القانون الروماين، ول تتوقع منا اأن ن�سمح بهذا ثانية، هل 
ا  ا�ستبداديًّ حكًما  �سول  ُحكم  كان  تذكرون؟  هل  الن�سيان؟  اأ�سابكم 
وديكتاتوريًّا، هل تذكرون �سفكه للدماء لكل من عار�سه، اأم اإنكم قد 
ن�سيتم اللوائح ال�سوداء التي مت تعليقها على حوائط روما وت�سفية كل 

املعار�سني من دون حماكمة؟
قال ماركو�س:
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ل  - �سنوات  ثماين  اآخر  قي�سر  فعله  ما  ب�سول؟  قي�سر  اأت�سبه  ا؟  حقًّ
ت�ستطيع اأنت ول املجل�س باأَ�ْسره فعله يف مائة �سنة، فقد ت�ساعف حجم 
روما اأكرث من اأي وقت م�سى، ومت �سداد الكثري من الديون الهائلة، 
ومت اإر�سال اأكرث من ثالثمائة األف عبد خالل ثماين ال�سنوات، ماذا 
روين، ماذا فعلتم؟ كنتم تخو�سون  تريدون اأكرث من هذا؟ واأنتم ذكِّ

يف اأمره اأثناء غيابه.
واأ�سعل  - والأرا�سي  للبالد  مغت�سب  عن  يعدو  ول  جمرم،  قي�سر  اإن 

حرًبا غري �سرعية.
تلك  - على  يجل�س  بل  الغال،  يف  لي�س  احلقيقي  املجرم  اأن  يل  يبدو 

املقاعد املريحة، ويرتدي الأبي�س والأحمر، املجرم احلقيقي هو هذا 
املجل�س.

�ساح كاتو:
كيف جتروؤ اأيها اللعني، هذا املجل�س ميثل ال�سعب. -
ال�سعب. تبدو تلك الكلمة غريبة على اأذين اأيها النبالء، منذ متى؟  -

ل  فلَم  بال�سعب  تهتمون  كنتم  واإن  بال�سعب؟  املجل�س  يهتم  متى  منذ 
تتقا�سمون ثرواتكم مع ال�سعب مثلما يفعل قي�سر؟ واإن كنتم متثلون 

ا فْلن�ساأل ال�سعب. ال�سعب حقًّ
اجته مارك اأنتوين اإىل باب املجل�س، فتح اأحد جنوده له الباب، خرج 
اإىل ال�ساحة ومن ورائه ال�سيوخ، كانت ال�ساحة متتلئ بالنا�س، وقف على 
ار يخفت  اه النا�س بحرارة �سديدة، رفع يده فبداأ الهتاف الهدَّ املن�سة فحيَّ
القن�سل  كلمة  لي�ستمعوا  النا�س  ووقف  انعدم،  حتى  حلظة  بعد  حلظة 
اجلديد، يف تلك اللحظة ح�سر بومبايو�س ووقف بجوار ال�سيوخ وكان يبدو 

اأنه ل يفهم �سيًئا مما يحدث حتى نطق مارك اأنتوين:
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يا �سعب روما العظيم، منذ ثماين �سنوات اأخذ يوليو�س قي�سر قراًرا  -
جريًئا ل يتخذه اإل الرجال العظماء، قرر الذهاب للحرب اإىل الغال 
يف ال�سمال، لثماين �سنوات كاملة قي�سر يحارب يف الغال بال توقف، 
بال راحة وبال مقابل، اأنتم ل تعرفون ال�سمال، يف احلرب يكون الربد 
قار�ًسا، و�سدقوين ل يوجد اإل الربد والطني، ويف النهاية ملاذا فعل 
الروماين،  ال�سعب  اإىل  والذهب  الرثوة  لي�ستطيع جلب  قي�سر هذا؟ 
لَت�ْسَطع روما اإىل الأفق بال توقف، تلك املعابد واملكتبات والألعاب يف 
الكولو�سيوم َمن �سببها؟ اإنه قي�سر. ذلك الذهب الذي بني اأيديكم 
التي  ال�سرائب  من  الرتف  هذا  كل  قي�سر.  اإنه  لكم؟  اأعطاه  من 

يجنيها قي�سر من بالد الغال.
ثم �ساح بحرارة: »فليحَي قي�سر«.

قالها ورددها النا�س بال توقف حتى ا�ستطرد:
اإذن ملاذا يعتقد جمل�س ال�سيوخ اأن قي�سر جمرم؟ ملاذا ل يريدونه اأن  -

يعود اإىل روما بالذهب واملجد من الغال؟ ملاذا يعتربونه جمرم حرب 
اأما  ا نعم،  ا وي�سبهونه ب�سول؟ �سول كان م�ستبدًّ ا وديكتاتوريًّ وم�ستبدًّ
قي�سر فاأنتم من تختارونه. �سول قتلكم، اأما قي�سر فيحبكم ويغدق 
عليكم الذهب واملجد، وهو امل�سكني لثماين �سنوات يعي�س يف خيمة 
هو  فمن  روما،  �سعب  لأجل  ملاذا؟  والأ�سالء،  وال�سيوف  الدماء  بني 

املجرم، يوليو�س قي�سر اأم هذا املجل�س الأ�سن؟

�ساح النا�س غ�سًبا على املجل�س و�سيوخه وبدءوا يلقون عليهم ال�سباب 
ي�سمعه،  مما  �سديد  غ�سب  اعرتاه  بعيًدا  واقًفا  بومبايو�س  كان  واللعن. 
اأنطونيو�س، رمقهم  بهم ماركو�س  املجل�س وحلق  اإىل داخل  ال�سيوخ  هرع 

بابت�سامة وقال:
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اأراأيتم من يريد ال�سعب؟ -
ثم ا�ستطرد:

الليل  - يف  غًدا  ف�ساأنتظركم  الت�سوية،  اإىل  الو�سول  تريدون  كنتم  اإن 
عند بيت اآْتَيا ابنة اأخت قي�سر بعد اأن اأنتهي من الطقو�س املقد�سة 

واأُ�سبح قن�ساًل ر�سميًّا للدولة الرومانية.
اإليهم  قالها وهمَّ بالرحيل ولكن ا�ستوقفه اخلاطر للحظة، ثم التفت 

وقال:
�سحيح كدت اأن�سى، لقد اأح�سرت هدية اإليكم. -

ثم اأ�سار اإىل اجلندي فاأح�سر �سندوًقا �سغرًيا، اأ�ساح الغطاء واأخرج 
راأ�ًسا مقطوًعا األقاه على الأر�س فتدحرج كالكرة حتى و�سل اإىل اأرجلهم، 

فتعالت الهمهمات، فا�ستطرد ماركو�س:
اأظن اأن تلك تخ�سكم. -

رحل ماركو�س، فقال كاتو لبومبايو�س:
بومبايو�س، اأرجوك افعل �سيًئا، لقد �سمعت باأم اأذنيك، تلك الوقاحة  -

التي يتحدث بها تنبئ باأن يوليو�س قي�سر قد يزحف اإىل روما يف اأي 
وقت.

ح�سًنا، �ساأعطي اأمًرا اإىل فيالقي يف اإ�سبانيا بال�ستعداد، لن اأ�سمح  -
لقي�سر اأن يعرب الريبيكون بقوات ع�سكرية، ولكن اأوًل علينا اأن نح�سر 

تلك الت�سوية، ولعلنا ن�سل اإىل حل يجنبنا اإراقة الدماء الرومانية
اللحظة  - تلك  يف  بالعجز  بومبايو�س  �سعر  اآخر،  حل  هناك  يكن  مل 

بوقاحة  يتحدث  اأنطونيو�س  ماركو�س  كان  بداخله،  الغ�سب  وا�ستعل 
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غري معهودة، واإن ف�سلت املفاو�سات ف�سي�ستدعي فيالقه من اإ�سبانيا 
ولن ينتظر قي�سر ليعرب الريبيكون، بل �سيزحف بفيالقه اإىل قي�سر 
كما كان يفعل �سابًقا مع اأي عدو. كانت جوليا العائق الوحيد الذي 
كان  ماتت.  وقد  متنعه  ولن  حية  وهي  منعته  فقد  بومبايو�س،  مينع 
ي�سارع نف�سه وقلبه لياأخذ ذلك القرار. لن ي�سمح لقي�سر بتن�سيب 
روحه مبوت  ماتت  اأبًدا مهما حدث،  روما  كامللك على عر�س  نف�سه 

جوليا ولن متوت جمدًدا بخ�سارته اأمام قي�سر.
واأر�سل  بور�سيا  زوجته  اإىل  اجته  روما  اإىل  بروتو�س  و�سل  عندما 
الر�سول.  وتناولتها خادمتها من  ر�سول،  كالبورنيا مع  اإىل  ر�سالة قي�سر 
الأوراق  الكبرية ذات  ال�سجرة  كانت كورنيليا جال�سة على مقعدها حتت 
احلمراء الداكنة. اقرتبت خادمتها منها ورمقتها بابت�سامة طويلة، فقالت 

كالبورنيا:
ماذا هناك يا كارل؟ -
هناك ر�سالة. -

األقتها ثم �سحكت.
رمقتها كالبورنيا بتعجب وعقدت حاجبيها و�ساألت:

ر�سالة؟ من املر�سل؟ -
قي�سر. -

انتف�ست كالبورنيا من مكانها عندما عرفت اأن الر�سالة من قي�سر، 
يف  �سرعت  ثم  بهرولة،  اخلتم  وف�ست  �سريًعا،  كارل  يد  من  اختطفتها 

قراءتها بلهفة:
كنت  - لكنني  نلتِق،  ومل  �سنوات  ثماين  مرت  لقد  كالبورنيا،  عزيزتي 

األتقي بك يف خيايل ويف اأحالمي ويف الليايل الباردة لأ�سعر بالدفء. 
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اأعلم اأنك قد مللِت من النتظار، ومللِت من الوحدة، �ساحميني على 
والدموع  الدماء  بني  اإل  اأعي�س  ل  �سنوات  لثماين  الطويل،  �سمتي 
بالعاطفة  متتلئ  لر�سائل  وقت  هناك  يكن  ومل  واحلديد،  والطني 
اأفكر فيك كل حلظة وكل يوم واأح�سي  اأنني كنت  تاأكدي  وال�سغف، 
الليايل والأيام لنلتقي. لقد اأعطيتِك ميثاًقا ولن اأك�سر ميثاقي، �سوف 
نلتقي قريًبا ولكن لي�س الآن، ما زال هناك القليل من النتظار، ف�سيوخ 
املجل�س يف روما يعتقدون اأنني جمرم وقد ك�سرت القانون املقد�س. 
اإىل  لأعود  منا�سبة  ت�سوية  اإىل  للو�سول  اإليهم  اأنتوين  مارك  اأر�سلت 
اأنني  وهي  الكربى،  اجلرمية  ارتكبت  ولكنني  وقت،  اأقرب  يف  روما 
�ساأعود وعلى راأ�سي اإكليل املجد والعزة، وهم كانوا ياأملون اأن اأعود 
اأو  �ساعًرا  ول�ست  جندي  النهاية  يف  ولكني  والهزمية،  العار  باإكليل 
اإن  وحتى  بالقوة،  روما  اإىل  ف�ساأعود  الت�سوية  ف�سلت  اإن  فيل�سوًفا. 
ا�سطررت لنتظار الربيع لنكون مًعا جمدًدا، زوجك العزيز قي�سر.

لأنها كانت  اإىل �سدرها  الر�سالة  ت  وبابت�سامة �سمَّ انتهت كالبورنيا، 
حتمل رائحة قي�سر، كلماته وعاطفته، انتظرت كثرًيا وقد ينتهي انتظارها 
وبعد حلظات من  كالبورنيا،  يد  من  الر�سالة  كارل  تناولت  وقت.  اأي  يف 

القراءة ابت�سمت وقالت:
يبدو اأن قي�سر متيم بك يا �سيدتي. -

ت�ساءلت ب�سغف: اأتظنني هذا يا كارل؟
�سنوات  - لثماين  اإنه ي�سعب على جندي قد قا�سى احلرب  بالتاأكيد، 

اأن يكتب ر�سالة متتلئ بالعاطفة، اإل اأن قي�سر قد غلبته عاطفته يف 
ر�سالته لك.

ولكن متى �سوف يعود؟ -
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يقول يف ر�سالته، يف اأقرب وقت. -
�سمتت قلياًل و�سردت للحظة واأردفت:

رمبا يكون اأقرب وقت بعد ثماين �سنوات اأخرى. -
قالت كارل:

قي�سر لن ينكث بوعوده يا �سيدتي، اإنه يحبك ب�سدة. -
كل ما يف الأمر اأنني مللت. -
قي�سر ي�ستحق النتظار يا �سيدتي. -

نظرت كالبورنيا اإىل خادمتها كارل:
نعم، اإنه ي�ستحق، لهذا �ساأنتظر. -

كان  �سنوات  لثماين  انتظارها  اأن  بد  ل  واحلزن،  ال�سمت  لفحها  ثم 
اأي  يف  اللقاء  يحدث  ورمبا  قلياًل،  تنتظر  اأن  فقط  عليها  فالآن  طوياًل، 
اأو رمبا  اأيام اأخرى،  اأن تنتظر ب�سعة  حلظة، كل ما عليها فقط فعله هو 
�سنني،  ال�سهوُر  ت�ستحيل  اأن  تتمنى  ل  لكن  �سهور،  حتى  اأو  اأ�سابيع  ب�سعة 
فتكون اأيام الفراق دهًرا اآخر مير فيه العمر بال ا�ستئذان، فالنتظار يقتل 

كما ال�سيف، وهي قد �سبعت موًتا منذ زمن.

كان على ُبعد يوم واحد من احلدود الرومانية، يف رحلته �ساهد التالل 
املفرو�سة  وال�سهول  النا�سع،  الأبي�س  بالثلج  تو�سحت  التي  اخل�سراء 
اأعواد  بالأزهار والأنهار اجلارية التي تلمع كالأحجار الكرمية، انت�سبت 
القمح التي كانت تقرتب وت�سع نوًرا ماألوًفا، كان الربد قار�ًسا لكنه �سعر 
رمق  احلنني،  �سدره  يف  اأ�سعل  البارد  الهواء  من  نف�ًسا  �سحب  بالدفء، 
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ت  املنازل واملزارع كما كان يفعل منذ ثماين �سنوات، مل يتغري �سيء، وارت�سَّ
اأوراقها مبرور الرياح بني اأغ�سانها، كان  الأ�سجار يف �سفوف وارتع�ست 
اأْمر قي�سر بذهابه اإىل اليونان مفاجًئا له، فاإنَّ تخلِّي قي�سر عن اأف�سل 
ي�ساأ  مل  م�ستبعًدا،  اأمًرا  كان  الغال  يف  وحيًدا  وبقاءه  واحدة  دفعة  قادته 
األك�سيو�س اأن يح�سر بقوات ع�سكرية كما اأمر قي�سر حتى ل يلفت النتباه، 
كان وحيًدا على �سهوة ح�سانه ومعه م�ساِعده »فري�سي�س«، كان فًتى يف 
عقده الثاين، يحمل �سيف �سيده، ينظف اأ�سلحته بعد املعارك، يهيئ درعه 
اأحياًنا، كانت تقرتب منه املرافئ حلظة بعد حلظة، يتمنى فقط لو ينتهي 
يف  اإل  ياأمل  ل  الآن  ولكن  املجد،  عن  بحًثا  للحرب  ذاهًبا  كان  هذا،  كل 
دقائق هادئة يف بيته اأعلى التالل بعيًدا عن ال�سجيج ويظل يف �سكون تام.

يف معبد جوبيرت الكبري وقف ماركو�س اأنطونيو�س يف منت�سف دائرة 
ثالثة  وقف  بانتظام،  ال�سموع  ت  ارت�سَّ الدائرة  وفوق  بالدماء،  مر�سومة 
اأحبار يرتلون الن�سو�س الرومانية املقد�سة، مل يحب ماركو�س اأنطونيو�س 
الطقو�س  تلك  اإىل  للخ�سوع  ا  م�سطرًّ كان  لكنه  قط،  الدينية  الطقو�س 
الكهنة  اأحد  دقائق دخل  بعد  ال�سيوخ،  كقن�سل يف جمل�س  تعيينه  لإمتام 
مع  وترتفع  تخفت  بوترية  القرع  يف  الطبول  بداأت  ثم  احلجم  هائل  بثور 

اأ�سوات متداخلة من الكهنة وترتيالتهم.
اقرتب الكاهن الأكرب �سيليفيان واأح�سر �سكيًنا حادة، ويف حلظة جزَّ 
الدماء من عنقه  وانبثقت  واأخرج خريًرا عالًيا  ا  اأر�سً ف�سقط  الثور  عنق 
اأح�سر الكاهن كاأ�ًسا ذهبية ممتلئة بالنبيذ وقربها اإىل  بغزارة �سديدة، 
عنق الثور بحذر، واكتفى بنقطة من الدم الذي اختلطت مع النبيذ، اقرتب 
الكاهن واخرتق الدائرة و�سلَّمه كاأ�س النبيذ، جترع ماركو�س الكاأ�س كلها 

وعلى وجهه عالمات التقزز والنفور، تناول الكاهن ع�ساه وقال:
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با�سم جوبيرت العظيم، اأعيِّنك قن�ساًل رومانيًّا. -
قال مارك اأنتوين ب�سوٍت ملول غري مكرتث: واأخرًيا.

ناوله اخلادم كاأ�س النبيذ، فتجرعها دفعة واحدة واأردف:
نعم، هذا اأف�سل، على الرغم من ق�سائي ثماين �سنوات يف احلرب،  -

فاإنني مل اأتذوق فيها الدماء، واأ�سكر الآلهة على هذا، اإنه مقرف.
دخل جندي من جنود مارك اأنتوين واأردف:

�سوف  - ال�سيوخ  جمل�س  اإن  يقول  ر�سوًل  اأر�سلت  اآْتَيا  ال�سيدة  �سيدي، 
يجتمعون عندها اليوم ومعهم بومبايو�س ماجنو�س.

نعم، �سوف اأذهب حاًل. -

خرج مارك اأنتوين من املعبد الكبري جلوبيرت، وامتطى �سهوة فر�سه 
ا�سه فتوقفوا عند  واجته اإىل بيت اآْتَيا مع جنديني للحرا�سة. اأ�سار اإىل حرَّ
باحة املنزل، طرق الباب وانتظر للحظة حتى فتحت اخلادمة، دخل مارك 

اأنتوين، اقرتبت منه اآْتَيا وقالت:
يا لالآلهة! جرنال مارك اأنتوين، لقد تغريت كثرًيا. -

عانقها ماركو�س وابت�سم واأردف:
عزيزتي اآْتَيا، ت�سعدين روؤيتك كثرًيا. -
�سكًرا لك. -

نظر لها للحظة وقال:
بحق فينو�س، اأنت جميلة كحوريات البحر، مل تتغريي كثرًيا ما زلِت  -

كفتاة يف الع�سرين.
ل�ست اأنا التي يف الع�سرين الآن، بل ابنتي. -
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�سحيح؟ عندما غادرت كانوا ما زالوا اأطفاًل، كيف حالهم؟ -
�ساأجعل اخلدم ي�ستدعونهم حاًل، تعاَل اجل�س. -

جل�سوا فا�ستطردت:
اأخربين كيف حال قي�سر؟ -
اأف�سل من اأي وقت م�سى، لكنه حزين على جوليا. -
ا على اجلميع. - نعم، موت جوليا كان �ساقًّ

النبيذ،  كوؤو�س  عليها  اأواين  فاأح�سرت  اخلادمة  اإىل  اآْتَيا  اأ�سارت  ثم 
فقالت اآْتَيا:

تف�سل. -
قال ماركو�س:

ل، ل اأحب اأن تختلط اخلمر بال�سيا�سة. -
ل فرق، فالثنتان توؤملان راأ�سي. -

�سحك واأردف: انظروا من يتحدث بفل�سفة.
قالت اآْتَيا: على كل، ماذا ينوي قي�سر اأن يفعل؟

قي�سر لن يتنازل عن العودة لروما بالن�سر. -
قالها اأوكتافيو�س وهو يقرتب.

قالت اآْتَيا بعد حلظة �سمت:
ح�سًنا، هذا اأوكتافيان ال�سغري. -

قال اأوكتافيو�س:
مرحًبا، جرنال اأنتوين. -
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مرحًبا يا فتى. -
قالت اآْتَيا: اأعتذر جرنال اأنتوين، لكن اأوكتافيو�س مهوو�س بال�سيا�سة.

ابت�سم مارك اأنتوين واأردف:
ا؟ اإذن اأخربين ماذا كنت تقول؟ - حقًّ
قي�سر لن يتنازل عن ن�سره ب�سهولة. -

قال ماركو�س:
ح�سًنا، اأخربين ماذا ترى؟ -

قالت اآْتَيا: يا لالآلهة! لقد اأ�سابني الغثيان، ل اأحتمل ال�سيا�سة، �ساأذهب 
لأح�سر اأوكتافيا.

غادرت اآْتَيا، ف�ساأل اأوكتافيو�س:
لقد مت تعيينك قن�ساًل، �سحيح؟ -
بلى، �سحيح. -
ملاذا؟ -
ل اأعرف دوافع قي�سر. -

ابت�سم اأوكتافيو�س واأردف:
اإن كنت ل تريد الإف�ساح فاأنا اأحرتم هذا، اأما اإن كنت ت�ستخف بي  -

فهذا �سيء خمتلف متاًما، وداِفُع قي�سر وا�سح كال�سم�س.
ابت�سم مارك اأنتوين باإعجاب:

ل اأ�ستخف بك، فقل يل ما دافع قي�سر؟ -
الذهب جلمع  - الكثري من  الذي يجعل قي�سر يدفع  الدافع احلقيقي 

يف  هو  الرومانية  للدولة  قن�ساًل  لتعيينك  املجل�س  يف  الأ�سوات 
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احلقيقة اأهم بكثري من الذهب، واأحرتم قي�سر لتخاذه هذا القرار 
ال�سعب. اأما عن الهدف احلقيقي الذي يريد اأن ي�سل اإليه قي�سر 

بتعيينك قن�ساًل، فهو الولء.
الولء؟ -

قال اأوكتافيان:
�سيوخ  - نفو�س  يف  الرا�سخة  الإن�سانية  الطبيعة  ك�سف  يريد  قي�سر 

املجل�س، فالإن�سان بطبيعته حيوان عاقل، فعندما يفقد الإن�سان هذا 
يريد  ما  هذا  األيًفا؟  حيواًنا  اأم  مفرت�ًسا  حيواًنا  �سيكون  هل  العقل، 

قي�سر معرفته بب�ساطة.
�ساأل ماركو�س بتعجب:

ح. - ماذا تق�سد؟ و�سِّ
بتعيينك  - املعهود  وقارهم  من  املجل�س  �سيوخ  جتريد  قي�سر  يريد 

قن�ساًل، فالغ�سب يجعل العقل م�سو�ًسا، ففي تلك اللحظة التي يكون 
والتي  لالإن�سان،  احليوانية  الغرائز  تخرج  حا�سر  غري  العقل  فيها 
�سخ�س  ولكن  جنديًّا  فقط  لي�س  قي�سر  النفو�س.  نوايا  عن  تك�سف 
عقالين، هو ي�ستخدمك كاأداة لإغ�ساب املجل�س، ليطمئن قي�سر اإن 

قرر يف امل�ستقبل العودة اإىل روما بفيالقه.
�ساأل مارك اأنتوين:

واأنت يا فتى، كيف عرفت؟ -
الأمر ل يحتاج فل�سفة، فقط ترتيب الأمور مبنطقية.

ويف راأيك، كيف �ست�سري تلك الت�سوية؟ -
�ساأل اأوكتافيو�س:
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وماذا ين�سد قي�سر من تلك الت�سوية؟ -
يريد  - هذا  كل  وفوق  احلياة،  مدى  وكقن�سل  للعامة،  كممثل  تعيينه 

ح�سانة قانونية بقيادة اإقليم.
اإن كان �سيوخ املجل�س اأذكياء ف�سيوافقون بكل تاأكيد على كل مطالب  -

اأغبياء  اأنهم  لك  اأوؤكد  دعني  ولكن  املطالب،  تلك  تكن  ا  اأيًّ قي�سر 
و�سوف يرف�سون با�سم القانون وبا�سم روما وباأ�سماء عدة.

�ساأل ماركو�س:
وما الذي يوؤكد لك ذلك يا فتى؟ -
اأمام  - يقفون  ل  الآن  اإنهم  دائًما،  يجرح  مرة،  يجرح  الذي  ال�سيف 

ا�ستعلت  ولو  ا،  اأي�سً ال�سعب  اأمام  يقفون  بل  فقط  وفيالقه  قي�سر 
يقيمها  التي  فالألعاب  قي�سر،  �سف  يف  ال�سعب  ف�سيكون  احلرب 
على  قي�سر  يغدقه  الذي  والذهب  ي�سددها  التي  والديون  لل�سعب 

ال�سعب كاٍف ليجعله ملًكا اإذا اأراد الرجوع اإىل روما يف اأي وقت.
وما احلل الذي يجنبنا اإراقة الدماء؟ -

قال اأوكتافيو�س بنربات واثقة:
اإراقة الدماء اأمر �سروري عند بناء الإمرباطوريات، فاملجد ل ياأتي  -

اإل بالت�سحيات اجل�سيمة.
قي�سر ل يريد اإراقة الدماء. -
بذكاء  - حتقيقه  ويحاول  يريد  ماذا  يعرف  هو  �ساذًجا،  لي�س  قي�سر 

ودهاء، قي�سر يف النهاية جندي، وعندما تنفد من اأمامه اخليارات 
�سيفعل ما يفعله اجلنود.

يف تلك اللحظة اقرتبت اآْتَيا ويف يدها اأوكتافيا، رمقها ماركو�س للحظة 
ثم وقف واأم�سك يديها وطبع عليها قبلة ثم نظر اإليها وقال:
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يا لالآلهة! بحق �سليب فينو�س، اأنت جميلة، مثل اأمك متاًما. -
قالت اأوكتافيا يف حرج: �سكًرا لك.

اأردفت اآْتَيا لأوكتافيو�س:
تعاَل، اأريدك للحظة يا اأوكتافيان. -

غادرت اآْتَيا واأوكتافيو�س وجل�ست اأوكتافيا، فقال ماركو�س:
لقد اأ�سبحِت كبرية، لقد تركتك �سغرية يف الثالثة ع�سرة من عمرك. -

ابت�سمت وقالت:
نعم، الوقت مير. -

ثم ا�ستطردت و�ساألت:
الندبة على عينك، هل هي من معركة؟ -
نعم، حاول اأحدهم ح�سر ال�سيف يف عيني. -
وماذا فعلت؟ -
ح�سرته يف موؤخرته. -

ا؟ �سحكت اأوكتافيا وقالت: حقًّ
نعم. لقد تاأمل هذا الرجل كثرًيا قبل موته. -

كانت اأوكتافيا تتاألق اأمام مارك اأنتوين، نظر لها نظرة اإعجاب، كانت 
جميلة ولفتت اأنظاره من الوهلة الأوىل، تركها طفلة والآن باتت اأنثى ذات 

جمال فاتن ولفت، قالت اأوكتافيا:
كيف يق�سي الرجل ثماين �سنوات متتالية من احلرب جرنال اأنتوين؟ -

�سمت مارك اأنتوين قلياًل، ثم قال:
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ال�سنة الأوىل يف احلرب هي الأ�سعب دائًما، لي�س فقط على اجلنود،  -
ا، يكون الربد قار�ًسا والدماء يف كل مكان، يقتلنا  بل على القادة اأي�سً
يف  اأما  مكان،  كل  يف  القتلى  اأ�سباح  وتطاردنا  ال�سيف  قبل  ال�سمري 
ال�سنة الثانية فيبداأ اجلنود يف التاأقلم على كل �سيء، الربد ورائحة 
مع  الأ�سباح  تلك  ومتوت  بالحت�سار  ال�سمري  يبداأ  والطني،  الدماء 
الوقت، ثم يف باقي ال�سنوات يتحول الرجال اإىل �سيء خمتلف متاًما، 
بال قلب اأو رحمة، احلرب تقتل الرحمة يف قلوب الرجال يا اأوكتافيا 

وحتولهم اإىل وحو�س.
ت�ساءلت: وقي�سر؟

اأنه  - اكت�سفت  الوقت  الرجال، ومع  اأن قي�سر ككل  البداية ظننت  يف 
قا�ٍس  قلب  له  اإن  رجل،  اأي  عن  متاًما  خمتلف  قي�سر  كذلك،  لي�س 
غريب،  رجل  ولكنه  معقد،  الأمر  كيف؟  اأعرف  ل  بالعطف،  ميتلئ 
مثل  جائع  ذئب  اإىل  يتحول  مل  العامة،  ويحب  النبالة  �سمات  يحمل 
اجلنود يظل دائًما متح�سًرا كما كان دائًما، ولهذا ال�سبب اأتبع واأحب 

يوليو�س قي�سر.
ومعهم  اآْتَيا  بيت  من  يقرتبون  املجل�س  �سيوخ  كان  �سارعني  ُبعد  على 
ول  متخبطني  جميًعا،  �سدورهم  يدق  القلق  كان  ماجنو�س،  بومبايو�س 
اأمام  وا�سًحا  الأمر  كان  الت�سوية.  تلك  اإليه  تئول  �سوف  ما  اإىل  يعرفون 
التمرد  ذلك  من  للحد  �سارًما  قراًرا  يتخذ  اأن  عليه  وكان  بومبايو�س، 
موح اجلارف الذي مَتلَّك �سديقه  الذي اأجحف بيوليو�س قي�سر ذلك الطُّ
وا�ستوىل على جوارحه. على الرغم من يقينه التام بجرم يوليو�س قي�سر 
فاإنه كان يتاأمل من اأجله، كان يتمنى اأن يحافظ على العهد الذي اأعطاه 
يوليو�س قي�سر لن يرتاجع، هو يعرف �سديقه  ولكن  جلوليا قبل موتها، 
ما يف  مكاٍن  له احلب يف  يكنُّ  ا  اأي�سً ولكنه  ومتمرد،  دائًما،  عنيد  جيًدا، 
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قلبه، تلك العواطف املتقلبة ترهق روحه ال�سعيفة. احلب والكره واحلقد 
واحلنني، جميعها يف داخله يف �سراع من اأجل البقاء، وهو تائه بينها ول 
يعرف هل اإن وجد يوليو�س قي�سر اأمامه �سوف يطعنه ب�سيف اأم يحت�سنه 
ِباأ�ًسى. ولكن كل الذي يدور يف خلده الآن لي�س له فائدة، لقد ُح�سم الأمر، 

عليه اأن يواجه �سديقه واأن يتحمل العواقب، اأيًّا تكن تلك العواقب.
اأخرب  جال�ًسا،  اأنتوين  مارك  كان  اآْتَيا،  بيت  اإىل  املجل�س  �سيوخ  دخل 
اخلدم اآْتَيا بح�سور �سيوخ املجل�س، اأمرتهم بتقدمي النبيذ وخرجت ومعها 

اأوكتافيو�س، اقرتبت ثم قالت:
تف�سلوا، مرحًبا بكم جميًعا. -

قال بومبايو�س:
ل  - حديث  من  هنا  �سيدور  وما  �سرية،  جل�سة  تلك  اآْتَيا،  يا  ا�سمعيني 

يجب اأن يعلم به اأحد.
قالت اآْتَيا:

بالتاأكيد اأيها القن�سل. -
ثم التفت بومبايو�س اإىل مارك اأنتوين واأردف:

تف�سل يا ماركو�س، حتدث. -
ل، اأنا هنا لال�ستماع، ماذا تنتظرون من قي�سر؟ -

اأردف كاتو:
العودة اإىل روما واملثول اأمام املجل�س ومواجهة التهم الآتية، احلرب  -

غري امل�سروعة واخليانة وك�سر القوانني الرومانية املقد�سة.
ثم اأكمل كا�سيو�س:
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بجانب ت�سريح جي�سه اإىل الأبد والتخلي عن جميع األقابه وقادته. -
ابت�سم مارك اأنتوين واأردف:

وبحق الآلهة ملاذا �سوف يفعل هذا؟ -
قال �سي�سرو:

ا�سمعني اأيها اجلرنال اأنتوين، نحن نريد اأن ن�سل اإىل ت�سوية جُتنبنا  -
التنازل  قي�سر  على  لذلك،  الطرفني،  من  الرومانية  الدماء  اإراقة 

قلياًل.
قال ماركو�س:

باأي حق يتنازل الذئب للخراف؟ -
�ساح بومبايو�س بغ�سب:

اإ�سبانيا على  - فيالقي يف  �ستكون  فباإ�سارة مني  فتى.  يا  ل�سانك  �سن 
اأهبة ال�ستعداد واأ�ستطيع اأن اأ�سحق قي�سر قبل عبوره الريبيكون.

اأردف مارك اأنتوين:
املجل�س  - �سيوخ  اأ�سابك  هل  لك؟  حدث  ماذا  بومبايو�س،  يا  واأنت 

بالوهن؟ كيف حتول بومبايو�س العظيم من جندي عظيم اإىل جمرد 
نبيل اأحمق من النبالء، كيف لك اأن تتاأمر مع النبالء على �سديقك 
الذي يربطك به عهد دم مقد�س؟ قي�سر يحبك واأنت ل تبادله تلك 

العاطفة.
ل�سنوات عديدة واأنا اأدافع عن قي�سر، عن اندفاعه وعن حماقاته،  -

ثمن  اأدفع  �ساأظل  متى  اإىل  ولكن  كالطوفان،  اجلارف  طموحه  عن 
اأخطائه؟ قي�سر يريد ارتداء التاج، ولن اأ�سمح بهذا.

قي�سر ل يريد ارتداء التاج. -
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قال كاتو:
ا عندما انت�سر يف حربه مل يكن يريد ارتداء التاج، حتى  - �سول اأي�سً

دخل اإىل روما بقوات ع�سكرية.
اأردف ماركو�س: اأنت تعلم يا بومبايو�س اأن قي�سر لي�س �سول.

قي�سر لن يعرب الريبيكون بقوات ع�سكرية. -
قالها بومبايو�س بحدة.

منت�سر،  - كجندي  روما  اإىل  يدخل  �سوف  اأنه  التاأكد  يريد  قي�سر 
اإىل روما من دون قواته، ف�سي�ستغل �سيوخ املجل�س �سعفه  واإن دخل 

ويحاكمونه حماكمة ع�سكرية كما قال كاتو.
اأردف �سي�سرو: وما احلل اإذن؟

احلل هو تعيني قي�سر كممثل للعامة، حتى ل يحاكمه اأحد النبالء. -
قال كا�سيو�س:

بح�سانة  - ال�سيوخ  جمل�س  يحكم  اأن  قي�سر  يريد  العامة.  ممثل 
قانونية؟ ح�سًنا هذا اأ�سواأ من دخوله اإىل روما بقوات ع�سكرية.

ابت�سم مارك اأنتوين وقال:
اأن  - اأيها النبالء ل �سيء يعجبكم، اأخربوين ما الذي تريدونه؟  اأنتم 

حماكمة  ليحاكموه  للمجل�س  نف�سه  وي�سلم  قوته  عن  قي�سر  يتخلى 
اإل  تهتمون  ل  واأنتم  الدماء،  اإراقة  جتنب  هنا  نحاول  ع�سكرية؟ 

باإق�ساء قي�سر باأي و�سيلة ممكنة.
قال كاتو:
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اأن يق�سي بع�س  - اإن كان قي�سر يريد جتنب حماكمة املجل�س فعليه 
ال�سنوات يف املنفى.

ارت�سمت عالمات التعجب على وجه ماركو�س وقال: منًفى؟
ثم ا�ستطرد:

كنت اأعتقد اأنكم تتحلَّون ببع�س املنطق هنا، ولكن يبدو يل اأنكم ل  -
ت�ستطيعون اإدراك حقيقة الأمر، قي�سر هنا هو القوي، هو من ميلي 

ال�سروط ولي�س اأنت يا كاتو.
قال بومبايو�س:

قي�سر  - يريد  ما  هو  ال�سغري  ماركو�س  يا  هنا  املنطقي  غري  الأمر 
الو�سول اإليه.

ما  - قي�سر  فعل  لو  طبيعي،  اأمر  هو  اإليه  الو�سول  قي�سر  يريد  ما 
تريدونه اأنتم اأيها النبالء َلَفقد حياته يف حلظة دخوله اإىل روما.

قال كا�سيو�س:
األ تردد دائًما اأن ال�سعب يحب قي�سر؟ اإذا كان يحبه بالفعل فليحِمه  -

اإذن.
ال�سعب يحب قي�سر بالفعل، ولكن يف النهاية ال�سعب لي�سوا بجنود،  -

هي  النبالء  اأيها  منكم  قي�سر  يحمي  �سوف  الذي  الوحيد  وال�سيء 
جحافله.

اأردف بومبايو�س:
اإذن ما تقوله اإن قي�سر ي�سر على عبوره الريبيكون بقوات ع�سكرية؟ -
قي�سر تنفد من اأمامه اخليارات، وعندما يحدث ذلك ف�سيفعل اأي  -

�سيء للدخول اإىل روما.
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قال �سي�سرو:
ح�سًنا، هناك حل اأخري دعنا نتطرق له. -

اأردف كاتو: وما هو؟
طلب  - وقدم  ال�سيوخ،  جمل�س  اإىل  غًدا  تتوجه  اأن  ماركو�س  يا  عليك 

عودة قي�سر اإىل املجل�س، ودعنا نرى ماذا يريد ال�سعب.
فقط  - اأنتم  �سي�سرو،  �سديقي  يا  ال�سعب  يريد  ماذا  نعرف  جميعنا 

اأقدم  اآذانكم، وبالرغم من ذلك �سوف  اأيديكم على  الذين ت�سعون 
طلبي اإىل املجل�س غًدا، ويف كل الأحوال �سيدخل قي�سر روما.

قال بومبايو�س:
اإذن ينتهي حديثنا الآن. -

قالها وغادر غا�سًبا ومن ورائه �سي�سرو وكا�سيو�س وكاتو.
اقرتب اأوكتافيو�س من ماركو�س ثم اأردف:

تلك كانت حماقة كبرية. -
قال مارك اأنتوين بحدة:

املعذرة. -
اإن  - فالآن  بال�سيا�سة،  تاأخذهم  اأن  عليك  كان  ت�سرًعا،  كان  فعلته  ما 

ذهبت اإىل املجل�س غًدا لتقدمي الطلب، فلن ي�سمحوا لك، كان ذلك 
. ا، واأنت وقعت فيه بب�ساطة كاأنك ِغرٌّ فخًّ

ت�ساءل مارك اأنتوين:
ماذا تق�سد؟ -
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�سيمنعونك بكل ما لديهم من قوة، ولن ت�ستطيع اأن تطاأ قدمك اأر�س  -
املجل�س، ولن ت�ستطيع اأن تقدم طلبك للنظر فيه.

لن يجروؤوا. -
وماذا �سوف يخ�سرون؟ �سيمنعونك اأيها اجلرنال اأنتوين بالقوة، خذ  -

حذرك وا�ستعدَّ لأي �سيء غري متوقع، فاإنهم الآن لي�س لديهم �سيء 
ليخ�سروه واأنت هنا وحيد بفيلق م�ستت مل يتبقَّ منه �سوى القليل.

ما  ال�سغري حمق يف كل  اأوكتافيو�س  اأن  التفكري وجد  دقيقة من  بعد 
وفل�سفته  ولكن كانت حكمته  العمر ثالثة ع�سر عاًما  يبلغ من  كان  قاله، 

غريبة ومبهرة لفًتى يف مثل �سنه.
الوقاحة  تلك  من  غا�سًبا  اآْتَيا  بيت  من  ماجنو�س  بومبايو�س  خرج 
حلظة  كل  ت�ستفحل  �سكوكهم  كانت  اأنطونيو�س،  ماركو�س  يف  املتج�سدة 
كما  ال�سوداء  القوائم  ويعلق  اإمرباطور  اأو  كملك  اإل  يعود  لن  قي�سر  باأن 
فعل �سول عندما دخل اإىل روما وعرب الريبيكون بقوات ع�سكرية، �سعروا 
يجب  ال�سجاعة،  من  ب�سيء  امل�سوب  والقلق  اخلوف  من  بخليط  جميًعا 

عليهم اأن يواجهوا قي�سر على كل حال، قال كا�سيو�س:
ماذا �سوف نفعل يا بومبايو�س؟ -

�سمت بومبايو�س قلياًل ثم اأردف:
عليكم اأن تعار�سوا الطلب الذي �سوف يقدمه مارك اأنتوين غًدا. -

قال كاتو: وبعد؟
ننتظر. -

قال كا�سيو�س بحنق:
ننتظر عبور قي�سر الريبيكون بقوات ع�سكرية؟ -
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فيالقي يف اإ�سبانيا لي�ست م�ستعدة بعد. -
قال �سي�سرو:

احلل الأف�سل هو انتظار جتميع الأ�سوات يف املجل�س. -
ثم اأردف كاتو:

اأحوال جحافل  - بروتو�س عن  �ساألت  القانون، عندما  يهمه  ل  قي�سر 
فيالق  ثالثة  اإل  جحافله  من  لقي�سر  يتبقى  لن  اإنه  يل  قال  قي�سر 
جحافله  بقاء  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  �سعيف  قي�سر  متمردة، 
لثماين �سنوات متتالية من احلرب جعلهم متمردين يهربون، والباقي 
منهم خارت قواهم ول ي�ستطيعون خو�س حرب اأخرى، تلك فر�ستنا 

يا بومبايو�س.
قال بومبايو�س:

اإىل ماذا ترمي؟ -
قال كا�سيو�س:

منهم  - والتخل�س  قي�سر،  قادة  اأف�سل  من  اثنان  الآن  اأيدينا  حتت 
بقايا  مع  اأنطونيو�س  ماركو�س  حماية،  بال  هنا  فهم  �سهاًل،  �سيكون 

فيلق، اأما األك�سيو�س...
قاطعه كاتو:

يقول بروتو�س اإنه متجه اإىل اليونان ول يعرف ال�سبب. -
اأردف بومبايو�س:

واملطلوب؟ -
قال كا�سيو�س:
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علينا اغتيالهم يا بومبايو�س، من دونهم �سوف ي�سبح قي�سر وحيًدا  -
و�سعيًفا، �سوف ي�سهل الق�ساء عليه، اأنت تعلم هذا.

ل، ل ل�سفك الدماء.
قال �سي�سرو: -

نعم، اأنا مع بومبايو�س، هل تريدون اإ�سعال حرب؟
قال كاتو: احلرب هي ما يريده قي�سر، ون�سف احلرب دهاء. -

قال �سي�سرو باحتجاج:
الأبرياء،  - من  الآلف  دماء  ت�سفكون  �سوف  قي�سر  قادة  باغتيالكم 

قي�سر لن ي�سمت، ول تن�سوا اأن مارك اأنتوين اأ�سبح قن�ساًل رومانيًّا 
الآن وله ح�سانة قانونية حتميه.

قال كا�سيو�س: ح�سانة قانونية. اإنهم خونة يا �سي�سرو ولو اأتيحت لهم 
ال�سغري  اأنتوين  مارك  واحدة،  دفعة  املجل�س  �سيوخ  كل  لذبحوا  الفر�سة 
اأ�سبح يتحدث بوقاحة مل نعهدها لأنه فقط ي�ساند قي�سر، يجب اأن ن�سع 

ا لهذا. حدًّ
ثم اأردف بومبايو�س:

ت�ستطيعون فعل اأي �سيء اإل �سفك الدماء الرومانية. -
اأردف كاتو يف غ�سب:

تاأتي فر�سة كتلك  - تلك فر�ستنا الوحيدة لننت�سر على قي�سر، ولن 
جمدًدا.

ثم اأ�ساف كا�سيو�س:
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اإن مل نفعل هذا الآن يا بومبايو�س، فنحن ل نختلف عن قي�سر، بعد  -
اأحد  انتهاء حكم �سول كان القانون هو دين روما الأوحد ومل يجروؤ 
على تخطيه اأو ك�سره، حتى جاء قي�سر اللعني، واإن مل نقف يف وجهه 

ف�سوف يعود حكم �سول با�سم يوليو�س قي�سر.
كان بومبايو�س يتاأمل من كل حرف يقال منهم، مل يعهد نف�سه خائًنا 
ل�سديقه والعهد املقد�س الذي بينهم، ولكن ل يوجد حل �سوى الحتدام، 
تخرج  ما  ب�سكٍل  قي�سر  مواجهة  على  كلما عزم  ولكن  ذلك،  من  مفر  ل 
جوليا من الال�سيء وترمقه بنظرات ميلوؤها اللوم والعتاب، فيرتاجع عن 

قراره، يقدم ثم يحجم يف �ستات عظيم ل يعرف كيف ميلك جلامه.
قال كا�سيو�س:

نحن نحتاج اإىل قوات ت�ستطيع القتال، فالقوات التي ا�سرتيناها لقتل  -
اأنتوين،  اأمام مارك  املعركة  كانت �سعيفة وهربت من  الغايل  امللك 

نحن نحتاج اإىل قواتك يا بومبايو�س.
ثم اأردف كاتو:

تتبعه  - علينا  روما،  من  يخرج  مل  بالتاأكيد  الآن  فهو  األك�سيو�س  اأما 
واغتياله، فهو بالتاأكيد �سوف ي�سافر اإىل اليونان باأمر من قي�سر.

نعم، هو بالتاأكيد �سوف ي�سافر وحيًدا من دون قوات، ولن يكون هدًفا  -
�سعًبا، اترك يل هذا الأمر.

اأم يرف�س  كان بومبايو�س ي�ستمع ول يعرف ماذا يفعل؛ هل يوافقهم 
الذي يقولونه، وكان ال�سمت هو �سالحه الوحيد يف الوقت احلايل، ولكن 
يف داخله اخلوف يت�سعب اإىل جذوره بال رحمة، خوف من طموح قي�سر، 
وخوف من عدم فعل �سيء. كان ل بد اأن يفعل �سيًئا، لكن ل يدري ما هو 

حتديًدا.
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اأمام  - الوا�سعة  ال�ساحة  يف  بومبايو�س  قوات  وقفت  التايل  اليوم  يف 
املجل�س ثم خرج لهم بومبايو�س و�ساح فيهم:

بعد قليل �سوف يح�سر ماركو�س اأنطونيو�س اإىل املجل�س ليقدم طلبه 
ل  دماء،  ل  ولكن  ب�سده  عليكم  لل�سعب،  ممثاًل  قي�سر  يوليو�س  بتعيني 
تلم�سوا ماركو�س اأنطونيو�س ول توؤذوه باأي �سكل كان، ماركو�س اأنطونيو�س 

الآن قن�سل روماين، امنعوه من دخول املجل�س ولكن ل اأريد دماًء.
وعند دخوله املجل�س قال كاتو: -

هذا لن يجدي نفًعا يا بومبايو�س.
اأردف بومبايو�س: -

قلت ل دماء.
قال �سي�سرو: -

على الأقل �سيكون هذا رادًعا له بع�س الوقت.
اأردف كاتو: واألك�سيو�س؟ -

اأجاب كا�سيو�س:
لقد توليت اأمره، هو الآن يتجه اإىل املرافئ لل�سفر اإىل اليونان، لقد  -

اأر�سلت خلفه بع�س املغتالني واجلنود.

ثم اأ�ساف كاتو:

نعم ينق�سنا ماركو�س و�سوف نق�سي على اأف�سل قادة قي�سر، ولكن  -
ملاذا متنع هذا يا بومبايو�س؟
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اأبًدا، ولكن �سفك الدماء على اأعتاب  - اأنا ل اآبه بدماء مارك اأنتوين 
املجل�س لُهَو �سيء فظيع ولي�س من مبادئي.

كان املجل�س ينتظر ح�سور ماركو�س اأنطونيو�س ليديل بطلبه كقن�سل 
الفجر،  من  �ساعة  قبل  الفيلق  ا�ستدعاء  جاء  قانونية.  حقوق  له  روماين 
والعامل ل يزال �ساكًنا وغائًما، مل يكن ماركو�س ينوي التوجه بفيلقه اإىل 
جمل�س ال�سيوخ، ولكن كلمات اأوكتافيو�س ال�سغري اأثارت يف داخله و�سوا�ًسا 
مقلًقا، وعند مطلع ال�سم�س اجته بفيلقه اإىل املجل�س، كان عدده �سغرًيا 
كل  يف  املجل�س  حتيط  بومبايو�س  قوات  كانت  رجاًل،  اخلم�سني  يتعدى  ل 
اأي حلظة،  �سيفه يف  ي�ستلَّ  اأن  اأنتوين بحذر متحفًزا  تقدم مارك  مكان. 
ويف حلظة نفخ اأحد رجال بومبايو�س يف البوق، انطلق البوق واخرتق اآذان 
وفيلقه،  اأنطونيو�س  ماركو�س  على  بومبايو�س  قوات  هجمت  بومبايو�س، 
ت  ارت�سَّ وقد  الفيلق  ورائه  ومن  خلطوات  وتراجع  ب�سرعة  �سيفه  ا�ستلَّ 
ع�ست  وقد  قواته  رامًقا  ال�سيوخ  جمل�س  من  بومبايو�س  خرج  الدروع، 

الأوامر، نظر اإىل كاتو نظرة غ�سب وقال:
هل اأنت من فعل ذلك؟ -

قال كاتو:
مل يكن هناك طريقة اأخرى. -

اأنتوين  مارك  بفيلق  بومبايو�س  قوات  احتدمت  اللحظة  تلك  ويف 
من  منهًكا  كان  فالفيلق  وقوة،  عدًدا  اأكرث  بومبايو�س  قوات  كانت  ب�سدة، 
رحلته الطويلة من الغال اإىل روما، وبعد دقائق من الحتدام بال�سيوف، 
ماركو�س:  ف�ساح  الفيلق،  �سفوف  اخرتاق  بومبايو�س  قوات  ا�ستطاعت 

»تراجعوا«.
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تراجع الفيلق وا�ستطاع مارك اأنتوين اأن ميتطي �سهوة فر�سه والهرب، 
ميتلك  اأن  اأنتوين  مارك  يتوقع  يكن  مل  �سرعة،  يف  وراءه  الفيلق  ان�سحب 
واجته  بعيًدا  هرب  املجل�س،  اأعتاب  على  ليغتالوه  اجلراأة  املجل�س  �سيوخ 

�سوب الغال.
نظر بومبايو�س اإىل كاتو واأردف:

هنيًئا لك، لقد اأ�سعلت حرًبا اأهلية لن تنتهي باخلري. -
قال كاتو:

هل تنتظر مني اعتذاًرا؟ لقد فعلت ما يجب فعله. -
قال �سي�سرو ِباأ�ًسى:

بها  - نواجه  �سوف  التي  اخلطة  ن�سع  اأن  علينا  حدث،  قد  حدث  ما 
قي�سر.

قال كا�سيو�س: ما حال فيالقك الآن يا بومبايو�س؟
�سوف اأعطي لها اإ�سارة للتحرك. -

بعد ثالثة اأيام.
غا�سب،  كوح�س  اأنيابه  عن  كا�سًفا  يزجمر  م�سطرًبا  كان،  هائًجا 
هكذا كان البحر والأمواج، حاول الربان اأن ميلك زمام ال�سفينة لكن كان 
للرياح راأي اآخر، �سقت مقدمُة ال�سفينة ال�سباب الكثيف، وقف على �سطح 
ال�سفينة القائد األك�سيو�س وبجواره م�ساِعده فري�سي�س، كان فًتى نحياًل اإىل 

حدٍّ ما، رمق الأمواج العاتية وقال اإىل �سيده األك�سيو�س:
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متى �سوف ن�سل اإىل اليونان �سيدي؟ -
اأ�سار األك�سيو�س اإىل جزيرة قريبة يف اجلنوب واأردف:

هذا �ساحل كريت، نحن الآن نبعد يومني عن احلدود اليونانية؟ -
وبعد دقائق مرت من احلديث بينهما، خرج من ال�سباب العاتي ثالث 
�سفن، كانت �سفًنا عمالقة ي�سعب عدم مالحظتها، وظلت ال�سفن تبحر 
يف دائرة اأحاطت ب�سفينتهم وحا�سرتها من كل اجلوانب، انطلق �سهم يف 
اأ�ساب الأ�سرعة العالية  الهواء مزجمًرا بغري رحمة، لح يف الهواء حتى 
ف�سبت بها النريان، فهم األك�سيو�س ما يدور واأمر الفتى فري�سي�س بالنزول 
اإىل القبو ب�سرعة عندما كانت تقرتب زوارق �سغرية من ال�سفينة وعليها 
النريان  كانت  ال�سفينة،  الرجال  ت�سلق  اخلري،  وجوههم  يحمل  ل  رجال 
�سيفه،  وا�ستلَّ  األك�سيو�س  تاأهب  قوية،  الرياح  وكانت  ال�سفينة  يف  تنت�سر 

انت�سر القلق على �سطح ال�سفينة بني البحارة وامل�سافرين.
على  - اأحدهم  هجم  ثم  ال�سفينة،  على  يقابلونه  من  كل  اجلنود  قتل 

األك�سيو�س ولكن كان الأخري متحفًزا ب�سيفه وا�ستطاع قطع حلقه يف 
رحًما  اأحدهم يحمل  وكان  اآخرين،  نحوه ثالثة جنود  تقدم  حلظة، 
األقى الرجل حربته وا�ستطاع  والآخُر بلطًة ق�سريًة، والأخري �سيًفا. 
راأ�سه  واأ�ساب  بالبلطة  الرجل  عليه  هجم  ثم  تفاديها،  األك�سيو�س 
ا  اأر�سً التيه اخرتق ال�سيف كتفه، �سقط  بجرح بالغ، ويف حلظة من 
و�سرخ باأمل، بات ينزف ب�سدة ومل يُعد ي�ستطيع احلركة، اقرتب منه 

الرجالن وقيداه، ثم اقرتب الثالث وهم�س يف اأذنه:
كا�سيو�س ير�سل حتياته. -

ا  قالها وغمد ال�سيف يف بطنه خرجت الدماء منه كال�سالل، �سقط اأر�سً
يف ن�سب، جره الرجل حتى حافة ال�سفينة واألقاه بني الأمواج العاتية.
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ولكن  الهواء  بع�س  التقاط  رئتاه  حاولت  الأمواج،  بني  �سريًعا  �سقط 
َوَهَن  كانت الأمواج ت�سارعه كغرمي لها، ويف حلظة مل ي�ستطع املقاومة، 
فارغة،  ورئة  واهن،  ج�سد  قلبه،  الأمل  واعت�سر  اأنفا�سه  ووهنت  ج�سده 
اأطرافه،  وا�ست�سلمت  تثاقلت جفونه  ا،  رماديًّ يبدو  �سيء  كل  يُعم،  وظالم 
ويف حلظة �سعر بيد تقب�س على يده وت�سحبه اإىل اأعلى، ل يعلم هل هي 
ك باحلياة، اأغم�س عينه وغا�س يف الال�سيء، فقد  هالو�س املوت اأم مت�سُّ

وعيه ومل ي�سعر ب�سيء بعدها.
كانت  و�سائًعا متاًما،  الأنفا�س  متقطع  كان  يوًما،  لع�سرين  رحلة  بعد 
دخل  الدماء،  من  الكثري  نزف  اأنه  �سك  ل  توقف،  وبال  طويلة  الرحلة 
اأع�سابه  تراخت  اآمن  مكان  اإىل  و�سل  اأنه  قلبه  اطمئن  وعندما  املع�سكر 
ا من على �سهوة فر�سه. كان يبدو عليه اأنه منطفئ، منهزم  و�سقط اأر�سً
جنديان  حمله  احلدود،  اأق�سى  اإىل  متداٍع  وم�ستت،  ثابت  غري  و�سعيف 
اإىل  مت�سارعة  بخطوات  تقدم  يتوازن،  اأن  وا�ستطاع  اأنفا�سه  التقط  حتى 
جل�س  كر�سيه،  على  من  انت�سب  قي�سر  �ساهده  عندما  قي�سر،  خيمة 
له  فاأح�سر  �سكار،  م�ساِعده  اإىل  قي�سر  اأ�سار  اأنفا�سه  والتقط  ماركو�س 
كاأ�ًسا من النبيذ، جترعها ماركو�س بنهم كاأنه مل ي�سرب منذ �سنني، رمقه 

قي�سر باهتمام للحظات واأردف:
ماذا حدث يا ماركو�س؟ -

قال مارك اأنتوين: لقد هاجمتنا قوات بومبايو�س.
اهداأ قلياًل والتقط اأنفا�سك واأخربين ما حدث من البداية. -

لفظ القليل من اأنفا�سه واأردف:
عند رحلتنا اإىل روما بامللك الغايل فري�سن جيرتيك�س متت مهاجمتنا. -

�ساأل �سكار:
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من الذي هاجمكم؟ -
اأجاب اأنتوين: مرتزقة، باأمر من �سيوخ املجل�س.

قال يوليو�س قي�سر:
بعد كل هذه ال�سنني ما زال املجل�س ميلك ال�سجاعة ليتحداين. -

ثم �ساأل: واأنتم ماذا فعلتم؟
ا�ستطعنا اأنا والقائد األك�سيو�س التغلب عليهم، �ستتوا الفيلق ولكنهم  -

النهاية  يف  وا�ستطعنا  الكثري  منهم  مات  فادحة،  خ�سارة  خ�سروا 
الو�سول اإىل روما �ساملني بامللك الغايل.

والقائد األك�سيو�س، اأمل ير�سل اإليك اأي ر�سائل؟ -
ل، اأخ�سى اأنهم قد هاجموه مثلما فعلوا معي. -
واأنت ماذا فعلوا معك؟ -
انتهت الت�سوية بتقدمي طلب اإىل املجل�س بعودتك اإىل روما كقن�سل  -

وممثل للعامة، ولكن قوات بومبايو�س هاجمت ما تبقى من الفيلق، 
وحاولوا قتلي.

اأن  يبدو  الرومانية.  الدولة  يف  قن�سل  لقتل  حماولة  قي�سر:  قال 
بومبايو�س قد فقد عقله.

بومبايو�س كان يريد الو�سول اإىل ت�سوية، واأظن اأن من حر�س قواته  -
هو كاتو.

قال �سكار:
ماذا تنوي اأن تفعل يا قي�سر؟ -

اأجاب: ماذا تظن براأيك؟
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فهم �سكار ما ينوي قي�سر فعله، اأردف يف احتجاج:
وَمن ِمن اجلنود �سري�سى اأن يزحف معك �سوب روما؟ -
�سري�سون. -

�ساأل:
كيف؟ -
اأتتذكر عندما اأخربتك اأنهم يحتاجون اإىل حافز؟ -
نعم، ولكن اأين ذلك احلافز؟ -

ابت�سم قي�سر واأ�سار اإىل مارك اأنتوين بعينيه واأردف:
ها هو يجل�س اأمامك، جريح اجل�سد كاليونايدي�س العظيم. -

قال �سكار: هل كنت تخطط لذلك من البداية؟
فاأردف قي�سر:

مل يخيب �سيوخ املجل�س ظنوين قط. -
كان قي�سر يتوقع اأن يفعل �سيوخ املجل�س �سيًئا اأحمق كهذا، ولكن كل 
ما يحزنه يف الأمر هو ا�سرتاك بومبايو�س �سديقه والذي يحبه كاأخ له، 
الوحيد؟  �ساحبه  ين�سى  كيف  بينهما؟  الدم  عهد  بومبايو�س  ين�سى  كيف 
كان قي�سر حزيًنا ومل يبِد هذا. كان يحب بومبايو�س بحق ولكن ل مكان 
للعواطف يف احلرب، كل ما عليه الرتكيز عليه الآن هو كيف �سيدخل اإىل 
روما، يجب اأن يرتك جراحه بعيًدا قلياًل، بومبايو�س وجوليا وكل �سيء اإل 

�سيًئا واحًدا وهو العودة باملجد اإىل روما.
قال قي�سر بعدما وقف:

تعاَل معي يا ماركو�س. -
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�ساأل ماركو�س: اإىل اأين؟
دعنا نرى ما �سيقوله الرجال. -

قال ماركو�س: ح�سًنا، دعني اأبدل مالب�سي اأوًل.
ل، اأريدك ملطًخا بدمائك كما اأنت. -

قال �سكار: على الأقل دعه ي�سرتيح قلياًل.
�ستاأتي الراحة بعد ذلك، اأما الآن فنحن يف حرب ولي�س هناك راحة  -

يف احلرب.
خرج قي�سر ومن ورائه مارك اأنتوين. رفع اجلنود التحيات الع�سكرية، 
ت يف نظام �ساح  ثم �سعد قي�سر اإىل فر�سه ونظر اإىل فيالقه التي ارت�سَّ
فيهم: »يا جنود.« انتبهت اأفئدة اجلنود ونظراتهم وم�سامعهم، م�سى بني 

�سفوف اجلنود بح�سانه، ثم ا�ستطرد:
اأيها اجلنود، ثماين �سنوات ق�سيناها �سويًّا يف حرب �سرو�س، ثماين  -

�سنوات ق�سيناها مًعا يف الربد والطني واجلوع والدماء والدموع، هل 
عاملتكم كاأنكم جنود وكاأين نبيل من النبالء؟

اأجاب اجلنود يف �سوت واحد: »ل.«
فا�ستطرد: لقد اأعلن جمل�س ال�سيوخ وبومبايو�س ماجنو�س، اأن غايو�س 
القن�سل  اأر�سلت  لقد  �سانده هو خائن،  وفيالقه وكل من  يوليو�س قي�سر 
وزوجاتكم،  عائالتكم  اإىل  تعيدكم  ت�سوية،  اإىل  للو�سول  اأنتوين  مارك 
ماركو�س  القن�سل  وهاجموا  الت�سوية  رف�سوا  املجل�س؟  �سيوخ  فعل  وماذا 
دمائه،  يف  غارًقا  اإليه  انظروا  منه،  والتخل�س  قتله  وحاولوا  اأنطونيو�س 
حاول القن�سل الو�سول اإىل ت�سوية وكل ما فعله جمل�س ال�سيوخ هو اإعالن 
خائنون  اإل  اأنتم  وما  لروما  اأعداء  كلكم  اأنكم  واأعلنوا  لروما،  عدو  اأنني 
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لروما، والآن عند حماولتنا للدخول اإىل روما �سيقابلنا جي�س بومبايو�س 
بالدي  واأحب  اأ�سيل  روماين  ولكني  الوطن،  اإىل  الدخول  من  ومينعوننا 

و�ساأدخلها، فهل اأنتم معي؟
رددوا: نعم. يحيا يوليو�س قي�سر.

قال قي�سر:
واأبناوؤكم  - عائالتكم  تنتظركم  واأنتم  بالدي،  نحو  �ساأحترك  الآن 

وزوجاتكم، دعونا نعود لهم �ساملني ونحن حاملني الن�سر.
الفيالق  �سريعة اجتهت  وبخطوات  �سديد،  بحما�س  الهتافات  ارتفعت 

�سوب الريبيكون وعلى راأ�سها غايو�س يوليو�س قي�سر.
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)5(

الإ�سكندرية...
للغاية  متعكًرا  كان  مزاجه  الذهبي،  باللون  ال�سرق  �سماء  ا�سطبغت 
ومل يفلح الغروب يف حت�سني مزاجه، كانت الإ�سكندرية هادئة لياًل. رمق 
حوررب الأعمدة الدائرية التي رفعت املكتبة العظمى من اخلارج وال�سالمل 
تلمع  الكرمية  الأحجار  الطريق، كانت  اأُتن وم�ساعل تنري  العالية وفوقها 
النابغة  الإ�سكندرية  مهند�س  دينوقراطي�س  على متثال  النريان  وهج  من 

الذي انت�سب اأمام املكتبة العظيمة يف �سموخ.
اإىل  طيبة  من  اإريو�س  الفتى  م�ساحبة  اإىل  ا  م�سطرًّ حوررب  كان 
اإريو�س يحمل فوق  بعد موت كل من يعرفهم، وكان  الإ�سكندرية، خا�سة 
اأكتافه عبًئا ينوء به، فبجانب موت عمه �ستافلو�س وكل من اأحبهم يوًما، 
كتب له القائد األك�سيو�س ر�سالة قبل موته، وكانت كلماته الأخرية هي اأن 
يحاول اأن ي�سل اإىل يوليو�س قي�سر باأي طريقة ممكنة واإعطاءه الر�سالة 

التي كتب بها كلماته الأخرية.
دخلوا املكتبة العظمى، وقف حوررب م�سدوًها، رمقوا مئات الرفوف 
املعلقة التي متتلئ باآلف الربديات واللفائف والكتب، كانت املكتبة حتمل 
احل�سارات  كل  حتمل  كانت  ال�سنوات،  اآلف  منذ  برديات  رفوفها  بني 
ال�سالفة،  الأ�سر  زمن  عن  القدمية  والعهود  امل�سرية  احل�سارة  الغابرة، 
ثم ح�سارة الإغريق وكتب الفل�سفة لأفالطون و�سقراط واأر�سطو، ثم عن 
و�سعودها.  بثوراتها  الرومانية  احل�سارة  بداأت  وكيف  الرومان  ح�سارة 
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عكف العلماء يف املكتبة على ترجمة جميع الن�سو�س من الهرياطيقية اإىل 
الرومانية والإغريقية والعك�س.

كانت تلك هي املرة الأوىل التي ي�ساهد فيها حوررب املكتبة العظيمة، 
ال�سحاب من  معلقة بني  الرفوف  كاأن  كانت  األبابه،  كانت جميلة وخلبت 
الطالب  على  ي�سهل  حتى  مثبتة  �سالمل  الرفوف  وعلى  ارتفاعها  فرط 

واملعلمني اقتناء الكتب والربديات.
املكتبة  على  الكبري  امل�سرف  وكاأنه  يبدو  موظف  من  حوررب  اقرتب 

العظمى، كان امل�سرف يطالع كتاًبا، فقال له حوررب:
املعذرة... -

مل يكمل حوررب كلماته، قاطعه دون النظر اإليه:
يف  - غًدا  فتعاَل  الطالع،  اأو  القراءة  اأو  كتاب  ل�ستعارة  جئت  اإذا 

اأ�سبح متاأخًرا ول ي�سمح لأحد بالتواجد يف املكتبة  ال�سباح، الوقت 
اإل للم�سرفني والعلماء، واأنت ل�ست من امل�سرفني وبالتاأكيد ل�ست من 

العلماء، فاخرج الآن وتعاَل �سباًحا.
اأردف حوررب:

اأنا هنا لأ�ساأل عن �سخ�سٍ ما. -
�ساأل امل�سرف: من؟

اأجاب حوررب:
تايبرييو�س. -
من  - اأردت.  اإن  غًدا  له  تعاَل  امللكي،  الق�سر  مكتبة  يف  تايبرييو�س 

اأُخربه؟
حوررب. -
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باهتمام  حلوررب  ونظر  امل�سرف  انتف�س  بالرحيل،  وهمَّ  قالها 
وا�ستوقفه:

توقف. -
وقف حوررب والتفت:

ما الأمر؟ -
اقرتب منه امل�سرف ثم التفت مييًنا و�سماًل وقال ب�سوت خفي�س:

اتبعني ب�سمت. -
تقدم امل�سرف ومن ورائه حوررب واإريو�س، نزل به اإىل طريق مبلط 
كان  م�سعاًل،  يده  يف  وحمل  املكتبة،  من  خلفي  باب  من  به  وعرب  ونا�سع 

حوررب مرتبًكا ول يفهم �سيًئا، فقال امل�سرف:
لقد اأخربين تايبرييو�س عن ح�سورك اإن حدث خطٌب ما. -

قال حوررب بنربات ميلوؤها القلق:
هل اآ�سيا بخري؟ -
معاجلته،  - ي�سعب  داء  وهذا  حمقاء  ولكنها  بخري،  زوجتك  تقلق  ل 

ويبقى عقل املراأة مع�سلة فل�سفية اأمام اأعتى الفال�سفة.
�ساأل حوررب: ماذا فعلت؟

ال�سريابيوم،  - مكان؟...  اأي  ويف  اأكتيون،  امللكي  رئي�س احلر�س  قتلت 
اجلنود  تبعها  م�سئولية،  وعدم  باإهمال  وت�سرفت  يتعبد،  وهو  قتلته 
ماأًوى  لها  يجد  اأن  تايبرييو�س  ا�ستطاع  الهروب،  ا�ستطاعت  ولكنها 

اآمًنا لن يخطر على بال اجلنود، وهو املكتبة العظمى.
كان حوررب يحاول ا�ستيعاب الكلمات، فا�ستطرد امل�سرف:
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عنها  - البحث  يف  اأطلق  والأ�سواأ  عليها،  كالبه  بوثينيو�س  اأطلق  والآن 
ماريو�س. �ساأل حوررب: ومن ماريو�س؟

باأنيابه  - اأعداءه  ميزق  الكلب،  ا�سم  الإ�سكندرية  اأهل  عليه  يطلق 
بحًثا  الإ�سكندرية  املجردة، هو وح�س �ساٍر وم�سخ م�ستفحل، يجوب 

عن زوجتك، يعذب يف النا�س لياأخذ منهم العرتافات.
و�سلوا اإىل مبًنى يبدو وكاأنه مهجور منذ مدة يقبع على ُبعد ع�سرين 
وبداأ  الباب  اإىل  امل�سرف  اجته  للمكتبة،  الوا�سعة  احلديقة  من  ذراًعا 

بفتحه، قال:
باب  - يوجد  والكتب، خذ معك م�سعاًل  للفائف  ذلك م�ستودع مهجور 

بالداخل يقبع وراءه �سرداب حتت الأر�س هناك �ستجد زوجتك.
تناول حوررب امل�سعل من يد امل�سرف، ثم التفت اإىل اإريو�س وقال: »ابق 

اأنت هنا.«
ثم دلف اإىل امل�ستودع، اأنار امل�سعُل اأركان امل�ستودع احلالكة، كان الهواء 
ثقياًل ومكتوًما، ُن�سَجت خيوط العنكبوت على الرفوف الفارغة، وبخطوات 
كانت  فتحه.  امل�سرف،  اإليه  اأ�سار  الذي  الباب  اإىل  املمر  اجتاز  �سريعة 
ال�سالمل طويلة، وكان هناك �سوء خافت ينبثق من الأ�سفل، كانت ال�سالمل 
�سيقة، حاول التزان وعبورها بحذر، وعندما انتهت ال�سالمل كانت هناك 
غرفة اأنار اأركاَنها �سوُء �سمعة على املن�سدة، كانت غرفة �سغرية، َحَوْت 
اللفائف والكتب، كان حوررب  �سريًرا �سغرًيا ومن�سدة عليها الكثري من 
يبحث بعينيه عن زوجته يف تلك الغرفة ال�سغرية التي ي�سعب اأن يختفي 
فيها �سيء ما، ويف حلظة �ساهية وجد �سكيًنا على عنقه، كان ال�سوء خافًتا 
ت حول عنقه بخ�سونة وقوة،  حتى اإنه مل مييز اآ�سيا اإل من ذراعها التي التفَّ

قال لها:
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اهدئي، هذا اأنا، حوررب. -
لها،  والتَفت  حوررب  اعتدل  فوًرا،  تركته  �سوته  على  تعرفت  عندما 
لك،  »اأعتذر  قالت:  انتهت  وعندما  طوياًل،  عناًقا  كان  ب�سدة،  فعانقته 

ظننتك اأحد اجلنود.«
ما الذي فعلِته يا اآ�سيا؟ -
كان يجب على اأكتيون اأن يدفع الثمن. -

قال حوررب بغ�سب:
ولكني خفت كثرًيا عليك، اإن باإمكان اجلنود اأن مي�سكوا بك، ل اأعلم  -

على  تطلعينني  ل  وكيف  الأمور،  به  تاأخذين  الذي  الإهمال  هذا  ما 
�سيء كهذا قبل فعله؟ فاأنا قائدك قبل اأن اأكون زوجك.

قالت اآ�سيا:
يا  - ابننا  اأكتيون  قتل  لقد  راأيته،  عندما  نف�سي  تدارك  اأ�ستطع  مل 

حوررب، اإنه الثاأر، مل اأ�ستطع كبته بعد الآن.
واأنانية،  - باإهمال  اأت�سرف  ل  ولكني  ابننا  فقد  على  ا حزين  اأي�سً اأنا 

ل  واأنت  امل�سئولية،  كتفي  فوق  اأحمل  القائد،  لأنني  ملاذا؟  تعرفني 
تت�سرفني على هذا النحو.

قالت بنربات خفي�سة:
اأعتذر لك اأيها القائد. -

ثم ا�ستطردت: اأكتيون اأعطاين ا�سًما قبل موته.
ا�سم؟ من؟ -
بوثينيو�س  - كان  بل  هو،  يكن  مل  ابننا  موت  عن  امل�سئول  اإن  يل  قال 

م�ست�سار امللك.
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كيف؟ وملاذا يريد امل�ساعدة؟ -
عندما ياأتي املوت ينطق الل�سان بالأ�سرار، منذ �سنني عندما ا�ستعلت  -

تلك  يف  املت�سبب  عن  بوثينيو�س  ى  تق�سَّ بقيادتك،  اجلنوب  ثورات 
الثورات  اإن املت�سبب يف  اأكتيون،  له  اأكتيون، قال  الثورات عن طريق 
وكل من  اأنت  بقتلك  فاأمر  النا�س مبلك اجلنوب،  يلقبه  �سخ�س  هو 

يعرفك.
ا�ستعلت نريان الغ�سب يف عني حوررب وقال:

بحق اأوزوري�س النائم لو فقط باإمكاين الو�سول اإىل راأ�س بوثينيو�س  -
لف�سلته عن ج�سده.

ابت�سمت اآ�سيا واأردفت:
باإمكانك فعل ذلك، اإن اأردَت. -

�ساأل حوررب: كيف؟
يقول تايبرييو�س اإن هناك حرًبا قريبة �ست�ستعل فتيلها يف اأي حلظة،  -

النيل  فرع  من  بطليمو�س  جي�س  يزحف  وكليوباترا،  بطليمو�س  بني 
البلوزي ملواجهة كليوباترا يف بلوزيوم.

وكيف عرف تايبرييو�س كل هذا؟ -
من  - اململكة،  اأنحاء  جميع  يف  وجوا�سي�س  خمربون  لديه  تايبرييو�س 

كو�س اإىل الإ�سكندرية.
وماذا يفعل اأمني مكتبه بجوا�سي�س يف كافة اململكة؟ -

تناولت اآ�سيا كاأ�س نبيذ من املن�سدة جترعت قلياًل وقالت:
لأنه بب�ساطة يعمل مع كليوباترا. -
كليوباترا. -
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كليوباترا تريد التوا�سل معنا. -
ملاذا؟ -

قالت:
كليوباترا تعرف اأنك امل�سئول عن اجلنوب، يتبعك اأهل اجلنوب باأعني  -

مغم�سة لأنك ابن الإله وابن كبري الكهنة، وهي يف اأم�سِّ احلاجة اإىل 
�سديق،  العدو  وعدو  النتقام،  اإىل  احلاجة  اأم�سِّ  يف  ونحن  حلفاء، 
نحن ل نحمل ال�سغائن لكليوباترا، ولكننا نحمل كل ال�سغائن والكره 

للملك وم�ست�ساريه.
فكر حوررب قلياًل ثم قال:

وكيف �سنخرج من الإ�سكندرية واجلنود يبحثون عنك يف كل مكان؟ -
اترك هذا الأمر لتايبرييو�س. -

كانت الرياح تهب بقوة عندما عرب الريبيكون، حلَّقت مناقب اجلنود 
اأثر الرياح يف منظر مهيب، انبعث من الظالم �سوت خافت وبعيد،  من 
الريح  ا�ستد  الذئاب  الذئاب، ومع عواء  وكان عبارة عن عواء قطيع من 
ولكن  الغيوم  وراء  حمجوًبا  القمر  كان  اجلنود.  م�ساعل  لهب  فتذبذب 
كانت ال�سماء متتلئ بالنجوم والكواكب التي �سطعت باألوان عديدة، كانت 
الأبواق خميًفا بني  وكان �سوت  الرياح،  ارتفاع عزيف  مع  ترتفع  الأبواق 
حزينة  اأحلانها  كانت  الأغاين،  ين�سدون  اجلنود  كان  والظالم.  الهدوء 
�سمعتها الأ�سجار ووقفت يف �سفوف �سامتة، بدت كاأنها �سوداء من �سدة 
الظالم، اأخف�س اجلنود امل�ساعل كي يروا ال�سخور التي تهددهم بالتعرث 
مع كل خطوة، ولكن بعد �ساعات من احلركة ال�سريعة اأ�سرقت ال�سم�س، 
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فبعث  جمدًدا،  ت�سرق  لن  ال�سم�س  وكاأن   ، اأبديٌّ كاأنه  خميًفا  الليل  كان 
الفيالق  توقفت  اجلنود،  قلوب  يف  الطماأنينة  ال�سم�س  من  املنبثق  ال�سوء 
قي�سر  يوليو�س  اأطلق  �سربوا،  بعدما  جيادهم  �سربت  ماء،  جدول  عند 

نظرة اإىل اجلنوب الذهيب واأردف:

يبعدنا عن روما اأربعون مياًل جنوًبا. -

ابت�سم مارك اأنتوين وهو بجوار قي�سر على �سهوة فر�سه:
اأتعلم؟ اأنا اأح�سدك يا قي�سر. -
على ماذا؟ -
هذا  - بكل  تتحلَّى  ملاذا  اأعرف  ل  وجهك،  على  البت�سامة  تلك  على 

القدر من الهدوء ونحن الآن نقدم على اأب�سع جرمية يف تاريخ الدولة 
الرومانية.

ابت�سم قي�سر وقال مبزحة:
اجلرمية الوحيدة التي فعلتها يف حياتي هو اأنني عينتك يدي اليمنى. -
ا؟... اأنا ل�ست بهذا ال�سوء. - حقًّ

ثم ا�ستطرد بقلق:
اأم  - ال�سواب  هو  نفعله  الذي  هل  اأجهل  اأنا  قي�سر  يا  احلقيقة  يف 

اخليانة باأق�سى حالتها.
اأنا ل اأطالب اإل بحقوقي ال�سرعية. -

قال مارك اأنتوين:
اأنا معك يف كل احلالت، واأتبع الن�سر اأينما حلق، هل تفكر يف الهجوم  -

على روما مبا�سرًة؟
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اإن حالفنا احلظ فلن جند خطوًطا دفاعية قبل روما؛ مما �سيعطينا  -
الأف�سلية يف الهجوم امل�ساد.

اأردف مارك اأنتوين: وقوات بومبايو�س؟
تلك  - �سيجمع  الأقل  على  ولكن  كاٍف،  غري  عددها  بومبايو�س  قوات 

ل  روما،  اإىل  دخولنا  يوؤخر  حتى  �سدنا  ويحاول  املدينة  من  القوات 
اأكرث.

وماذا �سنفعل الآن؟ -
قال قي�سر:

واإذا  - روما،  قبل  الدفاعية  املناطق  كل  مب�سح  الني  للجوَّ الأمر  اأعِط 
وجدوا مقاومة فليت�سابكوا بكل ما لديهم من قوة، ثم عليهم التوجه 

اإىل ال�ساحة العامة والإعالن لل�سعب اأنني �ساأدخل اإىل روما قريًبا.
عن  عبارة  كان  والذي  بوقه،  حمل  البوق،  حامل  اإىل  قي�سر  اأ�سار 
قرن ثور طويل وعمالق، نفخ يف البوق فرتدد �سداه على م�سامع اجلنود 
اإليهم وهو على �سهوة  والفيالق فوقفت يف انتظام، اعتدل قي�سر ناظًرا 

فر�سه، ثم اأردف ب�سوت عاٍل:
اأيها اجلنود نحن نقف الآن على الأرا�سي الرومانية، ونحن نبعد عن  -

تلم�سوا املدنيني وال�سعب  اأربعني مياًل فقط، تقدموا بحذر ول  روما 
باأي �سوء، ل َنْهَب اأو �سرقة، تلك روما بالدنا احلبيبة، تقدموا فاإذا 
تتبينوا  حتى  الهجوم  تبدءوا  ل  فاقتلوهم،  بومبايو�س  رجال  وجدمت 
ال�ساحة  اإىل  �سنتَّجه  ثم  املجل�س،  جنود  اأو  بومباي  رجال  من  اأنهم 
روما  يف  �سخ�س  كل  ال�ست�سالم،  اإعالن  اإعطاوؤكم  �سيتم  العامة، 
تقدموا  ذلك،  عك�س  يقرر  من  اإل  قي�سر  يوليو�س  لغايو�س  �سديق 

بالن�سر يا جنودي الأعزاء.
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�سمت قي�سر وعلت الهتافات بال توقف، اأمر مارك اأنتوين اجلوالني 
بالتحرك �سوب روما، واإن كانت هناك مقاومات يطلقوا الأبواق كاإ�سارة، 

واإن مل يجدوا فليتجهوا اإىل ال�ساحة العامة.
بعد يومني يف روما كانت الأحوال م�سطربة، انت�سرت اأخبار يوليو�س 
من  يتوج�سون  املجل�س  �سيوخ  كان  النا�س،  واأل�سنة  الرياح  بني  قي�سر 
اقرتاب قي�سر اإىل روما، انطلق كاتو وبروتو�س اإىل املجل�س م�سطربني، 

كان بومبايو�س جال�ًسا يف املجل�س، دخل كاتو ووراءه بروتو�س.
قال كاتو بنربات ميلوؤها القلق:

قي�سر على ُبعد ثالثني مياًل من روما. -
انتف�س بومبايو�س واأردف:

ثالثني ميل؟ هذا م�ستحيل. -
قال بروتو�س:

اجلوالون والك�سافة على احلدود الرومانية. -
اأردف كا�سيو�س: وجحافلك يا بومبايو�س؟

جحافلي عربت البحر اإىل النم�سا، كم يبعد قي�سر؟ -
قال كاتو: على الأق�سى خم�سة اأيام.

كان القلق يدق يف قلوب كل من ي�ستمع كالناقو�س، ماذا �سوف يفعلون؟ 
رمبا الهرب والتقهقر هو اأ�سلم احللول حاليًّا، كان بومبايو�س حزيًنا، ملاذا 
يفعل �سديق عمره هذا؟ ملاذا ي�سر على حرب اأهلية �ست�سفك فيها دماء 
القرارات  كل  كانت  ولكن  قراًرا،  ياأخذ  اأن  من  بد  ل  كان  هباًء،  الآلف 
املتاحة ي�سعب اتخاذها، فاإن تقهقر وهرب فاإنه يحني راأ�سه بعد كل هذه 
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ال�سنني، واإن قرر مواجهة قي�سر فالهزمية هي حليفه ل حمالة.
اأردف بعد دقيقة من ال�سمت: -
لن ن�ستطيع الدفاع عن املدينة من دون قوات. -

فقال كاتو: وماذا �سوف نفعل؟
اأردف كا�سيو�س:

هل ن�ستطيع مواجهته؟ -
قال �سي�سرو بعد برهة تفكري:

مغادرة  - علينا  الهروب،  علينا  النتحار،  تعني  الآن  قي�سر  مواجهة 
روما يف اأ�سرع وقت.

قال كاتو بنربات منزعجة:
قط  - من  تختبئ  فئران  كاأننا  وراءنا،  روما  ونرتك  نهرب  اأن  تريدنا 

م�ساغب.
واإن وقفت لتواجه القط ف�سياأكلك بال تردد. -

قال بومبايو�س:
القوات  - ن�ستطيع من  ما  �سنجمع  فار�سالو�س،  اليونان،  اإىل  �سنذهب 

هناك و�سنعود بها اإىل روما.
قال كا�سيو�س: ملاذا يا بومبايو�س؟ قي�سر ل ميلك الكثري من القوات، 

ن�ستطيع جمع قوات كافية ونواجهه بها ون�سحقه كاأنه ح�سرة.
قال بروتو�س �سريًعا: ل، عليكم الهروب الآن.

التفتوا اإليه جميًعا، ثم ت�ساءل بومبايو�س: ملاذا؟
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ابتلع ريقه وقال:
لقد كذبت، قي�سر لديه اأكرث من فيلق واحد، لقد اأخربتكم هذا حتى  -

ل يت�سرر، ولكن الآن لي�س هناك وقت كاٍف، علينا الهرب.
كان بروتو�س م�سو�ًسا، كان يريد م�ساعدة قي�سر، لكن الآن يخاف من 
ُت�سفك، يخاف على عمه كاتو وعلى  التي �سوف  والدماء  الأهلية  احلرب 
بومبايو�س، لو قرروا اأن يواجهوه على جهل منهم بعدد قواته ف�سيهلكون ل 

حمالة، لقد �ساند قي�سر مبا فيه الكفاية.
قال كاتو بعدما جحده بنظرة متتلئ باللوم:

مل اأح�سب اأنك �ستنحاز اإىل قي�سر بعدما ك�سر كل القوانني، وها هو  -
. الآن على احلدود الرومانية ويريد الدخول اإىل روما كمحتلٍّ

مل ي�ستطع بروتو�س النظر يف عني كاتو وهو يتحدث، فقال بومبايو�س:
ل وقت للعتاب الآن يا كاتو، علينا التحرك. -

يف  فار�سالو�س  اإىل  وكا�سيو�س  وبروتو�س  بومبايو�س  هرب  اأيام  بعد 
جمل�س  ن�سف  هرب  ومعهم  اأوتيكا،  يف  قلعته  اإىل  كاتو  و�سافر  اليونان، 
�سيل�سقها  رمبا  التي  ال�سوداء  والقوائم  قي�سر  عقاب  من  خوًفا  ال�سيوخ 
وبقي  �سول،  فعل  كما  املعار�سني  اأ�سماء  ت�سم  و�سوف  روما  جدران  على 

الن�سف الآخر الذي كان ي�ساند قي�سر.
عندما و�سل قي�سر اإىل احلدود الرومانية مل يجد اأي مقاومات، ومل 
الُته اأي حتذيرات اأو اإ�سارات لوجود مقاومة قريبة من ال�ساحة  ير�سل له جوَّ
انت�سر خرب دخول  باأعداد غفرية قد  املجل�س  اأمام  العامة  ع  العامة، جَتمَّ
قي�سر يف جميع اأنحاء روما، تو�سحت ال�سوارع بالأحمر ورايات الن�سر، 
والن�سر الذهبي الذي رفرف على الرايات على بيوت العامة والكولو�سيوم 
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عليه  ليمر  الأحمر  بال�سجاد  العامة  ال�ساحة  فر�ست  ال�سيوخ،  وجمل�س 
عائًدا  املنت�سر  قي�سر  منتظرين  روما  كل  يف  النا�س  وجتمهر  قي�سر، 
الغايل، وعلى باب املجل�س وقف �سيوخ املجل�س  والفيالق والذهب  باملجد 
ومعهم الكاهن �سيليفيان كبري كهنة الإله جوبيرت، و�سديقه بوبليبو�س كان 

وجهه ميتلئ بال�سرور لعودة قي�سر اإىل الوطن.
قي�سر من  اقرتب  لقد  كالبورنيا،  زوجته  وقفت  وراءهم  الزاوية  ويف 
ال�سوق يغمرها من  ينتهي، كان  اأن  اأو�سك وقت النتظار  الو�سول، وكلما 
راأ�سها حتى اأخم�س قدميها، ماذا �سوف تقول له؟ لقد �ساعت الكلمات، 
انتظرت ثماين �سنوات تتمنى فيها احلديث معه ولو حلظة، والآن �ساعت 
الكلمات، ثم ابت�سمت وتذكرت كيف تقابلت به اأول مرة، كان قد اأ�سابته 
ا، رك�ست اإليه وحاولت اأن تهون عليه الأمر، كانت  نوبة �سرع و�سقط اأر�سً
احلرب  يف  ال�سنوات  ثماين  وخالل  الوحيدة،  قي�سر  �سعف  نقطة  تلك 
اأ�سابته الكثري من نوبات ال�سرع، ولكن عندما ي�سعر اأنها تقرتب يختبئ 
ويخرج احلرا�س من خمدعه ول يبقى اإل �سكار لي�ساعده يف تلك الأزمة. 
كان ال�سرع لعنته الأبدية، فلن يتبع اجلنود رجاًل لَعنته الآلهة بال�سرع، 
كانت هي الوحيدة التي تعرف هذا ال�سر، ومل يكن يقلق حيال ذلك، بل 
كان يثق بها، وطاملا كان كذلك، ولكن هل من املمكن اأن تغريه احلرب؟ 
دار ال�سوؤال يف عقلها ومل جتد له اإجابة، فثماين �سنوات من احلرب كفيلة 
بتغيري اأي رجل، ولكن قي�سر لي�س اأي رجل، اإنه �سلب لكنه عطوف، هكذا 
كان دائًما، فال داعي للقلق، طماأنت نف�سها بالكلمات، وابت�سمت وانتظرت 

قدومه من بعيد، مل يتبقَّ من النتظار �سوى دقائق.
ومن الناحية الأخرى وقفت اآْتَيا وطفالها اأوكتافيو�س واأوكتافيا، كان 
كان  مالحمه،  �سكله،  قي�سر،  عن  الكثري  يذكر  ل  ال�سغري  اأوكتافيو�س 
�سغرًيا عندما غادر قي�سر للحرب يف الغال، ولكنه قد �سمع من العامة يف 
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الأ�سواق وال�سوارع اأنه ابن الإله فينو�س، وابن اإينيا�س البطل، بطل طروادة 
اأفروديت، كان قي�سر بالن�سبة  اإنه ابن الإلهة  العظيم، وهناك من يقول 
ب�سغف  الآخر  هو  ينتظر  كان  الآن،  حتى  جمهوًل  �سيًئا  اأوكتافيو�س  اإىل 
�سديد، لريى من هو قي�سر، وكيف يبدو، هل هو فعاًل البطل الأ�سطوري 
العظيم وابن الآلهة كما يقولون، اأم جمرد رجل عادي خدمه احلظ. كان 
اأوكتافيو�س فًتى ذكيًّا ول يتاأثر ب�سهولة بالكلمات التي ي�سمعها، كان عليه 

اأن يرى كي ي�سدق.
الأحمر  ال�سجاد  وفوق  الأحمر،  ال�سجاد  ُفر�س  املر�سوفة  الأر�س  فوق 
حترك قي�سر على عربة يجرها اأربعة اأفرا�س بي�ساء اأ�سيلة، كانت اخليول 
مزينة بالذهب واجلواهر الكرمية التي تلمع حتت �سعاع ال�سم�س الذهبي، 
وعليها وقف يوليو�س قي�سر يف �سموخ، ومن ورائه جحافله، اآلف واآلف 
من اجلنود على اأقدامهم، ثم جنود على اأح�سنتهم، ثم حاملو الرايات، 
الذهب يف  اأغدق اجلنود  الأبواق.  ونافخوا  الطبول  �ساربوا  ومن خلفهم 
حتركت  ال�سعب،  مع  كرمًيا  قي�سر  كان  ح�ساب،  وبال  ب�سخاء  ال�سوارع 
العامة  وكان  والأموال،  والف�سة  بالذهب  مليئة  روما  �سوارع  يف  العربات 
ي  ويحيِّ روما  �سوارع  يف  يتقدم  كان  وهو  ِبَنَهم،  العربات  وراء  يرك�سون 
والن�سر،  بالفخر  متتلئ  مالحمه  كانت  والبت�سامات،  بالنظرات  النا�س 
ارتفعت الهتافات با�سمه من كل مكان من بيوت العامة يف النوافذ ومن 
ال�سوارع، كانت روما باأكملها حتتفل يف ال�سوارع، وكان الذهب ميالأ جيوب 
النا�س، اقرتب موكب غايو�س يوليو�س قي�سر املهيب من ال�ساحة العامة، 
اقرتب  يهتفون،  اآخرون  واآلف  بانتظاره،  النا�س  من  اآلف  هناك  كان 
من جمل�س ال�سيوخ وتوقف موكبه الكبري، األقى نظرة اإىل الواقفني اأمام 
املجل�س، واأول من وقعت عليه عيناه كانت كالبورنيا، كانت عيناها تلمعان 
بدموع ال�سوق، مل تتغري كثرًيا، ما زالت جميلة كما عهدها دائًما، ابت�سم 
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النظرة  اآْتَيا، عرفها قي�سر من  تقف  كانت  الأخرى  الناحية  ومن  اإليها، 
ا عندما  الأوىل لطاملا كانت ملولة. كان يتذكر اأوكتافيا، كانت �سغرية جدًّ
غادر، لكن �سارت الآن امراأة متلوؤها الأنوثة كما يبدو، ومن هذا؟ يبدو 
اأنه اأوكتافيان، لقد �سار رجاًل كما تخيل، كان ي�سبه اآل جويل يف �سعرهم 
الأ�سقر وهدوء املالمح والو�سامة، على خالف �سقيقته اأوكتافيا التي كان 

�سعرها مثله اأ�سَود وحالًكا.
العالية  ال�سالمل  �سعد  املجل�س،  نحو  واجته  عربته  من  قي�سر  ل  ترجَّ
زوجته  هو  باله  يف  يخطر  �سيء  اأول  كان  ال�سرمدية،  الهتافات  و�سط 
ذراعيه،  اإىل  �سمها  ثم  ومن  �سريعة  بخطوات  نحوها  اجته  كالبورنيا، 
لقد انتظرت كثرًيا، ويكفي اإىل الآن انتظاًرا، قبَّل جبينها قبل اأن يرتكها 
ويتجه اإىل الكاهن، الذي وقف ويف يده �سوجلان الن�سر، وعن ميينه التاج 
الكبري،  جوبيرت  الإله  لأمر  وامتثل  اأمامه  قي�سر  وقف  الذهبي،  والإكليل 
�سلمه الكاهن ال�سوجلان، كانت الهتافات ترتفع ول تتوقف، اأ�سار الكاهن 

بيده، فخفتت الهتافات رويًدا رويًدا، فاأردف الكاهن:
با�سم جوبيرت العظيم، كبري اآلهة روما، وبا�سم ال�سلطة املمنوحة يل  -

من الآلهة، اأعينك قن�ساًل مدى احلياة.
ثم تناول الإكليل الذهبي وكلل به راأ�س قي�سر، ارتفعت الهتافات مرة 

اأخرى، فرفع قي�سر يده فهداأ احل�سد، فاأردف:
لأنني  - احلرب  من  �سنوات  ثماين  اأق�ِس  مل  العظيم،  روما  �سعب  يا 

الذي  الوحيد  ال�سبب  الذهب،  وراء  ي�سعى  مارق  اأو  للدماء،  �سافك 
اأنا  روما،  ل�سعب  واملجد  لروما،  املجد  روما،  الغال هو  اأغزو  جعلني 
ل�ست ملًكا ول�ست ديكتاتوًرا كما يهم�س البع�س، اأنا غايو�س يوليو�س 
قي�سر، و�ساأظل هكذا حتى مماتي، وهذا الإكليل الذي كللتموين به 
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لأنه هدية من  �ساأتقبله فقط  اأنا  بارتدائه،  ملًكا  اأكون  لأن  اأطمح  ل 
�سعب روما العظيم.

هتف بوبليبو�س: يحيا قي�سر.
ورددها ال�سعب بعده بال نهاية...

الإ�سكندرية يف نف�س الليلة...

ا�ستطاع  الظالل،  باأح�سان  يختفون  ملثمني  الليل،  عتمة  يف  ت�سللوا 
تايبرييو�س اأن يوفر لهم �سفينة بحارة �سوف ت�سافر اإىل بلوزيوم، خرجوا 
اجلنود،  اأحد  يراهم  اأن  من  خوًفا  و�سماًل  مييًنا  يتلفتون  املكتبة  من 
اجتهوا غرًبا حتى امليناء، كان تايبرييو�س قد دفع اإىل جندي م�سبًقا حتى 
ي�ستطيعوا اأن يعربوا يف اأمان. �سعدوا على �سطح ال�سفينة، ل يعرفون كم 

مر من الوقت حتى انطلقت ال�سفينة، قال تايبرييو�س:
جتهيز  - يف  من�سغلون  وم�ست�ساريه  امللك  اأن  احلظ  ح�سن  من 

ال�ستعدادات حلفل تتويج الأمرية اأر�سينوي.
اأردف حوررب: امللك اللعني يريد تعيني اأر�سينوي ملكة؟

�سدقني، امللك ل يحكم، من يحكم اململكة الآن هو بوثينيو�س. -
وبالطبع  - اأر�سينوي،  بوثينيو�س،  امللك،  جميًعا،  عنهم  اأكرث  اأخربين 

كليوباترا.
ابت�سم تايبرييو�س وقال:
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يحركها  - دمية  عن  يعدو  ل  امللك  بامللك،  نبداأ  دعنا  اأبداأ؟  اأين  من 
بوثينيو�س بحبال خفية، هو ل يعرف ذلك، يظن اأنه هو من يحكم، 
ولكن يف احلقيقة احلاكم احلقيقي للمملكة هو بوثينيو�س، والأ�سواأ 
مكان، يف اجلنوب ويف  كل  له رجال يف  رجاله؛  بوثينيو�س، هم  من 
اجلنوب،  يف  املتفرقة  الأقاليم  يف  اململكة  يحكمون  رجاله  ال�سمال، 
وكل هذا يدور برعاية رجل واحد وهو اأخيال�س قائد اجلي�س واليد 
اليمنى لبوثينيو�س، دعنا نقول اإنهما راأ�سان لأفعى واحدة، اإن قطعت 

واحًدا ف�سيموت الآخر.
ثم قالت اآ�سيا:

والأمرية ال�سغرية؟ -
ول  - العر�س  يهمها  ل  هي  تهديد،  م�سدر  لي�ست  ال�سغرية  الأمرية 

بطليمو�س ول حتى كليوباترا، كان مربيها جانيميدي�س يبعدها عن 
كملكة  تتويجها  بوثينيو�س  قرر  حتى  الإمكان،  قدر  وامللك  العر�س 

لإق�ساء كليوباترا عن العر�س لالأبد.
�ساأل حوررب:

مل يبَق اإل... -
قاطعه:

كليوباترا... حورية البحر التي فتنت اجلميع، هي الوريث ال�سرعي  -
جميلة،  متعجرفة،  �سيا�سية،  ملكة،  عظيمة،  اإيزي�س،  ابنة  للعر�س، 
اأنيقة، نرج�سية، ذكية، داهية، ا�ستطاعت كليوباترا اأن ُتخ�سع اأعتى 
الرجال حتت اأقدامها وتتخذه كحليف لها، قائد القرا�سنة الأحرار، 

القائد رابو�س.
�ساألت اآ�سيا:
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ومن القرا�سنة الأحرار؟ -
كانوا جمموعة من العبيد، عا�سوا يف مدار�س العبيد وتعلموا كيفية  -

ثورات  قامت  وعندما  الكولو�سيوم،  اأ�سوار  بني  الوحو�س  م�سارعة 
مل�ساندة  لهم  كقائد  رابو�س  قادهم  �سبارتاكو�س،  بقيادة  العبيد 
اإىل  عادوا  �سبارتاكو�س  موت  وعند  ثورته،  يف  الثائر  �سبارتاكو�س 
واأ�سبحوا  الأحرار،  القرا�سنة  اأنف�سهم  على  واأطلقوا  الأ�سَود  البحر 
مقاتلني اأ�سداء يعرفون م�سالك البحار، ورابو�س يعرف كيفية قيادة 

الأ�ساطيل البحرية.
اإذن ماذا تريد منا كليوباترا؟ -

قال تايبرييو�س:
تريد رجاًل ميكن الوثوق بهم، واأنت كما يلقبك اأهل اجلنوب مبلك  -

يتبعونك،  والنا�س  كذلك  تكن  مل  واإن  ملك  عندهم  اأنت  اجلنوب، 
وكليوباترا تريد اأن تتخذك كحليف لها.

وما الذي ي�سمن لها اأنني �ساأوافق؟ -
امل�سلحة امل�سرتكة بالتاأكيد. -

ثم �ساأل تايبرييو�س:
مل يتثنَّ يل �سوؤالك يا اآ�سيا، ملاذا قتلِت اأكتيون؟ -
األ ي�ستحق القتل؟ -
األقتها بغ�سب مكظوم. -
ا، بوثينيو�س ي�ستحق  - بلى، بالتاأكيد ي�ستحق. ولكن امللك ي�ستحق اأي�سً

كذلك، واأخيال�س ي�ستحق القتل، ولكنك قتلِت اأكتيون يف النهاية.
ثاأر قدمي. -
من؟ -
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قال حوررب ِباأ�ًسى �سديد:
ابننا. -

كانت الكلمة ثقيلة على ل�سانه، �ساأل تايبرييو�س بعد حلظة:
ماذا حدث؟ -

رمقت اآ�سيا الأمواج املتقلبة و�سرحت للحظات ثم اأردفت:
ر ذلك اليوم كالبارحة، كان يوًما عاديًّا كباقي الأيام الأخرى، اإل  - اأتذكَّ

اأن رماح اجلنود ل تخطئ اأهدافها اأبًدا، كان اأكتيون مكلًفا بالتق�سي 
عن املقاومة التي ت�ستعل فتيلها يف اجلنوب، دخل اجلنود طيبة وعلى 
راأ�سهم كبري احلر�س امللكي اأكتيون، دخل اأكتيون معبد الإله »�سّت«، 
ثم اأمر جنوده بالبحث عن ملك اجلنوب كما يلقبه النا�س واملت�سبب 
وم�ست�ساريه،  امللك  قلب  يف  خوًفا  تع�سف  التي  املتتالية  الثورات  يف 
الطرق  على  �سلبهم  ومت  النا�س  وقتل  اليوم  ذلك  احلرائق  اندلعت 
واملنازل، مل يكن عددنا كافًيا. كان حوررب خارج طيبة ذلك اليوم، 
يف  اإليه  اجلنود  اأح�سرنا  زوجته،  اأنني  عرف  التق�سي  من  وبقليل 

معبد »�سّت«، ذبح ابني كالقربان اأمام متثال »�سّت« بال رحمة.
ثم اأكمل حوررب:

انهزم حور�س ذلك اليوم اأمام »�سّت«. -
يقف يف  واحد فقط،  ب�سيء  ويحلم  الكوابي�س  تاأتيه  اليوم  ومنذ ذلك 
قد�س الأقدا�س ويرى »�سّت« وحور�س يتبارزان مبارزة بالربق، ثم ي�سقط 

ا ويقب�س »�سّت« على حربته ويهوي بها على حور�س. حور�س اأر�سً
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مل  يوا�سيهما،  كيف  تايبرييو�س  يعرف  مل  ذلك،  بعد  الكلمات  �سكتت 
تندمل  مل  جراح  فتح  على  والندم  بال�سمت  واكتفى  �سيكفي،  �سيء  يكن 

بعد.
و�سلت ال�سفينة اإىل بلوزيوم يف اليوم التايل، عربوا البوابات العالية 
للح�سن، كانوا ي�سعرون بالإرهاق والتعب و�سعرت اآ�سيا بالغثيان، مل تكن 
تبلي ح�سًنا بني الأمواج، غا�س بهم تايبرييو�س اإىل قلب احل�سن، واجتهوا 

اإىل خمدع كليوباترا، التفت اإليهم تايبرييو�س واأردف:
عليكم بالنحناء للملكة عند دخولكم ق�سرها. -

اأن  �سمع  ولكنه  البطاملة،  لدماء  حامل  كل  ي�ست�سيغ  ل  حوررب  كان 
تعبد  فهي  �سبقوها،  الذين  وامللكات  احلكام  كثرًيا عن  تختلف  كليوباترا 
اإيزي�س، ويلقبها النا�س مببعوثة اإيزي�س، يقولون اإنها ورثت جمالها اخلالب 
كالطبيعة، وكل من راأى وجهها وقع يف ع�سقها، مثلما فعل الكثريون، كانت 
كليوباترا ذكية على الرغم من �سنها ال�سغرية، �سمع الكثري من الأ�سياء 
هدف  لديه  حال،  اأي  على  يهمه  ولن  تائه،  والنفي  الت�سديق  بني  وهو 
حمدد، و�سيحاول حتقيقه باأي طريقة ممكنة، النتقام امللطخ بال�سالم، 
هو  النتقام  يكون  اأحياًنا  ولكن  ين،  مت�سادَّ وال�سالم  النتقام  كان  لطاملا 

الطريقة املُثلى للو�سول اإىل ال�سالم الكامل.
يف الغرفة امللكية قال احلار�س:

وحفيدة  - اإيزي�س،  ابنة  كليوباترا،  امللكة  ح�سرة  يف  تقفون  اأنتم 
الدماء  للمملكة بحق  ال�سرعية  والوريثة  العظيم  املقدوين  الإ�سكندر 

التي جتري بني عروقها.
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األك�سندر  احلكيم  ميينها  وعن  عر�سها  على  جال�سة  كليوباترا  كانت 
راأ�سه  يحني  اأن  اكتفى  بل  ينحِن  مل  حوررب  اإل  اجلميع،  ركع  هيليو�س، 

كدليل على الحرتام، نكزه تايبرييو�س لينحني، لكنه مل يفعل.
وقفوا فقال تايبرييو�س:

هذا حوررب يا مولتي، وكما يلقبه النا�س ملك اجلنوب. -
قالت كليوباترا:

رحلة  - كانت  اأنها  اآمل  لتقابلني،  امل�سافة  تلك  قطعك  على  اأ�سكرك 
موفقة.

كانت الرياح جيدة، �سكًرا جاللتك. -
اإذن اأنت من يلقبوه مبلك اجلنوب؟ -
نعم جاللتك. -

�ساألت:
األهذا ل تركع؟ -
ل اأركع اإل لالإله. -

تناولت كليوباترا كاأ�س نبيذ ثم اأردفت:
عندما دخل الإ�سكندر املقدوين العظيم اأر�س م�سر حرر اأهلها من  -

اأذكر،  ما  على  اآمون  ابن  ليكون  ال�سعب  واختاره  الفر�س،  جربوت 
�سعبها حتى  اأحببنا  على عر�س م�سر.  البطاملة  اأحد  ولقرون جل�س 
اأ�سبحنا  حتى  منهم  وتقربنا  الدينية  طقو�سهم  منهم  تعلمنا  اإننا 
مثلهم، تلك القرون �سهدت اأزهى الع�سور يف تلك اململكة، قرون من 
ال�سالم والرخاء، واأنا الآن الوريثة ال�سرعية للعر�س، وعليك اأن تركع 

وتندد بالولء يل.
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�سمت حوررب للحظات ثم قال بنربات قطعية:
اأنا ل اأركع. -
األ تخاف؟ لدي من الرجال ما يكفي لقتلك الآن باإ�سارة من اأ�سبعي،  -

اإن اأردت ذلك.
اإن ال�سيوف التي ت�سهرها الثعالب ل جتدي نفًعا مع الأ�ُسود. -

نظرت كليوباترا اإىل تايبرييو�س وقالت:
اأنت قلت اإنك معجب بهذا الرجل! -

ابت�سم تايبرييو�س وقال:
نعم جاللتك. -
العرتاف  - يرف�س  و�سوله  منذ  ولكن  بالفعل،  بالإعجاب  جدير  هو 

بكوين ملكة، مل ينحِن عند دخوله، ويرف�س الركوع والق�سم بالولء.
ابت�سم احلكيم هيليو�س وقال:

اأهل اجلنوب طباعهم قا�سية يا مولتي، واأنا اأثق اأنه ل يتعمد عدم  -
الحرتام.
قالت اآ�سيا:

ماذا تنتظرين من اجلنوب يا مولتي؟ -
وقفت كليوباترا واقرتبت منهم:

خ�سوع  - اأريد  واأنا  مغم�سة،  باأعني  حوررب  يتبعون  اجلنوب  اأهل  اإن 
اجلنوب.

واملقابل؟ -
�ساأعطي اجلنوب ما يريد، ال�سالم. -
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قالت اآ�سيا:
والنتقام. -
النتقام؟ -

ت�ساءلت كليوباترا.
راأ�س بوثينيو�س، اأنزعه بيدي. -

ابت�سمت كليوباترا وقالت:
لِك ذلك. -

بعد حلظة دخل القائد رابو�س، انحنى قبل اأن يقول:
لقد اقرتب اأ�سطول اأخيال�س يا مولتي، خرج من فرع النيل البلوزي. -

�سكتت كليوباترا للحظات، ثم قالت حلوررب واآ�سيا:
ام�سيا معي. -

كان  املرافئ،  اإىل  بهم  وو�سلت  الق�سر  خارج  كليوباترا  بهم  �سارت 
ا يف مظهر مهيب وكاأنه �سرمدي ميتد اإىل ما ل  الأ�سطول البحري مرت�سًّ

نهاية، نظرت كليوباترا اإىل الأ�سطول:
ول  - ذهب  ل  �سيء،  معي  يكن  مل  الإ�سكندرية،  من  خروجي  عند 

حلفاء، خرجُت اأجرُّ اأذيال اخليبة ورائي، كانت الأمور �سعبة، تذللُت 
وت�سرعت لالآلهة كثرًيا حتى اأ�سل اإىل ما اأريد، اأتعرفون ملاذا؟ لأنني 
�ستقف  الآلهة  اأن  اأعلم  كنت  للعر�س،  ال�سرعية  الوريثة  باأنني  اأُوِمُن 
الوريثة  اأنني  بذلك،  نف�سي  ر  اأذكِّ �سعف  حلظة  كل  ويف  ي،  �سفِّ يف 
تكوين  اأ�ستطيع  حتى  كثرًيا  كافحت  حقي،  ذلك  للعر�س،  ال�سرعية 
الأ�سطول الذي تراه اأمامك، كافحت اأكرث للح�سول على حلفاء، كل 

Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


252

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

العر�س مها كلف  اإىل ذلك  و�ساأ�سل  العر�س،  ذلك لأجل هدف وهو 
الأمر

ثم نظرت اإىل حوررب واأ�سافت:
ما،  - ب�سكٍل  مت�سابهان  نحن  اإيزي�س،  ابنة  واأنا  حور�س،  ابن  اأنت 

وو�سعتنا الآلهة يف مركب واحد يف و�سط بحر ميتلئ بالأمواج الهائجة 
والعوا�سف التي ل تعرف الرحمة، فاإما اأن نتعاون �سويًّا وننجو، واإما 

ا. ا اأي�سً اأن نهلك �سويًّ
�ساأل حوررب:

ماذا تريدين؟ -
قالت:

اأريدك اأن تقاتل بجواري، اأنتم قبائل قوية ول ي�ستهان بها، ول اأريدكم  -
اأن تقاتلوا معي هنا، بل تفعلون ما كنتم تفعلونه دائًما، مقاومة امللك 

وحا�سيته.
نحن نقاتل البطاملة منذ وقت طويل. -

قالت كليوباترا:
و�سينتهي ذلك القتال لالأبد عند تقلدي العر�س، و�سيعي�س اجلنوب  -

وال�سمال يف تناغم كما كان دائًما.

ليلته  قي�سر  ق�سى  والأزقة.  ال�سوارع  يف  �ساخبة  الحتفالت  كانت 
قد عاد  قي�سر  اأن  ت�سدق  تكاد  ل  كالبورنيا،  زوجته  اأح�سان  بني  الأوىل 
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ا، اأقامت اآْتَيا احتفاًل  اأخرًيا، كانت فرحتها عارمة، وعلى الأرجح هو اأي�سً
الذين  النبالء  كل  بالن�سر، ح�سر  العائد  قي�سر  لتكرمي  بيتها  مهيًبا يف 
يحتفل  اخلارج  ويف  ال�سيا�سية،  بروؤيته  ويوؤمنون  قي�سر  ي�ساندون  كانوا 
كان  الطرق،  وعلى  الأر�سفة  وعلى  احلانات  يف  طريقتهم،  على  العامة 
اجلميع م�سروًرا، ويهيم بني الأركان �سعوًرا بالر�سى امل�سحوب بالق�سائد 
والأغاين التي متدح قي�سر و�سجاعته، ابن الإله فينو�س، وحفيد اإينيا�س 
اختلط  التي  ال�سجاعة  اأ�سعار  ين�سد  العظيم. وظل اجلميع  بطل طروادة 
فيها ا�سم قي�سر با�سم امللك ليونايد�س ملك �سبارطة، و�سبهوا معاركه يف 
الغال مبعركة ثرموبيالي التي خا�سها الإ�سبارطيون �سد الفر�س بقيادة 

ملكهم ليونايد�س.
التي  كالبورنيا  زوجته  وبجواره  النبيذ  كاأ�س  يده  ويف  قي�سر  جل�س 
تعلقت يف ذراعه كالطفل ال�سغري الذي �ساع من اأهله لآلف ال�سنني، ثم 
وبال�سدفة البحتة وجدهم، كانت ت�سعر بال�سعادة الغامرة، قالت ب�سوت 

هام�س:
ل اأ�سدق، لقد ح�سرت اأخرًيا. -

ابت�سم قي�سر وقال:
يا  - بالعودة  اأت�سبث  �سنوات  طوال  جعلني  الذي  الوحيد  ال�سبب  اأنت 

كالبورنيا.
غمرها �سعور بالدفء من كلماته التي تكاد اأن تكون ب�سيطة، ابت�سمت 

وقالت:
ا؟ - حقًّ
بكل تاأكيد يا عزيزتي. -
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كنت اأعلم اأنك لن تنكث بعودك اأبًدا، كنت اأعلم اأنك �ستعود يل يف  -
يوم من الأيام.

اأعلم اأنِك انتظرِت كثرًيا. -
واأنت ت�ستحق النتظار. -

ثم طبعت قبلة على خده قبل اأن تغادر جواره وتتجه اإىل املائدة.
ظل اأوكتافيو�س يحدق يف وجه قي�سر للحظات ثم لدقيقة، كان �سعًبا 
عليه اأن يعرف نوع هذا الفئة من الرجال، قي�سر، هل هو اإن�سان عادي؟ 
اأم رجل منحته الآلهة الهبات؟ ظل يفكر فيما يكمن داخل هذا ال�سخ�س، 
هل روح كما يف الأ�سخا�س العاديني اأم �سيء خمتلف، اقرتب منه واأردف:

هل يل اأن اأ�ساألك �سوؤاًل؟ -
ابت�سم قي�سر وقال:

بالتاأكيد، تف�سل يا اأوكتافيان ال�سغري. -
ثم قرب كاأ�س النبيذ اإىل فمه.

كيف هو طعم املجد؟ -
اأوقف قي�سر كاأ�س النبيذ قبل اأن تلم�س �سفتيه، ونظر اإىل اأوكتافيو�س 

باهتمام ثم اأردف:
لقد �سمعت عنك الكثري اأيها ال�سغري، يقولون اإنك ذكي. -

قال اأوكتافيو�س:
�سفة الذكاء هي �سفة عامة، ميتلكها الكثريون، اأما اأنا فاأتطلع اإىل  -

ما ل ميتلكه اأحد.
لفتت كلمات اأوكتافيو�س قي�سر:
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واإىل ماذا تتطلع يا اأوكتافيو�س؟ -
قال اأوكتافيو�س: اأنا اأتطلع اإىل ما تتطلع اإليه اأنت.

وما الذي اأتطلع اإليه يف راأيك؟ -
رمبا كان هذا �سوؤاًل �سعًبا للجميع، ما هي اأهداف قي�سر احلقيقية؟  -

ولكن مل يكن الأمر ي�سكل يل لغًزا �سعًبا، فالأفعال تنبئ عن الدوافع، 
اأتعلم؟ اأنت اأذكى رجل راأيته يف حياتي، رجل يعرف كيف ي�ستخدم 
للنزعات  القوة.  الن�سر،  املجد،  الب�سر،  داخل  الب�سرية  النزعات 
الب�سرية الكثري من الأ�سكال، ولن ي�ستطيع اأحد بناء اإمرباطورية اإل 

مبعرفة النوازع الب�سرية وكيفية ا�ستغاللها ل�ساحله.
ابت�سم قي�سر وقال:

مل يكذبوا عندما اأخربوين اأنك مميز وا�ستثنائي. -
قال اأوكتافيو�س:

ولكنك مل جتبني على �سوؤايل، كيف هو طعم املجد؟ -
)ل مثيل له، �سعور اأنك اإله هو �سعور ل ي�ساهيه �سعور.( -

اأ�ساألك  واأجبتك، دعني  ال�سغري  اأيها  �سوؤاًل  �ساألتني  لقد  اأ�ساف:  ثم 
ا �سوؤاًل. اأي�سً

بالتاأكيد، تف�سل. -
�ساأله: لو كنت مكاين الآن، وكان ذلك املجد كله لك، الذهب، واجلحافل 

والفيالق، حب العامة، واحرتام النبالء، ماذا �سوف تفعل؟
قال بال تردد: �ساأحكم العامل. -

ابت�سم قي�سر بفخر وقال:
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وكيف �ستفعل هذا؟ -
من ُيِرد بناء اإمرباطورية، ينبِغ عليه اأن يحكم وحيًدا، ولكن يجب اأن  -

يحدث ذلك بالدميقراطية.
وكيف ي�ستقيم احلكم ال�ستبدادي بالدميقراطية؟ -
الطريقة الوحيدة املمكنة لتحقيق ذلك هي ال�سعب، و�سنع التحالفات؛  -

النا�س ي�سهل خداعهم. اإذا كان الأمر يتعلق ببناء اإمرباطورية فعلى 
املحرك  هو  ال�سعب  الأمر،  كلفه  مهما  ال�سعب  اإر�ساء  الإمرباطور 
املرء  كان  واإذا  فقط،  واحد  رجل  يحكمها  التي  للدولة  الرئي�سي 
الآن  مثلك  فيالقه،  قبل  بال�سعب  يحتمي  اأن  فعليه  كامللك،  �سيحكم 

يا قي�سر.
اإليه بكلمات غري  اأوكتافيو�س ومتتم  اأُُذن  ابت�سم قي�سر وانحنى حتى 
م�سموعة، كاأنه �سر ما، ابت�سم اأوكتافيو�س برحابة و�سرور قبل اأن يغادر، 
وكانت  وقف  ع�سالته.  يف  وبانقبا�س  ك  بالتوعُّ قي�سر  �سعر  دقيقة  وبعد 
تاأثري النبيذ، حاول م�سك جلام  قدماه ل ت�ستطيعان حمله، ل يبدو هذا 
نف�سه ولكنه بدا وكاأنه يرتنح، يبدو اأنها �سوف تفاجئه نوبة ال�سرع الآن، 
لحظت كالبورنيا اأن قي�سر لي�س على ما يرام، ل يجب اأن يعلم اأحد بتلك 
�سريعة،  بخطوات  كالبورنيا  اإليه  تقدمت  الآلهة،  بها  لَعنته  التي  اللعنة 
األ  الإمكان  قدر  على  اأقرب غرفة، حاولت  اإىل  به  واجتهت  يده  اأم�سكت 
الت�سنجات  ج�سده  يف  انت�سرت  ال�سرير  على  قي�سر  �سقط  اأحد،  يراهم 
التي اأدت اإىل حركة ل اإرادية يف اأع�سائه، كان ينتف�س كاأن زيو�س اأ�سابه 
ب�ساعقة عاتية، كان راأ�سه يتحرك ب�سكل ه�ستريي وعيناه بي�ساء ل �سواد 
فيها، اأ�سرعت كالبورنيا وو�سعت راأ�سه فوق قدمها، ثم طفقت تهدئ من 
روعه، ملَّ�ست باأناملها على راأ�سه، وم�سحت عرقه املتديل كفي�سان بطرف 
بذلك  اأحد  يراه  اأن  الرعب  قي�سر  ميالأ  كبرية،  نوبة  تلك  كانت  ثوبها، 
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اأحد يف �سعفه، لن  اأن يراه  ال�سكل، ذلك ال�سعف الذي يتخلله، ل يجب 
يتبع النا�س رجاًل �سعيًفا، وبعد دقائق من الت�سنجات الهائلة، بداأ قي�سر 
يف الهدوء وبداأت الت�سنجات تخفت كما بداأت، اأغم�س قي�سر عينه وغط 

يف نوم عميق.
عندما ا�ستيقظ �سباًحا وجد كالبورنيا بجواره تتكئ على يديها وتغفو 
بن�سف نوم وبن�سف اأعني مغم�سة، يبدو اأنها �سهرت بجواره طوال الليل، 

اعتدل قي�سر فا�ستيقظت كالبورنيا، قالت بقلق:
هل ت�سعر الآن بتح�سن؟ -
نعم، �سكًرا لك. -

اجتهت اإىل املن�سدة وحملت كاأ�س املاء، تناوله منها قي�سر حتى ارتوى 
حلقه العاط�س ك�سحراء جدباء، وعندما فرغ قال:

يبدو اأنني لن اأ�سفى من تلك اللعنة اأبًدا. -
�ساألت:

كيف �سمدت ل�سنوات يف الغال؟ -
اإنه �سكار، العبد اليوناين، كلما �سعرت بالنوبة، يخرج كل احلرا�س،  -

ويحاول ال�سيطرة على حالتي، لثماين �سنوات اأحاول ال�سيطرة عليها، 
لكني اأف�سل.

قوته،  ا�ستعادة  وحاول  قي�سر  انت�سب  لي�سيع،  وقت  هناك  يكن  مل 
بعد دقائق جنح يف ا�ستعادة ن�سف عافية واخلروج من اآثار تلك النوبة. 
املجل�س،  اإىل  بهم  واجته  رجاله  من  فرقة  با�ستدعاء  وقام  درعه  ارتدى 
دخل قي�سر املجل�س ومن ورائه جنوده املو�سحني بالنقائب احلمراء، وقف 
�سيوخ املجل�س لدخول قي�سر، اقرتب من املقاعد الثالثة. اأم�س كان يجل�س 
اأنبل الرجال، واليوم مل يبَق �سواه، رمق �سيوخ املجل�س  على تلك املقاعد 
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جنود قي�سر بخوف وقلق، يبدو الأمر ماألوًفا قلياًل، دخول املجل�س بقوات 
على  قي�سر  جل�س  املجل�س.  �سيوخ  قلوب  يف  التوج�س  اأثار  اأْمر  ع�سكرية 

مقعده، ثم نظر اإىل وجوه �سيوخ املجل�س املكفهرة وقال:
اأف�سل رجايل،  - ه من مقعدي هذا، هوؤلء هم  اأ�ستمُّ ميلوؤكم اخلوف، 

من  �سنوات  ثماين  �سويًّا  ق�سينا  احلدود  اأبعد  اإىل  فيهم  اأثق  رجال 
يف  ي�ساعدونكم  و�سوف  املجل�س  هذا  يف  لكم  �سين�سمون  احلرب، 

اتخاذ القرارات ال�سحيحة.
وقف اأحد �سيوخ املجل�س وقال:

دخولك بقوات ع�سكرية اإىل اأر�س املجل�س هو �سد القوانني. -
قال قي�سر:

نعم، اأعلم، ولكن القانون دائًما يتغري. -
قال اآخر: نحن هنا منثل القانون ومنثل ال�سعب.

فها هي  - ال�سعب،  راأي  اأردت  واإن  نف�سه،  ال�سعب ميثل  يا عزيزي،  ل 
ال�سوارع، ال�سعب يثق يف قراراتي.

هل تقول لنا اإنك �ست�سبح �سول الثاين؟ -
ا، اأما اأنا فال�سعب  - ال�سعب َبِغ�َس وَكِرَه �سول ولهذا كان حكًما ا�ستبداديًّ

يف  �سول  ل�ست  اأنا  تقلقوا،  ل  لكن  النبالء،  اأيها  اأمامكم  يل  حليف 
اأقتل املعار�سني ولن اأعلق  النهاية، فاأنا اأحمل يف قلبي الرحمة، لن 

القوائم ال�سوداء كما فعل �سول.
�ساد ال�سمت لدقيقة قبل اأن يدخل مارك اأنتوين، اقرتب من قي�سر 

واأردف:
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وبروتو�س  - ماجنو�س  بومبايو�س  فر  الهاربني،  موقع  حددت  لقد 
وكا�سيو�س اإىل اليونان يف فار�سالو�س، و�سافر كاتو مع ابنه ماركو�س 

بور�سيو�س اإىل قلعته يف ال�سرق اأوتيكا، ماذا �سوف تفعل؟
�ساأل قي�سر: اأمل ير�سل القائد األك�سيو�س اأي ر�سائل من اليونان؟

قال مارك اأنتوين: ل، مل ير�سل �سيًئا.
�سمت قي�سر قلياًل وفكر للحظات قبل اأن يقول:

جهز الفيالق. -
�ساأل مارك اأنتوين: ماذا تنوي اأن تفعل؟

ا�ستدعى جحافله من  - لقد  ي�ست�سلم،  لن  بومبايو�س  للراحة،  ل وقت 
اإ�سبانيا و�سيحاول دخول روما يف اأي وقت، ولن اأنتظر حدوث ذلك، 
بل �ساأذهب اإليه فوق جحافلي واأنهي هذا لالأبد، اأما كاتو فاأر�سل له 

بع�س القوات التي تاأ�سره، ولكن ل مت�سه ب�سوء اأبًدا.
اأمرك اأيها القن�سل. -
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�ساد الهرج واملرج يف فار�سالو�س، يف كل مكان كانت ال�سو�ساء تتعاىل 
وجنود  بالأوامر،  ي�سدحون  وقادة  وت�سهل،  تقبع  خيول  املرتفع،  كاملد 
وتقومي  �َسنِّ  يف  احلدادون  انهمك  جدال،  بال  فوًرا  بالتنفيذ  ي�سرعون 
جحافل  كانت  جديدة،  بري�سات  مزودة  ال�سهام  �سرر  وتثبيت  ال�سيوف 

بومبايو�س تنتظر اأوامره للعودة اإىل روما فقط باإ�سارة من اأ�سبعه.
و�سي�سرو،  وبروتو�س  كا�سيو�س  مع  احلربية  غرفته  يف  بومبايو�س  كان 
ويفتعل  روما  اإىل  يعود  هل  القادمة؟  اخلطوة  ما  التفكري  يف  غارًقا  كان 
ويحاربه  قي�سر  ينتظر  اأم  رماًدا؟  روما  �ستحيل  رمبا  اأخرى  اأهلية  حرًبا 
يف اأر�س حداد؟ على املن�سدة كانت هناك اخلرائط واخلطط احلربية، 
وكان منهًكا يف ا�ستطالع اخلرائط واتخاذ القرار الذي �سوف يقوم به، 
وجل�س بومبايو�س يحدق يف كاأ�س النبيذ التي �سعر مبذاقها رديئة وفا�سدة 
الأنهار  تتفرع كروافد  الزرقاء  باردة، وعروقه  ب�سرته  ل�سانه، كانت  على 

حتت جلده، وكاأن للحزن بحاًرا تتعارك داخله ب�سرا�سة.
اأردف كا�سيو�س: ماذا �سوف تفعل يا بومبايو�س؟

ردد بومبايو�س الكلمات ببطء:
لقد اأ�سبحت الفيالق جاهزة للتحرك. -

قال بروتو�س:
)قي�سر قد خرج من روما على راأ�س فيالقه، عليك التحرك �سريًعا.( -
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كان مرتبًكا، ل يعرف ماذا يفعل، متتزج م�ساعره فال يفهم ما يدور 
قد  كان خائًفا مما  يخاف،  كان  ولكنه  بحق،  قي�سر  يحب  كان  بداخله، 
يحدث، قي�سر الآن اأ�سبح اإلًها على عر�س روما ومن ال�سعب التنبوؤ بنواياه 
ودوافعه واأهدافه، يفكر كثرًيا بال طائل يرجى، ل ي�ستطيع اأن يلجم زمام 
م�ساعره املت�ساربة بني حب قي�سر واخلوف منه اأو على الأحرى اخلوف 

من طموحه.
قال بومبايو�س:

�ساأخرج على راأ�س الفيالق واأ�سحق قي�سر اإىل النهاية، ثم نعود اإىل  -
روما.

ثم اأ�ساف كا�سيو�س:
لقد كلل ال�سعب قي�سر بالإكليل الذهبي. -

اأردف �سي�سرو بقلق ي�ساوره:
يف غ�سون �سنوات �ستتحول روما اإىل مملكة اإن مل نتحرك. -

قال بومبايو�س:
لن اأ�سمح بهذا. -

�ساأل كا�سيو�س:
واأنت يا بروتو�س، ملاذا مل ت�سافر اإىل اأوتيكا مع عمك كاتو؟ -

قال بروتو�س: قي�سر لن يتجه اإىل اأوتيكا.
يف  اأنت  اجلزم؛  اأ�ستطيع  ل  بروتو�س،  يا  احلقيقة  يف  �سي�سرو:  اأردف 

�سفنا اأم يف �سف قي�سر.
اأنا يف �سف القانون، ولكني اأحب قي�سر. -
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قال كا�سيو�س:
حتب خائًنا وا�ستبداديًّا؟ -
ل يتعلق الأمر مباهية قي�سر، بل يتعلق ب�سخ�سه، اأنت اأعلم النا�س  -

بنبالة قي�سر و�سفاته، ولكن قي�سر فيه نقي�سة واحدة، ول اأ�ستطيع 
اجلزم هل هو عيب اأم ميزة، وهو طموحه.

كان بومبايو�س �سامًتا، يلفحه حزن عميق، تلفه ذكرياته وتعيده اإىل 
املا�سي، ُتوؤمله الذكريات كمن مي�سي على اأر�س متتلئ بالأ�سواك، عندما 
اآماله  وكانت  يوم  ذات  بحلم  حلم  قي�سر،  ابنة  جوليا  بومبايو�س  تزوج 
كبرية عليه، وهو اأن يحكم هو وقي�سر �سويًّا، متخَذين القانون الروماين 
اأعطاه  من  وهو  ب�سدة،  اأحبه  ال�سغري،  كاأخيه  قي�سر  كان  ودرع.  ك�سيف 
اجلحافل لغزو الغال، ولكن مل يكن يدري اأنه قد اأعطاه �سيًفا رمبا ي�سق 
به �سدره يف يوم من الأيام، مل يكن يدري اأن الطموح يغري الأ�سخا�س، مل 
يكن يدري اأن �سديقه قي�سر قد يواجهه يف معركة يف يوم من الأيام، كان 
ذلك م�ستبعًدا، ولكن الأمر الآن وا�سح وجلي اإىل اأبعد احلدود، قي�سر قد 
خان عهد الدماء الذي بينهما، ولن يلتزم بومبايو�س بذلك العهد لأكرث 

من هذا، يكفي حتى الآن.
دخل اأحد قادة بومبايو�س وقال:

قي�سر على ُبعد �ساعة اأيها القن�سل. -
مل  بومبايو�س  لكن  توج�س،  يف  النظرات  وتبادلوا  وجوههم  اكفهرت 

يهتز، كان يعلم اأن قي�سر لن ينتظره، اأردف:
اأعِط اأمًرا للفيالق بال�ستعداد. -

قال �سي�سرو:
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ل تذهب يا بومبايو�س. -
على اأحد اأن يقود الأ�سطول، ول اأحد منكم يعرف �سيًئا عن احلروب. -

قال كا�سيو�س:
فلتكن الآلهة معك. -

تن�سر  اأن  الآلهة  يدعو  هل  يعرف  فال  بال�سمت،  بروتو�س  واكتفى 
هو  ال�سمت  فكان  العك�س،  اأم  قي�سر  يوليو�س  على  ماجنو�س  بومبايو�س 

اخليار الأمثل.
ارتدى بومبايو�س درعه التي طاملا كان يرتديها يف حروبه القدمية، مل 
يرتِد تلك الدرع منذ وقت طويل، واأق�سم األ يرتديها جمدًدا، وها هو عهد 
اآخر ينكث به، برز على �سدرية الدرع ر�سومات حل�سان جامح، كما كان 

هو �سابًقا، جاحًما وقويًّا ول يخ�سر معركة.
ملبدة  ال�سماء  كانت  بومبايو�س،  اأمر  كما  الأ�سطول  جتهيز  مت 
حد  على  والهواء  الأمواج  ورفعتها  الأ�سرعة  انفتحت  القامت،  بال�سحاب 
الرياح  كانت  العا�سفة،  الهواء  بذرات  الرجال  اأنا�سيد  واختلطت  �سواء، 
هائجة والأمواج تت�سارب وت�سدح بال�سراخ كالوح�س، كان اخلليج باأكمله 

م�سطرًبا متالطًما، والأمواج ترتفع بقمم بي�ساء كاأنها جبال.
رُّ  َي�سِ املرتفع،  املد  ركب  ب�سراوة،  الأمواج  بومبايو�س  �سفينة  �سقت 
�سراع �سفينته ويطقطق مع كل تبديل يف حركة الرياح، ووقف هو بدوره يف 

املق�سورة العالية لل�سفينة، ينتظر الأ�سطول اإ�ساراته.
فاأ�سدر  الكبري  �سيفه  بومبايو�س  اأخرج  يقرتب،  قي�سر  اأ�سطول  كان 
�سلياًل عالًيا، رفع �سيفه يف الهواء، فدوت اأبواق احلرب باأنني عميق بلغ 
اأفق ال�سماء، وترددت الأبواق من �سفينة اإىل �سفينة، كان ل يف�سل �سفينة 
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ا بارًعا يعرف كيف يقود  عن �سفينة اإل ب�سعة اأمتار، كان بومبايو�س جنديًّ
اأ�سطوًل.

يجذف  ال�سفينة  قاع  ويف  ال�سواري،  وخف�سوا  الأ�سرعة  اأنزلوا 
املجذفون، ثم �ساح بومبايو�س بالأمر: »ال�سهام.«

ال�سهام يف  الوحو�س، وقف رامو  اآخر طويل كعويل  فارتفع �سوت بوق 
�سفوف على �سطح ال�سفن، اأ�سعلوا �سهامهم وتاأهبوا وو�سعوا ال�سهام بني 

اأقوا�سهم الطويلة، فاأ�سدر بومبايو�س الأمر: »اأطلقوا.«
النهار  و�سح  يف  ال�سماء  اأنارت  امل�ستعلة،  ال�سهام  من  وابل  انطلق 
احرتقت  قي�سر،  يوليو�س  �سفن  على  وت�ساقطت  املتوهجة،  كالنجوم 
اإىل  النار  ال�سفن فغرقت، ومتددت  الأ�سرعة وانت�سرت النريان يف بع�س 
بع�س اجلنود فاألقوا باأنف�سهم يف البحر، كانت الرياح قوية و�ساعدت يف 
انت�سار النريان، هدير الرياح ينقل الرعب بني نفو�س اجلنود و�سرعان ما 

ابتلعها هدير األف �سيحة من اجلنود.
مل تكن بداية موفقة ليوليو�س قي�سر، كان بومبايو�س يعرف فار�سالو�س 
جيًدا كما يعرف روما، فكانت حركة اأ�سطوله مثالية، ويعرف جنوده كيف 
يوليو�س  راأى  امل�ستعلة  ال�سفن  �سف  وراء  باحرتاف،  ب�سفنهم  يتحكمون 
النظام  ك�سر  هو  الوحيد  احلل  كان  بومبايو�س،  اأ�سطول  يف  ثغرة  قي�سر 
الذي ت�سري به �سفن بومبايو�س با�ستغالل تلك الثغرة، يجب عليه الهجوم 

مبا�سرة، واأعطى الأمر ملاركو�س اأنطونيو�س.
كانتا  والثانية  الأوىل  املجموعة  جمموعات،  لثالث  الأ�سطول  انق�سم 
الثالثة  املجموعة  اأما  بومبايو�س،  �سفن  مع  مبا�سر  وتخابط  �سراع  يف 
ماركو�س  قادها  اأحد،  يَرها  مل  وخفية  خفة  يف  الأ�سطول  عن  فانق�سمت 
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اأنطونيو�س وراء جرف �سخري ملفاجاأة بومبايو�س من اجلنوب، والهجوم 
على قلب الأ�سطول وت�ستيته.

بعد �ساعة من املواجهات املبا�سرة بني ال�سفن كان بومبايو�س منت�سًرا 
الثالثة من اجلنوب،  املجموعة  قي�سر، ويف حلظة خرجت  يوليو�س  على 

نفخت الأبواق وقال ماركو�س اأنطونيو�س:
هجوم. -

وكانت  �سريًعا  الرجال  جدف  لطائر،  اأجنحة  كاأنها  الأ�سرعة  انفلتت 
الرياح يف �سالح ماركو�س اأنطونيو�س، ارتفعت الرايات واندفعت ال�سفن 
بع�س،  مع  بع�سها  ال�سفن  ت�سابكت  بومبايو�س،  اأ�سطول  قلب  اإىل  �سريًعا 
اأنتوين  مارك  ا�ستطاع  الفولذ،  ب�سليل  الرجال  �سرخات  اختلطت 
ت�ستيت اأ�سطول بومبايو�س، فا�ستغل يوليو�س قي�سر تلك اللحظة، واندفع 
د ومبا�سر، تراجع اأ�سطول بومبايو�س  باملجموعتني الأخريني بهجوم موحَّ
الأ�سطول،  ن�سف  اأكرث من  احرتق  بعدما  تقهقر اجلنود  فلحظة،  حلظة 
وبداأ الرجال بالفرار؛ اإما اإىل البحر فوق قوارب �سغرية، واإما عوًما، واإما 

غرًقا، منهم من فر اإىل البحر الوا�سع ومنهم من عاد اإىل فار�سالو�س.
الهرب مبا  ا�ستطاع  ال�سفن،  بع�س  اإل  بومبايو�س  اأ�سطول  يبَق من  مل 
تبقى من اأ�سطوله، مل يكن هناك خيار اآخر، مل يعَتد الفراَر من املعارك 
كاجلبان، ولكن لن ميوت على يد يوليو�س قي�سر، اأعز اأ�سدقائه، كان هذا 

موؤملًا، بل اأكرث اإيالًما من اخل�سارة العميقة.
�ساهده قي�سر وهو يبتعد مبا تبقى من اأ�سطوله، ولكنه لن يلحق به، 
لن ي�سكل خطًرا الآن، فاأ�سطوله احرتق ومل يتبقَّ له �سيء، رمبا يلحق به 
لحًقا، كان انت�ساًرا عظيًما، واحلزن مل يقلَّ عنه عظمًة، ولكن مل يظن 

اأن النت�سار �سيكون انت�ساًرا حزيًنا بهذا ال�سكل.
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ال�ساطئ، �سيطر اجلنود  اقرتب الأ�سطول من فار�سالو�س ور�سا عند 
م�ساعدي  بع�س  ومعهما  وكا�سيو�س  بروتو�س  اأ�سر  ومت  اجلزيرة  على 
واأن�سار بومبايو�س من املجل�س، واأمر قي�سر اجلنود بعدم التعر�س لهم 
ب�سوء، ومترت�س الأ�سطول عند ال�ساطئ وجاءت الأوامر بق�ساء الليلة يف 

فار�سالو�س.
اأً ليجل�س فيه قي�سر، دخل غرفة بومبايو�س  كان خمدع بومبايو�س ُمهيَّ
اجتاحه  الفارغة،  النبيذ  وكاأ�س  املن�سدة  على  اخلرائط  رمق  احلربية، 
لده ذاته بال رحمة، مل يعرب الريبيكون  �سيق ال�سدر، كان �سمريه يوؤنبه وجَتْ
ليوؤذي اأ�سدقاءه، ومل يكن ينوي فعل هذا، كان فقط يريد حماية نف�سه من 
�سيوخ املجل�س، خرج واأمام خيمة بومبايو�س كان الأ�سرى مكبلني، بروتو�س 
عني  يف  النظر  بروتو�س  حتا�سى  املجل�س،  �سيوخ  بع�س  ثم  كا�سيو�س،  ثم 
قي�سر، وتعمد قي�سر النظر اإليه نظرة طويلة متلوؤها كلمات العتاب، اأ�سار 

قي�سر اإىل اجلندي، فطفق بفك وثاق الأ�سرى، نظر لهم قي�سر وقال:
اأ�سدقاء  - يقتل  الذي  اأنا  ل�ست  يوًما،  اخلائن  ول  بالقاتل  اأكن  مل 

ومل  القدامى،  اأ�سدقائي  اأنتم  لهذا،  الريبيكون  اأعرب  مل  الأم�س، 
اأعرب الريبيكون بقوات ع�سكرية اإل للحفاظ على حياتي ولي�س لأكون 
اأنت�سر على �سديق هو  اأن  اأنوي  اأكن  الذي تظنونه، ومل  الديكتاتور 
اأف�سل مني وبيننا عهد دماء مقد�س، اأنتم اأحرار الآن، مقاعدكم يف 

جمل�س ال�سيوخ ما زالت فارغة تنتظركم اأن تعودوا لها.
لح ال�سرور على وجوههم، ثم هتفوا:

فليحَي قي�سر الرحيم. -
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ثم اقرتب من بروتو�س ونظر يف عينيه، كانت عينا بروتو�س تلمع يف 
باطنها الدموع، نطق قي�سر بعد حلظة:

تعاَل يا بروتو�س معي. -
دخل هو وبروتو�س اإىل اخليمة، قال قي�سر بنربات لئمة:

ملاذا يا بروتو�س؟ -
قال بروتو�س:

لقد خ�سيت منك. -
ملاذا؟ -

قال بروتو�س:
فعل  - كما  املجل�س  �سيوخ  بدماء  وت�سفك  كاتو،  عمي  تقتل  اأن  خ�سيت 

�سول.
قال قي�سر بنربات حادة:

حتى اإن كنت اأنوي فعل هذا، فلن اأفعله لأجلك، لقد منحتهم احلرية  -
لأجلك، هل تظن اأنني �سوف اأ�سامح نف�سي اإن اأ�سابك مكروه؟

اأنا اأعتذر لك. -
ثم ا�ستطرد بروتو�س وقال:

اأرجوك يا قي�سر، كفى دماًء حتى الآن، الدماء ل جتلب اإل الدماء،  -
اأعقد ال�سالم مع بومبايو�س.

�سكت قي�سر ومل يعقب، فا�ستطرد مرة اأخرى:
لقد حارب بومبايو�س لأجلك �سنوات عديدة، حارب جمل�س ال�سيوخ،  -

حارب النبالء لأجلك اأنت يا قي�سر، لأجل ابنتك جوليا، لقد عانى 
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كثرًيا، كان ياأمل اأن تعود من الغال وحتكما روما �سويًّا كاأخوين كما 
كنتما دائًما.

قال قي�سر بحزن اآ�سر:
جوليا ماتت! -

�سمت بروتو�س للحظة وقال:
نعم، ماتت جوليا ومبوتها كانت احلياة جحيًما على بومبايو�س، لقد  -

جمعت  لأنها  نف�سه  من  اأكرث  اأحبها  اآخر،  �سيء  اأي  من  اأكرث  اأحبها 
حبني، حب الزوجة وحب ال�سديق، كان يزداد يف حبها كل يوم فقط 
كالوحو�س،  يئن  قربها،  على  يبكي  بنف�سي  راأيته  لقد  اأبوها،  لأنك 

ويزعق كالطفل الناقم، لقد راأيت بومبايو�س ينهار.
رق قلب قي�سر لكلمات بروتو�س فقال:

هل تعلم اإىل اأين فر بومبايو�س؟ -
ابت�سم بروتو�س بفرح وقال:

نعم، فر اإىل م�سر. -
ت�ساءل قي�سر: ملاذا؟

القائد جابينيو�س اأحد م�ساعديه يف م�سر مع بع�س القوات. -
قال قي�سر:

ح�سًنا، عد الآن اإىل روما وانتظر عودتي اأنا وبومبايو�س، �سويًّا، كما  -
كنا دائًما.

كان،  كما  �سيء  كل  �سيعود  ال�سرور،  بروتو�س  يف  قي�سر  كلمات  بثت 
قي�سر  بقيادة  املجل�س  �سيوخ  و�سيقود  كانت،  كما  قوية  روما  و�ستعود 
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وبومبايو�س روما اإىل اأقا�سي الأر�س، وهكذا كانت الأفكار تدور يف راأ�سه 
بال توقف.

الإ�سكندرية...
الدقيق،  - واأجولة  النبيذ  براميل  العربات يحملون  الرجال فوق  وقف 

وانهمك بع�س الرجال يف تثبيت حدوات اخليل وبغال اجلر على حد 
�سواء، كانت مظاهر الحتفال تنت�سر يف املدينة وخرب تتويج الأمرية 
يف  الزينة  انت�سرت  ال�سمال.  نهاية  اإىل  اجلنوب  اأفق  بلغ  اأر�سينوي 
اأرجاء املدينة واأقيمت الحتفالت. كانت عازفات الناي والراق�سات 
َيُجنْبَ ال�سوارع، ويف الق�سر امللكي جل�ست حزينة، تنتظر التاأبني اأو 
فاترة يف  الأجواء  كانت  فرق،  هناك  يكن  التتويج، مل  الأحرى  على 
العر�س  تكره  ل  هي  غرفتها،  يف  كانت  اأر�سينوي  الأمرية  الق�سر، 

ولكنها تخاف منه ب�سكل ل اإرادي.
لها  قال  هكذا  فيهم،  الوثوق  ميكن  ول  اأ�سرار  ا�ستثناء  بال  كلهم 
جانيميدي�س، بطليمو�س يريد ا�ستغالل الأمرية اأر�سينوي لإق�ساء كليوباترا 
عن العر�س، وكليوباترا �ستقتل اأر�سينوي اإن �سكلت عائًقا اأمامها، ويف كلتا 

احلالتني الأمرية اأر�سينوي يف خطر حمدق.
كانت ليلتها املا�سية �سيئة، حمفوفة باأ�سباح نزقة، وكوابي�س ل تعرف  -

الرحمة، عن ال�سقوط يف الهاوية، عن املجهول، ت�سحو مه�سمة، بال 
رغبة اأو هدف، وظلت على هذا احلال حتى ملَّت، كانت حياتها تزداد 
�سواًدا، كانت تتمنى اأن ت�سبح من العامة، هي الآن اأمرية ولكن ت�سكن 

يف �سجن ي�سمى الق�سر، واأ�سفاد ت�سمى العر�س.
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دخل جانيميدي�س اإىل غرفتها، كانت غارقة يف احلزن، اأردف:
مولتي. -

األقت اإليه اأر�سينوي نظرة واأردفت:
تف�سل يا جانيميدي�س. -

اإن  والربديات،  الكتب  من  جديدة  جمموعة  تايبرييو�س  اأح�سر  لقد 
كنت تريدين الطالع عليها.

قالت بنربات كئيبة: -
ل، ل اأريد.

ثم �ساألت: -
متى �سيكون التتويج؟

تنهد ثم قال: -
يف الليل.

قالت: هل هناك �سبيل للهرب من ذلك اخلطاأ اجل�سيم؟ -
لي�س هناك �سبيل.

قالها وهو ي�سعر بالعجز. -
ثم قال بنربات ُمَطْمئنة لها:

ل تقلقي يا مولتي، �سيمر التتويج بخري، لن اأتركِك وحيدة اأبًدا، هذا  -
عهد مني اأمام الآلهة، �سوف اأظل اأحميِك حتى اآخر رمق يف ج�سدي، 

واإن كلفني الأمر حياتي.
لكني ل اأريد. -

ثم ا�ستطردت ببع�س احلما�س:
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دعنا نهرب يا جانيميدي�س. ل اأريد �سيًئا من هذا، ل اأريد ال�سلطة ول  -
اأريد العر�س، خذين بعيًدا عن الإ�سكندرية.

الأمرية  �سقاء  مدى  جلانيميدي�س  اأو�سحت  مندفعة  كلمة  كانت 
يواجه  اأن  جانيميدي�س  على  للهرب،  �سبيل  ل  اأين؟  اإىل  لكن  ال�سغرية، 
ذلك اخلطر املحدق، عليه اأن يحمي الأمرية على الرغم من تعنت امللك 
يف هذه القرارات الطائ�سة، وهو يعلم جيًدا اأن بوثينيو�س لن يكتفي بهذا، 
التتويج لكي يت�سنى له العبث كما �ساء،  و�سوف يق�سيه عن الأمرية بعد 
اأي �سيء  اأهداف بوثينيو�س و�سيفعل  اأمام  كان جانيميدي�س ي�سكل عائًقا 

للتخل�س من هذا العائق.
اأيتها الأمرية، ولكن ما ن�ستطيع فعله، هو اأن  قال: ل ن�ستطيع الهرب 

نكون اأقوياء ملواجهة هذه امل�ساعب.
لكني ل اأ�ستطيع. -

األفتها ب�سيء من الياأ�س، ثم ا�ستطردت بياأ�س اأكرب:
اأ�سعر بخطب ما، اأ�سعر اأنني يف �سجن كبري، وذلك ال�سرير كالأ�سفاد  -

وتلك النافذة كالق�سبان، والتاج الذي �ساأرتديه اليوم هو حبل �سيلتف 
حول رقبتي ويه�سمها مع الوقت.

من  وفا�ست  بقوة،  �سدره  اإىل  واحت�سنها  جانيميدي�س  منها  اقرتب 
عينيها الدموع، كانت حتتاج اإىل هذا منذ وقت طويل، حتتاج اإىل �سخ�س 
يحت�سنها ويربِّت على روحها املتهالكة، حتتاج اإىل اأنامل لتم�سح دموعها 

ال�ساقطة بغزارة، هذا فقط ما كانت حتتاجه يف تلك اللحظة.
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بني  ق�ساه  الذي  الأ�سبوع  لكن  باخلرائط  دراية  على  كان  بومبايو�س 
خمتلف  �سيء  واخلرائط  �سيء  البحار  م�سالك  اأن  اأثبت  الوعرة  الأمواج 
متاًما، كانت اخل�سارة تلفحه كالنار بالرغم من برودة الهواء، كان على 
ُبعد �ساعات من الإ�سكندرية، واأر�سل يف ح�سور جابينيو�س. كان جابينيو�س 
ذراَعه اليمنى وعينه التي يرى بها ما يحدث يف اجلانب الآخر من العامل، 
وهو من دخل اإىل الإ�سكندرية فوق راأ�س جي�س وكان بطل معركة ا�سرتداد 
انت�سر  برينكي،  وابنته  ع�سر  الثاين  بطليمو�س  بني  دارت  التي  العر�س 
جابينيو�س يف املعركة انت�ساًرا �ساحًقا، ومت حتنيط برنكي على قيد احلياة 
ومت دفنها يف اأر�س جمهولة، وارتفع ا�سم جابينيو�س يف الإ�سكندرية، وذاع 
وكان ل�سمه  امللك،  اإىل  العر�س  اأعاد  وهو من  قوي،  كاأنه حمارب  �سيته 

رهبة يف قلوب جماهري الإ�سكندرية.
اقرتب جابينيو�س ببع�س القوات، اقرتب رويًدا رويًدا حتى دنت قواته 
اأمتار،  ب�سعة  اإل  بع�س  عن  بع�سهم  يف�سلهم  ول  بومبايو�س  �سفن  من 
�سعد اإىل �سفينة بومبايو�س، كان بومبايو�س يجل�س يف مق�سورة ال�سفينة. 
عندما كان ُيذكر ا�سم جابينيو�س على األ�سنة جماهري الإ�سكندرية، كان يف 
اأذهان جميع ال�سامعني وح�ًسا �سارًيا باأنياب حادة، غوًل اأ�سطوريًّا يقطع 
اأعداءه باأنيابه املجردة، اإل اأن القائد جابينيو�س كان على النقي�س متاًما، 
كان �سابًّا يف منت�سف عقده الثالث، و�سيًما وخ�سالته �سقراء، اأنفه طويل 
ومدبب، وكان يف ردائه الروماين ذي النقابة احلمراء كاملالئكة يف اأحالم 

العذارى، اقرتب من بومبايو�س وقال:
فليحَي بومباي ماجنو�س العظيم. -

وقف بومباي واقرتب من جابينيو�س وقال بابت�سامة باهتة:
جابينيو�س، كيف حالك يا �سديقي القدمي؟ -
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ثم ربَّت على كتفيه.
بخري. -

ثم قال ِباأ�ًسى وحزن:
يوليو�س  - اأمام  الفادحة  وخل�سارتك  جوليا،  ملوت  ال�سديد  عزائي 

قي�سر.
�سكًرا لك. -

ثم �ساأل:
كيف حال الإ�سكندرية؟ -

اأجاب جابينيو�س:
تتجه نحو حرب اأهلية، بني امللك ثيو�س فليوباتور وكليوباترا ال�سابعة،  -

ب�سبب العر�س.
اأن  - تن�س على  املجل�س،  �سيوخ  اإىل  اأبوهم  اأودعها  التي  الو�سية  لكن 

يحكموا م�سر �سويًّا.
قال جابينيو�س:

لكن م�ست�ساري امللك لن ي�سمحوا بهذا. اإن بوثينيو�س كبري امل�ست�سارين  -
يكنُّ الكره لكليوباترا، ا�ستطاع ال�سيطرة على عقل امللك، واأمر قائد 
حتى  �سنوات  ثالث  مرت  لالأمر.  فاأذعن  بنفيها  اأخيال�س  اجلي�س 
اأقوياء ور�ست عند  اأ�سطول كبري وحلفاء  عادت كليوباترا على راأ�س 

بلوزيوم الناحية الأخرى من ال�سمال.
قال بومبايو�س:

يبدو اأنها امراأة قوية. -
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�سمعت اأنها كاحلوريات، تلقي ال�سحر يف وجه كل من تقابله، وت�سحره  -
الإ�سكندرية  اأهل  يلقبها  باأ�سابعها،  ت�ساء  كما  وحتركه  بجمالها 

مببعوثة اإيزي�س جلمالها ال�ساحر.
ومن براأيك �سيفوز؟ -

ابت�سم جابينيو�س وقال:
هل حتب الأحاجي؟ -
هل لديك واحدة؟ -

اأردف: 
من  - �سغرية  بقعة  على  يتعاركان  قاحلة،  �سحراء  يف  وحرباء  ثعبان 

املاء، للثعبان لدغة �سامة ل حياة بعدها، واحلرباء لها قدرة خارقة 
�سيفوز يف  براأيك من  املخاطر،  والقدرة على مواجهة  التخفي  على 

النهاية؟
�سيفوز من ي�ستطيع حتمل العط�س. -

ابت�سم جابينيو�س وقال: اأح�سنت يا بومباي، هذا هو احلال يف م�سر 
الآن، ال�سلطة اأمر غريب يا �سيدي، فهي �سراب كبري يجري وراءه اجلميع، 

والذي يتحمل عط�س ال�سلطة هو من �سينجو يف النهاية.
ثم �ساأله: ما الذي تنوي فعله؟

�ساأذهب اإىل الإ�سكندرية، �سوف اأق�سي بع�س الوقت هناك. -
اإذن ماذا تنتظر؟ هيا بنا. -

ا�ستوقفه بومباي: 
ل، �سوف تذهب اأنت وما تبقى من الأ�سطول اإىل اإ�سبانيا. -
ملاذا؟ -
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اذهب اإىل اإ�سبانيا واجمع قواتي من هناك، ثم انتظر الأوامر. -
قال: كما تاأمر اأيها القن�سل.

ا، ثم على قارب �سغري اجته اإىل  خلع بومبايو�س خوذته واألقاها اأر�سً
الأمواج،  بني  ببطء  قاربه  خمر  هادئة.  الريح  وكانت  بتوؤدة  الإ�سكندرية 
كانت ال�سم�س تكاد تغرب، والفنار العظيم يقرتب وتقرتب فارو�س معها، 
كانت روحه منهزمة ويرى اأنه ل داعي للمقاومة اأكرث من هذا، لقد اأ�سابه 
ال�ساب الذي  التعب والن�سب، كرب و�ساب راأ�سه، خارت قواه ومل ي�سبح 
ل  حظ،  ل  بيت،  ل  منهزًما،  العظام،  واهن  كهاًل  بات  بل  بالأم�س،  كان 

حلظة هانئة، خانه الوقت والعمر والأ�سدقاء وكل �سيء اآخر.
يف الليل انت�سب �سوء القمر على نوافذ الق�سر العالية ال�سيقة، وعلى 
بالنبالء يف  بالنا�س،  الق�سر ميتلئ  كان  ال�سخمة،  العر�س  قاعة  اأر�سية 
الغرفة امللكية، والعامة يف ال�ساحة الوا�سعة اأمام الق�سر، ا�ستعلت الأتن 
انت�سر  امللكية  الغرفة  يف  اللهب،  اأح�سانها  يف  وتاأجج  لياًل  الق�سر  يف 
ويرتقرقن  يرق�سن  املحظيات  وكانت  الناي  مو�سيقى  وارتفعت  النا�س، 
متتلئ  مائدة  من  اللحم  رائحة  البهو  يف  فاحت  املو�سيقى،  مع  ويتمايلن 

بالطعام والنبيذ على حد �سواء.
وتوقفت  احل�سد  ف�سمت  كبرًيا،  بوًقا  احلاجب  اأطلق  حلظة  يف 
املو�سيقى، ودخل امللك وقف اجلميع احرتاًما، تقدم امللك ال�سغري وفوق 
راأ�سه التاج الكبري وبني يديه �سوجلانه املعقوف ويف اليد الأخرى �سوط، 
ومن  البلد،  تلك  اأهل  من  تعلموها  قد  التي  القدمية  التقاليد  تلك  كانت 
اأر�سينوي، كانت ترتدي ف�ستانها الأبي�س احلريري  ورائه دخلت الأمرية 
الذي اأح�سره لها �سقيقها بطليمو�س حلفل التتويج، كلل الف�ستان الكثري 
ا،  حقًّ جميلة  كانت  والفريوز،  واللوؤلوؤ  الزمرد  من  الكرمية  الأحجار  من 

Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


276

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

تتاألق كاأنها حورية بحر، �سحرت كل من يف ال�ساحة امللكية، كانت ت�سعر 
ت�سحر  كاأنها طبيعة خالبة  نحوها  ت�سيل  الأنظار  كانت  بالقلق واخلوف، 
كل املقل والعيون، كانت لها يف نف�سها مظهر اجلمال ومعه التوتر، كانت 
ر من اخلارج لكن من الداخل تتخبط  خا�سعة وتبدو مبظهر هادئ وموقَّ
م�ساعرها كالأمواج املت�ساربة، ويف ياأ�سها انبثق مظهر اجلالل ومعه وقار 
الياأ�س وعقله، ومع نظرات النا�س انتابتها ق�سعريرة غريبة ل تكاد تتوقف.
اأر�سينوي، انحنى كل من يف  جل�س امللك على عر�سه وبجواره جل�ست 

قاعة العر�س، ثم قال احلاجب:
اأنتم تقفون يف ح�سرة امللك ثيو�س فليوباتور امللقب ببطليمو�س الثالث  -

ع�سر، ابن امللك اأولتي�س، �سليل الفراعنة، وحفيد الإ�سكندر املقدوين 
العظيم.

الرتفاع  يف  الرءو�س  توالت  ميينه،  عن  بوثينيو�س  امللك  �ساعد  وقف 
األقى بوثينيو�س نظرة على  راأ�ًسا بعد الآخر، �ساد ال�سمت للحظات، ثم 
ار  الرهط يف �ساحة العر�س، واجته اإىل منت�سف ال�ساحة وقال ب�سوت هدَّ

�سمعه اجلميع:
منذ ما يزيد عن ثالثمائة عام دخل األك�ساندرو�س اأوميكا�س العظيم  -

حرر  عظيم،  كفاحت  بل  م�ستبد،  اأو  كغاٍز  يدخلها  ومل  البلد،  تلك 
من  فرعون  كاأنه  امل�سريون  اأحبه  الفر�س،  جربوت  من  البلد  تلك 
دمائهم واأطلقوا عليه اأ�سماء عدة، ابن اآمون، وابن زيو�س والفرعون 
دماء  عروقه  بني  ت�سري  العر�س  على  الآن  يجل�س  ومن  املقدوين، 
كدماء الإ�سكندر العظيم، منذ قدمي الأزل وامللك يحتاج اإىل ملكة، 
هو  واليوم  احلكمة،  للن�ساء  واأعطت  البعولة،  الرجال  الآلهة  اأعطت 
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اليوم املن�سود لت�سهد الإ�سكندرية ملكة جديدة بعد خيانات كليوباترا 
العظمى التي ارتكبتها يف حق اململكة.

اأ�سار بوثينيو�س اإىل احلاجب، فاقرتب ويف يده و�سادة حمراء حريرية 
ثم  احلاجب  يد  من  بوثينيو�س  تناوله  التاج،  وفوقها  بالذهب،  مطرزة 
على  من  التاج  امللك  تناول  وهادئة،  �سيقة  بخطوات  امللك  من  اقرتب 
قلبها  انقب�س  خطوة،  منها  واقرتب  اأر�سينوي  اإىل  والتفت  الو�سادة 
وت�سارعت �سرباته كاأنه يريد �سق �سدرها والهرب بعيًدا ولكن حافظت 
على ثباتها، وبعد حلظة و�سع امللك التاج على راأ�سها وكللها به، ثم اأردف:

مربوك يا اأختاه، لقد اأ�سبحِت امللكة الآن. -
ثم �ساح بوثينيو�س:

فلتحَي امللكة اأر�سينوي. -
اأكلوا  النا�س،  احتفل  وبعدها  بعده،  العر�س  قاعة  يف  من  كل  ورددها 
بداأت  املاء،  يتبخر  كما  العقول  تبخرت  حتى  النبيذ  و�سربوا  ب�سراهة 
مع  كالأفاعي  املحظيات  ومتايل  الرق�س  معها  وبداأ  جمدًدا  املو�سيقى 

النايات التي ترتفع وتخفت.
دخل اأخيال�س قاعة العر�س وبحثت عيناه عن بوثينيو�س، كان اأخيال�س 
بجوار  عيناه  وجدته  وعندما  م�سبوق،  غري  ب�سكل  ومتوتًرا  مرتبًكا  يبدو 
العر�س، اأ�سار اإليه بنظره، ا�ستطاع بوثينيو�س اأن يفطن اأن هناك م�سكلة 
ما، خرجوا من قاعة العر�س ووقفوا بعيًدا عن ال�سجيج، فقال بوثينيو�س:

ماذا هناك يا اأخيال�س؟ -
قال اأخيال�س: 

اإن بومبايو�س ماجنو�س يقرتب من الإ�سكندرية. -
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انتف�س بوثينيو�س:
ماذا. ماذا تقول؟ -
كما اأقول لك، اإنه على ُبعد �ساعة من فارو�س. -

�سمت بوثينيو�س قلياًل، كان يفكر، ف�ساأل:
هل معه قوات؟ -
ل!... ما الذي اأح�سره اإىل هنا الآن؟ -

قال بوثينيو�س: بعد اأن خ�سر يف فار�سالو�س ل مفر له اإل جابينيو�س.
لقد رحل جابينيو�س على راأ�س ما تبقى من قواته �سوب اإ�سبانيا. -

تلمعان  وعينني  طفيفة  بابت�سامة  وقال  للحظات  بوثينيو�س  �سمت 
كالقطط:

ا. - جيد... جيد جدًّ
ت�ساءل اأخيال�س: ماذا �سوف تفعل؟

اأحر�س على ا�ستقباله، فراأ�سه �سوف ي�ساوي الكثري. -
تريد قتله؟ هل جننت؟ -
يف  - العظمى  القوة  هو  الآن  قي�سر  فيوليو�س  العر�س،  ي�ساوي  راأ�سه 

روما، وتلك فر�سة جيدة للتحالف معه �سد كليوباترا.
فا�ستطرد: اأح�سر يل راأ�سه.

لكن... اإنه قن�سل روماين. -
الأبد،  - اإىل  كليوباترا  نهاية  تلك  �ستكون  �سديقي،  يا  فر�ستنا  تلك 

عليك األ تخذلني يا اأخيال�س.
فكر اأخيال�س يف الأمر للحظة، ثم قال: كما تاأمر.
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العر�س  قاعة  اإىل  وعاد  اأخيال�س  كتف  على  وربَّت  بوثينيو�س  ابت�سم 
جمدًدا.

كان  الأكفاء،  اجلنود  من  جمموعة  ومعه  امليناء  اإىل  اأخيال�س  اجته 
قارب بومبايو�س ماجنو�س يقرتب اأكرث يف كل حلظة، عند ال�سالمل و�سع 
قارب  اقرتب  ال�سلم،  من  الطرفني  كال  على  اجلنود يف �سفني  اأخيال�س 
بومبايو�س حتى حتاذى مع الر�سيف، كان معه جنديان، ترجل من قاربه 
الرخامية، كان ظالم  ال�سالمل  اأدراج من  ال�سلم، �سعد ب�سع  اإىل  واجته 
الليل حالًكا ولكنه ا�ستطاع روؤية اجلنود، كان �سيء ي�سعب عدم مالحظته 
اأن  بومبايو�س  �سعر  اأخيال�س،  وقف  ال�سلم  واأعلى  ال�سكوك حوله،  واإلقاء 
اأن  به، ويف حلظة حاول  اأعيًنا ترتب�س  اأن هناك  �سعر  ما،  هناك خطًبا 
ي�سهر �سيفه، لكنه مل يكن ر�سيًقا مبا يكفي، اأعطى اأخيال�س الأمر باإ�سارة 
من يده، فاقرتب جندي منه وغمد ال�سيف يف �سدره، وجتمع عليه اجلنود، 
ي�سرخ،  ل  ولكن  يتاأمل  كان  توقف،  بال  تتواىل يف ج�سده  الطعنات  كانت 
مل يكن يتمنى اأن ميوت بتلك الطريقة ال�سنيعة، ل يريد اأن ميوت غدًرا، 
دماوؤه  وت�سللت  الر�سيف،  اإىل  و�سل  حتى  وتدحرج  ال�سالمل  على  �سقط 
لتلطخ ال�سالمل الرخامية النا�سعة، كان ج�سده يت�سنج، ومن الأفق البعيد 
اإنه يراها كما لو كانت حقيقة، بل  اإنها جوليا متد يدها له،  كان يراها، 
هي احلقيقة الوحيدة التي يراها الآن، تباطاأت ت�سنجاته رويًدا رويًدا حتى 

خمدت متاًما.
»رحل اجلميع، ويظل احلزن �سرمديًّا.«
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بلوزيوم...
العظمى  املكتبة  يف  حلوررب  الإ�سكندرية  اإىل  مر�ساًل  باكو  اأر�سل 
ُمبالغ  بعناية  النبيذ  اإليه يف احلال، �سب حوررب  تايبرييو�س  واأح�سرها 
فيها وهو يدرك اأنه يحاول تاأجيل املحتوم، فعندما متتلئ الكاأ�س لن يكون 
الر�سالة  اأيًّا كانت. ف�س ختم  الر�سالة  اأمامه خيار �سوى مواجهة فحوى 
وقراأ: »عزائي ال�سديد اإليك، لقد مات الكاهن الأعظم يف قد�س الأقدا�س 
ت فيه  اأيام يف م�سهد مهيب جرَّ وهو يبتهل لالآلهة، خرجت اجلنازة من 
الثريان تابوته الذهبي العظيم، كان عليك اأن ترى هذا، كان احلزن اآ�سًرا 
يف كل اأرجاء اجلنوب، املعابد واملنازل والأزقة، وحتى احلانات واملواخري. 
ابن  لالآلهة،  ابًنا  يراك  كان  يقدر،  ما  بكل  يحبك  الأعظم  الكاهن  كان 
بخري،  تكون  اأن  لالآلهة  يبتهل  كان  الأخرية  اأيامه  ويف  العظيم،  حور�س 

ا اأن تكون كذلك.« واأرجو اأنا اأي�سً
يجب  كان  ال�سديد،  باحلزن  �سعر  النبيذ،  كاأ�س  وابتلع  الر�سالة  اأغلق 
اأيامه الأخرية، ولكنه كان بالتاأكيد حمفوًفا بالكهنة  اأن يكون بجواره يف 
اآ�سيا من حوررب ومل�ست يف وجهه �سيًئا غري  واملالئكة والدفء، اقرتبت 

معتاد، ت�ساءلت قبل اأن ترمق الر�سالة يف يده:
ماذا حدث يا حوررب؟ -

قال بعد حلظة من ال�سمت:
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لقد مات الكاهن الأعظم. -
لفحتها رياح ال�سدمة للحظات قبل اأن تقول يف اأ�ًسى: عزائي ال�سديد 

اإليك.
ثم اقرتبت منه واحت�سنته بقوة، �سمته اإىل �سدرها كاأنه طفل �سغري، 

فقال:
كان يتمنى اأن ي�سنع ال�سالم للجنوب قبل موته. -

قالت اآ�سيا: دعنا نحقق الذي حاول الكاهن اأن يحققه.
�ساأل حوررب:

ماذا �سنفعل مع كليوباترا؟ -
اأنا ل اأ�ست�سيغها، ولكنها يف اأ�سواأ الأحوال اأف�سُل من بطليمو�س. -

قال حوررب: اأرى اأنها جيدة، ل تريد �سفك املزيد من الدماء.
رمبا الآن، ولكن من يدري ماذا �سوف تفعل عندما تتقلد العر�س. -
كما قلت، �ستكون يف اأ�سواأ الأحوال اأف�سَل من بطليمو�س. -

جاءت  لقد  هيليو�س،  احلكيم  مع  امللكية  غرفتها  يف  كليوباترا  كانت 
الأخبار عن و�سول بومبايو�س ماجنو�س اإىل الإ�سكندرية، ميلوؤها الرعب 
اأهم  اأحد  مع  حتالًفا  وي�سنع  الفر�سة  بوثينيو�س  ي�ستغل  اأن  العظيم 
�سعرت  فمها  ويف  للقلق،  مدعاة  الأمر  فكان  الثالثية،  احلكومة  اأ�سالع 
مبذاق تعرفه جيًدا، اإنه اخلوف، ل�سنوات عا�ست يف اخلوف؛ اخلوف من 
املجهول، اخلوف من اخل�سارة، اأما هذا فكان اأ�سواأ، فخوفها لي�س فقط 

ا. على العر�س، بل على حياتها اأي�سً
التفتت كليوباترا اإىل هيليو�س و�ساألت:
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اإذن، ماذا �سوف نفعل؟ -
الآن  علينا  لي�س  اأوامر،  لأي  اأ�سحى جاهًزا  الأ�سطول  النتظار،  قال: 

�سوى النتظار.
اأردفت يف قلق:

�ستكون م�سكلة كبرية اإن حتالف بطليمو�س مع بومبايو�س ماجنو�س. -
ل  - هارًبا،  فار�سالو�س  من  فر  ماجنو�س  بومبايو�س  هذا،  يحدث  لن 

ياأمل اإل يف مكان هادئ يق�سي فيه اأيامه الأخرية.
دخل القائد رابو�س الغرفة امللكية، انحنى للملكة، ثم قال:

فلتحَي مولتي كليوباترا. -
فلتحَي اأيها القائد رابو�س. -

فا�ستطردت: ماذا هناك؟
ل اأدري وقع اخلرب عليِك يا مولتي، اأهو جيد اأم ل. -

قالت كليوباترا:
حتدث اأيها القائد. -
اإن غايو�س يوليو�س قي�سر على ُبعد يوم واحد من الإ�سكندرية. -

يف  الأفكار  اآلف  دارت  النظرات،  فيها  تبادل  حلظة،  ال�سمت  �ساد 
راأ�س كليوباترا، ملاذا يتجه قي�سر اإىل الإ�سكندرية؟ لرمبا يطارد غرميه 
امللك  مع  حتالًفا  اأبرم  اأو  معه،  ال�سلح  عقد  اأو  ماجنو�س،  بومبايو�س 
وم�ست�ساريه، كانت تلك الأخرية فكرة مرعبة اإىل اأبعد حد، �سرحت قلياًل 

ثم قالت:
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نوع  - اأي  قي�سر،  يوليو�س  اأيها احلكيم هيليو�س عن غايو�س  اأخربين 
من الرجال هو؟

قال احلكيم: قي�سر هو من اأغرب الرجال الذين قد تقابلينهم يوًما، 
يقولون اإنه يقرتب من الكهولة بخطوات �ساب يف الع�سرين، هو لي�س كهاًل 
ولي�س �سابًّا، يقولون باأنه ابن الإلهة فينو�س وحفيد الفار�س اإينيا�س بطل 
طواًل  �سنني  عا�س  الغال  بالد  يف  حروبه  يف  كان  عندما  طروادة،  حرب 
الهوادج، بل هو رجل ع�سكري  الذين يجل�سون يف  قا�سية، ولي�س كامللوك 
والدماء  الربد  يف  ي�ساركهم  حروبهم،  جنوده  ي�سارك  الأول،  املقام  يف 
حريت  ازدواجية  يف  الوقت  ذات  نف�س  يف  رحيم  وهو  يرحم  ل  والدموع، 
اأقاربه ول جنوده ول  راأ�سه، ل  اأحد يعرف ما يجول يف  كل من حوله، ل 
اأ�سدقاوؤه، كل ما يعرفونه هو طموحه، هو رجل يطمح باأن يحكم العامل يف 
يوم من الأيام، وبناء املدينة الفا�سلة التي طاملا حتاكى عنها الفال�سفة 

يف الكتب واحلكايات.
�ساألت:

كم عمره؟ -
اأجاب: يقرتب من منت�سف عقده اخلام�س.

اأمل، كان  باأفكارها، هي الآن يف حكم املنفية، بال  �سرحت كليوباترا 
نوع  من  اأنه  يبدو  كانت،  و�سيلة  باأي  منه  القرتاب  حتاول  اأن  من  بد  ل 
الرجال ال�سرفاء، ورمبا اإن ا�ستمع اإىل ق�ستها �سيعيد لها حقها ال�سرعي 
اأو رمبا كحاكم  العر�س كحاكم م�سرتك مع بطليمو�س،  يف اجللو�س على 

منفرد كما كانت تاأمل.
قالت كليوباترا اإىل القائد رابو�س:

ا�ستدِع يل حوررب واآ�سيا الآن. -
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قال رابو�س: اأمرِك يا مولتي.
امللكية.  الغرفة  اإىل  واآ�سيا  وخرج ومل يلبث دقائق حتى عاد بحوررب 

اأحنوا رءو�سهم يف احرتام واأردف حوررب:
اأمر جاللتك. -

اأردفت:
اأريد الدخول اإىل فارو�س. -

قال حوررب:
الدخول اإىل فارو�س. هذا يبدو خطًرا، جاللتِك. -

اأردف احلكيم هيليو�س: نعم يا مولتي، هذا خطري ولي�س اآمًنا.
لن اأدخل فارو�س ب�سفتي كليوباترا. -

مل يفهم اجلميع ما تقوله كليوباترا، فاأردف رابو�س:
كيف هذا يا مولتي؟ -

الإ�سكندرية،  اأريد مقابلة غايو�س يوليو�س قي�سر عند و�سوله  قالت: 
ولن ي�سمح يل اأحد بهذا، ولن ن�ستطيع الدخول بقوات ع�سكرية، ول حل 

اإل الدخول خل�سة.
قالت اآ�سيا: اإن وطئت قدمك اأر�س الإ�سكندرية، ف�سيعرف اجلميع اأنك 

امللكة اخلائنة، �سيكون هذا �سيًئا م�ستحياًل وخطرًيا.
للثقة،  - م�سدًرا  يكون  روماين  وجندي  �سغري،  قارب  اأحتاجه  ما  كل 

ب�سرط اأن يرتدي رداء جنود يوليو�س قي�سر.
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باع  ل اأحد يعرف ماذا يدور يف راأ�س كليوباترا، واكتفوا بال�سمت واتِّ
الأوامر وتباُدل نظرات احلرية.

ن�سائم  بني  ترفرف  الرايات  كانت  الإ�سكندرية  من  �ساعة  ُبعد  على 
متييزها  ي�سهل  كان  فاإنه  العاتي  ال�سباب  حجب  من  وبالرغم  الرياح، 
بو�سوح. كانت الراية حمراء وحمفوفة بالذهب، ويف املنت�سف الن�سُر الذي 
اأ�سوار الإ�سكندرية  حلق يف تاألق مهيب. بني احلوائط ال�سبابية اأب�سروا 
الفنار  اإىل  اأنطونيو�س  ماركو�س  نظر  ال�ساهق،  الفنار  واأب�سروا  العالية، 
العايل يف ذهول وقال بابت�سامة: »يا له من فنار عاٍل! اأريد التبول من فوق 

هذا الفنار ال�ساهق على العامل.«
ابت�سم قي�سر ثم ا�ستطرد مارك اأنتوين يف �سوؤال:

هل تنوي عقد ال�سلح مع بومباي ماجنو�س؟ -
قال قي�سر: نعم.

عقد مارك اأنتوين حاجبيه وقال:
بعد كل الذي دار بينكما؟ -

نظر قي�سر اإىل الأفق، ثم قال:
بيننا  - اإنه �سديقي املقرب، كان  اأحد،  اأي  لي�س  اإن بومباي ماجنو�س 

وهو يف  وفيًّا جلوليا،  زوًجا  كان  هو  مقد�س،  دماء  فيما م�سى عهد 
النهاية روماين �سالح.

واإن رف�س؟
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لن يرف�س. -
قال مارك اأنتوين بتعجب:

ملاذا؟ -

اأردف قي�سر:

لقد اأخربتك، اإنه �سديق، وفوق كل هذا لي�س يف مو�سع قوة ليتفاو�س. -

�ساأل: وبعد؟

�سيجل�س يف مقعده داخل املجل�س و�سيحكم كقن�سل روماين كما كان  -
دائًما.

�سمت مارك اأنتوين قلياًل وقال:

هل �ستدخل الإ�سكندرية بقوات ع�سكرية؟ -
ل، �ستبقى اأنت هنا بالقوات، وانتِظر الأوامر. -

�ساأل ماركو�س: هل تعرف ما يدور يف م�سر؟

نعم، حرب اأهلية. -
اإذن كيف �ستذهب من دون قوات؟ -
ل تقلق. -

ثم ا�ستطرد �سائاًل:
من ي�ستحق العر�س، بطليمو�س اأم كليوباترا؟ -
هناك و�سية اأودعها امللك اإىل �سيوخ املجل�س قبل موته تن�س على اأن  -

يحكما �سويًّا.
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قال: ثم...؟
امللك �سغري ال�سن، ا�ستطاع م�ست�ساروه التاأثري عليه وطرد كليوباترا  -

من الإ�سكندرية. جمعت اأ�سطوًل كبرًيا من ال�سرق وعادت ل�سرتداد 
العر�س.

قال يف �سيء من الذهول:
ا؟ يبدو اأن املدعوة كليوباترا �سلبة كال�سخر، يعجبني هذا النوع  - حقًّ

من الن�ساء.
�سحك مارك اأنتوين وقال:

كل اأنواع الن�ساء جتد مكاًنا يف قلب قي�سر العظيم. -
ابت�سم قي�سر وا�ستطرد مارك اأنتوين:

اإن جمال احلياة يظهر يف تلك الأ�سياء الب�سيطة. -
انطلق غايو�س يوليو�س قي�سر فوق قاربه ال�سغري ومعه جمموعة من 
حتى  قي�سر  يوليو�س  جحافل  مع  اأنتوين  مارك  وبقي  للحرا�سة،  اجلنود 
عودته مع بومبايو�س ماجنو�س من الإ�سكندرية، اقرتب قارب قي�سر من 
ل بعدها من  الد�سكار، ربط احلار�س طرف القارب بامليناء امللكي وترجَّ
القارب ومن ورائه جنوده، وكان يف ا�ستقباله بوثينيو�س. وقف يرتدي رداًء 
اأ�سَود مطرًزا بالذهب، وفوق راأ�سه اإكليل م�ست�سار امللك، ابت�سم بوثينيو�س 

واأردف يف ترحاب:
اأهاًل بك يا قي�سر يف فارو�س. -

األقى اإليه نظرة ثم خلع خوذته وقال:
من اأنت؟ -
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بابت�سامة اأردف:
يف خدمتك بوثينيو�س، �ساِعد امللك ويده اليمنى. -

�ساأل قي�سر بحدة:
وملاذا مل ي�ستقبلني امللك نف�سه؟ -

قال بوثينيو�س: اعتذاري الكامل لقي�سر، مل نق�سد اأي اإهانة، اإن امللك 
يه ويف مقام  فًتى �سغري ول يحب مغادرة ق�سره كثرًيا، واأنا �ساِعده ومربِّ

امللك.
قال قي�سر:

بالتاأكيد �ساِعد امللك يعرف اأن �سفن بومبايو�س ماجنو�س قد ر�ست  -
يف مينائكم منذ ثالثة اأيام.

بالتاأكيد. -
اإذن اأين هو؟ -
تف�سل معي. -

مل يكن بوثينيو�س م�ست�ساًغا عند يوليو�س قي�سر من اللحظة الأوىل، 
�سعر ب�سيء ما بداخله غري مريح، فاحت من ردهة الق�سر رائحة بخور 
مت ر�سه يف اأتن النار لتنبعث يف الأرجاء رائحة زكية تخرتق الأنوف، كانت 
بوثينيو�س  يدخل  اأن  قبل  عر�سه  على  امللك  جل�س  هادئة،  العر�س  �ساحة 
القاعة ومن ورائه يوليو�س قي�سر، انحنى بوثينيو�س واكتفى قي�سر باإلقاء 
نظرة اإىل امللك ال�سبي، فقي�سر لن يركع اأبًدا وخا�سة ل�سبي مثله، وقف 

بطليمو�س واقرتب من قي�سر واأردف:
اأهاًل بك يا قي�سر يف الإ�سكندرية. -

قال قي�سر بابت�سامة عابثة: �سكًرا لك.
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اأ�سار بوثينيو�س اإىل احلار�س وقال:
اأح�سر الهدية. -

وو�سع  القاعة  واأح�سر من�سدة �سغرية يف منت�سف  اقرتب احلار�س 
ى بالنقو�س، ثم اقرتب بوثينيو�س و�سلم قي�سر  عليها �سندوًقا مغلًقا ومغطًّ
كان  للحظة،  اخلامت  اإىل  نظر  �سيًئا،  يفهم  ل  وهو  قي�سر  تناوله  خامًتا، 
اأ�سد  �سورة  عليه  منقو�ًسا  الالمع  الزمرد  من  خامًتا  كان  ب�سدة،  ماألوًفا 

مي�سك �سيًفا يف يده، قال قي�سر:
هذا خامت بومباي، اأين هو؟ -

توج�س  القاعة،  منت�سف  يف  ال�سندوق  اإىل  واأ�سار  بوثينيو�س  ابت�سم 
قي�سر ودارت يف راأ�سه اآلف الأ�سياء، ماذا يوجد يف ال�سندوق؟ بالتاأكيد 
لي�س ما يظن، اقرتب بخطوات متثاقلة وباأرجل تاأبى اأن تتحرك، وعندما 
و�سل اأخرًيا اإىل ال�سندوق، اأ�ساح غطاء ال�سندوق وكان ما يخ�ساه، كان 
راأ�س بومباي ماجنو�س العظيم، راأ�س �سديقه الوحيد، كان اأزرق متعفًنا 
قي�سر  اأ�ساح  الذكريات.  برائحة  اختلطت  التي  العفن  رائحة  منه  تنبثق 
تكون  اأن  نفور، ل يجب  �سريًعا يف  ال�سندوق  واأغلق  واأمل،  ياأ�س  راأ�سه يف 
تلك النهاية لرجل عظيم، مل يعتقد اأن النهاية �ستكون مليئة بطعم الرماد 
والندم كهذه، مل يكن عليه اأن ميوت بتلك الطريقة املنزوعة من ال�سرف 
ا  وجنديًّ �سجاًعا،  ورومانيًّا  عظيًما  رجاًل  بومباي  كان  لقد  والأخالق، 
ممتاًزا، وخ�سًما �سريًفا، كان يعتقد بوثينيو�س واأخيال�س اأن بهذا العمل 
مالحمه  من  ولكن  قي�سر،  يوليو�س  لدى  حظوة  ينالون  �سوف  اخل�سي�س 

املليئة بالغ�سب العارم، يبدو اأنهم قد اأخطئوا.
نظر قي�سر اإىل بوثينيو�س بغ�سب و�سرخ:

مَل فعلتم هذا؟ -
Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


290

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

قال بوثينيو�س:
ا اأنك قد تكون م�سروًرا بهذا. - ظننَّ

�ساح قي�سر:
اأيها احلمقى،  - ا  م�سروًرا. لقد كان بومباي ماجنو�س قن�ساًل رومانيًّ

هل تدركون ما فعلتم؟
اأردف امللك:

لقد كان بومباي عدوك يا قي�سر. -
قال قي�سر وما زال الغ�سب ي�سكنه:

ل، مل يكن كذلك، ومل يكن يوًما، بومباي ماجنو�س كان زوًجا لبنتي،  -
كان اأخي وبيننا عهود مقد�سة.

يكن يف احل�سبان،  �سديد مل  ماأزق  وقعوا يف  قد  اأنهم  بوثينيو�س  علم 
فقال:
لقد حدث ما حدث، لقد ارتكبنا خطاأً �سنيًعا بغري ق�سد. -

هداأت نربات قي�سر وقال:
نعم. لقد ارتكبتم خطاأً لن اأغفره اأبًدا. -

قبل دقائق من الآن...
ر�سا قارب اآخر عند الد�سكار امللكي، كان جندي روماين، اقرتب منه 
�سابط امليناء، واألقى نظرة فاح�سة على ما كان يحمل يف قاربه، كان يف 
قلب القارب �سجادة حمراء ملفوفة باإحكام حول �سيء بدا وكاأنه جمهول 

املعامل، ومل ي�ستطع ال�سابط التخمني ف�ساأل:
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ما هذا؟ -
قال اجلندي: هذه الهدية لقي�سر. -
وما فحواها؟ -
ل اأعرف، اأنا ماأمور باإي�سالها لقي�سر بال اإلقاء اأ�سئلة. -

�سمت ال�سابط قلياًل وقال:
ح�سًنا، اتركها و�سوف ن�سلمها لقي�سر. -
جاءتني الأوامر والتعليمات باأن اأ�سلمها لقي�سر نف�سه. -

وبعد جدال ا�ستطاع اجلندي اأن يقنعه باأنه ل يق�سد اأي �سرر، واأنه 
قد اأتى بقاربه لي�سلم الهدية اإىل قي�سر، واإن مل يفعل ف�سيتم معاقبتهم 
على  ال�سجادة  وحمل  اجلندي  فطفق  ال�سابط،  وافق  نف�سه.  قي�سر  من 
كتفه ورافقه حار�سان حتى الق�سر امللكي، وعندما دخل احلار�س �ساحة 
ا، مل يفهم  العر�س انهالت عليه الأنظار من قي�سر وبوثينيو�س وامللك اأي�سً

اأيٌّ منهم ما هذا، فقال اجلندي:
طْرد اإىل قي�سر. -

اأردف قي�سر: ما هذا؟
قال احلار�س: هدية من كليوباترا اإىل قي�سر روما العظيم.

قال امللك:
ل تقبلها يا قي�سر، اإن كليوباترا خُمادعة. -

مل يلِق قي�سر باًل ملا قاله امللك، واقرتب من ال�سجادة امللفوفة باإحكام، 
فالحظ حركة طفيفة، اأخرج احلار�س خنجًرا وطفق يقطع احلبال التي 
كانت تلتف حولها وتربطها باإحكام، وبعد حلظة خرجت منها كليوباترا 
كاأنها �ساحرة ما، كان العرق يغطيها ويلمع على جلدها كاأنها اأحجار كرمية 
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الوراء  اإىل  قي�سر خطوتني  تراجع  ال�سرمدية.  ال�سم�س  اأ�سعة  �سيل  حتت 
بالده�سة  مالأه  قي�سر  راآه  ما  متوقع مطلًقا،  كان غري  راآه  ما  ده�سة،  يف 
حتمل  مموَّجة،  �سوداء  خ�سالتها  جميلة،  امراأة  اإل  تكن  مل  والعنفوان، 

مالمح اإلهة اجلمال فينو�س، ارتفعت ال�سدمة يف وجوه كل الواقفني.

انتف�ست الدماء يف عروق كلٍّ من بوثينيو�س وامللك، ومل يكتِف امللك 
بال�سمت بل �ساح يف غوغاء: »اأيها احلرا�س.«

ومل تباِل كليوباترا مبا قاله، نظرت اإىل قي�سر نظرة طويلة ومدت له 
يدها، اقرتب منها قي�سر واأم�سك يدها و�ساعدها على الوقوف، ن�سفت 
من  كاأ�ًسا  و�سكبت  امللك  من�سدة  اإىل  واجتهت  جبينها،  على  من  العرق 
النبيذ وارت�سفت منه يف ذهول من قي�سر ومن امللك وبوثينيو�س، رمقت 

ال�سندوق يف منت�سف القاعة وقالت:

موؤ�سف اأن تاأتي نهاية رجل عظيم كبومباي ماجنو�س بتلك الطريقة. -

ويف تلك اللحظة دخل احلر�س امللكي، ف�ساح امللك:

اقتلوا اخلائنة. -

ا�ستوقفه قي�سر يف حزم:

ل، توقف، اأريد اأن اأ�سمع. -

يف  و�ساح  امللك  انتف�س  يده،  من  باإ�سارة  احلرا�س  بوثينيو�س  اأوقف 
قي�سر:

ل ت�ستمع لأختي اإنها ملكة الأكاذيب. -
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قالت كليوباترا غري مبالية لكلمات اأخيها:
اآمل اأنه قد اأعجبك ق�سري يا قي�سر. -
اإنه جميل، بجمالِك يا �سيدتي. -

ومل تغادر عيناه عن عينيها.
قال امللك:

ق�سرك. اإنها خائنة يا قي�سر. -
جترعت كليوباترا من كاأ�س النبيذ وقالت:

اأعتذر لك عن حماقة اأخي يا قي�سر، فاإنه ينق�سه التاأديب الالزم. -
قال قي�سر: اأنا اأ�ستمع، حتدثي.

قال بوثينيو�س بغ�سب:
ل تتحالف مع كليوباترا يا قي�سر، واإل فلن مير هذا مر الكرام. -

اأردف قي�سر:
هل هذه تهديدات؟ -

خرجت الكلمات من حتت ال�سرو�س:
اإن الرومان ميلئون الإ�سكندرية، ولن اأتهاون اإن اأحرقت الإ�سكندرية  -

عن بكرة اأبيها.
ل�سنوات  بوثينيو�س.  يا  رنانة  خطًبا  كفى  بابت�سامة:  كليوباترا  قالت 
ي�ستمع اإليكم ال�سعب، حتى اقتنعوا اأنني خائنة، واأعتقد اأن هذا لن يفلح 

مع قي�سر.
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يا  الو�سية  تلك  تقول  الراحل، ماذا  للملك  و�سية  قال قي�سر: هناك 
بوثينيو�س؟

قال بوثينيو�س: تلك الو�سية خرقتها كليوباترا عندما خانت اململكة، 
عندما دخلت بقوات غريبة اإىل م�سر.

بل  - خيانة،  تكون  امل�سلوب  عر�سها  ا�سرتداد  حماولة  اأن  اأعتقد  ل 
اخليانة العظمى عندما حتتال على امللك ال�سغري مبع�سول كلماتك.

قال امللك: �سوف تندم يا قي�سر، ل اأحد يوجه اخليانة لكبري م�ست�ساري 
امللك اأيًّا كان.

قالها وغادر غا�سًبا ومن ورائه بوثينيو�س قبل اأن يلقي اإىل كليوباترا 
نظرة �سزراء حتمل كل معاين الكره.

نظر قي�سر اإىل كليوباترا وقال: حتدثي الآن يا كليوباترا.
اأن�ُسد منك احلماية. -

قال قي�سر: احلماية؟
من بوثينيو�س كبري م�ست�ساري امللك؛ يريد التخل�س مني باأي طريقة،  -

وكما راأيَت، اإنه بال �سرف، ما فعله مع بومبايو�س كان دنيًئا وخالًيا 
الآن، عندما نفاين  اأثق فيه  الذي  الوحيد  الرجل  اأنت  ال�سرف،  من 
متتلئ  �ساقة،  اأياًما  ع�ست  ع�سرة،  الثامنة  يف  طفلة  كنت  اأخيال�س، 
نت  كوَّ حتى  طوياًل  وقًتا  ظللت  الرحمة،  يعرف  ل  والعامل  باخلونة، 
اأعر�س  �سوف  عر�سي،  اأترك  لن  اأنا  العودة،  وا�ستطعت  اأ�سطويل 

ا. عليك عر�سً
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�ساأل: اأي عر�س؟
اأعر�س عليك ما ف�سلت فيه مع اأخي، الزواج، زواًجا حقيقيًّا. -

امراأة  عليه  تعر�س  اأن  يتوقع  مل  لقي�سر،  مفاجئة  كلماتها  كانت 
الزواج يف يوم من الأيام بتلك ال�سجاعة والثقة التي كانت يف كليوباترا، 

ا�ستطردت:
نحن  - اخليالية،  احلكايات  من  والكثري  الكثري  عنك  �سمعت  لقد 

وكافحت  ل�سنوات  الغال  يف  احلرب  خ�ست  اأنت  ا،  جدًّ مت�سابهان 
لت�سل اإىل ما تريد، اأما اأنا فكافحت كل الطامعني على هذا العر�س. 
اأنت جنوت من املوت اآلف املرات بالتاأكيد، واأنا كذلك، لقد حفظتنا 
اأبناء  كالنا  اإيزي�س،  ابنة  واأنا  فينو�س  ابن  اأنت  ما.  ل�سيء  الآلهة 

لالآلهة. لقد اأرادتنا الآلهة اأن نتجمع �سويًّا لغر�س ما.
اأنا رجل متزوج. -

قالت: نعم. كالبورنيا، ولكن ملاذا مل تنجب لك وريًثا حتى الآن؟
�سمت قي�سر ومل يعقب، فا�ستطردت:

دعني اأح�سر اإليك الوريث، وريًثا �سوف يجمع بني فينو�س واإيزي�س،  -
بني روما وم�سر، يحكم العامل كاإله، ويجمع بني ال�سرق والغرب كما 

فعل األك�ساندرو�س اأوميكا�س.
كان وقع الفكرة يف راأ�س قي�سر مثرًيا لالهتمام، قالت:

يتحد  - و�سوف  امل�سلوب  عر�سي  اإىل  ورد  م�سر،  على  ملكة  اجعلني 
اإمرباطوريتك  ن  �ستكوِّ كاإله،  العامل  �ستحكم  مًعا،  والغرب  ال�سرق 

العريقة التي ت�سرق فيها ال�سم�س يف م�سر وتغيب يف روما.
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كانت الفكرة مقبولة اإىل حد كبري يف راأ�سه. اإن كليوباترا هي ال�سبيل 
الكاملة،  وال�سلطة  القوة  اإىل  للو�سول  اإىل عر�س م�سر،  للو�سول  الوحيد 

اإذن... مل ل؟
�ساأل ومل يجد جواًبا.
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كان اقرتاب قوات رومانية من احلدود امل�سرية وقًعا ُمفزًعا يف قلوب 
جماهري الإ�سكندرية، كانت احل�سود تتجمهر غا�سبة اأمام الق�سر امللكي 
اأوحى  اإىل م�سر  قي�سر  يوليو�س  و�سول  وكان خرب  الوا�سعة،  وال�ساحات 
اإىل ال�سعب وجود تدخل روماين يف ال�ساأن امل�سري، جمع اأخيال�س قوات 
احلر�س امللكي، كانت مالب�سهم موحدة، دروًعا ذهبية مع خوذات تنبثق 
منها قرون كاأنها قرون ثور جامح، وانت�سرت القوات يف كل اأرجاء املدينة. 
امتدت �سالمل املعبد الكبري اإىل ما ل نهاية، اأعداد غفرية من الغا�سبني 
فوق  �سريابي�س  معبد  �سقف  ارتفع  امللك،  كلمة  تنتظر  ال�سريابيوم  اأمام 
جماهري  كان  املنطفئ،  الأحمر  باللون  تو�سحت  التي  ال�ساهقة  الأعمدة 
وفيالُقه على  اإىل م�سر  يوليو�س قي�سر  الإ�سكندرية غا�سبني من دخول 
بال  النا�س  م�سامع  على  الأخبار  يبثُّون  بوثينيو�س  اأعوان  وكان  الأعتاب، 

توقف عن خطورة هذا الأمر على ال�ستقالل امل�سري.
ُنفخت الأبواق امللكية التي هزت اأرجاء ال�سريابيوم، ومن اأعلى ال�سالمل 
ال�ساهقة خرج امللك اإىل النا�س يرتدي رداءه امللكي الر�سمي، فوق راأ�سه 
ر اأهل تلك  تاجه الذي انت�سب فوقه الأرابي�س، ومن اأ�سفله غطاء راأ�س ذكَّ
للملك بال  وانحنوا كلهم  املتجمع  بالفراعنة قدمًيا، �سمت احل�سد  البلد 
لي�سمعوا  واأخيال�س، �سمت اجلميع  بوثينيو�س  ورائه وقف  ا�ستثناء، ومن 
ب�سوته  امللك  قال  للحظات،  الأرجاء  على  ال�سمت  فاأطبق  امللك  كلمة 

العايل:
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يا �سعبي العظيم، ل�سنوات كافح هذا ال�سعب ليعي�س يف وجه الطغيان  -
اأهلها  عاملوا  الفر�س م�سر،  احتل  ال�سنوات  مئات  منذ  والحتالل، 
بتدنٍّ وذلة، ودخل اأجدادي مع األيك�ساندرو�س اأوميكا�س وحرروا ذلك 
ال�سعب العظيم من براثن الحتالل والذل. اأعلم يا �سعبي اأننا ق�سينا 
تق�سري عظيم مني،  وهذا  عليَّ  ناقمون  اأنكم  اأعلم  اأوقاًتا ع�سيبة، 
ولكن دمائي لي�ست دماًء غريبة، دمائي حتمل دماء الفراعنة الأوائل 
والإغريق على حدٍّ �سواء، واأخاف على ذلك البلد كاأهلها، ولن اأ�سمح 
اإن كليوباترا ا�ستعانت بيوليو�س  ال�ساأن امل�سري.  بتدخل روماين يف 
الإ�سكندرية  ت�سليم  تريد  املقابل؟  وما  عر�سها،  اإىل  لتعود  قي�سر 

للرومان، واأنا لن اأ�سمح بهذا.
ثم خلع تاجه امللكي واأردف:

اأنا ل اأ�ستحق هذا التاج حتى اأ�سرتد حقوقي ال�سرعية من كليوباترا  -
والرومان.

ا وا�ستطرد: ثم األقاه اأر�سً
لقد تعر�ست للخيانة، فهل اأنتم معي ملواجهة الحتالل الروماين؟ -

ت�ساعدت الهتافات الغا�سبة للجماهري اأكرث واْلتهبت م�ساعر النا�س 
وبداخله  الق�سر  مبحا�سرة  امللكي  احلر�س  اأخيال�س  اأمر  توقف،  بال 
يوليو�س قي�سر وكليوباترا، حاول املتجمهرون اأن يقتحموا الق�سر بالقوة، 
لكن قوات احلر�س امللكي منعتهم، ففي النهاية يعلم بوثينيو�س جيًدا عاقبة 
التعدي على قن�سل روماين، ولي�س هذا فقط بل اإمرباطور روما اجلديد.

ارة بانزعاج  الهدَّ الهتافات  اإىل  داخل الق�سر كانت كليوباترا ت�ستمع 
�سديد، قالت اإىل قي�سر:
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اأن  - يعلمون  ل  هم  خائنة،  اأنني  جهل  عن  ال�سعب  اأيقن  لقد  الآن 
بوثينيو�س كالأفاعي، ول يتوانى عن فعل اأي �سيء لي�سل اإىل اأهدافه.

قال قي�سر:
ل تقلقي، لقد اأر�سلت اإىل فيالقي اإ�سارة و�ستتحرك يف اأي حلظة. -

�ساألت يف قلق:
هل �سننجو؟ -

ابت�سم قي�سر واأردف:
لقد مررت مبا هو اأ�سواأ. -
مثل ماذا؟ -
موت ابنتي جوليا واأنا يف الناحية الأخرى من العامل، كان ذلك اأ�سواأ  -

ما مررت به يف حياتي.
قالت يف موا�ساة:

عزائي ال�سديد لك. -
قال: �سكًرا لك.

اإن بوثينيو�س نفاِك من م�سر من دون  ثم ا�ستطرد: كنِت تقولني يل 
قوات اأو حلفاء، كيف ا�ستطعِت النجاة؟

من يريد النجاة عليه اأن يرتدي جلود احلرباء. -
كيف ا�ستطعِت احل�سول على حلفاء؟ -
اأحياًنا بعر�س املنا�سب الهامة، ولكن ما جعلني اأ�سمد كل هذا الوقت  -

هو الإميان.
الإميان. -
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الإميان باأين اأ�ستطيع، الإميان باأن العر�س هو حقي ال�سرعي. -
ابت�سم قي�سر واكتفى باأن األقى اإليها نظرة اإعجاب.

دخل حوررب الإ�سكندرية، كانت الأمور خارجة عن ال�سيطرة متاًما، 
يتجمهر النا�س مب�ساعيل، مل َيَر جمًعا كمثل هذا يف يوم من اأيام ُعمَره، 
ذاب بني احل�سود الغا�سبة حتى و�سل اإىل ال�سريابيوم، كان احلر�س امللكي 
يحيطه من كل زاوية ومن كل جانب، هو يعلم جيًدا اأن بوثينيو�س وامللك 
بالداخل. هو ل يهتم بامللك باملرة، هو فقط يريد راأ�س بوثينيو�س، ل يريد 

اأكرث من هذا.
يف الليل مل يخمد ال�سوت ككل الليايل يف الإ�سكندرية، بل ارتفع هدير 
اأر�سينوي  الأمرية  وا�سطحبوا  امللكي  احلر�س  من  فرقة  دخلت  �سارخ، 

ومربيها جانيميدي�س اإىل ال�سريابيوم عند امللك يف احتفاء من النا�س.
مالأ احلر�س امللكي الإ�سكندرية ومل ي�ستغرق الأمر وقًتا عندما ر�ست 
ال�سفن عند امليناء الكبري، وعندها و�سل الأمر اإىل فيالق يوليو�س قي�سر 

بالهجوم على الإ�سكندرية وفك احل�سار الذي اأطبقه عليهم بوثينيو�س.
�سارًما  اأمًرا  اأعطى  الإ�سكندرية،  �سوب  فوًرا  اأنتوين  مارك  حترك 
لأ�سحاب ال�سهام. اأ�سعل اجلنود ال�سهام وتاأهبت، ثم رفع �سيفه واأعطى 

الأمر: »اأطلقوا.«
انطلق وابل من ال�سهام نحو ال�سفن التي ر�ست عند امليناء، كان الأمر 
ويهاجم  يتجراأ  �سوف  قي�سر  يوليو�س  اأن  اأحد  يعتقد  للجميع. مل  مباغًتا 
الإ�سكندرية بفيالقه، احرتقت ال�سفن وا�ستعلت النريان يف امليناء باأكمله، 
كل  كان  باأكملها  املدينة  يف  انت�سرت  بل  امليناء،  باأكل  النريان  تكتِف  ومل 
�سيء يحرتق، والنريان ل تتهاون يف النت�سار يف كل �سيء؛ املعابد واملنازل 
والأ�سواق. زحفت غرًبا حتى املكتبة العظيمة، ا�ستعلت النريان يف الرفوف 
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العالية للمكتبة، يف العمدان والربديات والكتب واللفائف، احرتقت املكتبة 
اأخيال�س يف ال�سريابيوم ومل ي�سرد  اإىل  اأبيها، وو�سلت الأخبار  عن بكرة 

تلك الأخبار اأمام امللك.
مع  يجتمع  بوثينيو�س  كان  بوثينيو�س،  مع  النجوى  اأخيال�س  فاأ�سرَّ 

حار�سه ماريو�س، اقرتب اأخيال�س من بوثينيو�س وقال يف فزع:
لقد هاجمت قوات قي�سر الإ�سكندرية. -

انتف�س بوثينيو�س وقال:
اللعنة. ماذا تقول؟ -
كما اأخربك، لقد احرتقت املكتبة العظيمة. -

قال بوثينيو�س:
ا�ستجِمع القوات امللكية وواِجه قوات قي�سر بكل ما متلك من قوة. -
ح�سًنا. وامللك؟ -
�سوف اأحاول اأن اأجد له مهرًبا من الإ�سكندرية. -

كل �سيء انهاَر، كل ما خطط له ل�سنوات حتطم يف حلظة، كان كل ما 
يفكر فيه يف تلك اللحظة هي النجاة، نظر اإىل ماريو�س وقال:

تعاَل اأنت معي. -
دخلت القوات الرومانية اإىل فارو�س بغري اإنذار م�سبق، جمع اأخيال�س 
وت�سابكوا  ال�سمايل،  احلي  يف  اليهودية  القوات  وبع�س  امللكي  احلر�س 
خارج  هرب  من  ومنهم  ال�سعب  بني  الذعر  انت�سر  بع�س.  مع  بع�سهم 
والنريان،  والدماء  واجلثث  باجلنود  متتلئ  ال�سوارع  كانت  الإ�سكندرية. 
ا�ستطاع  الليل،  �سكون  ك�سر  هدير  له  كان  بالفولذ  الفولذ  ت�ساُبك 
هو  وظل  اجلنود،  من  جمموعة  مع  �سفينة  اإىل  امللك  اإي�سال  بوثينيو�س 
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يراقب الأمور من ال�سريابيوم، وبقيت اأر�سينوي معه رمبا �سوف يكون لها 
نفٌع ما، وبالتاأكيد جانيميدي�س لن يرتكها وحيدة مع بوثينيو�س، وظل معها 

كحار�س �سخ�سي.
دامت  معركة  بعد  الإ�سكندرية  على  قي�سر  يوليو�س  قوات  �سيطرت 
ل�ساعات مات فيها الآلف من الطرفني. خرج بوثينيو�س من ال�سريابيوم 
حال  ولكن  بانتظاره  �سفينته  كانت  جانيميدي�س،  ومعها  امللكة  ب�سحبة 
بينهما حوررب، واقف بني النريان امل�ستعلة، �ساهًرا �سيفه ويعرف اإىل اأي 
عنق �سوف يوجهه، رك�س حوررب نحو بوثينيو�س وكاد اأن يظفر به، اإل اأن 
فاريو�س قد وقف كاحلائط بينهم، رمق بوثينيو�س وجه حوررب للحظات، 
كان وجًها ماألوًفا اإىل حدٍّ ما، ومل ي�ستغرق وقًتا طوياًل حتى تعرف عليه، 
يقابله  �سوف  اأنه  يكن يظن  امليدجاي، مل  الثورة يف اجلنوب،  اإنه مفتعل 
يف  له  حدث  ما  بعد  حتطم  قد  اأنه  ظن  الأيام،  من  يوم  يف  لوجه  وجًها 

اجلوب، ومل يظن اأنه �سين�سد النتقام يوًما.
اق�ِس عليه. -

ولكن  �سفينته،  اإىل  هرًبا  واجته  فاريو�س  اإىل  بوثينيو�س  قالها 
جانيميدي�س رف�س الهروب معه من الإ�سكندرية بالأمرية اأر�سينوي، ومل 

يكن هناك اأي وقت لي�سيعه، غادر وحيًدا على �سفينته يف عر�س البحر.
ح به  حترك ماريو�س بقوة نحو حوررب قبل اأن يخرج �سيفه الكبري، لوَّ
مييًنا و�سماًل ولكن حوررب كان ميلك من ال�سرعة ما ميكنه من تفادي 
�سربات ماريو�س الثقيلة، وب�سربة �سريعة ا�ستطاع جرح ماريو�س يف قدمه 
اًرا كزئري الوحو�س، وانطلق نحو حوررب  بن�سله، اأطلق ماريو�س زئرًيا هدَّ
اًرا  ال�سيوف �سوًتا هدَّ فاأ�سدر �سليل  به  �سيفه وهوى  �سديد، رفع  بغ�سب 
تردد �سداه يف الأفق، تخابط الفولذ مع الفولذ يف �سربات �سريعة بني 
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حوررب وماريو�س، �سدد حوررب �سربة مباغتة يف ذراع ماريو�س الأمين، 
ماريو�س  �سرخ  يده،  من  الغزيرة  الدماء  وان�سالت  عميًقا  جرًحا  جرحه 
بكل ما اأوتي من قوة، ولكن �سرعان ما ا�ستعاد توازنه، وبقدمه العمالقة 
ا، ولكنه كان �سريًعا مبا يكفي  دفع حوررب يف �سدره، ف�سقط الأخري اأر�سً
لي�سحب خنجًرا ويغمده بقوة يف قدم ماريو�س، انفجرت الدماء من قدمه 

ب�سكل ب�سع، وقف حوررب وقب�س على �سيفه بقوة.
وب�سربة  قوة  من  لديه  تبقى  مبا  ماريو�س  اندفع  اأخرية  حماولة  ويف 
اأن يطلق �سيحة  ا جمدًدا، وقبل  اأر�سً اأ�سقط حوررب  مزدوجة من �سيفه 
قوية هوى بال�سيف على حوررب، اخرتق ال�سيف �سدر حوررب ب�سال�سة، 
ي�سبح  عينيه  يف  �سيء  كل  كان  ب�سراهة.  �سدره  من  الدماء  وانفجرت 
كذلك،  وقلبه  رماد  اإىل  تتحول  املدينة  كانت  تدريجيًّا،  ويتداعى  ا  رماديًّ
وهو الآن يلفظ اأنفا�سه الأخرية يف هذه احلياة، وكل ما كان يفكر فيه هو 
عناق طويل من زوجته قبل ذهابه اإىل احلياة الأخرى، لكن الآن، لقد فات 

الأوان.
ا بعد حلظة، كان متعًبا وينزف ب�سدة من كل مكان،  هوى ماريو�س اأر�سً

وما هي اإل ب�سع دقائق ومات متاأثًرا بجراحه.

اأوتيكا... قلعة كاتو.
ت�سرب الياأ�س اإىل رئتيه كما يت�سرب الهواء، بال جي�س اأو قوات ُتدافع 
املكتب  على  اأمامه  متر،  حلظة  كل  مع  تقرتب  القي�سرية  والقوات  عنه، 
الفيل�سوف  موت  كيفية  عن  اأفالطون  كتبها  ر�سائل  الأوراق،  من  جبل 
كان  كما  ب�سرف،  املوت  نه من  بد من طريقة متكِّ ل  �سقراط،  الإغريقي 
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يفعل الأ�سالف، لن يركع لقي�سر، لن يتملقه ليفوز بحياته، هو فقط يحب 
، ويفٌّ للجمهورية  روما، ومل يحمل ال�سغينة لقي�سر، هو فقط �سخ�س ويفٌّ
قبل اأي �سيء، كان كاتو �سريًفا لي�س كمعظم ال�سيوخ، ل يفكر يف املال، ول 

يف الرثوة، كل ما يفكر فيه ال�سالح العام، للنبالء كما للعامة.
ت�سربت الأ�سوات اإىل اآذانه، لقد ح�سرت القوات القي�سرية، وهو لن 
ي�ست�سلم لها ول ي�ستطيع اأن يحاربها، مل يكن هناك �سوى طريقة واحدة 

للموت ب�سرف.
هه اإىل �سدره، �سحب نف�ًسا عميًقا واأغم�س  ا�ستل �سيفه من غمده، ووجَّ
عينيه للحظة، ثم غمد الن�سل يف �سدره، ت�سربت الدماء من بني اأنامله 

ب�سراهة، دقائق وكان كاتو جثة هامدة.

بعد اأيام هداأت الأو�ساع يف الإ�سكندرية، �سيطرت القوات القي�سرية 
اأر�سينوي  اأن يهرب جانيميدي�س بالأمرية  على فارو�س بالكامل، ا�ستطاع 
الأخبار عن م�سرع �سقيقها بطليمو�س  اليونان، وجاءت  اأف�سو�س يف  اإىل 
القي�سرية  القوات  اأخيال�س من  اأ�سر  الهرب، ومت  اأثناء حماولته  وغرقه 
وا�ستطاع  على خازوق،  راأ�سه  وتعليق  ع�سكرية  و�سيتم حماكمته حماكمة 
بوثينيو�س الهرب من الإ�سكندرية، وعندما علمت كليوباترا غ�سبت ب�سدة 
من  تالنت  راأ�سه  على  وو�سعت  وجنوًدا،  وقتلة  مغتالني  وراءه  واأر�سلت 
الذهب، واأح�سر اجلنود جثة حوررب، رمقتها ِباأ�ًسى �سديد، كان حمارًبا 
احلياة  يف  منهم  باأي  يحَظ  ومل  وال�سالم،  النتقام  َن�َسَد  ورجاًل  عظيًما 

الأوىل.
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بعد اأيام قليلة اأح�سر لها اأحد املغتالني راأ�س بوثينيو�س مقابل اجلائزة 
املعرو�سة، تالنت من الذهب، وكان ت�ستعد لدفع كل ما متلك لرتى راأ�س 
هذا اللعني يف �سندوق، رمقت راأ�سه املبتور يف تقزز وب�سقت عليه بغ�سب 

مكبوت.
كانت اآ�سيا يف بلوزيوم مع احلكيم األك�سندر هيليو�س والقائد رابو�س، 
وعندما علمت بالأمر اجتهت اإىل الإ�سكندرية، كانت جثته جمللة يف قاعة 
العر�س تكرمًيا له، رمقت جثته بعينني تاأبيان الت�سديق، رمبا لهذا ُخلق، 
بالت�سحيات  اإل  ال�سالم  ياأتي  ل  للخال�س،  �سبياًل  امل�سفوكة  لتكون دماوؤه 
هكذا قال لها يف يوم من الأيام، وهكذا يكون الأمر، ال�سالم يحتاج اإىل 

الدماء اأحياًنا.
اة على منارق حريرية،  مت تكرمي جثته وو�سعها يف قاعة العر�س، م�سجَّ
الآن يرحل  ال�سديد،  بالبكاء  اآ�سيا عليه  انهالت  مم�سًكا بني كفيه �سيفه، 
بال  اجلنوب  ويرتك  اجلنوب،  حامي  يرحل  الأبد،  اإىل  اجلنوب  ملك 
حماية، الآن مل يبَق لها �سيء �سوى الفراغ وكلمات املوا�ساة التي ل ُت�سمن 

ول تغني من جوع.
قالت لها كليوباترا:

عزائي ال�سديد لك. -
ت�سرخ،  تبكي،  الآن  ولكنها  تبكي،  اأن  ال�سلبة  اآ�سيا  عادة  من  لي�ست 
بعد  اأحد  لها  يتبقَّ  مل  الفراق،  هذا  الأمل،  هذا  ي�ساهي  �سيء  ل  تئن، 

حوررب، فا�ستطردت كليوباترا:
ما  - اأق�سى  هذا  ولكن  اآ�سيا،  يا  اآلمك  �سيخفف  �سيء  ل  اأن  اأعلم 

ميكنني فعله الآن.
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ثم اأ�سارت اإىل اإحدى الو�سيفات، فاأح�سرت �سندوًقا مغلًقا وو�سعته 
على الطاولة، اجتهت كليوباترا ناحية ال�سندوق وفتحته، اأم�سكت بيديها 

املجردتني راأ�س بوثينيو�س املبتور واأخرجته من ال�سندوق واأردفت:
راأ�س بوثينيو�س كما وعدتك، اأر�سلت وراءه قتلة وو�سعت على راأ�سه  -

تالنت من الذهب، لقد �سبب بوثينيو�س الكثري من الأوجاع لكلٍّ منا، 
هو قتل ابنك وزوجك، ونفاين من م�سر، ها هو راأ�سه، فافعلي به ما 

ت�سائني، اأحرقيه واْلعني رماده.
كان يبدو هذا كافًيا لتنال اآ�سيا النتقام، �ساألتها كليوباترا:

ماذا �ستفعلني الآن؟ -
قالت اآ�سيا:

�سوف اأعود اإىل اجلنوب. -
اأحتاجك معي، هنا. -

قالت اآ�سيا بنربات فاترة:
احلب،  - اجلي�س،  اجلنود،  يديك،  بني  هو  الآن  حتتاجينه  ما  كل  ل، 

مي اخلال�س. مي ما وعدِت به، قدِّ العر�س، فقدِّ
ورحلت اإىل اجلنوب، واأر�سلت ج�سد حوررب اإىل معبد اأنوبي�س، وقف 
كاهن اأنوبي�س الكبري ويرتدي فوق راأ�سه قناع ابن اآوى، فرغوا اأمعاءه من 
امل�سام  و�سدوا  بالزيت  جلده  ودهنوا  �سدره،  من  قلبه  واأخرجوا  ج�سده، 
بالع�سل،  امل�سبعة  الكتان  بلفائف  ج�سده  لفوا  ثم  التعفن،  ملنع  املتفتحة 
ذراعه اليمنى ثم الي�سرى، ثم اأرجله، ويف طقو�س خا�سة قراأ الكهنة عليه 

املتون القدمية واملقد�سة:
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النهار،  - ي�سبق  الذي  والليل  ال�سماء،  ت�سبق  التي  الليلة  هو  اأنوبي�س 
القمر  تعك�س  التي  ال�سالة  العيون  ونور  املخفية،  الظل  وحكمة 
والنجوم، اأنوبي�س هو الذي تطيعه الآلهة، مع الحرتام ال�سديد لكل 
والثابت،  ال�ساحق  والفكني  املقد�سة  والكلمات  والق�سم،  اللحاء  من 
اأنوبي�س هو ناظر من بعيد يراقب عندما يحني الوقت لوزن الروح، 
واحلكم على حياتها اأنها خاطئة اأو �سحيحة، اأنوبي�س يعرفنا جميًعا 
من نحن ومن نكون، من ل يحب ومن ل يكره ول حتى يقف موؤقًتا 
اأجل  للتوازن، والقوانني من  يف ح�سابه الأبدي للنتيجة، رعايته هي 

العدالة، هو القدي�س ابن اآوى املقد�س احلامي والوا�سي.
ويف �سفينة جمللة بال�سواد حملت تابوته الذهبي اإىل الغرب يف هدوء، 
ل  وعينني  حزين،  بقلب  الأفق،  يف  اختفت  حتى  ال�سفينة  اآ�سيا  وراقبت 

ن من البكاء. متالَّ
»رحل اجلميع، ويظل احلزن �سرمديًّا.«
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بعد عدة اأيام...
ى  ا�ستوى على ال�سرفة ومن ورائه كليوباترا التي لفحت رداًء ذهبيًّا غطَّ
مفاتنها، مل ت�سدق ما حدث، ل ت�سدق ما تراه اأمام عينيها الآن، قي�سر، 
هو  قي�سر  زواجها من  اأن  تعرف  �سك هي  بال  روما اجلديد،  اإمرباطور 
باطل يف عني القانون الروماين ال�سارم، ولكن ل م�سكلة حتى اأن تتخذه 
وم�سر  روما  يرث  وريًثا،  له  تنجب  �سوف  اأنها  فقط  يكفي  لها،  كع�سيق 
اأمام  وترتاق�س  ب�سغف  تطاردها  الفكرة  كانت  للعامل،  حاكًما  وي�سبح 

عينيها كغزال يتوجب �سيده.
كان ج�سده متعرًقا، يلمع باللون الربونزي اإثر ال�سوء الأحمر املنبعث 
الندوب  كليوباترا  ولحظت  امل�ستعلة،  وال�سموع  املعلقة  امل�ساعل  من 
جل�س  العري�س،  وظهره  كتفيه  على  بادية  كانت  التي  القدمية  واجلروح 
ال�سواطئ  وعلى  البعيدة،  ال�سفن  حركت  وراقب  النافذة  اأمام  وا�ستوى 
اأن  بعد  وقالت  ظهره  من  كليوباترا  احت�سنته  الع�سكرية،  قواته  ت  ارت�سَّ

ا من قواتها الع�سكرية: رمقت قواته وبع�سً
اأراأيت يا قي�سر، انظر كيف يتبع النا�س ال�سلطان، كل ما هو يل هو  -

لك الآن، كل ممتلكاتي واأموايل وجي�سي، وحتى العر�س، هو لك الآن.
ابت�سم قي�سر وقال:
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فعلناه  - ما  اأن�سى  حتى  الكالم  مبع�سول  تغرينني  هل  تتملقينني؟  هل 
�سويًّا؟ ما فعلناه كان خرًقا لكل القوانني ال�سارمة.

اأ�سبحت عليها؟ �سوف حتكم العامل  - األ ترى القوة التي  اأي قي�سر، 
يغزو  �سوف  وريًثا،  لك  األد  و�سوف  الغرب،  اإىل  ال�سرق  من  الآن، 

العامل، مثلما فعل األك�ساندرو�س اأوميكا�س.
كلميني بال اْلتواء يا ملكتي، ل اأحب فكرة اأنك تقبلينني فقط لأنني  -

الإمرباطور اأو لأنني �سوف اأحميك، �سوف اأحميك بال مقابل ولكن ل 
اأحب اْلتواء الكلمات.

قالت بال تردد: اأق�سم باإيزي�س املقد�سة، اأنني ل اأمتلقك، ول اأتخذك 
كو�سيلة للو�سول ل�سيء ما، ولكن كل ما اأحلم به، هو عامل نحكمه �سويًّا.

�سكت ومل�ست فيه احلزن، ف�ساألت: ما بك؟
بومباي ماجنو�س، موته يوؤملني اأكرث مما توقعت. -
لتلك الدرجة كنت حتبه؟ -

ا، اإمنا احرتام، بومبايو�س كان زوًجا لبنتي  قال قي�سر: لي�س فقط حبًّ
�سديقه  عن  يبحث  فقط  كان  ب�سدة،  عليها  حزن  رحيلها  وعند  جوليا، 
اأنه كان ميوت يف �سمت،  اإل  القدمي ليحت�سنه ب�سدة ويهون عليه الأمر، 
اأعرف هذا، وها هو قد مات غدًرا ب�سيوف غري �سريفة، وبطريقة اأبعد ما 

يكون عن النبل.
هون عليك يا قي�سر. -

اأما بومبايو�س ف�سوف يحرق جثته، و�سوف ير�سل رماده اإىل روما على 
قائد  كاأي  الكابيتول  فوق  رماده  نرث  يتم  و�سوف  بال�سواد،  جمللة  �سفينة 

روماين عظيم.
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يوليو�س  جل�س  وبجوارها  عر�سها،  على  كليوباترا  جل�ست  ال�سباح  يف 
قي�سر، �سب لهم اخلدم النبيذ بعد اأن تناول الفطور، وبعد دقائق دخل 

حار�س وانحنى لهما واأردف:
�سيدي يوليو�س قي�سر. -
حتدث. -

قال احلار�س:
هناك فًتى يف اخلارج يت�سرع ليقابلك يا �سيدي منذ طلوع ال�سم�س. -

قال قي�سر بغري اهتمام:
األ تعرف ماذا يريد؟ -
يقول اإنه يحمل ر�سالة لك. -

عقد قي�سر حاجبيه واأردف:
ر�سالة. ومن املر�سل؟ -
�سخ�س يدعى األك�سيو�س كورنيليو�س. -

انتبه قي�سر وقال باهتمام:
اأدخله فوًرا. -

خرج احلار�س ولبث حوايل دقيقة حتى دخل بالفتى اإريو�س، كان يلتفت 
مييًنا و�سماًل، يرمق العمدان الطويلة للق�سر امللكي، مل يَر �سيًئا كهذا يف 
اأنه  يكاد ي�سدق  يكن  اإريو�س، مل  انحنى  العر�س  �ساحة  كلها، ويف  حياته 

اأمام يوليو�س قي�سر بنف�سه، قال قي�سر:
من اأنت؟ وكيف تعرف القائد األك�سيو�س؟ -
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انت�سلوا  اأن  منذ  قي�سر،  ليوليو�س  باأكملها  الق�سة  اإريو�س  ق�س 
األك�سيو�س من املاء، اإىل �سياعهم يف ال�سحراء، اإىل موته املوؤ�سف، فقال 

لقي�سر:
قبل موته كتب لك هذه الر�سالة، وو�ساين اأن اأ�سل لك باأي طريقة  -

ممكنة، اإن جنحت يف الدخول اإىل روما
و�سلمه الر�سالة، تناولها قي�سر واأخذ يف قراءتها:

با�سم جوبيرت الكبري اأكتب تلك الر�سالة اإىل غايو�س يوليو�س قي�سر،  -
لقد ق�سيت عمري كله يف خدمتك، لقد حظيت بحبي واحرتامي، ل 
اأعرف هل دخلت اإىل روما الآن، اأم قتلت قبل اأن تطاأ قدمك اأر�سها، 
بالدخول  جنحت  بالتاأكيد  فاأنت  الآن  الر�سالة  هذه  تقراأ  كنت  فاإن 
من  احذر  بك،  يرتب�سون  فاإنهم  ال�سيوخ  جمل�س  احذر  روما،  اإىل 
كا�سيو�س فاإنه يكنُّ لك الكره ال�سديد، احذر من طموحك يا قي�سر، 
فهذه رمبا تكون اآخر كلماتي و�سوف اأدفن يف اأر�س لي�ست روما، وهذا 
األك�سيو�س  ما يحزنني، اجلندي املخل�س لروما وقائد فيالق الألب؛ 

كورنيليو�س.
اأغلق قي�سر الر�سالة ِباأ�ًسى �سديد، واأم�سك كاأ�س النبيذ و�سكبها على 

الأر�س وقال بحزن:
اإىل روح املحارب العظيم الراحل. -

»ها هو رجل اآخر جيد يرحل.« زفر بها قي�سر يف حزن واأ�ًسى.
واإخال�سه،  وفائه  على  مكافاأة  اإريو�س  ال�ساب  قي�سر  يوليو�س  اأعطى 
كملكة  كليوباترا  قي�سر  عني  روما،  اإىل  بها  لل�سفر  �سفينة  له  وخ�س�س 
الراحل،  امللك  تركها  التي  الو�سية  مبوجب  م�سر  عر�س  على  م�ستقلة 

وارتدت تاج الفراعنة املزدوج.
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واأجنب  كليوباترا،  برفقة  الإ�سكندرية  يف  اأخرى  �سنة  قي�سر  وق�سى 
منها ولًدا واأطلق عليه ا�سم »قي�سرون«، ثم بعدها قرر الرجوع اإىل روما 

بابنه وملكته اجلديدة كليوباترا.
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46 ق.م
حزيًنا كان، ل بد اأن يحزن، كان ملوت كاتو اأثر بالغ عليه بكل تاأكيد، 
فعل  ملاذا  بور�سيا،  زوجته  ووالد  عمه،  كان  �سيء  كل  من  وبالرغم  كاتو 
بور�سيا  تف�سري لالأمر، عندما عرفت  يكون هناك  اأن  بد  قي�سر هذا؟ ل 
بقدر  الأمر  عليها  يهون  اأن  وحاول  بحنان  احت�سنها  تبكي،  ظلت  بالأمر 
الإمكان، كان حزنه حمفوًفا بالغ�سب، وكان كا�سيو�س يف زيارة له يف بيته، 

دخل عليه وجل�س، ف�ساأل:
اأي بروتو�س، كيف حالك يا �سديقي؟ -

قال بروتو�س: اأنا بخري.
ف�ساأل كا�سيو�س جمدًدا:

ملاذا مل تعد حت�سر اجلل�سات يف املجل�س؟ -
قال بروتو�س: ل�ست يف مزاج ي�سمح بهذا.

وما الذي يخرث مزاجك؟ -
تنهد بروتو�س واأخرجها مع زفريه:

ل �سيء يا كا�سيو�س. -
اأنت تكذب يا بروتو�س، بل هناك كل �سيء يا �سديقي العزيز. -
اإذن ماذا هناك؟ -
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قال كا�سيو�س بعد حلظة �سمت:
يف املجل�س، يهم�سون با�سمك كثرًيا. -

�سمت بروتو�س لي�ستوعب كلمات كا�سيو�س غري املاألوفة فا�ستطرد:
حتى اإنني ل اأنام الليل قلًقا على ا�سمك و�سرفك. -
ومن الذي يخو�س يف �سريف يا كا�سيو�س؟ -
لقد بذلت ق�سارى جهدي لأرفع عنك التهم واأقنع كل من يخو�سون  -

ًئا اإىل هذا احلد، واإن كنت  فيك اأنك رجل �سريف، ولن تفعل �سيًئا �سيِّ
حتب قي�سر.

عن ماذا تتحدث يا كا�سيو�س؟ -
قال كا�سيو�س: عمك كاتو، اأمل تقل اإن قي�سر لن يقتله؟

بلى. -
اإذن ملاذا مات؟ كل الرجال يقولون اإنك تواطاأَت مع يوليو�س قي�سر  -

ليقتل عمك ووالد زوجتك بور�سيا.
قال بروتو�س بع�سبية:

عمي مات م�ستنزًفا ب�سيفه!... لقد اختار لنف�سه. -
ومن الذي اأر�سل اإليه القوات وهزمه يف اأوتيكا؟ كاتو ف�سل اأن ميوت  -

ب�سرف �سيفه على اأن ميوت على يد ال�سر.
قي�سر مل يقتل كاتو. -

اأردف كا�سيو�س بعد حلظة من ال�سمت:
على من تكذب يا بروتو�س؟ ل تخدع نف�سك، اأحياًنا اأفكر وعقلي يثور  -

ل اإراديًّا، هل تواطاأَت بالفعل مع قي�سر لقتل عمك كاتو؟
اأق�سم بالآلهة كلها مل يحدث، كنت اأحب عمي كاتو. -
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�ساح كا�سيو�س يف غ�سب:
اإذن ملاذا ولوؤك اأعمى؟ -
ولئي لي�س اأعمى يا كا�سيو�س. -
بل اأعمى يا بروتو�س، وولوؤك الأعمى �سبب يف حماقتك. -
ل�ست اأحمق يا كا�سيو�س. -

هداأت نربات كا�سيو�س وقال:
يا ل�سقائك العظيم يا بروتو�س، وبوؤ�سك الذي ل ينتهي. ماذا فعلت  -

بنف�سك؟ وبا�سم عائلتك؟ لقد خنت كل �سيء تعي�س من اأجله، خنت 
عمك كاتو، خنت زوجتك بور�سيا، وخنت روما.

�سمت بروتو�س بحزن �سديد، فقال كا�سيو�س:
غري  - دماًء  حتمل  والتي  اجلديدة،  زوجته  مع  غًدا  روما  اإىل  �سيعود 

رومانية، هي �ساحرة من �ساحرات ال�سرق، األقت ال�سحر يف قلبه ويف 
عينه، ماذا �سوف تفعل؟

قال بروتو�س: اأعطيك تعهدي، �سوف اأعار�سه يف املجل�س.
�سحك كا�سيو�س وقال با�ستهزاء:

ا. - �سوف تعار�سه؟ حقًّ
نعم. -
على ماذا؟ على غزو الغال؟ اأم على قتل بومبايو�س ماجنو�س؟ اأم على  -

وغري  ال�سرعي  الزواج غري  على  اأم  انتظر حلظة،  كاتو؟  قتل عمك 
�سوف  حتديًدا  ماذا  على  اأخربين  م�سرية؟  �ساحرة  من  القانوين 
تعار�سه، لقد ك�سر قي�سر كل القوانني الرومانية؛ طرد اأ�سقاءنا من 

روما، و�سوف يطلب التاج، ليكون الطاغية اجلديد.
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ثم �ساح: ملاذا اأنت لني ورعديد يف الدفاع عن مبادئك؟
قال بروتو�س يف دفاع عن نف�سه:

ل�ست اأنا برعديد يا كا�سيو�س. ولكن قل يل هل لديك برهان على اأن  -
قي�سر �سيطلب التاج يا كا�سيو�س؟

غًدا يا بروتو�س �سوف يت�سح لك اأيُّنا البادئ بالعدوان، �سيت�سح لك  -
وجه قي�سر احلقيقي، �سوف ن�ستقبله غًدا هو وملكته اللعينة، فلتكن 

حا�سًرا.
قال بروتو�س: ل تن�َس اأنه قد عفا عن حياتنا.

الأهم األ تن�َس اأنت من اأخذ حياة كاتو وبومبايو�س. -
هل اأنت حزين على عمك كاتو يا بروتو�س؟ -
بالتاأكيد. -

قال كا�سيو�س:
وهل �ستكتفي بال�سالة والدعاء؟ عليك اأن تاأخذ اإجراء. -
ماذا تق�سد؟ -

قال كا�سيو�س:
يا  - واأنت  ما،  وقت  يف  روما  من  والأباطرة  امللوك  اأخرجوا  اأ�سالفنا 

بروتو�س حتمل تلك الدماء العريقة بني عروقك، فكر يف الأمر، ول 
تكن عبًدا لقي�سر.

�ساح بغ�سب:
ل�ست عبًدا لأحد. -
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قال كا�سيو�س بنربات هادئة:
اإنها الأفكار يا �سديقي بروتو�س، اإنها الأفكار، الأفكار عندما تدخل  -

عقاًل ما ي�ستحيل اإخراجها جمدًدا، وي�ستحيل اأن ُت�ستبدل بها اأفكار 
اأخرى، ما يقولونه عنك، الأفكار التي تدور حولك يف املجل�س لي�ست 
اأفكاًرا تفخر بها يا �سديقي، فكر يا بروتو�س، فكر وعليك باحل�سور 

غًدا ل�ستقبال �سديقك قي�سر.
قالها ورحل وترك بروتو�س يف جحيم ل يكاد يهداأ.

يف اليوم التايل �سربت الطبول بهدير هز ال�سدور وارتفعت الأبواق 
امللكة  تلك  لي�ساهدوا  ال�ساحات  يف  الغفرية  اجلماهري  جتمعت  العالية، 
�سحرية  بتعويذة  قي�سر  يوليو�س  كبلت  التي  تلك  الأ�سطورية،  ال�سرقية 
وجعلته يتجرع احلب ممزوًجا بال�سحر القدمي، كانت جميلة وهي حممولة 
على حمفة متوَّجة بالتاج املزدوج للفراعنة، وبني يديها كان قي�سرون، بال 
�سك كانت مالحمه هي مالمح قي�سرية نبيلة، واأمام املحفة تقدم قي�سر 
على عربته يرفع يده يف حتية للعامة وال�سعب، اقرتب من املجل�س وتوقف 
قي�سرون،  يديها  وبني  كليوباترا  ورائه  ومن  العربة  من  ترجل  موكبه، 
واجته اإىل ال�سلم العايل للمجل�س، وعن اليمني كانت واقفة اآْتَيا وبجوارها 
اأوكتافيو�س واأوكتافيا، وعن ال�سمال مارك اأنتوين، بغري اإرادة منه بحثت 
عيناه عنها، اإنها بالتاأكيد مل حت�سر، اإن كالبورنيا امراأة ح�سا�سة و�سوف 
تتخذ الأمر كاإهانة لها، �سعد يوليو�س قي�سر وكليوباترا �سالمل املجل�س، 
اأوكتافيو�س  جحدها  الطفالن،  وبجوارها  اآْتَيا  اإىل  كليوباترا  نظرت 
ووقف  الغريبة،  نظراته  جتاهلت  مريحة،  وغري  حادة  بنظرات  ال�سغري 
يوليو�س قي�سر اأعلى ال�سلم العايل وبجواره كليوباترا، ارتفع الهتاف من 
اأ�سار  ب�سغف،  الهاتفة  اجلماهري  كليوباترا  رمقت  املتجمعة،  اجلماهري 
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قي�سر اإىل اأحد احلرا�س، فنفخ يف البوق نفخة طويلة وعظيمة، ف�سمت 
النا�س و�سمتت الأ�سوات، وقال قي�سر ب�سوته العايل:

اأر�س  - دخل  قد  اليوم   ، بعاديٍّ لي�س  حدث  اليوم  احلبيب،  �سعبي  يا 
اأعظم احل�سارات، دماًء رومانية ودماًء  روما ولد يحمل بني دمائه 
اإغريقية ودماًء م�سرية، اأبوه هو ابن فينو�س، واأمه هي ابنة اإيزي�س.

وتناول الطفل من يد كليوباترا ورفعه اإىل اأعلى و�ساح:
اإنه ابني، قي�سرون. -

ارتفعت الهتافات بني النا�س، واأمام معبد فينو�س كان هناك متثالن 
لقي�سر  متثال  كان  الغطاء،  ونزعوا  احلرا�س  منهما  اقرتب  مغطيان، 
ابنهما  ذراعيها  بني  وحتمل  لكليوباترا  متثال  وبجواره  التاج  راأ�سه  فوق 
قي�سرون، كانت التماثيل من اجلرانيت وتلمع حتت �سعاع ال�سم�س، ارتفع 

هتاف النا�س: »يحيا قي�سر.«
قال  التاج،  ُو�سع  وفوقها  و�سادة  يديه  وبني  اأنتوين  مارك  منه  اقرتب 

قي�سر اإىل ال�سعب:
روما،  - لأحكم  تاج  اإىل  اأحتاج  ل  اأنا  العزيز  �سعبي  يا  لكم  قلت  كما 

اأنا فقط اأحتاجكم اأنتم، اأنتم تاجي امللكي وعر�سي الذي اأحكم من 
خالله.

�سمع كلمات ال�ستياء من احل�سود املتجمعة، فاأردف:
ولكني �ساأتقبله منكم، ولكن لي�س يل، ولكن تكرمًيا لبني قي�سرون. -

تناول قي�سر التاج وو�سعه فوق راأ�سه ابنه قي�سرون، و�ساحت احل�سود 
جمدًدا:

يحيا قي�سر. -
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وكا�سيو�س  بروتو�س  كان  هادئة  زاوية  يف  الغفرية،  اجلموع  بني  ومن 
يراقبان ما يحدث، كان الأمر مباغًتا لربوتو�س قلياًل، وظل �سامًتا بع�س 
الوقت لي�ستوعب ما حدث اأمام عينيه، هو الآن يعني امراأة غريبة كامللكة 

على روما، قاطع �سمته كا�سيو�س عندما نطق:
اأراأيت؟ هذا ما كنت اأحاول قوله لك يا بروتو�س، لكنك ل ت�ستمع. -

مل ينطق بروتو�س ولو بكلمة، فا�ستطرد كا�سيو�س:
راأيت كيف قدم ابنه واألب�سه التاج كما ي�سلم امللك التاج لبنه. انظر  -

لذلك التمثال الآن، انظر فوق راأ�س قي�سر، انظر اإىل ذلك التاج، ما 
معنى هذا بحق جوبيرت؟ هل له معًنى اآخر مل اأفطن له غري املعنى 

املعروف، ها بروتو�س؟
مل يجب بروتو�س واكتفى بال�سمت، فاأكمل كا�سيو�س:

العامل غابة يا بروتو�س، اإىل متى �سوف تظل على احلياد؟ بني �سوء  -
غري  ال�سعف،  يتخللك  املتقطع؟  ال�سك  و�سدمي  ال�ساطع  احلقيقة 
منظم من الداخل، اأَِفق يا بروتو�س، اأَِفق وخذ قراًرا كالرجال، كما 

فعل العظماء من قبلك، كما فعل اأ�سالفك على مر القرون.
�سمت بروتو�س م�سدوًها للحظات، ويف حلظة مباغتة قال:

اأنا معك يا كا�سيو�س. -
ابت�سم كا�سيو�س وقب�س على يد بروتو�س واأردف:

علينا التحرك �سريًعا. -
وعندما انتهى الحتفال، ا�ستقرت كليوباترا يف ق�سر فاخر يقع على 
ا،  نهر التيرب، حمفوف باحلدائق والأ�سجار، مت ت�سيده لكليوباترا خ�سو�سً
بناًء على اأوامر يوليو�س قي�سر، وقف قي�سر عند ال�سرفة التي طلت على 
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اإنها  كليوباترا،  الكثري عن  اأوكتافيو�س  �سمع  اأوكتافيو�س،  وبجواره  التيرب 
اجلميع  لها  ينحني  ذهب،  من  عر�س  على  جتل�س  متعجرفة  وملكة  ذكية 
كاأنها اإله، ولكن ما يراه اأمامه الآن �سيء خمتلف عما �سمعه، جمرد امراأة 
احلب  �سالح  القاتل،  ال�سالح  بهذا  حتارب  جميلة  امراأة  وكاأي  جميلة، 
واجلمال، وقي�سر مثل كل الرجال، ين�ساع للجمال، وت�سيطر عليه اأحياًنا 
غريزته احليوانية، رمبا يتخلل هذه العالقة الكثري من املعاين ال�سيا�سية، 
ا يتخللها عاطفة بني كل من قي�سر وكليوباترا،  ولكن ل ينكر اأبًدا اأنها اأي�سً

التفت قي�سر اإىل كليوباترا وقال:
ما راأيك يف الق�سر؟ -

قالت كليوباترا: اإنه رائع.
اأوكتافيان. ما راأيك؟ -

ابت�سم اأوكتافيان وقال:
اإنه جميل ويليق بجمال كليوباترا. -

اأردفت كليوباترا: �سكًرا لك اأيها ال�سغري.
عقل  له  احلدود،  اأبعد  اإىل  ذكي  رائع،  فًتى  اأوكتافيان  قي�سر:  قال 
عظيم وحكمة غريبة ل ميتلكها اأقرانه، واأثق يف يوم من الأيام اأنه �سيكون 

يف من�سب رائع.
يف تلك اللحظة، دخل حار�س وانحنى:

�سيدي قي�سر، لقد ح�سرت القوات التي اأمرت لها اأن حت�سر. -
اأنا قادم، فقط حلظات. -

غادر احلار�س، فالتفت قي�سر اإىل كليوباترا وقال:
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تطلب  - اإذا  بروحهم  و�سَيْفدونك  اأمرك،  حتت  �ستكون  القوات  تلك 
الأمر، اإنهم رجال حاربوا معي ل�سنوات طويلة يف الغال.

اقرتبت منه كليوباترا وقالت يف امتنان:
�سكًرا لك. -

اأمام الق�سر، مرت حلظات  خرج قي�سر ليقابل قواته التي ح�سرت 
تبادل فيها اأوكتافيو�س النظرات مع كليوباترا، قالت:

كم عمرك يا اأوكتافيو�س؟ -
فقال اأوكتافيو�س:

خم�سة ع�سر عاًما. -
عندما كنا يف الحتفال، كنت تنظر يل نظرات ل اأفهمها حتى الآن،  -

ولكن ما هو موؤكد اأنها مل تكن نظرات حتمل املحبة.
قال اأوكتافيو�س:

ا، ولي�س �سيًئا �سخ�سيًّا بيني وبينك،  - ا، نعم، ولي�س كرًها اأي�سً لي�س حبًّ
اأنا فقط ل اأ�ست�سيغك.

تفاجاأت كليوباترا من �سراحته املفرطة، فقالت: ملاذا؟
اأخربتك، لي�س هناك اأمر �سخ�سي، ولكن الأمر �سيا�سي بحت. -

ت�ساءلت: لقد و�سفتني باجلمال منذ قليل.
عالقة  للجمال  لي�س  ولكن  جميلة،  اأنت  احلقيقة،  هي  تلك  قال: 
بال�سيا�سة، واآمل اأن يكون ذكاوؤك بقدر جمالك، اأنت الآن تزوجِت رجاًل 
جمتمع  مع  لتتاأقلمي  العوائق  من  الكثري  و�ستقابلني  رومانيًّا،  �سيا�سيًّا 

قانوين، دينه هو القانون.
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ملاذا تقول هذا؟ -
لأن قي�سر الآن ك�سر كل القوانني من اأجلك، تزوج غريبة بدماء غري  -

رومانية واأجنب منها طفاًل، يف عني قانون روما هو جمرد نغل.
قي�سر الآن يحكم روما. -
ل�ست  - لأنك  تفهميه  لن  روما  عن  �سيًئا  اأخربك  دعيني  لكن  رمبا، 

رومانية، قي�سر وبالرغم من حبه ال�سديد لك ولبنه قي�سرون يعلم 
اأنه لي�س بوريث حقيقي. اإْن َحَكَم قي�سر روما بالفعل، فلن ي�ستطيع 
قي�سرون اأن يحكم بعده لأن دماءه لي�ست دماًء رومانية نقية، وتلك 
بك�سرها على  والنبالء  العامة  ي�سمح  لن  روما مقد�سة،  القوانني يف 

حد �سواء، حتى قي�سر نف�سه لن يجروؤ على ك�سرها.
ل  احلرية،  متلوؤها  بنظرات  اأوكتافيان  ترمق  وهي  كليوباترا  �سكتت 
ال�سغرية،  ال�سن  تلك  الف�ساحة يف  بتلك  الفتى  ذلك  كيف ميتاز  تعرف 
وجهه وديع كاملالئكة ولكن كلماته مقلقة كعا�سفة لالإله »�سّت« ال�سرير، 
الآن  اإىل  ولكن  ل،  ورمبا  ا،  كان حمقًّ لوقت طويل، رمبا  فيها  تفكر  ظلت 

الأمور حتت ال�سيطرة.

بعد يومني.
اأقل ما يقال عنها، لقد غري وجهها طعم الدموع، تلك لي�ست كالبورنيا 
اأبًدا، هي �سيء اآخر، اأي �سيء اآخر ممكن اأن تكون ولكن لي�ست كالبورنيا 
بالتاأكيد؛ عاب�سة، حزينة، عيناها متوردتان حمراوان، منهزمة، تلك التي 
كانت ل تفارق البت�سامة وجهها منذ رجوع قي�سر من الغال، باتت اأكرث 
النا�س تعا�سة، بال �سك، كيف ول؟ انتظرت �سنني طواًل والآن قي�سر يف 
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اأح�سان ع�سيقته اجلديدة، فهي اأجمل منها، و�سيا�سية اأكرث منها، وملكة، 
اأن تدخل يف تلك  الوريث، كان ي�سعب عليها  له  اأح�سرت  وفوق كل هذا 
املقارنة، لأنها بالتاأكيد �سوف تخ�سر بجدارة، ولي�س لها اأدنى فر�سة للربح 
يف رهان حم�سوم النتائج، على الأقل �سوف تتوارى عن الأنظار، فالأنظار 

اأطراف مدببة كالإبر احلادة تخرتق اجللد والروح بال ا�ستئذان.
بكل  �سوته  تعرف  هي  يقرتب،  ال�سوت  اآذانها،  اإىل  ال�سوت  ت�سرب 
تاأكيد، جل�ست حتت تلك ال�سجرة العتيقة التي بداأ عندها كل �سيء، كاأنها 
تهرب، ل تريد اأن تراه، هي حتبه ب�سدة، بل واأكرث من اأي �سيء اآخر، لكن 
هي الآن غا�سبة، متجهمة، حزينة، جمروحة، اأكلت الوحدة فوؤادها حتى 
تاآكل ومل يبَق منه �سيء، واأ�سبح فارًغا، اقرتبت اأ�سوات وقع الأقدام على 
الأر�س اأكرث، وبعد حلظة دخل قي�سر، كانت متلهفة تريد اأن ترك�س نحوه 
وحتت�سنه ب�سدة، لكن هناك �سيًئا ما منعها من فعل ذلك، حاجًزا خفيًّا 

منعها من فعل ما تتمنى، اقرتب منها قي�سر وقال مبت�سًما:
متنيت مقابلة دافئة اأكرث من هذه. -

ومبالمح �سارمة ومتجهمة، عاب�سة، قالت:
ل تتحدث معي. -
اأمل ت�ستاقي يل بعد كل هذه ال�سنوات؟ -
ل، ل اأ�ستاق لك. -

جل�س قي�سر بجوارها واأردف:
اأعلم اأنك حزينة، لكن اأق�سم لك اأن هذا الزواج، كان زواًجا �سيا�سيًّا،  -

ل اأكرث.
قالت غا�سبة:
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زواًجا �سيا�سيًّا. اأنت تكذب يا قي�سر، لأول مرة منذ اأن تقابلنا، هل  -
احلب يجعل الرجال يكذبون؟

قال قي�سر:
لطاملا كنت حمبة يا كالبورنيا، واأنا ل اأريد �سوى هذا احلب منك. -
هل تريد مني التخلي عن كرامتي؟ -
اأنا ل اأحبها يا كالبورنيا، هذا الزواج كان مل�سلحة روما. -
اأنت قا�سي القلب يا قي�سر، كيف لك اأن حت�سرها معك اإىل روما؟ -

�سمت، فا�ستطردت:
يكفي لها اأنها قد وهبت لك ما عجزُت عن وهبك اإياه، وريًثا. -

األقتها وبكت، بكت بال �سوت، كان اأنيًنا لي�س له معامل، كانت جمروحة 
ولكن  بوريث،  له  تاأتي  اأن  كالبورنيا  حاولت  طويلة  ل�سنوات  كرامتها،  يف 
رف�ست  الآلهة  ولكن  وت�سرعت  لالآلهة  النذور  األقت  فائدة،  هناك  لي�س 
باأنامله  دموعها  قي�سر  م�سح  الن�ساء،  من  لكثري  اأعطته  ما  تعطيها  اأن 

واحت�سنها بني ذراعيه بحنان وقال:
اأنني ل اأحب غريك، ولو عاد بي الزمن اإىل  - اأق�سم لك يا كالبورنيا 

�سوف  األف مرة،  بي  ولو رجع  اأنت جمدًدا،  اأختارك  فل�سوف  الوراء 
تكونني خياري الوحيد.

قالت وهي تبكي:
وراء  - ورك�ست  اأهدافك  هجرت  متى  الآن،  بعد  قي�سر  تعد  مل  اأنت 

ال�سهوة وال�سلطة؟ ما اأراه اأمامي لي�س قي�سر الذي حارب وخا�س يف 
احلروب العديدة من اأجل �سعبه.

اأنا قي�سر، فقط قي�سر. -
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قالت:
اأنت اأي �سيء اآخر، ولكنك ل�ست قي�سر الذي عرفته منذ زمن، اأنت  -

الآن قي�سر امللك، زوج امللكة، وهذا قي�سر خمتلف.
اأنا اأحبك يا كالبورنيا. -
قي�سر كان يحبني، اأما اأنت فال. -

قالتها وطفقت تبكي وغادرت اإىل غرفتها، حيث ل يوجد قي�سر، حيث 
ت�ستطيع اأن تبكي بحرية وت�سرخ كما ت�ساء.

يف جوف الليل جتمعوا يف بيت بروتو�س، جمموعة من �سيوخ املجل�س 
وعلى راأ�سهم كا�سيو�س، والذي بذل ق�سارى جهده يف بث تلك الفكرة يف 
اأذهانهم، لطاملا كان كا�سيو�س بارًعا يف زراعة الأفكار، اعرتت بروتو�س 
الفكرة  بتلك  اقتنع  اأنه  �سخونة يف كل ج�سده، هو مفزوع ل يكاد ي�سدق 
املرعبة، وبثت يف عروقه هاج�ًسا وخوًفا من تلك الأفكار التي مَتلَّكت منه 

كاأ�سد مَتلَّك من فري�سته، قال كا�سيو�س:
براثن  - من  اجلمهورية  حترير  علينا  يحدث،  اأن  يجب  ما  اإليكم 

ال�ستبداد والديكتاتورية، علينا التخل�س من قي�سر، لالأبد.
�سرت رعدة يف ج�سد بروتو�س وقال:

ماذا تقول يا كا�سيو�س؟ -
قال كا�سيو�س: تلك هي الطريقة الوحيدة يا �سديقي بروتو�س، ذلك 
هل  اإمرباطوًرا،  يكون  اأن  يريد  متغطر�س،  عجوز  هو  قي�سر،  املدعو 

�سن�سمت على هذا الأمر؟ ونتخلى عن روما، هذا عار لن اأقبل به اأبًدا.
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قال األبينو�س:
وماذا علينا اأن نفعل؟ -

قال كا�سيو�س:
لقد خططت لالأمر جيًدا، يف البداية �سيلتم�س األبينو�س التما�ًسا لدى  -

قي�سر يف عودة بوبليو�س اإىل روما من منفاه، وعند القرتاب لأخذ 
اللتما�س، �سنقرتب جميًعا منه، و�ستكون اأول طعنة من ن�سلي اأنا.

اإىل روما،  املجل�س عند دخوله  �سيوخ  الكثري من  نفى  كان قي�سر قد 
وكان بوبليو�س اأحد ال�سيوخ املنفيني.

ثم ا�ستطرد:
اأنتوين يف اخلارج، كل خنجر يجب  - �سيعطل بع�س الأ�سدقاء مارك 

عليه  ننهال  اأن  علينا  يجب  واحدة،  مرة  قي�سر  ج�سد  يخرتق  اأن 
بالطعنات على حني غرة، لكيال يتم توجيه التهامات لأحد وت�سيع 

دماوؤه بني اخلناجر املتفرقة.
قال بروتو�س ب�سوت يرتع�س:

واإن ف�سل الأمر؟ -
بخنجري  - اأموت  اأن  اأف�سل  فاأنا  ف�سل،  اإن  ولكن  يف�سل،  اأن  يجب  ل 

ولي�س بال�سلب اأو تعليق راأ�سي على خازوق.
واجته  املجل�س،  اأمام  �سباًحا  يتقابلوا  اأن  واتفقوا  جميًعا،  و�سمتوا 
فتح  ترتع�س  وباأنامل  املن�سدة،  على  مزخرف  �سندوق  اإىل  بروتو�س 
ال�سندوق واأخرج منه اخلنجر، ذلك اخلنجر الذي ح�سل عليه منذ وقت 

طويل، و�سيعود الآن اإىل �ساحبه.
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15 مار�س 44 ق.م.
قالت كالبورنيا منا�سدة: »اأرجوك، ل تذهب اليوم اإىل املجل�س.«

كان يوليو�س قي�سر يف ق�سر كليوباترا، جاءت اإليه لهثة، طوال الليل 
كانت حتلم بالكوابي�س الفظيعة عن موت قي�سر ميتة �سنيعة. بالرغم من 
غ�سبها وبالرغم من كربيائها العظيم، فاإنها قررت التخلي عن كل �سيء، 

عن الكرامة والكربياء يف �سبيل قي�سر، قال قي�سر بابت�سامة:
كالبورنيا، هل �سفحت عني اأخرًيا؟ -

قالت: نعم، لكن اأرجوك ل تذهب اإىل املجل�س اليوم.
عقد حاجبيه و�ساأل: ملاذا؟ ماذا هناك؟

حلمت بك اأحالًما �سيئة الليلة املا�سية. -
بعمق  احت�سنها  جبينها،  ل  يقبِّ اأن  قبل  �سحكة  قي�سر  يوليو�س  اأطلق 

وب�سدة اإىل �سدره، ثم قال:
عزيزتي كالبورنيا، اأنت الوحيدة التي اأ�سعر بحبها من دون تكليف، ل  -

تقلقي يا حبيبتي، معي بروتو�س ومارك اأنتوين يف املجل�س.
اأ�سياء  عن  و�ساأخربك  منزلنا،  يف  اليوم  نتقابل  �سوف  اأ�ساف:  ثم 
اأحبك  اإنني  بقول  و�ساأكتفي  زمن،  منذ  اإياها  اأخربك  اأن  متنيت  عديدة 
ب�سدة، اأحبك اأكرث من اأي �سيء اآخر يف هذه احلياة، ويف ذهني ل يوجد 

غريك.
ابت�سمت ولكن ما زال القلق يخم�س �سدرها مبخالب م�سحوذة، غادر 
ع حوله رهط من  قي�سر على راأ�س موكبه، وعند و�سوله اإىل املجل�س جتمَّ
ال�سعب، كانوا يهتفون با�سمه بال توقف، واأمام باب املجل�س وقف املتاآمرون 
اإىل املجل�س، ومن  اأن يدخل  ال�سعب، قبل  انتظار قي�سر، حيا قي�سر  يف 
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حماولة  يف  اأوقفوه  املتاآمرين  من  جمموعة  ولكن  اأنتوين،  مارك  ورائه 
لإ�سغاله، دلف قي�سر اإىل اأر�س املجل�س واألقى اإىل كا�سيو�س نظرة �سزراء 
قي�سر على  األك�سيو�س، جل�س  بالقائد  فعله  للذي  ال�سديد  الغ�سب  حتمل 

كر�سي القن�سل، وهتف اجلميع:
يحيا قي�سر العظيم. -

اقرتب اأحد ال�سيوخ و�سلم لقي�سر لفافة، فتح قي�سر اللفافة وقراأ ما 
فيها ثم قال:

قدم هذا اللتما�س كل من كا�سيو�س وبروتو�س واألبينو�س، ليقدموا. -
اقرتبوا ثالثتهم، انحنى األبينو�س عند قدم قي�سر واأردف يف رجاء:

يا قي�سر العظيم، اأطلب منك اأن متنح بوبليو�س اأخي الرحمة، واأن  -
يعود اإىل روما من منفاه.

�سوف اأنظر يف الأمر لحًقا. -
ما الذي تنتظرونه؟ الآن. -

�سرخ بها، فاأخرج كا�سيو�س خنجره واندفع نحو قي�سر، غمد اخلنجر 
الأوىل،  ال�سربة  من  ي�سقط  الذي  بالِغرِّ  قي�سر  ولي�س  قي�سر،  �سدر  يف 
انت�سب ودفع كا�سيو�س وحاول احلركة، تكالب عليه باقي املتاآمرين و�سكلوا 
حوله دائرة، دائرة من الكالب اجلائعة، من اخلونة الذين اأ�سماهم يوًما 
ع�سر  خم�سة  من  اأكرث  بالطعنات،  قي�سر  على  اجلميع  انهال  اأ�سدقاءه، 
هاله  املجل�س  اأع�ساء  وباقي  رحمة،  بال  قي�سر  ج�سد  يف  يطعنون  رجاًل 
ا من املجل�س، ت�سربت الدماء حتت اأقدامهم بال  الأمر وطفق يخرج رك�سً
ا�ستئذان، وقي�سر ما زال يتلقى الطعنات الغادرة، يف �سدره ورقبته ووجهه 
احلقيقي،  �ساحبه  متثال  اأ�سفل  يتلوى  ا  اأر�سً �سقط  دقيقة  وبعد  وقدمه، 
بومباي ماجنو�س، متزقت مالب�سه البي�ساء وا�ستحالت حمراء من دمائه 
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املتدفقة، وج�سده لي�س فيه مو�سع �سرب لي�س به طعنة، ت�سربت الدماء من 
م�سدق،  غري  مذهوًل،  بروتو�س  ووقف  توقف،  وبال  بغزارة  اأع�سائه  كل 
اإل بروتو�س وكا�سيو�س، ظل  متعرًقا، مذبذًبا، م�ستًتا، هرب جميع القتلة 

ا، قال كا�سيو�س يف اأذنه: م�سلوًل واقًفا يرمق قي�سر الذي يتلوى اأر�سً
هيا، حرر روما اإىل الأبد. -

اقرتب بروتو�س باأقدام ترف�س اأن تن�ساع لالأوامر، انحنى اإىل قي�سر 
املتخبط يف دمائه، اقرتب منه، رمقه قي�سر وهم�س: »بروتو�س، النجدة.«
قي�سر  رمق  اأع�سائه،  جل  اأنامله،  يداه،  فيها  ترتع�س  للحظة  تردد 
اخلنجر يف يده للحظة اأخرى ونظر يف عينيه مرة اأخرى، مل يكن لقي�سر 
اأن  ويحاول جاهًدا  الأوىل،  وللمرة  بكى  لكنه  اأبًدا مهما حدث،  يبكي  اأن 
يرفع يده ليلم�س وجنَتي بروتو�س، كان يريد اأن يتحدث، اأن ي�سرخ، لكن 
ل�سانه ياأبى التحرك، كانت الدموع تنهال من عيَني يوليو�س قي�سر كاأنها 

قطرات من النريان على ج�سد بروتو�س.
�ساح كا�سيو�س: هيا، لي�س هناك وقت.

وبعد حلظة اأخرى ا�ستجمع فيها بروتو�س �سجاعته وغمد اخلنجر يف 
�سدر قي�سر، ذلك اخلنجر الذي طعن املودة الأبدية، بداأ ج�سد قي�سر 
واأم�سك  وترتع�س،  تهتز  وهي  يده  رفع  قوة  من  اأوتي  ما  وباآخر  بالت�سنج، 
باإزاره الطويل وحاول اأن يغطي وجهه، حتى ل يراه اأحد يبكي لأول مرة يف 
حياته، ويف حلظة �سكن كل ج�سده، اختلطت الدماء بالدموع على وجهه، 

وخرج القتلة واملتاآمرون ي�سرخون يف �سوارع روما:
»لقد مات قي�سر، لقد مات الطاغية، لقد حتررت روما.« -
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44 ق.م
روما...

املدينة،  يف  واملرج  الهرج  انت�سر  قي�سر  يوليو�س  غايو�س  اغتيال  بعد 
اأحد هذا، يا  كانت كارثة بكل ما حتمل الكلمة من معًنى، مل يكن يتوقع 
اجلميع  اأ�سيب  عرينه،  يف  اأ�سًدا  تقتل  الكالب  من  جمموعة  لل�سخرية! 
بالذهول عند �سماع اخلرب الذي تطاير يف الأرجاء ب�سرعة مفزعة، ابن 
فينو�س حفيد اإينيا�س البطل قد مت اغتياله ب�سرا�سة وبال رحمة، باثنتني 
بهو  كان  الليل  يف  هوادة،  بال  ج�سده  اخرتقت  غادرة  طعنة  وع�سرين 
القاعة اأ�سَود كاأنه حفرة من حفر اجلحيم ال�سبع، وبهدوء كاملياه الراكدة 
الأر�س  على  دماوؤه  كانت  قي�سر،  اأن�سار  من  جمموعة  مع  �سكار  ت�سلل 
ن  متجلطة، عيناه مفتوحتني متلوؤهما الكلمات والطموح، كان ياأمل اأن يكوِّ
اإمرباطورية عظيمة كما فعلها األك�ساندرو�س اأوميكا�س، رمق �سكار جثته 
حاجبيه  بني  يقبله  اأن  يحت�سنه،  اأن  يريد  كان  عينيه،  من  الدمع  وفا�س 
ويتمتم يف اآذانه الن�سو�س واملتون، حملوا ج�سده املليء بالطعنات وو�سعوه 
زوجته  بيت  اإىل  الليل  جوف  يف  به  حتركوا  حذرة  وبخطوات  عربة  على 

كالبورنيا.
يف النهاية مل يبَق �سيء لها اإل الدماء والدموع، وباأنامل ترتع�س مل�ست 
طوال  ظلت  ا�ستئذان،  بال  تنهمر  عينيها  يف  والدموع  ووجنتيه،  جبينه 
حياتها يف انتظاره، لكن الآن ي�ستحيل من انتظار حمفوف بالأمل اإىل نوع 
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�سوف  اأنه  تعرف  انتظار  اأمل،  انتظار بال حلظة  وهو  النتظار،  اآخر من 
ا اإىل النهاية، هي لن تتزوج بعد قي�سر اأبًدا، وبالرغم من  يكون �سرمديًّ
البحر،  كحوريات  وجميلة  بعد،  الثالث  العقد  تبلغ  مل  �سغرية  كانت  اأنها 
فاإنها اأق�سمت األ يلم�سها رجل بعد قي�سر، و�سيكون عليها النتظار للحياة 

الأخرى، رمبا يكون بينهم لقاء اآخر وبال معيق اأو حزن هذه املرة.
مرة  لآخر  اأخرية،  قبله  جبينه،  بني  قبلة  وطبعت  جبينه  اإىل  هبطت 
تداعب  مرة  ولآخر  الورديتني،  ب�سفتيها  قي�سر  ب�سرة  فيها  تتح�س�س 
يف  اجلارح،  العذاب  هذا  فرار،  ول  الأمر،  وقع  لقد  باأناملها،  خ�سالته 
يف  معذًبا  بات  الذي  القلب  هذا  الرتوي�س،  على  ت�ستع�سي  �سهوة  قلبها 
كل الأوقات، معذًبا يف الفراق والهجر ويف القرب واللوعة، �سيتحتم عليها 
النتظار لثالثني عاًما رمبا، اأو اإن كان اأمر النتظار مريًرا على فوؤادها، 

فعليها اأن تنهي حياتها الآن، وبال تردد.
كان متهدج الأنفا�س يتعرق كاأن مياه الأنهار ت�سري بني م�ساماته، تائًها 
عليه  الق�ساء  قي�سر  قتلة  حاول  �سغري،  طفل  كاأنه  يرتع�س  الال�سيء  يف 
ولكنه ا�ستطاع اأن يلوذ بالفرار، ظل يرك�س يف �سوارع املدينة بال هدف، 
مفزوًعا، خائًفا، يلفحه الندم وجلد الذات، لقد مات قي�سر، اأعظم رجل 
يف روما واإمرباطور العامل اجلديد، كيف؟ كيف ا�ستطاعوا فعل هذا الأمر 
جميًعا،  عليهم  يق�سي  �سوف  موجود؟  وهو  قي�سر  ميوت  كيف  ال�سنيع؟ 
الراأ�س،  واأمل  بالتعب  ت�سيبه  توقف،  بال  راأ�سه  يف  ت�سدح  الأفكار  كانت 
يف خطر  اآل جويل  بالتاأكيد  تردد،  بال  اآْتَيا  بيت  اإىل  اأنتوين  مارك  اجته 
الآن، �سبَّب اغتيال قي�سر �سدمة لدى اجلميع، وحزًنا عارًما كالفي�سان، 
ا يرتع�س، كان مليًئا بالعرق والتعب والأوجاع،  دخل بيت اآْتَيا و�سقط اأر�سً
حملته اآْتَيا وجاء اخلدم باإناء من املاء، غ�سل وجهه و�سب على ج�سده املاء 

لعله يفيق من هذا الكابو�س املزعج، لكن، ل فائدة، قالت له اآْتَيا:
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اهداأ، مارك اأنتوين. -
اأطلق �سراًخا مكتوًما و�ساح:

اللعني  - بروتو�س  الآلهة،  لعنة  اآْتَيا، عليهم  يا  قتلوا قي�سر  قتلوه،  لقد 
تلو  واحًدا  ال�سليب  على  �ساأعلقهم  اأبًدا،  اأرحمهم  لن  وكا�سيو�س، 

الآخر.
احت�سنته اآْتَيا وقالت:

اهداأ، دعنا نفكر فيما �سوف نفعله. -
كان يف اأم�سِّ احلاجة اإىل عناق، ين�سيه هذا املنظر ال�سنيع الذي راآه 
يف اأر�س املجل�س، كان اغتيال قي�سر له اأثر غريب يف نف�س اأوكتافيو�س، 
ملاذا؟ لقد ملك قي�سر حب النا�س، العامة وبع�س من دعم النبالء، كان 
رجاًل وقائًدا منا�سًبا ليكون ملًكا وميلك كل املقومات ليكون اإمرباطوًرا، 
 ، ِغرٌّ كاأنه  �سباكها  لقي�سر ووقع هو يف  التي حيكت  الدنيئة  املوؤامرة  تلك 
كيف لعقل مثل عقل قي�سر اأن يقع يف تلك املكيدة؟ مل يبِك، ومل تنهمر 

من عينيه دمعة واحدة �ساأل اأوكتافيو�س:
واأين القتلة الآن؟ -

التقط مارك اأنتوين اأنفا�سه وقال:
فروا عليهم اللعنة. -
وجثة قي�سر؟ -
عند زوجته كالبورنيا، ذهب �سكار واأح�سرها من هناك. -

نظرت اآْتَيا اإىل اأوكتافيو�س وقالت يف حدة:
كفاك اإلقاًء لالأ�سئلة، األ�ست حزيًنا على قي�سر؟ -
لن ينفعنا احلزن الآن، علينا اأن نفكر ما اخلطوة التالية. -
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طياتها  ويف  ال�سرو�س  حتت  من  تخرج  بكلمات  اأنتوين  مارك  قال 
الغ�سب ال�سديد والدفني:

اأ�سنانها  - �سوف اأذهب اإىل ال�سمال ول�سوف اأح�سر وحو�ًسا تاأكل بني 
�سوف  اأنني  واأق�سم  بعظامهم،  وتفتك  وكا�سيو�س  بروتو�س  حلوم 

اأ�سلخهم واحًدا تلو الآخر.
الأخذ بالثاأر هذا �سيء اأكيد، ولكن يف الوقت املنا�سب، هذا لي�س وقًتا 

منا�سًبا لتخاذ قرار اأهوج ومت�سرع كهذا.
قال يف غ�سب: هل جننت يا فتى، هل متلي عليَّ الأوامر؟

مات  - لقد  بالرتيث،  عليك  ولكن  نبيل،  وغ�سبك  غا�سب،  اأنك  اأعلم 
اأن يحظى مبرا�سم  عليه  اإله،  ال�سعب  الآن يف عني  وقي�سر  قي�سر، 
رثاء منا�سبة، على ال�سعب اأن يحزن على قي�سر كما تفعل اأنت الآن، 
بكل  هذا  يف  معك  واأنا  ت�ساء،  كما  النتقام  وراء  ا�سَع  ثم  هذا  افعل 

تاأكيد.
ا يف كل ما نطق به، على  ع مارك اأنتوين قلياًل، كان الفتى حمقًّ هداأ روَّ
اأمام املجل�س الذي  اأن يحظى مبرا�سم منا�سبة، واأن حُترق جثته  قي�سر 
اأن قي�سر  اأن يعرف  قتل فيه ليكون ت�سريفه نكاية لأعدائه، على ال�سعب 
العظيم مات غدًرا وفداَء �سيٍء اأعظم واأكرب وهو روما. كان مت�سًخا ومتعًبا، 
نقع نف�سه يف حو�س املاء الدافئ، ول �سعوريًّا تدفقت الدماء بني عروقه 
برحابة، مل يكن هناك وقت لال�سرتخاء، خرج وارتدى مالب�س منا�سبة 
واجته هو واآْتَيا واأوكتافيو�س واأوكتافيا اإىل بيت كالبورنيا املكلل بالأحزان، 
دخلوا وكانت كالبورنيا تبكي، مل جتف من عيونها الدموع، وكان قي�سر 
مارك  اقرتب  العودة،  اأمل يف  بال  بال حراك،  نب�س،  بال  املن�سدة،  على 
اأنتوين منه، ورمقه بنظرة طويلة، ثم انكفاأ على ركبتيه وقال ببكاء مكتوم:
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�ساحمني اأيها القن�سل، �ساحمني يا قي�سر، لو كنت موجوًدا حينها  -
بجوبيرت  واأُق�سم  قوة،  من  اأملك  ما  وبكل  بنف�سي  �ساأحميك  لكنت 
جميًعا  اأقتلهم  �سوف  بثاأرك،  اأحظى  ل�سوف  اأنني  الآلهة  وجميع 

ول�سوف اأعطيك الراحة الأبدية يف احلياة الأخرى.
كلمات،  وبال  اآ�سر  بحزن  واحت�سنتها  قي�سر  جثة  من  اآْتَيا  اقرتبت 
وظل اأوكتافيان واأوكتافيا يراقبان يف �سمت واأ�سواء ال�سموع ترتع�س على 

احلوائط، دخل �سكار عليهم، تنحنح فانتبه له اجلميع، فقال:
لقد مات اليوم اأعظم الرجال التي قد عرفتها يوًما. -
ثم اأخرج لفافة عليها ختم قي�سر وا�ستطرد: -
وتلك و�سيته الأخرية، كتبها بخط يده قبل اأن يعرب الريبيكون. -

انتاب اجلميع الف�سول ملا حتتويه تلك الو�سية، فقال مارك اأنتوين:
و�سية؟ مل اأعرف اأن قي�سر كتب اأي و�سية. -

قال �سكار:
نعم، مل يعلم باأمر تلك الو�سية اإل اأنا، كتبها قبل عبور الريبيكون،  -

وو�ساين قبل موته، اإن هو قتل اأو مات اأن اأقراأها على م�سامع ال�سعب 
الروماين، ولكن من حقوقكم الآن اأن ت�سمعوها اأوًل قبل اأي اأحد.

قال مارك اأنتوين:
كلنا اآذان م�سغية. -

ف�س �سكار ختم اللفافة وفتحها و�سرع يف قراءتها ب�سوت وا�سح وجلي 
على م�سامع اجلميع:

اأنك  - اأعلم  كالبورنيا  العزيزة  زوجتي  اإىل  العظيم،  جوبيرت  با�سم 
انتظرِت الكثري والكثري من الوقت لنكون مًعا، ولكن لي�س هناك معًنى 
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اأن �سكار يقراأ هذه الكلمات على م�سامعك الآن اإل اأنني مت اأو قتلت، 
اأعتذر لك على عمرك واأيامك و�سنواتك التي قد ق�سيِتها يف النتظار، 
اأعلم اأن الأموال لن تعو�سك عن �سيء اأبًدا، اإل اأنني اأكتب لك مائتي 
األف دينار �سوف تبقيِك ثرية طوال حياتك، وباقي ثروتي وعقاراتي 
وق�سوري وا�سمي �سوف تذهب اإىل ابني بالتبني غايو�س اأوكتافيو�س 
قي�سر، هو فًتى ذكي واأعلم يقيًنا اأنه �سوف ي�سبح عظيًما يف يوم من 
الأيام، و�سوف يكمل ما بداأته، والذي �سيعترب من الآن ابني ال�سرعي، 
يحمل دمائي بني عروقه يرثني يف كل اأمالكي، واأو�سيه الآن اأن يعطي 
كل فرد من ال�سعب مائة دينار، وتلك هي و�سيتي وكلماتي الأخرية، 

غايو�س يوليو�س قي�سر.
�ساد �سمت للحظات تبادلوا فيها جميًعا الأنظار، قال مارك اأنتوين:

هذا فقط؟ -
اأردف �سكار: نعم، �سيدي القن�سل.

مل  لكن  قي�سر،  و�سية  يف  ا�سمه  ُينطق  اأن  ينتظر  اأنتوين  مارك  كان 
يحدث �سيء من هذا ول حتى تلميًحا، كان يعتقد اأنه اإن كان الرجل الذي 
يلي قي�سر يف ال�سيا�سة، �سيكون له ن�سيًبا من ثروة قي�سر، ولكن اآماله 
قد حتطمت بكلمات قي�سر الأخرية، وكان منزعًجا ولكن مل يبِد لهم هذا.

�ساألت اآْتَيا: ما معنى هذا؟
اأ�سبح وريث قي�سر  اأوكتافيو�س ال�سغري  اأن  اأجاب �سكار: معنى هذا 
اأمواله  قي�سر،  ميتلكه  كان  �سيء  كل  يف  الت�سرف  له  يحق  ال�سرعي، 
وعقاراته، ولالأ�سف قد مت ترحيل فيالقه اإل من بع�س الأحزاب القي�سرية، 
واجلنود املوالني لقي�سر حتى النخاع، با�ستطاعته اأن يعطي لهم الأوامر 

الآن.
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قال مارك اأنتوين:
مواطن  - كل  اإن  فيه  يقول  الو�سية  بند يف  هنالك  �سكار،  يا  ا�سمعني 

روماين �سوف يح�سل على مائة دينار، �سحيح؟
�سحيح، �سيدي. -
علينا تاأجيل هذا البند حلني اآخر. -

قال اأوكتافيو�س:
ملاذا؟ اإنها و�سية قي�سر. -
ا بال فائدة ُتذكر. - اإن هذا مبلغ طائل من الأموال، �سوف تلقيه اأر�سً

قال �سكار:
�ساأقراأ الو�سية يف مرا�سم قي�سر، و�سي�سعب جتاهل هذا البند. -
هذا و�سع موؤقت، حتى نعرف ماذا �سوف نفعل. -

قالت اآْتَيا:
هل �سيح�سل اأوكتافيان على كل �سيء؟ -

قال مارك اأنتوين:
لن يح�سل اأوكتافيان على �سيء. -

تخرثت ابت�سامتها وقالت:
ملاذا؟ هذا حقه قانونيًّا بوجود الو�سية. -
بروتو�س  - واأتباع  املجل�س  لها طاملا  قيمة  ول  ورقة  الو�سية عبارة عن 

وكا�سيو�س يحكمون املجل�س.
قال �سكار:
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من  - بالرغم  الآن،  املجل�س  يحكمون  قي�سر  اأعداء  �سحيح،  هذا 
هروبهم فاإنهم يحكمون املجل�س ببع�س التابعني لهم.

�ساأل اأوكتافيو�س:
وكيف اأ�ستطيع اأن اأرد اأموايل وحقوقي مرة اأخرى؟ -
بروتو�س  - من  الثاأر  واأخذ  املدينة  على  ال�سيطرة  نعيد  اأن  علينا 

وكا�سيو�س، ثم نفكر كيف �سن�ستعيد اأموالك، ولهذا ل يجب اأن يعرف 
ال�سعب باأمر البند يف الو�سية، فاأنت لن ت�ستطيع اأن تعطي لل�سعب ما 

ل متلك.
�سمع اأوكتافيو�س كلمات مارك اأنتوين ومل ياأمن له، �سعر ب�سيء غريب 
وغري مريح يف كلمات مارك اأنتوين، غري طبيعي وغري ماألوف، و�سمت ومل 

يتحدث مرة اأخرى حتى يفكر جيًدا فيما �سوف يفعله م�ستقباًل.

 

من مكان ما بعيد لحت رايات ال�سفينة امللكية، تقرتب من املرافئ يف 
�سرعة وعجالة غري مريحة. خمرت ال�سفن ملرة اأخرية لت�سل اإىل الد�سكار 
يوليو�س  اإن موت  بالقلق.  مليئة  رحلة  بعد  اأخرًيا  بالراحة  �سعرت  امللكي، 
وا�ستقلت  للحظة  الهلع  اأ�سابها  متوقعة،  غري  فاجعة  لها  �سبب  قي�سر 
�سفنها ومعها ابنها قي�سرون واجتهت اإىل الإ�سكندرية فوًرا، كان اأمامها 
الأمر خمتلف  ولكن  تبدد،  الآن  ولكنه  العامل مع قي�سر  باأن حتكم  حلًما 
قلياًل عن ذي قبل، فالآن لديها قي�سرون ابن قي�سر ومن دمه، وبالرغم 
من عدم اعرتاف القانون الروماين به واأنه جمرد نغل ولي�س ابًنا �سرعيًّا، 
القانون  ليعرتف  ما  طريقة  جتد  و�سوف  م�سر  ملك  الآن  يزال  ل  فاإنه 
الق�سر  كان  تركه،  ما  كل  ويرث  يرثه  لقي�سر،  �سرعي  كابن  بقي�سرون 
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الكبرية،  القاعة  الذهبي يف منت�سف  امللكي هادًئا، جل�ست على عر�سها 
تقدم اإليها �ساِعدها ويُدها اليمنى القائد رابو�س، انحنى ثم قال:

جاللتك. -
فازت  اإن  وعدته  كما  اليمنى  واليد  امللكة  �ساعد  رابو�س  الآن  اأ�سبح 
بالعر�س، تفح�ست عيناها �ساحة العر�س تبحث عنه، مل يكن موجوًدا ومل 

تكن تلك عادته، ف�ساألت:
اأين احلكيم هيليو�س؟ -

اربدَّ وجه رابو�س وقال بعبو�س:
اإنه لي�س بخري. -

قراأت مالحمه وعلمت اأن هناك خطًبا ما، قالت:
ماذا هناك اأيها القائد رابو�س؟ -

قال:
منذ فرتة اأ�سابه مر�س األزمه الفرا�س، ثم اأ�سابته احلمى ل�سهرين،  -

والآن يقول الأطباء...
ثم توقف للحظة مرتدًدا ل يعرف ماذا �سوف يقول فيها، ا�ستطرد يف 

اأ�ًسى:
يقول الأطباء اإنها جمرد اأيام ورمبا �ساعات. -

ثم اأ�ساف: من اجليد اأنك ح�سرِت الآن، كان يبتهل لالإله لرياك قبل 
رحيله.

حتبهم  من  كل  تفقد  هي  رابو�س،  يقوله  ما  كليوباترا  ت�ستوعب  مل 
واحًدا تلو الآخر، ُقتل حوررب، وغادرت اآ�سيا حزينة اإىل اجلنوب، والآن 
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احلكيم األك�سندر هيليو�س، كان نائًما على �سريره، �ساحب الوجه، منطفئ 
العينني، كان يف حالة يرثى لها، نه�س املر�س ج�سده يف الفرتة التي ق�ستها 
م خطوة وتوؤخر  كليوباترا يف روما، اقرتبت منه يف خطوات مرتددة، تقدِّ
اأخرى، وكاأنها تريد تاأخري �سيء هو ل حمالة قادم، اقرتبت ومل�ست يُدها 
اأنامله، وب�سعوبة بالغة فتح عينيه، حاول احلركة والعتدال من مو�سعه 

ولكن ج�سده مل ي�ساعده، فقالت كليوباترا:
ل، ا�سرِتح. -

الرياح  اإىل �سدره وخرج كخرير  الهواء  وتنهد، دخل  ابت�سم احلكيم 
بني الأوراق، اأردف:

اأحمد الآلهة اأنها قد ا�ستجابت لدعائي وابتهايل، وهو اأن اأراك قبل  -
اأن اأموت.

حب�ست كليوباترا دموًعا تكاد اأن تنفلت وقالت:
اأرجوك ل تقل هذا، �سوف تكون بخري. -
كنت  - بل  واأمريتي،  ملكتي  تكوين  مل  فقط  اأنت  جاللتِك،  ا�سمعيني 

اأي  من  اأكرث  اأحببتك  الأ�سا�س،  هذا  على  اأعاملك  وكنُت  كابنتي، 
بالأولد ولكن رزقتني  الآلهة  اآخر يف هذه احلياة، مل ترزقني  �سيء 
ا عن ذلك، وكان هذا كافًيا، والآن اأرحل واأ�سعر اأنِك ل�سِت  بك عو�سً
بحاجة يل، ترمقني الآن عني حزينة، ملاذا عيناك حزينتان يا ابنتي؟ 
ل تن�َسي دائًما، اأنِت ابنة اإيزي�س، امللكة ال�سرعية لذلك العر�س، رمبا 
تردد، حتميك  بال  معِك، حتوم حولِك  روحي  ولكن  بج�سدي  اأغادر 

وت�سلي لالآلهة وتبتهل لتكون معِك يف كل وقت.
بكت كليوباترا كما مل تبِك من قبل، انفلتت من عينيها دموع غزيرة 

لي�س لها مانع الآن، �سدت على يده بقوة وهي تقول:
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اأ�ستطيع فعل  - اإليك، ل  اأنا ما زلت بحاجة  الآن،  اأرجوك، ل ترتكني 
�سيء من دونك، لقد �سمدُت كل هذه ال�سنوات بف�سلك اأنت، بف�سل 
م�سورتك، بف�سل حبك، مل يحبني اأحد ب�سدق مثلما فعلت اأنت حتى 
اأبي مل يحببني كما فعلت اأنت، اأنت كل ما اأملك الآن فال ترحل، ل 

ترتكني وحيدة و�سط هذه الأمواج العاتية.
لأول مرة تبكي كليوباترا بهذا ال�سكل املكلل باحلزن، لأول مرة ت�سعر 
فاإنها مل تذرف  اأحبت قي�سر  اأنها  الرغم من  املر، على  بطعم اخل�سارة 
الدموع عليه. احلكيم هيليو�س �سيء خمتلف متاًما، لقد كان مربيها منذ 
ال�سغر، هو من علمها القراءة والكتابة، علمها التاريخ والفل�سفة، علمها 

كل ما تعرفه تقريًبا، ولوله لهلكت كليوباترا منذ زمن طويل.
خمدت اأنفا�سه وهي حتت�سنه وتبكي وتدعو الآلهة اأن يكون هذا كابو�ًسا 
عابًرا، ودقائق ورمبا حلظات و�سوف ت�ستيقظ، لكنها تعرف هذا الطعم 
جيًدا، هذا الطعم ل يكون موجوًدا اإل يف احلقيقة واحلياة، للحزن طعم 

مر املذاق ل يتقنه اخليال.
اأمرت كليوباترا بتحنيطه ودفنه يف املقربة امللكية.

»رحل اجلميع، ويظل احلزن �سرمديًّا.«

كان م�ساًء هادًئا، بزغ النهار �سافًيا بارًدا، ويف اجلو حزن عابر، يف 
على  ى  م�سجًّ قي�سر  جثمان  كان  ال�سيوخ  جمل�س  اأمام  الوا�سعة  ال�ساحة 
وقف  جانبيه  وعلى  الق�س،  حتته  ومن  املجل�س  اأمام  ال�سلم  اأعلى  املن�سة 
اأحبه  الذي  الديكتاتور  لتوديع  مهيب  �سمت  يف  ال�سعب  ووقف  حار�سان، 
ع كل اأهل روما لت�سييع جثمان غايو�س  اأكرث من اأي حاكم واأي جمل�س، جَتمَّ
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يوليو�س قي�سر، خرج مارك اأنتوين، ومن جواره عائلة قي�سر، عن ميينه 
وقف وريث قي�سر ال�سرعي اأوكتافيان، وعن �سماله وقفت اآْتَيا واأوكتافيا. 
قراأ مارك اأنتوين و�سية قي�سر على م�سامع ال�سعب اإل من البند الذي يلزم 
فيه قي�سر اأن يدفع لكل فرد من ال�سعب مائة دينار، كان يرى اأنه لي�س من 
اأ�سار  ذلك  بعد  ثم  للمال،  كبرية  م�سيعة  تلك  و�ستكون  املنا�سب،  الوقت 
اإىل اأحد اجلنود، فاأح�سر م�سعاًل واقرتب به اإىل الق�س، فن�سبت النريان 
بال هوادة يف الق�س قبل اأن تقرتب من جثمان قي�سر، ويف حلظات باتت 
النريان الب�سيطة نرياًنا هائلة، ويف الهواء العا�سف بات الرماد يتطاير، 
رماد اأعظم رجل يف الدولة الرومانية، الإمرباطور احلقيقي لروما، ورمبا 
الفر�سة  له  اأتيحت  لو  باأ�سرها  للبالد  احلقيقي  الإمرباطور  يكون  �سوف 
لذلك. رمق اجلميع اللهب الربتقايل الذي حمل بني اأح�سانه رماد الأمل 
الذي احرتق، وظل اجلميع يراقب حتى خبت النريان رويًدا رويًدا وخفتت 
تلة  فوق  من  نرثه  ومت  قي�سر،  رماد  من  ى  َتبقَّ ما  اجلنود  جمع  متاًما، 

الكابيتول.
قي�سر،  اغتيال  ق�سية  يف  يحقق  اأنتوين  مارك  كان  التالية  الأيام  يف 
على الرغم من اأنه يعرف املتهَمني الرئي�سيَّني، بروتو�س وكا�سيو�س، فاإنه 
لأجل  كثرية  اأ�سئلة  فلديه  كليوباترا،  واأر�سل يف ح�سور  تابعون.  لهم  كان 
اأ�سطولها  يقرتب  كان  اأيام  وبعد  روما.  واإىل  لقي�سر  ولئها  عن  امللكة 
�سفينة  كانت  الهائلة،  امللكية  ال�سفينة  عيونهم  ميزت  روما،  �سواطئ  من 
ال�سفينة  حواف  على  وا�سع،  وخمدعها  �ساهقة،  اأ�سرعتها  ا؛  حقًّ عمالقة 
يف  جتل�س  كليوباترا  كانت  قدمية،  فرعونية  رموز  نق�ست  الأ�سرعة  وعلى 
خمدعها تتكئ على منارق حريرية ومن فوقها مظلة من القما�س، بينما 
كان العبيد يحركون الري�س فوق راأ�سها. خا�س مارك اأنتوين غمار �سطح 
ال�سفينة املمتلئ بالعبيد واجلنود واحلر�س امللكي املميز بدروعه الذهبية 
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اأنتوين من مق�سورة ال�سفينة،  املنقو�سة بالرموز القدمية، اقرتب مارك 
رمق كليوباترا لأول مرة عن قرب، كانت جميلة بال �سك، ولكن مالحمها 

كئيبة اإىل حدٍّ ما ولكنها تبدو بخري، انحنى بنظراته وراأ�سه وقال:
يف  - بِك  مرحًبا  واجلنوب  ال�سمال  ملكة  فيلوباتور،  كليوباترا  فلتحَي 

روما، مرة اأخرى جاللتِك.
ث، ووجدت  تعرف من حَتدَّ لكي  باهتمام  كليوباترا نظرة  األقت عليه 
ا وو�سيًما على وجهه تظهر عالمات النبالة، له اأنف  رجاًل طوياًل وعري�سً
له  ابت�سمت  لالإعجاب،  ومثرًيا  لئًقا  مظهًرا  اأعطاه  مما  ومدبب  طويل 

وقالت:
جرنال اأنتوين، اأرجوك دعنا نكون غري ر�سميني، �سيكون الأمر اأخف  -

وطاأة، األ تعتقد؟
بادلها البت�سام وقال:

بالتاأكيد. -
ثم ا�ستطرد:

تبدين حزينة، هل يل اأن اأعرف ال�سبب؟ -
و�ساعدي  - اأوًل،  قي�سر  واحدة،  دفعة  لدي  الرجال  اأف�سل  مات  لقد 

الفرتة  يف  مفجعة  خ�سارتي  كانت  هيليو�س،  احلكيم  اليمنى  ويدي 
الأخرية.

عزائي ال�سديد لِك. -
�سكًرا لك. -
ا�سمحي يل اأن اأ�ساألِك �سوؤاًل؟ -
بالتاأكيد، تف�سل اأيها اجلرنال. -
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هل اأحببِت قي�سر؟ -
�سمتت قلياًل وقالت:

يف البداية كان قي�سر هو طوق النجاة يف بحر ميتلئ بالغرق، ومع  -
مرور الوقت اأ�سبح كزوجي واأنا كزوجته.

قن�سل روماين مع ملكة م�سرية، القانون مينع هذا؟ -
ا لي�س كمثل كل الرجال. - نعم بالتاأكيد، ولكن قي�سر اأي�سً

ثم �ساأل: ملاذا مل يح�سر قي�سرون معِك؟
هل �ساأح�سر ابني اإىل الأر�س التي اغتيل فيها اأبوه؟ -
األ تثقني بي؟ -
اأنتوين  - جرنال  يا  جيًدا  اأعرفك  ول  باأحد،  اأثق  ل  اأنا  احلقيقة  يف 

لأعطيك تلك الثقة التي تتحدث عنها.
ا ل اأثق بك، واأ�سك يف دعمك  قال: دعيني اأحتدث ب�سراحة، اأنا اأي�سً

لربوتو�س وكا�سيو�س واجلمهوريني يف اغتيال قي�سر.
اأنت تتهمني يف امل�ساركة يف اغتيال قي�سر؟ -

منها  تناول  اأنتوين.  مارك  من  واقرتبت  نبيذ  كاأ�َسي  و�سبَّت  األقتها 
الكاأ�س قبل اأن يقول:

نعم، هذا �سحيح. -
قالت وهي تلفُّ حوله يف دائرة بحركة بطيئة:

وملاذا �سوف اأفعل هذا براأيك؟ -
تختلف الدوافع... -
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قاطعته: وما دافعي؟
�سمت قلياًل ونظر يف عينيها الرماديتني نظرة طويلة فقالت:

�سُت نف�سي لق�سيتك، كنت مولعة بقي�سر، كنت �ساأكون ملكة  - لقد كرَّ
م�سر وروما، فما الذي يجعلني اأ�سحي بكل هذا؟

مل ينطق بكلمة، فاأكملت بعد اأن احت�ست من كاأ�س النبيذ:
هنا  - اأنت  وها  امل�ساعدة،  لتقدمي  اأ�سطويل  راأ�س  على  اأبحرت  لقد 

تتهمني بقتل قي�سر.
كل ما اأريد معرفته هو املوقف احلقيقي مل�سر وملكتها كليوباترا. -

قالت كليوباترا:
م�سر وكليوباترا تتبعان الن�سر اأينما ذهب، اأنت الآن امل�سيطر على  -

روما بعد فرار قتلة قي�سر، ماذا �سوف تفعل؟
�ساأن�سد النتقام. -
�سمعت اأن قي�سر قد ترك و�سية، �سحيح؟ -

قال مارك اأنتوين: نعم، هذا �سحيح.
وهل مت ذكري اأو ذكر ابنه قي�سرون يف تلك الو�سية؟ -
ل، لقد كتب قي�سر و�سيته قبل عبور الريبيكون، ول تاأملي اأن ي�سبح  -

قي�سرون اإمرباطور روما القادم.
ابت�سمت ثم قالت:

لي�س لدي اأي نية �سيا�سية لهذا. -
وما هي نواياك؟ -
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قالت: قي�سرون يقرتب من ثالث ال�سنوات، ل يعرف �سيًئا عن والده، 
ل  ال�سعب  اإن  اأبيه،  بالد  هنا يف  ما حدث  يفهم  اأن  على  ا  �سغري جدًّ اإنه 

يتقبله ويعتربونه جمرد نغل ولي�س ابًنا �سرعيًّا لغايو�س يوليو�س قي�سر.
وماذا تنتظرين من روما؟ -

اقرتبت منه قلياًل وقالت:
ل اأنتظر �سيًئا من روما، ولكن اأنتظر الكثري منك. -
وماذا تنتظرين مني؟ -
ا عن �سفة قي�سرون. - اإعالًنا عامًّ

ا يعني اأن قي�سرون ابن �سرعي  قال مارك اأنتوين: تريدين اإعالًنا عامًّ
لقي�سر؟ هذا يعني اأنه �سوف ي�سارك يف مرياث قي�سر مع اأوكتافيان ابن 

قي�سر بالتبني.
ل اأريد �سيًئا من مرياث قي�سر، جل ما اأريده العرتاف بابني كابن  -

�سرعي لقي�سر، ولي�س جمرد نغل.
قال: �ساأرى ما ميكنني فعله يف هذا ال�ساأن، ول تقلقي؛ اإن جي�س روما 
�سي�ستمر يف حفظ عر�س كليوباترا ابنة فليوباتور كما كان �سيفعل قي�سر.

اقرتبت منه حتى اختلجت الأنفا�س بالأنفا�س وقالت:
�سيكون هذا كافًيا... حتى الآن. -

ثم اجتهت اإىل عر�سها وجل�ست وقالت:
اأيها القن�سل  - اأن نتقابل جمدًدا  اإىل الإ�سكندرية، واآمل  اأجته  �سوف 

مارك اأنتوين.
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ِمثَل يوليو�س قي�سر من قبل، مارك اأنتوين قد وقع يف �سباك كليوباترا، 
ال�سحر  عن  ي�سمع  كان  قي�سر،  مع  فعلت  كما  عليه  ال�سحر  األقت  كاأنها 
اأنتوين  ي�سعر مارك  به يف �سدره. مل  في�سعر  الآن  اأما  القدمي يف م�سر، 
بالتحرك ومعه  اأ�سطولها  بداأ  قبل،  بداخله من  الفو�سى  بتلك  الفو�سوي 
كان يراقب من بعيد، لقد �سرقت منه �سيًئا ما ل ي�ستطيع حتديده. كان 
لقاًء �سريًعا ل يحتمل معاين عميقة، ولكن هناك �سيًئا ما، ي�سعر بهذا يف 
داخله؛ ذلك الع�سف الأنثوي العاتي يفتك به فتًكا، الآن يرى ملاذا اأحب 
قي�سر كليوباترا، هناك �سيء ما جذاب يف كليوباترا ل ي�ستطيع حتديده، 
لقد راأى اأجمل منها، ومل يتعلق باإحداهن من قبل، اأما تلك ف�سيء خمتلف 

متاًما ل يعرف حتديده، وظل م�سطرًبا حتى غابت �سفنها يف الأفق.

وقف مناٍد يف ال�ساحة العامة و�ساح باأعلى �سوته:
البن  - قي�سر  يوليو�س  اأوكتافيو�س  ِبا�سم  العظيم،  روما  �سعب  يا 

بتنفيذ  روما  اأهل  يا  لكم  يتعهد  قي�سر،  ليوليو�س  والوحيد  ال�سرعي 
و�سية اأبيه الراحل، هناك بند يف الو�سية مل يعرفه ال�سعب بعد، بند 
اأ�سر القن�سل مارك اأنتوين اأن يخفيه عن ال�سعب، وهو اأن يتم اإعطاء 
كل مواطن روماين حر وكل جندي مائة دينار يف يده، ويتعهد بهذا 

اأوكتافيو�س قي�سر.
يكن  مل  ال�سعب،  اإىل  نف�سه  لتقدمي  الأف�سل  الطريقة  تلك  كانت 
اأوكتافيو�س غبيًّا ول اأحمق، وبالتاأكيد مل يكن �سعيًدا باإدارة مارك اأنتوين 
اأموال قي�سر كالوا�سي، هو يعرف مارك اأنتوين جيًدا، اإنه متغري كاحلرباء، 
ولن يعطيه اأمواله ب�سهولة. كان يرى اأن مارك اأنتوين هو العدو احلقيقي 

الآن ولي�س بروتو�س اأو كا�سيو�س، لقد غرته اأموال قي�سر الطائلة.
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عندما �سمع مارك اأنتوين اخلرب الذي يرتدد على األ�سنة النا�س وعلى 
م�سامعهم يف ال�ساحات والأ�سواق ذهب غا�سًبا اإىل بيت اآْتَيا، طرق الباب 
يف ع�سبية وعندما َفتح اخلدم الأبواب دخل مندفًعا يف �سطط، ووجد يف 

طريقه اآْتَيا، ف�ساح:
هل �سمعِت ما فعله ابنك اللعني؟ -

مل تكن اآْتَيا تفهم مِل هو ثائر بهذه الطريقة الفو�سوية، فقالت:
ماذا فعل اأوكتافيان؟ -

يف  املنادون  انت�سر  لقد  اأموالهم.  العامة  اإعطاء  يريد  بغ�سب:  �ساح 
كتبها  التي  الو�سية  النا�س  م�سامع  على  يرددون  والأ�سواق  ال�ساحات 

قي�سر، كاملة بالبند الذي يعطي لكل مواطن مائة دينار.
يا لالآلهة! متى؟ اأوكتافيان من فعل هذا؟ -
نعم يا اأمي، لقد فعلُتها. -

قالها اأوكتافيان وهو يقرتب.
�سرخ مارك اأنتوين: ملاذا فعلَت هذا اأيها الفتى؟

اأنتوين.  مارك  بثورة  يتاأثر  الربود ومل  اإىل حد  كانت مالحمه هادئة 
اقرتب و�سب له كاأ�ًسا من النبيذ، وهو الذي مل يتجرعه من قبل، كانت 

تلك اأول مرة، فقال:
بيننا،  - الحتدام  لقد كنت خائًفا من هذا  فيك،  اأثق  ل  يف احلقيقة 

اأنت ترف�س اأن تعطيني اأموال قي�سر، لذا قد عينت حمامًيا، �سوف 
ي�ساعدك يف تخطي تلك الأزمات التي متر بها، من طمع وخيانة.

اأطلق �سحكة جمنونة عالية واأردف:
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طمع وخيانة. يا لالآلهة! -
�سوف  فماذا  قي�سر،  اأموال  اأعطيتك  اإن  ح�سًنا.  وا�ستطرد:  هداأ  ثم 

تفعل؟
قال بال تردد: �ساأحكم العامل.

�سحك مارك اأنتوين با�ستهزاء، فا�ستطرد اأوكتافيو�س:
لي�س  - واأعظم،  اأكرب  �سيء  اإىل  حتتاج  روما  روما؟  حتتاجه  ما  اأتعلم 

روما  ال�سعب،  مثل  وغا�سًبا  مت�سرًعا  ولي�س  املجل�س،  ك�سيوخ  جباًنا 
حتتاج اإىل قائد، واأنت اأبعد ما يكون عن هذا القائد.

ثم اأ�ساف: �ساأكون اأنا هذا القائد.
ازداد مارك اأنتوين يف �سحكه اله�ستريي وقال:

ح�سًنا اأيها القائد، اأرين كيف �ستعطي العامة اأموالهم، اأُق�سم بجميع  -
الآلهة اأنني لن اأعطيك فل�ًسا واحًدا من اأموال قي�سر.

ابت�سم اأوكتافيو�س واأردف:
لقد اأعطيت العامة اأموالهم بالفعل، لن اأنتظر حتى تعطيني اأموايل،  -

بحق الو�سية التي تركها قي�سر اأنا الوريث ال�سرعي لأمواله وعقاراته، 
واقرت�سُت على هذا الأ�سا�س اأمواًل من الدولة.

بغ�سب  قال  النهاية،  يف  الفتى  بهذا  ا�ستخف  اأنتوين  مارك  اأن  يبدو 
وكلمات تخرج من حتت ال�سرو�س: اأتتحداين؟

ل اأحتداك، لأنني ل اأراك. -
نحو  واندفع  خنجًرا  واأ�سهر  اأنتوين  مارك  عروق  يف  الدماء  فارت 
اأوكتافيو�س و�سع اخلنجر على رقبته وقال بغ�سب �سديد: »احذر مني يا 

فتى، احذر مني.«
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متنى لو جز عنقه يف تلك اللحظة، واأطفا اللهيب الذي ا�ستعل بداخله 
اآْتَيا  منه  اقرتبت  وثباته،  هدوئه  على  اأوكتافيو�س  حافظ  ينطفئ،  ول 

و�سرخت يف رجاء:
اأرجوك يا مارك اأنتوين، ابتعد عنه، اإنه �سغري ل يدري ماذا يفعل. -

اأبعد اخلنجر من فوق رقبته، ولإطفاء غ�سبه اكتفى بجرحه يف خده، 
انبثقت الدماء من وجه اأوكتافيان وهو يف هدوء يثري الغرابة. غادر مارك 
اأنتوين يف غ�سب، طلبت اآْتَيا ح�سور الطبيب يف احلال، يف هذه اللحظة 
اأمواله  اأن ي�سرتد  اأنه لن ي�ستطيع  اأوكتافيو�س عدوه احلقيقي، وعلم  علم 

من مارك اأنتوين بالتفاو�س اأو بالقانون.
ا اإىل الأحزاب القي�سرية والقوات  يف الليل اأعطى اأوكتافيو�س الأمر �سرًّ
اأحد وجهته،  يعلم  بال�ستعداد. مل يكن  فيالق وقوات قي�سر  املتبقية من 
خرج على راأ�س قواته �سوب جنوب كامبانيا، لأول مرة يرتدي اأوكتافيو�س 
الآن يخطط  هو  بالوراثة،  بحقه  اجلنود  واأتبعه  الروماين،  الدرع  قي�سر 
للذهاب اإىل �سديقه »ماركو�س فيب�سانيو�س اأغريبا«، يف مقاطعة كامبانيا 
بقواته القي�سرية هناك بالقرب من الغال، �سيكون بخري هناك، هو يعلم 
الطرق  ب�ستى  منه  التخل�س  اأنتوين  مارك  �سيحاول  روما  يف  بقي  لو  اأنه 
بامل�ساحنات  املليء  الوقت  هذا  يف  قرار  اأف�سل  رمبا  هذا  كان  املمكنة، 

ال�سيا�سية يف روما.

مقاطعة بيثينيا.
كان مرتبًكا، ي�سعر بالقلق واخلوف والقليل من الفخر امل�سوب بال�سك، 
كانت طعنته هي الطعنة القاتلة لقي�سر، هو يعرف قي�سر جيًدا، قي�سر 
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لن ميوت بطعنة عدو، اإن مات قي�سر ف�سيموت من طعنة �سديق، هكذا 
تاأبى  الكلمات براأ�سه يف دوائر �سرمدية  الأيام. تدور  قال له يف يوم من 
التبدد، كيف هو ال�سبيل اإىل اخلال�س؟ وهل اخلو�س يف غمار اخلطيئة 

يعترب طريًقا طوياًل للغفران؟
»لقد مات الطاغية.«

بال  والنذالة،  واجلنب  باخل�سة  ي�سعر  فلماذا  اإذن  لنف�سه،  قال  هكذا 
�سك هو بطل جمهوري نبيل، ن�سر اجلمهورية وقهر الديكتاتورية، ك�سبت 
لي�س  ولكن  قي�سر،  وخ�سر  نف�سه  فادحة، خ�سر  لكنه خ�سر خ�سارة  روما 
قي�سر  مات  حدث،  قد  حدث  ما  الآن،  الذات  وَجْلد  للتاأنيب  داٍع  هناك 
يخم�س  البقاء،  غريزة  على  الآن  تركيزه  ي�سب  اأن  يجب  الأمر،  وانتهى 
جمل�س  من  اإ�سداره  مت  الذي  العام  العفو  من  الرغم  على  �سدره  القلُق 

ال�سيوخ.
ا�ستطاع بروتو�س وكا�سيو�س ال�سيطرة على مقاطعة بيثينيا، وا�ستغالل 
اأن بروتو�س ما زال اإىل الآن يعترب �سيناتوًرا يف جمل�س ال�سيوخ، وا�ستطاعوا 
على  وال�سيطرَة  ورجال،  فيالق  �سراَء  واأثريائها  بيثينيا  ملك  مب�ساعدة 

املقاطعات املجاورة، منها باتارا ولي�سيا.
اإىل بروتو�س يف خمدعه، نظر  الفيالق وذهب  اأحوال  د كا�سيو�س  َتفقَّ

بروتو�س اإليه نظرة طويلة، فقال كا�سيو�س:
كيف حالك يا اأخي؟ -
ماذا تظن؟ -

قال كا�سيو�س: ملاذا اأراك متجهًما يا بروتو�س؟
نحن ملعونون يا كا�سيو�س -
ل، ل�سنا كذلك. -
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الكلمات  لقد �سمعت كل  لقد نظر يف عينيَّ قبل موته،  بروتو�س:  قال 
يا بني؟  اأن يقول يل: ملاذا؟ ملاذا  بها، كان يريد  اأن ينطق  يود  التي كان 
اأُق�سم اأنه كان يريد اأن ي�سرخ بها يف وجهي يا كا�سيو�س، كان يظن اأنني 
�سوف اأفديه بنف�سي عندما اقرتبت منه، راأيت يف عينيه دفًئا و�سالًما، اإل 
اأنني طعنته غدًرا، لالأ�سف مل اأكن البن الذي متناه يوًما، اأنا البن الذي 
طعن والده يف ظهره يا كا�سيو�س، اأنا خائن، جبان، رعديد، كان يحبني 
كابن له، كان ي�سعرين بالأمان، ل اأدري اأين كان عقلي واأنا اأغمد اخلنجر 

الذي اأهداه يل يف �سدره.
تتغري  الإن�سان،  يف  املتغرية  املبادئ  تلك  �سديدة،  بحرقة  يبكي  كان 
املبادئ يف حلظة مع غياب العقل وغياب العاطفة. يف حلظة ظن اأنه �سوف 
يحرر روما من ديكتاتور م�ستبد، اإل اأنه قد اأ�سر نف�سه داخل ق�سبان اللوم 

والندم والدموع والأوجاع، �ساح فيه كا�سيو�س:
لقد مات قي�سر يا بروتو�س. -
نومي  - يف  اأحالمي،  يف  يطاردين  كا�سيو�س،  يا  يطاردين  قي�سر 

وا�ستيقاظي، لقد قتْلنا رجاًل �سريًفا يا كا�سيو�س.
فعلنا؟  ماذا  اأتعلم  بروتو�س،  يا  ديكتاتوًرا  كان  قي�سر  كا�سيو�س:  قال 

لقد ن�سرنا اجلمهورية، نحن اأبطال وِفعُلنا كان فعاًل بطوليًّا.
جبناء  - اإل  يفعله  ل  دنيًئا  فعاًل  باخلطيئة،  مدن�ًسا  فعاًل  كان  لقد  ل، 

وخونة.
ل يهم ما تراه الآن، دعنا نواجه الواقع، ما حدث قد حدث، اإن كنت  -

اخلطوة  يف  نفكر  فدعنا  دنيًئا،  تراه  كنت  اإن  اأو  ا  بطوليًّ الأمر  ترى 
التالية.

�ساأل بروتو�س: ما و�سعنا احلايل؟
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لقد فر�سنا ال�سيطرة على املقاطعات املجاورة. يزداد عدد الفيالق  -
يوًما بعد يوم.

كم فيلًقا حتى الآن؟ -
ت�سعة فيالق، خم�سون �سفينة، ع�سرون األف رجل من امل�ساة وع�سرة  -

اآلف من الرماة، واألفان من البحارة.
هل �سيكون هذا كافًيا؟ -

ا للعودة اإىل روما. قال كا�سيو�س: نعم، �سيكون هذا كافًيا جدًّ
قالها ثم ربَّت على كتفه بابت�سامة ياأمل اأن يطمئن بها قلب بروتو�س.

  

بعد عام...

43 ق.م

يف امل�ساء ا�ستدعى مارك اأنتوين �سي�سرو، وح�سر الأخري متخوًفا وقِلًقا، 
ما يحدث تلك الأيام جدير بزعزعة قلوب اأعتى الرجال، كان �سي�سرو الآن 
يقوم بقيادة املجل�س، هو الأكرث حكمة والأكرث خربة، وكان �سيوخ املجل�س 
يتبعونه يف كل ما يقوله ويثقون يف قراراته ثقة عمياء، عندما دخل �سي�سرو 
اإىل مارك اأنتوين كان جال�ًسا ينتظر، جل�س �سي�سرو اأمامه، ف�سب خادم 

اأنتوين كاأ�سني من النبيذ واألقى اإىل �سي�سرو نظرة وقال:

تف�سل. -
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تناول �سي�سرو كاأ�س النبيذ ورمق مارك اأنتوين بنظرة �سك واأردف:

ماذا هناك اأيها القن�سل؟ -

ابت�سم مارك اأنتوين وقال:

كيف حال املجل�س الآن يا �سي�سرو؟ -
بخري. -
اأثق اأنك �سوف تقود املجل�س قيادة ح�سنة. -

قال �سي�سرو بابت�سامة: �سكًرا، اأيها القن�سل.

يف الفرتة الأخرية مرت روما بظروف ع�سيبة، منذ اغتيال قي�سر  -
�سة اإىل خماطر عدة، وكانت عر�سة للفو�سى من حروب  وروما معرَّ

الع�سابات وانت�سار الفو�سى يف كل مكان.
�سحيح، اأيها القن�سل. -

قال ماركو�س بعد اأن جترع كاأ�س نبيذه:
لقد اقرتبت فرتة حكمي كقن�سل من النتهاء، لي�س يل رغبة يف اأخذ  -

فرتة اأخرى، اأريد �سيًئا اآخر.
�ساأل �سي�سرو يف توج�س:

ماذا تريد؟ -
اأريد حكم مقاطعة. -

قال: مقاطعة. اأي مقاطعة؟
اأردف مارك اأنتوين: بالد الغال.

الغال؟ -
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نعم، الغال. -
لن ير�سى املجل�س باأن حتكم مقاطعة �سخمة كالغال ب�سكل م�ستقل. -

ا للمجل�س، اأنا اأحدثك اأنت الآن يا  قال مارك اأنتوين بلهجة غا�سبة: تبًّ
�سي�سرو، اأما املجل�س فِخراف تتبعك اأينما تذهب.

ل اأ�ستطيع اأن اأ�سمح اأن يتكرر ما حدث مع قي�سر. -
قال مارك اأنتوين بابت�سامة:

افعل ما يحلو لك، لكنك �سوف تندم يف النهاية. -
قال �سي�سرو: هل تلقي عليَّ التهديدات؟

نعم، اأنت �سديد املالحظة. -
يف  النظر  ليعيد  كافية  اأنتوين  مارك  وتهديدات  خائًفا،  �سي�سرو  كان 

راأيه قال:
ح�سًنا، دعني اأرى ماذا اأ�ستطيع اأن اأفعل. -

قال بابت�سامة: كنت اأعلم اأنك عاقل يا �سي�سرو.
خرج �سي�سرو من عند مارك اأنتوين متجهًما وم�ستاًء ب�سدة، كان يتمنى 
بالغ�سب  ي�سعر  كان  املتطاول،  ال�سافل  هذا  موؤخرة  يف  خنجًرا  غمد  لو 
اأحدهم خنجًرا على  العارم، ويف حلظة اقرتب منه ثالث رجال، وو�سع 

رقبته، وقال اآخر:
تعاَل معنا دون جلبة. -

قال �سي�سرو يف تردد: ح�سًنا ح�سًنا، اأرجوك، �سوف اأفعل ما تاأمر.
ثم و�سع الرجل الثالث غمامة على عينيه وو�سعوه يف عربة، وحتركت 
اأن  الظن  اأغلب  كان  بال�سوط،  احل�سان  الرجل  لفح  حني  �سريًعا  العربة 
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هذه الأفعال من مارك اأنتوين، ولكن ملاذا؟ ومل يتحدث الرجال ولو كلمة 
حتى يتنباأ من وراء هذا الفعل الدينء، بعد �ساعة توقفت العربة وحتركوا 
اإىل حدٍّ  اأجل�سوه على مقعد، كان مقعًدا مريًحا  العينني حتى  به مغم�س 
اأزيحت الغمامة من على عينيه، فتح عينيه ببطء، كان  ما، وبعد حلظة 
يجل�س اأمامه �ساب يف عقده الثاين، بنيُّ ال�سعر، لون عينيه اأ�سَود منطفئ، 
يعرف  ول  ال�ساب،  هذا  يعرف  ل  مرتبًكا،  �سي�سرو  كان  الطول،  متو�سط 

ماذا يريد، اقرتب منه هذا ال�ساب و�سب له كاأ�ًسا من النبيذ وقال:
اأعتذر على تلك الطريقة التي ح�سرت بها اأيها ال�سيناتور. -

قال �سي�سرو: مع من اأحتدث؟
قال ال�ساب: ماركو�س فيب�سانيو�س اأغريبا يف خدمتك �سيدي ال�سيناتور.

وماذا تريد؟ -
ل يهم ما اأريد، بل ما يريد �سيدي. -

م�ساعدة  اإىل  نحتاج  نحن  معك،  يتعاون  اأن  �سيدي  يريد  اأ�ساف:  ثم 
بع�سنا البع�س.

كلي اآذان م�سغية. -
جيد. -

ثم ا�ستطرد:
نحن  - اأنتوين،  مارك  عند  كنت  هنا  اإىل  تاأتي  اأن  قبل  اأنك  يل  يبدو 

بحقيقة  علم  على  الآن  اأنت  بالتاأكيد  �سيدي،  يا  فرتة  منذ  نراقبك 
اأنتوين  مارك  يريد  ما  نعلم  ونحن  الفا�سدة،  اأنطونيو�س  ماركو�س 
فعله، ونعلم ماذا يريد منك اأن تفعل، لدينا جوا�سي�س يف كل مكان، 

لدينا كل اأخبار املدينة و�سيوخ املجل�س.
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ثم اأ�ساف: يريد مارك اأنتوين اأن يحكم الغال، �سحيح؟
قال �سي�سرو باندها�س: نعم، هذا �سحيح.

ما راأيك؟ -
هذا الوقح هددين. -

�ساأل ماركو�س فيب�سانيو�س:
نعم، هل �ستقدم له ما يريد؟ -

فكر �سي�سرو قلياًل وقال: يف احلقيقة ل اأعرف.
وهنا �سوف تكون اأكرث امتناًنا لقبول عر�س �سيدي للم�ساعدة. -
كيف �سيقدم �سيدك امل�ساعدة؟ -

قال اأغريبا: لديكم م�سلحة م�سرتكة، اأو بالأحرى حتاُلف م�سرتك.
حتالف م�سرتك. �سد من؟ -
مارك اأنتوين. -

اأردف ب�سيء من ال�ستهزاء:
ومن �سيدك القادر على مواجهة قن�سل روما؟ -
�سيدي هو قي�سر. -

ريقه  وابتلع  اعتدل  ال�سم،  اأغريبا  نطق  بالتوتر عندما  �سي�سرو  �سعر 
وقال:
لقد مات قي�سر. -

قال اأغريبا: �سيدي غايو�س اأوكتافيو�س قي�سر حي يرزق.
اأردف �سي�سرو باندها�س:
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اأوكتافيو�س. وريث قي�سر؟ -
بلى، �سيدي ال�سيناتور. -

قال �سي�سرو: كيف �سيقدم ذلك ال�سبي امل�ساعدة يل؟
اأَر  - مل  عظيم  رجل  اأوكتافيو�س  ال�سيناتور،  اأيها  ا  �سبيًّ لي�س  �سيدي 

له مثياًل يف فل�سفته وحكمته، لقد جمع جي�ًسا كبرًيا، وهناك جنود 
قدامى واأحزاب قي�سرية حتت اأمره.

جي�س. هل الرجال يتبعون اأوكتافيو�س �ساحب الت�سعة ع�سر عاًما؟ -
اأردف اأغريبا بابت�سامة:

ل�سجاعته  - الرجال  يتبعه  قي�سرية،  دماء  ت�سري  �سيدي،  عروق  بني 
ونبله، وبالرغم من �سغر �سنه فاإن الرجال يحرتمونه.

وكيف اأ�ستطيع اأن اأقدم امل�ساعدة؟ -
قالها �سي�سرو وهو يفكر يف تقدمي امل�ساعدة بالفعل.

يريد مارك اأنتوين احل�سول على الغال، �سحيح؟ -
اأجاب: نعم، �سحيح.

اإذن اأُعطيه ما يريد. -
بحق الآلهة وبعد ذلك؟ -
يريد �سيدي اإلقاء الطعم ملارك اأنتوين اأوًل. -
وبعد اأن يبتلع الطعم؟ -

ا  عدوًّ اأنتوين  مارك  �سيعترب  الغال،  من  اقرتابه  عند  اأغريبا:  اأردف 
اأر�سل  جيًدا  حمبوًكا  الأمر  وليكون  املجل�س،  من  باأمر  الرومانية  للدولة 

بع�س القوات من قوات جمل�س ال�سيوخ وراء مارك اأنتوين ليحاربوه.
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وبعد ذلك؟ -
اأترك الأمر ل�سيدي بعد ذلك. -
قال �سي�سرو بقلق: هذا اأمر خطري، اإن ف�سل... -
قاطعه اأغريبا: ل، لن يف�سل. -
ابت�سم �سي�سرو وقال: ح�سًنا، اأنا موافق. -
ا �سيء اآخر. - جيد، هناك اأي�سً
ماذا؟ -
يريد �سيدي اأوكتافيو�س اأن تدعمه عند جمل�س ال�سيوخ. -

قال �سي�سرو بتململ: جميعهم يريدون هذا.
�سيدي خمتلف عن جميعهم. -
يف ماذا؟ -

كل  وله  اجلميع،  عن  خمتلفة  ا�سرتاتيجية  له  �سيدي  اأغريبا:  قال 
املقومات التي يتمتع بها القائد؛ ذكي، فيل�سوف، حمارب، ملهم، وقيادي، 

وو�سيم.
عقد حاجبيه وقال: و�سيم؟

نعم، و�سيم. -
ح�سًنا، �سوف اأنظر يف الأمر. -

اإن  اأنتوين،  التخل�س من مارك  الآن  فيه  يفكر  ما  �سي�سرو وكل  قالها 
اأنطونيو�س  ي�سمى مباركو�س  ما  ينتهي  ف�سوف  له،  التخطيط  ما مت  جنح 

اإىل الأبد، و�ستنعم روما اأخرًيا بال�سالم وال�ستقرار.
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�سوب  فيالقه  راأ�س  على  اأنطونيو�س  ماركو�س  خروج  من  اأ�سبوع  بعد 
الآذان  كل  للمجل�س،  الوا�سعة  القاعة  منت�سف  يف  �سي�سرو  وقف  الغال، 
انتبهت ملا �سوف يقوله �سي�سرو احلكيم، قال ب�سوت عاٍل اخرتق م�سامع 

كل اجلال�سني من �سيوخ املجل�س:
اإن اجلمهورية على حافة النهيار، الآن يف �سمال الغال، افتعل اخلائن  -

مارك اأنتوين ح�ساًرا ع�سكريًّا حول مدينة ميوتنا وفورم غالورم، يا 
ولن  روماين  مواطن  واأنا  الكلمة،  مبعنى  كارثة  اإنها  كارثة!  من  لها 
اأ�سمت على هذه املهزلة، لقد اأر�سلت قوات ع�سكرية بقيادة القادة 
هريتو�س وبان�سا لردع هذا املتطاول، الآن اخلال�س �سوف ياأتي، �سوف 
ياأتي مب�ساعدة اأوكتافيان قي�سر، �ساب ميتلئ باحلما�س والقوة، لي�س 
لدينا اأي مثال اأكرث تاألًقا عن التقوى التقليدية بني �سبابنا اإل ويتم 
اأوتي  ما  بكل  اجلمهورية  ي�ساند  هو  قي�سر،  وريث  اأوكتافيو�س  ذكر 
من قوة، �سوف ين�سم اإلينا يف حربنا بفيالقه لن�سحق اخلائن مارك 

اأنتوين.
خطبته  وترددت  ال�سيوخ،  عروق  يف  الدماء  �سي�سرو  خطبة  األهبت 
قوات  كانت  الأثناء  هذه  يف  العامة،  م�سامع  على  والأ�سواق  ال�ساحات  يف 
املجل�س  بقوات  وبان�سا  هريتو�س  عليه  هجم  تعاين،  اأنطونيو�س  ماركو�س 
من اخللف ومن الأمام اندفعت قوات قي�سرية بقيادة ماركو�س اأغريبا، 
قائد قوات اأوكتافيو�س قي�سر، وكان الن�سر للقوات القي�سرية، وانهزمت 
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قوات مارك اأنتوين الع�سكرية، جمع بقايا رجاله وفر اإىل ال�سمال القار�س، 
اأ�س�س ماركو�س مع�سكًرا يف اجلبل ومترت�س فيه قبل الهطول الأول للثلوج، 
اأن يجمع �ستات جنوده ويعود بهم يف الربيع، حيث �سي�ستطيع  كان ينوي 
اأن يجمع قوات اأكرث والعودة بها اإىل روما، كان منهزًما ويكره اأن ي�ست�سلم 
ى هزمية �ساحقة من فًتى كان ي�ستطيع  اأو يقدم �سروًطا، فهو يرى اأنه َتلقَّ

�سحقه بيديه املجردتني بالأم�س، والآن هذا الفتى قد هزمه �سر هزمية.
اأنتوين من الغال اإىل روما �سريًعا، مل يكن  تطاير خرب هزمية مارك 
يت�سور اأحد اأن اأوكتافيو�س ال�سغري �سوف يتغلب على اجلرنال ماركو�س 
اأنطونيو�س، الفتى اأعطى الرجل در�ًسا قا�سًيا، هكذا ردد النا�س يف روما، 
كان الن�سر الكبري واملجد الأكرب لأوكتافيو�س قي�سر بعد موت هريتو�س 
وبان�سا، وا�ستطاع اأن يجمع بني قواته القي�سرية وقوات هريتو�س وبان�سا 
يف �سفوف واحدة حتت لوائه، عاد اأغريبا بالقوات بعد املعركة اإىل مع�سكر 
ا. وما اأ�سبه اأوكتافيو�س بقي�سر.  اأوكتافيو�س، ما اأ�سبه اليوم بالبارحة حقًّ
من  اأذكى  اأوكتافيو�س  كان  املرة  تلك  يف  ولكن  نف�سه،  يعيد  الزمان  كاأن 

ا اأكرث منه ع�سكريًّا، قال له اأغريبا: قي�سر، و�سيا�سيًّ
ماذا �سوف تفعل يا اأوكتافيو�س بعد الن�سر يف ميوتنا؟ -

اأوكتافيان  له  العادة، هدوًءا يقرتب من الربود، نظر  كان هادًئا كما 
وقال:
ما راأيك يا �سديقي اأغريبا؟ -

قال اأغريبا: العودة اإىل روما؟
نعم، يبدو هذا �سحيًحا. -
ولكن هل �سيتبعك اجلنود؟ -
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�سيفعلون، كما فعلوا مع اأبي، فقط يحتاجون اإىل خطبة تلهمهم. -
انت�سب وخرج من خمدعه، اأدى اجلنود التحية الع�سكرية وا�سطفوا 
يف نظام، ركب �سهوة ح�سانه يف خفة، رمق �سفوف جنوده و�ساح ب�سوت 

قوي:
اأيها اجلنود، لقد قمنا بعمل رائع اليوم، اليوم انك�سر مارك اأنتوين  -

اإىل الأبد، وفرَّ كاجلبان اإىل ال�سمال، يقولون اإن اجلنود ل ُيذكرون يف 
التاريخ ول يكون ذكر اإل للملوك، واليوم اأنا جندي معكم، ما فعلناه 
اأيادي قذرة مثل ماركو�س  اأنقذنا اجلمهورية من  اليوم عظيم، لقد 
اأنطونيو�س، اليوم اأيها الرجال �سوف تكونون اأثرياء، املال وال�سلطة 
حت�سلون  و�سوف  معي  كونوا  الإن�سان،  يريده  ما  كل  هذا  واملجد، 
عليهم، �سوف نتجه جنوًبا �سوب روما، دعونا نطهر روما من الآثام 

ونتجه نحو اخلال�س الأبدي، فهل اأنتم معي؟
رددوا: يحيا قي�سر، يحيا قي�سر.

على الرغم من �سنه ال�سغرية؛ ت�سعة ع�سر عاًما، فاإنه اكت�سب احرتام 
الرجال ووفاءهم، كان يبدو واثًقا من نف�سه اإىل اأبعد حد، هادًئا، ومتزًنا، 
غري فو�سوي ومنظًما، كان ميلك العديد من ال�سفات التي توؤهله اأن يكون 

قائًدا.
حتركت اجلحافل جنوًبا �سوب روما، ومترت�س عند احلدود الرومانية 
ومل ي�ساأ الدخول اإىل روما بقوات ع�سكرية بغتة، كان اأذكى من هذا، وكان 
عن�سر املفاجاأة �سلبيًّا يف تلك احلالة، واأر�سل �سديقه اأغريبا لي�ستدعي 

�سي�سرو، وبعدها باأيام ح�سر �سي�سرو اإليه.
اأوكتافيو�س،  اأمام  �سي�سرو  وان�سحب، جل�س  نبيذ  كاأ�َسي  �سب اخلادم 
ذلك ال�سبي الذي يلقبه عامة روما الآن بـ »ديفو�س قي�سر«، ويعني قي�سر 
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الإله اأو �سبح قي�سر. كان فًتى هادًئا ووديًعا بعيًدا متاًما عن و�سفه كاإله اأو 
�سبح، نظر له �سي�سرو وقال:

كان ن�سًرا رائًعا يف ميوتنا. -
ابت�سم اأوكتافيو�س وقال:

�سكًرا لك اأيها ال�سيناتور، عزائي ال�سديد يف هريتو�س وبان�سا. -
نعم، كانوا رجاًل جيدين. -

ثم اأ�ساف �سي�سرو:
كابو�س  - من  خل�ستني  لقد  ا،  جدًّ لك  ممنتٌّ  اأنا  نف�سي،  عن  بالنيابة 

مزعج ل ينفك ينتهي، ا�سمه مارك اأنتوين.
قال اأوكتافيو�س: اآمل اأن يكون الأمر كافًيا اأيها ال�سيناتور.

توقف �سي�سرو عند كلمات اأوكتافيو�س، كانت كلمة ت�ستدعي التفكري، 
وت�ساءل يف �سك:

كافًيا!... لأي اأمر؟ -
طاملا كان �سي�سرو يوؤمن اأن ل �سيء جماين، لقد قدم اأوكتافيو�س خدمة 
اإليه، ولكن كان ي�سعر بالتوج�س من مطالب اأوكتافيان املجهولة، هو يعلم 
اأن الدماء التي ت�سري بني عروقه لي�ست دماًء عادية، والدماء القي�سرية 

دائًما ما تطلب املزيد من ال�سلطة والقوة.
قال اأوكتافيان:

�سيدي ال�سيناتور، اأعرفك جيًدا منذ ال�سغر، �سي�سرو اأغنى الرجال  -
اأبعد  اإىل  وانتهازي  متقلب،  طموح،  ذكي،  الإطالق،  على  روما  يف 
َفَقَد  التي  الع�سور  كل  يف  البقاء  ا�ستطعت  �سيدي  يا  اأنت  احلدود. 
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فيها الآلف حياتهم، ع�سر �سول، ثم بومبايو�س، ثم قي�سر، ع�سور 
اإل متملق  متتلئ بالنزاعات واحلروب الأهلية، ل ي�ستطيع فعل هذا 
ي�ستطيع اأن يغري لونه يف كل حلظة، ول ت�سئ فهمي، اأنا اأحرتم غريزة 

البقاء عندك.
قال �سي�سرو: هل حتاول اإهانتي؟

احلقيقة لي�ست اإهانة، دعنا نتحدث ب�سراحة، هال فعلنا هذا؟ -
اأنا اأ�ستمع. -
ول  - تردد،  بال  تنفذها  اأن  عليك  التي  الأمور  بع�س  اأعطيك  �سوف 

�سوؤال.
ما هي؟ -
ى من فيالقه، اأريدك اأن  - مارك اأنتوين، لقد ع�سكر يف ال�سمال مبا َتبقَّ

تر�سل له اجلرنال ماركو�س ليبيدو�س ببع�س القوات الع�سكرية، هو 
�سديق قدمي لأبي قي�سر، قي�سريٌّ حتى النخاع.

ت�ساءل �سي�سرو: ثم؟
دع ليبيدو�س ي�سنع حتالًفا مع مارك اأنتوين. -

�سمت �سي�سرو قلياًل، كان مرتبًكا ول يفهم �سيًئا مما قاله اأوكتافيو�س:
حتاُلًفا؟ مارك اأنتوين الآن عدو للدولة الرومانية باأمر منك، فلماذا  -

تريد اأن ت�سنع معه حتالًفا؟
اأخربتك، ل ت�ساأل. -

قال �سي�سرو: ح�سًنا، �سوف اأرى ما ميكنني فعله.
مل اأنتِه من كالمي. -
اأكمل. -
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قال اأوكتافيو�س بعد اأن ارت�سف كاأ�س النبيذ:
الربيربيتور  - �سلطة  واأريد  املجل�س،  يف  القن�سل  كر�سي  اأخذ  اأريد 

اإمربيوم، لتكون قيادتي للجنود �سرعية.
قال �سي�سرو بحنق:

قيادة  - وتريد  قن�ساًل؟  ت�سبح  اأن  تريد  تقوله؟  الذي  ما  الآلهة  بحق 
تنق�سك  عمرك،  من  ع�سرة  التا�سعة  يف  فًتى  اأنت  كحاكم؟  روما 

اخلربة وتنق�سك العالقات.
ولكن معي جي�س  - ما قلت،  لي�س معي كل  ال�سيناتور،  اأيها  اأنت حمقٌّ 

كما  ع�سكرية  بقوات  روما  دخول  اأريد  ول  الرومانية،  احلدود  على 
فعل قي�سر، اإن رف�ست عرو�سي، فاإن اخليارات تنفذ من اأمامي، ول 
يبقى يل اإل اأن اأدخل اإىل روما كفاحت اأو غاٍز ل فرق، و�سدقني حني 
كاأبي  بالرحيم  اأنا  ول�ست  الأمر،  كلف  مهما  بها  اأفوز  حرًبا  اأخو�س 

قي�سر.
اربدَّ وجه �سي�سرو وُبهت بعد كلمات اأوكتافيو�س ال�سارمة، فا�ستطرد 

اأوكتافيو�س:
قدمني اإىل �سيوخ املجل�س باإحدى خطبك الرائعة، فاأنت الآن حاكم  -

املجل�س، ولو دعمني �سي�سرو احلكيم، فلن يعار�س اأحد.
اأن  - ويحاول  اأوكتافيو�س  اإىل  ي�ستمع  اأن  اإل  اآخر  خيار  اأمامه  يكن  مل 

يتفادى اأي فعل غبي اأو متهور، فقال:
ح�سًنا اأيها القن�سل، كما تاأمر. -

يف الغال ل يوجد اإل الثلوج والندم، ويف خالل �سنة ون�سف يف مع�سكر 
مغلق، كان م�سدر غذائهم الوحيد هو ال�سيد يف الغابات، �سيد الأرانب 
والأيائل والغزلن، واأحياًنا الطيور. انت�سرت يف املع�سكر رائحة اأيل م�سوي، 
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كان هو يف خمدعه، ثماًل، م�ستًتا، �سائًعا، �سبَّت نريان الك�سل واخلمول يف 
ج�سده، ي�سرب النبيذ واخلمر حتى يرمتي متعًبا على �سريره اأو حتى على 
حليته  طالت  بتغريه،  كفيلة  مرت  التي  ال�سنوات  كانت  فرق.  ل  الأر�س، 
واأ�سبحت كثيفة وكثة، اأ�سبح كئيًبا قلياًل واأكرث جدية، كان اجلو قار�ًسا، 
وقف ما تبقى من كتائبه وجنوده حتت الثلوج يرتدون فوق اأكتافهم فرًوا 
ال�ستاء  دخول  قبل  ودبغها  و�سلخها  ا�سطيادها  مت  مفرت�سة،  حليوانات 
وهطول الثلوج، ويف حلظة كان هناك جلبة خارج املع�سكر، كانت هناك 
الهواء  يف  رفرفت  ورايات  اجلنود  من  و�سفوف  وعربات  تقرتب  كتائب 
اإميليو�س ليبيدو�س« من على �سهوة  ل اجلرنال »ماركو�س  العا�سف، ترجَّ
فر�سه، كان رجاًل يف عقده اخلام�س، ق�سرًيا قلياًل مع وجه حازم ومالمح 
�سارمة، اقرتب من املع�سكر ورافقه جمموعة من اجلنود حلرا�سته، خرج 
الوقت حتى  اأخذ قلياًل من  اإليه نظرة،  واألقى  اأنتوين من خمدعه  مارك 
ا�ستعاد جزًءا من تركيزه، �سيَّق عينيه حتى يرى َمن هذا، وبعد حلظات 

من التيه قد عرف اأخرًيا، اقرتب منه وقال:
جرنال ليبيدو�س؟ ما الذي اأح�سرك هنا؟ -

قال ليبيدو�س: هل �سنتحدث هنا؟
فاأردف مارك اأنتوين:

بالتاأكيد ل، فاجلو قار�س، تعاَل بالداخل. -
وكان  الطعام،  اخلدم  لهم  واأح�سر  اأنتوين،  مارك  خمدع  اإىل  دخلوا 

حلم الأيل واخلبز مع النبيذ، قال ليبيدو�س:
كيف حالك يا �سديقي بعد هذا الوقت الطويل؟ -

ابت�سم مارك اأنتوين ابت�سامة باهتة واأردف بنربات ا�ستهزاء:
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كما ترى، لي�س هناك اأف�سل من هذا. -
قال ليبيدو�س يف نربات ميلوؤها اللوم:

كيف تعي�س اأيها اجلرنال و�سط هذه القمامة؟ -
الوقت كاٍف ليجعلك تاألف اأ�سياء مل تتخيل يوًما اأنك �سوف تاألفها. -

قال ليبيدو�س: بحق الآلهة، ما الذي حدث لك؟
تغريت، كل �سيء يتغري. -

قال ليبيدو�س: لقد كنت قن�سل روما.
ومل اأعد بعد الآن. -

ثم �ساأل: ما الذي اأح�سرك الآن؟
املجل�س. -

قالها ليبيدو�س و�سرب من كاأ�س النبيذ.
ا للمجل�س، لقد ن�سبوا يل كميًنا. �ساح اأنتوين: تبًّ

املجل�س يحافظ على اجلمهورية. -
�ساأل ماركو�س بحنق:

وماذا يريد املجل�س اللعني الآن؟ -
حتاُلًفا. -

قال مارك اأنتوين بده�سة: حتاُلًفا؟
نعم، حتاُلًفا �سريًّا، ل يجب اأن يعلم اأحد عنه �سيًئا. -

ابت�سم مارك اأنتوين وقال: مكيدة؟ اأ�سعر بها.
كما تقول، هي املكيدة. -
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�ساأل ماركو�س:
�سخ�س  - مع  التحالف  يريد  ومن  ومكيدة �سد من؟  مع من؟  حتاُلًفا 

منهزم مثلي؟
« فيالق م�ستتة، حتتاج اإىل الطعام والذهب،  - لديك هنا اأكرث من »�ستِّ

واأنت لن ت�ستطيع اإطعامها اأو الدفع لها.
هذا �سحيح. -

قال ليبيدو�س:
�سوف اأ�ساندك، �سوف اأدفع اإىل فيالقك، و�سوف اأطعمهم. -
واملقابل؟ -
عليك بال�سرب، الذي يريد التحالف معك يرف�س ك�سف هويته الآن. -

اأطلق مارك اأنتوين �سحكة وقال:
اأهي اأحجية؟ -
ل، ولكن كل �سيء يف وقته املنا�سب. -

قالها و�سب كاأ�س نبيذ اأخرى، كان مارك اأنتوين مت�سكًكا ومرتدًدا من 
ليبيدو�س، كان الأمر مريًبا اإىل حدٍّ ما، ولكنه يف النهاية يحتاج اإىل فر�سة 
كمن  ليبيدو�س  وكان  املدوي،  �سقوطه  بعد  النهو�س  لي�ستطيع  �سئيلة  ولو 

األقي له طوق جناة يف اأمواج متالطمة بال هوادة.

�ساد ال�سمت بني �سيوخ املجل�س عندما وقف �سي�سرو معلًنا عن حدث 
ب اجلميع الكلمات التي �سوف تنبثق من فم �سي�سرو احلكيم  عظيم. َترقَّ
بعد حلظات قليلة. اأثار دخول قوات اأوكتافيو�س الع�سكرية اإىل روما �سجة 
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اإىل  قي�سر  وريث  اأوكتافيو�س  بعودة  الفرح  ميلوؤهم  العامة  كان  كبرية، 
روما، ولكنَّ للنبالء خوفهم وحذرهم كالعادة، قال �سي�سرو:

تاريخ  - يف  عظيًما  يوًما  يكون  �سوف  اليوم  املبجلون،  الأع�ساء  اأيها 
روما، منذ عهود ونحن ناأمل لروما اخلال�س، مروًرا بعهد �سول اإىل 
عهد احلكم الثالثي الأول، بني يوليو�س قي�سر وبومبايو�س ماجنو�س 
وماركو�س كرا�سو�س، والآن بعد كل هذا الوقت، دعونا ن�ساأل �سوؤاًل، 
مواطن  كل  بها  يحلم  كلمة  اخلال�س،  بالفعل؟  اخلال�س  نن�سد  هل 
روماين منذ قرون، من العامة اأو من النبالء اأو حتى الكهنة والأحبار. 
ا رمبا قد �سمعتم عنه جميعكم، هو َمن  اليوم �سوف اأقدم لكم �سخ�سً
ال�سن،  هو �سغري يف  ال�ستبداد،  براثن  على اجلمهورية من  حافظ 
يف  قن�سل  اأ�سغر  جعله  ما  النبيلة  ال�سفات  من  يحمل  ولكنه  نعم، 
تاريخ روما باأ�سرها، ويحمل من الذكاء ما يكفي لإدارة الدولة، ومن 
لكم،  م  اأقدِّ الرومانية؛  الدولة  جرنالت  اأعتى  به  ي�ساهي  ما  القوة 

غايو�س اأوكتافيو�س قي�سر.
وظل اجلميع يرمق اأوكتافيو�س وهو يقرتب من مقعد القن�سل بخطوات 
هادئة، وارتفع الت�سفيق بني اجلال�سني. جل�س اأوكتافيو�س على املقعد ورفع 

يده، فَخَفَت الت�سفيق احلاد رويًدا رويًدا حتى انعدم.
قاعة  لفح  الذي  املطبق  ال�سمت  من  حلظات  بعد  اأوكتافيو�س  قال 

املجل�س:
املجل�س وقف  - اأر�س هذا  ب�سدة، هنا، يف  ماألوًفا يل  اليوم  يبدو هذا 

تاريخها،  روما على مر  اأعظم رجال  الإطالق،  الرجال على  اأعظم 
روما  بناء  يف  اآماله  عن  يحدثكم  قي�سر  يوليو�س  غايو�س  وقف  هنا 
ث عنها الفال�سفة، وها  جديدة، مدينة اأفالطونية فا�سلة طاملا حَتدَّ
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التي وقف عليها  اأقف على تلك الأر�س  اأيها الأعزاء،  اليوم  اأنا هنا 
اأبي، واأجل�س على املقعد الذي جل�س عليه، اأنا اأفكر يف فرتة حكمي 
كقن�سل اأن اأعرب بروما اإىل حقبة جديدة، حقبة خمتلفة يف كل �سيء؛ 
العدالة، املجل�س، ال�سعب، كل �سيء يجب اأن يتغري ليتنا�سب مع تلك 
احلقبة اجلديدة. اأنتم اأيها ال�سيوخ، النبالء، الأغنياء، هل اأنتم معي 

لبناء تلك احلقبة اجلديدة؟
طفق ال�سيوخ يف الت�سفيق احلاد، حتى اأ�ساف اأوكتافيو�س:

منذ �سنني اقرتف هذا املجل�س خطاأً فادًحا عندما مت اإ�سدار عفو تام  -
اإىل قتلة قي�سر، يا للوقاحة! كيف يتم غفران اخليانة؟ وهذا اأول اأمر 
يل كقن�سل، اأنا اأعترب كالًّ من بروتو�س وكا�سيو�س اأعداًء للجمهورية 

الرومانية.
كانت كلماته مفاجئة للجميع، مقلقة ل�سي�سرو؛ لأن كا�سيو�س وبروتو�س 
ليتم  املجل�س  �سيوخ  على  َمن �سغط  وهو  القدامى،  �سي�سرو  اأ�سدقاء  من 
اإ�سدار هذا العفو العام، ومل يكن يف خميلته اأن اأوكتافيو�س �سوف يثري هذا 
املو�سوع جمدًدا بني اجلموع وال�سيوخ. �سعر �سي�سرو بالغ�سب والهزمية، 
ذلك ال�سيخ املخ�سرم قد احتال عليه �سبي يف التا�سعة ع�سرة من عمره، 
ولديه  قن�ساًل  اأ�سبح  الع�سكرية،  بقواته  روما  اأوكتافيو�س  دخل  قد  الآن 
لوقت معني  لروما  بدياًل  والتي جتعله حاكًما  اإمربيوم،  بريربيتور  �سلطة 
يريد  كان  كاإمرباطور، كما  روما  ليحكم  الكايف  الوقت  الزمن، ذلك  من 
يوليو�س قي�سر اأن يفعل يف وقت ما، �سعر اأنه قد �سنع ديكتاتوًرا اآخر، لكن 
ه، يختلف عن �سول ويختلف عن قي�سر  هذا خمتلف بالرغم من �سغر �سنِّ

كذلك، قد جمع دهاء ال�سيا�سة والقوة الع�سكرية يف اآن واحد.
ا�ستطرد اأوكتافيو�س:
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نحققها  - مل  ونحن  العدالة  على  قائمة  حقبة  نقيم  اأن  نريد  كيف 
تنا  اأ�ِسرَّ وعلى  بيوتنا  يف  هانئني  ننام  اأن  لنا  كيف  الرجال؟  لأف�سل 
وبروتو�س وكا�سيو�س اخلونة َيهنئون باحلياة واحلرية؟ لي�س هذا اأنا. 
اأيها  اأنتم معي  يحققها، هل  ول  العدالة  بيده حتقيق  الذي  اأنا  لي�س 
على  الفا�سلة  املدينة  ت�ساهدون  ول�سوف  معي  كونوا  ال�سيناتوريني؟ 

تلك الأر�س، كما وعد اأبي قي�سر.
ومن  منه  اخلوف  ميلوؤهم  والآخرون  معه،  ال�سيوخ  معظم  كان 
الديكتاتورية املحتملة، انت�سرت الأخبار اإىل العامة عن النتقام املن�سود 
وتعني  فيلو�س«،  »ديفي  ال�سوارع  النا�س يف  عليه  واأطلق  قي�سر،  قتلة  من 

»ابن الإله«.
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)3(

ر�سالة من روما يا �سيدي. -
كانت  وكا�سيو�س،  بروتو�س  خمدع  اإىل  دلف  عندما  احلار�س  قالها 
يف  حتركات  على  يتفقون  اأنهم  ويبدو  املن�سدة  على  خريطة  اأمامهم 

فيالقهم، وبجوار اخلرائط و�سعت كوؤو�س النبيذ الفارغة.
نه�س كا�سيو�س ب�سرعة وقال:

اأعطها يل. -
تناولها كا�سيو�س من يد احلار�س واألقى نظرة اإىل بروتو�س بقلق، ثم 

ت عيناه على الكلمات: مرَّ
من �سي�سرو، اإىل اأ�سدقائي الأعزاء، بروتو�س وكا�سيو�س، اأمتنى اأن  -

الفتى  اأن  لتحذيركم،  الر�سالة  هذه  اإليكم  كتبت  حال،  بخري  تكونا 
اأوكتافيو�س جامح، يخافه اجلميع، من وراء هدوئه اجلارف ووجهه 
الوديع تكمن املكيدة واخلداع واملكر يف اأ�سعب وجوهها، لقد اأَْعَلَنكما 
ين للدولة الرومانية، ويح�سد قوات وجحافل ليزحف  منذ مدة عدوَّ
كما  امل�ستبد  الطاغي  هذا  اأبطال اجلمهورية من  يا  اأنقذونا  اإليكم، 
نف�سه،  قي�سر  يوليو�س  من  واأ�سواأ  �سول  من  اأ�سواأ  اإنه  �سابًقا،  فعلتم 
ميلك  اأوكتافيو�س  الفتى  اإن  روما،  اأهل  اأنقذوا  اجلمهورية،  اأنقذوا 
واألفني من الرماة، ول ميلك  اآلف من امل�ساة  خم�سة فيالق، ع�سرة 

الكثري من ال�سفن، مع كامل احرتامي، �سديقكم العزيز، �سي�سرو.
اقرتب منه بروتو�س وقال:
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ماذا هناك يا كا�سيو�س؟ -
ر�سالة من �سي�سرو. -

قال بروتو�س باندها�س: �سي�سرو. بعد كل هذه ال�سنوات؟
ثم �ساأل: ماذا يريد؟

اإنه حتذير ورجاء. -
ف�ساأل: ماذا قال يف تلك الر�سالة يا كا�سيو�س؟

ين للجمهورية ويريد الزحف اإلينا  - يقول اإن اأوكتافيو�س قد اأعلننا عدوَّ
لينتقم لقي�سر.

قال باندها�س: اأوكتافيو�س ال�سغري؟
نعم، اإنه ي�سيطر على روما الآن، بعد اأن هزم مارك اأنتوين، وان�سحب  -

ى من قواته. مارك اأنتوين �سماًل مبا َتبقَّ
ومباذا �سوف يزحف اإلينا؟ -

قال كا�سيو�س بابت�سامة:
الأحمق، ل ميلك ما يكفي ليواجهنا، لديه فقط خم�سة فيالق، بينما  -

الآن يزداد عدد فيالقنا اإىل الثني ع�سر، �سوف ن�سحقه.
مل يكن بروتو�س م�سروًرا مثل كا�سيو�س، فاأردف:

ا�سمع، اأنا اأعرف اأوكتافيو�س منذ كان �سغري، اإنه �سيا�سي وداهية. -
ال�سيا�سة لي�س لها عالقة باملعركة، املعركة يتم ح�سمها فقط باجلنود. -

�ساأل بروتو�س: وهل �سننتظر حتى يزحف اإلينا؟
بالتاأكيد ل، �سوف نزحف نحن اإىل روما، وناأخذه على حني غرة. -
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ى غناء ال�سيوف يف ال�ساحة، وقف كا�سيو�س و�سط جنوده وفيالقه  دوَّ
فوق منرب عاٍل، ولزم اجلميع ال�سمت، ف�ساح كا�سيو�س ب�سوته اجلهور:

اأيها اجلنود، اإن املجل�س ي�ستغيث بنا، اإن امل�ستبد الذي حل على روما  -
اإنه فًتى �سغري، يدعى  من جديد يحمل بني عروقه دماًء قي�سرية، 
غايو�س اأوكتافيو�س قي�سر، ي�سيطر على روما الآن، يروع اأهلها، اإنه 
ال�ستبداد يا �سادة يقيم يف اأر�س املجل�س، على احلوائط واجلدران، 
الطاغية  من  لتحريرها  روما  اإىل  اأعود  �سوف  الرجال،  قلوب  ويف 
اأبطاًل  نكون  دعونا  الثانية  للمرة  الثانية،  للمرة  اجلديد،  امل�ستبد 
يوليو�س  البداية كان  اآخر، يف  براثن م�ستبد  ونحرر اجلمهورية من 
�سوف  متى  اإىل  قي�سر،  اأوكتافيو�س  ال�سبي،  وريثه  والآن  قي�سر، 
اأر�سى  اأنا كمواطن روماين ل  تعاين روما من احلكم ال�ستبدادي؟ 
بهذا، وكجندي �سوف اأحارب هذا حتى اآخر رمق يل، فهل اأنتم معي؟
اجلنود  عروق  يف  احلما�س  األهبت  التي  خطبته  من  كا�سيو�س  انتهى 
ال�سوف  من  طبقات  حتت  روما،  نحو  للزحف  بال�ستعداد  اأمًرا  واأعطى 
الأ�سَود واجللد املقوى بالزيت املغلي واحللقات النحا�سية، ارتدى اجلنود 

دروعهم، وحتركت اجلحافل والقوات وعلى راأ�سها كا�سيو�س وبروتو�س.

يف روما �ساد هدوء ن�سبي...
كان م�ساًء كئيًبا غائًما، جل�س اأوكتافيو�س مع اأمه اآْتَيا و�سقيقته اأوكتافيا، 
مل يكادوا ي�سدقون اأن هذا هو اأوكتافيو�س ال�سغري، كانت مفاجاأة لآْتَيا 
بالن�سر، وظلت  روما وهو ظافر  اإىل  اأنتوين، وعاد  َتغلَّب على مارك  اأنه 
تراقبه بنظرات طويلة، لقد اختلف متاًما، مل يعد اأوكتافيان ال�سغري ذا 

الثالثة ع�سر عاًما الآن.
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قالت اآْتَيا:

كيف ق�سيت اأيامك يف كامبانيا عندما رحلَت؟ -

قوات  تكوين  يف  جنحت  بالكاد  �سعبة،  اأياًما  كانت  اأوكتافيو�س:  قال 
ع�سكرية، وكنت �ساأف�سل لول �سديقي اأغريبا.

قالت اأوكتافيا:
وملاذا رحلت يا اأوكتافيان؟ لقد خ�سيُت عليك. -

ابت�سم وقال: اأعتذر لك يا �سقيقتي العزيزة، لكن مل يكن هناك طريقة 
اأخرى ل�سرتداد حقي من اأنتوين.

قالت: وهل جنحت با�سرتداد حقك؟
لي�س هذا فقط، بل وجمل�س ال�سيوخ الآن حتت يدي. -

�ساألت اآْتَيا: ومارك اأنتوين؟
فر �سماًل. -
هل �ستلحق به �سماًل؟ -

قال اأوكتافيو�س:
ل، ملارك اأنتوين خطط اأخرى. -

كانت اآْتَيا فخورة باأوكتافيو�س كثرًيا، مل تعتقد اأنه يحمل هذا القدر من 
احلنكة ال�سيا�سية، هو الآن ي�سيطر على روما وجمل�س ال�سيوخ، ف�ساألت:

كا�سيو�س وبروتو�س قتلة قي�سر، ماذا �سوف تفعل؟ -
قال بابت�سامة:
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ل تقلقي يا اأمي، �سوف اأنتقم لأبي قي�سر مهما كلف الأمر. -
واأتباعهم يف املجل�س؟ -
املجل�س باأكمله حتت اأقدامي. -

قالت يف �سيء من الرتدد:
مارك اأنتوين، اأعلم اأنه كان يرف�س ت�سليمك اأموالك، اإل اأنه فعل هذا  -

خوًفا منه على هذه العائلة، يف النهاية هو ل ي�ستحق املوت.
تخرثت ابت�سامة اأوكتافيو�س، واأ�سار اإىل جرح �سغري حمفور يف وجهه 

وقال ب�سيء من احلدة:
األ تذكري هذا اجلرح، كان ب�سكني مارك اأنتوين، مارك اأنتوين حقري  -

ول ي�ستحق ال�سفقة منك يا اأمي.
ثم هداأت نرباته وا�ستطرد:

لكن ل تقلقي، ل اأنوي قتله يف النهاية. -
قالت اأوكتافيا: بعد كل ما فعل؟

نعم، بعد كل ما فعل. -
يف هذه الأثناء دخل اأغريبا اأحنى راأ�سه لآْتَيا وقال:

الأمر  - لكن  موعد،  بال  ح�سرت  اإن  اعذريني  �سيدتي،  اخلري  م�ساء 
هام.

�سديقي  اأغريبا،  فيب�سانيو�س  ماركو�س  اأعرفكم،  اأوكتافيو�س:  قال 
الويف.

قال اأغريبا: مرحًبا �سيداتي.
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ردْدَن له التحية، وقف اأوكتافيو�س وقال:
تعاَل معي. -

واجته به اإىل غرفته، وعلى الطاولة �سب كاأ�سني من النبيذ، اأعطى له 
اإحداهما وقال:

ْث. - ماذا هناك، حَتدَّ
تناول اأغريبا كاأ�س النبيذ من يد اأوكتافيو�س وقال:

نحن يف م�سكلة كبرية. -
قال اأوكتافيو�س بانتباه: ما هي؟

اإن كا�سيو�س وبروتو�س يزحفون اإىل روما. -
مل يهتز اأوكتافيو�س وقال يف هدوء:

وما امل�سكلة يف هذا؟ -
مل يفهم اأغريبا هدوء اأوكتافيو�س غري املربر، فاأردف:

اإن  - الفيالق، تقول الأخبار  اإن كا�سيو�س وبروتو�س يفوقوننا عدًدا يف 
لديهم اأكرث من ع�سرين فيلًقا، ثالثني األف رجل من امل�ساة، وع�سرة 

اآلف من الرماة، وثالثة اآلف من الك�سافة وامل�ستطلعني.
اأطلق اأوكتافيو�س �سحكة، ف�سمت اأغريبا يف اندها�س قلياًل و�ساأل:

ما امل�سحك؟ -
جترع من كاأ�س نبيذه وقال:

اأظنه  - كنت  الكثري،  مثل  اأحمق  هو  اأبًدا،  ظني  يخيب  مل  �سي�سرو  اإن 
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اأذكى من هذا.
مل ي�ستوعب اأغريبا ما يقوله اأوكتافيو�س فاأردف:

ماذا تعني؟ -
جيدة،  - فري�سة  ت�سطاد  اأن  تنوي  كنت  اإن  اأغريبا،  يا  الطبيعة  اإنها 

يحذر  �سوف  �سي�سرو  اأن  اأعلم  كنت  جيًدا،  طعًما  ت�سع  اأن  عليك 
والآن  للجمهورية،  اأعداًء  اأعلنتهما  اأن  منذ  وكا�سيو�س  بروتو�س 

بروتو�س وكا�سيو�س، يزحفون اإىل روما كما خططت متاًما.
قال اأغريبا:

هذا ل ينفي اأن فيالقه ت�ستطيع اأن ت�سحقنا يف اأي وقت، واأن اأعدادهم  -
تفوقنا عدًدا باأ�سعاف.

منذ �سنني طويلة �ساألني قي�سر �سوؤاًل بعد عودته اإىل روما من الغال،  -
الذهب،  لك،  كله  املجد  ذلك  وكان  الآن،  مكاين  كنت  لو  يل:  قال 
�سوف  ماذا  النبالء،  واحرتام  العامة،  حب  والفيالق،  واجلحافل 
تفعل؟ كان �سوؤاله �سعًبا عليَّ اآن ذاك، ولكني اأذكر هذا كاأنه البارحة، 
قلت له بثقة وبال تردد: �ساأحكم العامل، و�ساألني جمدًدا: كيف �ستفعل 
هذا؟ اأخربته حينها: اإن الطريقة الوحيدة املمكنة لتحقيق ذلك هو 
ال�سعب، و�سنع التحالفات، حينها ابت�سم قي�سر وانحنى على اأذين 
وهم�س: »�سوف حتكم العامل يا فتى، اأنا اأثق بهذا«، ل تقلق يا اأغريبا، 

�سوف اأحكم العامل مهما كلفني الأمر.
ال�سغرية،  القوات  بع�س  جهز  الآن،  فعله  عليك  ما  كل  اأ�ساف:  ثم 

ا من روما. �سوف نخرج �سرًّ
�ساأل اأغريبا: اإىل اأين؟
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�سوف نتجه �سوب الغال. -
قال اأغريبا بعد حلظة من التفكري:

تريد �سنع حتالف مع مارك اأنتوين؟ -
نعم، حتالف اأخري �سوف يق�سي على اأعدائنا. -
وما الذي �سوف يرغم مارك اأنتوين على املوافقة؟ -
تفهم  - اأن  عليك  اأغريبا،  يا  اإمرباطورية  حتكم  اأن  ت�ستطيع  لكي 

تفهم  اأن  عليك  اجلميع،  اأعماق  يف  الرا�سخة  الب�سرية  الطبيعة 
تطعم  �سوف  متى  تعرف  اأن  عليك  احليوانية،  وطبائعهم  غرائزهم 
الأ�سد، ومتى �سوف ترو�سه. اإن مارك اأنتوين يغرق الآن يف بحر من 
اخل�سارة والندم، منذ فرتة اأر�سلت له اجلرنال ليبيدو�س ليمهد لهذا 
التحالف، الآن مارك اأنتوين يجهل اأنني من اأدفع اإىل فيالقه، واأطعم 
جنوده، ولن ي�ستطيع رف�س التحالف، واإل ف�سيكون رف�سه كال�سكني 

الباردة التي تذبحه ببطء وبهدوء.
وكيف توقعت حدوث كل هذا والتخطيط له؟ -
بالطبائع  - اأن يكون على علم  املرء  اأنه على  اأخربتك  �سيًئا،  اأتوقع  مل 

لي�ستطيع  الب�سر  داخل  احليوانية  والغرائز  وال�سهوات  الب�سرية 
�سي�سرو  ال�سلطة عند  �سهوة  وي�ستغلها يف �ساحله،  عليها،  ال�سيطرة 
اأنتوين كبرية، �سي�سرو ا�ستخدم  حتركه، وغريزة البقاء عند مارك 
ف�سيحاول  اأنتوين  مارك  اأما  القدامى،  اأ�سدقائه  لتحذير  �سلطته 
نع حتالف  �سُ هو  الأمر  كان  واإن  قوة، حتى  اأوتي من  ما  بكل  البقاء 
اأخري مع عدو له، كل ما فعلته هو ا�ستغالل كل من �سي�سرو ومارك 

اأنتوين والغريزة الني ت�سيطر على كل منهم.
ان�ساع اأغريبا اإىل اأوامر اأوكتافيو�س، جهز بع�س القوات القي�سرية، 
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ا من روما، ول يعلم اأحد عن وجهتهم �سيًئا. واأيام قليلة وخرجوا �سرًّ
الروؤية،  انعدام  ال�سباب كثيًفا لدرجة  الغال كان  بعد دخولهم �سمال 
وقف ماركو�س اأنطونيو�س واجلرنال ليبيدو�س يف انتظار احلليف املجهول 
اآملني اأن يح�سر يف الوقت املنا�سب قبل هطول الثلج، ووقفوا اأمام املع�سكر 

وبدا على مارك اأنتوين امللل وعدم ال�سرب، قال مارك اأنتوين يف متلمل:
عليك اللعنة يا ليبيدو�س، نحن ننتظر منذ �ساعة. -

قال ليبيدو�س: انتظر، �سوف ياأتي الآن.
�سوف اأدخل لأ�سرب كاأ�ًسا من النبيذ. -
عند  - �سافًيا  عقلك  يكون  اأن  ويجب  باأنف�سنا،  ن�ستقبله  اأن  يجب  ل، 

احلديث معه، هو رجل حاد ول يحب الأخطاء.
من هو حليفك ال�سري ليبيدو�س؟ -
�سوف تعرف بعد قليل. -

وجمل�س  روما  اأمر  ليخالف  يكفي  ما  ال�سجاعة  من  يحمل  الذي  من 
اأنتوين  مارك  كان  الآن؟  وخائن  منهزم  �سخ�س  مع  ويتحالف  ال�سيوخ 
غارًقا يف التفكري، حتى التقطت اأذناه �سوًتا لأقدام تقرتب تتبعها خيالة، 
الرايات احلمراء  الع�سكرية، لحظ  الفرق  العاتي خرجت  ال�سباب  ومن 
التي ترفرف وعليها الن�سر الذهبي املنق�س، كان يدرك ما راآه متاًما، اإنها 
قوات قي�سرية، وعلى راأ�س القوات رجالن، اأحدهما نحيل وطويل والآخر 
ممتلئ قلياًل، وقفت القوات اأمام املع�سكر، اقرتب رجل وانحنى مبحاذاة 
احل�سان وترجل اأوكتافيو�س من على ح�سانه ومن ورائه اأغريبا، اقرتب 
من ماركو�س وليبيدو�س، كانت اخلوذة التي يرتديها منعت مارك اأنتوين 

اأن يتعرف عليه من الوهلة الأوىل، خلع خوذته، وقال:
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جرنال ليبيدو�س. -

ا، وظل مرتبًكا  �سيق مارك اأنتوين عينيه، هذا الفتى يبدو ماألوًفا جدًّ
حتى قال ليبيدو�س وقطع ال�سك باليقني:

مرحًبا، اأوكتافيو�س قي�سر. -
ل يكاد ي�سدق ما ي�سمعه ول ما يراه، بدا الأمر كاأنه خممور اأو ثمل، 
وات�سعت  ذهول  يف  اأوكتافيو�س  اأنتوين  مارك  رمق  كذلك،  يكن  مل  ولكنه 
حدقاته، كان اأوكتافيو�س يرتدي درع قي�سر احلربي، مل يكن يظن اأن هذا 
الفتى قد اختلف كل هذا الختالف، يف هذا الوقت الق�سري ن�سبيًّا؛ ب�سع 

اأعوام فقط، قال باندها�س:
اأوكتافيو�س. -

مد يده وقال: جرنال مارك اأنتوين.
املتعمد،  غري  التيه  من  حلظات  بعد  يده  الآخر  هو  اأنتوين  مارك  مد 

وقال:
يا لالآلهة! لقد كربت. -

قال اأوكتافيو�س:
ا اختلفت كثرًيا. - كل �سيء يتغري، اأنت اأي�سً
اإذن اأنت احلليف املجهول؟ -
اأظن هذا. -

مل يكن مارك اأنتوين غا�سًبا ولكن غمار املفاجاأة جعلته غري قادر على 
ترتيب الأفكار يف عقله، اأردف:

ح�سًنا، من الأف�سل اأن نتحدث يف الداخل. -
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ثم  ليبيدو�س  اجلرنال  ثم  اأنتوين  مارك  متعاقبني،  اأربعتهم  دخلوا 
واكتفى  م�ستديرة،  طاولة  على  جل�سوا  اأغريبا،  ورائه  ومن  اأوكتافيو�س 
من  كوؤو�سا  لهم  و�سب  خادم  واقرتب  اأوكتافيو�س،  وراء  وقف  اأن  اأغريبا 

النبيذ، قال مارك اأنتوين:
اأنا اأ�ستمع، كلي اآذان م�سغية. -

ابت�سم اأوكتافيو�س واأردف:
كيف تق�سي حياتك هنا؟ -
كما ترى، اأق�سيها بال قيود. -

ا بيننا نحن  قال اأوكتافيو�س: ما �سوف يحدث هنا يجب اأن يكون �سرًّ
الثالثة، واإل فكلنا �سنكون هالكني ل حمالة.

ثم نظر اإىل ليبيدو�س:
جرنال ليبيدو�س. -
ل تقلق، لن تخرج كلمة من فمي. -

اأ�ساف: جيد، ما �سيحدث هنا هو حتالف، ولكنه �سيكون حتالًفا  ثم 
�سريًّا، لن يعرف به خملوق، ل �سيوخ املجل�س ول حتى اجلنود اإل يف الوقت 

املنا�سب.
�ساأل مارك اأنتوين:

ماذا تريد اأن تفعل؟ -
بروتو�س وكا�سيو�س يزحفون اإىل روما بقوات ع�سكرية. -

قال مارك اأنتوين: األ ت�ستطيع الت�سدي لهم؟
ل، لي�س واأنا وحيد. -
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مب�ساعدة  - الغال  يف  فعلته  بعدما  العون،  يد  لك  اأمد  �سوف  وملاذا 
اجلرنال هريتو�س والقائد بان�سا؟

لأنك حتتاجني كما اأحتاجك. -
ويف ماذا �سوف اأحتاجك؟ -
نحن نحمل هدًفا واحًدا، نريد التخل�س من قتلة قي�سر، واأنا اأريد  -

ت�سريف ا�سم اأبي بالنتقام ِمن َقَتَلِته، واأنت تريد العودة اإىل ال�ساحة 
ال�سيا�سية من جديد وحتتاج اإىل دفعة.

ا للجمهورية. - وهل �سي�سمح املجل�س بعودتي، بعدما اأعلنني عدوًّ
طويلة  ورقية  قائمة  اأغريبا  فاأخرج  اأغريبا،  اإىل  اأوكتافيو�س  اأ�سار 
ف�ساأل  الطاولة،  على  القائمة  اأوكتافيو�س  و�سع  اأوكتافيو�س،  اإىل  و�سلمها 

مارك اأنتوين:
ما هذا؟ -

املعاونني  املجل�س  �سيوخ  كل  اأ�سماء  بها  القائمة  تلك  اأوكتافيو�س:  قال 
بربوتو�س  �سلة  لهم  َمن  كل  بل  فقط،  هذا  ولي�س  وكا�سيو�س،  لربوتو�س 
وكا�سيو�س من العامة والكهنة والأحبار، هذا التطهري �سيمهد لك العودة 

اإىل روما بال م�ساكل.
حتى  الأ�سماء،  فوق  نظراته  ترنحت  القائمة،  اأنتوين  مارك  تناول 

توقفت عيناه على اأحد الأ�سماء فاأردف بتعجب:
ا. - �سي�سرو؟ حقًّ
لقد خانني �سي�سرو، واأنا ل اأحتمل اخليانة. -

قال ليبيدو�س:
يا لها من قائمة طويلة! �سيموت الآلف. -
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اأردف اأوكتافيو�س:
اأموالهم  - على  التحفظ  بجانب  معظمهم  نفي  �سيتم  الغالب  يف 

وعقاراتهم يف روما.
قال مارك اأنتوين:

اأ�سيف  - ف�سوف  بيننا،  ل�سفحة جديدة  بداية  التحالف  هذا  كان  اإن 
بع�س الأ�سماء اإىل تلك القائمة.

اأ�سف ما �سئت، لكن ل ت�سرف. -
قال اجلرنال ليبيدو�س:

لقد حتركت فيالق كا�سيو�س وبروتو�س من بيثينيا، هل �ستتفقون على  -
خطة املعركة.

قال اأوكتافيو�س: يظن بروتو�س وكا�سيو�س اأنني �سوف اأواجههم وحيًدا، 
اأ�سافر اإىل روما واأعلن احلرب عليهم دون علم اأحد بذلك  ولهذا �سوف 
اإىل  وتتجه  اأنتوين  مارك  يا  قواتك  �ستتحرك  بيننا،  دار  الذي  التحالف 

روما، و�ستتحد قوتنا هناك، و�سوف ناأخذهم على حني غرة.
�ساأل ليبيدو�س:

اأين �سنواجههم حتديًدا؟ -
يف الغالب يف اأحد ال�سواحل اليونانية، يجب اأن نبداأ الزحف نحوهم  -

ا�سرتاتيجية  من  ال�ستفادة  ن�ستطيع  حتى  ممكن،  وقت  اأ�سرع  يف 
املفاجاأة.
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بعد �سهرين...
مقدونيا، فيليبي...

تعاظمت خماوفهم مع كل فر�سخ يقطعونه، واجلي�س يعرب املمر املرتفع 
وراءه يف كل خطوة يخطوها عا�سفة من  اأثار اجلي�س  امل�ستنقعات،  فوق 
يفر�س  اجلي�س  كان  متباعدة،  م�سافات  يف  ال�سفوف  جتمعت  الأتربة، 
ال�سحراء، كاأنه �سرمدي بال نهاية، وعلى راأ�سه كا�سيو�س وبروتو�س، كانوا 

على ُبعد يوم واحد من جي�س اأوكتافيان، قال كا�سيو�س:
لقد اأر�سلت بع�س قوات ال�ستطالع، لتنقل لنا عدد قوات العدو. -

قال بروتو�س: نعم، هذا جيد.
قالها و�سرد يف ال�سحراء ال�سرمدية، قال كا�سيو�س:

اأوكتافيو�س  - جي�س  يفوق  جي�سنا  اإن  الدرجة،  لهذه  قلق  اأنت  ملاذا 
باأ�سعاف؟

ل اأعرف يا كا�سيو�س، لكني متوج�س قلياًل. -
ل داعي لهذا القلق. غًدا، عندما نعود اإىل روما، �سوف نن�سى هذا  -

الأمل وتلك املعاناة، و�سنكون اأ�سياد روما.
ى  قال باأ�ًسى: بعد موت �سي�سرو وجميع اأ�سدقائنا يف املجل�س، من َتبقَّ

لنا يا كا�سيو�س؟
قال كا�سيو�س يف موا�ساة:

نحن من تبقى، نحن اإخوة يا بروتو�س، اإن مل يجمعنا دم واحد فاإن  -
اأهدافنا ومبادئنا واحدة، وهذا يجعلنا اإخوة اأكرث ترابًطا.

عندما ح�سر الليل، ع�سكر اجلي�س عند خليج فيليبي. باٍق على املعركة 
يوم واحد فقط، ياأتي ال�سباح وتاأتي معها املعركة الفا�سلة، وجاءت قوات 
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ال�ستطالع التي اأر�سلها كا�سيو�س، جاء اجلندي واجته نحو خيمة بروتو�س 
وكا�سيو�س، قال:

�سيدي كا�سيو�س، هناك كارثة. -
يخم�س  قلق  يف  كا�سيو�س  قال  وبروتو�س،  كا�سيو�س  من  كلٌّ  انتف�س 

�سدره:
ماذا هناك؟ -

قال اجلندي بعد حلظة التقط فيها اأنفا�سه:
مارك  - معه  بل  وحده،  لي�س  اأوكتافيو�س  اإن  عددًنا،  يفوقوننا  اإنهم 

اأنتوين.
قال بروتو�س:

مارك اأنتوين، كيف؟ -
ل اأعرف يا �سيدي، لكن قواتهم وراياتهم قد احتدت. -

قال كا�سيو�س: كم عددهم؟
اأكرث من مائة األف رجل. -

قال بروتو�س:
يا لالآلهة! اإنهم ي�ستطيعون اأن ي�سحقونا بن�سف العدد. -

قال اجلندي: هل نن�سحب.؟
بنا  - ف�سيلحق  ان�سحبنا  ان  وقت،  هناك  لي�س  نن�سحب،  اأن  ميكن  ل 

وي�ستت اجلي�س من اخللف.
واحلل يا �سيدي؟ -
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قال كا�سيو�س: يجب علينا اأن نواجههم اأيًّا كانت العواقب.
اأردف بروتو�س: العواقب هي املوت يا كا�سيو�س.

اإذن هو املوت يا بروتو�س، املوت يف �سبيل احلرية. -
يف ال�سباح حترك اجلي�سان، ووقف اجلي�سان ينتظران اأوامر القادة، 
وقوات  الرمادي،  ودرعه  الأ�سَود  بردائه  وكا�سيو�س  بروتو�س  جي�س  وقف 
مارك  وقوات  املتطايرة،  احلمراء  النقابات  ذات  القي�سرية  اأوكتافيو�س 
اأنتوين التي ان�سمت لقوات اأوكتافيو�س، وقف كا�سيو�س على راأ�س جي�سه 
رماح  انت�سبت  »ا�ستعدوا.«،  اجلنود:  يف  ف�ساح  ح�سانه،  �سهوة  على 

ار. اجلنود بعد �سياحه الهدَّ
ف�ساح جمدًدا: »هجوم.«

يحرك  ومل  وبروتو�س،  كا�سيو�س  جي�س  من  الأوىل  ال�سفوف  حتركت 
م مارك اأنتوين على  اأوكتافيو�س اأو مارك اأنتوين �ساكًنا، بعد حلظات َتقدَّ

ا: »الأ�ُسود.« فر�سه، رفع يده و�ساح يف اجلنود هو اأي�سً
كانت مفاجاأة جلي�س بروتو�س وكا�سيو�س، خرجت من بني ال�سفوف 
على  يقب�س  اأفواهها،  على  ال�سال�سل  يلجمها  بة،  مدرَّ عمالقة  اأ�ُسود 
ففك  الإ�سارة،  اأنتوين  مارك  اأعطى  مدربوها،  رقابها  حول  ال�سال�سل 
وانهالت على  الرياح،  ت�سابق مع  الأ�ُسود يف  انطلقت  ال�سال�سل،  املدربني 
اهتز  مهيًبا،  م�سهًدا  كان  رءو�سهم،  وق�سمت  اأح�سائهم  ومزقت  اجلنود 
جي�س بروتو�س وكا�سيو�س، وبداأ اجلنود بالفرار، فالذي �سوف يواجه هذا 

هو هالك ل حمالة.
اأعطى اأوكتافيو�س الأمر ل�سديقه اأغريبا، فهجم بالقوات القي�سرية، 
ومن ورائه مارك اأنتوين بقواته اخلا�سة، اإن اأوكتافيو�س ل ي�سارك بنف�سه 
اأرعب  الذي  اأوكتافيو�س  يف  نقي�سة  اأنتوين  مارك  واعتربها  املعارك،  يف 
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جرنالت الدولة الرومانية، اجتاحت القوات القي�سرية �سفوف كا�سيو�س 
ال�سفوف  القي�سرية  القوات  وك�سرت  اجلي�س  ت�ستت  الثانية،  وبروتو�س 

ة. املرت�سَّ
وظل مارك اأنتوين يبحث بعينيه على اإحدى اأعدائه يف املعركة، ووجدت 
عيناه كا�سيو�س، ومل يكن هناك وقت للتفكري، اندفع نحوه بقوة جاحمة، 
ا و�سقط �سيف كليهما، ومل يجد مارك اأنتوين �سوى  و�سقطا الثنان اأر�سً
قب�سته التي هوى بها على وجه كا�سيو�س، �سرخ كا�سيو�س اأملًا، ومل يكتِف 
بال�سراخ بل هوى بقب�سته على عني مارك اأنتوين فاأدماها، ويف حلظات 
ى  اغتمَّ اجلو، �سقطت الأمطار الغزيرة، ون�سب يف ال�سماء برق وبعدها دوَّ
الرعد يف اآذان اجلميع، باتت الأر�س مبللة كاأنها م�ستنقعات �سغرية من 
تظهر  لن  عاتية  عا�سفة  وكاأنها  تبدو  كانت  املت�ساقطة،  الأمطار  فرط 

الرحمة لأحد.
اختلط الطني بالدماء، والدموع اختلطت بالندم، �سرب مارك اأنتوين 
يبحث عن �سكني يف الطني، وجد واحدة ولكن مل ميهله كا�سيو�س الفر�سة، 
�سقط  اأنطونيو�س،  راأ�س ماركو�س  به على  كا�سيو�س بحجر وهوى  اأم�سك 
ا يف وهن و�سعف، اهتزت الروؤية يف عينيه، وكل �سيء كاد  ماركو�س اأر�سً
الهواء وكاد  �سيًفا، واقرتب منه، ورفعه يف  التقط كا�سيو�س  يتداعى،  اأن 
اأن يهوي به، اإل اأنه ا�ستوقفه زئري الأ�سد الذي يقرتب من اأذنيه ب�سرعة 
الأ�سد  كا�سيو�س  �سرب  رحمة،  بال  كا�سيو�س  على  الأ�سد  انق�س  رهيبة، 
براأ�س ال�سيف �سربتني حتى ترك ذراعه يف اأمل، ومل يكتِف الأ�سد بهذا، بل 
قب�س باأنيابه على راأ�سه، �سرخ كا�سيو�س، ومل يلبث ال�سراخ حتى خفت 

مع �سدور �سوت لك�سر عظام.
اأو  كا�سيو�س،  يف  يطعن  وظل  خنجًرا  اأنطونيو�س  ماركو�س  التقط 
اأجل  من  قي�سر،  اأجل  من  وي�سرخ،  يطعن  الأرجح،  على  منه  تبقى  ما 
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األك�سيو�س، لول هذا اخلائن ما مات قي�سر، لوله ما انهزم يوًما وما ذاق 
له خم�ًسا وع�سرين  �سدد  يهداأ حتى  كان غا�سًبا ومل  املر،  الهزمية  طعم 
اها قي�سر يف يوم من الأيام على يديه وعلى  طعنة، تلك الطعنات التي تلقَّ

اأيادي اأنا�س اأ�سماهم اأ�سدقاء يف يوم ما.
مع  وتنخر  ت�سهل  مربطها،  يف  مهتاجة  اخليول  كانت  املعركة  بعد 
رائحة الدم التي اأفعمت الهواء، وازداد نعيق الغداف يف ال�سماء، وهوت 
وقف  احلادة.  ومناقريها  الننت مبخالبها  اللحم  اجلارحة متزق  الطيور 
اأوكتافيو�س على �سهوة ح�سانه ينتظر التقرير عن املعركة، ومن م�سافة 
بعيدة اإىل حدٍّ ما، كان ماركو�س اأنطونيو�س يقرتب، ملطًخا بالطني والدم 

ويف يده راأ�س مقطوع، وقف بني القوات و�ساح ورفع الراأ�س اإىل ال�سماء:
لقد قتلت اللعني. -

اأنطونيو�س،  ماركو�س  مي�سكه  الذي  الراأ�س  يف  اجلميع  دقق  عندما 
تعرف عليه اجلميع اإنه راأ�س كا�سيو�س بالتاأكيد، �ساحت القوات يف حتية 
واألقى  اأوكتافيو�س  من  واقرتب  بارًعا يف هذا،  كان  لطاملا  اأنتوين،  ملارك 

الراأ�س حتت اأقدامه وقال: »اإنه كا�سيو�س.«
�ساأل اأوكتافيو�س:

وبروتو�س؟ -
رمبا قتل يف املعركة ورمبا هرب. -

كاأنها  امللقاة  اجلثث  بني  بروتو�س  جثة  عن  بالبحث  اأوكتافيو�س  اأمر 
جبال، ولكن بعد بحث طويل ف�سل اجلنود اأن يجدوا جثته بني القتلى.
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39 ق.م.
كلٍّ  فيليبي على  واأوكتافيو�س يف معركة  اأنطونيو�س  ماركو�س  فوز  بعد 
من كا�سيو�س وبروتو�س، عاد اأع�ساء التحالف الثالث اإىل روما مظفرين 
يوليو�س قي�سر  ت�سريف ل�سم  كاأنه  الن�سر  ال�سعب هذا  ى  وتلقَّ بالن�سر، 
تعظيًما  املجل�س  اأمام  لقي�سر  اجلرانيت  من  متثال  بناء  ومت  الأبد،  اإىل 
لن  روما  الأخرى،  احلياة  يف  ي�سرتيح  اأن  قي�سر  ي�ستطيع  الآن  لذكراه، 
ال�سعب  لأجل  دماءه  ذرف  الذي  وال�سهيد  الرحيم  الطاغي  ذلك  تن�سى 
الروماين، وجتمع الثالثي الثاين، عند جمل�س ال�سيوخ، جل�س اأوكتافيو�س 

على كر�سي القن�سل، و�سمت اجلميع لي�سمعوا كلماته:
اليوم ن�سرف ا�سم اأبي، غايو�س يوليو�س قي�سر، اأبي مات على هذه  -

الأر�س، وعلى هذه الأر�س ن�سرفه، �سوف يتم اإطالق ا�سم »ديفو�س 
فينو�س وحفيد  ابن  بحق،  لالآلهة  ابًنا  كان  اأبي،  ا�سم  يوليو�س« على 
الفار�س اإينيا�س البطل، ل تن�سوا هذا، غًدا عندما مير الوقت ويكتب 
بالده،  اأجل  من  مات  هنا،  مات  قد  رجل  اأعظم  اإن  قولوا  التاريخ، 
بل  اأعدائهم،  من  ينهزمون  ل  الأبطال  �سديق،  بخنجر  غدًرا  مات 
التاريخ،  يف  هذا  اذكروا  لديهم،  النا�س  اأقرب  من  اإل  ينهزمون  ل 
و�سوف  ال�سفات،  باأ�سواأ  التاريخ  �سيذكرهم  وغًدا  القتلة  مات  لقد 
اأدناأ  اأ�سحاب  �سيكونون  تروى،  �سوف  كثرية  ق�س�س  اأ�سرار  يكونون 
لن  التاريخ،  اغتيال على مر  واأحقر  الأيام،  موؤامرة حيكت على مر 
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يتم ذكر بروتو�س وكا�سيو�س اإل باأبعد ال�سفات التي تقرتب من النبل 
والأ�سالة.

باملديح  ميتلئ  كان  الذي  احلاد  وت�سفيقهم  ال�سيوخ  هتاف  انطلق 
اأوكتافيو�س  ا�ستدعى  اجلل�سة،  انق�ساء  وبعد  باجلميل.  العرفان  وكلمات 
ليبيدو�س،  اإمييليو�س  وماركو�س  اأنطونيو�س،  ماركو�س  التحالف،  اأع�ساء 
كان اأوكتافيو�س ينتظرهم يف غرفة الجتماعات، وعندما ح�سروا جل�س 

كلٌّ منهم ويف يده كاأ�س نبيذ، قال مارك اأنتوين:
خطبة رائعة اليوم يا فتى. -

م: قال اأوكتافيو�س بتجهُّ
�سكًرا لك. -

قال ليبيدو�س:
الآن اأ�سبح اليوم يوليو�س قي�سر اإلًها. -

ثم اأ�ساف مارك اأنتوين:
نعم، هذا �سحيح، اأ�سبح مقد�ًسا عند ال�سعب، وعلى الأرجح �سوف  -

ي�سيدون له معبًدا.
قال اأوكتافيو�س: مل اأجمعكم اليوم للحديث عن اأبي.

قال مارك اأنتوين:
اإذن قل ما تريد. -

خريطة  اأح�سر  حتى  يلبث  ومل  فخرج  اأغريبا،  اإىل  اأوكتافيو�س  اأ�سار 
وحدقا  يحدث،  ما  وليبيدو�س  اأنتوين  مارك  من  كلٌّ  يفهم  مل  كبرية، 
الطاولة  على  اخلريطة  اأغريبا  و�سع  للحظات،  تيه  يف  لالآخر  اأحدهما 

الكبرية، فاقرتب منها ثالثتهم، فاأردف اأوكتافيو�س:
Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


393

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

لن ن�ستطيع اأن نحكم ثالثتنا من م�سدر حكم واحد. -
ت�ساءل ليبيدو�س: وماذا تنوي اأن تفعل؟

اأجاب: �سوف نق�سم الإقليم.
قال اأنتوين بتعجب:

نق�سم الإقليم؟ -
ومعها نق�سم امل�سئوليات. -

ح اأكرث. قال ليبيدو�س: و�سِّ
اأ�سار اأوكتافيو�س اإىل اخلريطة اأمامه:

»�سوف اآخذ بالد الغال وه�سبانيا وروما وجميع املقاطعات املجاورة«،  -
ثم انتقلت اأ�سبعه اإىل مو�سع اآخر من اخلريطة وا�ستطرد: »و�سوف 
ياأخذ مارك اأنتوين م�سر وال�سرق، واأنت يا جرنال ليبيدو�س �سوف 

تاأخذ مقاطعة اأفريكا.«
جتهم وجه ليبيدو�س وقال باأ�ًسى: اأفريكا.

ال�سمال  - ناحية  من  الإقليم  حتمي  و�سوف  غنية  مقاطعة  هي  نعم، 
الغربي.

وال�سرق،  م�سر  على  يح�سل  �سوف  م�سروًرا،  اأنتوين  مارك  كان  لقد 
اإل  الغنية،  الرومانية  باملقاطعات  ومليء  وغني  جميل  ال�سرق  اأن  بجانب 
اللحظة  من  بفوؤاده  ع�سفت  التي  تلك  �سروره  وراء  احلقيقي  ال�سبب  اأن 
الأوىل، مل ين�َسها طوال تلك ال�سنني التي مرت يف احلرب والربد، مل ين�َس 
تلك الأنفا�س احلارقة التي بثتها يف وجهه كال�سحر، ل ين�سى الرجل اأنثى 
اأنفا�سها عبق احلب والود له، لقد جرب هذا ال�سحر الآن، الذي  حملت 

جترعه من قبله يوليو�س قي�سر، �سحًرا يرغمه على التفكري بها.
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قال مارك اأنتوين:
ح�سًنا، هذا جيد، هل هناك �سيء اآخر؟ -
نعم، اأنا مل اأنتِه بعد. -

قال ب�سوٍت ملول: يا لالآلهة! اإذن اأكمل.
علينا اأن جنعل حتاُلفنا اأقوى ب�سورٍة ما. -

�ساأل: ماذا تق�سد؟
قال اأوكتافيو�س بعد حلظة تفكري:

زواج. -
وظل  الأوىل  اللحظة  من  اأوكتافيو�س  قاله  ما  اأنتوين  مارك  يدرك  مل 

حلظات حتى ا�ستوعب اأخرًيا كلمات اأوكتافيو�س:
زواج؟ -
نعم، حتاُلف عن طريق الزواج. -

انده�س مارك اأنتوين:
الزواج. من تق�سد؟ -
�سوف تتزوج من �سقيقتي اأوكتافيا. -

ا عن طريق  كما توقع متاًما، اإن اأوكتافيو�س يريد اأن ي�سمن ال�سرق اأي�سً
حتالف بالزواج، كان الأمر يف البداية كاأنه مزحة يريد مارك اأنتوين اأن 
اأوكتافيو�س مل  ي�سحك عليها، ولكن تلك املالمح اجلدية التي ات�سم بها 
ُتبِد الأمر كمزحة. اإْن رف�س مارك اأنتوين العر�س الذي يقوله اأوكتافيو�س 
يريد  لأنه  رف�س  اأنه  اأوكتافيو�س  يظن  و�سوف  كثرًيا،  يخ�سر  ف�سوف 
ال�ستيالء على ال�سرق وحده، على الأرجح اأن اأوكتافيو�س الآن يقيم ملارك 
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اأنتوين اختباًرا، واإن وافق ف�سوف يقيد لالأبد يف زواج �سيا�سي بحت ل روح 
فيه. بالتاأكيد اإن اأوكتافيا جميلة، لكنه ل يحب القيود اأيًّا كان نوعها، ولكن 
�سوف  لالأمر  ورْف�سه  اأوكتافيو�س،  ليتحدى  قوة  مو�سع  يف  لي�س  هو  الآن 
ي�سع اأمامه الكثري من العقبات، لذا مل يكن اأمامه اإل املوافقة على عر�س 
اإىل ال�سرق  اأوكتافيا، حتى ي�سافر فقط  اأوكتافيو�س والزواج من �سقيقته 

وحينها �ستنفك تلك القيود، قال بعد حلظات من التفكري:
واأوكتافيا؟ هل هي موافقة على الأمر؟ -

قال اأوكتافيو�س: اإن اأوكتافيا لن تعار�س اأمري.
كان ل منا�س من الأمر، يجب عليه املوافقة، هو يعلم جيًدا اأن اأوكتافيا 
لي�ست �سيئة لتكون زوجه، ولكن قلبه الآن يف مكان اآخر، هو الآن يف الغرب، 

وقلبه يرب�س يف ال�سرق، قال:
من  - يجعل  �سوف  اأوكتافيا  من  زواجي  كان  اإن  م�سكلة،  ل  ح�سًنا، 

حتالفنا اأقوى.
يف الأيام القادمة �سوف تكون املرا�سم التقليدية للزواج. -

قال اأنتوين:
بهذه ال�سرعة؟ -
ومقاطعاتها  - الأطراف،  مرتامية  اأ�سبحت  الآن  روما  لدينا،  وقت  ل 

بالآلف، يجب علينا اأن ن�سبَّ جهودنا لتعود روما كما كانت قدمًيا، 
ونحافظ على النظام وال�ستقرار قدر الإمكان.

مل يكن مارك اأنتوين ي�سعر بالراحة، فغالًبا اأوكتافيو�س يخطط ل�سيء 
الفتى  ذلك  كالعادة،  حدوثه،  عند  اإل  ال�سيء  ذلك  يعرف  اأحد  ول  ما، 
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الهادئ والوديع يحمل بداخله داهية، كالأفعى التي تنتظر �سهو فري�ستها 
خطوة  لأي  ال�سديد  احلذر  عليه  وكان  عروقها،  يف  ال�سم  وبث  للدغها 

يخطوها.

ليغادروا  يكفي  مبا  ميوتوا  مل  ا،  حقًّ اأمواًتا  لي�سوا  ماتوا  الذين  اأولئك 
باأكاذيبهم،  وحتى  وطموحاتهم  باآمالهم  بداخله  يعي�سون  اإنهم  راأ�سه، 
قي�سر وكا�سيو�س وكاتو، هم يرتاق�سون يف عقله ويخم�سون قلبه مبخالب 
الإدراك  ي�ستطيع  ل  وحو�ًسا،  اأو  اأ�سباًحا  كانوا  رمبا  والذكريات،  املا�سي 

الآن، هو مل ي�سل اإىل اجلنة بعد، لكنه اقرتب من اجلحيم بالتاأكيد.
غارًقا يف ربوع الياأ�س اأ�سبح ل يهتم ب�سيء، ويت�ساءل ما الذي حدث 

داخل هذه الروح.
ي�سري  متهالك  وج�سده  خمر،  بغري  ثماًل  اأ�سبح  عقله  �سائًعا،  تائًها، 
بغري وجهة. اأ�ساب عقله اخلبال، بكى حتى بلل الرثى من حتت قدميه، 
كانت اخليارات تنفذ من بني يديه، حلظة بعد حلظة، ويف حلظة انعدمت 
كل اخليارات وتال�ست مع الرمال املتطايرة يف الهواء، مل يبَق �سوى خيار 
واحد الآن، ذلك اخليار الذي �سوف يخر�س تلك الأ�سوات يف عقله اإىل 
الأبد، كان خيار املوت يكون اأكرث منطقية مع كل حلظة متر، ح�سًنا، اإن 
كان هذا �سوف ي�سرف تلك الأ�سباح التي ترتب�س به ف�سوف ُيْقِدم عليه 
قد  التي  احلياة  تلك  مر  على  الآن،  الأف�سل  احلل  هو  املوت  تاأكيد،  بكل 
عا�سها وقع يف الكثري من الآثام، ولكن اإثمه الأكرب كان يف مبادئه، ذلك 
الإن�سان املتغري املبادئ يندم كثرًيا، وهو يغرق يف بحر من الدموع والندم.

ل باأ�س.
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�سويعات  فقط  قريب،  عما  �سيء  كل  الآن  ينتهي  �سوف  الآن،  باأ�س  ل 
�سريفة  بطريقة  ليموت  �سيًفا  ميلك  يكن  مل  �سيء،  كل  وينتهي  الأمل  من 
كما فعل عمه كاتو، وهو يرى اأنه ل ي�ستحق اأن ميوت بطريقة �سريفة من 
اإىل موت حقري ليكف هذا الندم الذي ي�سق �سدره  اإنه يحتاج  الأ�سا�س، 
ب�سكني باردة الن�سل، و�سع احلبل حول عنقه وقفز بال تردد، مل ي�ستغرق 
الأنفا�س، هكذا ميوت اجلبان، هكذا كان يرى  الأمر كثرًيا حتى خمدت 
بروتو�س نف�سه، جباًنا رعديًدا، قتل اأقرب النا�س اإليه غدًرا، وي�ستحق اأن 

ميوت بتلك الطريقة اخلالية من ال�سرف والنبل.
ليغادروا  يكفي  مبا  ميوتوا  مل  ا،  حقًّ اأمواًتا  لي�سوا  ماتوا  الذين  اأولئك 

راأ�سه...
اأي بروتو�س. هل مت؟ واإل فاإن اآباءك براء منك.

مل يكن لأوكتافيا اعرتا�س على الزواج من مارك اأنتوين اأبًدا، هو رجل 
نبيل وو�سيم، ومل تعتقد اأنها قد تتزوج اأقل منه يف يوم من الأيام، ولكن 
مل يبُد على مارك اأنتوين ال�سرور بهذا التحالف عن طريق الزواج، الأمر 
�سيقيده بكل تاأكيد، و�سوف يق�سمه اإىل ن�سفني، ن�سف يف ال�سرق والآخر 
على  ولكنه  الزواج،  هذا  من  اأنتوين  مارك  �سيعاين  �سك  بال  الغرب،  يف 
الأقل �سوف ي�سمن له هذا الزواج الحتفاظ بال�سرق لوقت اأطول. كانت 
حتمل  واحدة  بزوجة  اإل  للروماين  ُي�سمح  ل  و�سارمة،  وا�سحة  القوانني 
دماًء رومانية، فكان الأمر وا�سًحا بالن�سبة اإىل مارك اأنتوين، ومت الزواج 
يف ال�ساحة الوا�سعة اأمام معبد جوبيرت، وح�سر النبالء واحتفل العامة يف 
ال�سوارع، وا�ستمرت املرا�سم من الفجر حتى الغ�سق، يوم بال نهاية، فرح 
العامة و�سربوا النبيذ وتعاركوا وعربدوا حتى غربت ال�سم�س، وكان العام 
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اإىل  �سافر  وبعدها  �سريًعا  اأوكتافيا  زوجته  مع  اأنتوين  مارك  ق�ساه  الذي 
ال�سرق.

ومن  لالإقليم  تق�سيم  من  روما  يف  حدث  ما  كليوباترا  عرفت  عندما 
حتالفات الزواج التي حدثت بني مارك اأنتوين واأوكتافيو�س قي�سر، هذا 
التق�سيم الذي حدث بني التحالف الثالثي الثاين، �سوف ي�سلم ال�سرق اإىل 
قائًدا  اأنه كان  تعرفه  ما  اأنتوين جيًدا، كل  تعرف مارك  املجهول، هي ل 

جيًدا لدى يوليو�س قي�سر، �سجاًعا، والآن َي�سع ال�سرق بني اأ�سابعه.
يزور  الثانية  للمرة  امللكي،  الد�سكار  عند  اأنتوين  مارك  قوات  ور�ست 
فيها الإ�سكندرية، املرة الأوىل مع يوليو�س قي�سر، ويف الثانية وحيًدا متاًما 
كليوباترا  كانت  الوقت،  هذا  كل  بعد  كليوباترا  �ستقابله  كيف  يعرف  ول 
جتل�س على عر�سها، وبجوارها على العر�س ابنها قي�سرون، كان قد كرب 
راأ�سه  اأنتوين  اأحنى مارك  النبل،  اأبيه، ويبدو عليه  قلياًل، يحمل ق�سمات 

لكليوباترا واأردف:
جاللتك، كليوباترا. -

وقفت كليوباترا ورمقت مارك اأنتوين، اختلف منذ اآخر مقابلة بينهم، 
حليته كثيفة زادت من جاذبيته وو�سامته، قالت بابت�سامة:

جرنال مارك اأنتوين. -
عندها اأ�سارت اإىل اإحدى الو�سيفات فاقرتبت واأخذت ابنها قي�سرون 
هذا  كل  بعد  كليوباترا  لروؤية  ال�سرور  اأنتوين  مارك  وجه  على  بدا  معها، 
الوقت الطويل، ما زالت جميلة كما كانت منذ زمن، ابنة اإيزي�س املقد�سة 
العا�سفة  الأنوثة  وتلك  اجلمال،  هذا  الإ�سكندرية،  جماهري  يلقبها  كما 

تفتك به فتًكا كلما نظر لها، قال:
كيف حالك؟ بعد كل هذا الوقت. -
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ابت�سمت كليوباترا بابت�سامة �ساحرة وقالت:
اأنا بخري، ولكني ما �سمعته اأنك ل�ست بخري، وخ�سرت معركتك اأمام  -

�سبي.
بادلها مارك اأنتوين البت�سام وقال:

ولكني انت�سرت يف معركة اأعظم، وانتقمت من قتلة قي�سر. -
ثم اأ�ساف:

لقد �سمعِت عن هزميتي ومل حتركي �ساكًنا. -
اأر�سلُت لك القوات الع�سكرية التي تركها قي�سر يف الإ�سكندرية قبل  -

رحيله، ولكن يبدو اأن الإمدادات مل ت�سل لك، وكنت �ساأح�سر بنف�سي 
ت طريقي عا�سفة قوية. على راأ�س جي�س، لول اعرت�سَ

فهم مارك اأنتوين ما حتاول كليوباترا فعله، اأطلق �سحكة عالية وعقد 
حاجبيه ثم اأردف:

عا�سفة. فليكن. -
دعنا نتحدث بجدية، لقد انتظرتك طوياًل. -

�ساأل مارك اأنتوين:
ملاذا؟ -
نحن بيننا وعد، اأن�سيت؟ -
وعد. اأي وعد؟ -

اقرتبت من الطاولة بهدوء و�سبت كاأ�سني من النبيذ وناولته واحدة:
احلماية، لقد وعدتني باحلماية، ووعدتني اأنك �سوف تعلن ال�سفة  -

العامة لبن قي�سر.
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نعم، مل اأن�َس وعودي اأبًدا. -
وغيابك كل هذه ال�سنني، األ يعترب نكًثا بالوعد؟ -

ا: كنت يف حرب �سرو�س. قال حمتجًّ
واحلرب يربح بها اجلنود. -

مل يفهم مارك اأنتوين ما ترمي اإليه كليوباترا بالتحديد، فقال:
نعم. -
اأنت الآن حاكم ال�سرق، وحتتاج اإىل جي�س. -

واقرتبت منه ثم هم�ست يف اأذنه:
وحتتاج اإىل �سيء اأكرث اإمتاًعا. -

ابت�سم مارك اأنتوين وقال:
هل حتاولني اإغرائي؟ -
اأنا ل اأحاول، اأنا اأغريك. -

واأنا  ال�سلطة  بيدك  اأنت  واأنت،  اأنا  حتالًفا،  ن�سنع  دعنا  اأ�سافت:  ثم 
حتت اإمرتي اجلي�س، �سوف نكون قوة حتكم العامل.

لحت كلمات كليوباترا يف راأ�س مارك اأنتوين وما لبثت الكلمات حتى 
اأن يفعل؟  مِلَ ل يحكم العامل كما كان يريد قي�سر  كانت الفكرة، مل ل؟ 
والبحر  الكبرية  املنارة  على  طلت  التي  النافذة  اإىل  كليوباترا  وتقدمت 

ال�سرمدي الذي امتد حتى الأفق، اقرتب منها واأردف:
هل تتزوجني بي يا مولتي، كليوباترا فليوباتور؟ -

القانون  �سد  غريبة  من  الزواج  اأن  اأعتقد  كنت  حاجبيها:  عقدت 
الروماين.
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ا لروما. - ا للقانون، وتبًّ تبًّ
كليوباترا،  اأح�سان  التالية من حياته يف  ال�سنني  اأنتوين  ق�سى مارك 
وكان بينهم عاطفة حقيقية تولدت مع الوقت، وبعد �سبعة اأعوام رزق منها 
اأ�سرت  وطفل  الثانية«،  �سيليني  »كليوباترا  واأ�سماها  بفتاة  اأنتوين  مارك 
ًنا با�سم الطبيب الراحل  كليوباترا على ت�سميته »الإ�سكندر هيليو�س«؛ تيمُّ
بع�س  على  وعيَّنها  امللوك«،  »ملكة  لقب  لكليوباترا  واأعطى  واحلكيم، 

املقاطعات التابعة لروما، وكتب و�سيته واأر�سلها اإىل روما يف �سرية تامة.
ا اإىل حد كبري، اأن التحالف الذي اأقامه مع كليوباترا  كان الأمر بديهيًّ
ا يف املطالبة باإرث قي�سر الذي  �سيعطيه قوة عظمى، جي�ًسا وجنوًدا، وحقًّ
اإنه قي�سرون ابن قي�سر غري ال�سرعي، وعلى  اأوكتافيو�س،  ا�ستوىل عليه 

هذا وزع مقاطعات رومانية على اأبنائه واأبناء كليوباترا.
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)5(

32 ق.م

الأخبار  وتت�سلل  �سنوات  منذ  واللهب،  الدم  بلون  مذنَّب  ال�سماء  �سق 
من ال�سرق عن هذا التحالف اجلديد الذي انعقد يف اأق�سى ال�سرق، بني 
ماركو�س اأنطونيو�س وكليوباترا، علم اأن مارك اأنتوين قد رزق منها باأطفال 
غري �سرعيني، حزنت اأوكتافيا كثرًيا عند �سماع هذه الأخبار، وعلى هذا 
فارت الدماء يف عروق اأوكتافيو�س، كان جاحًما، بني عروقه دماء اأ�سالفه 
ت�سري، لن ي�سمت اأوكتافيو�س على هذا بالتاأكيد، بل اإنه �سن احلرب على 
مارك اأنتوين يف روما، يف ال�ساحات والأ�سواق، علم اجلميع بتلك العالقة 
ال�سعب  ي�سامح  لن  قي�سر،  يوليو�س  واأرملة  اأنتوين  مارك  بني  املحرمة 
الروماين اأبًدا يف هذا، كانت القوانني �سارمة، واأولده الآن ل َيعدون عن 

اأولد غري �سرعيني، اأو اأنغال ل يرثون ول يعرتف بهم ال�سعب الروماين.

دخل اأغريبا على اأوكتافيو�س واأردف:

اأخبار من ال�سرق. -

ببطء �سب كاأ�س النبيذ، واأردف:

حتدث. -
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الأخبار تقول اإن مارك اأنتوين قد ا�ستوىل على العديد من املقاطعات  -
الرومانية وكتبها اإىل اأولده غري ال�سرعيني يف و�سيته.

لح ال�ستياء على وجه اأوكتافيو�س وقال:

و�سيته. اأين اأودعها؟ -
معبد عذارى ف�ستال. -

�سرب كاأ�س النبيذ:

اأريد تلك الو�سية. -
كيف؟ -

رمقه اأوكتافيو�س للحظات وقال:

باأي طريقة كانت. -

للمكان قد�سيته.

�ساح اأوكتافيو�س، ذلك الهادئ الوديع حتول لأ�سد �ساٍر يف حلظة: -

باأي  الو�سية  تلك  اأريد  اأغريبا، قلت لك  اللعنة عليك  يهمني هذا،  ل 
ثمن كان.

اأغريبا ل يحب اأن يخرتق معبد اإله واأن يروع كهنته، فاأردف يف تردد: -
لكن.... -

قاطعه وهو حاد كال�سيف:
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لي�س هناك »لكن« يا اأغريبا، ماركو�س اأنطونيو�س قد ترك �سقيقتي  -
كل هذه الأعوام، ليهيم ع�سًقا مع اللعينة كليوباترا يف عالقة حمرمة، 
وتلك الو�سية التي اأودعها يف معبد عذارى ف�ستال هي ذريعتي اأمام 

جمل�س ال�سيوخ ل�سن احلرب على مارك اأنتوين.

قال اأغريبا: ماذا تنوي اأن تفعل؟

�ساأن�سد النتقام من هذا اللعني. -

قال منا�سًدا: اأوكتافيو�س، �سوف ت�سعل حرًبا.

فليكن. -
كما تاأمر. -

قاد اأغريبا قواته الع�سكرية، واجته �سوب معبد عذارى ف�ستال، اأخرج 
الكهنة من املعبد وظل اجلنود يبحثون عن تلك الو�سية التي اأودعها مارك 

اأنتوين منذ مدة، وبعد بحث طويل وجد اجلنود اأخرًيا تلك الو�سية.

منت�سف  يف  وقف  املجل�س،  اإىل  اأوكتافيو�س  توجه  التالية  الأيام  ويف 
القاعة الوا�سعة و�ساح خاطًبا يف �سيوخ املجل�س:

اأ�سماعكم  - اإىل  تبادر  قد  ا�ستثناء  بال  كلكم  املبجلون،  الأع�ساء  اأيها 
ق�سة الع�سق الآثمة التي حدثت يف ال�سرق، اأ�ساألكم الآن اأيها املبجلون 
بال  ياأتي اخلال�س  وكيف  اإىل اخلال�س؟  الطريق  اأين  واملحرتمون، 
ف�سيلة؟ اإن مارك اأنتوين قد ترك زوجَته الرومانيَة الدماِء ولهث وراء 
ع�سيقة يف الناحية الأخرى من العامل، ولي�س هذا فقط بل ورزق منها 
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باأبناء غري ال�سرعيني، نغول، لقد األقت عليه �سالح ال�سحر الأ�سَود يف 
عينيه وقلبه. اإن مارك اأنتوين م�سحور اأيها ال�سادة، م�سحور من ِقبل 
مذنب،  اأنتوين  مارك  اأن  اأذهانكم  اإىل  يتبادر  قد  �ساحرة م�سرية، 
يقولون  ال�سيطان يف حد ذاته، كما كانوا  لي�س مذنًبا، بل هو  ولكنه 

قدمًيا: احذر فيمن تثق؛ فاإن ال�سيطان كان مالًكا يوًما ما.

اأوكتافيو�س  اأغريبا، فتقدم يف خطوات مت�سارعة و�سلم  اإىل  اأ�سار  ثم 
لفافة من الورق، فاأكمل اأوكتافيو�س:

اأودعها يف معبد عذارى  - قد  الأخرية،  اأنتوين  و�سية مارك  تلك هي 
ف�ستال، ول�سوف اأقروؤها على م�سامعكم اأجمعني.

فتح الو�سية وبداأ بقراءتها:

اأنطونيو�س  - ماركو�س  اأنا  الو�سية،  تلك  اأكتب  العظيم  جوبيرت  با�سم 
امللوك  ملكة  اإىل  بعدي  وثروتي من  وكل عقاراتي  اأموايل  كل  اأعطي 
الثانية«  �سيليني  »كليوباترا  اأولدي  اإىل  بعدها  ومن  كليوباترا 
ا ابن يوليو�س قي�سر »قي�سرون«،  و»الإ�سكندر هيليو�س«، ومعهم اأي�سً
اأبناًء  اأعتربهم  الرومانية  الدولة  لدى  �سابًقا  قن�ساًل  وب�سفتي 
ومن  قي�سر،  ليوليو�س  ا  �سرعيًّ ابًنا  قي�سرون  واأعترب  يل،  �سرعيني 
البن  قي�سر  اأوكتافيو�س  مع  والرثوات  املرياث  يق�سم  اأن  حقوقه 
املتبنى من ِقبل قي�سر، واأنا اأعلن اأن اأطفايل اأطفال �سرعيون ولهم 
املقاطعات  كل  لهم  واأكتب  واأرثهم،  يرثوين  رومانية،  �سرعية  حقوق 
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الرومانية التابعة مل�سر والأرا�سي والعقارات التابعة لتلك الأرا�سي، 
وتلك هي كلماتي الأخرية.

اأنتوين على م�سامع  اأوكتافيو�س من قراءة و�سية مارك  عندما انتهى 
التي تنم على عدم  الكلمات  اللغط بني ال�سفوف وخرجت  ال�سيوخ، زاد 
الر�سى والنقم ال�سديد، الآن اأ�سبح مارك اأنتوين ل يعدو عن خائن، خان 
بالده وخان ال�سعب والقوانني ال�سارمة، وتركهم اأوكتافيو�س بني تخبُّطهم 
وتالُغطهم لدقيقة، دائًما ما يرتبك الإن�سان اأمام اخليارات، وكان عليه 
اأن يح�سم الأمر. تنحنح ف�سمت اجلميع وانتبهت الآذان له جمدًدا، فقال:

ويعطي  - بل  فقط،  واللوائح  القوانني  بك�سر  اأنتوين  مارك  يكتفي  ل 
الأرا�سي الرومانية واملقاطعات التابعة لروما لأبنائه غري ال�سرعيني، 
النبل  البعد عن  كل  ويبتعدون  نقية،  رومانية  دماًء  يحملون  ل  اأبناء 
ال�ساحرة  تلك  �سباك  يف  وقع  قد  قي�سر  يوليو�س  اأبي  اإنَّ  والأ�سالة. 
يف يوم من الأيام، ولكن قي�سر يعلم اأن من �سيحكم تلك الأرا�سي 
ول  كليوباترا  يذكر  مل  ولهذا  نقية،  رومانية  دماًء  يحمل  اأن  يجب 
ابنه قي�سرون يف و�سيته، لأنه يعلم جيًدا اأن الأرا�سي الرومانية ل 

يحكمها اإل روماين.

فا�ستطرد  واملقاعد  املدرجات  بني  وهتافهم  ال�سيوخ  حما�س  ازداد 
اأوكتافيو�س:

هذا،  - على  ال�سمت  اأوثر  اأن  اأ�ستطيع  ل  روما  كقن�سل  بدوري  واأنا 
�سوف  وما  ب�سدة،  غا�سب  غا�سب،  فاأنا  رومانيًّا  مواطًنا  وب�سفتي 
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اأفعله الآن هو ما يجب اأن يفعله اأي روماين حر؛ �سوف اأر�سل جي�ًسا 
ماركو�س  يدعى  الذي  اخلائن  هذا  براأ�س  ياأتيني  الإ�سكندرية  اإىل 
هذه  يف  معي  اأنتم  فهل  الت�سريح،  هذا  منكم  واأطلب  اأنطونيو�س، 

احلرب؟

�ساح جميع من يف القاعة:

اأي نعم. -

قاد اأوكتافيو�س احلمالت، وكتب اخلطب التي �سنت حرًبا على مارك 
ن�سر  ومت  العامة،  روما  �ساحات  وكل  الرومانية  ال�سوارع  اأنتوين يف جميع 
واحلانات،  واملواخري  املعابد  حوائط  على  الو�سية  تلك  وتعليق  الوثائق 
روما،  يف  للقمح  الأ�سا�سي  امل�سدر  هي  م�سر  اأن  فيه  ين�س  بياًنا  ون�سر 
وبتويل مارك اأنتوين حكم ال�سرق، �سوف مينع ح�س�س القمح التي ت�سل 
اإىل روما، وتخوف ال�سعب والنبالء على حد �سواء، واجلميع، اجلميع بال 
ا�ستثناء كان يبارك اأوكتافيو�س لينت�سر يف حربه �سد ماركو�س اأنطونيو�س.

اأنها مل متنع خيبة  اإل  الغبار واحلرارة،  اأن متنع  ال�ستائر  ا�ستطاعت 
الأمل، اعرتاه �سعور باحلزن وال�سيق، حرًبا اأخرى يجب اأن يخو�سها، من 
ذلك  يعرف  هو  بالتاأكيد.  اأجل احلب  ومن  الكرامة  اأجل  من  املجد  اأجل 
اإىل حد كبري.  لدغته مميتة  فاإن  لدغ  اإن  ولكنه  ثعبان �سغري  اإنه  الفتى، 
اقرتبت منه كليوباترا ومل�ست يف عينيه هذا ال�سيق الذي يزفره باأنفا�س 

تتنهد:
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ل عليك، �سوف متر هذه احلرب كما مرت غريها. -

قال مارك اأنتوين بعد اأن نظر اإىل كليوباترا يف عينيها الرماديتني:

ل اأخ�سى احلرب، ول اأخ�سى املوت. -

�ساألت:

اإذن ماذا تخ�سى؟ -
اأخ�سى عليِك اأنت. -

قالها واقرتب منها حتى اختلجت اأنفا�سهما، ثم طبع قبلة عميقة على 
جبينها، وا�ستطرد:

ل اأعرف م�سري تلك احلرب يا كليوباترا، لقد ع�ست حياة فو�سوية،  -
املوت  هو  اأريده،  ما  كل  الآن  ولكن  والأنانية،  بالفو�سى  حياة متتلئ 
بني ذراعيك، ل اأريد غريك اأنت، عديني اإن مت اأموت بني ذراعيك.

له احلب اإىل  خائف ومهتز بال �سك، ذلك القائد الع�سكري العاتي، حوَّ
ل اأعتى الرجال اإىل جمرد  �سيء جمهول املعامل، �سعيف الروح، احلب يحوِّ

�سبي يف ال�سابعة من عمره يخ�سى �سياع حبيبه مع الأيام.

قالت بعد حلظة من ال�سمت:

ا، فال حياة يل بعدك. - اأعدك. فليكن املوت حليًفا لنا ل عدوًّ
�ساحل  - اإىل  اجلي�س  اأقود  �سوف  هنا،  اإىل  يح�سر  حتى  ننتظر  لن 

يوناين، حتى يت�سنى يل فر�س خطة املعركة.
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قالت كليوباترا:

جي�سي حتت اأمرك، افعل ما تراه منا�سًبا. -

اأكتيوم  راأ�س اجلي�س ومعه كليوباترا، ومترت�س يف خليج  وانطلق على 
وكبرية،  كثرية،  ال�سفن  كانت  ال�سواطئ،  عند  الأ�سطول  ور�سا  البحري، 
ذهبية تتالألأ حتت �سعاع ال�سم�س، يف هذا الوقت كان اأ�سطول اأوكتافيو�س 
يقرتب من خليج اأكتيوم البحري بقيادة الأدمريال ماركو�س فيب�سانيو�س 
اأغريبا، و�سرب اأغريبا احل�سار على خليج اأكتيوم لثالثني يوًما، وا�ستطاع 
قطع الإمدادات التي كانت ت�سل اإىل اأ�سطول ماركو�س اأنطونيو�س، وقرر 
مارك اأنتوين اأْخذ قرار الهجوم، واأعطى الأمر لالأ�سطول، كان حماًطا من 
كل مكان، ومل يكن له مفر، ت�سكلت �سفن اأوكتافيو�س بت�سكيل ي�سبه حدوة 

احل�سان.

�ساح اأغريبا يف قواته: »الرماة.«

ا�ستعد الرماة بالأ�سهم، فاأعطى اأغريبا الأمر: »اإطالق«.

واأ�سابت  كالنجوم،  الليل  �سماء  اأنارت  الهواء،  يف  ال�سهام  انطلقت 
ال�سفن الكبرية التي مل ت�ستطع املناورة بخفة، ا�ستعلت الأ�سرعة وانتقلت 
الرياح يف ذلك، عندما  و�ساعدتها  ب�سرعة رهيبة  الأ�سطول  النريان بني 
الت�سكيل،  اآخر  يف  وكليوباترا  هو  بقي  حترتق،  قواته  اأنتوين  مارك  وجد 
ثم اأعطى اأمًرا للجزء ال�سمايل لل�سفن بالهجوم، انطلقت ال�سفن وفوقها 
اجلنود متاأهبني بال�سهام، اأطلقوا الآخرين واباًل من ال�سهام على �سفن 
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فاأطلق  بخفة،  املناورة  وا�ستطاعت  �سغرية  ال�سفن  كانت  ولكن  اأغريبا، 
اجلنود واباًل اآخر متعاقًبا، فاأ�ساب الكثري من ال�سفن واحرتقت جماديفها 
الإمدادات  تهلك حتى جاءتها  اأوكتافيو�س  قوات  كادت  اأ�سرعتها،  وهوت 
التحالف  الثالث يف  الع�سو  ليبيدو�س  اإميليو�س  بقيادة اجلرنال ماركو�س 

الأخري.

تراجعت  اأنتوين،  مارك  قوات  على  واأثخنت  ليبيدو�س  �سفن  انطلقت 
قواته، وقاد هو اجلزء الأخري من اأ�سطوله يف هجوم مبا�سر، هجوم لي�س 
له فائدة ولكن كربياء ماركو�س اأنطونيو�س مينعه من العرتاف بالهزمية، 

للمرة الثانية ينهزم على يد اأوكتافيو�س هزمية �سنعاء و�ساحقة.

العظيمة  النريان  وت�ساهد  وتبكي  تبتعد  قاربها  على  كليوباترا  كانت 
التي اندلعت يف اأ�سطولها احلربي، النريان كانت عظيمة وهي على �سطح 
وال�سياع  اجلي�س  انهزام  كليوباترا،  لنف�س  مزلزًل  م�سهًدا  كان  البحر، 
احرتاق  مع  واحرتق  رماًدا  واأ�سحى  واختفى  �ساع  �سيء  كل  ال�سرمدي، 

�سفنها.

ى من جي�س اأنطونيو�س هبَّت فيه النريان بال هوادة، �سقط هو  ما َتبقَّ
بال  يبكي  وحيًدا، منهزًما،  كان  اإىل مع�سكره،  و�سل  �سبح حتى  املاء،  يف 

اأمل، جمع ما تبقى من قواته وفرَّ بها اإىل ال�سمال.

بعد اأيام انت�سر خرب كاذب يف الأرجاء عن انتحار كليوباترا، وهو كان 
تائًها، �سائًعا بكل ما حتمله الكلمة، �سرخ يف ال�سماء وهو ثمل، �سرخ على 
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الآلهة وعلى جنوده وعلى نف�سه، على الأقل من املمكن اأنه �سوف يقابلها 
ى جنوده اأن يتم دفن جثته مع جثة كليوباترا، كان  يف العامل الآخر، وو�سَّ
ا، �سل �سيفه من غمده، وببطء غمد الن�سل يف �سدره، نزف  بال اأمل حقًّ
مارك اأنتوين حتى مات، وكما تعهد جنوده اأر�سلوا اجلثة اإىل الإ�سكندرية، 

ليتم دفنها مع كليوباترا.

12 اأغ�سط�س، 30 ق.م.

الإ�سكندرية،  يف  امللكي  امليناء  عند  قي�سر  اأوكتافيو�س  قوات  َر�َست 
ا�سه، وكان يرتدي درعه، اأو  م بال اأدنى مقاومة ُتذَكر ومن ورائه حرَّ وَتقدَّ
بالأحرى درع قي�سر، وعندما وطئ �ساحة العر�س، كانت جثة مارك اأنتوين 
كليوباترا  وكانت  �سيفه،  يديه  وبني  درعه  يرتدي  العر�س،  بجوار  ملقاة 
جال�سة على الطاولة ويف يدها كاأ�س من النبيذ فارغة، قد جترعته منذ 
حلظة و�سبَّت كاأ�ًسا اأخرى بال تردد، عينها �سوداء ووجهها باهت، يبدو 
�سبح  اأمامه  كان  اأمل.  بال  �سراًخا  كثرًيا،  �سرخت  كثرًيا،  بكت  قد  اأنها 
ل�سخ�س غادر منذ زمن، مل تكن تلك كليوباترا التي راآها منذ �سنوات، 
اإن�ساًنا منهزًما ل  لقد تغريت، اأ�سبحت �سيًئا جمهوًل ل ي�ستطيع و�سفه، 
ي�ستطيع اأن يرفع عينيه ول جفونه، اقرتب منها ورمق جثة مارك اأنتوين 

وقال بنرباته الهادئة:

نهاية موؤ�سفة لرجل �سجاع، اأريد اأن اأرفع لِك العزاء ولكني ل اأجيد  -
تلك الكلمات التي عادة ما يرجتلها الب�سر يف �ساعة موؤملة.
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نطقت كليوباترا بل�سان ثقيل:
على الأقل لقد مات ب�سرف. -
نعم، بالتاأكيد. -

قالها اأوكتافيو�س بعد اأن األقى اإليه نظرة.
قالت يف رجاء:

لقد فزت يف معركتك، اترك اأبنائي يعي�سون. -
بالتاأكيد اإنهم اأطفال. -
وقي�سرون؟ -

�سمت اأوكتافيو�س قلياًل وقال باأ�ًسى:
هذا الرجاء جاء متاأخًرا قلياًل. -

ثم اأ�ساف: قي�سر واحد يكفي.
فهمت كليوباترا ما يرمي اإليه اأوكتافيو�س وبكت، ف�ساأل:

هل �ستعودين معي اإىل روما؟ -
اإذا عاد بها اإىل روما، ف�ستكون اأ�سرية لديه، وراية لن�سره، �سيطوف 
بها ال�سوارع وال�ساحات، عارية ل ترتدي اإل اإكليل الذل والعار، بال �سرف 

ول جمد، ظلت تفكر بن�سف عقٍل للحظات:

وهل هناك خيار اآخر؟ -

اأخرج اأوكتافيو�س قارورة من درعه، قارورة �سغرية بها �سائل اأرجواين 
اللون، و�سعها على الطاولة وقال:
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نعم. هناك دائًما خيار اآخر. -

و�ساد  بداخلها،  الأرجواين  ال�سائل  تاأملت  للحظة،  القارورة  رمقت 
ال�سمت للحظات اأخرى، بعدها قالت:

هل �ساأتاأمل؟ -
حر�سُت األَّ يحدث هذا. -

يف  اأنتوين  مارك  جثة  ورمقت  ترتع�س،  باأنامل  القارورة  تناولت 
اجلوار، بعدها فتحت القارورة و�سبَّت ال�سائل الذي فيها بكاأ�س النبيذ، 
وِبَيٍد ترف�س اأن تن�ساع لالأوامر اأم�سكت كاأ�س النبيذ، ولآخر مرة رمقت 
امللعونة،  »�سّت«  روح  وراءه  يقبع  والوديع  الهادئ  الوجه  اأوكتافيو�س، هذا 
ت�سعر بهذا الآن، وبعد حلظات من الرتدد جترعت كاأ�س النبيذ على دفعة 
واحدة، حينها غادر اأوكتافيو�س وحتركت كليوباترا باأرجل ثقيلة نحو جثة 
مارك اأنتوين، احت�سنته اإىل �سدرها بقوة، وغا�ست فيه لآخر مرة، ج�سده 
كان بارًدا كلوح من الثلج، ولكنها كانت ت�سعر بالدفء يف تلك اللحظة، ويف 
اأغم�ست  تدريجيًّا،  تختفي  والألوان  يتداعى  �سيء  كل  كان  اأخرى  حلظة 
عينيها وارتخت اأع�سابها برحابة، وكان مفعول ال�سم �سريًعا وغري موؤمل 

كما وعدها اأوكتافيو�س متاًما.

»رحل اجلميع، ويظل احلزن �سرمديًّا«.
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ودخلت  حقيقي،  كاإمرباطور  بالن�سر  روما  اإىل  اأوكتافيو�س  عاد 
ليحاربهم  اآخرون  اأعداء  هناك  يكن  ومل  الروماين،  احلكم  حتت  م�سُر 
با�سم  عرف  وازدهاًرا  ا�ستقراًرا  عهده  يف  روما  و�سهدت  اأوكتافيو�س، 
ا�سم  نف�سه  على  اأطلق  امل�سيح،  ميالد  قبل   27 عام  ويف  رومانا«.  »باك�س 
»قي�سر ديفي فيليو�س« اأو »اأغ�سط�س«، وتو�سعت يف عهده روما و�ساد �سالم 

م ح�ساري وفني يف كل املجالت. وتقدُّ

»النهاية«
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