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 بدأت وفود مف الناس تتيافت منذ الصباح

الباكر حوؿ منصة المناظرة اإلنتخابية األخيرة بيف مرشحي الرئاسة البارزيف " إبراىيـ  
 " سالـ " و " رأفت عدناف

الذيف جمعت بينيما منافسة طويمة عمى طريق الترشح لرئاسة الجميورية , تفوقا  
فييا بجدارة عمى جميع المرشحيف اآلخريف . تماثمت برامجيما اإلنتخابية بشكل كبير 

, و لكف اإلختالؼ الفعمي كاف في إيماف "إبراىيـ سالـ " بضرورة اإلنفصالية عف دوؿ 
سة و اإلقتصاد بالدولة تحكما فعميا و عدـ الخضوع الغرب بالتحكـ في عجمة السيا

بينما يرى " رأفت عدناف " أف في زيادة العالقات و المعامالت  , لمسيطرة الغربية
 .. وىنا كاف الخالؼ .. اإلقتصادية و السياسية مع الغرب فائدة كبيرة لمدولة

 : نظر " إبراىيـ " في ساعتو وىو يتحدث إلى زوجتو قائال في سعادة

 .. أستطيع شـ رائحة كرسي الرئاسة مف اآلف .. سويعات تفصمنا عف تحقيق ىدفنا-

 : فضحكت زوجتو و ىي تسوي لو رابطة عنقو قائمة

 .. تستحقيا يا زوجي العزيز .. تستحقيا بجدارة-

 : الخاص و قاؿ فابتسـ " أحمد شاكر " صديق "إبراىيـ " المقرب و مستشاره



- لرئيس المنتظرالزوجة عمى حق يا سيادة ا  .. 

 : " فقاؿ "إبراىيـ

نعـ .. ولكف عمينا أف نجتاز العقبة األخيرة .. لندع " رأفت " يشرح وجية نظره -
الغربية كما يريد .. و عندئذ .. سأخرج أوراقي الرابحة .. أدلة دامغة عمى مساويء 

رأفت "  العالقات السياسية األخيرة بيننا و بيف الغرب .. و باألخص .. دليل يخص "
 .. الميمة سنوقف كارثة ستحدث إف فاز "رأفت " بكرسي الرئاسة .. ذاتو

 : قاؿ " أحمد " مبتسما

 .. في النياية ال يصح إال الصحيح-

كانت العالقة بيف " أحمد " و "إبراىيـ " ترجع إلى سنوات الدراسة بالجامعة حيث كاف 
العمـو السياسية التي كاف " أحمد "  "إبراىيـ" أستاذا لمعمـو السياسية بكمية اإلقتصاد و

طالبا نابغا بيا .. و ظمت عالقتيما وطيدة حتى صار " أحمد " معيدا بنفس الكمية و 
قد دارت بينيما نقاشات عديدة حوؿ األحداث الجارية عمى المسرح السياسي , حتى 

عب أقترح " أحمد " عمى أستاذه ذات يـو أف يتقدـ لمترشيح في إنتخابات مجمس الش
.. ومنيا لمرئاسة .. و كاف خير عوف لو لما تميز بو مف ذكاء المع و ذىف متقد .. 
المعمومات الكافية عف منافسيو .. لكي يناؿ منيـ في جوالتو  و قد ساعده في جمع

إلى أف جاء يوـ المعركة األخيرة بينيـ و بيف " رأفت عدناف " و قد  .. اإلنتخابية
ع مجاال لميزيمة أبداأعدوا العدة لذلؾ بما ال يد  .. 

 : طرؽ عامل التوصيل باب غرفة الفندؽ الخاصة بػ"إبراىيـ " ليستأذف في الدخوؿ

 .. ىذا الطرد أتى بإسمؾ سيدي !! لقد-



استمـ " ابراىيـ " مظروفا صغيرا و وقع عمى ايصاؿ إستالمو في تعجب قبل أف يقوؿ 
 : في ليجة ساخرة

- ف  ىل ستتيافت عمي طرود المعجبيف اآل   

 قرصا و بعد إنصراؼ عامل التوصيل تحسس " إبراىيـ" المظروؼ قبل أف يفتحو ليجد
زوجتو و "أحمد " قبل أف  يحمل أي عالمة , فتبادؿ نظرات الدىشة مع ال مدمجا

 : يأخذه األخير إلى جياز العرض وىو يتساءؿ

    غريبة الشكل ..!! ترى ما الذي تحممو لنا-

تى بدأ الذىوؿ يصيب ثالثتيـ مما يرونو .. سقط " إبراىيـ " و ما أف بدأ العرض ...ح
بينما سقطت  .. يصدؽ ما تراه عيناه جاثيا عمى ركبتيو , فاغرا فاه في ذىوؿ وال يكاد

 : زوجتو مغشيا عمييا مف ىوؿ الصدمة .. و لـ يجد " أحمد " ما يقولو سوى 

 .. تبا ..!!  لقد ُقضي عمينا .. ُقضي عمينا تماما-

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

 

 

 

 

 



ىبط " أحمد " درجات السمـ بالفندؽ في بطء وال يدري لما لـ يستقل المصعد ..غير 
و  أف عقمو كاف مشتتا مف قوة الصدمة و ىو يتحسس القرص المدمج بجيب حمتو
تاركا "ابراىيـ " يدعي الصمود بجوار زوجتو و   بيده األخرى قصاصة ورقية مطوية

 . الطبيب الذي يعالجيا

رض في القرص المدمج كاف صادما ..رؤية " ابراىيـ " يتحاور مع بعض ما ع
القيادات الصييونية في أماكف تبدو لميو و المجوف .. ثـ يتبع ذلؾ مشاىد سافرة لو 
كل ىذا كفيل بالقضاء عميو . كاد  .. مع بعض العاىرات في حالة مف السكر و العربدة

.إال أف الثواني األخير مف العرض ..كانت الجميع يصدؽ ما يراه حتى "إبراىيـ" ذاتو .
 : األكثر إثارة لمدىشة .. حيث أتاىـ صوت إلكتروني دوف صورة واضحة

ىذه الرسالة اإلضافية ستمحى ذاتيا مف القرص .. و يبقى إبداعي الذي تتشرؼ بأف -
تكوف أوؿ المتعرضيف لو .. ليس لديؾ وقت لتفكر و أنت تفصمؾ عف مناظرتؾ 

ات .. و ىذا في حد ذاتو إنتصار آخر لذكائي .. األمر الذي يجعمؾ األخيرة سويع
مجبرا عمى تنفيذ أوامري بكل دقة .. ستتخمى عف جولتؾ األخيرة .. حتى ال تكوف ىذه 
المشاىد بديال عف وجيؾ المبتسـ عمى شاشات العرض .. الجميع يعرؼ ..ال يمكف 

المعامل التقنية ستثبت صحة ما بيذه الدقة المتناىية ..حتى أف أفضل  تزييف مشاىد
 .. رأيتو .. ال تجعل مف نفسؾ أضحوكة تاريخية

و لكي أكوف عادال .. فقد تركت أثرا يمكف تتبعو إلنياء ىذا األمر .. تستطيع أف 
تدعوه إختبارا صغيرا لذكائؾ أنت و أتباعؾ .. شيفرة .. لو استطعتـ فكيا في الوقت 

مأزقكـ .. بدايتيا قصاصة ورقية مع  المناسب .. ستقودكـ إلى الخالص مف
 . القرص..... حع سعيد



انتيت الرسالة .. و دارت رحى الحرب العقمية بميداف جمجمة " أحمد" و ىو يجتاز 
بيو الفندؽ محاوال التفكير في مخرج ليذا المأزؽ ... لقد وعد "إبراىيـ" أنو سيجد حال 

  . إدارؾ الطريق إلى ىذا الحل حتى رغـ عجزه عف

اف " أحمد " يتمتع بذكاء فطري .. ولكنو رغـ ذلؾ فضل اإلستعانة بذكاء آخر ك
يساعده في حل المعضمة ... " ىيثـ حامد " أحد العمماء الشباب الذيف قرروا اإلنزواء 

بأنفسيـ بعيدا عف اإلنضماـ إلى أي مؤسسة تتحكـ بيـ ... كاف صديقا شخصيا 
 .. لػ"أحمد " الذي قرر إشراكو في األمر

 " لو كاف ما أفكر بو صحيحا ..فأعتقد أني أعمـ مف فعميا "

قاليا " ىيثـ" و ىو يشاىد القرص المدمج بعممو الخاص الذي يعمل بو وحده .. فنظر 
 : إليو " أحمد" في ليفة و ىو يتساءؿ

 ماذا تنتظر   قل مف ىو  -

 : فتنيد "ىيثـ " وىو يعدؿ نظارتو الطبية و يقوؿ

لتقيت بو في معيد )سيرف ( قبل أف أتركيـ .. تبا لو .. لقد كاف حاتـ سمير " .. إ "-
نرجسيا مغرورا ..يتباىى بذكاءه أماـ الجميع ..حتى أنو قد باح ببعض أفكاره ومف 
ضمنيا ىذه الفكرة الفذة ..لقد ساعدتو قميال قبل أف أمل مف نرجسيتو الحمقاء..قد 

 .. يكوف السبب الرئيسي في تركي لممعيد

أحمد " في دىشة فتساءؿ "  : 

 .أي فكرة ىذه  لـ أر مثل ىذا مف قبل-



 :فابتسـ "ىيثـ" قبل أف يبدأ في الشرح قائال

األمر كاف قديما .. الفكرة كانت تعتمد عمى الموجات .. وىي كيفية انتقاؿ الموجات -
كما تحتفع بصورؾ الشخصية في  الضوئية و البصرية عبر العيف لتختزف في المخ

مميوف  02يدىشؾ أف ذاكرة اإلنساف تستطيع أف تتسع لما يقارب  حافظة .. وكـ
مجمد مميء بالمعمومات .. و لكنو يجيل حتى لماذا يحيى .. الفكرة ببساطة ىي أنو 
طالما لدى اإلنساف القدرة عمى رؤية األشياء و اإلحساس بيا في أحالـ اليقظة أو 

ئية تستطيع أف تتحرر مف أثناء نومو ..فيذا يعني أف الموجات البصرية و الضو 
شيء ما كاألقراص المدمجة ..  مخزنيا ..و مف ثـ نستطيع استقابميا مرة أخرى عمى

في األساس .. كانت  و .. ببساطة أكثر .. كنا نريد أف نسجل أحالمنا كما نتخيميا
ستستخدـ بدال مف جياز كشف الكذب الذي أصبح ممكف التغمب عميو بالتدريب .. 

جياز الجديد لف نضطر حتى لسؤاؿ المتيـفباستخدامنا لم  .. 

 : كانت الدىشة تغمر "أحمد" مما يسمعو مف صديقو قبل أف يسأؿ

 كيف استطعتـ أف تصنعوا جيازا كيذا باهلل عميؾ  -

فابتسـ " ىيثـ" وىو يمتفت إلى جياز "ىولوجراـ " موضوع عمى منضدة و ضغط عدة 
عرض موصمة بعدة دارات الكترونية بو ليظير تصميـ لجياز مكوف مف شاشة  ازرار

 .. و يخرج منيا بعض األسالؾ الحرة متصمة بجمجمة بشرية

بمجرد أف تتصل ىذه األسالؾ بالعقل البشري .. تبدأ في إستقباؿ كل الموجات -
البصرية الموجودة بداخل العقل .. وبواسطة الدارات اإللكترونية ىذه ..تتحوؿ 

ع تسجيل األصوات أيضا إف كاف الشخص نائـ الموجات لصور و مشاىد ..و تستطي



و يحمـ ..او يتخيل فقط ما يحدث ..شريطة أف يكوف في حالة استرخاء و تركيز شديد 
  ....حتى تخرج المشاىد في حالة جيدة

 : فسأؿ " أحمد " في دىشة

 !ىكذا  ...بمنتيى البساطة  -

تظير بو بعض النقاط  فقاؿ " ىيثـ " وىو يضع صورة المخ البشري عمى اليولوجراـ و
 : المضيئة

لـ أقل أف األمر كاف بسيطا في البداية .. لكننا وجدنا أنفسنا نعجز عف إيجاد موجة -
اإلستقباؿ .. إتضح أف موجة واحدة ذات تردد معيف ىي التي ستسمح لنا بإختراؽ 
جة العقل لرؤية ما يحتويو .. و بعد أبحاث مضنية وجدناىا .. و أطمقنا عمييا " المو 

 .." إكس

 : فتسائل " أحمد " في حيرة

 وفي حالتنا ىذه كيف نستطيع التخمص مف ىذا المأزؽ  -

 : فأجاب " ىيثـ " في بساطة

بنفس الطريقة التي محا بيا رسالتو .. و لكف لف يتـ ىذا إال بوصولنا لجياز " -
الموجة إكس " .. فمنو نستطيع محو أي قرص مدمج طبعت عميو اي محتويات عف 

ريقوط  .. 

 : " فقاؿ " أحمد

 .. و ىذه الشيفرة ىي التي ستوصمنا لمكاف الجياز-



 : فقاؿ " ىيثـ " مؤكدا

 .. نعـ بكل أسف .. سنضطر لمخضوع ليذا اليراء المتعجرؼ-

 : فأومأ " أحمد " برأسو قبل أف ينظر إلى ساعتو ليدرؾ أف الوقت يمر بسرعة فقاؿ

- سمير " ىذا يستخدـ ىذا الجياز ضدنا   و لكف أخبرني .. ما الذي يجعل "حاتـ  

 : تنيد "ىيثـ " في ضيق قبل أف يقوؿ

 أف الجشع ..!! لقد سيطرت عميو المادة بمنتيى البساطة ..ليس ىذا فقط .. بل-
الغرور و النرجسية جعاله يشعر بالقوة و بأنو يستطيع امتالؾ العالـ يوما ما .. و 

زه بعد أف ىرب بو مف معيد "سيرف ىذه مجرد بداية .. أو مجرد تجربة لجيا و  .. "
يجب أف أشيد لو بالذكاء فقد استطاع الحصوؿ عمى مشاىد نقية مستمدة مف 

 .. تخيالت وىمية .. يبدو أنو أحدث بعض التعديالت في الجياز

 : بدت مالمح الضيق و القمق عمى وجو " أحمد " و ىو يقوؿ

- لقد جعل األمر كأحجية يجب أف  لـ يعد أمامي سوى سويعات لحل ىذا األمر .. و
 .. تحل قبل موعد المناظرة األخيرة .. و إال أضطررنا لمتخمي عما نسعى إليو

 : فمط " أحمد " شفتيو قبل أف يقوؿ

 .. يبدو أف " رأفت عدناف " وجد مف يضمف لو نجاحو بالفعل .. أرني ورقة األحجية-

بيا بعضناولو " أحمد " الورقة ليجدىا " ىيثـ " و قد خطت   

 



 األشكاؿ اليندسية

 

 

 : دىشة في فقاؿ .. 

 

 تبا!! إنيا مشفرة ..-

 

 فقاؿ "أحمد " في سخرية :

 

يا ليا مف مفاجأة !! .. أعمـ ىذا ..باهلل عميؾ يجب أف تساعد بجدية ..مستقبمي -
 عمى المحؾ .

 

 فحؾ " ىيثـ " رأسو و ىو يقوؿ :

 

 كر في ماىية ىذه الرموز ..حسنا .. حسنا ... فقط امنحني بعض الوقت ألف-

 

التفت " ىيثـ " إلى حاسوبو ليبدأ العمل عمى تفكيؾ الشفرة , بينما أخذ " أحمد " يعبث 
بمغمف القرص المضغوط و استغرؽ قميال في استعادة األحداث في ذاكرتو عمو يجد 
تـ شيئا ما .. حاوؿ أف يكتشف سر العالقة بيف " رأفت عدناف " و العالـ المخبوؿ " حا



سمير " .. و أخذ يربط األحداث ببعضيا بداية بوصوؿ المغمف و الصدمة التي 
تعرضوا ليا و خاصة زوجة "إبراىيـ" المسكينة التي اضطروا إلحضار طبيب الفندؽ 

 ليا و .... " ما ىذا  ! "

 

 قاليا " أحمد " في دىشة و ىو يدقق النظر بالمغمف فالتفت إليو " ىيثـ " متسائال :

 

   ماذا وجدت  ماذا -

 

 فأراه المغمف و ىو يشير إلى حافتو السفمى قائال :

 

“3NBP”-أليس بغريب أف تظير ىذه األرقاـ عمى مغمف   و بجوارىا رمز غريب 

 

 فتناوؿ " ىيثـ " المغمف و أخذ يدقق برىة قبل أف يقوؿ في تردد :

 

مف قبل .. لحظة  تبدو و كأنيا إحداثيات لمكاف ما ... يييأ لي أني قد رأيت مثميا-
 واحدة ..

 

و التفت إلى حاسوبو مرة أخرى و أخذ يطبع األرقاـ عمى موقع خاص باإلحداثيات و 
 انتظر قميال نتائج البحث ..."ال نتيجة "



 

 تأفف " ىيثـ " بينما حؾ " أحمد " رأسو قبل أف يقوؿ :

 

 إطبع األرقاـ فقط دوف الرمز .. عسى أف نجد شيئا ..-

 

 و انتظر قميال .. فظيرت نتيجة واحدة ... صادمة .. ففعل " ىيثـ "

 

 " متحف الموفر  !! "

 

قاليا " ىيثـ " في دىشة و ىو ينظر إلى صورة ساحة متحف الموفر بباريس بينما 
 ظيرت عالمات الضيق و الحنق عمى وجو "أحمد" وىو يصيح :

 

 تبا .. تبا .. إنيا ال تعني شيئا .. األمر كمو سخيف ..-

 

ىيثـ " بالصمت لبرىة وىو ينقل بصره بيف المغمف و الصورة عمى حاسوبو قبل  الذ "
 أف ترتسـ شفتيو ابتسامة خبيثة و ىو يقوؿ :

 

 لـ أصبح عالما مف فراغ ..-

 



 فقاؿ " أحمد " في شبو سخرية :

 

 ماذا   ىل اكتشفت مخبأ صديقؾ باليـر الزجاجي بساحة متحف الموفر  -

 

 تسما وىو يقوؿ :فالتفت إليو "ىيثـ " مب

 

 لقد قمت نصف الحقيقة يا صديقي .. ولكف انظر إلى الرمز ..فالسر يكمف بداخمو ..-

 

 فأخذ يدقق قميال في الرمز قبل أف تمتمع عينيو فجأة وىو يقوؿ :

 

 تبا ... إعمل عمى تفكيؾ الشيفرة واتصل بي ..-

 

 فقاؿ " ىيثـ " مبتسما :

 

 عمى الرحب و السعة ..-

 

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

 



إنطمق " أحمد " بسيارتو قاصدا األىرامات الثالثة ... و تحديدا اليـر األكبر وىو يقوؿ 
 في نفسو :

 

“3NBP … 3 North .. Biggest .. Pyramid “ 

 

 " اليـر األكبر .. ثالثة .. شماال "

"   

 
 أدرؾ " أحمد " و"ىيثـ" عالقة صورة ساحة

الزجاجي بالرمز أمال في الوصوؿ لشيء ما .. و مع متحف الموفر التي تحتوي اليـر  
وصوؿ " أحمد " إلى اليـر األكبر .. أخذ يعدو إلى الزاوية الشمالية لميـر .. و أخذ 
يبحث عف موضع قدـ يتسمق مف خاللو ليصل إلى الحجر الثالث ..و بصعوبة بالغة 



تى شعر استطاع الوصوؿ لمحجر .. و أخذ يتحسس الحجر و ما حولو مف شقوؽ ح
بيده تالمس مغمفا بالستيكيا شفافا داخل أحد الشقوؽ ..فالتقطو بيف إصبعيف حتى 

استطاع أف يخرجو والقمق يعصف بقمبو ..فوجد المغمف يحتوي عمى ورقة كبيرة 
 ثـ .. مطوية .. فأخذ ييبط  قبل أف يصل إلى سيارتو و ىو يميث

 أخرج 

 الورقة المطوية وبسطيا

يطة مبيمة لمكاف مجيوؿليجد فخا آخر ... خر    .. 

أخذ يحؾ ذقنو مدققا في مالمح الخريطة محاوال أف يعرؼ ما تدؿ عميو .. و لكف دوف 
جدوى ... تداخمت عشرات الصور داخل رأسو و عيناه تسترقاف النظر إلى ساعتو بيف 

الفينة و اآلخرى .. و الوقت يمر و قد اقترب موعد المناظرة .. و األمر برمتو يقع 
عاتقو .. ليس فقط بالنسبة لمستقبل رئاسي لرجل يثق في استحقاقو ليذا عمى 

المنصب دوف غيره .. ولكف األمر يتعمق بمستقبل شعب بأكممو قد يقوده الرئيس 
 .. المنتخل الجديد إما لغد مشرؽ مف التطور و التقدـ .. أو لعصر مظمـ

يا عسى أف يتذكر شيئا إنطمق بسيارتو يجوب الشوارع الرئيسية و ىو يجوؿ ببصره في
التي تبدو لممرات و حجرات صغيرة .. فكاف يتسائل ىل ليا  يتعمق بيذه الخريطة

منيـ ال تنطبق عميو ىذه الخريطة  بمتحف الموفر أو اليـر اآلكبر   لكف اي عالقة
يتمنى أف يسمع رنيف ىاتفو و أف يكوف  كاف و في الوقت ذاتو .. عمى ما يعتقد

بره بأنو توصل لحل الشيفرة الغريبةالمتصل " ىيثـ" يخ  .. 



وصل " أحمد " إلى ميداف "رمسيس " عندما رف ىاتفو فجأة فأوقف سيارتو وىو يجيب 
 : في ليفة

 ىيثـ" .... ىل حممت الشيفرة  "-

 : فأتاه صوت "ىيثـ " في مرح

لف تصدؽ ما حدث لمتو .. لقد منحتني الصدفة طرؼ الخيط ..و تركت بقية األمر -
 .. لي

 : لـ ينتظر أف يقاطعو " أحمد " و لـ يكف ليفعل .. فاستطرد وىو ينظر إلى حاسوبو

 .. “word”-كنت أطبع بعض المالحظات عمى برنامج الكتابة الػ 

وكنت أبحث عف شيء ما بيف اوراقي ولـ أنتبو إلى أنني أستمر في الضغط عمى 
لي أنني وجدت كل  المفاجأة بالنسبة”wingdings“  تغيير نوع الخط .. و كانت

   ماكتبتو تحوؿ إلى رموز عندما أصبح نوع الخط

و قد وجدت أف الشيفرة قد تـ كتابتيا بيذا الخط ..فقمت بطباعة الشيفرة بو ثـ قمت 
 .. بتحويميا ألجدىا قد تحولت إلى أرقاـ
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فعرفت أنيا شيفرة مركبة ..فقمت بتجربة األرقاـ كإحداثيات فمـ أصل إلى شيء.. 
 فقمت بتحويل األرقاـ إلى أحرؼ بالمغة اإلنجميزية ..فكانت نفس النتيجة .. المذىل

ىو أف تحويميا إلى أحرؼ المغة العربية حسب ترتيب األحرؼ اليجائية قد قادني إلى 
 .. حل الشيفرة

  : فصاح " أحمد " في ليفة

 وما ىو حل الشيفرة باهلل عميؾ  -

 : فقاؿ " ىيثـ " في سرعة

 " لقد ترجمت إلى جممتيف " الجميع تقريبا مر مف فوقو ... ال يعرؼ أحد بوجوده-

ط عمى وجو " أحمد " وىو يخرج مف سيارتو و يقوؿبدا اإلحبا  : 

 أىذا كل شيء  -

 : شعر "ىيثـ" بنبراتو اليائسة فقاؿ

كنت أتمنى أف تساعدؾ فيما وجدت   فعمى ما يبدو أف كل ما نتوصل إليو ىي قطع -
 .. ألحجية واحدة

 : فقاؿ " أحمد " في حنق

- ى مايبدولـ أجد سوى خريطة مبيمة لممرات ال أعرفيا .. و عم إذا قمنا بتطبيق  – 
  فإف حل الشيفرة يرتبط بالخريطة – نظريتؾ



 : "فقاؿ " ىيثـ

ترى ماذا  .. إذف فإف خريطتؾ ىي لممكاف المبيـ الذي مر مف فوقو الجميع تقريبا-
 يكوف في رأيؾ  

 : فصاح " أحمد " في حنق

 .. و ما أدراني بيذا-

شاب و ىو ييرع فقاؿ الألخيركاف " أحمد " يموح بذراعو عندما اصطدـ بو   : 

 .. معذرة ... لدي قطار أريد أف ألحق بو-

 : " فأجابو " أحمد

ال عميؾ ..  ) ثـ تجمد فجأة و كأف صدمة ما قد أصابتو .. و لمعت عيناه و ىو -
 !!.. يطمقيما إلى مكاف محدد ( تبا

 : فأتاه صوت " ىيثـ " متعجبا

 ماذا  ! ..ماذا تقوؿ  -

" مبتسما فأجابو " أحمد  : 

بسرعة .. المكاف الذي مر بو الجميع تقريبا  و  لقد عرفت المكاف .. وافني إليو-
وضعوا بو ىرما شبييا بيـر ساحة متحف الموفر ىو .... محطة السكؾ الحديدية ... 

 ..محطة مصر

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



في مكتب مدير المحطة جمس خمف المكتب رجل في الخمسيف مف العمر يطالع 
طة بشيء مف التفحص و ىو يسترؽ النظر بريبة إلى " أحمد " و " ىيثـالخري قبل  " 

 : أف يسأليما

مف أيف لكما بيذه الخريطة  .. لـ تخرج إلى النور إال مرة واحدة ..عندما قمنا -
 .. بالتجديدات فقط

 : " فقاؿ " أحمد

- ا اآلفعمى مايبدو أف ىناؾ مف استطاع الحصوؿ عمييا .. ولكف ليس ىذا موضوعن  
.. 

 : فمط المدير شفتيو قبل أف يقوؿ

 .. إذف أنتما تعتقداف أف ىناؾ مف يخبيء ما يشبو بقنبمة موقوتة في ذلؾ النفق-

 : فقاؿ " ىيثـ " في شيء مف الضيق

 .. و أرى أف نتأكد بأنفسنا قبل أف نجذـ بشيء .. نعـ ..شيء مف ىذا القبيل-

ياتففتردد الرجل لحظات قبل أف يرفع سماعة ال  : 

- ( مساعد حاال1قـ بتجييز قوة مسمحة مف أمف المحطة إلى الرصيف )  .. 

 

( مساعد و عمى منضدة في إحدى المقاىي , كاف يجمس رجل 1بالقرب مف رصيف )
في أوائل العقد الرابع مف عمره يرتشف فنجانا مف القيوة بعد وجبة مف عدة شطائر 



مف خمف نظارتو السوداء رأى بعض رجاؿ أكميا في نيـ و كأنو لـ يأكل منذ عاـ .. و 
األمف يتقدميـ مدير المحطة و معو " أحمد " و "ىيثـ " , فأصابو اإلرتباؾ و كاد 

 .. ليغادر المكاف في سرعة فنجاف القيوة أف يسقط مف يده قبل أف ينيض

أشعل رجاؿ األمف بعض المصابيح اليدوية و ىـ ييبطوف إلى النفق المظمـ بعد أف 
تح بوابتو .. و تناوؿ كل مف " أحمد " و"ىيثـ " مصباحا و معيـ مدير قاموا بف

المحطة و ىـ يخطوف في حذر ماريف عمى غرؼ تشبو السجوف ..بيا سالسل و 
أغالؿ .. وبعض مف اليياكل العظمية .. صاح " ىيثـ " وىو ينظر في ارتياع إلى 

 : أحدىا

 رباه ..!! ما ىذا المكاف  -

 : " فأجابو " أحمد

- حف في سجف ىائل تحت محطة السكؾ الحديدية .. يكاد ال يعرؼ عنو أحد شيئان  ..  

 : فقاؿ مدير المحطة

كما تعمماف لقد أنشئت السكؾ الحديدية في عيد اإلحتالؿ البريطاني لمصر .. وعمى -
في إنتظار ترحيميـ .. لـ يكف في   السجناء مايبدو أف ىذا السجف قد أقيـ لحبس

قطار واحد أو اثنيف تقريبا ..فكاف البد مف إيجاد مكاف آمف يحوي  البداية يوجد سوى 
 .. ريثما يتـ نقميـ السجناء

 : فقاؿ "ىيثـ " في دىشة

 .. عجيب أف يظل أمر ىذا السجف سرا طواؿ ىذه المدة ..ال أحد يعمـ بوجوده-



 : فقاؿ "أحمد " وىو يطالع الخريطة

- مايبدو أنو كالمتاىة ..لو لـ يكف معنا عمى األرجح لـ يعش أحد ليخبر عنو .. فعمى 
 .. الخريطة لعمقنا بالداخل

 : فقاؿ "ىيثـ " في قمق

 ىل لديؾ فكرة عف المكاف المنشود  -

فتوقف " أحمد " وىو يشير إلى إحدى الغرؼ ينبعث منيا ضوء خافت و ىو يقوؿ 
 : ىامسا

 !!.. ىناؾ-

ى واجيوا باب الغرفة  فتقدميـ رجاؿ األمف وىـ يشيروف أسمحتيـ في حذر ..حت
 : فأخفضوا أسمحتيـ و أحدىـ يقوؿ

 

 

 .. ال يوجد أحد .. ولكف يوجد شيء ما ىنا-
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صندوقا مستطيل الشكل تخرج منو بعض أشعة  يدخالف الغرفة ليجدا فأسرع كالىما
التي تتبدؿ وتتغير بشكل  الميزر كجياز اليولوجراـ .. تظير بعض األرقاـ و الشيفرات

و أسفل المربع طبع رقـ .. يتكوف مف ستة عشر خانة غريب ..و في منتصفيا مربع
132 .. 

 : فصاح " ىيثـ " في حنق 

 .. تبا ..!! لقد قاـ بتغيير مفتاح الشيفرة-        

 : فقاؿ " أحمد " في ريبة

 . ىذا معناه أف مربع "السودوكو " ىذا ىو مفتاح الشيفرة-

اؿ " ىيثـفق  " : 

ليس مجرد مربع "سودوكو " .. إنو مربع عجيب .. البد أف يكوف مجموع األرقاـ -
132رأسيا أو أفقيا أو حتى المائمة تساوي " و كذلؾ مجموع  .. كما ىو موضح "

 .. الداخمية أو األربعة الوسطى الخارجية مف الجانبيف الخانات األربعة الوسطى

 : فقاؿ " أحمد " بصوت خافت

 تبا ..!! ماذا فعمت صباح ىذا اليـو  -

 : تسائل مدير المحطة متعجبا



 ولكف أيف ىو   أليس مف المفترض أف يكوف بجوار جيازه  -

 : " فأجاب " أحمد

عمى األرجح أنو ذىب ليشاىد نتيجة أفعالو ..فمقد أوشكت المناظرة عمى البدأ -
منا ورقة و قمـ ونحاوؿ ..فعمينا اآلف أف نفؾ الشيفرة األخيرة ..فميتناوؿ كل  .. 

بدأ " أحمد " و " ىيثـ " في حل الشيفرة , بينما عاد مدير المحطة أدراجو مع عدد مف 
رجالو لتأميف الرصيف مف الخارج و إبالغ رجاؿ المباحث بالواقعة و ىو اليزاؿ يعتقد 

 .. أف الجياز الموجود بالسفل ىو قنبمة موقوتة يحاوؿ الرجالف إبطاليا

سوى دقيقتيف عمى بدأ المناظرة عندما صاح " ىيثـ " مبتسما لـ يتبق  : 

 .. لقد حممتيا-

 فانتزع " أحمد " الورقة منو و تناوؿ قمـ الميزر ليطبع األرقاـ داخل المربع العجيب
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عة ليزر حمراء الموف المكاف و و ما أف أتـ " أحمد " طباعة األرقاـ حتى سادت أش
سمعا رسالة صوتية مف الجياز :" بدأ العد التنازلي لعممية التدمير الذاتي .. دقيقتاف 

 ".... دقيقة و ثمانية و خمسوف .. دقيقة و

 : فصاح " ىيثـ " في ذعر

 .. تبا لو ..لقد كاف فخا-

 : فجذبو " أحمد " مف ذراعو و ىو ييرع قائال

- ىذا المكاف فمنخرج بسرعة مف  .. 

تجاه بوابة   ومعيما ما تبقى مف رجاؿ األمف حمال مصباحييما  وأطمقا ساقييما لمريح
الخروج .. وما أف وصال إلى البوابة حتى إنفجر الجياز .. وشعر الجميع بيزة أرضية 

عنيفة .. لـ يدرؾ أحد غيرىما ىما و رجاؿ األمف و مدير المحطة سبب ىذه اليزة 



رىا مع دخوؿ القطارات و خروجيا مفالتي ضاع تأثي المحطة... شعر كالىما بأف  
صدورىما توشؾ عمى اإلنفجار مف مجيود العدو المفاجيء ..غير أنيما قد تحامال 

عمى نفسييما و ىما يقترباف مف أحد المقاىى يعرض بثا مباشرا لممناظرة .. و "ىيثـ 
 : " يقوؿ

 ىل تعتقد أننا قد أنقذنا صديقؾ  -

صوت خافت فقاؿ في  : 

 .. أتمنى ذلؾ-

 : و فجأة رف ىاتفو الخميوي .. وجاءه صوت غريب

 .. أردت اإلتصاؿ بؾ سابقا .. ولكف يبدو أف الشبكة ضعيفة تحت األرض-

 : فعقد " أحمد " حاجبيو و ىو يتسائل

 مف أنت  -

 : فضحؾ الرجل وىو يقوؿ

 .. أنا  .. أنا الذي تبحث عنو .. وقد تسببت في تدمير جيازه-

 : فقاؿ " أحمد " في ليجة ساخر

 .. حاتـ !! يبدو أف خطتؾ قد باءت بالفشل يا صديقي  .. حع سعيد المرة القادمة-

 : فضحؾ "حاتـ " بشكل بعث عمى نفسو القمق وىو يقوؿ



خطتي .. لـ تفشل خطتي أبدا .. ولكف يقاؿ أف األذكياء غالبا ماتفوتيـ التفاصيل -
موف مع األمور المعقدةالبسيطة .. بقدر ما يتعام  .. 

 : فقاؿ " أحمد " في قمق

 ماذا تقصد  -

 .. فأجابو "حاتـ " بضحكة طويمة ساخرة ..قبل أف يقطع اإلتصاؿ

 : تسائل " ىيثـ " في قمق

 ماذا أخبرؾ  -

 : فمـ يجبو " أحمد " ..فقد جذب إنتباىو ما تقولو المراسمة اإلخبارية بالتمفاز

- ص المدمج كدليل قاطع عمى تورطوولقد ورد إلينا ىذا القر   .. 

و بدأ عرض القرص المدمج بمشاىد داخل حانة في إحدى الدوؿ األوروبية مع بعض 
الشخصيات الصييونية المعروفة بعداءىا لدوؿ الشرؽ األوسط ..و مف بينيـ كانت 

المفاجأة ... لـ يكف " إبراىيـ سالـ " بل " رأفت عدناف " ..كما وعد " إبراىيـ " 
لضربة القاضية األخيرة .. وقد سددىا ببراعة..ا  .. 

أطرؽ " أحمد " رأسو لمحظات قبل أف يغادر المكاف .. ظل " ىيثـ " يناديو و لكنو لـ 
 .. بل فضل أف يذىب مباشرة لمقابمة صديق..  يمتفت إليو

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

 "... لقد خدعتني "



تبو بعيدا عف اإلحتفاالت المبدئية قاليا " أحمد " و ىو يواجو " إبراىيـ " في حجرة مك
 : بفوزه بكرسي الرئاسة فابتسـ األخير و ىو يقوؿ

 .. لـ أخدعؾ ..لقد كنت أثق في إخالصؾ و تفانيؾ و ذكائؾ .. و لـ يخب ظني بؾ-

 : فقاؿ " أحمد " في استياء

أنت مف تعاقدت مع العالـ المجنوف عمى خطة قذرة .. خنت مبادئؾ ..و خاب ظني -
 .. بؾ

 :فقاؿ " إبراىيـ " بثقة

 .. لـ أخف مبادئي ..لقد استخدمت لعبتيـ ضدىـ ..لكي يسود األصمح عمى أي حاؿ-

 : فرفع " أحمد " يده بالقرص المدمج وىو يقوؿ

 .. لدي قرصؾ المدمج ..أال تخشى مف فضحؾ-

 : فابتسـ "إبراىيـ " وىو يقوؿ

- د .. فمقد حرصت عمى أف ال أعتقد أنؾ ستفعميا .. و لو فعمتيا فمف يصدقؾ أح
 .. تكوف نفس المشاىد التي رآىا الجميع ىي التي معؾ بخالؼ الشخص المستيدؼ

 .. سيظنوف أنيا فعال مزيفة

 : فأومأ " أحمد " برأسو قبل أف يقوؿ في حـز

سوى إلتزامؾ بالمباديء التي  سيادة الرئيس .. فمف ينقذؾ مني إذف احترس لنفسؾ-
 .. عيدناىا سويا



دار عمى عقبيو و غادر المكافثـ است  ... 

*********** 

 

بعيدا في مكاف ما ..في غرفة شبو مظممة .. أخذ " حاتـ سمير " يخطو في بطء و 
ابتسامة واسعة تغمر وجيو .. وفي يده اليمنى ما يشبو سماعة لمرأس ..ثـ جمس 
حد بمواجية صندوؽ صغير معدني قبل أف يرتدي سماعة الرأس ..ثـ وضع يده عمى أ
جوانب الصندوؽ في مكاف مخصص لبصمة اليد .. فخرج وميض مف الصندوؽ و 

أخرج بعض أشعة الميزر المجسمة .. وأغمض " حاتـ " جفنيو .. و بدأت مشاىد و 
صور مسمسمة في الظيور بيف أشعة الميزر الصادرة مف الجياز ... جياز " الموجة 

 .." إكس
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 العنقػػػػػػػػػػػػػػاء

 ة عمى مستوى الوطن العربي المركز الثالث في مسابقة صالح هالل األدبيحاصمة عمى 

 

لـ نستطع البوح بما رأينا...ألننا لـ نصدؽ ما حدث ..فكيف نتوقع أف يصدقنا أحد 

 ..و رغـ أف كثيًرا مف الناس قد رأوه ..إال أنيـ لـ يعرفوه... وكانت تمؾ المحظة مف 

لتي يوقف المرء أنيا لف تحدث مرة أخرى في حياتو ,أو ألجياؿ عديدة... أو المحظات ا

 ربما لف تحدث أبدا ...

بدأ األمر قبل الميمة السابقة لميمة آخر العاـ ببضع ساعات ,وعمى الرغـ مف أف الميمة 

التالية ىي ليمة الميالد "الكريسماس" التي يحتفل بيا الجميع , إال أنيا لـ تكف كأي 

ثيالتيا في األعواـ السابقة جميعيا ...إنيا ليمة "األلفية الثالثة " ...ليمة ال مف م

 تتكرر كل مئة عاـ ,بل ال تتكرر إال كل ألف عاـ..

لذلؾ كاف العالـ أجمع يتحضر لتمؾ الميمة ,وكل فرد يعتبر نفسو محظوظا ألنو سيشيد 

ا أجياؿ قادمة...تمؾ الميمة المميزة ,التي لـ تشيدىا أجياؿ مضت ,ولف تشيدى  

وفيما كاف الجميع يتحضر لتمؾ الميمة إذ تصاعد صوت النغمة المتواترة الخاصة 

و فوجئت بصوت صديقي  –وكنت منيمكا في القراءة بغرفتي  -بياتفي المحموؿ 

 حساـ يأتي متوترا و جزعا وىو يقوؿ : 



أيف أنت يا أحمد   إنني أحاوؿ اإلتصاؿ بؾ طواؿ الساعة الماضية   -  

البد أنيا الشبكة ...تعرؼ أف الضغط عمييا كبير ىذه األياـ بسبب الػ..... -  

دعؾ مف ىذا ... فمتوافيني اآلف عند شقة "خالد" . -  

 فاستبد بي القمق مف ليجتو فقمت متسائال:

ماذا حدث  ىل أصابو مكروه   -  

سيصيبو إف لـ تقابمني اآلف ....سأنتظرؾ أماـ بيتو .. -  

تاركا إياي في قمق رىيب عمى صديقنا الثالث "خالد" ...لـ يكف عمى ما ثـ أغمق الخط 

يراـ في الفترة الماضية .. و طواؿ الشيريف الماضييف كاف يعاني مف حالة مف 

فقد بدأ األمر بيجر الفتاة التي أحبيا لو  –وىو عمى حق في ىذا  –االكتئاب الشديد 

ة عاـ كامل عف طريق الخطأ,ظًنا مف و زواجيا بآخر , ثـ بإيقاؼ قيده بالكمية لمد

إدارة الكمية أنو كاف مشاركا بإحدي المظاىرات , وتـ إختتاـ األحداث المؤسفة تمؾ 

بوفاة والدتو منذ إسبوعيف , ولحاقيا بوالده في السماء ,وبذلؾ أصبح وحيدا ليس لو 

ج مف ما يعيف قمبو عمى متابعة حياتو ...أصيب باكتئاب شديد ومنع نفسو عف الخرو 

بيتو ومف مخالطة الناس, و قد جعمني ىذا قمقا مف أف يقدـ عمى فعل طائش ال 

 يتوقعو أحد...فعل قد ينيي حياتو.



وصمت بأقصى ما استطعت , و أماـ البناية التي يقطف بيا "خالد" وجدت "حساـ" 

 ينتظرني وعمى وجيو عالمات القمق واضحة فبادرتو بالسؤاؿ:

"  ماذا حدث   و أيف "خالد -  

إنو باألعمى.. -  

إذف ىمـ إليو .. -  

 فاستوقفني "حساـ" ممسكا بذراعي وىو يقوؿ :

إنتظر..يجب أف تعرؼ ما الذي قالو لي و جعمني آتي بؾ بيذه الطريقة.. -  

 فرأيت عمى وجيو مزيجا غريبا مف الدىشة و القمق فسألتو :

ماذا يحدث باهلل عميؾ   ماذا أخبرؾ   -  

ردد خرجت مف فمو كممات عجيبة تنبيء عف أمر غريب...غريب و بعد لحظات مف الت

 حقا .

 

* * * 

كاف "خالد" رغـ شحوب وجيو المع العينيف مبتسما في سعادة وىو ينطق بكمماتو 

 الغريبة إلى أف استوقفتو في دىشة متسائال:

ماذا !  ماذا تقوؿ ! -  



ألـ تفيـ ما قمتو   -  

ال أفيـ ما تعنيو.. -  

الوراء وقد اختفت ابتسامتو عف وجيو وىويسألني: فعاد بظيره إلى  

و ما الذي لـ تفيمو في كمماتي   -  

 فقمت و أنا أعيد عمى مسامعو ما قالو محاوال استيعاب مضمونو :

أنت تقوؿ أف أحد المالئكة قد زارؾ و أنت تعاني مف الحزف الشديد...و أنبأؾ أف  -

و بحموؿ أولى لحظات األلفية الجديدة طائر العنقاء عمى وشؾ أف يجدد حياتو... و أن

 سيحممؾ معو إلى بالد الشرؽ السعيد ...مممكة الخياؿ...

 

 فقاؿ  ببساطة و بدييية :  

نعـ ...و ماذا في ذلؾ   -  

 فصاح "حساـ":

بربؾ يا صديقي ..! العنقاء طائر أسطوري...مف المستحيالت الثالثة ..دعؾ مف  -

تفت إلى مستقبمؾ .ىذه الترىات و عد إلى رشدؾ..و ال  

 فقاؿ "خالد" في شيء مف الغضب:



ليست ترىات...أنا أعي ما أقوؿ..و أنا مثمكما لـ أصدؽ ما أرى و لكنو أقسـ  -

 لي...ذاؾ المالؾ كاف حقيقيا .....لـ أصل إلى مرحمة الجنوف بعد .

 فقاؿ "حساـ" :

أنت عمى أعتابيا بالفعل يا صديقي...ما تقولو مستحيل . -  

"خالد" وعاد إلى ىدءوه وىو يقوؿ:فابتسـ   

و ما ىي المستحيالت الثالثة   -  

 فقمت في بدييية :

الغوؿ , العنقاء , و الخل الوفي.. -  

 فقاؿ في سرعة :

و ما ييمكما في أمري أييا الخميالف   مالذي أتى بكما ىنا اآلف   -  

ي استسالـ :فنقل "حساـ"بصره بيف "خالد" وبيني قبل أف يطرؽ رأسو ,بينما قمت ف  

الوفاء...!! الوفاء يا صديقي .. -  

 فنيض "خالد" و اقترب منا و وضع يديو عمى كتفينا و ىو يقوؿ مبتسما :

أال تريا أني قد حطمت إحدى المستحيالت إذف   لدي صديقيف وفييف ...و ليس  -

 واحدا ....

 تبادلت النظرات مع "حساـ" ولـ نجد لكممات "خالد" رًدا فاستطرد :



اإلنساف يطمق عمى ما يصعب تحقيقو مستحيال...و لكف الحقيقة ىي أف المستحيل  -

 ...ال شيء .

 

و كاف جمًيا أننا لف نستطيع أف نثنيو عف فكره , و لـ نكف نعمـ كيف سينقمو ىذا 

الطائر المسمى بالعنقاء إلى مممكة الخياؿ , ىو نفسو لـ يكف يعرؼ , وكل ما قالو " 

الطريق ...عندما يحيف الوقت ".سيرشدني المالؾ إلى   

وما أف خرجنا مف شقة "خالد" حتى أخرج "حساـ" ىاتفو المحموؿ وضغط عمى عدة 

 أرقاـ في سرعة ,فسألتو :

بمف تتصل   -  

بطبيب "خالد" النفسي ...البد أف نخبره بحالتو... -  

رع و بعد محاوالت عديدة مع الشبكة المزدحمة , أتانا صوت الطبيب بصعوبة , و ش

"حساـ" يخبره بما حدث , فما كاف مف جواب الطبيب إال أف نحاوؿ أف نخرجو مف بيتو 

مساء اليـو التالي إلى أجواء اإلحتفاؿ باأللفية الجديدة , فإف ىذا مف شأنو أف يحسف 

مف حالتو كثيًرا , حتى نأتي بو إليو بعد الغد ألنو خارج المدينة ىو و أسرتو في 

 الوقت الراىف...

"حساـ" إلي بعد انتياء المكالمة و متسائال في حيرة : إلتفت  



ماذا سنفعل اآلف   ىل سنتركو ىكذا   -  

وىل سنراقبو   لقد رفض أف يبقى معو أحد .. -  

 فتنيد "حساـ " في ضيق قائال:

لقد أذف لي رب عممي بساعة بصعوبة بالغة...أنت تعمـ ما فيو محالت اليدايا  -

وقت متأخر مف مساء اليوـ...اآلف ... وسأظل أعمل حتى   

 فأومأت برأسي متفيما وأنا أقوؿ :

ال عميؾ ...سنطمئف عميو ىاتفيا إلى أف نتقابل في الغد لننفذ ما قالو الطبيب... -  

 

ثـ افترقنا وأنا تروادني أفكار عف "العنقاء" ...طائر أسطوري...ىذا كل ما أعرفو عنو 

تجولت كثيرا في شوارع العاصمة و أنا أفكر  ..وىذا كل ما يعرفو معظـ الناس اآلف ...

في األمر الذي دفع صديقي ليذا اإلعتقاد ,و قد راودتني فكرة أف ما يقولو ال يعدو عف 

كونو بعض مف اليموسات الناتجة عف إختالءه بنفسو كثيرا , و قد صورت لو نفسو 

مخزوف مف المتألمة و المستوحدة المالؾ الذي رآه , و ما قالو عف العنقاء ىو 

المعمومات بعقمو الباطف ...و لكف ميال... لقد قاؿ الكثير عف طائر العنقاء ," عمى 

وشؾ أف يجدد حياتو... بحموؿ أولى لحظات األلفية الجديدة سيحممني معو إلى بالد 



الشرؽ السعيد ...مممكة الخياؿ..." ما عيدتو إال الىًيا ال يحب القراءة , لـ يكف يوما 

اءة و اإلطالع, فمف أيف أتى بكل ىذا إف لـ تكف مجرد ىموسات ...مف ىواة القر   

 

ال أدري ما الذي دفعني لمبحث عف حقيقة األمر , فبحموؿ المساء كنت أماـ حاسبي 

اآللي أتصفح الشبكة العنكبوتية عف أي معمومات عف الطائر المجيوؿ , ونتاج 

عنقاء تخص شعبا أو سويعات مف البحث كاف عجيبا , فمـ تكف أسطورة طائر ال

حضارة معينة كباقي األساطير , بل امتدت إلى معظـ حضارات العالـ القديـ ... 

المصريوف و العرب و الصينيوف و الفينيقيوف و الرومانيوف جميعيـ عرفوا الطائر 

ىناؾ بعيدُا في بالد الشرؽ السعيد الخرافي و كتبوا عنو , و أشير ما وجدتو عنو أف 

تػفػتػح بػوابػػة السػػمػػاء الضخػمػػة  -ا أطمقوا عمييا "مممكة الخياؿ " أو كم –البعيد 

وتسكب الشمػس نورىػا مف خالليا، وتوجد خمف البوابة شجػرة دائمة الخضرة.. مكاف 

كمو جماؿ ال تسكنو أمػراض وال شيخوخة، وال موت، وال أعماؿ رديئة، و ال خوؼ، و 

 الحػزف.

واحد فقط، العنقاء ذو المنقار الطويل المستقيـ، والرأس  وفػى ىػذا البستاف يسكف طائر

التي تزينيا ريشتاف ممتدتاف إلى الخمف، وعندمػا تستيقع العنقاء تبدأ في ترديد أغنية 

 بصوت رائع



 

وبعد ألف عاـ، أرادت العنقاء أف تولػد ثانيػة، فتركت مػوطػنيا وسػعػت صػوب ىػذا 

)رع( في مدينة ىميوبوليس، وفي ىيكل َرْع، العالـ واتجيت إلى معبد إلو الشمس 

ا ,وما ىي  ينتصب طائر العنقاء رافًعا جناحيو إلى أعمي ,ثـ يصفِّق بيما تصفيًقا حادًّ

إالَّ لمحة حتى يمتيب الجناحاف فيبدواف وكأنيما مروحة مف نار بعػد ذلؾ تمػوت فى 

ف تتحػوؿ إلػى شػرنقػة، النار، ومف رمادىا يخرج مخموؽ جديد.. دودة ليػا لػوف كػالمبػ

وتخػرج مػف ىػذه الشػرنقػة عػنقاء جػديدة تطػير عػائدة إلػى موطػنيا األصمي، وتنثر 

بقايا جسدىا القديـ عمى مذبح الشمس في ىميوبوليس بمػصػػر، ويحيػي شػعػب مصػر 

 ىػذا الطػائر الػعػجػيب، قبل أف يعػود لبمده في الشػرؽ...

 

قديمة كانت مكانة العنقاء أعمى مف مكانة التنيف حيث تحتل وفي الحضارة الصينية ال

صور العنقاء مكانة متقدمة في الرسومات الجدراية والحريرية في أسرة "ىاف " 

الممكية، وفي بعض ىذه الرسومات ينقر العنقاء التنيف بفمو. وخالؿ تطور المجتمع 

حيث أصبح التنيف رمزا  اإلقطاعي الطويل تغيرت مكانة العنقاء والتنيف رويدا رويدا

لألباطرة فيما نزؿ طائر العنقاء الى المرتبة الثانية وأصبح رمزا الى محظيات االباطرة. 

وفي أسرة " تشينغ " الممكية بدأت صور طائر العنقاء المحبوب لدي أبناء الشعب 



الصيني تنتشر وسطيـ، حيث يستخدـ عامة الناس كممة "عنقاء" في تسمية بعض 

لمالبس والمباني والمناسبات السعيدة وغيرىا مف نواحي الحياة، باإلضافة األطعمة وا

الى تسمية الفتيات باسـ "العنقاء". وقد أصبح طائر العنقاء بجانب التنيف رمزا الى 

 األمة الصينية ويحبو الشعب الصيني حبا جما ....

الذي تحوؿ إلى وال أجد داعيا لذكر باقي األساطير التي نسجت حوؿ العنقاء...الطائر 

أسطورة عالمية ... وال أحتاج إلى أف أصف ما شعرت بو عند قرائتي إياىا , وما قالو 

"خالد" أيضا ظل عالقا بذىني المرىق , ورغـ كل ىذا ,إال أنو ظل راسخا بذىني وقتيا 

 أف ىذا كمو ال يعدو كونو أسطورة تتمى , و مستحيال ال يتحقق...

إذ غمبني النوـ بسبب إرىاقي الشديد , و رأيت و كأني  و بينما كنت عمى تمؾ الحالة

أسير عمى جسر حديدي تتناثر عميو األشواؾ , ممدود في فراغ أصيب ,تحيط بو 

سحب متوىجة و كأنو الشفق , ومف خمفي عالـ مظمـ يحترؽ في بعض مواضعو , و 

, قصور متأللئة و كأنيا مصنوعة مف المؤلؤ  –عند نياية الجسر  –مف أمامي 

منتصبة بيف مروج خضر كثيفة... و بمشقة عمى الجسر الوعر أحاوؿ الوصوؿ إلييا 

, و أشعر باألشواؾ تخترؽ قدميِّ و تصيبيما بجروح دامية , و يزداد األمر صعوبة 

مع األلـ , إلى أف سمعت صوت طائر يخترؽ السحب ... صوت مالئكي عذب .. 

الطاووس الضخـ بعنق طويل  فالتفت ألرى طائرا عظيما ضخما يشبو في شكمو



كاألفعى , جسمو مكسو بالريش الذىبي المحمر , فيجعمو وكأنو يمتيب , جناحاه 

عظيماف يخترقاف السحب إختراقا ...فأصابني الذىوؿ مف أمره غير أنني عرفت أنو 

طائر العنقاء األسطوري ... إقترب مف الجسر ببطء وىبط قميال إلى مستوى الجسر 

عندما رأيت مف عمى ظيره ..."خالد" يقود العنقاء ... نظر إلي فازدادت دىشتي 

 مبتسما وىو يقوؿ :

أالزلت التصدؽ األمر يا صديقي   -  

 فقمت في دىشة :

ىذا ييدـ ما تعممناه ... ىذا ييدـ ما اعتقدناه ...ىذا ييدـ عمما كامال يسمى  -

 "المنطق" ...

إلى العالـ المظمـ:فضحؾ "خالد" وقاؿ في شيء مف السخرية وىو يشير   

و أيف المنطق فيما يحدث ىناؾ يا صديقي   أيف المنطق في أف يقتل الرجل أخاه  -

ال يعمـ فيما قتمو   أيف المنطق في أف ييدر األب شرؼ ابنتو   أيف المنطق في أف 

تبيع األـ رضيعيا   أيف المنطق... في أف يتجرد اإلنساف مف كونو إنسانا ..ليقضي 

بيديو ..و يزرع البؤس و الشقاء في قموب أقرب الناس إليو ...ليسوميـ عمى العالـ 

 سوء العذاب   مف أجل ماذا  ! ...

 



لـ أجد ما أجيبو بو , فقد كاف كالمو صحيحا , لقد ساء أمر الدنيا كثيرا حتى خشيت 

أف يبعث هللا بعذاب مف السماء ييمؾ بو األرض و مف عمييا ... نظرت إلى العالـ 

في ضيق ثـ وليت وجيي شطر مممكة الخياؿ بقصورىا المؤلؤية البيضاء و المظمـ 

في نفسي حزف دفيف و شؾ مف أف أصل إلييا مع كل ىذا األلـ ...و كأف "خالًدا " قد 

 قرأ ما يجوؿ بخاطري فقاؿ :

عظـ الثواب مف عظـ الصبر يا صديقي ... و األكثر حظا في الوصوؿ سريعا إلى   -

ف األخيار ..و األقل ثوابا ...و لكنيا الرحمة... ماكنت ألجتاز ما ىناؾ ىـ األضعف بي

 تجتازه أنت ... تجمد يا أخي ...فإف موعدنا الجنة...

 

ترددت كمماتو األخيرة في كل مكاف و ىو يطير بالعنقاء صوب مممكة الخياؿ ,فجزعت 

 مف ىذا و جريت محاوال التعمق بذيل العنقاء و أنا أقوؿ :

مكنؾ التخمي عني...ال يمكنؾ ىذا ..انتظر..ال ي -  

و لكني فشمت في المحاؽ بو و سقطت عمى األشواؾ المؤلمة ,و طار بعيدا وصدى 

 صوتو يصل إلى أذني قائال :

لكل منا َقَدره يا صديقي ..لكل منا قَدره... -  

**** 



 

مع كمماتو األخيرة استيقظت مف نومي , و شعرت بثقل رأسي و أنا أرفعيا عف سطح 

تبي أماـ حاسبي اآللي و األلـ يجتاح جسدي ,فنيضت إلى فراشي و تمددت عميو مك

و أنا أرى أشعة الشمس تتسمل مف خالؿ ستائر نافذتي تنبئني بوقت الظييرة , ولـ 

تحاوؿ أمي إيقاظي حتى ذلؾ الوقت ظنا منيا بتعمدي ذلؾ كي أستطيع السير الميمة 

 إحتفاال باأللفية الجديدة ....

 

رد الذىف إلى مابعد عصر ذلؾ اليوـ وال أكاد أتحدث مع أحد , و كأف عقمي ظممت شا

أصبح مطاردا مف قبل الطائر األسطوري ...يخفق بجناحيو بيف جنبات كياني المرتبؾ 

وقد أخذ  -المشوش , حتى تذكرت أنني يجب أف أتصل ىاتفيا بػ"خالد" ألطمئف عميو 

و لكنني لـ أتمق  -الشمس عمى المغيب  لوف السماء في اإلحمرار  تدريجيا و أوشكت

ردا , فأقمقني األمر بعد عدة محاوالت لإلتصاؿ بو سواًءا عمى ىاتف منزلو أو عمى 

ىاتفو المحموؿ بال جدوى , فظننت أنو قد أقدـ عمى حماقة ما . و بمشقة استطعت 

لميمة اإلتصاؿ بػ"حساـ" و إخباره باألمر و كاف لتوه مستيقظا مف نومو بسبب عممو ا

 السابقة , و اتفقنا أف نتقابل أماـ مسكف "خالد" ....

 



كاف الظالـ قد حل عندما اكتشفنا عدـ وجوده ببيتو , ووقف كالنا في حيرة مف أمره و 

 سأؿ " حساـ" في قمق :

تراه أيف ذىب ىذا المجنوف   -  

 

 فقمت في نفس القمق :

ال أعمـ ..ليس لو مكاف يذىب إليو . -  

 

:فقاؿ "حساـ"   

كاف عميو أف ينتظرنا كما اتفقنا ... أنا في غاية القمق .. و أخشي أف يؤذي نفسو  -

. 

 

 فصمت لمحظات احترؽ عقمي فييا مف التفكير قبل أف أقوؿ:

ال ... لقد ذىب لمقابمة العنقاء . -  

 

 فنظر إلي "حساـ " في دىشة وىو يقوؿ :

ماذا تقوؿ   ىل أصابؾ ما أصابو أيضا   -  



 

ا لو مقصدي :فقمت مفسر   

ما أقوؿ إال ما يحدث ...لقد قاؿ أف العنقاء ستأخذه بحموؿ أولى لحظات األلفية  -

 الجديدة ...و بالتأكيد قد ذىب ليمتقييا ...

 

 

 فقاؿ "حساـ" في حيرة :

ومف أيف لنا أف نعرؼ المكاف   حتى أننا ال نعرؼ شيئا عف ماىية العنقاء أو  -

 شكميا  

 

:فقمت مصححا اعتقاده   

أنا أعرؼ عنيا كل شيء .. -  

 

 فنظر إلي في دىشة وىو يقوؿ :

أنت  !.. و ماذا تعرؼ   -  

 



فأخذت أخبره بما عرفتو مف معمومات عف العنقاء و األساطير التي نسجت حوليا في 

مختمف الشعوب و الحضارات ,و أف موتيا و بعثيا قد ارتبط بمصر الفرعونية ارتباطا 

 وثيقا .....

حاوؿ فييا "حساـ " استيعاب ما أخبرتو بو قاؿ : و بعد لحظات  

مذبح الشمس !...ىيكل رع !... أيف سنجد ىذا المكاف    -  

 

 فقمت في حيرة :

ال أعمـ بعد ...كل ما أعممو أف "ىميوبميس"  تمؾ ىي   "مصر الجديدة " اآلف .... -  

طرؽ و كيف سنصل إلى ىناؾ اآلف   الناس جميعيـ يحتفموف بالشوارع و ال -

 مزدحمة , و معظميـ سيحضروف حفمة " جاف ميشيل جار " عند سفح اليـر ...

الجميع بخارج منازليـ اآلف ...و لكف الميـ أف نعرؼ أيف يمكف أف يكوف مذبح  -

 الشمس ىذا ..

 

 فقاؿ "حساـ" في توتر :

أنت المثقف ...أخبرني أيف يمكف أف توجد مدينة قد إندثرت تحت التراب منذ آالؼ  -

 السنيف  



 

 فممعت الكممات فجأة في رأسي قبل أف أقوؿ :

بالضبط !! ... تحت التراب ... إف ىيميوبمس القديمة مدفونة تحػ.... أحتاج  -

 إلستخداـ اإلنترنت .

 

ترنت قد يكوف متاحا اآلف بينما قاؿ "حساـ" قمتيا و أنا أىروؿ باحثا عف مركز لإلن

 وىو يمحق بي :

ماذا ستفعل   -  

أحاوؿ معرفة مكاف مذبح الشمس ... -  

 فقاؿ "حساـ" في ضيق :

ستنتيي حياتي معكما بغرفة مريحة بمستشفى األمراض العقمية ... -  

 

 و فور دخولنا أحد مراكز اإلنترنت كاف صاحبو ييـ بالخروج فقاؿ :

فعالف   لـ يتبق عمى منتصف الميل أكثر مف ساعتيف و عميِّ أف أصل إلى ماذا ت -

 حفػػػ....

 فقاطعتو وأنا أتجو إلى أحد األجيزة قائال :



لف نستغرؽ أكثر مف خمس دقائق .... األمر عاجل. -  

 

 فتأفف الرجل وىو ينظر إلى ساعتو قبل أف يقوؿ :

. إذف مف األفضل أف تسرع وتنتيي مف أمرؾ العاجل -  

 

***** 

"أوف ىي مدينة الشمس أو ىميوبوليس كما اسماىا اليونانيوف وتقع في ضاحية 

بشماؿ شرؽ القاىرة حيث تقف مسمة مف الجرانيت االحمر خمف المنازؿ، وىي المعمـ 

 الوحيد الظاىر مف مدينة عمرىا سبعة آالؼ سنة ... "

يمة تنقمنا إلى المكاف كنت أردد تمؾ الكممات و نحف نيروؿ إلى الشارع بحثا عف وس

 المنشود حيث قاؿ "حساـ " :

أنا أعرؼ تمؾ المسمة ...لقد مررت بيا ذات يوـ... تقع بػمنطقة "المطرية" ... -  

 

 فقمت و أنا أنظر إلى ساعتي :

لـ يتبق لنا الكثير ... البد أف نصل إلى ىناؾ بأسرع وقت.. -  

مف المستحيل أف نصل في الوقت المحدد ... -  



في عينيو و قمت في حـز : فنظرت  

طالما نبحث عف المستحيل ...فسنواجو المستحيل .. -  

 

عندىا مرت سيارة أجرة ,فألقيت بنفسي أماميا ففزع السائق وىو يضغط عمى المكابح 

بقوة ,و قبل أف يتفوه بكممة واحدة ألجمتو بورقة مالية مف فئة المائة جنيو , فأخذىا 

نا إلى مكاننا المنشود ,مستخدما ميارتو في القيادة عمى الرحب و السعة و انطمق ب

 إلختراؽ الزحاـ الرىيب الذي واجينا ,رغـ أف األمر لـ يسمـ مف عقبات المرور .....

وأخيرا وصمنا إلى المسمة فيرولت خارجا مف السيارة و يتبعني "حساـ" بينما خرج 

ض باتجاه المسمة , و السائق ووقف بجانب السيارة و ىو يراقبنا متعجبا و نحف نرك

كاف الجرانيت األحمر يتوىج تحت أضواء األلعاب النارية رغـ األلواح الخشبية الخاصة 

بالترميـ الممفة حولو ,فممحت في وىج أضواء األلعاب النارية شخص يقف عند قمة 

المسمة عمى أحد األلواح,فعرفت أنو "خالد" فتوقفت مكاني أنا و "حساـ" الذي قاؿ في 

 دىشة :

ماذا ينوي أف يفعل بحق هللا   -  

وقبل اف اجيبو إذا بوىج شديد يخترؽ السحب مصحوبا بصوت طائر ما سمعت مثمو 

مف قبل , فإذا بطائر ذىبي ضخـ يتوىج إحمرارا ييبط باتجاه المسمة , فاتسعت عيناي 



دىشة لما أراه حقيقة أمامي و كاف حتى األمس ضربا مف ضروب الخياؿ و المستحيل 

نما فغر "حساـ" فاه قبل أف يقوؿ :, بي  

يا إليي !! ماىذا الشيء بحق هللا   -  

 

 فقمت ىامسا و كأنني أحدث نفسي :

العنقػػاء !! -  

وىبط الطائر العظيـ أسفل المسمة بينما نظر "خالد" فوجدنا فابتسـ لنا قبل أف ينظر 

ر و صفق لمعنقاء و كأنو يعرؼ ما سيحدث , وماىي إال لحظات حتى انتصب الطائ

بجناحيو بقوة فاشتعمت نار عظيمة بو حتى أننا تراجعنا مف شدة حرارتيا , وبنفس 

غرابة اشتعاليا , خمدت النار بعد ثواٍف قميمة , وفجأة انقطعت األلعاب النارية و 

انطفأت األضواء , ولـ يتبق غير الرفات الذىبي المتأللئ , فنظرت إلى ساعتي 

بق غير ثواف قميمة عمى بداية األلفية الجديدة , وشعرت الفسفورية فأدركت انو لـ يت

بأصابع "حساـ" وىي تربت عمى كتفي و ىو يشير باليد األخرى في ذىوؿ دوف أف 

ينبث ببنت شفة إلى موضع رفات الطائر , فوجدت ذرات الرفات الذبية المتأللئة أخذت 

يأخذ في التشكل تموج و تدور حوؿ نفسيا كالدوامة , و في قمبيا كأف جسد طائر 

قطعة قطعة , حتى إذا إكتمل عمى صورة الطائر السابق , أخذ في اإلنتفاض مع 



عودة األضواء و األلعاب النارية و قد اختمط صوتو بصيحات الجماىير اآلتية مف 

بعيد , ثـ فرد جناحيو العظيميف و بدأ يخفق بيما و يطير حوؿ المسمة صعودا و 

منو حوؿ المسمة فجعمت مف مشيد المسمة مشيدا خياليا ذرات الرفات الذىبي تتناثر 

و الوىج الذىبي محيط بيا , حتى إذا اقترب الطائر مف قمة المسمة توقف بالقرب مف 

 "خالد " الذي قفز عمى ظيره , فعدوت ناحيتو و أنا اصيح :

انتظرني يا "خالد" ...خذني معؾ . -  

 فابتسـ "خالد" وىو يقوؿ :

صديقي ... لكل منا قدره ..لكل منا قدره يا  -  

 

ثـ لوح لنا بيده و انطمق بالعنقاء يشق السماء مارا بالجماىير الغفيرة المتجمعة مف 

بعيد ,فصاح الجميع مموحيف ظنا منيـ أنو عرضا آخر , عندىا تذكرت عبرة قرأتيا و 

 رددتيا في نفسي :

شرؽ ...و يحيي شعب مصر ىذا الطائر العجيب قبل أف يعود لبمده في ال -  

 عندىا قاؿ "حساـ" وىو ينفض رأسو مف الذىوؿ :

قل لي أف ماحدث لـ يكف حقيقيا .. -  

 فوضعت يدي عمى كتفو وأنا أقوؿ :



ال...كاف حمما....حمما ال يتكرر إال كل ألف عاـ.. -  

 فابتسـ "حساـ" وىو يقوؿ :

إذف قد يسعد الحع رفاتنا في المرة القادمة ... -  

 

لذي نسينا وجوده معنا طواؿ تمؾ الفترة قائال :عندىا نطق الشخص ا  

األقدار ىي مف تقود اإلنساف ...و ليس اإلنساف مف يقود قدره ..و لكف قد  -

 يستطيع تغيره إذا أراد ..

فالتفتنا إلى السائق وكاف متكئا عمى سيارتو وعمى وجيو ارتسمت ابتسامة عجيبة 

 فقاؿ "حساـ" في دىشة :

  ما ىذا   ماذا تقوؿ  -

 فنظر الرجل إلينا بعينيف المعتيف وىو يقوؿ :

ما يجب عميكـ أف تنتظروا السعادة عمى أجنحة طائر ...و إلف فعمتـ ... فمسوؼ  -

تأكمكـ ديداف المقابر قبل أف تحصموا عمييا ... السعادة كامنة بيد اإلنساف ...طالما 

وعميو أف يختار ...و يعرؼ الخير و الشر, و الحق و الباطل , و الظمـ و العدؿ ... 

 عميو أف يدافع عف سعادتو بدمو ..حتى يستحقيا ..

 



 فقاؿ "حساـ" في حيرة :

مف أنت بحق الجحيـ   -  

 

 فقمت وقد ارتسمت عمى شفتي شبح ابتسامة :

أنت المالؾ الذي أتى "خالدا" ... و أنت الذي جئت بنا لنشيد نجاتو مف الواقع  -

 األليـ ..

 

ىو يتالشى مع سيارتو : فابتسـ الرجل وقاؿ و  

ما أنا إال رسوؿ ...و ما عمى الرسوؿ إال البالغ .. -  

 

 ثـ اختفى الرجل و سيارتو و لـ يبق ليما أثر , فنظر "حساـ " إلي قائال :

بحق هللا !! عمى أي كوكب نحف   -  

 

 فقمت بصوت حزيف و أنا أنظر إلى السماء:

الدنيا ..الزلنا في الدنيا يا صديقي ...الزلنا في  -  

 



لـ نستطع البوح بما  وظل فكري معمقا بالعنقاء ...رمز الحرية و السعادة األبدية ...

رأينا...ألننا لـ نصدؽ ما حدث ..فكيف نتوقع أف يصدقنا أحد  ..و رغـ أف كثيًرا مف 

الناس قد رأوه ..إال أنيـ لـ يعرفوه... وكانت تمؾ المحظة مف المحظات التي يوقف 

ف تحدث مرة أخرى في حياتو ,أو ألجياؿ عديدة... أو ربما لف تحدث أبدا المرء أنيا ل

... 

 

 ***تمػػػػػت***

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 النبوءة

 تمييػػػػد

 

التابوت يحممني بيف الجمبة و الضوضاء ..... صرخات تعمو  , و تعود فتخبو , و 
 .. أيادي تحاوؿ أف تتشبث بالتابوت بيأس

وت بعيدا ...أجساد يمقييا أصحابيا فوؽ التابوت ... و الشيء القاتل ينزعيـ عف التاب
 ...و الشيء القاتل يؤلميـ حتى الموت

أشعر بدوار يتممكني ... أطرافي تبدأ في التجمد ...أتحسس أنابيب بالستيكية بمحاقف 
  موصولة إلى أطرافي ... أحزمة تثبت

يحاوؿ أف ينزعني جسدي بالتابوت الغريب ... الصرخات البشرية تزعجني ...و الدوار 
 ...بعيدا عنيا في أعماؽ الالشعور

و الشيء القاتل يضرب بأذيالو عمى التابوت .... لقد عرفت ىويتو اآلف ... إنو 
 .. مصدر الحياة و الموت معا .... إنو الماء

 .... العالـ يغرؽ ...و أنا أفقد الوعي ... و أسقط في بئر المصير المجيوؿ

 

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



1 

انتزعتني الصور المتداخمة لمنازؿ تتدمر و أناس ييمكوف مف ثباتي العميق, و 
 كانت آخر صورة أتذكرىا لرجل في

 

العقد الخامس مف عمره يرتدي نظارة و رداء أبيض يشبو رداء األطباء , و 
  عمى وجيو معالـ اليمع و ىو يمفع

 

مل ليذا العالـ " ثـ أغمق بكممات لـ أتبيف منيا سوى ىذه الجممة " أنت آخر أ
 و عندما بدأت أستعيد.... التابوت عمي

 

لـ أستطع التحكـ في عيني كي أفتحيما و لـ أقوى عمى الحراؾ , غير  , وعي
  التابوت أنني سمعت ىميمات خارج

 

بالتابوت , لـ أتبيف حديثيما في البداية , وتدريجيا  لرجميف يتحدثاف و يعبثاف
ئا فشيئابدأت الكممات تتضح شي  ... 

 

 " تبا ليذا التابوت الفوالمي .... بو بعض الصدأ الغريب "



 

الفوالـ ال يصدأ ... إنو نوع مف التميف الطحمبي نتيجة لمكوثو زمنا بالمحيط  "
األعظـ ... ولكف ىذا النوع مف التميف ال يصيب الفوالـ إال بعد مرور عشرات 

الفوالذ و اليالـ يجمع بيف مزايا  السنوات عميو في الماء , فالفوالـ خميط بيف
كما أف ىذا النوع مف الفوالـ قد تـ تحديثو منذ سنوات طويمة  , المادتيف

 ".........أخشى أف يكوف ىذا لو عالقة ب

 

 " ىا نحف ... لقد انفتح أخيرا "

قاليا و ىو يرفع غطاء التابوت و قد بدت صورىما مشوشة لمغاية و أنا ال 
عمى يبدو مف تغير ليجتو أنو قد تبيف أنني الزلت عمى  أكاد أفتح عيني , و

 : قيد الحياة , فاستطرد بميجة مميئة بالدىشة

 .... تبا ... إنو حي ... ىذا يعني أف -

 : فقاؿ األخر مكمال في نفس الدىشة

 ..... النبوءة تتحقق -

 : فقاؿ األوؿ في دىشة

...يأتي التابوت  يحمل  لقد صدقت رؤيا الزعيـ الروحي ... " في ذكر األثر -
  " المنتظر

 : ثـ نظر ناحيتي و لـ تفارقو ليجة التعجب وىو يستطرد



 و لكف كيف يمكف أف يكوف ىذا ىو الشخص المنتظر    -

 : فقاؿ اآلخر بصوت أكثر رزانة يدؿ عمى أنو ذو عمـ واسع

حتى اآلف لسنا بمتأكديف مف ماىية ىذا الشخص  , و أخشى أف تثار  -
ولو إذا عمـ أحد بأمره غيرنا , أو قد نعرض حياتو لخطر مازوبعة ح  ... 

 : قاؿ األوؿ بصوت يشوبو القمق

إذف فمنذىب بو لمزعيـ الروحي مباشرة و ىناؾ سيعمموف منو كل ما يريدوف  -
 ...معرفتو

 : قاؿ اآلخر مستنكرا

و لنحاوؿ ... لننتظر ريثما يستعيد صحتو حتى نكوف عمى بينة مف أمره -
تـ عمى األمر حتى يعمـ الزعيـ الروحيالتك ...  

فأومأ األوؿ بالموافقة قبل أف ينحني عمى التابوت و قد بدى مبتسما و ىو 
 : يقوؿ لي

 ... مرحا يا صديقي ... فقد عدت مف بيف األموات -

 

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

سرت إنتعاشة مفاجأة في جسدي و كأف مادة المنتوؿ المركزة قد تدفقت إلى 
سى حتى أشعرتني بألـ بيف عيني و أنا أنتفض دوف أف أنيض , داخل رأ



الجماؿ , فكاف وجييا  عمى قدر كبير مف ففتحت عيني ألجد إمرأة شابة
المتأللئ بيف شعرىا األسود المنسدؿ أشبو بالبدر يتوسط سماء الميل البييـ , 

تيا ظننت أنني في الجنة عندما رأيت ابتسامتيا الرائعة عمى شفتييا , فبادل
اإلبتساـ حتى تبينت زييا األبيض و المحقف الذي في يدييا فتالشت ابتسامتي 

وحل محميا مزيج مف الدىشة و خيبة األمل مما جعميا تبتسـ أكثر و ىي 
  : تقوؿ

 .. الزلت في الدنيا أييا الشقي -

ثـ ضغطت عمى زر بجانب الفراش الممد عميو فارتفع الجزء المالصق لظيري 
مف رؤية الحجرة البيضاوية الفارغة التي كنت بيا , و كاف مف  قميال فتمكنت

 : الواضح انيا بداخل مستشفى فسألتيا في بطء

 كـ مضى عمي و أنا ىنا   -

 : فقالت وىي تدفع بالمحقف في تجويف صغير بالحائط

 .. ليس أكثر مف يـو واحد -

 : فقمت متعجبا

 .. ولكني أشعر بأف جسدي نشيطا نوعا ما -

مت و ىي تقوؿفابتس  : 

النشطة و أيضا جياز إعادة بناء  بالجزيئات ىذا بفعل األدريناليف المعدؿ -
 ... العضالت و الخاليا الحيوية



فبدت عمى وجيى مالمح الدىشة و التساؤؿ مما دفعيا لتقترب بوجييا مني و 
 : ىي تستطرد في صوت أقرب لميمس

ض األبحاث عمى أطراؼ لقد وجدؾ أخي و صديقو عندما كانا يقوماف ببع -
خميج "سارو" عند المحيط األعظـ , وكنت محفوظا في تابوت فوالمي و قد 

و إحضارؾ إلى ىنا حيث أعمل , و  تمفت بعض خالياؾ , فقاما بإخفاء التابوت
لو كنت حقا مف يعتقدونو -حسب ما ذكراه لي  فأنت بعيدا جدا عف عالمؾ  - 

ة ىو الشعور بالدىشة , ألنؾ سترى , و أكثر ما سيصيبؾ في الفترة القادم
 ... مالـ تراه مف قبل , و ستعرؼ مالـ يكف لؾ بو عمـ

 : فقمت ليا في قمق

 أنا ال أتذكر ما حدث , ذاكرتي مشوشة , و لست متأكدا مما تتحدثيف عنو -
.. 

 : فتراجعت قميال و صمتت لحظة قبل أف تقوؿ

 .. بإمكانؾ أف تخبرني بإسمؾ كبداية -

رعةفقمت في س  : 

 .. خالد عز الديف -

 و ماذا تعمل   -

 .. أعمل في مركز البحوث البيوفزيائية -

 عالـ فيزيائي   -



 : فابتسمت قائال

 الزلت مبتدءا ألحصل عمى لقب كيذا -

 : فقالت مبتسمة وىي تشير لنفسيا

أنا الطبيبة الرجيف فخوري و أخي يوسف عالـ أحيائي ىو الذي وجدؾ ىو  -
. ىل تعمـ في أي سنة نحف  و صديقو حسف..  

 : فتعجبت مف سؤاليا غير أني أجبتيا

بالطبع 0232في عاـ  -  ... 

 : فحممقت في لمحظات مندىشة قبل أف تقوؿ في شرود

 !!! النبوءة -

 : فتذكرت الحديث الذي سمعتو يدور بيف الشابيف فقمت ليا

ا يحدث بحق يخيل لي أني سمعت ىذه الكممة و أنا شبو فاقد لموعي ... ماذ -
 هللا  

 

 فنظرت إلى عيني مباشرة و مالمح الجدية قد ارتسمت عمى وجييا وىي تقوؿ
: 

0000.. نحف في عاـ ... 0232خالد !! أنت لست في عاـ  -   

 ....وكانت صدمة
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كاف لوقع كمماتيـ عمى مسامعي أثرا عجيبا كمزيج بيف الدىشة و الصدمة , فمـ 
لقميمة التي سبقت إلقائي في التابوت , عمى ما يبدو أكف أتذكر ما حدث في األياـ ا

أنو كاف تأثير تمؾ المادة العجيبة التي حقنت بيا قبيل الطوفاف الكبير ... نعـ 
 وقد , الطوفاف الذي أغرؽ العالـ و لـ ينج منو إال عدد قميل بالنسبة لسكاف العالـ

لسنوات طويمة تـ  شحنيـ في بعض السفف المدرعة التي ظمت تجوؿ في الماء 
األسطورية التي ظيرت إلى الوجود بعد إنتياءه لتعيد إليو  قبل أف ييتدوا إلى القارة

  األمل في التعمير مف جديد ... أطمنطا .. كانت كما قصت  األساطير عمينا قديما
ذات مساحة أكبر مف مساحة قارتي أفريقيا و أسيا مجتمعتيف , تصمح لزراعة كل ..

لناجيف مف الطوفاف عميياشيء , بعد ىبوط ا  اتحد الجميع لتعمير القارة تحت , 
مجمس قيادة موحد , تعمـ الجميع جميع المغات الناجية حتى أنيـ صاروا يتكمموف 
مجاؿ ألي تفكير عنصري سواء عمى أساس  ىناؾ بمزيج مف جميع المغات , لـ يعد

الجديدة , لـ يعد ىناؾ  الديف أو العرؽ , تزاوجوا و تناسموا سعيا وراء تعمير القارة
بوصوليـ لمتقدـ المذىل  , قيمة لمماؿ  فكل شيئ كاف تحت إشراؼ مجمس القيادة
الذي لـ نصل إليو طواؿ قروف مضت , إكتشفت أف جشع الدوؿ و العنصرية و 

العممي ... لقد  الحروب ىي التي منعت اإلنساف مف الوصوؿ إلى كثير مف التقدـ
كسو فقراء العالـ ... التكاتف و التضامف ىنا مع فشمنا حتى في أف نطعـ و ن

الغايات النبيمة ضاعف مف سرعة التقدـ و اإلزدىار ... كل ىذا كاف يحدث و أنا 
أجوب المحيط األعظـ في تابوتي المغمق العجيب الذي كاف سببا في بقائي عمى 

الزعيـ  قيد الحياة بشكل أكثر عجبا لسببب ما ... النبوءة .. قبل مائة عاـ تنبأ



وكانت وظيفتو الحفاظ عمى التناغـ الديني لكل الطوائف و  – الروحي السابق
بأف العالـ الجديد سيتعرض لمحنة قوية قد تقضي عميو نيائيا  – األدياف بال تفرقة

 .. ...و أف مف سينقذه سيأتي مف الماضي البعيد محفوظا في تابوت

الجديد مف اليالؾ  المنتظر سينيض مف بيف األموات ليحمي العالـ "
الروحانيات نقشت ىذه  وزارة عمى لوح مف الذىب مثبت عمى باب مبنى....."المبيف

العبارة... و قد اصطحبني يوسف و حسف و الرجيف إلى الزعيـ الروحي بعد أف 
استرددت صحتي و أخبروني بما أخبرتكـ بو سابقا عف األحداث التي تمت 

ذي وصمت إليو أطمنطا ونحف نركب الػ"إيرسبيد" الطوفاف..كما أروني مدى التقدـ ال
وىي سيارة تتنقل جوا كفكرة التاكسي الطائر التي كنا نعمل عمييا , رأيت المساحات 

الخضراء الشاسعة التي تنضـ البيوت و المنشآت , كما تـ عزؿ المصانع عند 
قات أطراؼ أطمنطا حفاظا عمى البيئة , وانتشرت شاشات العرض الميزرية في الطر 

الممرات ... و المياديف تعرض إرشادات عامة و نصائح في كل المجاالت اإلنسانية
الجوية أكثر أمانا , فبمجرد أف تقـو بتحديد وجيتؾ في السيارة الػ"إيرسبيد" يتـ 

تأميف ممر جوي محمي بجدراف طيفية تمنعؾ مف اإلصطداـ بسيارة أخرى ...رأيت 
ني نظرات السائق لي و كأنو يعرفني ..و لكنو سيارة تسمؾ ممرا بجانبنا و قد جذبت

مف وجيتنا ..و لـ أشغل  مالبث أف انحنى بو الممر بعيدا عنا و نحف نقترب
تفكيري بيذا األمر.. فتكفيني حالة الذىوؿ التي أحياىا ..فالبنسبة لي كانت ساعات 

 .قميمة تفصل بيف عالميف مختمفيف ..وسنوات بعيدة

مرور المنطقة السماوية عند مدخل الممر الجوي استوقفنا أحد رجاؿ شرطة 
عند  بدراجتو النارية الطائرة المؤدي إلى وزارة الروحانيات و كاف متوقفا في اليواء



مدخل الممر حيث طمب رؤية تصريح المرور لموزارة التي حصمت عميو الرجيف عف 
مح لنا ثـ س , طريق الكمبيوتر حيث استطاعت أف تحدد موعدا مع الزعيـ الروحي

 ......بالمرور

أرني ذراعؾ األيسر " قاليا لي الزعيـ الروحي , و كاف رجل مييب الشكل أبيض  "
البشرة في العقد السادس مف عمره يرتدي رداءا أبيض الموف يتوافق مع شعره 
األبيض المنسدؿ عمى كتفيو و لحيتو البيضاء الطويمة , وكاف يجمس عمى ما 

لو ذراعي فنظر إلى شامة كنت قد ولدت بيا تشبو يشبو عرش المموؾ ... كشفت 
البيضة بنية الموف تخرج منيا خطوط بنية الموف فتجعميا أشبو بعنكبوت صغير , 
و – ففتح عينيو عف آخرىما كمف رأى شبحا و ىو ينقل بصره بيني و بيف الشامة
 قبل أف يقوؿ في صوت خفيض – الثالثة األخروف يترقبوف مايحدث باىتماـ شديد

: 

إنو ىو ... ىو بالتأكيد ... العالمة التي سجميا الزعيـ األسبق في نبوءتو  -
 .. موجودة بالفعل عمى  ذراعو

قاليا و ىو يدور بسرعة حوؿ مسند عرشو وسط دىشة مف الحضور ليفتح غطاءا 
سريا صغيرا في المسند ويخرج منو لفافة جمدية حوليا شريط أحمر صغير , أتى 

شريط األحمر ليقرأىابيا و نزع عنيا ال  : 

بعد األلف الثاني و القرف الثاني و العقد الثاني و العاـ الثاني  , وحش قديـ   "
مف ثباتو ليغتاؿ آماؿ العالـ الجديد , و يأتي المنتظر صاحب  تنيضو األيادي القذرة
المنتظر سينيض  , ليحوؿ دوف حدوث ذلؾ العنكبوت الموشوـ عمي ذراعو األيسر

موات ليحمي العالـ الجديد مف اليالؾ المبيفمف بيف األ  ... " 



أطبق الصمت عمى المكاف لمحظات شعرت فييا و كأنني ممثل في إحدى 
المسرحيات يقف عمى خشبة المسرح وىو ال يعرؼ شيئا عف دوره في المسرحية 
,بل ال يعرؼ موضوع المسرحية نفسيا , شعرت بأف عقمي قد توقف و لـ أدري 

يقوؿ سوى بمساني وىو  : 

 ... يوجد خطأ ما -

 : فنظر الجميع إلي في دىشة أكثر مف دىشتيـ بالنبوءة فاستطردت

ماذا تتحدثوف ...لست أنا مف سينقذ  حتما يوجد خطأ ... فأنا ال أعرؼ عف -
عالمكـ ...أنا لست مف عالمكـ حتى ... تبا لكـ جميعا... ىل استيقظت مف ثباتي 

و فداء لشيء مجيوؿطواؿ تمؾ السنوات ألكوف أضحية   .. 

 : قمتيا و أنا أستدير و أىـ بالخروج فأستوقفني الزعيـ قائال بصوت ىادئ عميق

ال أحد يمومؾ يا بني ...ال أحد يستطيع ...ولكف مالـ أخبر بو أحدا مف قبل  -
 ...سأخبرؾ بو ...أف أيضا لـ أصدؽ ىذه النبوءة يوما واحدا

رد و لـ يحوؿ بصره عنيفنظر الجميع إليو في دىشة بينما استط  : 

لـ أؤمف قط بالنبوءات ... ولكننا عجزنا عف فعل أي شيء لنحمي أنفسنا ..و  -
 جئت أنت تؤكد ما قالتو النبوءة .. فأخبرني ماذا أفعل  

 : قاؿ يوسف و ىو يعدؿ نظارتو الطبية

 .. ال أحد يستطيع إجبارؾ عمى فعل شيء ضد رغبتؾ ... أنت حر في الذىاب -

الرجيف بصوت حزيف فقالت  : 



  ولكف العالـ الجديد الذي استقبمؾ ...سينتيي قريبا -

 : وقاؿ حسف بميجة حممت غضبا دفينا و حزف 

و ماذا سييمؾ عمى أي حاؿ   فأنت كنت ميتا قبال ...لف يضيرؾ أف تموت مرة  -
 .. أخرى 

و ىي شعرت و كأنني شيطاف في دنيا المالئكة ...و لـ أحتمل  نظراتيـ البائسة 
 : تنظر إلي في حزف و ألـ, فنظرت ليـ نظرة متفحصة قبل أف أقوؿ في تضرر

 .. تبا ... لف أتحمل أف أكوف السبب في ىذا -

فاشرؽ وجو الرجيف بابتسامة رائعة و تيممت أسارير الباقيف بشكل عجيب ولكني 
 : قاطعت تمؾ السعادة بسؤاؿ

ا الذي ييدد ىذا الكياف الرائع   عذرا !!.. فأنا ال أعرؼ شيئا عف الوضع ... م -
 ما الذي يفترض أف أنقذكـ منو  

 : فتالشت اإلبتسامة عف وجوىيـ قبل أف يقوؿ الزعيـ الروحي في جدية

اسمعني جيدا يا خالد , الشر البد أف يحيي مادامت السماوات و األرض .. و  -
لشيطاف ببعض الصراع قائـ بيف الخير و الشر إلى يـو القيامة ...و قد تالعب ا

األشخاص كثيرا فعاثوا في األرض فسادا ...منيـ مف استطعنا أف نقومو .. ومف لـ 
 .... نستطع اإلصالح مف شأنو قمنا بنفيو مف األرض

 : فقاطعتو في دىشة قائال

 نفيو مف األرض  ! إلى أيف   إلي المحيط   -



 : فصمت الزعيـ لحظة قرر يوسف فييا أف يجيب عنو قائال

لواقع أطممطا ليست األرض الوحيدة الموجودة عمى وجو األرض ... يوجد في ا -
قارة أخرى .. لـ نعرؼ أنيا نجت قبل أف نقوـ برحالت استكشافية شممت األرض 

 .. كميا

 : فرددت في دىشة

 .. قارة أخرى  ! ىذا يعني أنكـ لستـ الناجيف الوحيديف -

 : فقالت الرجيف في سرعة

القارة المقصودة ىي قارة )أنتراكتيكا ( القارة القطبية نحف الوحيدوف ....   -
  الجنوبية

 : و قاؿ حسف مستدركا

و لـ تعد قطبية أو مثمجة ... فقد أصبحت حارة مميئة بالحمـ البركانية و غير  -
 .. صالحة لمزراعة أو التعمير

 : تنيد الزعيـ الروحي قائال

عمى الشر و الفساد ... أف  ىذا أقصى ما أمكننا فعمو ألولئؾ الذيف أصروا -
 نعزليـ عف عالمنا تماما ... لنبقي عمى عالمنا نظيفا نقيا كما أردنا أف يظل دائما

... 



مرت لحظات حاولت فييا التركيز عمى نقطة عدـ اإلندىاش مرة أخرى , فعمى 
األرجح أنو لو لـ تكف ىناؾ نبوءة لتبدلت نظراتيـ لي ,وكنت سأصبح بالنسبة ليـ 

لكيف الذي سيكوف مصيره متحف األحياء  الطبيعية بأطمنطاإنساف ا  ..  

 : قطعت لحظات الصمت قائال لمزعيـ الروحي

 كل ىذا جيد ... ولكف اعذروني فمازلت ال أعرؼ ما الذي ييدد عالمكـ بالفناء -
... 

و ىو يتيالؾ عمى  فأطرؽ الجميع رؤوسيـ بينما قاؿ الزعيـ الروحي في حزف 
 : عرشو

اف ىناؾ عالما جميال في الفيزياء مف العمماء النابغيف في مجاليـ و لألسف ك -
الذيف قدموا الكثير ليذا العالـ بعمميـ و حكمتيـ ... إال أف الحكمة لـ تالزمو 

طويال قبل أف يبدأ في تنفيذ مخطط لصناعة األسمحة المدمرة ... و ىذا ممنوع 
ي يقود أطمنطا عمى عدـ تماما قانونا ... فقد نص قانوف مجمس الحكماء الذ

تصنيع أي أسمحة سواء كانت خاصة أو مدمرة ... وال يوجد غير سالح يطمق 
صدمة كيربية يستخدمو رجاؿ القانوف ضد المخالفيف لمقانوف لشل حركتيـ مؤقتا 
ليتـ القبض عمييـ ... لقد قمنا بإلغاء كل ماىو مميت ... و لما أصر ىذا العالـ 

قمنا بنفيو لقارة المنبوذيف , و لكف يبدو أننا أخطأنا , عمى تنفيذ مخططو سرا , 
فبذكائو استطاع أف يصبح قوة , و جمع جيشا مف المنبوذيف ىناؾ وقد استطاعوا 

بطريقة ما إيجاد  بقايا مواد نووية , و لقد ذكر مؤرخينا أنو تـ صنع متفجرات 
 ..شديدة مف مواد كتمؾ  تقـو بتدمير عالـ كامل



 : فقاطعتو متسائال

 تقصد قنابل أو صواريخ نووية   -

 : فقاؿ وىو يعبث بمحيتو البيضاء

 ..شيء مف ىذا القبيل .. فاحاولنا أف نوقف ىذا األمر بشتى الطرؽ  -

 : فقمت وأنا أحؾ رأسي محاوال التركيز

 ... اليزاؿ األمر غامضا بالنسبة إلي ...ىناؾ الكثير مف المعمومات مفقودة -

يض مف مجمسوفقاؿ الزعيـ و ىو ين  : 

 ..ستعرؼ كل شيء عندما تقابل أعضاء المجمس -

لـ يكف مسموحا لمبقية بالولوج إلى "القاعة البمورية" الخاصة بأعضاء مجمس قيادة 
أطمنطا ,فرافقت الزعيـ الروحي وحدي إلى داخل القاعة التي بدت ألوؿ وىمة و 

يضاوية الشكل انتشر كأنيا كيف زجاجي التكويف , تتوسطو مائدة زجاجية كبيرة ب
حوليا بعض الحكماء و الرجاؿ التي تتراوح أعمارىـ بيف الخمسيف و السبعيف عاما 

, و عند رأسيا كاف يقف أحدىـ يرتدي زيا أشبو بالزي العسكري , وكاف وجيو 
يحمل صرامة وحـز يحيطاف بعينيف ثاقبتيف تطمقاف نظرات تشعر و كأنيا قد تخترقؾ 

بشرح شيء ما عمى "الييكل الطيفي " الذي يتوسط المائدة  كالرماح , و كاف يقوـ
 :إلى داخل القاعة قائال عندما قاـ الزعيـ الروحي بمقاطعتو ونحف ندلف

 .. أييا السادة يؤسفني أف أقاطعكـ ...و لكني أحمل خبرا ميما لكـ -

 : فقاؿ الرجل ذو الزي العسكري في دىشة و ضيق و بصوت صاـر عميق



الميـ الذي يجعل الزعيـ الروحي يتخطى حدود احترامو لقدسية  و ما الخبر -
 مع شخص غريب   المجمس

 : فأشار الزعيـ إلي و عمى وجيو ارتسمت ابتسامة خفيفة وىو يقوؿ

 ...... ىذا ىو المنتظر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

كانت مفاجأة لمجميع عندما أخبرىـ الزعيـ الروحي عف حقيقتي و عف العالمات 
قيقة النبوءة ,إال أف الجنراؿ "أسبر " صاحب النظرات الثاقبة كاف التي تؤكد ح

فأخبرتو بكل شيء غير , متشككا و بدأ في طرح أسئمة كثيرة حوؿ ىويتي الحقيقية
 : أنني لـ أكف أذكر ماحدث قبيل الطوفاف, فقاؿ موجيا كمماتو ألعضاء المجمس

 ..  يجب أف يتذكر ... فالوضع قد أصبح خطيرا بالفعل -

 : فقاؿ الزعيـ الروحي متسائال

 إلى أي مدى   -

 : فقاؿ أحد األعضاء

 .... إنيـ يستعدوف لميجوـ اآلف -

 : فقاؿ أسبر وىو يشرح عمى الييكل الطيفي

لقد رصدنا تحركات مريبة بدأت مف ليمة أمس , وقد زادت قوة الستار األلكتروني  -
با ...لقد طمبت منكـ أكثر مف و الحراسة البشرية عمى المرتفعات و المداخل ....ت

 مرة أف تسمحوا بالعمل عمى تطوير أسمحة لمحماية ... ولقد قوبل طمبي بالرفض
... 

 : فقاؿ الزعيـ الروحي

سيدي !! لقد نصت القوانيف األولى ليذا العالـ عمى أال يتـ تصنيع أي أسمحة  -
 .. فتاكة مف أي نوع و تحت أي ظرؼ



 : فقاطعو أسبر بغضب

مقوانيف إف كانت ستودي بحياة البشريةتبا ل  -  .. 

  : فقطب الزعيـ جبينو قائال في جدية

 ... لقد نسيت أنؾ تتحدث إلي أييا الجنراؿ -

 : فتحامل أسبر عمى نفسو لييدأ قائال

عذرا يا سيدي ...لقد فقدت أعصابي ... في النياية جميعنا في عالـ واحد..و  -
 ..نعمل لمصمحة مشتركة

وىو ينقل بصره بيف أعضاء المجمسفقاؿ الزعيـ   : 

عمى أي حاؿ لف يفيد الغضب ... لقد صدقت النبوءة ... و أعتقد أف األسمحة  -
 ... لـ تكف لتنفعنا اآلف ... فالوحيد القادر عمى ردع ىؤالء األوغاد ىو ىذا الشاب

فأخذ الجميع ينظروف لبعضيـ نظرات قمقة بينما كنت غارقا في الحيرة و الدىشة 
. فمـ أكف أعرؼ حتى اآلف ما الذي عمي أف أفعمو..فقاؿ أسبر..  : 

 ... " سنضعو في " الميموتراؾ -

 : فقمت في دىشة

 !!عذرا   -

 : فقاؿ أحد األعضاء



إنو جياز أشيو بالتابوت بو مجسات ليزرية تعمل عمى تنشيط الذاكرة و عرض  -
 .... ىذا عمى

 : فقاطعتو في ضيق شديد

ممت قرابة المئتيف عاـ محبوسا داخل تابوت عجيب ...ال تطمبوا بربكـ !!.. لقد ظ -
 .. مني اآلف الدخوؿ بتابوت آخر ...ىذا لف يحدث

 : و ىممت بالخروج فأمسؾ الزعيـ معصمي في رفق وقاؿ

يا بني ... لقد لمست فيؾ سعة صدر لـ يكف ليبدييا أحد في وضع مماثل ...  -
المساعدة.. فمف الصعب عمى المرء أف  ولـ أكف أللومؾ لو رحمت أو امتنعت عف

يسترد حياتو ليخاطر بيا مف جديد في أمر مجيوؿ ال يعرفو.. ولكف يبدو أف القدر 
لو تصاريفو ... و نجاتؾ العجيبة لـ تكف مصادفة ...إنيا لحكمة ..و مانعرفو 
 ...عنيا أف القدر قد اختارؾ لتنقذ آالؼ البشر يأمموف في مستقبل آمف وسعيد

إليو عينيو الدامعتيف برىة قبل أف أقوؿ فنظرت  : 

حسنا ...يبدو أنني ال أممؾ الكثير مف الخيارات ...عمى األقل سأكوف مفيدا ...و  -
 .. لكف ال تبقوني في " الميموتراؾ " ىذا كثيرا فقد أصبت برىاب األماكف المغمقة

ه باقي فابتسـ الزعيـ ابتسامة بعثت في نفسي راحة عجيبة و انتقمت إلى وجو 
األعضاء عدا أسبر , فقد ظل القمق مرسوما عمى وجيو إلى أف بدأت التجربة في 

 ... الميموتراؾ

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



 

" محظورة( بحثا عف أستاذي " محسف سميماف" العالـ 111ىرعت إلى الغرفة) "
ات الفيزيائي الفذ ,فقد نفد الوقت و بدأ الطوفاف في إغراؽ األرض .. اجتزت ممر 

مركز البحوث البيوفزيائية بصعوبة ضد نيار العامميف الياربيف مف الموت, وفتحت 
الغرفة بواسطة بطاقتي الممغنطة ألجد ىذا الرجل و قد انشغل بإعداد التابوت , 

  :فبادراه في انفعاؿ واضح

 .. تبا أييا العجوز ...اترؾ ماتفعمو ولننجو بأنفسنا ...ىيا -

نت عالمات القمق و اإلرىاؽ بادية عمى وجيو وىو يقوؿفاعتدؿ محسف واقفا و كا  
: 

 .. ال يمكننا اليروب مف القدر يا بني -

 .. ماذا تفوؿ بحق هللا  ! الجميع ييرع إلى السفف المدرعة ...ىيا بنا -

لف تحمل الجميع ... إف األمر أشيو بالبحث عيثا عف قشة في قمب المحيط ...  -
قا .. ولـ يقونوا بالتحرؾ إال بعد فوات األواف ... لكنني لـ لقد أبمغناىـ بالتقارير ساب

 .. أنتظرىـ

 : ثـ أشار إلى التابوت فقمت في دىشة

 !وىل سيحميؾ ىذا   -

 : فابتسـ في وىف وىو يقوؿ

 .. سيحمي مف يحممو ...فقط انظر إلى ما يحتويو -



أقوؿ فانحنيت عمى التابوت أتفحص ما يحتويو مف أجيزة و إعدادات قبل أف  : 

 !! و كيف سيعمل ىذا الػػػ...تبا -

فوجئت بإبرة محقف تخترؽ عنقي و قد أمسكني محسف مف الخمف بقوة واضعا 
ذراعو حوؿ عنقي , فشعرت بمادة غريبة تتدفق سريعا عبر أوردتي و شرايني و 

 : تدريجيا بدأت أفقد إتزاني فألقاني داخل التابوت و أنا أقوؿ

 ما الذي تفعمو   -

و قد بدأ بتوصيل األجيزة الموجودة بالتابوت بجسدي فقاؿ  : 

اسمعني جيدا قبل أف تفقد وعيؾ ... لف يحتمل جسدي المركبات الكيميائية التي  -
 ..أعددتيا بالتابوت ...تحتاج لشاب مثمؾ

لذا سأخبرؾ بشيء بالغ الخطورة و األىمية ...لقد قمت أنا و مجموعة مف زمالئي 
الزمف و اكتشفنا وجوده نحف ...عصا موسى بحماية شيء خطير دفنو .. 

 : فقمت في دىشة و قد بدأت أشعر بالدوار الشديد

 عصا ماذا  !! ماذا تقوؿ بحق الجحيـ   -

 : فقاؿ في سرعة

عصا موسى شيء حقيقي موجود ... لقد أبمغتؾ بالمكاف الذي خبأتو فييا قبل  -
قوة كبيرة ...ستساعد العالـ بل ذلؾ ... ستتذكر عندما تنجو كما أتمنى ..إنيا ذات 

 ... قد تنقذه .... ستعرؼ ماذا تفعل وقتيا



كدت أسألو عما سيفعمو و لكف تزلزلت األرض فجأة و أتانا صوت الطوفاف القادـ 
 : فنظر إلى النافذة و قد بدت عميو مالمح اليمع قبل أف ينظر إلي و يقوؿ

 ... أنت آخر أمل ليذ العالـ -

..و اصطدمت أمواج الطوفاف العاتية بالمكافو أغمق التابوت ..  .... 

استعدت وعي فجأة ألجد الزعيـ الروحي و أسبر واقفيف أمامي مع بعض أعضاء 
 :المجمس و قد ساعداني عمى النيوض و أسبر يقوؿ في ضيق

 .. لقد رأينا ماحدث عمى " الميموسكريف " ويبدوأف األمل قد تبدد -

 : قاؿ الزعيـ الروحي بحزف 

عتقد أف عصا موسى تمؾ مستقرة اآلف في قاع المحيط األعظـ ...يمزمنا أعواـ أ -
 .. مف الجيد لنجدىا

 : فقمت في شرود

 ... أنا أعرؼ مكانيا -

 : فنظر الجميع إلي نظرات تمألىا الميفة و الترقب فقمت في ضيق

 ...إنيا ىناؾ ......في قارة السجناء...أنتراكتيكا -
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ستحصل عمييا  تبا !!..و كيف  "  " 

 : قاليا يوسف بعد عودتنا لممنزؿ و بعد أف أخبرتيـ بما حدث فقالت الرجيف

بل األحرى أف تسألو كيف سيصل إلى ىناؾ وقد عجزت قوات المجمس أف تقترب  -
  ...مف قارة السجناء

 : فقاؿ يوسف في شؾ

لذي سوؼ و ما أدراؾ أصال أنيـ لـ يعثروا عمييا بالفعل   قد تكوف سالحيـ ا -
 .. يستخدمونو ضد أطمنطا

 : فقمت في ثقة

أنا أتذكر جيدا الحديث الذي دار بيني و بيف محسف ... لقد قاؿ أنو لو وجد  -
عصا موسى فسيخبئيا في كيف "فرونتو" الذي اكتشفناه في "أنتراكتيكا " .. وكاف 

اريخ كيفا مميزا في غموضو ..و عندما سخرت مف الفكرة أخبرني أنو سيجعل مف ت
 ...مولدي كودا سريا لمخبأ العصا ... ولـ أدرؾ وقتيا أنو قد قاـ بذلؾ بالفعل

 : فقاؿ يوسف بنفس النبرة المتشككة

ميال .. أنت ال تعرؼ أي معمومات عف العصا ,وال تدرؾ ماذا ستفعل بيا , وال  -
تعرؼ كيف ستصل إلييا , وال تتبع إال حدسؾ ...رائع...سأذىب لمنوـ ىذا أفضل 

ي في الوقت الراىفل  .. 



قاليا وىو يتجو لحجرتو فنظرت الرجيف إلى ساعة رقمية طافية في اليواء قبل أف 
 :تقوؿ

معؾ حق ..الوقت قد تأخر و عمينا أف نرتاح جميعا..ترفق بنفسؾ أييا المنتظر  -
 .. .. فمست سوى إنساف

اقة لي بو واتجيت لحجرتيا ...نعـ لست سوى إنساف ..و أنا اليوـ أتحمل ماال ط
..بقيت في قمب أمواج متالطمة مف األفكار البائسة ,أبحث بيأس عف قشة أنقذ بيا 

ىذا العالـ الجميل مف عقل مختل يريد تدميره , وقررت بعد برىة أف أخرج مف 
المنزؿ لتنشق اليواء , فقد يفيدني أكثر مف رؤية جدراف المنزؿ أمامي .... وجدت 

بر إلييما ميمة حمايتي ,فأصرا عمى أف تكوف سيارة تقل شرطييف قد أوكل أس  
نزىتي داخل سيارتيما ولـ أجد بدا مف الموافقة , وانطمقا في شوارع العاصمة, و 

بينما كنا نمر بإحدى الحدائق العامة إذ انفجر فجأة محرؾ السيارة , و أصيب 
 : الشرطي الذي يقودىا بينما ىرع اآلخر خارج السيارة وىو يصرخ شاىرا سالحو

 .. تبا ...نحف نتعرض ليجوـ -

و لـ يكد يكمل عبارتو حتى أصابتو قذيفة كيرومغناطيسية أحرقتو في جزء مف 
الثانية ,بل تحوؿ لرماد و تالشى, فيرعت محاوال النجاة بنفسي عندما لمحت 

مروحية غريبة الشكل يتدلى منو شخص دميـ ,وضع سالحو بداخل المروحية و 
... وحاولت أف أتفادى قذيفتو و لكف األمر لـ يفمح  تناوؿ آخر و صوبو إتجاىي

 ......فكاف قد أطمقيا بالفعل ..و أظممت الدنيا أمامي

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



لممرة الثانية اعتقدت أني مت ...و لممرة الثانية أكوف مخطئا ...بدأت أستعيد وعي 
ة , وانتبيت لوجودي ألجد نفسي مثبتا إلى حائط لزج كريو الرائحة بسالسل حديدي

 .. في غرفة كبيرة شبو مظممة إال مف مصباح صغير يتدلى مف السقف فوقي

 " ىا نحف ذا...لقد استعاد الحقير وعيو ..اليبدو كمنتظر أتي لينقذ البشرية "

قاليا ذو الوجو الدميـ الذي أطمق قذيقة كيربية غير ضارة كما عرفت فيما بعد 
ز يحمل جرحا غائرا في خده األيمف تبيف فيما بعد ,وكاف يقف إلى جواره رجل عجو 

أنو مساعد المخترع المجنوف أو سيد العالـ الجديد كما أطمق عمى نفسو و قاؿ  
  : بنبرة فييا شيء مف الحزف 

 ... أنت أكثر حمقا مف أف تعرؼ مع مف تتعامل -

مخططة فابتسمت في سخرية عندما أدركت أنني في قارة السجناء ..األقدار جميعيا 
 : بدقة ال يعقميا البشر ...فصاح الدميـ في غضب قائال

 عمى ما تبتسـ أييا الحقير   -

 : فقمت في سخرية

 .. يبدو أف العجوز محقا ...فأنت بالفعل تبدو أحمقا و غبيا -

فاستشاط الدميـ غضبا و ىـ أف يسدد لكمة إلى وجييي فاستوقفو صوت قوي أتى 
 : مف خمفو قائال

أنؾ فاعل أييا األحمق  ماذا تظف  -  



فارتعدت فرائص الرجميف قبل أف يمتفا و يجثيا عمى ركبتييما أما سيد العالـ الجديد 
 : الذي ألقى الظالـ بستار خفيف عمى وجيو وقاؿ الدميـ في توتر شديد

 .. لقد..لقد...لقد أىانني يا سيدي -

 : فأطمق السيد ضحكة شيطانية مدوية قبل أف يقوؿ

ال يفعل ذلؾ  و مف منا  - !.. 

ثـ اقترب مف البقعة المضيئة بمالبسو المطاطية السوداء و وشاحو األسود معتمرا 
مايشبو خوذة مطاطيةو عمى صدره شريحة الكترونية كبيرة مثبتة بإحكاـ و عمى 

معصميو جيازيف غريبيف ,أطمق مف أحدىما شرارة كيرومغنطيسية أحرقت الشاب 
ساقي اليمنى فقاؿ في سخريةالدميـ و كادت أف تصيبني في   : 

 .. أعتذر لؾ عف ىذا اإلستقباؿ المتواضع الذي ال يميق بالمنتظر -

 : فقمت في نفس الميجة الساخرة

 .. البد أنؾ العالـ األحمق الذي يريد تدمير البشرية -

 :فأطمق ضحكة متعجرفة قبل أف يقوؿ

 .. شجاع جدا يا سيد خالد ... ولكتؾ مثير لمشفقة -

يت لكونو نطق إسمي و قد الحع ذلؾ فقاؿ مبتسمافانتب  : 

األخبار تتناقل مع الرياح ...كما أعمـ أيضا أنؾ لست بذي نفع ليـ ...ليذا  -
 تركوؾ تحت حراسة اثنيف مف الحمقى .. أليس كذلؾ 



 : فقمت بال مباالة

 ..ال تعمـ إلى أيف سيأخذؾ قدرؾ -

 : فتنيد في ضيق و صمت لحظة قبل أف يقوؿ

معني جيدا أييا التافو ... أستطيع أف أجعمؾ تتمنى لو لـ تحممؾ أمؾ في اس -
رحميا ... ولكف ال أستطيع أف أفوت عمى نفسي رؤية وجيؾ عندما ترى العالـ 

الذي جئت لتنقذه وىو يغرؽ...بعدىا سأفكر بشأنؾ...وحتى ذلؾ الحيف ستكوف في 
 ..ضيافتنا ...ال تقمق ...بضع ساعات و ينتيي كل شيء

 : ثـ نظر إلى مساعده العجوز و قاؿ بميجة آمرة وىو يغادر

 ...احرص عمى أف تكوف إقامة السيد خالد مريحة في المعزؿ -

******************** 
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 " وكيف ستقـو بدورؾ اآلف أييا المنتظر   "

قاليا الرجل العجوز وىو يقـو بتوصيمي إلى المعزؿ ...وكاف المعزؿ ىو عبارة عف 
جز تحت األرض مكوف مف عدة زنزانات ضيقة نصل إليو عف طريق نفق طويل ح

في آخره بوابة حديدية..و قد أقيـ المعزؿ لممتمرديف عمى سياسة سيدىـ ..و كاف 
أو صوت يصدر  مف الواضح أف المعزؿ لـ يتشرؼ بوجود أحد ..فال يوجد حراس

ي العجوز الزنزانة و مف النفق يدؿ عمى أف ىناؾ آدمي عمى قيد الحياة...أدخمن
 : أغمق قضبانيا قبل أف يقوؿ

 كيف ستنقذ العالـ و أنت سجيف عدوه   -

 : فقمت في حيرة

 .. و كأنني لو كنت حرا فسأعرؼ...سؤاؿ ليس لو محل مف اإلعراب -

 : فنظر العجوز إلى البوابة الحديدية في نياية الممر قبل أف يقوؿ

 ... عمى األقل كنت ستناؿ شرؼ المحاولة -

 : فنظرت إليو في دىشة فابتسـ قائال

 ... ألف تموت رجال شجاعا ... خير لؾ مف أف تعيش جبانا -



ثـ تركني و رحل... فأخذت أفكر في كمماتو دوف جدوى و أسندت ظيري إلى 
القضباف فتحرؾ الباب فجأة ... الرجل العجوز ترؾ الباب مفتوحا و بو المفاتيح ... 

نا ال أفيـ لماذا فعل ذلؾ ..و كاف مف ضمنيا مفتاح كبير نظرت في دىشة إلييا و أ
بدا لي مفتاح البوابة الحديدية في نياية النفق ..فيرعت إليو و حاولت فتحو و 

كاف حدسي صحيحا ... انفتحت البوابة عمى سيل مميء بيوات مف الحمـ 
كاف البركانية ..و حاولت أف أستعيد بذاكرتي خريطة المكاف كي أستطيع تحديد م

الكيف ..و بعد محاوالت ذىنية كثيرة استطعت تحديد مكاف الكيف خمف السيل... 
و بعد عبور السيل بصعوبة عبر الحمـ البركانية وصمت إلى صخرة كبيرة ...مف 
خمفيا شاىدت مركبات تحمل بعض رجاؿ السيد الشرير..و لمحت الكيف مف بعيد 

و أنا أقترب مف الكيف بعدما يتوارى مدخمو خمف صخرة ... وكاد األمل يختفي 
أختفت المركبات ..فقد اعتقدت أف الصخرة قد سدت المدخل و سيستحيل أف 

تتزحزح عف موضعيا ...إال أنني اكتشفت أف ثمة فارؽ صغير بيف الصخرة و 
المدخل يسمح بعبوري إلى داخل الكيف ..و بعد ما ولجت أسرعت بمحاولة العثور 

وغاد يوشكوف أف يطمقوا سالحيـ صوب أطمنطا عمى المخبأ ,فكنت أعمـ أف األ 
...فتذكرت أف أحد األركاف بالكيف كاف قد أعددناه لنحتفع فيو ببعض المعدات ... 

و بعد عثوري عميو نفضت التراب عنو ألجد خزانة مدفونة في األرض ذات باب 
و بالطبع أدخمت تاريخ مولدي .. عموي يحمل قفال ألكترونيا ولوحة تشفير

"1170222 فانفتحت الخزانة ...و ظيرت ألوؿ مرة عمى مدار التاريخ الحديث "
...عصا موسى ذات القواـ المميز المصقوؿ برأسيا المستدير و كاف طوليا ثمانية 
أقداـ تقريبا.. لـ يكف الوقت بالمناسب لكي أغرؽ في بحر مف العجب و الدىشة 



ي أدنى فكرة عما ..فأخذت العصا و عدوت مسرعا ألخرج مف الكيف و ليس لد
 ... سأفعمو بالعصا...و ما أف خرجت مف الكيف حتى

 "ماذا تفعل أييا الغريب  "

 : قاليا أحد رجاؿ السيد وىو يسدد سالحو صوبي فقمت في توتر

 .. ال شيء ...كنت أبحث عف عصاي -

 : فقاؿ الرجل بصوت أجش

أحرس ىذا المكاف  أنت سجيف السيد ...لقد رأيتيـ وىـ يأخذونؾ إلى مقره ...أنا -
 .. فكيف ىربت إلى ىنا

 : فقمت في حذر

 .. لقد أخبرتؾ أنني كنت أبحث عف عصاي -

 : فقاؿ في ليجة آمرة

 .. ضعيا بحذر عمى األرض و ىمـ بنا إلى حيث تنتمي -

فانحنيت عمى األرض ببطء ألضع العصا ..و في ىذه المحظة انفجرت إحدى ىوات 
نية فاىتزت األرض قميال فاعتدلت واقفا و أنا السيل مخرجة بعض حمميا البركا

أضرب وجو الرجل بالعصا فسقط أرضا دوف أف يفقد الوعي و قبل أف يعتدؿ أخذت 
في العدو ىاربا بيف الحمـ البركانية التي تنفجر ,باإلضافة إلى القذائف 

الكيرومغناطيسية التي يطمقيا الحارس و بالكاد أتفاداىا ...حتى وصمت إلى شفا 
ؼ يطل عمى المحيط و توقفت فجأة وال أدري ما العمل..و التفت خمفي فوجدت جر 



الرجل يقترب مني مسرعا شاىرا سالحو و يستعد لإلطالؽ ..فمـ أجد بدا مف القفز 
مف ارتفاع يقارب المئة متر بيف أمواج المحيط الثائر المتالطمة, والتي ألقت بي 

ر في محاولة لمتغمب عمى األمواج بعيدا عف قارة السجناء ... و بعد صراع مري
المتالطمة لمحت السيد و رجالو يقفاف عمى أحد المرتفعات بجانب مركبة ضخمة 

 ..أشبو بقاذفة لمصواريخ..فعرفت أف الوقت قد حاف ...وال مفر

أطرافي توقفت عف المقاومة ...و المحيط يبتمعني إلى أعماقو اليادئة ...يدي 
ـ يعتري صدري ..ال أدري أىو عدـ القدرة عمى مثبتة بالعصا في يأس..و األل

التنفس ..أـ الحزف عمى األمل الضائع..الثقة التي وضعيا أىل أطمنطا في 
المنتظر...الرجيف ..سأفتقدىا حقا..لمست أقدامي القاع ...وحضرتني فجأة صورة 
محسف وىو يقوؿ في ىمع " أنت آخر أمل ليذا العالـ " ففتحت عيني فجأة و مع 

فس في صدري , رفعت العصا ألعمى و ضربت بيا قاع المحيط بكل ما أوتي آخر ن
لي مف قوة ...ال أدري لماذا فعمت ىذا ..و لكف األمر استحق العناء...فأحسست 
أف األعماؽ قد اىتزت بعنف شديد.. و بشكل عجائبي لـ أره مف قبل إنشق الماء 

ه عف وجيي فأخذت أليث لنصفيف فكاف كل فرؽ كالطود العظيـ , و انقشعت الميا
و أتنفس بعمق قبل أف أعتدؿ واقفا و قد أذىمني ما أرى ...فكانت المياه تبتعد 

لتصنع طريقا إلى أطمنطا ..و األعجب مف ذلؾ األمر ...أف قارة السجناء قد غرقت 
 ...عف بكرة أبييا ...لقد أنقذت العالـ...أنقذتو بالفعل

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

اف يقف قرب المحيط يصمي كي يتـ إنقاذىـ ...يصمي كي شعب أطمنطا ك
أنجح...لقد استجاب هللا ليـ ...رأيت الرجيف تقف عند نياية طريق المحيط ..و 



وأنا قادـ عمى ظير إحدى المركبات عمى الطريق  نظرات الجميع المنذىمة تحدؽ في
الرطب بيف تالؿ األمواج   .. ىرعت  و عندما خرجت إلى شاطيء خميج " سارو "

 : الرجيف إلي و احتضنتني بقوة وىي تقوؿ

 .. لقد خشيت أال أراؾ ثانية -

 :فقمت و أنا أتحسس شعرىا األسود الحريري في سعادة

 .. لـ أخش عمى أحد سواؾ...لقد اكتشفت في األعماؽ ..أني أحبؾ -

فابتسمت بينما ىرع إلي الزعيـ الروحي و أسبر يشكرانني عمى ماقمت بو بينما 
ؿ يوسف العصا و أخذ يعبث بيا قائالتناو : 

 .. إنيا حقيقة....عصا موسى ...إنيا حقيقة -

 : فقمت لو ضاحكا

 .. إحذر أييا الفتي فقد تغرقنا جميعا اآلف -

 :فضحؾ الجميع والتفتت الرجيف إلى األفق و قالت

  لقد انتيت قارة السجناء إلى األبد -

 : فأومأت برأسي قائال

ماتخطط لو األقدار ....ال نعرؼ ولكف ال أحد يعرؼ - .. 

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