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  بين الخيال والتاريخ ، زواج المسيح ..المقدسة الكأس
 لدان براون "شيفرة دافنشي"في رواية قراءة 

 وتـض زقـالكاتب والناقد / ناه
 

بعد أن انتييت من قراءة رواية "شيفرة دافنشي" وسجمت مالحظاتي وتعميقاتي عمى الرواية 
جديد ومبتكر بالنسبة لمقارئ بيدف الكتابة عنيا إلعجابي الشديد بما تطرحو من مضمون 

العربي، ورؤية مميئة بالغموض والغرائبية، وبناؤىا القائم عمى الجمع بين التاريخ والفنتازيا في 
جانبًا، وانشغمت بموضوع جديد عمى أن أعود إلى  يقالب روائي، وضعت ما سجمتو في أوراق

 –حمل عنوان )الدم المقدس أوراقي ومالحظاتي الحقًا. وأثناء تصفحي لكتاب أثار انتباىي ي
الكأس المقدسة( لمجموعة من الكتاب: ميشيل بيجنت، وىنري لنكولن، وريتشارد لي، وىو 

ىذا . أخذت أقرأ في 1005، وترجم لمعربية في عام 2871صادر باإلنجميزية في عام 
 . "شيفرة دافنشي"تو في كتاب الكتاب فأعاد إلى ذىني ما قرأ

في  "شيفرة دافنشي"مؤلف رواية  "دان براونالكاتب "صدر إليام لقد كان ىذا الكتاب ىو م
موضوع روايتو، وثمة تناص عديد بين روايتو وىذا الكتاب وصل إلى حد استخدام اسم بطل 

حداث ية في ىذا الكتاب، كما أن بعض األروايتو "سونير" مستمدًا من اسم الشخصية المركز 
تاب. وبما أننا لسنا بصدد الحديث عن التناص في في الرواية تتشابو مع ما جاء في ىذا الك

ىذه الرواية، ونترك ذلك لناقد آخر ليقرأ ويعيد رسم المتشابيات والدالالت واالقتباسات بين 
 ب التاريخي الذي صيغت مادتو بما يشبو الرواية. االرواية وىذا الكت

 المسيحية الديانة خاصة دينية، حساسية لديو من كل تعجب ال قدشيفرة دافنشي رواية 
 حتى الواقع مع الخيال تمزج خيالية كرواية وليس تاريخي، ككتاب الكتاب قرأإذا  الكاثوليكية،

ن  خالل من يثبت أن حاول الكاتب خيال من رواية تبقى تاريخية، حقائق تضمنت وا 
 التي األفكار كل تمغي التي بنيايتيا القارئ يتفاجأ لذلك واقعية، رواية أنيا تاريخية مرجعيات
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 يخدم لكي التاريخ توظيف كيفية في الكاتب عبقرية تكمن وىنا. األحداث سرد في سابقاً  قرأىا
 .القارئ وتشويق السردية، أغراضو

 التراث مع يتوافق ال قد خطيراً  كالماً  المقدسة الكأس عن يقولو سوف ما أن براون دان يدرك
 باحثاً  خمسين ثمة أنيشير في روايتو إلى  لذلك المسيحيين، القراء أذواق ومع المسيحي
 وكتابة الرواية. موضوعو طرح في إلييم استند وىو الموضوع عن تحدثوا ومؤرخاً 

 لكنيا ومرىقة، متعبة ، رواية1002شيفرة دافنشي لمكاتب األمريكي دان براون الصادرة عام 
 ولكن والغموض واألسرار، اإلبيام عالم إلى تأخذك التي الروايات أجمل ومن ومشوقة، ممتعة
 من محدودة أعداد بين ومنتشرة التاريخ، كتب في راسخة ورؤى أفكار ىي األسرار تمك

. مصداقيتيا مدى عن بحثال عميك بالضرورة ولكن بيا، تؤمن بالضرورة ليس الباحثين،
ذا الحياة، وبدايات الكون تفسير إلى تحيمنا التي بالرموز طافحة  رموزىا قراءة في تعمقت وا 

 وما بالك، في يخطر ال وقد قبل، من عنو تسمع لم الفانتازيا من عالماً  ستدخمك ودالالتيا
 .الرواية سر يكمن والفن والفنتازيا الواقع بين

 أنيا لدرجة والدينية، الثقافية األوساط في واسعاً  جدالً  صدورىا رواية شيفرة دافنشي فور أثارت
 ذلك ورغم. العربية البمدان بعض وفي الكنيسة، من بأمر وروباأ في التداول من منعت
 الطبعة وفي ثمانية ماليين نسخة، نحو وطبعت لغة، خمسين نحو إلى الرواية ترجمت
 . 1003العربية لمعموم، بيروت  الدار عن ونشرت ،"سمة محمد عبد ربو" ترجمتيا العربية

 فالكاتب. لمقراءة تحفيز إال الكتابة فما قراءتيا، عن أبداً  يغني ال الرواية ىذه عن الكتابة إن
 واألحداث بالتفاصيل غنية فالرواية الرواية، احتوتو ما كل يقول أن يستطيع ال الناقد أو

 الخيال وبين والحاضر، الماضي بين تجمع التي والرؤى واألفكار والدالالت والرموز والوقائع
 الشارع ىذا في معو تسير كأنك تشعرك دقة بكل األماكن وصف ذلك من وأجمل والتاريخ،
 عمق فيو  ،أو الفرنسية البريطانية الكنائس إحدى تزور أو الموفر، متحف تزور أو الباريسي،

 الطرق، ومفارق والمطارات، القطار، ومحطات ،والميادين الشوارع أسماء عمى نتعرف الرواية
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 من جانباً  الناقد أو الكاتب يختار كمو ليذا. والكنائس والقالع، القديمة، والقصور والغابات،
 من الكثير استبعاد مع السرد ثنايا بين ويغوص شخصياتيا، وتحركات أحداثيا جوانب

في دراستنا سنركز عمى مسألة الكأس . ورسالتيا الرواية مغزى إلى يصل لكي التفاصيل
 المقدسة والفكرة التي طرحيا الكاتب، ودالالتيا وأبعادىا التاريخية والفكرية.

 ربط كيف: سؤال عمى نجيب لكي أدبية قراءة بل نقدية، قراءة الرواية نقرأ ال نحن لذلك
 عالقة وما وداللتيا؟، الكأس بيذه الكنيسة عالقة وما والماسونية، المقدسة الكأس بين الكاتب
 باحثين أوىام مجرد أم تاريخية حقيقة الكاتب طرحو ما وىل المقدسة؟، بالكأس اسرائيل

 .والتاريخ؟ الوعي لتزييف يسعون ومؤرخين

زمني ال يتجاوز  مدار عمى ومثيرة رىيبة لدرجة مشوقة روايتو جعل في الكاتب أبدع لقد
 باإلضافة 204ال  فصولياوفي  حداث، ولكنيا تغرقنا في أزمان عديدة.اليومين في سرد األ

 وحركة المكان مالمح ورسم التفاصيل في الكاتب غرقناي صفحة 384 عبرو  ،إلى الخاتمة
التي يسعى لبثيا عبر ثنايا السرد،  الرسالة من جانباً  يبرز حركة كل في وكان الشخصيات،
 عمى القائمة تورواي بناء في الكاتب سموبأ ، من خاللثارة وتشويقاً إتزيد القارئ  وىي التي

 جعل مما الحقو، فصول في واستكمالو الحدث قطعالذكريات بأسموب الفالش باك، وعمى 
 سابقة، فصول في الكاتب عقدىا التي لمعقدة حل الى يصل لكي فصل كل وراء ثيمي القارئ

 الرواية نياية إلى الكاتب مع يصل لكي خمفيا يميث جديدة عقد ماموأ يفتحوحين ينتيي منيا 
 الرواية بطل عاشو الذي الواقع من انعكس حمم مجرد كان الكاتب قدمو ما كل أن كتشفيل

 .نثى المقدسةواأل يقوناتاأل عن محاضرتو في

. االبيام عقدة حل إلى كاتبيا مع تصل لكي غوارىاأ في مبحثل تدفعكشيفرة دافنشي رواية 
 وأنيا الواقع، عن بعيدة رواية ىي الرموز في والغارقة الغموض روايات أن القارئ يشعر قد

 ىما والرموز فالغموض حقيقي، غير ذلك لكن والفانتازيا، الخيال من عالم في بالقارئ تسرح
 التي بياماإل مغاليق وفك الرموز تفكيك إلى الرواية كاتب يسعى نعيشو، الذي الواقع من جزء
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 أن يسعى لما خمفية ليجعميا أحداث عدة أو حدث مستخدما عالميا، في نساناإل يعيش
 سواء فالرمز حياتنا، في ودوره الرموز عالم وجود عن خالليا من يعبر رسالة من يوصمو

 سواء بالرموز مميء عالم وسط نعيش فنحن واقعنا، من جزء ىو اجتماعياً  أو رياضياً  كانأ
 مثالً  الدول أعالم إلى نظرنا إذا .واقعنا من جزء لكنيا ندرك لم أو دالالتيا أو معانييا دركناأ

 عن ويعبر بو تعرف الذي الخاص رمزىا أو عمميا دولة ولكل داللة، ذات رموز ىي
 دراكناإ حال وفي الشعوب، من الكثير لدى الشعبي التراث من اً عالم تشكل والرموز سيادتيا،
 دالالتو. تمقائياً  ندرك لمرمز

نثى المقدسة داللة رمزية تاريخية دينية ي روايتو من الكأس المقدسة أو األف لقد اتخذ الكاتب
 ألحداثيا، خمفية التاريخ من جعل أو التاريخ في تفاعل أحداث الرواية، التي استند فييا إلى

 التاريخ فيو يمتزج لذا تعد رواية شيفرة دافنشي رواية تاريخية روايتو، أحداث بيا يرسم مادة أو
 إلى ييدف واقع، غير العادي لمشخص يبدو قد واقع صورة يرسم لكي ،كما ذكرنا ،بالخيال
التاريخ، في  معطيات عمى مبني سائغ روائي بأسموب الضخام األحداث من حدث تصوير

من التاريخ  جزء ىو روايتو في يسرده ما وأن الحقيقة، يقول أنو محاولة إلقناع القارئ
سنادىا إلى استند في روايتو إلى الواقعي. وقد  الوثائق والرسائل المدونة، الكتب والمؤلفات وا 

 وعمق المباغتة، وحدة ل،يالتخي مساحات في وكثافة وفرةلذلك كانت الرواية تحمل . مؤلفييا
 . المثيرة العارمة والدىشة الحيرة وثراء االلتباس،

***** 
الشخصية المركزية في صياغة أحداث الرواية، بما يمكن أن نعتبره  (روبرت النغدون)يمثل 

 حول محاضراً  فرنسا إلى وصل ىارفرد، جامعة في الرموز عالمأكاديمي و فيي بطل الرواية، 
 (سونيير جاك) مع موعد عمى وكان ،"شارتر كاتدرائية أحجار في الوثنية الرمزية" موضوع

بإرسال  نثى"لية األ"تاريخ عبادة اآلعن  كتابو محرر قام أنبعد  وذلك محاضرتو، القاء بعد
 حياتو كرس الذي الموفر متحف عمى والقيم الفني الخبير سونيير إلى الكتاب من نسخة
 يدري أن دون – نفسو وجد سونيير قتل وحين. والتقييم لالطالع األنثى اآللية تاريخ لدراسة
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 خفياً  ستاراً  النغدون شخصية مناتخذ  براون دان الكاتبفي رأينا أن  قتمو. بجريمة متيماً  –
 .وأفكاره ومواقفو آرائو خالليا من يبث لكي خمفيا نفسو يخفي

صوفي ) فنجدحداث، ثمة العديد من الشخصيات إلى جانب النغدون تساىم في رسم األو 
 درست باريسية، وىي شابة، خبيرة فك الشيفرات والرموز في الشرطة القضائية الفرنسية (نوفو
 الرموز تحميل عمم في كبير حماس لدييا انجمترا، في الممكية ىولواي جامعة في التشفير فك
 عمى تتعرفلمتحف الموفر لكي تساىم في فك رموز سونيير،  تصل حين. الشيفرات وفك

، وما استدعائو لممتحف إال إلثبات سونيير قتلومتيم بجريمة  خطر في أنو تخبره النغدون،
وتأخذ في رواية عالقتيا مع جدىا  .سونيير ىو جدىا، وتعترف لو أن جاك التيمة عميو
 صدميا مريح غير وضع في جدىا عمى شاىدتو مشيد بسبب سنوات، عشر لو ومقاطعتيا

 تفسير تقبل ولم ،في قبو المنزل، حين كان مع جماعة آخرين يمارسون طقوسًا لم تفيميا
شاىدتو، يأخذ في تفسيره ولكن النغدون حين يعرف منيا طبيعة الطقس الذي  لؤلمر، جدىا

 حادث، بسبب ماتوا كميم عائمتيا أن مما جعميا تغير وجية نظرىا عن جدىا. كما تكشف لو
 استخدم جدىا أن وترى. شديد خطر في أنيا يحذرىا دائماً  وكان. جدىا غير ليا يبق ولم

. اليدف أو السبب يعرفا أن ودون بعضيما، يعرفان ال شخصين يجمع لكي بسيطة شيفرة
 إلييا. موجية كانت كتبيا التي الرسالة وأن

، المكمف بالتحقيق في جريمة قتل الفرنسيةالقضائية قائد الشرطة وشخصية )بيزو فاش( 
ر، ومن خالل مواقفو نكتشف المزيد عن شخصيتو، فيو يشتاط غضبًا حين يعمم يجاك سوني

 تكن فمم الرموز، لتحميل الشرطة في التشفير قسم منأن صوفي نوفو ىي العممية المرسمة 
 فوجودىا. القضائية الشرطة مديرية أخطاء أكبر من وجودىا ويعتبر جيدة، معيا عالقتو
 االنتباه لفت شأنو من عمرىم، من األربعينات في برجال يعج مكتب في جذابة كشابة

 المتطرفة، المسيحية خمفيتو إلى ذلك ويعود المرأة، عمل ضد كان فقد العمل، عن وااللياء
 داي أوبوس مع عالقة عمى كان وقد البابا، مع صورة ولو رقبتو، في الصميب يضع فيو
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 المتطرفة رؤيتيا في الكاثوليكية الكنيسة مع ويتفق الخفاء، في المتطرفة الكاثوليكية الكنيسة
  .لممرأة

شخصية و في القتل،  الجماعةوىو يد  داي أوبوس جماعة عضو)سيالس( شخصية و 
تمك  .المتطرفة الكاثوليكية المسيحيةبوس داي و أ جماعةكاىن ( أرينغاروزا مانويل) األسقف

الجماعة التي ليا جذور تاريخية، وارتباطات مشبوىة مع الفاتيكان في محاربة األنثى 
الذي قضى جل حياتو في  (تيبينغ الي السير) البريطاني الممكيالمؤرخ شخصية و المقدسة. 

يمعب دورًا كبيرًا في سير األحداث باعتباره القائد أو المعمم و البحث عن الكأس المقدسة، 
عمال القتل والعنف بيدف الوصول لمكأس المقدسة لكي أمحرك  ، فيوالخفي ألبوس داي

  .يحصل عمى المجد الشخصي

في أحداث  ييمعبون الدور الرئيسيجسدون الصراع حول الكأس المقدسة، و ىؤالء جميعًا 
  حداث.صيات أخرى تعد ثانوية في مجرى األالرواية إلى جانب شخ

، ولدييم سر كبير مخفي، وكانت "أخوية سيون"أحد أربعة كبار في  (جاك سونيير)يعد 
 وبدعم من الفاتيكان، تسعى وراء الحصول المتطرفة الكاثوليكية المسيحية داي منظمة أوبوس

المقدسة، ألنو لو كشفت األخوية ىذا السر سوف ينقمب العالم  الكأس اخفاء مكان سر عمى
دينيم. ليذا كان ىدفيم الحصول والفكر المسيحي رأسًا عمى عقب، وييتز إيمان المسيحيين ب

متحف في في مكان عممو " قتمو "سيالسوقد عمى أسرار ىذه الكأس واخفائيا إلى األبد. 
 في أعضاء جميعيم وىم السر، نفس يحممون سونيير أصدقاء من ثالثة قتل وقبمو الموفر،
 وىي السر، عن اإلجابة بنفس جميعيم أباحوا بالقتل تيديدىم وخالل ،"سيون أخوية" منظمة
 تحت مخفي العقد حجر أن موتيم قبل أخبروه جميعيمف .حقيقية وليست عمييا متفق إجابة
 التاريخية الدالالت ذات الكنائس من وىي. باريس في "سولبيس سان" كنيسة أرضية

 فوق بنيت فقد لدالالتيا، بل اعتباطاً  لؤلحداث مكاناً  ليا الكاتب اختيار يكن فمم والرمزية،
 تعميد تم وفييا ،(المقدسة األنثى دالالت) إيزيس لآللية مكرساً  كان قديم مصري معبد بقايا
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 في أعضاء وجميعيم) ىيجو فكتور زواج مراسم واحتضنت وبودلير، ،ساد دو ماركيز
 .السرية الجمعيات من العديد اجتماعات قاعتيا استضافت وقد ،(الماسونية

 أطمق أن بعد حياتو، من األخيرة الدقائق في سونيير جاك فعمو ما حول الرواية فكرة تقوم
 جسده عرى أن بعد غريبة وضعية في جسده تشكيل في الموفر، داخل عميو النار سيالس
 السر يحفظ لكي المتحف، أرضية وعمى جسده عمى الرموز من مجموعة وكتابة بالكامل،

 .أعماقيم في السر بيذا يحتفظون كانوا الذين الكبار الثالثة مقتل بعد

 معرفتيما عدم رغم والنغدون، صوفي بين يجمع أن سونيير حاول الرمزية الكتابة ىذه وفي
 حين سونيير أدركو ما وىذا الرموز، فك في الواسعة النغدون لخبرة وذلك ببعض، السابقة
 ليوناردو بأعمال المغرمين من بل المعجبين أشد من سونيير كان. كتابو مسودة عمى اطمع

 بعنوان يرتبط ما وىذا حياتو، جوانب من العديد في وأعمالو حياتو يتمثل وكان دافنشي،
 استخدميا التي والرموز والدالالت الرواية، تفسير خالل من نفسره سوف الذي الرواية،
 .السر تشكيل في سونيير

 فيي السر/ المغز مفاتيح تشكل سونيير رسميا التي الرموز مجموعة أن النغدون أدرك لقد
 وحتى واآللية، ودافنشي، الفيتروفي، والرجل الخماسية، النجمة: تماماً  بعضيا مع منسجمة
 . الرموز عمماء بمغة منطقياً  مترابطة رمزية مجموعة معاً  تشكل فيبوناتشي، متوالية

 كان فقد األنثوية، العالقة حيث من الخماسية والنجمة سونيير رسمو ما بين عالقة ثمة إذن
 وعالقتو المسيحية بالتقاليد يتعمق ما في وبخاصة لممؤرخين بالنسبة محيراً  موضوعاً  دافنشي

 دالالت تبرز وىنا. الفنية أعمالو في والسرية الغموض ودالالت التقاليد، ىذه مع الغامضة
 التي واألسرار الفنية بأعمالو وتأثره وسونيير، دافنشي بين تربط التي العالقة في العنوان
 التي الروحانية، والمبادئ المعتقدات من الكثير دافنشي يشاطر سونيير كان فقد ،بيا أحاطت

 .شيطان إلى وتحويميا الحديث، الدين من المقدسة لؤلنثى الكنيسة طرد من القمق ضمنيا من
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ولكي يبرز الكاتب موقف الكنيسة من الكأس المقدسة أو االنثى المقدسة، يحاول أن يبرز 
 الوثنية األديان ليذه يمت ما لكل وطمسيا الوثنية، واألديان الكاثوليكية الكنيسة بين الصراع

 المقدسة الكأس حول( سيون أخوية) واألخوية الكنيسة بين الصراع، وكذلك رموز من
المتطرفة  الكاثوليكية المسيحية داي األوبوس منظمة تولت وقد المسيحية، بالديانة وعالقتيا

 تخفييا التي المقدسة الكأس عن البحث ميمة ،نثى/ األالمرأةفي أفكارىا وفي موقفيا من 
 ذلك في لما الكنيسة، حياة من األنثى إبعاد إلى قوة بكل تسعى فيي. سري مكان في األخوية

ورمزىا  المقدسة األنثىومريم المجدلية التي تمثل  المسيح بين األخوية بو تقول ارتباط من
 أو العقد حجر عمى الحصول سبيل في األخوية عمى حربيا كانت ىنا من. المقدسة الكأس
 جماعة إال مكانيا عن يعمم ال التي المقدسة، الكأس أسرار إلى يوصميا الذي المفتاح
ي نظرىم إلى تغيير الدين بما تمتمكو من وثائق متعمقة بالكأس المقدسة تسعى ف األخوية

 المسيحي.

 لمقيام أعضائيا أحد ،"أرينغاروزا مانويل" األسقف بزعامة داي أوبوس منظمة جندت وقد
 جماعة بغسيلالقامت و  لمكنيسة انتمى الذي" سيالس" وىو العقد، حجر عن البحث بميمة

 مجرم ىو كم توضح سيالس حياة من مالمحاً  الكاتب ويقدمدماغو في سبيل تحقيق أىدافيا، 
 إلى ونقمو األسقف فوجده منبوذ، الشوارع في ومشرد عامًا، عشر اثنتي ومسجون وقاتل،

 لمرب يصمي ال وأصبح. القذرة األعمال في واستغمو جديدًا، اسماً  ومنحو وأطعمو الكنيسة،
 . تردد دون أوامره كل وينفذ أرينغاروزا، لؤلسقف يصمي ما بقدر

 الكأس أو العقد حجر عمى بالعثور يتعمق ما في القرار صاحب ىو أرينغاروزا القس يكن لم
 معو يتواصل الذي ىو المعمم، أو األستاذ بمقب إال يعرفو ال شخص ىناك كان فقد المقدسة،

 المعمومات، عمى الحصول من يتمكن الذي ىو المعمم وىذا تحركاتو، ويوجو الياتف عبر
سيالس. يكتشف القارئ في سير األحداث أن  يوجو بدوره الذي أرينغاروزا يوجو خالليا ومن

، كما (تيبينغ الي السير) البريطاني الممكيالمؤرخ وبوس داي ىو ألمعمم ومحرك جماعة ا
تربطو  قضى سني حياتو في دراسة الكأس المقدسة والبحث عن أسرارىا، وكانت الذي ذكرنا،
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قد كان المحطة ، و ، وجزء ميم من إليامو في الكتابة عن الكأس المقدسةصداقة مع النغدون
النغدون عن السر يكشف من الشرطة، وفي بيتو  وصوفي ىرباً التي اختفى عندىا النغدون 

ليكتشف الحقًا أنو رأس الشر، ومحرك كل المؤامرات  ويطمب مساعدتو، الذي يحمالنو،
 بيدف الحصول عمى الكأس المقدسة. 

 األخوية ارتباط إلى روايتو في موضع من أكثر في الكاتب يشير، لؤلخوية بالنسبة أما
صوفي حين كشفت لو  مع النغدونحوار في  .وأعضائيا رموزىا ويذكر الماسونية، بالحركة

يقول:  أن يحدثيا عن أخوية سيون. تطمب، عن مفتاح جدىا الغريب والرموز التي يحمميا
"لقد كتبت عن ىذه الجماعة ... إنيم يطمقون عمى أنفسيم اسم جمعية سيون، ومقرىا 

سا، ويجتذبون أعضاء متنفذين من كل أوروبا، ويمكن القول أنيم إحدى الرئيسي ىنا في فرن
أقدم المجتمعات السرية في العالم والتي مازالت فاعمة حتى اليوم. ... وقد ضمت عضوية 

من أرفع الشخصيات في التاريخ ومنيم: بوتيشمي، والسير اسحق نيوتن،  الجمعية أفراداً 
حتى العام  2420ذي كان رئيس الجمعية من العام وفيكتور ىوجو، وليوناردو دافنشي، ال

 كبر فييا". م، والمعمم األ2428

م عمى يد ممك 2088ىذه األخوية في القدس عام تأسست أما عن جذورىا التاريخية، فقد 
فرنسي يدعى غودفروا دو بويون بعد احتاللو لممدينة مباشرة. يقال إن الممك غودفروا كان 

من أن يضيع السر بعد  في عائمتو منذ زمن المسيح، وخوفاً يحتفظ بسر عظيم، سر كان 
بتأسيس جمعية سرية وىي أخوية سيون، وكمف أعضاءىا بحماية سره وذلك بنقمو  مموتو، قا

خوية بوجود تي قضوىا في القدس، سمع أعضاء األمن جيل إلى آخر، وخالل السنوات ال
عمى أنقاض ىيكل  وره كان مبنياً وثائق سرية مدفونة تحت أنقاض معبد ىيرودوت، والذي بد

نيا خطيرة أئق تثبت سر غودفروا العظيم، كما ، وحسب اعتقادىم كانت تمك الوثاسميمان
بمحتواىا إلى الحد الذي جعل الكنيسة مستعدة لفعل أي شيء عمى االطالق لمحصول 

 عمييا.
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مجموعة  خوية بإنشاء فرقة عسكرية وىيف الحفاظ عمى السر، قام أعضاء األولتحقيق ىد
ما تحت  من تسعة فرسان، عرفوا باسم فرسان الييكل. وىؤالء ىم الذين اكتشفوا شيئاً 

ائقيم من نقاض، شيئًا جعميم أغنياء ومتنفذين إلى حد يفوق الخيال. وقد حمموا كنزىم ووثاأل
ومنحيم وربا، حيث أصبح نفوذىم واسعًا جدًا بين ليمة وضحاىا، أالمعبد وسافروا بو إلى 

ا إينوست الثاني سمطة كبيرة واستقالل ذاتي، وبفضل ىذا السمطة توسعوا قوًة ونفوذًا الباب
ومااًل، وأخذوا يمدون المموك المفمسين بقروض ذات فوائد، مما زاد من ثروتيم، وبذلك كانوا 

 نواة البنوك الحديثة. 

عمى الكنيسة،  إن القوة العسكرية والسياسية التي شكميا فرسان الييكل جعمتيم يشكمون خطراً 
فقرر البابا كميمانت الخامس التخمص منيم بمساعدة ممك فرنسا فيميب الرابع، واالستيالء 

كتوبر ئق والذي ىو مصدر قوتيم. في شير أعمى كنزىم، الذي يتألف من مجموعة من الوثا
م تم تنفيذ عممية القضاء عمى فرسان الييكل، وتمكن بعضيم من اليرب ومعيم 2206عام 
، وعبر سنوات وىذا السر ينتقل من مكان إلى في عيدة أخوية سيون أصبحتالوثائق، و كنز 

" أو "السانغريالأخر دون الوصول إليو، وأصبح يعرف عند المؤرخين والباحثين بسر 
وىذا الكأس ليست كأسًا بالمعنى الحرفي بل مجموعة من  الكأس المقدسة."الغريل" أو 

 الوثائق لسر كبير.

فيي حامية الغريل المقدس، وية سيون عمى عاتقيا في الحفاظ عمى ىذا السر، لقد أخذت أخ
م إلى لذلك فإن أعضاء األخوية ينتظرون عقودًا وىم يثبتون أنيم أىل لمثقة قبل أن يتم ترفيعي

، وعمى الرغم من أن عدد أعضاء خوية ليعرفوا مكان الغريلتيا األأعمى الرتب التي وضع
ي خبئ فيو الغريل، إال أن أربعة منيم فقط ىم الذين يعرفون المكان الذ خوية ضخم جداً األ

وأن سر المكان لم تتم كتابتو أبدًا طوال القرون الماضية، كبر وأتباعو الثالثة. وىم المعمم األ
ويتم تناقمو شفاىيًا ألسباب أمنية إلى العضو الذي يترفع إلى أعمى مرتبة )سينيشال( وذلك 

إال أنو في مرحمة ما في القرن الماضي، أطمقت اشاعات تفيد بأن األخوية في احتفال سري، 
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درة عمى التصنت االلكتروني، لذا قد غيرت تمك السياسة، والسبب ىو التقنيات الحديثة القا
 خوية عمى أال تأتي عمى ذكر المكان الذي خبئت فيو الكأس المقدسة أبدًا.أقسمت اال

ك سونيير ىو المعمم األكبر لؤلخوية، فالمعممون السابقون ولم يستبعد النغدون أن يكون جا
ىم من شخصيات اجتماعية بارزة، وليم عالقة بالفنون، وىذا ما كشفتو الوثائق التي عثر 
عمييا في مكتبة باريس الوطنية، وكانت ىذه الوثائق تضم أسماء عديدة لمعممي األخوية من 

 يكتور ىيجو، وجان كوكتو، وغيرىم. بينيم: دافنشي، وبوتيشمي، واسحق نيوتن، وف

الوثائق التي عثر عمييا في مكتبة باريس، كشف الباحثون والدارسون ليا أنيا مزورة إن 
 ئق في المكتبة.ا، وقد اعتقمت الشرطة الفرنسية الذين قاموا عمى زرع ىذه الوثوليست حقيقية

وفي سياق حديث النغدون وكشفو عن الدالالت والرموز التي ترتبط بالكأس المقدسة، يحاول 
يتقاسمان رابطة أخوية  فالرجالنيربط بين سونيير ودافنشي عمى المستوى الفني،  أن

عة، وألوىية المرأة، انبيارىما بأيقونات اآللية األنثى، وتقديس الطبيوبتفقان في تاريخية، 
زدراء الكنيسة.   العبادة ىذه تجمت وقد األنثى، لآللية القديمة لمعبادة حياتو دافنشي نذر لقدوا 

 تخيميا يمكن ال أماكن في مخبأة رموز عن تعبر التي" األخير العشاء" الشييرة لوحتو في
ويؤكد أن األخوية ىي المذىب الوثني لعبادة اآللية  .المقدسة لؤلنثى عظيمة دالالت تحمل

فيذا دافنشي األنثى. لكن األىم ىو أنيم يعرفون كحماة سر قديم جعميم أقوياء لدرجة رىيبة. 
ىذا المخبأ السري تغير عدة مرات، لذا ينشغل  كان يعمم طوال حياتو أين خبئ الغريل، وأن

 عن دليل خفي يرشدىم إلى السر.المؤرخون والباحثون في أعمال دافنشي لمبحث 

***** 
يشير الكاتب أو النغدون إلى مجموعة كبيرة من الرموز والدالالت المرتبطة بالكأس المقدسة 

ويبرز العالقة بين ويأخذ في تفسير دالالتيا ويربطيا مع سرد األحداث، أو األنثى المقدسة، 
واطالعو عمى أسرار األخوية،  الواسعة ثقافتو ي ىذه الرموزيوظف فدافنشي وجاك سونيير، 

ودىا، في حين تقوم وعالقتيا بالصراع مع الكنيسة التي تنكر األنثى المقدسة وتحارب وج
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 عمىوفي كل ذلك معتمدًا عالء من مكانتيا ألن وجودىا يعني توازن الحياة. األخوية في اإل
 .يطرحو ما بصدق القارئ إلقناع محاولة في تاريخية مراجع

إن السر الذي يعيد التوازن لمحياة ىي الكأس المقدسة، أو ما تحممو ىذه الكأس من أسرار 
ك في االنجيل، يقول السير "ألي تيبينغ" المؤرخ والتشكيتضرب صمب المعتقد المسيحي، 

لحمايتيما، فأخذ يحدثيما عن ماىية الكأس  الممكي السابق الذي التجأ إليو النغدون وصوفي
ة، وعالقتيا باإلنجيل، والعيد الجديد، وليوناردو دافنشي. ومما قالو أن االنجيل لم المقدس

يرسل من السماء عن طريق الفاكس، بل ىو من تأليف بشر، والدليل تعدد كتب االنجيل. 
لقد كان الكاتب ذكيًا في ىذه المسألة وىي التشكيك في الديانة المسيحية، فمم يتحدث ىو 

نما جعل المؤرخ البريطاني ىو الذي يشكك في المسيحية وانجيميا،  مباشرة عن الموضوع، وا 
لكي يبرأ نفسو أمام القارئ المسيحي بأنو ليس صاحب الفكرة إنما نقميا عن كبير المؤرخين 

 في المممكة البريطانية. 

ذا عدنا إلى مرجعية خارج الرواية حول ىذا الموقف والرؤية لمديانة ا لمسيحية، نجد مؤلف وا 
كبر( ديفيد إيكو، يشرح بالتفصيل كيف كتب االنجيل ومن ىو الذي كتبو؟. اب )السر األكت

، أنيا صناعة بشرية. وىذا يعني أن ثمة رؤية مطروحة لدى المؤرخين من الديانة المسيحية
قام عمييا االمبراطور قسطنطين الذي رفع منزلة المسيح بعد أربعة قرون من موتو، وىو 

و االيطالي ىو الجديد وحرق دون ذلك من كتب االنجيل. وأن مجمع نيقي الذي اختار االنجيل
يمان المسيحي، وأقر قانون ألوىية المسيح، وكل ما يشيده العالم من الذي وضع قانون اإل

ىنا يأتي الصراع بين مظاىر في الديانة المسيحية. كل ذلك من أجل السيطرة والنفوذ، ومن 
وأفكارىا المسيحية، في حين أن يد أن تبقى عمى مظاىرىا خوية، فالكنيسة تر الكنيسة واأل

خوية لدييا أفكار جديدة تيدم الدين المسيحي، وتغير من أفكار المؤمنين بيذا الدين، األ
 خاصة فيما يتعمق بشخصية المسيح. 



13 
 

يؤكد الكاتب أن إحدى مساوئ مينة عالم وقد ارتبطت ىذه الكأس بالعديد من الرموز، وىنا 
المحاولة الدائمة الستخالص معان خفية من مواقف بسيطة ال تحمل في طياتيا  الرموز ىي

التي يصل من خالليا إلى الكأس العديد من الرموز أي غموض، لذا شكل روايتو من خالل 
وىي: الخط الوردي، والنجمة الخماسية، ورموز سونيير عمى أرضية الموفر، ولوحة المقدسة 

، ولعبة التاروت، والنسبة P.Sدافنشي الرجل الفيتروني، ومتوالية فيبوناتشي، والحرفين 
ولوحة دافنشي سيدة  ، وزىرة الزنبق، ولوحة دافنشي الموناليزا،2.527، والرقم PHIالمقدسة 
والسيف خير، والمثمث، ولوحة دافنشي العشاء األد أو الحجر المفتاح، مفتاح العق الصخور،
  .شرة اتبافوبافوميت، وشي ،واحتفال بيروس غاموسوالكريبتكس، ة السداسية، موالنجوالقدح، 

أن العديد من ىذه الرموز مستمدة من الديانة الييودية، أو معبرة في دالالتيا عن المغة  ونجد
 العبرية، أو مستمدة من ىذه المغة. 

وقام عمى  / الكاتب،التي طرحيا النغدون تكن دالالت الكأس المقدسة في الرموز فقطولم 
، بل نجد قصة الغريل أو الكأس المقدسة في كل مكان من تفسيرىا وارتباطاتيا التاريخية

: أو النغدون يقول الكاتبوالدالالت المخفية،  ءيحاباإل، بل حولنا، ولكن ليس بطريقة مباشرة
يتم تناقل عندما قامت الكنيسة بتحريم الحديث عن المنفية مريم المجدلية، كان يجب أن 

، وطرق تعتمد عمى التعابير تحفظاً  جيال بطرق غير مباشرة وأكثرقصتيا وأىميتيا عبر األ
في كل مكان في الموحات والموسيقى والكتب، وفي الرسوم تجدىا ا لذ المجازية والرمزية.

من أدب  الفنونتعد و وأفالم السينما الشعبية، ، ومدن المالىي، وعالم والت ديزني المتحركة
، فنجد ومريم المجدلية بطرق غير مباشرة في رواية قصة يسوع اليوم أكثر تأثيراً  وموسيقى
، في سمفونية الناي السحري زارتومو وبيتيوفن، دافنشي، وبوسان، وبيرنيني،  أعمالذلك في 

رائعتو أحدب  وفيكتور ىوجو فيوشكسبير، وموسيقى التروبادوريين، وبرا فاغنر بارسيغال، أو 
ميرة والممك آرثر، واأل خضر،خالدة مثل سير غادين، والفارس األساطير النوتردام، كما أن األ

قد كتبت مجمدات و يحاء ال المباشرة، كي قصة الكأس المقدسة بطريقة اإلجميعيا تح النائمة،
 ضخمة عن العالقة التي تربط الماسونيين بفرسان الييكل، وأخوية سيون، والكأس المقدسة. 
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الذي يتناول  المستقبمي دبطار األابراون أن روايتو تدخل ضمن يؤكد الكاتب دان وبيذا 
 جيال والناس.وذاكرة األويسعى إلى ترسيخيا في عقمية الكأس المقدسة، 

***** 
 أحد في تجد جدىا، ىدية عن بحثيا وأثناء التاسع، ميالدىا عيد إلى بذاكرتيا صوفي تعود

 العادية. المفاتيح من أيا يشبو يكن لمو  السمسمة، نياية في مربوط براق ذىبي مفتاح" األدراج
 بشكل كان الذىبي الكبير ورأسو وكبيرة، صغيرة ثقوب تغطيو الشكل مثمث عموداً  كان

 في حفر وقد الزائد، كإشارة األضالع متساوي كان بل عادياً  صميباً  يكن لم لكنو صميب،
 الزىور أنواع من نوع بشكل تصميم يربطيما متشابكان حرفان غريب، رمز الصميب منتصف
P.S  ...صندوقاً  يفتح...  جداً  وخاص ميم المفتاح ىذا إن: ليا قال جدىا اكتشفيا وحين 
 ،(الزنبق زىرة) ىي المفتاح عمى التي الزىرة أن جدىا ليا ويكشف". األسرار من الكثير يحفظ

 جدىا وعدىا وقد. السري اسميما من األولى األحرف وأنيما شيفرة، ىما (P.S ىما والحرفان
 .  وجوده سر عمى حافظت إذا المفتاح بإعطائيا

، حيث يؤكد P.Sيطمق النغدون لخيالو العنان من خالل الربط بين زىرة الزنبق والحرفين 
لصوفي أن جدىا كان عضوًا في مجمع سري، أخوية قديمة تعمل في الخفاء )وىي جمعية 

معا، يتشكل رمز األخوية الرسمي،  P.Sسيون(، ألن زىرة الزنبق إذا اجتمعت مع الحرفين 
 يم وعالمتيم المميزة. وشعار النبالة الخاص ب

لقد طفت عمى السطح أسرار قديمة كانت دفينة يومًا، ولم يعد يذكرىا التاريخ، وبيذه األحداث 
والرموز التي بمورىا سونيير خرجت من أعماق التاريخ إلى الحياة، وبدأت أولى الخيوط 
و تتكشف بالربط بين سونيير ودافنشي وجمعية سيون. حين سمط النغدون الضوء نح

الموناليزا بدأت تتسع لديو الرؤية: "زىرة الزنبق .. زىرة ليزا .. الموناليزا. كل شيء في 
انسجام مع بعضو وأصبح واضحًا، كسيمفونية صامتة تردد صدى أعمق أسرار جمعية سيون 

 وليوناردو دافنشي". 
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 شيرت لزىور، بل زىرة ذات دالالت ورموز.إن زىرة الزنبق ليست زىرة عادية مثل كل ا
 الناس ووظف القدم، منذ المعنى بيذا معروفة وىي والسالم، والرقة األنوثة إلى ةر الزى معاني
 مع الزنبق زىرة تداخمت الوسطى العصور خاللو  كثيرة، ورموز شعارات في المعاني ىذه
 إلى بيا وأشير ،"األشواك بين زنبقة" سميمان لمممك نشيد مع اً تدريجي وارتبطت المسيحي، الفن
 الزنبق زىرة أن أيضاً  ويعتقد ،والعفة النقاء إلى الديني األدب في الزنبقة رمزتو  ،العذراء مريم
 وقد كانت الزىرة مرسومة عمى تيجان العديد من مموك أوروبا. .المقدس الثالوث تمثل

 يفتحتجد مفتاح جدىا الغريب الذي د الموناليزا، وأثناء بحث صوفي عن رسالة جدىا عن
 في ودستو فانتزعتو خمف لوحة سيدة الصخور لدافنشي، ، كما قال ليا،أسرار فيو صندوقاً 
وفي السيارة تعطيو المفتاح وكان . من مطاردة الشرطة وينطمقان في السيارة ىرباً  .جيبيا

 P.Sمندىشًا حين رآه وخاصة مما ىو مطبوع عمى جانب الصميب زىرة الزنبق والحرفين 
 . التي تحتفظ بسر الكأس المقدسة و شعار أخوية سيونفقال ليا: ىذا ىو الختم، إن

منذ زمن البنائين بالحركة الماسونية،  أو حجر العقد ويشير النغدون إلى عالقة مفتاح العقد
حرار، الذين جعموا من ىذا المفتاح كتقنية معمارية جزءًا من أسرارىم. لذا يعد الحجر األ

ىذا الكأس التي تتضح س المقدسة. ار الكأأسر  المفتاح ىو خريطة مشفرة تكشف عن مخبأ
 .معالميا وأسرارىا من خالل لوحة دافنشي "العشاء األخير"

في  وحواريويعرض تيبينغ أمام صوفي لوحة العشاء األخير التي تصور يسوع المسيح 
المحظة التي أعمن فييا أن أحدىم سيخونو، ويأخذ في شرح دالالت الموحة، وأقداح النبيذ 

قدحًا التي أمام حواريو، ليصل في تفسيره أن الكأس المقدسة ليست شيئًا ماديًا،  الثالثة عشر
نيا امرأة، وحين تدقق الصوفي النظر في الموحة تكتشف بل ىي في الحقيقة شخص محدد، إ

. صبية صغيرة في السن، ويبدو عمييا الورع، وذات جسم يتسم وجود امرأة عمى يمين المسيح
ت ثيابيما متعاكسة في المون، فيسوع يرتدي ثوبًا أحمر وفوقو عباءة كانبالرزانة والحشمة. 
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وعندما تسأل عنيا يجيبيا تيبينغ أنيا زرقاء، وىي ترتدي ثوبًا أزرق وفوقو عباءة حمراء. 
 مريم المجدلية، وبتمقائية تقول صوفي "المومس". 

رث ، بل ىذه الفكرة من اإلاً دفاع عن مريم المجدلية، بأنيا لم تكن مومسيأخذ تيبينغ في ال
التاريخي الذي خمفتو الكنيسة لتشويو سمعتيا في محاولة لمتغطية عمى سرىا، وعن دورىا 

ثم يذكر أن يسوع ومريم المجدلية كانا زوجين، ودافنشي كان يعمم كأنثى أو كأس مقدسة. 
خير ىي صرختو لمعالم لمفت نظرىم إلى أن حة العشاء األجالت التاريخية، ولو ذلك من الس

يسعى تيبينغ إلى اقناع صوفي بزواج المسيح، وبالتأكيد  يسوع ومريم المجدلية كانا زوجين.
، لذا تزوج من مريم عزباً يكون الرجل أ ن، والييودية تحرم أعمى أن يسوع كان ييودياً 

ويستند في ذلك إلى وثائق البردي ، بو وصمبوومنحيا وراثتو حين شعر بقرب الفتك المجدلية 
التي عثر عمييا في واحة حمادي والبحر الميت، وىي تؤكد ىذا الزواج بما يتعارض مع 

 الرؤية المسيحية التي تشير أن يسوع عاش أعزبًا. 

ديان عن حقيقة م الممكي تتنافى مع ما جاء في األحقيقة الكأس المقدسة ووثائق الدإن 
خوية األية تاريخية. ولد من أم عذراء، وتعتبره شخصو  نبياً المسيح، وتنفي أن المسيح 

بيا الكنيسة، لذلك تحار  ،، كما تذكر الرواية وكتب التاريخالماسونية ىي التي تمتمك الحقيقة
سس التي قامت سوف تنسف كل األ ألنياوتحاول االستيالء عمى وثائقيم ومنعيم من كشفيا 

يؤكد ذلك ما أشارت إليو بعض الكتابات ما و ل الكتاب المقدس. عمييا الكنيسة وكذلك االنجي
 لؤلديانأن الماسونية ترفض قبول أعضاء ممحدين بين صفوفيا، فالممحد ىو منكر 

ن ، وىي تريد أن تزرع في العضو فكرة الديفكرة الدينومن الصعوبة اقناعو ب ،بالضرورة
 .ديانيمان باأل، لذا تشترط اإلالجديد

ضرب أسس المسيحية وحقيقة المسيح وأمو مريم، يضرب في صميم الدين االسالمي في إن 
بي مرسل، وبالتالي أنو نسورة مريم وما جاء فييا عن المسيح أنو ولد من أم عذراء، و 

  ديان السماوية.التشكيك في األ
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يغوص الكاتب مع وثائق تيبينغ التاريخية عن السالالت الممكية، لنكتشف مع ذىول صوفي 
ن يسوع من ساللة أوىي ساللة ممكية، و  )الييودية( ساللة بنيامينجدلية من أن مريم الم

فيو سميل الممك سميمان، ممك الييود، وبزواجو من عائمة بنيامين ذات النفوذ  )ييودية( داوود
امكانية يكون قد وحد بين ساللتين ممكيتين بشكل يتم فيو خمق اتحاد سياسي قوي مع 

عادة ساللة المموك كما المطالبة شرعاً   مر في عيد سميمان. كان األ بالعرش، وا 

المسيحية  والتأكيد عمى أن أصولعادة ممك سميمان، ما تسعى إليو الماسونية في إوىذا 
لذا دفعت الفاتيكان إلى التراجع عن اتيام وربا ىي أصول ييودية، أوالسالالت الممكية في 

، ولكي الييود بصمب المسيح، حتى تنيي الصراع بين الييودية والمسيحية في ىذه المسألة
 يةتستانتو نشأت العديد من الفرق المسيحية كالبر يذا ل. لعودة ممك سميمانبالعمل يتوحدوا 

 رض المقدسة. التي تطمب بعودة الييود إلى األ واالنجميكية

 اتحاد عمى تؤكد األخير، العشاء لوحة تفكيك في النغدون استمدىا التي الرموزوجاءت 
 واألنثى الرجل، قضيب ويمثل المثمث رمز يحمل الذي يسوع ىو فالذكر األنثى، مع الذكر
 وحينما. األنثى رحم ويمثل مقموباً  مثمثاً  تحمل الرجل رمز عكس وىي المجدلية مريم ىي

 الييودية الديانتين بين العالقة ترسيخ تم ىنا من. السداسية النجمة ينتجان المثمثان يتداخل
 ليسوا الييود أن 1022 عام عشر السادس بنديكتوس البابا اعالن وجاء والمسيحية،
 .المسيح موت عن مسؤولين

ويفجر تيبينغ قنبمة أخرى، إذ يؤكد أن المسيح لم يتزوج فقط بل أنجب ابنة، وكان أبا. فقد 
كانت مريم المجدلية الوعاء المقدس الذي حمل ساللة يسوع الممكية، فيذا ىو أكبر سر في 

بكامميا  سطورة الكأس المقدسة التي حممت الدم المقدس تدورنسانية، لذلك فإن أتاريخ اإل
فثمة عشرات الكتب  ،حول الساللة الممكية. ويؤكد أن ىذا الموضوع لم يختص فقط بدافنشي

التي تحدثت عن ىذا الموضوع، ويذكر أسماء ىذه الكتب، ومن أىميا الكتاب المميم لدان 
 في العالم.  كثر مبيعاً ، كأس مقدسة" الذي يعد الكتاب األبراون "دم مقدس
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لية ىي التي أنجبت الساللة الممكية التي تحكم أوربا اليوم، ألنو بحسب لقد كانت مريم المجد
، وحفاظًا منيا يسوعمعمومات أخوية سيون، أن مريم المجدلية كانت حاماًل عندما صمب 

عمى سالمة جنينيا ىربت من األرض المقدسة بمساعدة عم المسيح يوسف إلى فرنسا، 
وأنجبت ابنتيا التي اسمتيا سارة. وىذه االبنة  ووجدت المالذ اآلمن في المجتمع الييودي،

حداث التي كل األىي سميمة مموك الييود داوود وسميمان، وقد صاغ المؤرخون شجرة عائمة و 
 مرت عمى مريم وابنتيا، وتعتبر ىذه الوثائق من أسرار الكأس المقدسة. 

أسماء مختمفة في فرنسا حتى قامت بحركة وقد ازدىرت ساللة المسيح في الخفاء، وتحت 
جريئة في القرن الخامس عندما اختمطت عن طريق الزواج بالدماء الممكية الفرنسية، فخمقت 

 مموك واخر القرن السابع إلى التخمص منأالميروفنجية. وسعت الفاتيكان في ساللة تعرف ب
و بويون مؤسس أخوية نجبت غودفروا دأة حتى أصبحت شبو منقرضة، ولكنيا ىذه السالل

، والذي نقل وثائق الكأس المقدسة من مخبئيا تحت ىيكل سميمان، وبقيت من ساللتيا سيون
 رث وتحميو بكل قوة. خوية سيون محافظة عمى ىذا اإلأ

دسة، لذا بيدف الحصول عمى أسرار الكأس المقوالعنف تاريخ الكنيسة مميء بالدماء إن 
ذا عثرت الكنيسة كنزىم،  ىخوية في محاولة لمحصول عمتسعى لمتخمص من رجال األ وا 

منيا لكي تمحو آثار مريم المجدلية ووثائقيا وأسرارىا،  عمى الكأس المقدسة سوف تتخمص
كون الكنيسة قد كسبت حربيا ، وتبديع الحقيقة إلى األومع ضياع وثائق الدم الممكي ستض

التاريخ دائما يكتبو ن ألبد. الذي سيمحو الماضي إلى األ خوية، وتعيد كتابة التاريخضد األ
نتصر، وعندما تقع حرب بين حضارتين، تنفى الخاسرة إلى غياىب النسيان، ويصنع ملا

نابميون مرة: ما التاريخ إال  قالا وتحقر الخصم، كم الفائز كتب التاريخ، كتب تمجد قضيتو
 كذبة، تم االتفاق عمييا.

***** 
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قد انقرضت ولم  الميروفنجيةساللة الحديث تيبينغ والنغدون عن السالالت الممكية، وأن أثناء 
عائمة بالنتار، وعائمة سان  وىما من ساللة المسيح يعيشون إلى اليوم يتبق منيا إال عائمتين
لك ذحين سمعت صوفي  خوية.ماية األمكان سري غير معروف تحت حكمير، وتعيشان في 

تي، يجب أن أطمعك عمى حقيقة عادت بذاكرتيا إلى كالم جدىا سونيير حين قال: أمير 
سرار عمى اطالعيا من خالل األ ، ولكنو مات قبل أن يطمعيا، إال أنو كان حريصاً عائمتك

، حينيا سرت سراريحمل األلغاز والرموز التي سطرىا، حتى وصمت إلى الصندوق الذي واأل
شعرت أنيا قد تكون من إحدى ىاتين فقد ميرة صوفي. األدم ممكي .. قشعريرة في جسدىا، 

نك لن تجد الكأس المقدسة بل ىي التي ستجدك، إإلى ما قالو تيبينغ ليا: مستندة العائمتين. 
نا لسبب ما، وعندما أ يلذا فأنا، تقول صوفي، متأكدة من أن الكأس المقدسة قد جاءت إل

 يحين الوقت سأعرف ما الذي عمي القيام بو.

بداخمو، والقصيدة التي )ورق البردي( ة طويطمع عمى الخري الصندوقالنغدون أن يفتح بعد 
 ألي، يأخذ في مغامرة مع توصل إلى مكان الكأس المقدسة كتبيا سونيير وتحمل رموزاً 

وعندىا يكتشف حقيقة السير تيبينغ إلى عدة كنائس في بريطانيا لمبحث عن مكان الغريل، 
خوية، وىو ير ورفاقو من األمؤامرات التي أدت إلى قتل سونيوراء كل ال وتيبينغ أن ألي

فييا من  كم، ويتحوبوس داي من خالل أجيزة التنصت التي يضعيا في كل مكانأمحرك 
   .خالل منزلو في باريس

د النغدون وصوفي بالموت من أتباع تيبينغ، وتيديد النغدون مغامرة وصمت إلى حد تيديبعد 
ة في الشرط أتبدتيبينغ بعد تفتيش منزلو، ، واكتشاف الشرطة حقيقة حطيم الكريبتكستب

حتى تمقي القبض عمى تيبينغ  ماكن التي يذىبون إلييامطاردة الكل وحاصرتيم في األ
ير ونيسألغاز  تمكن النغدون وصوفي من اليروب منيم والوصول إلى حقيقةو ، عواوأتب

  .هر وأسرا
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إلييا سونيير في رسالتو، فيجد أن الكنيسة التي أشار  في لندن إلى كنيسة روسمينصالن ي
ج يحاكي الجدار الغربي تحمل العديد من الرموز التي ترتبط بالديانة الييودية، فثمة نموذ
نجمة  والسيف والقدح وىمالييكل سميمان، وعمى أرضيتيا نجمة داوود )شعار سميمان(، 

ن أن كل معبد وعمودان يمثالن نسخة من مدخل ىيكل سميمان، ويشير النغدو داوود، 
صوفي أنيا زارت ىذا المكان وتتذكر  ىذين العمودين. نفس ىماسوني في العالم يحتوي عم

 وىي صغيرة مع جدىا. 

، فيذا الشاب كانت رسالة سونيير الغامضة ليست سوى وصول صوفي إلى عائمتيالقد 
ا يسأليا، معيالخشبي يشاىد الصندوق لم يكن إال شقيق صوفي، وحين دليميما في الكنيسة 

أثارىما مما  ن جدتو لدييا نفس الصندوق تضع فيو مجوىراتيا.أمن أين أتيت بو، حيث 
س لجنة كنيسة روسمين، وصندوقيا الذي صنعو جده ليا، أحديث الشاب عن جدتو التي تر 

دتيا قابعة في المنزل ، لتجد ججاور لمكنيسةوىذا ما دفع صوفي لمذىاب نحو البيت القديم الم
تتعرف زوجيا سونيير بعد أن عممت بموتو الميمة الماضية، تبكي عمى موت تحمل صورة و 

عد وفاة والدىا ب صوفي وتحتضنيا، وتروي ليا قصة اختفائيم لمحفاظ عمى سالمتيا عمى
خوية تخشى أن تكون ىوية مما جعل األ ،سببو غير معروف ووالدتيا في حادث سيارة

المتين تتحدران مباشرة من ساللة  ينتالميروفنج الساللة قد كشفت، فيما من أصول العائمتين
  .مريم المجدلية ويسوع

عن أسرار النغدون عمى جدة صوفي واسميا ماري شوفيل، ويدور بينيم حديث يتعرف 
يام مثل نياية األ فكار التي سمع عنياماري لو العديد من األ عدليير، فتخوية وجاك سوناأل

يام إال أسطورة ، تقول: فما نياية األالغريل رالكشف عن أسراموعد أو نياية العالم، أو 
خوية يعرف أنو تاريخ محدد يتم فيو ألاختمقتيا عقول مريضة، فميس ىناك في مذىب ا

الغموض إن . أن الغريل يجب أال تكشف أبداً  د دوماً خوية تؤكواألالكشف عن الغريل، 
والسرية التي تمف الغريل ىي التي تغني أرواحنا ال الغريل بذاتيا، وجمال الغريل يكمن في 

 طبيعتيا السحرية. 
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ائقيا، لذل يحاول معيا النغدون ولن يعرف مكان وث يعني أن الغريل لن تكشف أبداً ىا 
إال أن  بد،تيا الممكية إلى األلية وساللمن ضياع قصة مريم المجد تعرف عمى مكانيا خوفاً لم

ماري تؤكد لو أنيا لن تضيع، فإن قصتيا تروى في الفن والموسيقى والكتب، ويزداد ذكرىا 
  كل يوم أكثر من قبل.

ن، وتذكر أن ن قصيدة سونيير تشير إلى روسميالنغدون يصر عمى الوصول إلييا أللكن 
ف والرمح بداللتيما ين السأاد النغدون اعتقكان و  يقومان عمى حراسة الغريل. ورمحاً  سيفاً 

ثين مع المثم نحو رمزيتيما بما يتطابق هالمادية، ولكن تفسير ماري ليما يحرفان وجية نظر 
 ، وحينمانثىيمثل األمثمث مقموب ذكر، والقدح يمثل المثمث ، فالسيف نثىلمذكر واأل
وحينما  .، فيي الحارسة لكنز الكأس المقدسةجمة داوود()ن يشكال النجمة السداسيةيتداخالن 

ينظر النغدون نحو النجوم التي تظير في سماء روسمين، كانت ىناك نجمة وحيدة إلى 
 اسرائيل في الشرق إالالوحيدة النجمة ما رأينا وفي  الشرق تممع أكثر من أية نجمة أخرى.

 .ةسحارسة الكأس المقد

 


