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احلكاية أصل

الهادئ التيَّار ضد طريقها تشقُّ والسفينة باإلثارة، ُمفَعمة نظرة أعقاب يف الرغبة ُولِدت
إىل جنوبًا ماضيًة سايس مدينتنا من الرحلة بدأت الفيضان. فصل أواخر يف القوي
غريبة، بمدينٍة مَررنا أصيٍل وذات هناك. الزواج بها استقرَّ التي أختي لزيارة بانوبوليس
ُمرتامية وأشيائها، جنَباتها عىل بنَهٍم الفناء ويزحف غابرة، عظمٌة أركانها من تُطلُّ مدينة
األبواب ُمغَلقة الطُّرقات، خالية األشجار، ُمتعرية رشًقا، الجبل وِمحراب غربًا النيل بني
الصمت، فوقها يجثم حركة، عنها تندُّ وال حياة بها تنبض ال امُلسَدلة، كالجفون والنوافذ
فانقبضصدري، البرص فيها أَجلُت املوت. أمارات قَسماتها يف وتلوح الكآبة، عليها وتخيِّم
شأن ما وسألته: بشيخوخته، مجلًَّال ة امِلنصَّ فوق أريكٍة عىل يسرتخي حيث أبي إىل وهرعت

أبي؟ يا املدينة هذه
… مون مري يا امللعونة، الكافرة املدينة املارق، مدينة تأثُّر: دون فأجاب

حي؟ بها يوجد أال سألت: ثم ُمنثالة، وذكرياٍت ُمضاَعف بانفعاٍل إليها البرص فرجع
وهو سجنها، أو قرصها، يف س تتنفَّ املارقة املرأة زالت ما باقتضاب: أبي فأجاب

… ريب بال الُحراس بعض يوجد كما األصح،
نفرتيتي! ُمتذكًرا: فَغمَغمت

قرص يف ِصباي ذكريات استعدت ما وُرسعان وِذكرياتها؟! َوحدتها تُعاني كيف تُرى
واإلمرباطورية، بأرضمرص، أطاح الذي اإلعصار حول املحموم الِكبار وِحوار بسايس، أبي
الكَهنة وتحدَّى والتقاليد، اث الرتُّ مزَّق الذي الشاب وفرعون اآللهة، بحرب وه سمَّ وما
اإليمان بني الناس وتمزُّق جديد، ديٍن عن قيل وما املنسيَّة، األيام تلك تذكَّرت أجل، والقَدر.
هي ها بالحزن. امُلقرتن والنرص املريرة، والهزائم الغامضة، الحقائق حول والجدل والوالء،



الحقيقة يف العائش

هو ها َوحدة، يف األلم ع تتجرَّ سجينٌة سيِّدتها هي ها للموت، ُمستسلمة العجائب مدينة
بعد الدَّعة بحب ترميَني لن ألبي: وقلت يشء. كل ملعرفة طامًحا بعنف يدقُّ الشابُّ قلبي
كما لها وأسجِّ الحقيقة أعرف كي الشمال ريح ِمثل تغزوني مقدَّسًة رغبًة إن أبي، يا اليوم

… أبي يا شبابك صدر يف تفعل كنت
مون؟ مري يا تريد ماذا وتساءل: الكليلتني بعينَيه أبي فرَمقني

الوطن مزَّقت التي املأساة عن وصاحبها، املدينة هذه عن يشء كل أعرف أن أريد –
… اإلمرباطورية وضيَّعت

امَلعبد. يف يشء كل سِمعت ولكنك ية: بِجدِّ فقال
الطرَفني!» تسمع حتى قضية عىل تحكم «ال قاقمنا: الحكيم قال بحماس: فقلت

بحماٍس فقلت … مات قد املارق، اآلخر، الطَرف أن عن فضًال واضحة، هنا الحقيقة –
فأي وأصدقاء؛ لك أقران وجميعهم أبي، يا أحياءً زالوا ما عاَرصوه الذين أكثر ُمتصاعد:
بجوانب أُحيط بذلك األرسار؛ ومكنون األبواب مغاليق يل تفتح بأن خليقة لهم منك توصية

… املدينة عىل أتى كما الزمن عليها يأتَي أن قبل الحقيقة
لسابق باطنه يف لها س تحمَّ لعله بل لرغبتي، استجاب حتى عليه إلحاحي وواصلت
الدين لرجال منتًدى قرصنا من جعل الذي العلم يف ولرسوخه الحقائق، بتسجيل ولعه
ُعِرف كما النادرة»، والحكمة الطيِّبة األرض «صاحب ب صحبه بني ُعِرف حتى والدنيا؛

والنبيذ. البط موائد بها وتمتدُّ األشعار، وتُردَّد الحكايات، بها تُروى بالندوات قرصه
أو قريب من فيها شاَرك من األحداث، عاَرصوا الذين للِكبار توصية رسائل يل وحرَّر
بنفسك سبيلك اخرتَت يل: وقال ُحلوها. ثم ُمرها ذاق ومن ُمرها، ثم ُحلوها ذاق من بعيد،
أما التجارة، أو السياسة أو للحرب ذهبوا أجدادك اآللهة، رعاية يف فاذهب مون، مري يا
تشمت أو سلطان صاحب تَستفزَّ أن احذر ولكن ته، ِهمَّ قدر عىل وكلٌّ الحقيقة، فُرتيد أنت
الحقيقة يُسلِّم ثم ألحد، ينحاز وال قائل لكل أُذنَيه يفتح كالتاريخ ُكن النسيان، يف بساقط

… لني للُمتأمِّ هبًة ناصعًة
بداية، له تُعَرف ال الذي التاريخ تيَّار إىل ه والتوجُّ الخمول، بالخالصمن ا جدٍّ وسِعدت
الحقيقة حب من مستمدَّة موجًة َمجراه إىل شأن ذي كل ويُضيف نهاية، عند ف يتوقَّ ولن

… األبدية
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آمون كاهن

«املارق». عهد عىل واالنطواء الِهجران مرارة ذاقت أن بعد الزاهر عهدها إىل ِطيبة رجَعت
رجال إليها وعاد آمون، عنخ توت الشاب فرعوُن عرَشها يزين جديد، من العاصمة أصحبت
معبد وشَمخ الحدائق، وغنَّت القصور، وعَمرت معابدهم، يف الكهنة واستقرَّ والحرب، لم السِّ
كل لع. والسِّ والناس بالباعة األسواق وماجت الزهراء، وحديقته العمالقة بأعمدته آمون
حياتي، يف مرة ألول أزورها وكنت ينقطع. ال السابلة وتيَّار واالستقرار، بالعزة يتألَّق يشء
ونداءاتها أصواتها واقتحَمتني حرص، بهم يُحيط ال الذين وناسها وأبنيتها جاللها فبَهرني
يف وقصدت َخرساء. خاملًة قريًة باملقارنة سايس بلدتي يل فتبدَّت اتها، ومحفَّ وعجالتها
جانبي ِدهليٍز إىل ِملت ثم خادم، إثر يف األعمدة بَهَو فاخرتقت آمون، معبد املرضوب املوعد
كريس عىل الصدر يف يجلس رأيته األكرب. الكائن بها انتظرني التي الحجرة إىل أوَصلني
واسعة، طويلة نقبة داخل الرأس، حليق هِرًما شيًخا الذهب، من مقبَضني ذي اآلبنوس من
ُمطَمنئ. وقلٍب فائقة بحيويٍة يتمتَّع شيخوخته رغم أنه يل وضح أبيض. بوشاٍح أعاله يلفُّ

الرجال. من بامُلخِلصني امِلحنة عرََّفتنا قائًال: بإخالصه ونوَّه أبي حيَّا
ولكن أكاذيب، من لت سجَّ بما الُجدران حطَّمنا لقد ُمتمتًما: مرشوعي عىل وأثنى

ل. تُسجَّ أن يجب الحقيقة
سفينته يف ويقف عرشه، عىل آمون يرتبَّع اليوم يقول: وهو كامُلمتنِّ رأسه وحنى
سيادتهم كهنته ويسرتدُّ ألعدائها، رادًعا ملرص، حاميًا لآللهة، سيًدا األقداس بقدس املقدَّسة
وغربًا ورشًقا وجنوبًا َشماًال حدودنا ومدَّ أحمس، بيِد واديَنا حرَّر الذي اإلله هو الشاملة،

يخونه. من ويُذل ينرص، الذي اإلله هو الثالث، تحتمس بيِد
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واستجمعت يَديه، بني ُمنخفض مقعٍد عىل فجلست يل، أِذن حتى إجالًال فركعت
بدأت مون مري يا حزينة قصٌة إنها يقول: األكرب الكاهن راح حني عىل لإلصغاء، حوايسِّ
فرعون وزوجة املارق أم الُعظمى املِلكة يد عىل البداية وجاءت الربيء، الهمس يُشبه فيما
نُوبية، أرسٍة من ملكي، دٌم عروقها يف يجري ال الشعب من امرأة الثالث. أمنحتب العظيم
وكانت واحد، وقٍت يف جميًعا الجهات ترى أعنُي أربع رأسها يف كأن وداهية قوية وكانت
أنتم النيل: بعيد احتفال يوم يل قولها أنىس ولن تنا، ومودَّ إرضائنا عىل تحرص الظاهر يف

آمون! كهنة يا والَربكة الخري
الرءوس يحنوا حتى النَّجالَوين بعينَيها األقوياء الرجال يف تُحدق أن عادتها من وكان
لكهنة امَلجيدة األرسة فراعني ننىسحب وال خيفًة، منها نتوجس ولم ارتباكهم. يف ُمتعثرين
اآللهة ديانات لتشمل الدينية الدراسات مجال بتوسيع تهتمُّ امللكة وجدنا حتى آمون،
بدياناٍت املعرفة يف زيادًة يكون أن ظاهره يف األمر يعُد ولم آتون. اإلله وخاصًة األخرى،
اآللهة تحظى أن ساءنا ولكن لالعرتاض، وجًها ثَمة نجد فلم ونقدِّسها؛ جميًعا نحرتمها
آمون أن من تيى ردَّدته ما مشاعرنا من يُلطف ولم آمون. َموطن ِطيبة يف االمتياز بذلك
وقال استثناء. مرصبال كهنة رأس عىل سيظلُّون كهنته أن كما األبد، إىل اآللهة سيِّد سيظل
ذاته! يف بالدين لها شأن ال جديدة سياسًة القرار وراء أستشفُّ إني املرتِّل: الكاهن توتو يل
لتُقيم األقاليم كهنة ود تخطب العظمى امللكة فقال: اإليضاح، من بمزيد فطاَلبته

العرش. ُسلطة وتقوَِّي الكهنة سلطان من فتُحدَّ وبينهم، بيننا توازنًا
املعلِّمون نحن والشعب، اإلله ُخدام نحن الهواجس: من أخلو أُكن ولم له فقلت
شك ال وهي حكيمة، سيِّدٌة العظمى وامللكة اآلَخر، والعالم الدنيا يف وامُلرِشدون واألطبَّاء،

بالفضل. لنا تُقرُّ
أقوى رأيي يف وهي َطموح، قويٌة وامللكة السلطة، عىل النِّزاع بامتعاض: توتو فقال

نفسه! امللك من
الدهر. من أقوى تراٌث ووراءنا األعظم، اإلله أبناء نحن َمخاويف: أُناقش وكأنما فقلت
تحتمس جده له شيَّد لقد الثالث. أمنحتب امللك عن أحدِّثك أن اآلن امُلفيد من ولعله
للدفاع يثِب قويٍّا، ملًكا وكان أجناسها. وتعدُّد اتِّساعها يف بمثيل تُسبَق لم إمرباطورية الثالث
اإلمرباطورية له دانَت حتى حاسمًة انتصاراٍت ق وحقَّ يخطر، نذير أول عند أمالكه عن
تِعب ما ثمار هو جنى والرخاء. السالم عليه غلب الطويل عهده أن غري الكاملة، بالطاعة
واملعابد القصور وبنى والنساء، واملعادن والثياب املحاصيل عليه فانهمرت زرعه، يف أسالفه
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آمون كاهن

القوة نقاط الداهية املرأة وعَرفت والنساء. والرشاب الطعام يف أذُنَيه حتى وغِرق والتماثيل،
حني الحرب عىل َعته شجَّ االستثمار. يكون ما خري عىل فاستثمرتها زوجها يف والضعف
جدارة، بكل سلطانه لتُشاركه كامرأة بقلبها يًة مضحِّ شهواته يف معه وتساَمَحت الحرب،
شئون من وكبرية صغرية بكل ًة ملمَّ كانت أنها أُنكر وال املحدود. غري طموحها ولتُمارس
ولكني والعظمة، املجد عىل وِحرصها نظرها وبُعد إخالصها أنكر وال اإلمرباطورية، مرصأو
لتستأثر ودهاء بنعومة الدين تستغلَّ أن لها ل سوَّ الذي النََّهم ذلك للسلطة؛ نَهَمها عليها آُخذ
فقد برأسها؛ تدور أخرى أفكاًرا ثَمة أن يل تبنيَّ ثم أجمعني. الكهنة دون للعرش بالقوة
القوية بقامتها الراحة َمثوى إىل ذلك بعد َمتني وتقدَّ القرابني، لتقديم يوًما املعبد زارت

يحزنك؟ ماذا سألتني: املجلس بنا استقرَّ فلما امُلتوسطة،
القلوب أرسار أقرأ إني قائلًة: عاَجلتني ولكنها ُمناسب، رد اختيار يف أفكِّر وجعلت

آمون؟ كهنة حساب عىل اآلخرين الكهنة شأن من أرفع أني تظن إنك الكهنة، ِمثل
… املجيدة أرستكم أُمناء هم آمون كهنة مسلًِّما: فقلت

مرص، آلهة سيِّد آمون األكرب، الكائن أيها فيه أفكِّر ما إليك تربُقان: وعيناها فقالت
الشمس إله آتون أما للهزيمة، وربَّما للسلطة رمًزا اإلمرباطورية يف رعايانا أمام يقوم وهو

غضاضة! دون إليه ينتمَي أن مخلوق أي وبُوسع مكان، كل يف يُرشق فإنه
تقليم يف الحقيقية رغبتها بها تُداري جديدة ة ُحجَّ إنه أم فيه تفكِّر ما ا حقٍّ أهذا تُرى
يحكمون شون املتوحِّ أولئك موالتي، وقلت: بإقناعي، تُفز لم نفسها الفكرة أن عىل أظافرنا؟

ة! باملودَّ ال بالقوة
الحيوان ملعاملة يصلُح ال الوحوش ملعاملة يصلُح ما أيًضا، ة وباملودَّ باسمًة: فقالت

… امُلستأنَس
األحداث أثبتته ما وهذا وخيمة، عواقب تُثمر وقد عقيمة، أنثويٌة رؤيٌة بأنها وآَمنت

بعد. فيما األليمة
أنه يُذَكر ومما حديثه: واَصل ثم ليتذكَّر، أو ل ليتأمَّ كأنما األكرب الكاهن وسكت
املخاوف تُعاني تُنجب، ال قصرية غري مدًة فلِبثت متاعب، الزوجية حياتها َمطلع يف صاَدَفتها
وبفضل وكهنته، آمون وبفضل الشعبي. أصلها مخاوفها من ويُضاعف العقم، شبح من
يف التَقينا وكلما بنتًا! أنجبت ولكنها امللكة، حملت القوي، والسحر الصالحات الدعوات
حظها. سوء عن املسئول كأنني الظن بسوء ُمرتَعة حِذرة بنظرٍة رَمقتني املعبد أو القرص
طويَّتها. الناسلفساد يف الثقة قليلة كانت ولكنها أبًدا، العرش صفو تعكري يف نفكِّر كنا وما
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ذَكَرين! أنجبَت غامضة وبطريقٍة قال: ثم كاملرتدِّد أخرى مرًة وسكت
وأصلحهما، أكربهما مات قال: ثم الخفيَّة، تساؤالتي اشتعلت حتى الرجل وتريَّث

مرص. تخريب يف شذوذه ليُمارس اآلخر وبقَي
امتنعت وإن الحقيقة نصيد كيف نعرف نحن فقال: امُلحرقة، تساؤالتي الكاهن وقرأ
فاقد األب، مجهول فاملارق … قوة العيون من ولنا قوة، السحر من لنا الكثريين، عن
الشعب، من فتاة من ج تزوَّ أبيه مثال وعىل … القَسمات ُمتنافر الصورة، مؤنَّث الرجولة،
عنيدة جميلة والِفسق، الجنوني والطموح الشعبي األصل بني أمه ِمثل شخصها يف جمعت
ورغم آخرين. رجاٍل من بنات ست له وأنجبت رة، املدمِّ سياسته يف معه فاندفعت ُمتحدية؛
التصاقه ة ولِشدَّ واألفكار. الحياة أعطته أمه، إال الواقع يف يُحب لم فلعلَّه لها الظاهر حبه
فمحا موته، بعد منه االنتقام إىل دعاه حنًقا أبيه عىل فحنق وآالمها، بَوحدتها شعَر بها
أن بعد موته بعد أعدمه أنه فهي الحقيقة أما آمون، باسم اقرتانه ة بُحجَّ اآلثار من اسمه
آَمن ولكنه سياسية، ألهداٍف به آَمنت الذي آتون دين أمه نته لقَّ وقد حياته. يف قتله عن عجز
وهو الكفر، إىل مرق ومنه األنثوية، طبيعته تُوافق لم التي السياسة نابذًا حقيقيٍّا إيمانًا به
كان وما رجًال كان ما … الكريهة صورته أتذكَّر لألسف ِزلت ما نفسها. أمه عه تتوقَّ لم ما
إلًها اخرتع وقد وآلهة. وكهنة رجال من جميًعا األقوياء عىل الحقد لحد ضعيًفا وكان امرأة،
هي وحيدة وظيفًة له ر وتصوَّ واحد، وقٍت يف ا وأمٍّ أبًا ره تصوَّ واألنوثة، الضعف يف مثاله عىل
واجباته عن ُمعِرًضا الحماقة ُمستنَقع يف وغِرق ورشابًا، وِغناءً رقًصا عبادته فكانت الحب!
تحت يتساقطون األوفياء وأحالفنا اإلمرباطورية يف امُلخِلصون رجالنا كان حني عىل امللكية،
وخَوت مرص، وخربت اإلمرباطورية، ضاعت حتى يُغاثون، وال يستغيثون العدو، رضبات

إخناتون! نفسه ى سمَّ الذي املارق هو هذا الناس. وجاع املعابد،
يف يَديه أصابع شبك ثم الذكريات، ة وِحدَّ االنفعال وطأة تحت األكرب الكاهن وصمَت
القرص يف يل رجال بلسان عنه األخبار جاءتني األوىل نشأته ومنذ يقول: وراح واحدة، قبضٍة
ويُهمل آتون نحو ينجذب العهد ويلَّ أن عرفت وعنهم والوطن، آلمون أنفسهم نذروا ممن
باألغاني. الرشوق فيها يستقبل النيل شاطئ عىل بخلوة يلوذ سنه حداثة رغم وأنه آمون،
هناك وأفضيت العرش، مقابلة إىل وسَعيت باملتاعب. يُنذر غريب صبيٌّ أنه لتوِّي أدركت

طفًال. ابني زال ما وقال: الثالث أمنحتب وابتسم بمخاويف. وامللكة للملك
طفولته. بأفكار أعماقه يف ويحتفظ يكرب الطفل ولكن فقلت:
بريء. بقلٍب مظانِّها ة كافَّ يف الحكمة ينُشد إنه تيى: فقالت
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الحقيقية. أهدافه ويعرف العسكرية، تدريباته يبدأ قريٍب عما فرعون: قال
للمحافظة الحكمة إىل حاجة يف ولكننا البُلدان، من املزيد إىل بنا حاجة ال تيى: فقالت

… عليها
القوة. وممارسة آمون عىل باالعتماد إال عليها املحافظة إىل سبيل ال بوضوح: فقلت

آمون! كاهن يا ِمثلك بالحكمة يستهني حكيًما رأيت ما الداهية: املرأة فقالت
القوة. من سند بغري لغًوا أراها ولكني بالحكمة، أستهني ال إني بإرصار: فقلت

اآللهة. سيِّد هو آمون أن عىل القرص هذا يف خالف ال أمنحتب: فقال
املعبد. زيارة عن انقطع إنه بقلق: فقلت

… للعهد كويلٍّ واجباته كافة سيؤدي قليل عما صربًا، امللك: فقال
وجدت — الكهنة نحن — مخاوفنا لعل بل الخواطر، يسكِّن بما اللقاء من أرجع لم
أن منه أدركنا واِلَديه، وبني بينه دار حواٍر عن جديدة أنباءٌ وجاءتنا يها. ويقوِّ يسوِّغها ما
وذات العواقب. بأوخم تُنذر ِرشيرة وعناد قوة رساديب عىل ينطوي املهزول الجسد ذلك

إلًها! تُعد لم نفسها الشمس يل: وقال أتباعي أحد قابَلني يوٍم
تجىلَّ قبُل من يُعَرف لم جديد إلٍه عن هناك يتهامسون إنهم فقال: يعني، عما فسألته
وحده هو الوجود، يف الحقيقيَّ الوحيد اإلله باعتباره يعبده بأن وطاَلبه العهد، ويلِّ لروِح

باطل. ِسواه معبود وكل له، رشيك ال
من وأرحم أهَون األكرب األخ خطف الذي املوت أن وأيقنت صعًقا، الخرب صَعقني

صورة. أبشع يف الكارثة عيني أمام دت وتجسَّ باألصغر، حلَّ الذي الجنون
تقول؟ مما واثٌق أأنت –

الجميع. به يتهامس ما إليكم أنقل إنما –
املزعوم؟ اإلله ذلك له د تجسَّ وكيف –

… فقط صوته سِمع –
تمثال؟ وال نجم وال شمس ال –

البتَّة. يشء ال –
يرى؟ ال ما يعبد وكيف –

الخالقة. الوحيدة القوة بأنه يؤمن إنه –
الاليشء! يف ذاته املجنون أذاب لقد –

العرش. لتويلِّ األهلية وفقَد ُجن لقد توتو: املرتِّل الكاهن وقال
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الحقيقة يف العائش

… للماليني معبودة باقيًة اآللهة فستظلُّ كفر فمهما توتو؛ يا اهدأ برجاء: فقلت
مارق؟ كافٌر العرَش يتوىلَّ كيف ولكن بِحدَّة: فتساءل

مع للمناقشة املوضوع طرح عىل نُقِدم ثم الحقيقة، تُعَلن حتى فلننتظر بكآبة: فقلت
… الطويل تاريخنا يف نوعها من األوىل املناقشة تكون وسوف امللك،

كانت آي. الصديق للحكيم الكربى االبنة نفرتيتي من العهد ويلُّ ج تزوَّ أن وحَدث
أن وهو رآه، واحد بأمٍل تعلَّقت ولكني شعبي، أصٍل من تيى العظمى امللكة ِمثل أيًضا
فقدرت حديثه، يف حِذًرا فوجدته مقابلتي إىل آي ودعوت التوازن. من يشء إىل الزواج ه يردَّ
لتدبري يرتِّب أن عىل معه اتَّفقت ولكني الكفر، أنباء إىل جانبي من أُِرش ولم مركزه، حرج
ف فتكشَّ آمون، روح من املستمدَّة ِفراستي بعني لتها وتأمَّ ابنته. وبني بيني تتمُّ ِرسية زيارة
علينا. ال لنا القوة هذه تكون أن فرجوت تيى، العظمى بامللكة ذكَّرتني قوٍة عن جمالها يل

آي. صديقي وابنة ابنتي يا بَركاتي تقبَّيل لها: وقلت
بأن تذكري، إىل حاجة يف ولسِت أذكِّرك، أن واجبي من أرى فقلت: بعذوبة، فشكرتني

وامللكة. وفرعون، اآللهة، سيِّد آمون ثالثة؛ عىل يقوم العرش
حكمتك. إىل يُصغي من سعيد فقالت:

واإلمرباطورية. الوطن عىل املحافظة يف امللك تُشارك الحكيمة وامللكة فقلت:
واإلخالص. بالحب ميلء قلبي املقدَّس، الكاهن أيها بثبات: فقالت

للتقاليد. املقدَّس الوعاء هي واملرأة الخالدة، التقاليد َمثوى مرص بوضوح: فقلت
أيًضا. بالواجب ميلء وقلبي نفسه: بالثبات فقالت

ولم شيئًا، تُقل ولم تكلََّمت لقد ه. تفرسِّ نقوٍش بال كتمثال ظة متحفِّ حِذرٍة من لها يا
إن ع. املتوقَّ من أكثر قالت قد الحقيقة يف أنها غري ذلك. من بأكثر أُكاشفها أن بوسعي يُكن
حظٍّ للعرشبرضبِة حة مرشَّ إنها معنا. تكون لن وأنها يشء، كل تعرف أنها يعني ظها تحفُّ
آمون ال العرش، عىل املحافظَة الحياة يف األول ها همُّ وسيكون رأس، أكرب تُدير أن خليقة
الحوار بفحوى واَفيتهم ثم األقداس، قدس يف للحزن صالًة الكهنة مع وأقمت اآللهة. وال

طويل. ليٍل عن الغد سينكشف معلًِّقا: توتو فقال نفرتيتي، وبني بيني
ماي؟ القائد مع املستقبل تُناقش أن تستطيع أال ُمتسائًال: إيلَّ خال ثم

وامللكة الثالث أمنحتب نتحدَّى أن نستطيع ال برصاحة: وقلت إليه يرمي ما فلمحت
تيى. العظمة
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أمٌر صَدر ذلك أجل من وواِلَديه؛ املجنون بني القرص يف يسريًة تسري ال األمور أن بدا
أراد امللك أن يف أشكَّ ولم اإلمرباطورية. أرجاء يف تعاُرف برحلة ليقوم العهد لويلِّ ملكي
نفيس، يف ذلك له وحِمدت ضالله. من يُفيق لعله الواقع يعيش وأن رعاياه، ابنه يعرف أن
األهمية؛ من كبري جانٍب عىل أمور حَدثَت الرحلة أثناء ويف راسخة. ظلَّت كآبتي أن غري
امللك صحة تدهَوَرت فرتة بعد آمون. عنخ وتوت رع سمنخ هما توءَمني تيى أنجبت فقد
وتشاَورنا سلطته. فيتوىلَّ لريجع باألخبار العهد ويلِّ إىل مبعوثون ورحل ومات، العجوز
رغم تيى امللكة مقابلة إىل وسَعيت رأي. عىل فاتَّفقنا البالد مستقبل حول الكهنة نحن
عيلَّ وكان بأهدافها، واعية ثابتًة قويًة حزنها يف وجدتها زوجها. بتحنيط وانشغالها الِحداد
إىل برأيي ألُفَيض موالتي يا جئت قلت: ذلك. كلَّفني مهما أجله من جئت بما أُصارحها أن

لإلمرباطورية. الرشعية األم
سيُقال. ما بفطنٍة تحدس بأنها يُوحي وَمنظرها إيلَّ وأصَغت
اآللهة. بجميع كفر قد العهد ويلَّ أن معروًفا أصبح موالتي، –

تسمع. ما كل تصدِّق ال وقالت: وجهها م فتجهَّ
موالتي. يا تقولني ما لتصديق استعداد عىل إني بلهفة: فقلت

األكرب. الكائن أيها شاعٌر إنه باقتضاب: فقالت
تماًما. واجبه يعرف سوف بثقة: فقالت اقتناع، بغري بالصمت ولذَّت

العرش! عىل باآللهة الكفر عواقب تعرف موالتي شجاعتي: ُمستجمًعا فقلت
اآللهة! عبادة عىل خوف ال بِضيق: فقالت

أحد َ نويلِّ أن وهو إليه، الرضورة ت مسَّ إذا حلٌّ أمامنا شجاعتي: من ُمستزيًدا فقلت
العرش! عىل الوصيَّة وتكوني الصغريين ابنَيك

العهد. ويلُّ ألنه الرابع؛ أمنحتب سيحكم بحزم: فقالت
أن للقدر وأتاحت النجاة، فرصة وضيَّعت الحكيمة، امللكَة العاشقة األم غَلبت هكذا

القاتلة. رضبته يرضب
ملقابلته ُطلبت ما وُرسعان َموعده. يف األب امللك وُدِفن املجنون. املؤنَّث العهد ويلُّ ورجع
وجسٍم غامقة، ُسمرٍة ذا كان النظر. فيه وأُمعن ُقرب عن أراه مرة ألول الرسمية. بصفته
ُمثرية فُمتنافرٌة مالمحه أما أحد، عىل يخفى ال أُنثوي وتكويٍن حاملتني، وعيننَي نحيل، طويٍل
سيد آمون ال بعوضًة يتحدى أن يتصور وال بعرش، يليق ال حقري هزيٌل كائٌن إنه للقلق.
يرمقني وهو الشعراء، وِشعر الحكماء ِحكم من ُمقتبًسا وعزَّيته تقزُّزي وداَريت اآللهة.
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غَلبني أن لدرجة ِفكري منظره وشتتَّ ود. وال تحدٍّ وال فيها كراهية ال ة، محريِّ بنظراٍت
! والديَّ مع ُمرِهقة مناقشاٍت يف يل تسبَّبت طاملا قائًال: هو فباَدرني الصمت،

ومرص والعرش آمون إال الحياة يف يل همَّ ال فقلت: الكالم عىل ُقدرتي فاسرتددت
… واإلمرباطورية

شك. وال تقوله ما لديك بهدوء: فقال
أصدِّقها. لم ولكني ُمقِلقة، أنباءً سِمعت املعركة: لخوض ب أتأهَّ وأنا فقلت

حقيقية! إنها ُمباالة: بال فقال
الضالِّني. من بلد يف الوحيد املؤِمن إني حديثه: فواصل لساني، وانعقد فذهلت

. أُذنيَّ أصدِّق ال –
الواحد. اإلله إال إله ال صدِّقهما، بل –

اآللهة. وسائر آمون عن دفاًعا بالعواقب أُبايل أُعد فلم لعقيدتي؛ الغضب واقتحمني
… لبرش آمون يغفره لن تجديف هذا ُمخيفة: برصاحٍة وقلت

الواحد. اإللُه إال املغفرة منَح يملك ال باسم: بهدوءٍ فقال
يشء. ال إنه االنفعال: شدة من أنتفض وأنا فقلت

… السالم … الحب … القوة … الخالق يشء؛ كل هو وقال: بحنان ذراَعيه فبسط
الرسور.

به. لإليمان أدعوك إني الواهن: هيكله مع تماًما تتناقض نافذة بنظرٍة ثقبني ثم
قادر العطاء، عىل ُقدرتَه املنع عىل قادر إنه آمون، غضب احذر ا: ُمحتدٍّ محذًِّرا فقلت
وذُريتك رزقك عىل خْف التدمري، عىل ُقدرتَه التأمني عىل قادر الخذالن، عىل ُقدرتَه العون عىل

وإمرباطوريتك. وعرشك
حديقته. يف تتفتح وبرعمٌة الواحد، رحاب يف يحبو طفٌل إني الهدوء: يف ُمتماديًا فقال
وسالت باألنوار، أُترعت حتى لروحي فتجىلَّ تعطَّف وقد ألمره. خادم بقدره، راض إني

بيشء! ذلك بعد أُبايل ولن باألنغام.
آمون! يَدي بني ج يُتوَّ حتى فرعون يصري ال العهد ويلَّ إن بغضب: فقلت
… الوحيد الخالق رعاية يف الشمس نور تحت ج يُتوَّ بل باستهانة: فقال

ومنزلته املجيدة، أرسته تراث ومعه واملؤمنون، آمون معي حال. أسوأ عىل وافرتقنا
عىل نفيس موطِّنًا املقدَّسة للحرب وتوثَّبت بيشء. يُبايل ال الذي وجنونه رعاياه، عند املقدَّسة

16



آمون كاهن

فرعون الكهنة: ألبنائي وقلت لحظًة. العمل عن أتواَن ولم ووطني، إللهي ِفداءً التضحية
… به الناس تُعِلموا وأن بذلك، تعلموا أن عليكم كافر، الجديد

عليه فاقرتحت املرتل، الكاهن توتو ِجماح كبح إىل مُسوًقا وجدتني حمايس ورغم
أيًضا امللك يتواَن فلم أخرى ناحيٍة ومن عليه، لنا عينًا ليكون املارق إىل الظاهر يف االنضمام
مدينة طيبة؛ يف له معبد بتشييد وأرصَّ املزعوم، اإلله رحاب يف التتويج فتمَّ العمل، عن
إيمانهم مرص صفوة فأعلن ُمعاونيه؛ ليختار الرجال عىل يَعِرضدينه وراح املقدسة، آمون
الرجال جاَهر ولو عقيدتهم. حساب عىل طموحهم تحقيق وهو واحد، ولهدٍف شتَّى بدوافع
نفسه اعترب آي الحكيم هذا الداعرات. كالنساء سقطوا ولكنهم املصري، لتغريَّ بالِعصيان
عقيدة صاحب يُكن لم الشجاع الجندي محب وحور وأعماه، الجاه فأسكره األرسة، ِضمن
يكونوا فلم اآلخرون أما له، معنى ال اسم تغيري مجرَّد إليه بالنسبة األمر فكان صادقة؛
الحِرجة اللحظة يف غيِّهم عن ارتدادهم ولوال واملال. الجاه إال لهم همَّ ال ُمنافقني سوى
يف التوتر واشتدَّ منهم. أليٍّ احرتاًما أُكنُّ ال ولكنني بالحياة، فازوا وقد القتل. وا الستحقُّ
املجيد. تاريخنا يف أرسة أعظم سليل للمجنون والوالء آلمون الوالء الناسبني وانقسم طيبة،
ينحدر وهو سام، نباٍت إىل ل يتحوَّ وهو يَديها غرس ترى وهي تيى الوالدة امللكة وجِزعت
القرابني، وتقديم آمون معبد زيارة عىل وواظبت الفناء. إىل أرسته معه جارٍّا الهاوية نحو
بالوالء يل: تقول وجعلت العرش. باقتالع تهدِّد التي العارمة التمرُّد موجة تلطيف ُمحاولًة

… تخرسون وبالتمرُّد تكسبون،
بنصائحي! آمنتم ليتكم لكافر؟! بالوالء تُطالبيننا كيف لها: أقول وكنت

أفقنا! من اليأس نطرد أن علينا يل: فتقول
جنونه قوة ِحيال التقليدية قوتها وانهارت املدلَّل، املؤنَّث ابنها أمام عجزها ثبت لقد
املجنون ضاق ذلك أجل من النهاية. حتى القتال نُواصل أن من مفرٌّ يكن ولم الخفيَّة،
إىل بالهجرة أمره إلهه أن فادَّعى آمون، عيد يف عدائية هتافاٌت مسمعه إىل وترامت بطيبة،
املارقني من ألًفا بثمانني مصحوبًا الهجرة عىل أجربناه هكذا أجله. من تُشيَّد جديدة مدينٍة
له وخال املقدَّسة، معركتنا إلدارة الجو لنا وخال اللعنة. به تحلُّ سجنًا ألنفسهم ليُقيموا
ْكر والسُّ للمالهي مدينًة الجديدة العاصمة انقلبت حتى والضالل الكفر يف لإلمعان الجو
ألحَّ وكلما والرسور! الحب شعاره الُهويَّة، مجهول إلٌه بها يبرشِّ التي والفسق والعربدة
اآللهة ومصادرة املعابد، بإغالق فأمر قوته؛ إظهار يف غاىل الطبيعي ضعفه املجنون عىل
فأِحبُّوا املعابد؛ إغالق بعد للحياة قيمة ال الكهنة: ألبنائي وقلت الكهنة. وترشيد وأوقافها،

املوت.
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ٍة بهمَّ الجهاد فواصلنا جيوًشا، قلوبهم ويف مأًوى، املؤمنني بيوت يف وجدنا وقد
إىل بزيارات فقام املارق، وتمادى يوم. بعد يوًما الرشوق من يقرتب وأمٍل ُمتصاعدة،
بني تمزُّق من ود السُّ األيام تلك يف الشعب عانى ما وشدَّ الكفر. إىل شعبه داعيًا األقاليم
ر، املنفِّ ووجهه األُنثوي، وطابعه امُلتهافت، بجسمه أذهلهم الذي مللكه ووالئه آللهته والئه

الفاسقة. الجميلة وزوجته
غضب من والرعب امُلنهمرة والدموع والندم والنفاق والعذاب األحزان أيام كانت تلك
واستغلُّوا بواجباتهم، املوظَّفون فاستهرت آثارها، املؤنَّث الحب رسالة وأحدثت اآللهة.
األعداء، بحدودها واستهان اإلمرباطورية، أنحاء يف التمرُّد ورسى استغالل، أبشع الناس
عن دفاًعا فُقتلوا الجيوش، من بدًال األشعار إليهم فأرسلت امُلخِلصون، األمراء بنا واستغاث
مرص أرض عىل ق املتدفِّ الخري ف وتوقَّ املجنون. املارق الخائن يلعنون وهم إمرباطوريتنا
صوتي: بأعىل وِصحت الِعباد. وجاع التُّجار، وأفلس األسواق، خلت حتى البُلدان جميع من

األهلية. الحرب وإما املارق، عىل القضاء فإما بنا؛ تحلُّ الغاضب آمون لعنة هي ها
تيى، األم امللكة فقابلت الحرب، ويالت البالد لتجنيب أجرِّبها لم للخري فرصًة أدع ولم

األكرب. الكاهن أيها حزينة إني بحرارة: يل وقالت
… ُمطارًدا رشيًدا إال لست أكرب، كاهنًا أُعد لم بمرارة: فقلت

برحمتها. نا تمدَّ أن اآللهة أسأل إني ُملعثمًة: فقالت
بها يُستهان ال تِبعًة لني تتحمَّ وإنك يُحبُّك، وهو ابنك، إنه العمل، من بد ال لها: فقلت
… يشء عىل تُبقَي لن أهلية حرٌب تنشب أن قبل بنصحك فباِدريه األمور، إليه انتهت فيما
العاصمة إىل السفر قرَّرت لقد حدث: فيما بمسئوليَّاتها لها بامتعاضلتذكريي فقالت

… آتون أخت الجديدة
لليأس، أستسلم ولم أفسدت. ما تُصلح أن تستطع لم ولكنها جهًدا، بذلت أنها أُنكر وال
من أتكلَّم اآلن إني لهم: وقلت بالرجال واجتمعت آتون، أخت إىل ُمجازًفا بنفيس فسافرت
أحاول أن آثرت ولكني عليكم، لالنقضاض إشارًة ينتظرون رجال وورائي القوة، موقع
لتؤدُّوا مهلًة لكم وسأترك خراب، أو دماء سفك دون إنقاذه يمكن ما إلنقاذ أخريًة محاولًة

… ضمائركم إىل وترجعوا واجبكم
أدَّوا فقد الحقيقية دوافعهم عن النظر وبرصف قلت، بما االقتناع وجوههم يف وقرأت
بأمَرين وطاَلبوه املجنون، املارق قابَلوا كثرية. ويالٍت رشَّ البالد وجنَّبوا به، طالبتهم ما
ُمعلنًا رفض ولكنه اإلمرباطورية. عن للدفاع جيش وإرسال الدينية، الحرية إعالن عاجلني؛
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بعقيدته، يحتفظ أن وله العرش، عن بالتنازل طاَلبوه ذاك وعند املأل. عىل جنونه بذلك
رشيًكا رع سمنخ أخاه عنيَّ أنه غري أيًضا. رفض ولكنه شاء، كيفما إليها يدعَو وأن بل
منا. ُمختاًرا العرش عىل ليجلس آمون عنخ توت واخرتنا أمره، فتجاهلنا العرش، يف له
الجديد؛ لفرعون والئهم وإعالن مدينته، وهجر هجره الرجال قرَّر املجنون ِعناد وبإزاء
املجنون من االنتقام عن عَدلنا ذلك نظري ويف خراب، وال حرب بال الدولة ت تغريَّ بذلك

رجاله. من له الوفاء عىل أبقى ومن وزوجته،
الكابوس، وانقشع طويل، ِحرمان بعد املؤمنون إليها وهرع أبوابها، املعابد وفتحت
أدركه جنونًا شِبع أن فبعد املارق أما اإلمكان. قدر عىل أصله إىل يعود يشء كل ومىض
وراءه مخلًِّفا اآلخر، العالم يف األمل وفاقد الدنيا، يف امَلسعى خائب مات أن لِبث وما املرض،

والندم. والهجر الَوحدة تُعاني يرة الرشِّ زوجته
كبري عمٌل يلزمنا ِجراحنا، نضمد نحن قال: ثم إيلَّ، يرنو وهو طويًال الرجل وصمت
… هذا؟! حدث كيف حرص. بها يُحيط أن من أكرب والخارج الداخل يف خسارتنا وشاق،

وبرصهم؟! الُعقالء سمع تحت كله ذلك بنا يفعل أن مشوٍَّه ملجنوٍن أُتيح كيف
وال تزويق بال خالصًة الحقيقة عن لك كشفت لقد قائًال: خاَطبني ثم قليًال وتريَّث

والدك. تحيَّاتي وأبلِغ بأمانة، دفرتك يف لها فسجِّ تشويه،
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وجهه يف أخاديد الِكْرب حفر املارق. ومستشار نجمت، وموت نفرتيتي أبو الحكيم، هو
هدوء يف حديثه جرى طيبة. جنوب يف النيل عىل امُلطلِّ قرصه يف استقبلني فيها. وسكن
وما املديد وعمره وقاره يف أثَّر وقد انفعال. بأي ينبضوجهه أن ودون منخفض، وبصوٍت
تُمطر سماء إنها الحياة، أعجب ما بقوله: حديثه بدأ حافل. تاريٍخ من صدره يف يطوي

ُمتناقضة. تجاِرب
أيام من يوم يف باألحداث التحمت قال: ثم الذكريات من بَفيض ُمستغرًقا وتفكَّر
يَديهما بني مثلت وملا تيى، العظمى وامللكة الثالث أمنحتب امللك مقابلة إىل ُدعيت الصيف،
نعهد أن قرَّرنا والدين، الدنيا يف ما أجمل تعرف حكيم، رجٌل أنت آي، يا امللكة: يل قالت

… وأمنحتب تحتمس ابنَينا برتبية إليك
وَموالته. َمواله بخدمة يحظى من سعيٌد وقلت: الحليق رأيس فحنَيت

التضاد؛ لحدِّ ُمختلفني ِجدَّ وكانا السادسة. يف وأمنحتب السابعة، يف تحتمس وكان
القامة، طويل مرة، السُّ غامق البنية، ضعيف وأمنحتب القامة، قصري وسيٌم قويٌّ فتحتمس
مات أن لِبث وما بعمق. بالنفس تلتصق مًعا، وغازية رقيقة نظرٍة وذو القَسمات، أُنثوي
بكى ا. جدٍّ عنيفة هزًة الحي الصبيَّ املوت وهزَّ الغريب. الضعيف وبقي الجميل، الصبي
الرُّقى ى ويتلقَّ آمون، معبد يزور كان يل: وقال جديد. من بكى ذكرى خطرت وكلما طويًال،

… مات ولكنه والتعاويذ،
الحياة؟ إليه تردَّ ال فلَم املعلِّم، الحكيم وأنت أيًضا: يل وقال

باقية.» إنني األخ، أيها الحزن هذا عنك «ألِق للميت: تقول الروح إن له: وقلت
كان ووجدانه! بإدراكه أدهشني ما وشدَّ واملوت، الحياة عن حديث إىل ذلك وجرَّنا
من بأقباس املجهول من معه أجاء هذا؟! صبي أي نفيس: وساءلت بأجيال. سنه يفوق
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مرًة قلت حتى ُمذهلة، برسعٍة والحساب والكتابة القراءة مبادئ أتقن وقد الغيب؟ حكمة
معلِّمه. ليُخيف تفوُّقه إن تيى: للملكة

عجائب من عقله عن يصُدر ما وأتخيَّل ورسور، وشوق بشغف درسه إىل أهرع وكنت
عظمتهما. رغم والَديه عىل يتفوق سوف أجداده. عرش يوًما اعتىل ما إذا

عىل لم السِّ وقت ُمقبًال الُعصاة، لتأديب اًرا بدَّ عظيًما، ملًكا الثالث أمنحتب كان أجل،
أرس يف فوقع األوان قبل ذلك أنهكه وقد بالرخاء، ُعِرف عٍرص يف والنساء والرشاب الطعام
كريمة، نُوبية أرسٍة من فكانت تيى أما األخرية. أيامه صفو فكدَّرت أسنانه، وفسدت الِعلل،
زوجها غرام من وبسبب نفسها. حتشبسوت بزَّت حتى والحكمة بالقوة األيام لها وشِهدت
فكانت املألوف؛ خرق ولًعا املعجزة الضعيف بالصبي ولِعت تحتمس بكرها وملوت بالنساء،
سبيل يف بقلبها ت فضحَّ الحب؛ من أكثر الحكم تُحبُّ وكانت واألستاذ. والحبيبة األم له
الحق ولكن الديني، ابنها انحراف عن األول املسئول بأنها ظلًما الكهنة اتَّهمها وقد السلطة.
آلهة محل آتون يحلَّ بأن تحلم وكانت جميًعا، بالده آلهة بديانات ابنها يُلمَّ أن أرادت أنها
برابطة رعاياها بني فتؤلِّف مكان، كل يف الحياة تنفث التي الشمس باعتباره اإلمرباطورية
أجل من السياسة خدمة يف الدين وضع إىل ترمي كانت وحدها. القوة بدافع ال القوية، الدين
يجعل أن طبيعته وأبَت قصدت، ما بخالف السياسة دون بالدين آَمن ابنها ولكن مرص،
وعي عن سياستها طرحت األم الدين. خدمة يف يشء كل يجعل وأن أييشء، خدمة يف الدين
وإمرباطوريته بوطنه ى ضحَّ حتى لرسالته حياته وكرَّس وآمن صدَّق االبن ولكن وتدبري،

وعرشه.
مضغوًطا صغريًا وجهه بدا وقد صدره حول األزرق وشاحه فحبَك قليًال، آي وسكت
ناضج، كاهن بعقل ُولِد كأنما ِصباه منذ فذٍّا كان حديثه: واَصل ثم امُلستعار، شعره تحت
العارشة. يف وهو للنِّد النِّد مناقشة أُناقشه األحايني من كثري يف وجدتني حتى معجزًة كان
إرادٌة الضعيف الهيكل يف وبرزت ساخنة، ينابيع كأنه منطقه من ق يتدفَّ الحماس وكان
عضالته من أقوى اإلنسان روح بأن ذلك فأقنعني ضعفه، مع بحال تتوافق ال قوية
باإلعداد وأرضَّ ع، توقُّ كل فاَق ُهياًما الدينية بالدروس وهاَم املرَّات. آالف املدرَّبة املشدودة
يُخِف ولم قوية، مناقشة دون بفكرة يسلِّم يكن ولم العرش. عىل للجلوس له الالزم
تقولون طيبة! يوم: ذات يل يقول به وإذا املوروثة. والتعاليم الحقائق من كثري يف ارتيابه
الكهنة هؤالء هم ومن والُعهر. والفسق الجِشعني التُّجار وكر إنها املقدَّسة! املدينة إنها
أرزاقهم يف الفقراء ويُشاركون بالُخرافات، البُسطاء يُضلون من إنهم أال معلِّمي؟ يا الكبار
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والعربدة، للدعارة ُمرتاًدا معبدهم من فجعلوا الربكة، باسم الفتَيات ويُغُوون املحدودة،
طيبة! يا اللعنة عليك

فقلت معلِّمه، بوصفي إيلَّ تُشري وهي االتهام أصابع لَعيني وتخايلت قوله، وأقلقني
العرش. عليه يقوم الذي املتني األساس إنهم له:

والفجور. الكذب عىل يقوم لعرٍش كرامة ال غاضبًا: فهتف
… الجيش ِمثل بها يُستهان ال قوة إنهم كاملحذِّر: فقلت
بها. يُستهان ال قوة أيًضا الطُّرق وُقطاع ساخًرا: فهتف

الذي آتون إىل فتطلَّع األقداس، قدس يف الثاوي آلمون صدره ينرشح لم األمر بادئ من
واألرض. السماء إله آتون الكهنة، إله آمون ذلك: يف وقال العاملني، نوره يُيضء

اآللهة. لجميع باإلخالص ُمطاَلب إنك بحرارة: فقلت
والباطل؟ الحق بني بها نميز قلوٌب لنا أليس ُمقطبًا: فتساءل

آمون. أحضان بني يوم ذات ج تُتوَّ سوف بإغراء: فقلت
الطَّلق؟! الهواء يف الشمس نور تحت ج أُتوَّ ال ولَم ُمتسائًال: النحيلتني ذراَعيه فبسط

النرص. له قيَّض حتى جدَّك سانَد الذي هو آمون –
مخلوقاته. ذبح عىل إله يُعني كيف أدري ال تساءل: ثم مليٍّا فتفكَّر

البرش. عىل بها املضنون حكمته له بقلق: فقلت
وآخر. مخلوق بني نورها يُفرق ال الشمس –

ذلك. تنَس ال رصاع، ميدان الحياة بإرصار: فقلت
فوق رشوقها عند الشمس تشهد ألم الرصاع، عن تحدِّثني ال معلِّمي يا بأًىس: فقال
… الحمام؟ وهديل البالبل، تغريد تسمع ألم املغيب؟ عند الشفق تَر ألم والنيل؟! الحقول

حياتنا؟! أعماق يف الغائبة املقدَّسة الفرحة أبًدا تقتنص ألم
مأزق، إىل أُجرُّ وأنني هواها، عىل تنمو الشجرة وأن يدي، من يُفلت الزِّمام بأن شعرت
طفًال زال ما آي، يا يل: وقالت قلقي، تُشاركني لم ولكنها تيى، امللكة إىل بمخاويف فأفضيت

العسكري. تدريبه ى سيتلقَّ قليٍل وعما الدنيا، يخُرب سوف بريئًا،
محب، حور ِمثل النُّبالء السادة أبناء ِضمن الخاصة الجندية إىل الصغري الكاهن وُدعي
ال فشًال نفسه عىل ل وسجَّ فكِرهها، لها، الالزمة القوة يجد لم أو معها، يتناغم لم ولكنه

القتل. مبادئ أتعلَّم أن أودُّ ال بمرارة: وقال امللوك. بأبناء يليق
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تحت يقع القتال يُحِسن ال الذي امللك إن يل: وقال شديًدا، حزنًا أبوه لذلك وحِزن
ُقواده. رحمة

بت ترسَّ الوقت ذلك منذ ولعله أبيه، وبني بينه نشبت مشاحناٍت عن الفتى ثني وحدَّ
تفسريها يف بعد فيما الكهنة غاىل التي وهي العظيم، أبيه عن طيِّبة غري مشاعر أعماقه يف
إال أبيه اسم يمُح لم أنه والحق اآلثار، من اسمه بمحو موته بعد أبيه بقتل إياه متَّهمني
بلغ ثم «إخناتون»، هو جديًدا اسًما واتَّخذ القديم اسمه أعدم أنه ذلك وآُي بآمون، القرتانه
ذلك تم سواه. عليها يطلع لم غريبة ليلٍة يف جذوره ة كافَّ من نفسه ُمقتلًعا غربته ذروة
كان بما وعِلمت النيل. عىل امُلطلَّة القرص بحديقة الرشوق فيها ينتظر كان التي الخلوة يف
الرطوبة من بريء يوٍم يف الربيع يف كنا أننا الظن أغلب الصباح. يف الحديقة يف لقيته عندما

والخماسني.
قد معلِّمي، يا تحيَّتي: يردَّ أن دون يل وقال مسحورتني، وعيننَي شاحب بوجٍه إيلَّ رنا

الحق! تجىلَّ
الليل رفيق الرشوق، ُقبيل الخلوة يف كنت فقال: يعني، عما وسألته ملنظره عِجبت
دت وتجسَّ الليل، ذيول سأميضمع أنني إيلَّ فُخيِّل وزني؛ وخفَّ يُباركني، والصمت يودِّعني
كلها الكائنات فرأيت الرائحة، طيِّب نوٌر داخيل يف وأرشق بالتحيَّة، يومئ حيٍّا كائنًا الظُّلمة
الرتحيب، سعادة تهزُّها التهاني ُمتبادلًة تتهامس العني، به تُحيط مجال يف ُمجتمعًة
فوقي وانهلت واأللم، املوت عىل انترصت أخريًا لنفيس: وقلت امُلقِبلة، الحقيقة وتستقبل
وضوح بكل وسِمعت العذب. برحيقه فمأله صدري إىل الوجود وتسلَّل الرسور، فيوضات
رحابي، يف بروحك اقذف الحق، أنا غريي، إله ال الواحد، اإلله «أنا يل: يقول وهو صوته

حبي.» وهبتك فقد ذاتك وَهبْني وحدي، اعبدني
معلِّمي؟ يا تصدِّقني أال قال: واليأس. الصمت، غلبني طويًال. النظر تبادلنا

أبًدا. تكذب ال إنك صادًقا: فقلت
تصدِّقني. أن فعليك إذن عجيبة: بنشوٍة فقال

رأيت؟ وماذا بلهفة: فسألته
… الفجر ِمهرجان يف الصوت سِمعت –
يشء. ال أنه يعني هذا تردُّد: بعد فقلت

! تجىلَّ إذا الكل يرتاءى هكذا بيقني: فقال
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آتون. لعله –
الواحد. اإلله إنه ذلك، فوق وما ذلك، وراء ما إنه الشمس، وال آتون ال كال، –

تعبده؟ وأين َحرية: يف فتساءلت
بالصمت. آي والذ … والحب بالقوة يمدُّني وسوف زمان، أي يف مكان، أي يف –
يف ارتدَّ لقد فأمسكت. أبي وصية تذكَّرت ولكني إخناتون، بإله آَمن كان إن أسأله أن وِددت
لم قائًال: حديثه آي واستأنف األبد. إىل ا رسٍّ إيمانه ظل وربما املرتدِّين، مع الحِرجة اللحظة
التي الحديقة يف ينتظرني األمري وجدت أياٍم وبعد كان. بما وامللكة امللك إبالغ من ا بدٍّ أجد
معلِّمي. يا كعادتك بي وَشيت وباسًما: ُمعاتبًا يل فقال ذلك، أمكنه ما فيها البقاء ل يفضِّ

األمري. أيها واجبي إنه بهدوء: فقلت
مفرَّ ال قائًال: فعبس تجِربتي له فرَويت ُمثرية، ملقابلٍة أبي استدعاني قائًال: وضِحك

بنتو. الطبيب عىل عرضك من
والعافية. الصحة تمام يف إني بأدب: له فقلت

أبًدا. بجنونه اعرتف مجنونًا أعرف ال بخشونة: فقال
وهذا شعبه، آلهة جميع يعبد أن العرش صاحب وعىل اآللهة، مرصبلد وعيد: بنربة ثم

اآللهة. مجمع إىل ينضمَّ أن يستحقُّ ال فهو يشء؛ ال عنه تحدِّثني الذي اإلله
غريه. إله وال الوحيد اإلله إنه بهدوء: فقلت

وجنون. كفر هذا بي: فصاح
وأن أفكارك عن تتخىل بأن آمرك إني بالرش: ُمنذرة غاضبة بنربٍة قال فكرَّرتقويلحتى
لطيفة: بنربٍة امللكة وقالت ألمره. احرتاًما املناقشة عن وانقطعت أجدادك. تراث إىل ترجع

… الهداية إىل تثوب حتى يشاء بما قلبك ولينبض مقدَّس، واجب باحرتام ُمطاَلب إنك
… إرصاًرا أشد ولكن معلِّمي، يا حزينًا مجلسهما وغاَدرت

أبًدا. هذا تنَس ال املقدَّسة، التقاليد من ُمحَكم نسيٌج فرعون بإخالص: له فقلت
التي املجيدة األرسة هذه وأن ببال، تخطر لم متاعب مرصستشهد بأن قلبي ثني وحدَّ
وربما الوقت، ذلك ويف هاوية. حافة عىل تقف إنما إمرباطورية له وأنشأت الوطن حرَّرت
قال خاصة. مقابلٍة إىل آمون كاهن استدعاني التواريخ، ترتيب من ُمتأكًدا فلست ذلك، قبل

يُقال؟ الذي هذا ما آي، يا قديم عهٌد بيننا يل:
األمري ميل عن ذاع ما عِقب ت تمَّ قد املقابلة تلك كانت إن اليوم أذُكر ال إنني لك قلت
من الحِرجة بالفرتة يمرُّ األمري له: قلت حال أي عىل الواحد. باإلله إيمانه عِقب أم آلتون
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يرجعه ما ُرسعان ولكن وغربًا، رشًقا الخيال يدفعه قد وِمثله ُممتاز، إنساٌن إنه العمر،
… الحق إىل النُّضج

املعلِّمني؟ خري وأنت حكمتك عىل تمرَّد وكيف بمرارة: فتساءل
الفيضان! إبَّان يف النهر ترويض أصعب ما نفيس: عن ُمدافًعا فقلت

مصري عن لحظًة يغفل أال األرض هذه صفوة من رجل أي عىل قوي: بصوٍت فقال
واإلمرباطورية! والوطن العقيدة

ونفرتيتي زوجتي تي من املكوَّنة أرستي ومع ُمنفرًدا نهار ليل َحريتي أُناجي وجعلت
بنفرتيتي إذا بالضالل األمري نجمت وموت تي اتَّهمت حني وعىل ابنتي. نجمت وموت

أبي! يا الحق إنه أذني: يف وتهمس ُمثرية، بتلقائيٍة آرائه إىل تنجذب
حازت وِمثله سنه، من إخناتون تُقارب كانت نفرتيتي. عن هنا كلمة من بد وال
قِنعت نجمت موت ولكن ُممتازة، ومنزليًة ة عامَّ تربيًة الِبنتان ت تلقَّ وقد سنها. يفوق عقًال
والطهي والتطريز الحياكة إىل الالهوت، من ويشء والحساب والكتابة القراءة بتجويد
بدافٍع رت تبحَّ كله ذلك إتقانها فمع نفرتيتي أما الديني، والرقص والرياضة والرسم
بإله آمنت أنها كله ذلك من واألعجب آتون، إىل ميلها كان ثم واألفكار، الدين يف شخيص

املعذِّبة. حريتي من انتشلني الذي اإلله هو هذا برصاحة: وقالت إخناتون،
اتَّهمتها التي نجمت موت الشقيقة غري وأختها مربِّيتها تي سخط بذلك وأثارت

بالضالل.
العرش، عىل جلوسه عىل عاًما ثالثني بمرور امللك احتفل أن الوقت ذلك يف وحدث
عىل نفرتيتي تستحوذ أن القدر وشاء مرة. ألول معنا البنتنَي القرصواصطحبنا إىل فذهبنا
يقع. ما نصدِّق وال بذهول األحداث نُتابع ونحن إخناتون، من تزوَّجت وهكذا األمري، قلب
األرسة يف عضًوا أصبحت مغًزى: ذات بنربٍة يل وقال أخرى مرًة آمون كاهن واستدعاني

آي. يا املالكة
وقلت ذلك، وِسعني ما األمري عن فداَفعت الخصوم، من يعدَّني أن يوشك بأنه وشعرت

الواجب. عن عمره طيلة يِحد لم رجل إني له:
الرجال! َمعِدن عن لنا تكشف األيام لندع بهدوء: فقال

بالوصايا. ابنتي زوَّدت أن بعد ففعلت نفرتيتي، وبني بينه مقابلًة أُعدَّ أن مني وطلب
تكشف أن دون جميًال كالًما فأسمَعته وصاياي، إىل حاجة يف تكن لم يُقال، والحق ولكنها،

املقابلة. تلك مع بدأ ِالبنتي الكهنة عداء أن وأعتقد بعهد. تلتزم أو رس عن
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الداهية ُمعَلنة؛ غري ُمبارزًة كانت ولكنها أبي، يا مقابلًة تكن لم نفرتيتي: يل وقالت
والكساء األغذية من معبده نصيب عن الواقع يف يُدافع أنه حني عىل اإلمرباطورية عن يُدافع

والخمور.
استدعاني وأخريًا العهد. وويلِّ امللك بني النزاع واشتدَّ الكآبة، ُسُحب األُفق يف وتراكمت
والناس… الحياة بنفسه ليخُرب اإلمرباطورية أرجاء يف برحلة األمري يقوم أن أرى وقال: امللك

موالي! يا طيِّبة فكرٌة باقتناع: فقلت
هي أحفاده سن يف عروس مع األخرية أيامه أسعد الوقت ذلك يف يقيض امللك كان
غاَدر فقد إخناتون أما صحته! عىل وباًال كانت وإن ميتاني، ملك تورشاتا بنت تادوخيبا
إىل سعى باإلثارة. حافلة عجيبًة رحلًة كانت الرجال. صفوة من ببعثة مصحوبًا طيبة
عون يتوقَّ شك وال وكانوا أذهلتهم، وبشاشًة مودَّة عليهم ُملقيًا والحقول امليادين يف عبيده
إىل ودعا اإلطالق. عىل إليهم ينظر ال أو عل، من إليهم ينظر جبَّار إله يَدي بني يمثلوا أن
التي الطقوس وإدانة عقائدهم تسفيه عن يِن ولم املختلفة، الواليات يف الدين رجال لقائه
الخالقة الوجود، قلب يف الكائنة القوة الواحد؛ بإلهه وبرشَّ البرش. من قرابني تقديم تُبيح
والسالم الحب إىل دعا كما مرص. ونُبالء ُرعاتهم بني تُفرق ال والتي سواء، عىل للجميع
شكر هو الرسور وأن الهدف، هو السالم وأن الحياة، قانون هو الحب أن مؤكًِّدا والرسور

لخالقه. املخلوق
أيها له: فقلت مداه، الذُّعر منِّي وبَلغ الجنونية. واالنفعاالت الذهول أثار مكان كل يف

الهواء. يف وتنثرها جذورها، من اإلمرباطورية تقتلع إنك األمري،
معلِّمي؟ يا قلبك اإليمان يدخل متى ضاحًكا: فتساءل

املساواة وأعلنت احرتامها، عىل أجدادي جرى التي الديانات هاجمت لقد بمرارة: فقلت
… الطاعة عصا وشق التمرُّد باب فتح إال للرعايا بالنسبة هذا يعنَي ولن والسالم، والحب

القوة؟! هذه بكل بالرش الُعقالء يؤمن ملاذا تساءل: ثم مليٍّا وتفكَّر
بالواقع. نؤمن نحن بتسليم: فقلت

… األبد إىل الحق يف سأعيش معلِّمي، يا باسًما: فقال
الثالث. أمنحتب العظيم امللك إلينا وينعى بنا يلحق برسوٍل وإذا

أمنحتب باسم أجداده عرش عىل األمري وجلوس والجنازة، العودة، أنباء عيلَّ َرسد وهنا
فعرض الجديد امللك دعاهم وكيف العظمى، امللكة بوصفها رشيكته ونفرتيتي الرابع،
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الحدود، لجيش قائًدا ماي لذلك نتيجًة عنيَّ وكيف به، إيمانهم أعلنوا وكيف دينه، عليهم
أبيه حريم املِلك ورث وقد للعرش. مستشاًرا — آي — وهو للحرس، قائًدا محب وحور
العقاب. محلَّ الحب وبإحالل الرضائب، بتخفيف أمر كما والزهد! بالرعايا فأحاطه كاملتبع
وقف وقد له؟ جديدة عاصمة ببناء إلهه أمره حتى آمون كهنة وبني بينه الجو توتَّر وكيف
أقواًال ذلك عن ستسمع يل: فقال ل، تأمُّ وقفَة الجديد باإلله إيمانهم الرجال إعالن عند آي

القلوب! بأرسار ألحد ِعلم ال ولكن ُمتضاربة،
باإلله آمنت نفيس عن فقال: هو، قلبه رس عن بالكشف ُمطاَلب بأنه شعر أنه وبدا
حرية إىل التعرُّض يجوز ال أنه أرى وكنت اآللهة، بقيَّة إىل ه ضمُّ يمكن إلًها باعتباره

العقيدة!
سيقع الِعقاب من املوظَّف يأمن عندما ملواله: قال إنه الحب سياسة عىل ُمعلًقا وقال

العذاب. سوء الفقراء ويسوم الفساد، يف
يفعله ما بنفسك ترى وسوف اإليمان، ضعيف ِزلت ما بيقني: له قال امللك ولكن

أبًدا. إلهي يخذلني ولن الحب،

أجمل العني ترى ولن لم الجديدة، العاصمة آتون أخت إىل انتقلنا حديثه: ُمواصًال آي وقال
ُمتألقة بالطنبور نفرتيتي وأمسكت املدينة، وسط يف القائم باملعبد صالة أول وأُقيمت منها،

رخيم: بصوٍت تغنِّي وراحت والجمال، الشباب

الحياة، مبدئ يا حي يا
بجمالك، كلها األرض مألت

بحبك! قيَّدتنا وقد

وتفتَّحت والرخاء. والحب والرسور بالهناء حافلًة األحالم، من أعذب أياًما واستقبلنا
والرسور والسالم الحب وباسم رسالته، ينَس لم امللك ولكن الجديد، لإليمان ا حقٍّ القلوب
اآللهة ومصادرة املعابد بإغالق أمر أن لِبث فما مرص؛ بها ابتُليت حرب أرشس خاض
داعيًا البالد أنحاء يف املشهورة برحالته وقام ه، غريَّ اسمه حتى اآلثار، من أسمائها ومحو
مكان كل يف له الناس الستقبال وعِجبت والرسور. والسالم والحب الواحد دين دينه؛ إىل
صورة تنطبع لم كما القلوب يف نفرتيتي وصورة صورته وانطبعت والحب، بالحماس

يَروهم. ولم عنهم الناس سِمع الذين الفراعني من آخر فرعون
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ما أول قبضتها مدَّت ل. كالشالَّ انهلَّت ثم األمر، أول مرتددًة تزحف، األحزان أخذت ثم
شديًدا، جزًعا ملوتها فجِزع الجميلة، ميكيتاتون الثانية، ابنته قلبه، إىل بناته أحب إىل مدَّت
مكلوم: قلٍب من يرصخ وجعل ِصباه، يف تحتمس أخاه بكى مما أشدَّ عزيزة بدموٍع وبكاها

إلهي؟! يا ملاذا … إلهي يا ملاذا
الحكومة دواوين يف الفساد أنباء ذاعت ثم به. الكفر وشك عىل أنه مت توهَّ حتى
الواليات بتمرُّد اإلمرباطورية أخبار جاءتنا ثم الفقراء، أنني األسماع إىل وترامى واألسواق،
وقدَّمت تادوخيبا. والد … ميتاني ملك تورشاتا صديقنا ُقتل حتى بالحدود، األعداء وتحرُّش
عن للدفاع الحدود جيش وإرسال الداخل، يف التطهري من بد ال بإلحاح: قائًال نصيحتي

… اإلمرباطورية
اصرب آي، يا الحب سالحي يل: قال ييئَس. وال يتغري ال ثابتًا صامًدا وجدته ولكني

… وانتظر
الغريبة؟ الظاهرة هذه أفرسِّ كيف

من األخرية األيام يف االتِّهام هذا يف شاَركوهم وبعضرجاله بالجنون، يتَّهمونه الكهنة
مجنونًا، يكن لم االتهام. ذلك أرفض ِزلت وما رفضت ولكنني أمره، يف ِحرت ولقد األزمة.
وزارتنا ُكنهه. أعرف لم وذاك هذا بني شيئًا كان الُعقالء، سائر ِمثل أيًضا يكن لم ولكنه
تشهد لم استقباًال واستقبلها ر، تصوُّ كل فاق رسوًرا بالزيارة امللك وُرسَّ تيى، الوالدة امللكة
وظل آتون، أخت جنوب يف خصوًصا لها ُشيِّد قرص يف امللكة ونزلت مثيًال. له آتون أخت
وغلبة صحتها، تدهُور أُالحظ أن ساءني وقد بها فاجتمعت واستدعتني انتظارها. يف خاليًا
ولكني معه، طويل لحديٍث جئت قالت: الحقيقية. سنها تقتضيه ما أضعاف عليها الكرب

رجاله. مع بحديث لذلك د أمهِّ أن رأيت
أمني. كُمستشاٍر واجبي يف أقرصِّ لم فقلت:

تُصارحني أن أريد ولكني هدًرا، يضيع أن يمكن ال تراثنا ولكن آي، يا أصدِّقك فقالت:
حدث؟ مهما البني وفيٍّا تظل هل بأمانة،

ذلك. يف شك يُداخلك ال بصدق: فقلت
الوالء؟ من تُعفيك أنها ترى معيَّنة نقطة عند عنه تفرتق أن يمكن هل –

أبًدا. عنه أتخىلَّ فال أرسته؛ يف عضو إني بإخالص: فقلت
بنفس إخالصاآلخرين يف تثق هل ا، جدٍّ خطرية الحال آي، يا لك شكًرا ُمتنهدًة: فقالت

القوة؟!
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شك. إليهم يرتقي ال األقل عىل بعضهم قلت: ثم قليًال فتفكَّرت
خاصًة؟ محب حور يف رأيك أسمع أن ني يهمُّ س: بتوجُّ فقالت

… امللك ِصبا وزميل ُمخِلص قائد تردد: دون فقلت
… آي يا يُقلقني من هو بكآبة: فقالت

رع. مري عن للملك إخالًصا يقلُّ ال ولكنه القوة، صاحب ألنه ربما –
خائبة طيبة إىل ورجعت ِمثلنا، فشلت ولكنها امللك، وبني تيى بني اللقاء وحصل

الروعة. بالغ ملكيٍّا تاريًخا وراءها تاركًة وماتت الصحية، حالتها ساءت ثم الرجاء،
وِبتنا للملك، الوالء عنها األقاليم جميع نفضت حتى أسوأ إىل سيئ من األحوال ومضت
إال الكارثة بدنوِّ واحد كل وشعر الواحد! وإلهنا نحن آتون أخت اسمه سجٍن يف ُمحاَرصين

إلهي! يخذلني لن ثقة: بكل يقول جعل الذي إخناتون
أول أنا وكنت بها. لنا ِقبل ال قوة عىل ُمعتمًدا املدينة يقتحم األكرب آمون بكاهن وإذا
وقلت تاجر. زي يف ُمتنكر وهو وجهه يف أتفرَّس وأنا وُدهشت الكاهن. قرص إىل تسلَّل من

أحًدا؟ يؤذي ال امللك أن تعلم وأنت ى تتخفَّ ملاذا له:
… الرجال رءوس مع لقاءً يل دبِّر حازمة: بلهجٍة يل وقال قويل فتجاَهل

موقع من يتكلم أنه عنا يُخِف ولم تيى، الراحلة امللكة قرص حديقة يف بنا واجتمع
األخري إنذاره ألقى أن بعد وتركنا الدماء، حقن عىل معه نتعاون بأن يُطالبنا وأنه القوة،
به أُحسن أُكن لم ألنني الرجل؛ سلوك تفسري يف ِحرت وقد أرُجلنا. تحت تسعى حيٌة كأنه
جيوش كل والء من واثًقا يُكن لم أنه وهي بها، يبُح لم حقيقًة وراءه واستشففت الظن.
الثمن. فادح بنٍرص أو له بهزيمة تنتهي ضارية فوىضعسكرية مغبَّة من وُمشفًقا األقاليم،
مرصهي وأن يتهددنا، الذي الخطر عن يقلُّ ال يتهدده الذي الخطر بأن اقتنعت أنني غري
باتخاذ ُمطاَلبون بأننا جميًعا شعرنا بذهابه. االجتماع يتقوَّض ولم الحاَلني. يف الخارسة

قرار.
امللك؟ رجال من االجتماع ذلك شهد من مرة: ألول ُمقاطًعا أسأله وجدتني عني ورغًما
بينهم كان ولكن وأعوام، أعوام مضت أتذكَّر، أُعد لم قال: ثم الباهتتني، عينَيه فضيَّق
أول محب حور كان حال أي عىل أيًضا، الرسائل وزير توتو وربما وناخت، محب حور

حرسه! وقائد صديقه إني فقال: املتكلمني،
إلنقاذ املوقف حسم من مفرَّ ال وتصميم: بهدوء وقال وجوهنا، يف البُنيتني عينَيه وقلب

البالد.
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التقليدية التحيَّة فروض ينا وأدَّ رسمية، مقابلًة وطلبنا باعرتاض. أحد ينبس ولم
املألوف. تألُّقها من عاطلة جامدًة فتبدَّت نفرتيتي أما يبتسم، إخناتون وكان العرش. أمام

خري! وراءكم ليس إخناتون: وابتدَرنا
موالي. يا مرص خري أجل من جئنا محب: حور فقال

كله. العالم ولخري مرص لخري أعمل إني ويقني: بهدوء فقال
ويالت لتجنيبها حازم قراٍر من بد وال ُمهِلكة، حرب شفا عىل البالد محب: حور فقال

الخراب.
اقرتاح؟ لديكم هل امللك: فسأله

عن بالدفاع الحدود لجيش أمر وإصدار لألديان، الحرية إعالن من مفرَّ ال فقال:
… اإلمرباطورية

يل يحقُّ وما الكفر، إىل االرتداد يعني هذا وقال: الُقطَرين بتاج ج املتوَّ رأسه امللك فهزَّ
الواحد. الخالق إلهي إلرادة تنفيذًا إال قراًرا أُصِدر أن

تلك يف عليك ولكن بعقيدتك، تحتفظ أن موالي يا حقك من بجرأة: محب حور فقال
… العرش عن تتنازل أن الحال

إلهي حق يف خيانًة أرتكب أن هيهات الشمس: كضوء جان تتوهَّ وعيناه بإرصار فقال
عرشه! عن بالتخيلِّ املعبود

إنه قلت: ولكنني الجحيم، أعماق يف أغوص بأنني فشعرت إيلَّ عينَيه إخناتون ل وحوَّ
عقيدتك. وعن عنك للدفاع الوحيد السبيل

بسالم. اذهبوا بأًىس: امللك فقال
ل. للتأمُّ مهلًة لك نرتك بل قال: محب حور ولكن

يُفارقني لم لعله قلق وخز من أُعاني وأنا غاَدرها من مع العرش قاعة وغادرت
الفرعوني، القرص نفرتيتي هجرت خطرية. أحداٌث تالحقت ُمتقاربة أياٍم ويف اليوم. حتى
غامض: بإيجاٍز يل قالت ولكنها ُمستطلًعا، وقابلتها آتون. أخت شمايل قرصها يف واعتزلت

املوت. حتى قرصي أُغادر لن
رشيًكا رع سمنخ أخيه جلوس أعلن فقد إخناتون أما ذلك. إىل كلمًة تُضيف أن وأبَت
بذلك ُمعِلنني ملًكا، الثاني األخ آمون عنخ توت بايَعوا طيبة كهنة أن غري عرشه، عىل له
وإما الواقع باألمر التسليم فإما خيار؛ ال أنه وبدا نفسه. وإخناتون رع لسمنخ عزلهم
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وهو إلهي، أخون لن له: وقال موقفه، عىل ا ُمرصٍّ فوجده امللك محب حور وقابَل الحرب.
… وحدي ولو مكاني يف سأصمد يخذلني، لن

بذلك طيبة؛ إىل والرجوع آتون أخت هجر يف موالي يا نستأذنك محب: حور له فقال
ميتًا، أو حيٍّا األذى ك يمسَّ لن بأنه لك د وأتعهَّ الخراب، شبح ويختفي للبالد الوحدة تعود

وإنقاذك. البالد إنقاذ يف الرغبة إال ذلك إىل دفعنا وما
عىل ألومكم لن لكم، بدا ما افعلوا والحماس: باإلرصار يشتعل وهو إخناتون فقال

… يخذلني لن وهو معي، فإلهي أحد؛ حماية إىل حاجة يف ولست إيمانكم، ضعف
من خلت حتى املدينة أهل بنا اقتدى ما وُرسعان وحزن، ُوجوم يف قرارنا ذنا ونفَّ
لِبث وما والعبيد. الُحراس من ونفًرا قرصها، يف ونفرتيتي قرصه، يف إخناتون إال األحياء،
يُغمغم وكان وحيًدا، فمات قدَميه، عىل شبَّ مذ الراحة يعرف لم الذي املرضالجسد غزا أن

يحترض: وهو

املرأة، يف الجرثومة خالق يا
الرجل، يف النطفة وصانع

أمه، بطن يف للوليد الحياة وُمعطَي
يذُكرك. من الوحدَة يعرف ال

الوعي عنك غاب وإذا
ُظلمة يف األرض صارت

موات. كأنها

هي هذه وقال: بعطف نحوي نظر ثم الذكريات، تيَّار من ذاته ليسرتدَّ آي وسكت
أن أستطيع وال اللعنات. عليه وتَُصب باملارق ذُِكر، إذا اليوم، يُدعى الذي إخناتون قصة
الخالفات، ومزَّقتها إمرباطوريتها خرست فقد بسببه؛ بالبالد حاقت التي الخسائر من ن أهوِّ
فلندع به، وإعجابي له حبي قلبي من أنزع أن أيًضا أستطيع ال بأنني لك أعرتف ولكني

األبدي. العالم حاكم أوزوريس عرش أمام للميزان عليه النهائي الحكم

حني إال يُعَرف لن أيًضا هو عليه النهائي الحكم أن أعتقد وأنا آي الحكيم قرص وغادرت
أوزوريس. عرش أمام امليزان ة كفَّ فوق قلبه يوضع
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كهنوتية أرسة سليل العزيمة، وِصدق بالقوة يوحي مظهر ذو البُنيان، متني القامة، ُمتوسط
أول أبوه وكان وُضباط، وكهنة أطبَّاء من رجالها من ُعِرف بمن غنيَّة بمنف، ُمتوسطة،
أمنحتب بالط يف الجياد» «رئيس وظيفة لشغله السادة مستوى إىل األرسة من ارتفع من
يف للحرس كقائد بوظيفته احتفظ الذي إخناتون رجال من الوحيد الرجل وهو الثالث.
ُربوعها، إىل األمن وإعادة البالد داخل يف الفساد عىل القضاء بمهمة إليه وُوكل الجديد، العهد
آي، الحكيم ذلك عىل وصدَّق األكرب، آمون كاهن له شِهد وقد مرموًقا. نجاًحا ذلك يف فأحرز
املتَّصلة استقباله قاعة يف استقبلني البائد. العهد مأساة يف الحِرجة اللحظة بطل كان بأنه
أن قبل وصديقي، ِصباي، رفيق كان قائًال: «املارق» عن يحدِّثني وأنشأ القرص، بحديقة
يف يشغله ما له يكن لم األبد إىل فيها ودَّعته التي الساعة وحتى عرفته ومذ مليكي، يصري

الدين. سوى الدنيا هذه
عرفته؛ مذ ه يستحقُّ الذي االحرتام أوَليته قائًال: استمرَّ ثم مليٍّا، أفكاره يستجمع راح
عن النظر برصف موضعه يف اليشء وضع وعىل الواجب، تقديس عىل ُربِّيت أني ذلك
أما احرتامه، فلِزمني رعاياه، أحد أنا وكنت العهد، ويلَّ هو وكان الشخصية، عواطفي
ر أتصوَّ ولم وجسده، وجهه يف الضاربة واألُنوثة لضعفه احتقرته احتقره؛ فقد باطني
وإني الكلمة. معنى بكل صديقه ِرصت أنني الواقع أن غري حقيقيٍّا، صديًقا له أكون أن
ذات املهذَّبة الرقيقة عواطفه مقاومة عن عجزت ألنني ربما كان؟! ما كان كيف ألتساءل:
له يهتف ألم النفوس. وأرس القلوب اصطياد عىل عجيبة مقدرٍة ذا كان النافذ. السحر
نقيض، طَرَيف عىل — وأنا هو — وكنَّا واألجداد؟! اآلباء بآلهة الكفر إىل يدعوه وهو الشعب
حتى لألعاصري صمدت متينة، صداقة صورة يف د تتجسَّ أن من عواطفنا ذلك يمنع فلم
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أيها محب، حور باسًما: يل يقول وهو أسمعه إني تُقهر. ال بصخرة األمر آخر ارتطمت
أُحبُّك. إني للدماء، امُلتعطش الوحش

رياضتي وهو الصيد، إىل كثريًا دعوته بيننا. مشرتك يشءٍ عىل أعثر أن حاولت وعبثًا
الوجود. قلب به ينبض الذي الحب تدنِّس ال يل: يقول فكان لة، املفضَّ

وسيفي، وقلنسوتي القصري رسوايل يرمق فكان العسكري، بالزِّي يُعَجب يكن لم
ذلك؟ بعد ليحرتفوه القتل عىل مهذَّبون أناٌس يُدرَّب أن عجيبًا أليس ُمتهكًما: ويتساءل

تقول؟ فيما الثالث تحتمس العظيم جدك رأي ما تُرى مرًة: له قلت حتى
صورته إىل انظر املساكني. ُجثَث من هرم عىل عظمته أقام العظيم! جدي فهتف:
إله وأي عظيم، جد فأي آمون، إىل األرسى من القرابني م يقدِّ وهو املعبد جدار يف املنقوشة

… دموي
العرش؟! عىل بها يجلس كيف ولكن آرائه، شذوذ رغم كصديق يُقبَل إنه لنفيس وقلت
وقت أي يف هذا رأيي عن أتحوَّل ولم مرص، فراعني من كفرعون أهضمه أن أبًدا أستطع لم
يف لعيني تبدَّى لعله بل بالرسور، وأحفلها األوقات أهنأ ذلك من أستثني وال األوقات، من
انتُدبت أن وحدث الخالد. ومجدهم الفراعنة هيبة من البُعد يف أوغل السعيدة األيام تلك
عسكرية. لحملٍة مرة ألول قائًدا اإلمرباطورية، أطراف من طرف يف الُعصاة، بعض لتأديب
من نبيًال تكريًما الجزاء ونِلت واألرسى، بالغنائم فرجعت حاسًما، نًرصا أحرزت وهناك
استعرضهم األرسى. ملشاهدة فدعوته العودة، بسالمة األمري وهنَّأني الثالث. أمنحتب موالي
ُمستعطفني نحوه فنظروا طويًال، إليهم رنا األغالل. يف يرُسفون عرايا ِشبه وقوٌف وهم
اطمئنُّوا؛ ة: بِرقَّ لهم وقال كآبة، غمامُة وجَهه وأظلَّت نظرته. أعماق يف الضعف ملسوا كأنما

أذًى! كم يمسَّ فلن
يتعوَّدوا حتى التأديب من ألوانًا سيلَقون أنهم من يقني عىل كنت ألنني خاطري؛ وهاج
محب؟ حور يا صنعت بما فخور أأنت باسًما: سألني مًعا رجعنا وملا والعمل. النظام عىل

األمري. أيها ذلك أستحقُّ إني برصاحة: فقلت
مشكلة! من لها يا غموض: يف فتمتم

محب! حور يا طريق قاطع إال أنت ما دعابة: يف قائًال ضِحك ثم
صداقته إىل شدَّني فقد ذلك عىل العرش. عىل للجلوس ح املرشَّ العهد ويلَّ كان ذلك
ال غريبًا صوتًا يُتابع كمن قط، بها أتأثَّر لم التي أفكاره بمتابعة دائًما وأغراني وحبه،
أحببته؟! وكيف صاَدقته، كيف َحرية: يف أتساءل الساعة حتى زلت وما للبرش. ينتمي
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سألني: امللكي. القرص بحديقة خلوته أيام بيننا جَرت دينية مناقشًة أذُكر املناسبة وبهذه
آمون؟ معبد يف محب حور يا تصيلِّ ملاذا

صامتًا وجدني وملا تُرضيني. أو تُرضيه إجابًة أملك لم وأنني خاصًة للسؤال، فأُخذت
عنه؟ يُقال وما بآمون ا حقٍّ تؤمن هل سألني:

به! الناس يؤمن كما ال قلت: ثم قليًال فتفكَّرت
بينهما. ثالث وال إيمان، ال أو إيمان بجدية: فقال

الراسخة. مرص تقاليد من باعتباره إال بالدين أهتمَّ ال برصاحة: فقلت
محب. حور يا ذاتك تعبد إنك ُمثرية: بثقٍة فقال

مرص. أعبد إني قل : بتحدٍّ فقلت
الوجود؟ رس ملعرفة إغراء يُساورك ألم –

اإلغراء. هذا أمحق كيف أعرف إني بمرارة: فقلت
روحك؟ أجل من فعلت وماذا َللخسارة! يا –

مقربة! يل شيَّدت وقد الواجب، أقدِّس إني باملطاردة: ُمتربًما فقلت
الُقرب. رسور تذوق أن يوًما أتمنَّى ُمتنهًدا: فقال

القرب؟! دهشة: يف فتساءلت
الواحد. الوجود خالق من القرب –

واحًدا؟ يكون ولَم االستهانة: من يشء يف فتساءلت
له. رشيك يوجد أن من وأجلُّ أقوى إنه بهدوء: فقال

والغناء باألزهار امُلوَلع بالحديقة، ويَِهيم القرص يتجنَّب الذي املهزول الشاب ذلك
ولكنها ذلك، تفعل بأن الطبيعة ت همَّ لقد أنثى؟ يُخَلق َلم لَم مهذَّبة، فتاة ِمثل والطيور

مرص. حظ لسوء األخرية اللحظة يف عنه عَدلت
نفرتيتي. من بزواجه مصريه وتوكَّد الحديث: واَصل ثم وقتًا محب حور وسكت
عىل امللك جلوس عىل عاًما ثالثني بمرور االحتفال يف الفرعوني القرص يف مرة ألول ظهرت
وغنَّت السادة، بنات مع الرقص يف واشرتكت وشخصيتها، بجمالها األعنُي فبهرت العرش،

رخيم: بصوٍت

البحرية، إىل الذَّهاب أحىل ما أخي
منك؛ مرأًى عىل واالغتسال

الرقيق الكتَّاني ثوبي يف جمايل لرتى
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بجسدي! ويلتصق يبتلُّ حينما
إيلَّ. وانظر تعاَل

العرش. إىل الطريق لها دا ومهَّ كريمتهما، تقديم أحسنا زوجته وتي آي أن يف أشكُّ وال
شخصيٍة يف للتأثري الُفرص شك، وال له، فالحت وُمرِشده، األمري معلِّم كان آي أن تنَس وال
األمري بإعجاب الحفل يف نفرتيتي فازت حال أي عىل ك. َ الرشَّ يف وإيقاعها ُمتهالكة ضعيفة
يف يل قال آمون كاهن أن وأذُكر األمري. إىل نفرتيتي ت ُزفَّ ما وُرسعان مًعا. تيى امللكة وأمه

الشباب. ر تهوُّ أفسده ما يُصلح الزواج لعل الزفاف: حفل
تُجازف ولن بالعرش، تحلم كانت وما شعبي، أصٍل من ترى كما إنها بربود: له فقلت

امللك! زوجها بإغضاب أبًدا
للعهد؟! وليٍّا يكن لم لو زوًجا باألمري ترىض نفرتيتي أكانت تُرى نفيس: ساءلت وقد
األمري ازداد وقد ساذجة. حًة فالَّ كانت ولو فتاة أي أحالم فارس يكون أن يمكن ال أنه الحق
إلهه تجيلِّ عن الغريبة بادعاءاته الوقت بعض ُمتأخًرا وعِلمت للتقاليد. تحديًا الزواج بعد
أمنحتب امللك غِضب التوتر وبازدياد بهيم. بليٍل يترسبل املستقبل ورأيت صوته، وسماع له

اإلمرباطورية. لزيارة بإرساله وأمر الثالث

والحب باملساواة وتبشريه بالرعايا، واتصاله الدينية، مناقشاته عن بإسهاب ثني حدَّ هنا
آي. الحكيم به حدَّثني ما إىل جديدة إضافٍة دون الجديد والدين

قبل بسيفي أقتله أن تمنَّيت والوالء، الصداقة ورغم مرة، وألول األحداث: عىل ُمعلًقا وقال
بالكراهية. شعور أي له أُضِمر أن دون قتله تمنَّيت أني والحق الخراب. علينا يجلب أن
العرش، وتوىلَّ الثالث. تحتمس عرش عىل للجلوس األمري واستُدعي الثالث، أمنحتب ومات
من بد ال يل: قال دوري جاء وملا دينه. عليهم ليعرض واحد إثر يف واحًدا الرجال ودعا

محب. حور يا معي يتعاون أن شاء ملن الواحد باإلله اإليمان إعالن
رجل ولكني لديكم، معروف اآللهة من موقفي موالي، له: قلت املعهودة وبرصاحتي
… لوطني وخدمًة لعرشك إخالًصا الواحد باإلله إيماني أعلن وإني العرش، وخادم الواجب
وسوف محب، حور يا منك قرصي يخلَو أن أُحبُّ ال اآلن، ذلك حسبي باسًما: فقال

يوم. ذات اإليمان رحمة تتلقى
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ألنه غريب؛ كامل وبإخالٍص جديد، وإله جديد ملك خدمة يف جديدة حياٌة وبدأت
ف تكشَّ امللك بأن االعرتاف من مفرَّ ال ولكن غريه. دون وحده بالواجب اإليمان إىل استند
انطلقت الخلقية، واألنوثة الجسدي الضعف رغم قبل. من فيه أعرفها لم خفيَّة ُقًوى عن
أقوى بها ناَضل استعارها، مجهول أي من تدري ال اللهب ألسنة ِمثل ُمتحدية عزيمٌة منه
فت وتكشَّ والتعاويذ. والسحر الراسخة العريقة التقاليد بها وحطَّم الكهنة، وهم الرجال
فكانت وحتشبسوت، تيى ِمثل ُعظمى ملكًة تكون كي إال تُخَلق لم كأنما ملكة عن نفرتيتي
مؤمنًة — وللجميع — يل بدت أنها بيَد لرسالته. هو تفرَّغ حني عىل امُللك لشئون املدبِّرة هي
يمكن ما كل املرأة هذه عن قيل لقد والحق ر. تصوُّ كل لألسف فاق إيمانًا الجديد بالدين
إيمانها فإن ذلك ومع الشخصية، األمور عن يُقال ما ترديد شخصيٍّا أكره وأنا يقال، أن
هل شكوك. ساَورتني أخرى وأحيانًا ِصدقها، يف أشكَّ لم أحيانًا . حالٍّ يطلب لغًزا يبقى
بشئون وحدها لتستأثر عليه تُشجعه هل الرفيع؟ مركزها عىل محافظًة باإليمان تتظاهر
أن الكهنة حاَول وقد ابنته؟ بيد لِعبه خفيٌّ دوٌر ذلك يف ألبيها أكان والرعايا؟ األرض
إنهم الساعة. هذه حتى مقتهم عليها فصبُّوا رجاءهم، خيَّبت ولكنها بالعواقب، وها يبرصِّ
أجل من االبتكار؛ أو النِّضال أو التحدِّي عىل قدرًة به يتصوروا ولم إخناتون، بضعف آمنوا
وصالبته، عناده رس بأنها نفرتيتي اتَّهموا كما أفكاره، خالقة بأنها تيى أمه اتَّهموا ذلك
خرجت قد الُخزعبالت جميع أن شك ال ولكن الجميع، تدين أن لك خاطئة. صورٌة وهي
عىل حربه امللك أعلن آتون أخت الجديدة العاصمة إىل وباالنتقال نفسه. إخناتون رأس من
وسعادة نرص أيام وهاَدنتنا األقاليم. جميع يف لدينه التبشري يف وانغمس اآللهة، جميع
وأنه الدنيا، بُنيان يقوِّض أن له ُقيِّض قد امُلتهافت الشاب هذا أن إيلَّ ُخيِّل حتى ورخاء
واستقبال لألقاليم، غزواته تابَعت وتخطيطه. صنعه من مثال عىل جديد من بناءه يُعيد
لم ولكنني ُمذهلة، بجدارٍة تُماَرس جديد نوٍع من قوًة الجو يف آنست بانبهار. له الجموع
العالم هذا أيصمد االكتساح. يُشبه فيما يتخلق الذي الجديد العالم يف شك من أبًدا أخُل
حقائق تذهب وأين والرسور؟! والسالم الحب سنة عىل األمور تتوازن أن يمكن هل للزمن؟
إلهه يخذله ولن ُملَهم، إنه لألفكار: قارئة وهي مرًة نفرتيتي يل وقالت وتجاِربها؟ الحياة

… لنا النرص وسيكون حبه، عليه أغدق الذي
بمقدرته مؤمنًا ِزلت وما وكنت ورشاب، مجلسصفو يف ناخت بالوزير يوًما وانفردت

والسالم؟ الحب إله الواحد؛ باإلله ا حقٍّ أتؤمن فسألته: السياسية،
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األخرى. اآللهة مصادرة مع لست ولكني نعم، بهدوء: فقال
به؟ عليه تُِرش ألم وسط، حلٌّ بارتياح: فقلت

كفًرا. يعتربه ولكنه بىل، –
ونفرتيتي؟ –

… بلغته تتكلم إنها بأسف: فقال

ملا جديدة إضافة دون والخارج الداخل يف األمور انقلبت كيف إسهاٍب يف يل يحكي ومىض
آي. الحكيم أو آلمون األكرب الكاهن قاله

ألي يتصدَّى كان ولكنه سياستنا.» من نغريِّ أن «علينا قائًال: نصحته ذاك وعند قال: ثم
حتى اإللهية املعركة يف امُليضُّ يجب يل: فقال بالحماس، وينتيش بالرتاجع، توحي خطوة

النرص! هي واحدة نهايٌة إال لها يكون ولن نهايتها،
التعاسة! حب عىل إرصارهم التُّعساء تُشارك ال واَصل: ثم بعطف، منكبي عىل وربَّت
جنونه، من البالد وأُنقذ بسيفي أقتله أن أخرى مرًة تمنَّيت سوءًا الحال ازدادت وملا
أعماق من تنطلق جبَّارًة قوًة حِسبته ما أن يل وتبنيَّ والوالء. الحب باسم أقتله أن وتمنَّيت
زارتنا األزمة ذروة وعند وشكمه. حرصه يجب أهوج جنوٌن إال هي ما الضعيف هيكله
يل سيكون يل: وقالت آتون، أخت جنوب بقرصها لقاء إىل واستدعتني تيى، الوالدة امللكة

امللك. مع طويل حديٌث
فيه. فشلنا فيما قني تُوفَّ لعلك إخالص: بكل لها فقلت

مصارحته إىل األحداث دفعتك هل وسألتني: بعمقها، خبريًا كنت بنظرٍة فرَمقتني
املوقف؟ يف جديد برأٍي

اقرتحت اإلجابة: يسبق قد الذي د للرتدُّ بتأويالتها علمي لسابق فوري من فأجبتها
والخارج. الداخل يف السياسة تغيري موالتي يا

أمثالك. امُلخِلصني من يُنتظر ما هذا بارتياح: فقالت
… موالتي يا تعلمني كما وصديقي مليكي إنه –

الوالء عىل باملحافظة محب حور يا تِعدني هل وسألتني: رصيحة بنظرٍة فواَجهتني
واألحوال؟ الظروف جميع يف له

واألحوال. الظروف تُكن مهما له بالوالء أِعدك فائقة: برسعٍة يعمل وعقيل فقلت
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عليه، تُحافظ التي القوة رجل وإنك برأسه، يُطالبون إنهم خاٍف: غري بارتياٍح فقالت
آجًال. أو عاجًال استقطابك إىل سَعوا وربما

خري بأن اقتنعت عندما عهدي عىل حافظت وقد واإلخالص. بالصدق وعدي فكرَّرت
سيطرٍة من عنها ُعِرف ما رغم َمسعاها يف تيى وفشلت عنه. التخيلِّ هي عنه للدفاع وسيلة
اإلله مدينة يف علينا الخناق وُضيِّق أبدية. حرسٍة يف لتموت آتون أخت وغادرت عليه، كاملة
املختار. محبوبه عن فضًال نفسه عن الدفاع عن عاجٌز الجديد اإلله أن لديَّ وتوكَّد الجديد،
بل مقاومته، من ذلك يُضعف ولم والجنوب، الشمال من املوت وتهدَّدنا الحرمان، وذُقنا
إلهي يخذلني لن ثه: ملحدِّ يقول فكان الدينية، نشوته تنطفئ ولم وعناًدا، إرصاًرا زاده لعله

اإليمان. ضعيف يا
تُكن لم جنونه. من وأكثر أكثر أيقنت والثقة، بالنشوة املتألِّق وجهه رأيت وكلما
ُولِد رجل رأس يف تحتدم فوىضجنونيًة كانت ولكنها الظاهر، يف تجري كما دينية معركًة
قبض وقد إلينا، األخري إنذاره وتوجيه لنا آمون كاهن زيارة كانت ثم الشذوذ. من هالة يف
ما بفعل ضمريك فأنِقذْ محب، حور يا والقوة الواجب رجل إنك يل: وقال بقوة يديَّ عىل

منك. يُرجى
البالد تجنيب إىل وسعيه واالنتقام، ي التشفِّ عن ارتفاعه الرجل يف أكربت أني والحقُّ
عنا ننفض كنا وحزينة. وأليمة عسرية كانت املقابلة. وطلبنا الخراب. من املزيد ويالت
أراد عجيبًا ِحلًما جنونه له ر صوَّ الذي الحب سوى ليشءٍ يُكن لم الذي الرجل نحو الوالء
عن الفوري والدفاع األديان، حرية إعالن عليه واقرتحت الوهمية. سعادته يف نُشاركه أن لنا
وغاَدرناه دينه. لنرش ويتفرغ العرش عن يتخىل أن عليه اقرتحت رفض وملا اإلمرباطورية.
نفرتيتي، هجرته حني عىل عرشه يف رع سمنخ أرشك وقد كله، املوقف يف النظر ليُعيد
لتعود اآلخر الجانب إىل واالنضمام عنه َ التخيلِّ وقرَّرنا إرصاره. عن خطوًة يرتاجع لم ولكنه
يمني وأقسمت بأذًى. — لزوجه وال — أحد له يتعرض أال عىل االتفاق بعد للوطن، الوحدة
مرص، قلب لها تقطَّع مأساة أكرب عىل الظالم فأُسِدل آمون، عنخ توت الجديد للملك الوالء

عريقة! مجيدة أرض بمجد الجنون صنع ما إىل فانظر
وكيف سألته: أنني غري للذهاب. بًا تأهُّ أوراقي ق أنسِّ فأخذت الختام، صمت وشِملنا

له؟ نفرتيتي هجر تفرسِّ
قرصه فهجرت األمان، خط جاَوز جنونه أن شك وال أدركت لقد د: تردُّ دون فأجاب

حياتها! عىل محافظًة
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معكم؟ املدينة تهجر لم ولَم –
الجريمة يف األصيل الفاعل يعتربونها الكهنة أن من يقني عىل كانت بازدراء: فقال

الكربى!
مات؟ وكيف ًعا: مودِّ أحيِّيه وأنا فسألته

فمِرض عنه، إلهه بتخيلِّ شك وال إيمانه واهتزَّ الهزيمة، احتمال عن ضعفه عجز –
مات. ثم قليلة أياًما

القائد؟ سيدي يا موته خرب يت تلقَّ كيف الرتدد: من يشء بعد فسألته
يشء! كل قلت لقد ُمتجهًما: فأجابني
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بك

يف يقع صغري أنيق بيٍت يف طيبة، جنوب ميَلني َمبعدة عىل نيلية جزيرٍة يف بك املثال يعيش
لم أنه إال فنه يف تفوُّق من به له يُشَهد ما ورغم ُعزلة. ِشبه ويف الصغرية، مزرعته وسط
يُتَّهم وملا بل السابق، لسيده والئه من عنه ُعِرف ملا الجديدة الدولة بناء يف للمشاركة يُدع
القامة طويل عمره، من األربعني يُشارف اليوم وهو القديمة. باآللهة الكفر من أحيانًا به
رسالة يقرأ وهو م تبسَّ كآبة. تغشاها ساخنة ونظرٍة داكنة ُسمرٍة ذو ونشاط، قوة مع نحيلها
والنغم! األلوان من الرسور وغاض بذهابه، الجمال روح انطفأت قائًال: إيلَّ نظر ثم أبي،
للملك األكرب املثال «من» أبي مدرسة يف الصنعة أصول ى أتلقَّ صبيٌّ وأنا عرفته وقد
العهد! ويلُّ أذني: يف أبي فهمس ة، ِمحفَّ عىل محموًال صبي زاَرنا يوم فذات الثالث؛ أمنحتب
بشوًشا، بسيًطا التأثري، شديدة نظرٍة ذا ضعيًفا، نحيًال العمر، يف يُماثلني صبيٍّا رأيت
ما ُرسعان محبَّبة أُلفٍة يف ويُحاور ويتعلم، ليُشاهد جاء املعجزة. األحجار بلغة ُمغَرًما
بينه فنشأت معيَّنة، أياٍم يف زيارتنا عىل واَظب اآللهة. ساللة من ابنًا تُحادث أنك تُنسيك
عنه: يل يقول أبي وجعل السعادة. غاية أنا بها وسعدت فخوًرا، أبي باَركها صداقة، وبيني

بك! يا صغرية سنٍّ ذو ناضج رجٌل إنه
عىل ه فرسَّ وإن املبكِّر، بنضجه يل اعرتف األكرب آمون كاهن حتى كذلك، كان أجل
الكهنة، قلوب يف شة معشِّ الرشيرة القوة سيدي، يا كالَّ فيه. حلَّت يرة ِرشِّ قوٌة بأنه هواه
العمر به تقدَّم وملا مأساته. رس ذلك كان وربما قلبه، الرش يعرف فلم وموالي سيدي أما
يُتابع وهو له قال الثالث. ألمنحتب تمثال صنع عىل ُمكبٌّ وهو أبي يُناقش أخذ سنواٍت

… األنفاس تخنق معلِّم يا تقاليد لكم وُمعاونيه: أبي بني العمل
األمري. أيها الزمن نقهر بالتقاليد بفخار: أبي فقال
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… جديد جماٌل يولد شمس كل َمولد مع بنشوة: موالي فهتف
الحقيقة؟! أين ألبي، أمينًا تمثاًال هذا يكون لن بك، يا وهمس: مني واقرتب

روحه عىل انثالت مبكِّر وقت منذ سبيلها. يف ومات أجلها من عاش التي الحقيقة
أنوارها. من دفقة ُوجد ساعة الوجود إىل معه خرجت كأنما الغيب، إلهامات

اإلبداع. حقل يف رجيل لتكون درسك أتِقْن بك، يا أُحبُّك إني يل: قال ما ويوًما
ه وجَّ الذي إنه مًعا. والفن بالدين يشء؛ بكل وسيدي ملوالي َمِدين أنني سيدي يا الحق
باإليمان صوته له تجىلَّ الذي الواحد الخالق لإلله ذلك بعد قلبي وفتح آتون، لدين مداركي

والحب:
بنورك، األرض تُيضء
الظلمات، عنها فتتجىلَّ

والسماء، األرض خالق يا
واألنعام. واإلنسان

أنني أمريي يا أشهد واملدرسة: امَلحجر بني وحيدان ونحن له فقلت السالم، وغمرني
… بإلهك مؤمن

بك! يا األعداء أكثر ما ولكن رع، مري بعد املؤمنني ثاني إنك بُحبور: فقال
وكان آي. أبيها قرص يف وهي واحد وقٍت يف معنا آمنت نفرتيتي أن بعُد فيما وعِلمت
من بشذراٍت ألمُّ فكنت رسالته، بسبب عناء من يَلقى ا عمَّ ُمتباعدة أوقاٍت يف يحدِّثني
كان فإن أيًضا؛ الحقيقي الفن إىل وهداني طيبة. خارج امَلحجر يف ُعزلتي رغم األحداث
يف للحقيقة ذاته وهب لقد الروح. وهبني الذي هو فموالي األصول علَّمني الذي هو أبي
لغتها إال يُحسنون وال للدنيا يعيشون الذين الرجال أنكره ذلك أجل من والفن؛ الوجود
والِغربان. الصقور ِمثل مائدة أي إىل ويهرعون معها، ويُدِبرون معها ويُقِبلون امُلبتذلة،
برصي ُخص والجماد، الحي خالق يا قائًال: إلهه يُناجي وهو إليه اسمع آخر، نوٌع موالي

العذب. الكوني بنبضك وقلبي برسورك، وصدري بنورك،
اجعل األموات، بها يكبِّلنا أن يريد التي الفن تعاليم احذر يل: يقول وهو إليه وأصِغ

للحقيقة! مثًوى حجرك
بتقوى، أبِرْزها بأمانة، انقلها بها، تعبث فال األشياء اإلله خلق لقد أيًضا: يل ويقول
الوجه يف نقص من بي ما كل اعكس الكاذبة، األماني أو الشهوة أو الخوف عليها تُسلط ال

الحقيقة! يف جمالك ليتجىلَّ والجسد
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محطِّم الحي، بالجديد يبهر الذي قديمة، نغمًة يُعيد ال الذي وأستاذي موالي هو ذلك
نشوة يف امُلنغمس املجهول، بحر يف السابح جذورها، من البالية التقاليد ُمقتلع األوثان،
«املثال وظيفة وتقلَّدت يَديه، بني أخرى مرًة إيماني أعلنت العرش اعتىل ويوم الحقيقة.
من ألًفا ثمانني رأس عىل ذهبت الجديدة، املدينة إىل بالهجرة اإلله أمره ويوم للملك». األكرب
آتون، أخت واإليمان، النور مدينة األرض؛ عرفتها مدينة أجمل لنشيِّد الصنعة وأهل العمال
آيات آية امُلرتَعة، والبُحريات الغنَّاء، والحدائق السامقة، والقصور العريضة، الشوارع ذات

والزمن. الكهنة فريسة فوقعت عليها الحقد انقضَّ التي والجمال الفن
أخرى، بعد ساعًة تتهاوى التي حياته رائعة عىل امُلقيم حزنه ليجرت ُمرَغًما وسكت
ملوالي وكان قائًال: منه خرج حتى سكوته واحرتمت األرض. تراب زحمة يف لتضيع وتتفتَّت
ُمناجاة يف الرشيقة الطويلة أصابعه وجرَّب ورسًما، شعًرا فأبدع أيًضا الفن يف إنجازه
الحقيقة يف آيًة نصفيٍّا تمثاًال لنفرتيتي نحت فقد األقلُّون؛ إال يعرفه ال ا رسٍّ وإليك الحجر.
منه انتقمت تُكن لم إن نفرتيتي، قرص يف أو املهجور القرص يف اآلن يوجد لعله والجمال،
التمثال عني طمس تندمل، ال طعنًة قلبه يف مخلِّفًة بغتًة امللكة هجرته وعندما التخريب. يد
راسخ وإيمان خالد، لحبٍّ رمًزا التمثال بقية عىل اإلبقاء مع أمله خيبة عن ُمعِربًا اليرسى،
مًعا، وأم أب هو الذي لإلله الحي الرمز مًعا كانا لقد أخرية. يأس لحظة يف إال يتزعزع لم
بهجر دهمتنا فكيف واألحداث، الزمن عواصف أمام ثبت جليل حبٍّ عن اتحادهما وكان
بأنها أعداؤها اتَّهمها لقد النهاية؟ حتى جانبه إىل تبَق لم لَم األخرية؟! اللحظة يف الرجل
ة مودَّ تخطب لم ولكنها الجديدة، الدولة يف ُمناسبًا مكانًا لتجد الغارقة السفينة من هربت
موالتي تنتمي ال كال، سجن. إىل يتحول أن قبل مشيئتها بمحض قرصها ولِزمت أحد،
فهجرت األحداث، من الالُمبايل اإلله ملوقف اهتزَّ إيمانها أن أعتقد ولكني االنتهازيني، إىل
رمل. حبَّة قيد إرصاره عن يتزحزح فلم موالي أما سوداء. يأس ساعة يف والعقيدة العرش
وجدانه يُعد لم الحبيب؟! بابنه ودعاه صوته، وأسمعه لروحه، اإلله تجىلَّ الذي وهو ال كيف
الحقيقة. يف مُلنغمس ينبغي كما نصيحة أو لرأي يكرتث يُعد ولم آخر، صوت لسماع يتَّسع
مطالبته بعد خاصًة شكوك، خامرتني أنا فحتى انهزمنا؛ الذين نحن ولكننا ينهزم، لم وهو
يرُقب خلوته يف واقًفا وجدته عنه، َ التخيلِّ الجميع قرَّر عندما وأكثر العرش، عن بالتنازل
بك. يا معهم تذهب سوف قال: رآني وملا والصمت. بالهدوء طافحتني بعيننَي يحُدث ما

موالي. يا ذلك يف مخاطبتي عىل أحد يجرؤ لم بغضب: فقلت
بك. يا ستذهب ولكنك باسًما: فقال
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األبد. إىل موالي جانب إىل سأبقى بحماس: فقلت
… ُمكَرًها أو ُمختاًرا تذهب ة: بِرقَّ فقال

الرش؟ ينترص أن أيمكن موالي، فسألته: جديد، من الشك فخاَمرني بالصمت، ولُذت
من نشهد ال ولكننا ينترص، ال والرش ينهزم، ال الخري يل: ليقول يرجع ثم يغيب فرأيته

الحقيقة. رؤية وبني بيننا يحوالن واملوت والعجز العابرة، اللحظة إال الزمان
عذب: بصوٍت يرتنَّم وراح

قلبي، يف إنك
ابنك؛ غري يعرفك من هناك وليس

علَّمته، الذي فأنت
يدك. قبضة يف واألرض

الحب؛ وهو األسمى ناموسه يف أبًدا يفرِّط فلم لحظًة إيمانه عن يتخلَّ لم أنه وكما
ورجاله حجر، إثر يف حجًرا يتهاوى شيَّده الذي الهرم فيها رأى التي الساعة تلك يف فحتى
املنحوسة الساعة تلك يف حتى وداع، كلمة دون تهجره املحبوبة وزوجته أعدائه، إىل ون ينضمُّ
الذي املرشوع الِعقاب عن حتى ع ترفَّ الذي الرجل ذلك الحقد، أو الكراهية قلبه يعرف لم
دانت الرخاء، عرص يف امللك توىلَّ لقد سيدي، يا انظر والجماد. والحيوان باإلنسان هام
والنساء والجالل بالسعادة ينعم أن شاء ولو ُمطيع، ُمحبٌّ وشعٌب ُمرتامية إمرباطوريٌة له
الرش ُقوى ُمتحديًا للحقيقة، ذاته واهبًا كله، ذلك عن أعرض ولكنه عليه، عزَّت ملا والراحة
الرش قرون ذرت أن بعد يوًما سألته وقد يبتسم. وهو يشء بكل ى فضحَّ والطمع، واألنانية

والسالم؟ الحب عن دفاًعا القوة إىل تلجأ ال لَم موالي، والهمجية:
البطش يف اآلثمة الرغبة إلشباع األعذار انتحال عن امُلجرمون يرتدد ال باسًما: يل فقال

بك. يا منهم ولست الدماء، وسفك
زوجته، أخت نجمت» «موت إىل ميًال مني آنس حينما شخيص عىل عطفه أنىس ولن
الِحدأة ِمثل إنها قائًال: مني الزواج أبت عندما واساني وكيف منها، تزويجي إىل فسعى

فرصتها! تنتظر
فزع رغم بجانبه البقاء عىل مت صمَّ وقد يزد. لم ولكنه قوله، يعنيه عما واستفرست
الحكيم ولكن رع، مري الواحد اإلله كاهن يف ُمصمًما رفيًقا ووجدت للهجرة، كلها املدينة
إلنساٍن جاز ولو حياته، عن دفاًعا به لنا ِقبل ال هجوم لصدِّ نُهاجر إننا يل: وقال قابلني آي

ومعلِّمه! حموه فإني اإلنسان؛ ذلك لكنت جانبه إىل يبقى أن
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شيئًا. األمر من يغريِّ لن بقائي إن الحكيم، أيها فقلت:
يبقى أال رشط تحت بأذًى امللك يَُمس أال عىل الكهنة وبني بيننا االتفاق ينصُّ فقال:

الخدم. من نفر سوى املدينة يف أتباعه من أحد
الساعة. حتى يتمزق زال وما يتمزَّق، وقلبي القافلة إىل االنضمام إىل اضطررت هكذا
أُرضب وأحيانًا لإلله أصيلِّ فأحيانًا الحكيم، موالي قول رغم إيماني يف ينخر الشك زال وما
وقد عيني. ماء يت صفَّ حتى وبكيت أحزاني، تجدَّدت وفاته نبأ بَلغني وملا الصالة. عن
بال أعيش أنا وها غادرة. بوسيلٍة أو بالسحر قتلوه ولكنهم يمت، لم بأنه قلبي ثني حدَّ
والزمن. الكهنة رحمة تحت الواقعة الرائعة مدينتي ِمثل املوت انتظار يف رسور أو هدف
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أمنحتب منها ج تزوَّ املرصي. للعرش صديق أصدق ميتاني ملك تورشاتا ابنة األصل يف هي
ِضمن إخناتون وِرثها ثم عرشة، الخامسة يف وهي الستني يف وهو األخرية، أيامه يف الثالث
من ثالثمائة مع طيبة بشمال قرص يف اليوم تعيش وهي العرش. اعتالئه عند أبيه حريم
جمال ذات الرابعة الحلقة يف محب. حور من توصية عىل ِبناءً استقبلتني وقد العبيد.
م املطعَّ األبنوس من كريس عىل تجلس وهي فاخرة حجرٍة يف ولقيتها وعظمة، وكربياء ُمثري
الثالث أمنحتب امللك عارشت قائلًة: قصتها تروي وراحت بابتسامة عتني شجَّ بالذهب.
تبوَّأت كيف تيى، العظمى للملكة وعِجبت والِحقد. بالَغرية مشحون جوٍّ يف قصرية، فرتًة
العظيم امللك أبي حريم يف بالخدمة يُقمن ممن ِمثلها عرشاٌت يوجد حني عىل الرفيع، مركزها
قبيح هزيل مخلوق أي الحديقة، يف أراه كنت الذي العهد ويل ملنظر أكثر وعِجبت تورشاتا.
بأنني الحاقدون فاتَّهمني األب، امللك صحة وساءت العطف. يُثري مما أكثر االحتقار يُثري
الليلة منذ ن املتغضِّ وجهه صفحة يف القريبة النهاية قرأت أني والحق ذلك، عن املسئولة
أبيه مع الحياة إن لنفيس وقلت الحقري؟! الصبي ذاك قريبًا يرثني هل أفكِّر؛ ورحت األوىل،
الحديث كان ما وكثريًا وصحته. تُناقضسنه حيوية وذو ومِرح عظيم فهو أفضل؛ العجوز
وعدم والغناء، كالرسم النسائية بالفنون بولعه فنتندَّر الحريم، يف العهد ويل حول يدور
وما الديني هوسه عن أخباره ووافتنا النساء. يف امُلريب وزهده للعرش، الواضحة لياقته
األخبار وكانت ومخاوف. قلق من الكهنة بني أثاره وما لوالَديه، متاعب من ذلك يُحِدثه
إال الدولة، شئون عىل تُغطي اليومية النساء فهموم وجداننا؛ يف تنغرز أن دون بنا تطوف
الحقري املخلوق واعتىل بها. لنا طاقة ال طقوًسا علينا وفرض األعماق، هزَّ الذي امللك موت
رعايته علينا وأسبغ أبيه. حريم إليه وآل أبيه، حياة يف تزوَّجها التي ونفرتيتي هو العرش
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األمم شتى من اآلتيات النساء بني شاع حتى منا يقرتب لم ولكنه ُمستأنسة، حيواناٌت كأننا
الوبيلة؟ الدينية معاركه عن ويكفُّ بنا يهتمُّ ال ملاذا امرأة: وتساءلت والشذوذ. االنحالل

… الُهراء بذاك نفسه شغل ما يستطيع كان لو أخرى: فأجابتها
والتعارف. للتحية الحريم تزور أن فقرَّرت نفرتيتي، قلب يف الَغرية دبَّت فقد ذلك ومع
ذاع ملا وذلك قرب؛ عن أنا تراني أن وهو الزيارة، وراء الحقيقي الباعَث امرأة كل نت وخمَّ
الجمال، يف وتُنافسها العمر، يف تُماثلها التي الوحيدة كنت وشبابي. جمايل عن القرص يف
يُدعى الشعب من رجل ابنة أنها حني عىل ملك كريمة إنني إذ األصل؛ يف عليها وتتفوق
إىل االنضمام إىل باَدر من وأول امللك، أمام الجديد بالدين إيمانه أعلن من أول كان آي،
وحيَّتنا الجواري، من ني بنيصفَّ الجديدة امللكة جاءتنا بالغروب. شمسه آذنت عندما أعدائه
بنظرٍة ثقبتني — األخري وكان — دوري جاء وعندما الحريم، يف ألقدميتنا تبًعا امرأًة امرأًة
أجل من وجهها؛ ماء يف الركود تجىلَّ حتى مًعا، وتحدٍّ أدب يف أمامها فمثلت ُمستطلعة،
حريمه، نحو «واجبه» إىل الهزيل امللك ابنها نبَّهت عندما تيى الوالدة امللكة عىل حنقت ذلك

تورشاتا. الصديق امللك ابنة تادوخيبا وخاصًة
فقرَّر املحبوبة أمه إلرادة امللك أذعن حينما غضبًا واشتعلت لها، تدخُّ لها تغفر لم
عاريًة بالذهب، م املطعَّ رسيري فوق حجرتي يف انتظرته التقاليد تقيض وكما زيارتي.
وسطه، تطوِّق قصرية وزرٍة من إال عاٍر ِشبه وأقبل محاسني. من حسنًا ُمخفية غري تماًما،
أيُسعدك وهمسُمتسائًال: طبيعي، غري بهدوءٍ مجلًَّال ة رقَّ يف باسًما فجلسعىلطرفالرسير

وليًدا؟ يل تُنجبي أن
موالي! يا الواجب إنه تقزُّزي: أغالب وأنا فقلت

واألخري. األول واجبي فهو الحب؛ عن أبحث إني وهمس: بائسة نظرٌة عينَيه يف فحارت
موالي؟ يا حب عن يفَّ ترغب وهل بجرأة: فسألته

عليك! ال وقال: بعطف يدي ظهر فربَّت
أن النساء فظنَّ ألحد، الليلة برس أبُح ولم جاء. كما الُغرفة غاَدر ثم جبيني ولثم
امُلضطرمة األفئدة نريان فلَفحتنا األيام وكرَّت األقل. عىل امللك قلب خِرستنصف قد نفرتيتي
وسِعد آتون، أخت إىل انتقلنا سنواٍت وبعد جديدة. مدينة ببناء القرار صدر حتى الخارج يف
وملا للشذوذ، دافعة َمهينة، ُمحتملة غري حياة ملمارسة جناح يف ونبذنا حولنا، من جميع
والنساء، الجنود بني الفسق انترش العقاب، ال بالحب الخطايا يُعالج األبله امللك أن عرف
الصالة إىل النساء واستبقت األقاليم، يف الجديد دينه ينرش امللك وراح القيم. جميع وأُهدرت
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من ًة أمَّ ن كوَّ وأنه مؤمنني، بال دين أنه إيلَّ ُخيِّل حتى حقيقي، إيمان بغري الواحد لإلله
الكبري الكون لهذا يكون أن ر أتصوَّ ولم واملال. والجاه املناصب إىل والطموحني امُلنافقني
إلٍه إىل حاجة يف إنساني نشاط وكل بشئونها، يُعنى إلٍه إىل حاجة يف مدينة كل إن واحد! إلٌه
تربيته، تُحسن لم طفل هذيان إنه الحب؟ الناسعىل بني املعاملة تقوم وكيف فيه. ُمتمرس
محلَّ فحلَّ بإنشادها، زوجته ترتنَّم ثم ِشعره، الجموع عىل يُلقي وكان به. أمه ولع وأفسده
أن بد ال وكان الفراعنة. هيبة وتالشت وامُلطربني، الشعراء من جوَّالة ِفرقٌة املعبود العرش
داخل يف املصائب وتتابعت بفجر، يؤِذن ال طويل ليل ِمثل األحزان فجاءت وقع، ما يقع
طلب يف الرُّسل يبعث وهو وحده امُلخِلص جاُع الشُّ أبي وصمد اإلمرباطورية، يف كما البالد
به الظن أناٌس وأحسن أبله. ملٍك عن دفاًعا امليدان يف بدمه ًجا مرضَّ سقط حتى النجدة
مخلوًقا كان أنه فهي الحقيقة أما العرش. فوق بإجالسه القدر أخطأ نبيًال شاعًرا فحِسبوه
الهوان، إىل الناس فجرَّ والهوان، بالنقص الشعور يؤرِّقه أنثى، هو وال ذكر هو ال غريبًا،
وضيَّع وطنه فمزَّق والفساد، والحقد البغضاء القلوب يف أشعل ولكنه الحب، شعار وأعلن
غريزتها ولتُشبع بالسلطة، لتستأثر نفرتيتي الداهية املرأة جنونه يف وجارته إمرباطوريته.
صورة أجمل يشكِّالن وزوجها بأنها الجميع أقنعت وقد الرجال. أحضان بني الفاجرة
األقاليم. لقاءات ويف آتون أخت شوارع يف الجموع أمام الُقبل يتبادالن كانا والوفاء، للحب
وما اإلطالق، عىل زوجية عالقٌة بينهما تُقم لم أنه كافًة القرص نساء به يؤمن الذي والحق
محب حور والقائد بك املثال مع النزوات ُمتعدد حبها وماَرست يُقيمها، أن بوسعه كان
لم بأنه الجواري بعض تهامس قد بل الست، بناتها أنجبت ومنهم وغريهم، ماي والقائد

… تيى! امللكة أمه مع إال جنسية عالقًة يُمارس
وُعِرف واصلت: ثم الذهول، آي من وجهي يف ارتسم ما تُالحظ وهي بالصمت والذت
مع الجنس يستطع لم إنه بنتًا، منها أنجب أنه أيًضا وُعِرف فيها، شك ال كحقيقة ذلك بيننا
نفرتيتي، عن ذلك يِغب ولم العني، رؤية الفعل رأت بأنها جارية من أكثر وشِهدت غريها،
أن يتصوَّرون ال كثريين أن املشكلة العمر. مدى عىل مريرة كراهيًة املرأتان تبادلت وبسببه
الحقيقة لكنها له، وزن ال تافه هزيٍل كائٍن عن ض يتمخَّ أن يمكن الدنيا زلزل الذي الرجل
فرًدا ملىض التاريخ يف أرسة ألعظم الوريث كان أنه ولوال ل. تُسجَّ وأن تُعَرف أن يجب التي
يستطيع أن غرابة وال بيان، الصِّ به وتعبث فيه، من العته ريق ق يتدفَّ طيبة ة أزقَّ يف حقريًا
عينَيه يف راقت نفرتيتي أن ولوال إمرباطورية! يخرِّب أن — العرش عىل جلس إذا — معتوه

امُلحرتفات. طيبة عاهرات من عاهرًة إال كانت ملا
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الغرق، عىل امُلوِشكة السفينة إلنقاذ آتون أخت األم امللكة زارت بقليٍل النهاية وُقبيل
بأنها العجوز اتهام عن الشابَّة امللكة ع تتورَّ ولم نفرتيتي، وبني بينها احتدَّ النِّقاش ولكن
وعشيقته أمه عن وداَفع االتهام، لذلك حِزن إخناتون ولكن العرش، أعداء مع ُمتواطئة
فهجرته الحِرجة، اللحظة يف وانتقمت أعماقها، يف له تها وأرسَّ نفرتيتي فغِضبت حارٍّا، دفاًعا
الدولة يف موضًعا لها لتجد الكهنة اسرتضاء وحاولت عنه، َ التخيلِّ رجاله يقرِّر أن قبل فجأًة
بالنِّعال، َمسعاها وطئوا ولكنهم آمون، عنخ لتوت زوجة تكون أن طمحت وربما الجديدة،

إربًا. ملزَّقوها محب حور القديم عشيقها نفوذ ولوال
املعتوه قصة هي هذه قائلًة: حديثها ختمت ثم بازدراء، تبتسم وهي تادوخيبا صمتت

الَخرقاء! وديانته
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املارق خدمت ولكنني واالنتهازيني، امُلنافقني قافلة إىل أنضمَّ ولم قط، آمون بإلهي أكفر لم
الرضورة. عند الضاربة ويده القرص، يف اليِقظة عينه ألكون األكرب آمون كاهن مع باالتفاق
التي النفاق تهمة نفسه عن دافًعا إخناتون عهد يف الرسائل وزير توتو باَدرني هكذا
الكاهن وظيفة يشغل حيث باملعبد مقصورته يف قابلته وقد إخناتون. رجال فوق تحلِّق
ريَّان دين رجل وهو الثالث. أمنحتب عهد يف شغلها كما آمون عنخ توت عهد يف املرتل
املأساة. عن ره تصوُّ يُعطيني راح تردُّد ودون األعصاب. عنيف العيننَي، جاحظ الوجه،
اختار حني إال الَخَور إليها يتسلل فلم العظام، بملوكها العريقة األرسة هذه امتازت قال:
األرعن الوريث ذلك له فاستعارت شعبية، أرسٍة من العرش يف رشيكته الثالث أمنحتب
آلمون عرفوا جديدة. سياسًة — آمون كهنة نحن — معنا الِعظام امللوك اتبع وقد املخبول.
األخرى اآللهة كهنة أوَلوا نفسه الوقت ويف اآللهة، لجميع كبريًا به وآمنوا وفضله، قدره
من يُضاعف توازنًا الكهنة بقيَّة وبني بيننا وليُقيموا الجميع، إخالص ليضمنوا رعاياتهم؛
بنا تبلُغ لم ولكنها نفوسنا، يف هًوى السياسة تلك تُصادف ولم واستقالله. العرش قوة
الطريق وجد املارق العرش ويل وملا مركزنا. سموِّ من تنَل ولم االعرتاض، أو االستياء حد
ولكن وأجداده، آبائه بمنهج ُملتزًما بسالم فيه يسري أن املمكن من وكان واضًحا، أمامه
الحكمة، أو القوة يف سابقيه من كأحد يُكن لم الكارثة. فكانت أسد أنها مت توهَّ الخنفساء
أذلَّه ملن إال يُتاح ال ما والخبث املكر من أُوتي ولكنه وأنوثته، وقبحه بضعفه واعيًا وكان
وحده، امللك وجه له ليخلَو الكهنة جميع من يتخلَّص أن فقرَّر الحقد، وأحرقه الضعف
لطموحه. ِقناًعا يتَّخذه وهميٍّا إلًها إال رشيك دون بالعبادة يستأثر إلًها نفسه ب ينصِّ ثم
حكاية عرفنا حتى الصغري، سنه ُقواه تُفوق الذي الصبي معجزات عن أنباء تبلُغنا ومضت



الحقيقة يف العائش

إنها األكرب: للكاهن يومها وقلت اآللهة. بجميع الكفر إىل ودعاه له تجىلَّ الذي الجديد اإلله
مهدها. يف تُقتَل أن ويجب مؤامرة،

فال الغالم أما آي، والحكيم تيى امللكة أتَّهم إني فقلت: مؤامرة، بأنها يسلِّم ال أنه وبدا
عليه. مسئولية

الخطأ مسئولية ولكنها املسئولية، من جانب من امللكة أُعفي ال األكرب: الكاهن فقال
… انزعاًجا عنا يقلُّ ال أنه يل توكَّد فقد آي أما التقدير، يف

قد كائن ِحياَل فنحن إذن فقلت: الخطأ، من معصوم فهو تصديقه؛ إال يسعني ولم
فوًرا. اغتياله فيجب الرش، إله ست روح فيه حلَّت

… وامللكة امللك يَدي من بعُد يُفلت لم األمر الكاهن: فقال
ًدا: مردِّ إلهي أدعو وجعلت غاليًا. تردُّدنا ثمن سندفع بأننا وآمنت

الصامتني، سيِّد أنت آمون يا
الفقري. صوت عىل يأتي الذي

ِمحنتي يف ناديتك عندما
لتخلِّصني. جئت

أنت إنك طيبة سيد يا آمون يا
فيل. السُّ العالم يف من تخلِّص الذي

إنسان ناداك إذا
بعيد. من تحرض الذي أنت فإنك

اإلمرباطورية، يف األمري رحلة قبل؛ من سِمعتها كما التاريخية الحوادث يل ومىضيرسد
العرش. اعتالؤه عودته،

الجديدة. الدولة يف مراكزهم ءوا ليتبوَّ يَديه بني بدينه إيمانهم الرجال أعلن معلًِّقا: قال وهنا
عذر وال األرض، ويُهلك ه ُسمَّ ينُفث أن الخبيث للمكر فأتاحوا كرامة، بال الجميع سقط لقد
ال األكرب: للكاهن قلت خراب. من بنا حلَّ عما جميًعا مسئولون فهم خيانتهم؛ عن لهم
وناخت محب وحور وآي واملارقة املارق وقتل آتون أخت اجتياح يجب عقاب، بال جريمة

… وبك
الخراب. من مزيًدا يحتمل ال الوطن فقال:

آمون. برضا لنحظى دم من بد ال بإرصار: فقلت

52



توتو

إلهي. يُريض بما أدري إني فقال:
تكرِّس الِعقاب من تُفلت التي الجريمة بأن أومن فإني بالحنَق؛ يغيل وباطني فصمت
وشدَّ الجرائم. من املزيد الرتكاب وتُمهد اإللهية، العدالة يف الثقة وتُزعزع الناس، بني اإلثم
كيف أحدهم، كأنه فاء الرشُّ بني يعمل أو آمنة، بعزلٍة يَنَعم وهو أحدهم أرى أن يسوءني ما

بنا؟! الخراب إلحاق يف شاَرك ملن األمان ر نوفِّ

نرش يف االنغماس الجديدة، املدينة إىل االنتقال آتون، أخت بناء لألحداث؛ رسده وواَصل
الدعوة.

أكثر حقيقته عىل فعرفته هذيانه، كاآلخرين ى وأتلقَّ رحابه، يف أعمل منه، قريبًا بتُّ قال:
فكانت الفراعنة، عرش جلسعىل ولكنه ُمطربًا، أو شاعًرا يكون أن يمكن كان قبل. ذي من
أراد بالسيادة. يستأثر وأن ودهاء، بمكر امَلهني ضعفه يتجاوز أن البدء منذ قرَّر الكارثة.
ُملَهًما يُكن لم األقوى.» فإنني العسكرية ومهارتك قوتك «رغم الثالث: لتحتمس يقول أن
مكر من قدر بأكرب حِظي ولكنه اآلخر، البعض ظن كما مجنونًا وال البعض، اعتقد كما
فعاش هواه، عىل الدنيا يخلق أن يستطيع أنه تخيَّل دوره. تمثيل فأجاد الُخبثاء، الضعفاء
وتقاليدها قوانينها لها خلق دنيا بالواقع، تربطها رابطة ال وصنعه خلقه من دنيا يف
من النفوس؛ عىل وسيطرته العرش سحر عىل ُمعتمًدا عليها إلًها نفسه ونصب وأناسها،
والعدو والتمرُّد الفساد واجتاحه الواقع، مع حقيقي ِصدام أول لدى تالىشسحره ذلك أجل
واألقوال. األفعال خوارق من تُثمر وما وحيه ساعات عن الحديث وكثر الُجبناء. عنه وفرَّ
االنفعال من حال تتلبَّسه كانت خلوته. يف الرسائل عليه أعرض وأنا بعضها شِهدت وقد
أطراٍف مع غامضًة كلماٍت ويتبادل املجهول، يف غائًصا الوعي حافة من فيخرج امُلفتَعل،
أختلس وكنت أبًدا. يخذله لن الذي إلهه عن ثنا فيحدِّ وعيه إىل ُرويًدا يعود ثم مرئية، غري
يصدِّقون ا حقٍّ هل وأتساءل: وناخت، محب وحور آي أمثال من الدُّهاة وجوه من نظرات
كل لينال بتصديقه تظاهروا لقد ، كالَّ … األُنثوي؟! ُخبثه عليهم جاز ا حقٍّ هل … املهزلة؟

والجنوب. الشمال من املوت تهدَّدهم حني إال أنفسهم عن كشفوا وما مأربه،

تحرُّش اإلمرباطورية، تمرُّد الناس، عذاب املوظفني، فساد األحداث؛ انقالب عن وحدَّثني
تورشاتا. َمرصع بالحدود، الحيثيني
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من والدين الدنيا ألُنقذ اغتياله يف ا جادٍّ ففكَّرت البالد، عىل الخوف من فيضان أغرَقني قال:
يف ً مخبأ له ت ويرسَّ الرشوق، قبل خلوته يف لقتله ع تطوَّ من عىل عناء كبرِي بال وعثرت ه. رشِّ
الرشطة، رئيس محو األخرية اللحظة يف أدركه أن لوال مهمته يف ينجح الرجل وكاد الحديقة،
ولكنه بالسحر، كثريًا واستعنت األبد. إىل اآللهة لعنة بذلك واستحقَّ قاتلة، برضبٍة فعاَجله

امُلضاد. السحر إىل يلجأ كان الخبيث ولعل البالد، حظ سوء من الهدف يُِصب لم

اللقاء آتون، ألخت تيى امللكة زيارة األقاليم؛ يف التمرُّد انتشار من ذلك تال ما وروى
إخناتون. ورجال آمون كاهن بني التاريخي

آمون عنخ توت اختيار يف الكهنة بتفكري وعِلم رجاله، من املاكر الخبيث يئس وملا قال:
الخاصة، بوسائيل الشاب اغتيال يف نجحت ولكني عرشه، يف معه رع سمنخ أرشك للعرش،
جميع يف ُسمه نفث أن بعد ولكن الرش، فمات نفسها، نفرتيتي باختفاء يتصدَّع بالبناء وإذا
ا حقٍّ له. زوجًة نفرتيتي اختيار إىل قدره ساقه أْن جميًعا حظنا سوء من كان وقد األوصال.
بالطموح، مريضة ِمثله ولكنها الجمال، فائقة العقل، راجحة الشخصية، قوية امرأٌة إنها
وما تُحبُّه، تُكن لم اليقني وعىل وخبثه. مكره الواقع يف وشاركته بدينه، الظاهر يف فآمنت
الدور عىل آخر دليٌل ولعلها امُلطَلقة. والسيادة بالقوة هامت ولكنها ذلك، وسعها يف كان
وعىل عليه تُنثر الذهب هدايا املناسبات يف يتلقى كان الذي آي الداهية به قام الذي الخفي
تعاَمت كيف ولكن قرصه. إىل القدور يف العبيد فيحملها امللكية، فة الرشُّ من تي زوجته
برسالة ا حقٍّ آمنت وهل واإلمرباطورية؟ البالد عىل زوجها سياسة عواقب عن الذكية املرأة
سحر تقدير يف غالت لعلها ولكن أُسيغه، وال ذلك ر أتصوَّ ال أني الحق والسالم؟! الحب
الدفاع. وجيش والسيف الِعقاب عن يُغني الذي السحر أنه مت وتوهَّ الفرعوني، العرش
زوجها، ثقة فتفقد وساوسها تُعلن أن خافت ولكنها مبكِّر، وقٍت يف الخطأ أدركت ولعلها
يغدر أال أخري؛ بأمٍل ُمتعلقًة عنه تخلَّت امللك عن الحاشية تخلَّت وملا للمقادر. فاستسلمت
ولكنه طيبة، يف بقبولها األكرب الكاهن إقناع حاَول محب حور أن وأعتقد ُعشاقها. بها
ُمتجرعًة سجنها يف تتنفس هي زالت وما املارق مات وقد الرفض. عىل وأرصَّ ذلك، رفض

والحرسات. األحزان
يفعل أن استطاع ملا الحيثيني، من عدوٌّ عرشه عىل الثالث أمنحتب خلف الذي أن لو

… اللعني املارق فعل مما أكثر بنا

54



يت

بالقياس صحتها يف ُممتازة الجسم، صغرية عمرها، من السبعني يف آي، الحكيم زوجة هي
تها فتلقَّ نفرتيتي، أم األوىل زوجته موت عِقب آي منها ج تزوَّ وقد امَلحرض. ُحلوة عمرها، إىل
العرش إىل نفرتيتي الحظ رفع وملا نجمت. موت له أنجبت ثم عاَمني، أو عام بنت وهي تي
فعلت ما تُحبها كانت أنها ولوال امللكة». «مربِّية لقب ووهبتها حاشيتها، ِضمن تي اختارت
أب» «امرأة تكن لم وأنها وحبها، برعايتها نفرتيتي أحاطت تي أن عىل يدلُّ ما وهو ذلك،

املألوف. باملعنى
داعي ال قلت: ثم التاريخية، األحداث عن حصلتها التي املعلومات لها رسدت وقد

وراحتك. وقتك عىل حفًظا تعديل أو إضافة لديك يُكن لم إن للتَّكرار
معدودة، مرَّاٍت إال يُخاطبني لم ولعله زوجته، من قربي رغم امللك أُخالط لم تي: فقالت
الذي آي زوجي لسان عن بعيد من الكثري عنه عرفنا وقد أبًدا. القلب تربح ال عذوبته ولكن
أضعاًفا أذهلنا ثم آتون، مع وميله آمون، من موقفه عن سِمعنا ما وأذهلنا لتعليمه. اختري
حبيبتي أما نجمت، موت وابنتي أنا أذهلني أنه الحق الجديد. لإلله اكتشافه عن قيل ما
وذات ذكية، بنٌت إنها بها، أعرِّفك أن ذلك قبل عيلَّ ولكن آخر. موقٌف لها فكان نفرتيتي
قلت حتى بكثري، سنها يفوق ونضجها الدينية، باألرسار وتهيم الجمال تعشق متوثِّبة روح

كاهنًة! ستكون ابنتك أن إيلَّ يُخيَّل آي: لزوجي يوًما
نزاع من الصغريات األخوات بني ينشب ما نجمت موت وبني بينها ينشب وكان
وكانت مرًة، خطأ يف تورَّطت أنها أذكر وال معها، دائًما كان الحق ولكن عابرة، وخصومات
معها خشيت لدرجٍة تعليمها يف تتفوق وكانت الصغري. الكبري يُصالح كما أختها تُصالح
فتميل بإعجاب العهد ويل كلمات تتلقى وجعلت إصالحها. يتعذر ِفعل ردة من ابنتي عىل
كافر. إنه نجمت: موت لها وقالت الواحد. باإلله إيمانها بإعالن تُباغتنا ثم آتون، إىل معه
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اإلله. صوت سمع لقد بيقني: فقالت
كافرة! أيًضا وأنت بها: فصاحت

تغنِّي: وهي نسمعها أن نا يرسُّ كان ما وشدَّ عذب، صوٍت ذات كانت

ألمي؟ أقول عساي ماذا
بالطيور. إليها أرجع يوم فكل
ِشباكي؛ أنصب فلم اليوم أما

ملكني. قد حبك ألن

يطرب أن يريد منا أحد وال الحديقة، يف وحدها الجديد لإلله تغنِّي راحت إيمانها وبعد
شعري: ط أمشِّ وأنا صباح ذات حجرتي عيلَّ اقتحم الذي صوتها أذُكر ولكني لها،

حي، يا
عظيم، يا جميل، يا

الفرح، عمَّ بك
بالنور. الكون وأترع

االحتفال لحضور وُدعينا الجديد. اإلله نشيد فيه يرتدد بيت أول قرصنا كان هكذا
بنتَينا باصطحاب لنا وُسمح العرش، عىل الثالث أمنحتب جلوس عىل عاًما ثالثني بمرور
صفوة أعنُي يف يروقان لعلهما البنتنَي وزيَّنت الفرعوني. بالقرص احتفال لشهود مرة ألول
ُمزرَكش بمعطٍف منكبَيها وطوَّقت فضفاًضا، طويًال ثوبًا منهما كلٌّ فارتَدت الشباب،
قرصنا مساحة عن مساحتها تقلُّ ال قاعة دخلنا ذهبية. سيور ذا صندًال ُمنتعلة قصري،
األمراء من جناَحني بني العرش تصدَّرها حني عىل ين، املدعوِّ ومقاعد باملشاعل مطوَّقًة كله،
بني العبيد ل وتنقَّ العاريات، والراقصات للعازفني فراغ ترامى وذاك هذا وبني واألمريات،
صفوة بني عيني وقلَّبت الفاخرة. واألطعمة واألرشبة املباخر يحملون واملدعوَّات املدعوين
تسرتق األعنُي ورأيت املوهوب، املثال وبك الواعد الضابط محب حور البنتي فتمنَّيت الشباب
عندما خاصًة وماي، وناخت وبك محب حور الحاشية، نخبة من آتيًة نفرتيتي إىل النظرات
حبيبتي رقصت وقد امللكني. رحاب يف ويُغنني لريقصن األرشاف لبنات الفرصة أُتيحت
شاركت الليلة تلك يف لعيل امُلحرتفات. امُلطربات به فاقت عذٍب بصوٍت وغنَّت آرسة، برشاقٍة
نفرتيتي تزوَّجت «إذا قائلًة: نفيس عزَّيت أنني غري الصامتة، غريتها نجمت موت ابنتي

56



تي

اختلست االستطالع حب من وبدافع ُمنافس.» دون نورها وتجىلَّ نجمت، ملوت الجو خال
أعماقها من ُمنجذبًة أراها أن فأدهشني نظراتها، تتَّجه أين ألكتشف نفرتيتي من نظرات
األنثوية ته ورقَّ صورته، غرابة فهالتني نحوه ونظرت العهد! ويل … الروحي معلمها إىل

عمالًقا! حِسبته يل: همست بعينَيها عيناي التقت وملا للدهشة. امُلثرية
إىل ورجعنا القدر. لها يدَّخره بما تحلم تُكن ولم دهشتها، عىل غطَّى انبهارها ولكن

… أمرك فدبِّر آي، يا الُخطاُب بابَنا سيطُرق آي: لزوجي فقلت قرصنا،
مصريه. لكلٍّ ترسم اآللهة املألوف: بهدوئه فقال

… نفرتيتي مقابلة يف ترغب تيى امللكة بقوله: آي فاجأني يوَمني أو يوم مرور وبعد
ذلك؟ يعني ماذا وسألته: الخرب، فأذهلنا

القرص! يف لوظيفة حها سرتشِّ لعلها قال: ثم مليٍّا فتفكَّر
شك! وال أشياء تعرف ولكنك –

العظمى! امللكة رأس يف يدور ما بمعرفة كيف فقال:
… برعايته آمون فليُباركك لها: وقلت امللوك، لقاء يف املتَّبَعة اآلداب أصول نها يلقِّ وأخذ

… رعايته الواحد اإلله أسأل إني بثبات: فقالت
امللكة. حرضة يف بحماقة تتفوَّهي أن حذاِر بحزم: آي بها فهتف

البكاء، يف وأجهشت بذراعها فطوَّقتني االنفعال، شديدة ورجعت نفرتيتي. وذهبت
العهد! لويل زوجًة امللكة اختارتها فقال: آي أما

واملنافسة. الَغرية فوق نفرتيتي حبيبتي به سَمت عصًفا، بأفئدتنا الخرب عصف
بجناَحيه حظها أظلَّنا لقد املالكة. األرسة إىل منه لننُفذ السعيد الحظ باب لنا تفتح هي ها
موت فعلت وكذلك قلبي، أعماق من هنَّأتها ذلك أجل من الجميع؛ فوق بنا وحلَّق العريضني،
أُتابعها لم تأثُّري شدة ومن العظمى، امللكة وبني بينها دار عما ثنا تحدِّ وراحت نجمت.
التي بالنتيجة قيس إذا الحديث أهمية وما منه، أثارة اليوم ذاكرتي وليسيف عة، املتوقَّ ة قَّ بالدِّ
أمنحتب امللك زفاف ذكرى امُلخَرضمني ذاكرة إىل أعاد رائع حفٍل يف الزواج وتم إليها؟ انتهى
لها، الخاصة املربِّية لوظيفة حبيبتي واختارتني املالكة، األرسة ِضمن جميًعا وِرصنا الثالث.
َوحدًة واألمري نفرتيتي صارت وبالزواج مبارشًة! األمريات مركز ييل القرص يف مركز وهو
النهاية قبل ما إىل واألحزان األفراح شاَركته وقد املوت. إال نصَفيها بني يُفرق وال تتجزَّأ، ال
رسالته حمل وشاَركته للعرش، ُخلقت امرأة بمهارة ملكه شئون له ودبَّرت بساعات،
بكل عظيمة ملكًة كانت لقد صدِّقني الواحد. اإلله بعناية ا حقٍّ ُمختارة كاهنٌة كأنها الدينية
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ولعله محنته، ذروة يف لزوجها امُلفاجئ بهجرها عِلمت عندما ُصعقت لذلك الكلمة؛ معنى
لنوبة ُمستسلمًة قدَميها عند وجلست قرصها، يف إليها فهرعت علمي، دون اتخذته قرار أول

… بسالم اذهبي بهدوء: يل وقالت لحايل، تأثَّرت أنها عليها يبُد ولم البكاء. من
رش. أي من للملك وقايًة يذهبون إنهم برجاء: فقلت

بسالم. اذهبي بربود: فكرَّرت
موالتي؟ يا وأنت َحرية: يف فتساءلت

القرص. هذا أُغادر لن ببساطة: فقالت
بسالم. اذهبي آمرة: بنربٍة قاَطعتني ولكنها بالكالم، فهَممت

االختفاء، إىل دفعها فيما طويًال وفكَّرت األرض. وجه عىل امرأة كأتعس وغاَدرتها
بالهرب فالذت وإلهه، امللك هزيمة تشهد أن كِرهت أنها هو واحد، فرٍض إىل إال أهتِد فلم
سعت أنها يف أشكُّ وال الجميع. ذهاب بعد إليه ترجع أن عىل طارئة، يأس لحظة خالل
تسمع سوف القرص. لهجرها آخر تفسري أي تُصدق وال بالقوة. ُمنعت ولكنها ذلك، إىل
علَّمتني لقد هواه. عن ينطق بينما الحق، أنه يؤكِّد بما رجل كل وسيُديل ُمتضاربة، أقواًال
أكان دائًما: أتساءل وأنا يميض الزمن هو وها أحًدا. أُصدق وال أحد يف أثق بأال حياتي
لم فلَم والرحمة، والحب والصدق النُّبل كان امُلحِزنة؟ النهاية تلك يستحقُّ إخناتون موالي
عليه وا انقضُّ ملاذا برحمة؟ ورحمة بحب، وحبٍّا بصدق، وصدًقا بنُبل، نُبًال الناس يُبادله
مطروًحا أعوام منذ املنام يف رأيته ولقد أثيم؟! عدوٌّ كأنه ملكه ويُمزقون يُمزقونه كالوحوش
قتلوه بأنهم قوي شعوٌر عيلَّ فاستحوذ عنقه، يف غائر جرٍح من ينزف والدُم األرض عىل

طبيعية. ميتًة مات أنه كذبًا مدَّعني قتًال
يتكرَّر. ال رجًال عاَرشنا لقد تمتمت: ثم بأًىس، أمامها فيما تنظر وهي وسكتت
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موتنجمت

َمحرضها يف شعرت ذكاء، العسليتني عينَيها من يشعُّ رشيقة، جميلٌة الرابعة، الحلقة بدء يف
يف وتُقيم نفرتيتي، وأخت وتي آي ابنة وهي تُعَرب. أن يمكن ال وبينها بيني مسافة بوجود
كثرة رغم تتزوج لم أنها وهو حياتها، يف رابض لغٌز وثَمة آي. قرص يف بها خاص جناٍح
نُشارك أن لنا ُقدِّر تقول: أنشأت حتى أوراقي وأبسط يَديها بني أجلس ِكدت وما ُخطابها.
أخباره إلينا أبي فحمل له، ُمعلًما آي الحكيم أبي اختري فقد املارق؛ إخناتون مأساة يف
شعوري ِصدق األيام أثبتت ثم عقله، واتَّهمت الظن، به أسأت األمر أول ومن وأفكاره،
تُحبُّ كانت له. أُدَهش فلم أنا أما األرسة، له ُدهشت آخر موقٌف لنفرتيتي وكان وتفكريي.
أجل املناقشات. عواصف حولها من تُثري أن وتودُّ ُمفتَعلة، بتحدياٍت األنظار تلفت أن دائًما
وتفضيله آتون بعبادة أغراها ما هذا ُمخِلصة، وال صادقًة تكن لم ولكنها ذكية، كانت
وقد قبل. من عنه نسمع لم بإله واإليمان اآللهة بجميع للكفر أخريًا دعاها وما آمون، عىل

بإلهه. مؤمنة أنني العهد ويلَّ أبي يا أبلِْغ ألبي: تقول وهي مرًة سِمعتها
العواقب! تقدِّرين وال نفرتيتي يا حمقاء إنك ُمتجهًما: أبي لها فقال

حيٍّا بآلهتي إيماني بقي لقد جميًعا. بنا اللعنة تحلَّ أن أخاف تجديفها بسبب وكنت
أن وبقصد امللكية، لألرسة النتمائي الجديد باإلله إيماني أعلنت أجل يتزعزع. ال قلبي يف
يُهن لم بآلهتي إيماني ولكن املقدَّسة، آلهتي عن دفاًعا الجديد موقعي يف أستطيعه ما أبذل
فعِجبت العرش، للجلوسعىل الثالثيني العيد حفل يف مرة ألول املارق أرى أن يل وأُتيح قط.
لذلك والقبح؛ الُهزال بني الجامعة امُلتنافرة وبنيصورته امُلنحرفة أفكاره بني الخارق للشبه
وملكته املارق قلبَي بني جمع الذي النبيل الحب عن تسمع قد ما الِجد مأخذ تأخذ فال
ألشواقها، كفتًى به حلمت الذي املثال وأعرف املعرفة، حق أعرفها فإني نفرتيتي؛ العظمى
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وكانا ذكر. ونصٌف أنثى نصٌف ُخِلق الذي العاجز القبيح الهزيل للفتى بِصلة يمتُّ ال إنه
يف فعاشت هي وأما الجنون، يف يعيش فكان هو أما الحقيقة، يف يعيشان أنهما يزعمان
الدفينة طبيعتها غلبتها الحفل ويف والسلطان. العرش سوى تحب ولم والخديعة، الكذب
ولكنه محب، حور حول ِشباكها ورَمت ُمحرتفة، امرأٌة كأنها حياء بال جمالها عن فأعلنت
للرقص األرشاف بنات نحن ُدعينا وملا امُلبتذَالت. النساء من النوع لذلك يكرتث يُكن لم

لفرعون: هة موجَّ أغنيًة واخرتت احتشام، يف فرقصت أنا قمت والغناء،

الجوع. فينتهي بع كالشِّ تجيء أنت

الُعري. فينتهي كالثياب تجيء أنت
َهوجاء. عاصفٍة بعد الهادئة كالسماء أنت

الربد. أصابه ملن الدفء تُعطي

الفاسقني، استحسان رسقت ولكنها الداعرة، برقصتها الجميع أذهلت فقد نفرتيتي أما
فغنَّت: خليعة أغنيًة اختارت ثم أكثَرهم! وما

صحتك، يف
تثَميل، حتى ارشبي

بالرسور. ذرًعا تضيقي وال
الفخ، ونصبت حرضت لقد

سويٍّا الفخ لنفتح
بمفردنا. مًعا وأنت أنا

هناك! معي تكون أن أجمَل ما

البنت هذه أجدَر «ما امُلحرتفات: املغنِّيات وتهاَمست أمي. وتلعثمت ذقنه أبي ونكس
حور الصباح يف بابَنا يطُرق بأن تحلم وهي الليل آخر قرصنا إىل ورجعنا معنا!» تغنَِّي أن
واإلمرباطورية. ملرص تُعدُّها كانت إذ أخرى؛ مفاجأًة لنا تُعدُّ كانت األقدار ولكن محب،
أال ألمي: وقلت العهد. لويلِّ زوجًة ورجعت العظمى، امللكة تيى مقابلة إىل املاكرة ُدعيت
لذلك أهمية ال أمي: يل فقالت ملكي؟ دم ذات أمريٍة من بالزواج عادًة رشعيته فرعون يدعم
البنه الشعب بنات من عروس اختيار عىل واَفق وقد ُمسيطرة، قوة صاحب فرعون كان إذا

لنفسه. اختار أن سبق كما
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ولكن منها، أفضل أنك شك ال نجمت، موت يا عاقلة ُكوني أذني: يف هامسًة وقبَّلتني
بقدر عليك ستُقِبل الدنيا وبأن األمريات، من ستصريين بأنك فاقنعي الحظ، مع لنا حيلة ال

ألختك! إخالص من تُبدين ما
واإلخالص. الكرامة عىل املحافظة مع الحكمة سأتبع ووضوح: برصاحة لها فقلت

نفرتيتي إىل خَلوت وملا املستقيم. خطه عن أنحرف ولم دائًما، عليه حرصت ما وهو
ا؟ حقٍّ لعينَيك راَق هل سألتها:

نجمت؟ موت يا تعنني من ُمتغابيًة: تساءلت أنها إال أعني من أدركت أنها ومع
امُلقِبل! زوجك –

الرجال! بني ُمعجزة إنه بحماس: فقالت
كزوج؟ كذلك أهو بعناد: فسألتها

والزوج! الكاهن بني الفصل يمكن ال بغموض: فأجابت
يُعجزها ولن وكاهنة، ملكًة العرش تُقاسمه سوف عادًة. أقرؤها كما أفكارها وقرأت
طمأنينة، بكل ذلك ماَرست وقد والحياة. للحب امُلتعطشة عواطفها يُشبع بمن تظفر أن
الِعقاب ورفض الحب عىل االعتماد يف امُلعلنة بسياسته الئذًة بعجزه، ضمريها أمام ُمعتذرًة
عجزه يل توكَّد وقد ُمعاونيه. من الفاسدين كسائر انتقاًما جانبه من تخَش فلم والعنف،
عن تخفى التي الحقائق يعرفون هناك بحريمه. اليومية اتصاالتي خالل من وشذوذه
بينه اآلثمة العالقة رس فضحوا وهنا بعجزه، تندَّروا هناك الدولة. رجال من املقرَّبني أقرب
ابنة. له أنجبت التي الوحيدة واملرأة حضنها، يف عجزه عرب التي الوحيدة املرأة أمه؛ وبني
تميض بالدي أن لديَّ ثبت ذلك أجل من تاريخها؛ مدى عىل بالدنا تعرفه لم شذوذ وذاك
الثالث، أمنحتب ومات يكون. حيث الحق مع أقف أن ضمريي وعاَهدت أسود. مصرٍي نحو
إىل انتقلنا ثم طيبة، يف كئيبة أياًما وِعشنا تيى. مكان ُعظمى ملكًة العرش نفرتيتي وتبوَّأت
ورخاء، ونرص رسور أيام الزمان من واستقبلنا اإلنسان. عرفها مدينة أجمل آتون؛ أخت
النجاح أسباب له دت ومهَّ أوقافها، ويُصادر وجودها يُلغي فرتكته للمارق، اآللهة وأمهلت
يف الخيالية ولرسالته الجديد لإلله تقرَّر قد امُلبني الفوز أن الجاهل ظن حتى والرسور،
بها؟ حاق ِلما تغضب ال لها ما اآللهة؟ أين ثالث: معنا وليس ألمي وقلت والسالم. الحب

نجمت! موت يا الجديد اإلله ِصدق عىل شاهد ذلك تقول: بأمي وإذا
الشك إىل سبيل ال تُرشق أخرى دنيا وأن تغُرب، دنيا أن إيلَّ وُخيِّل بذهول، فرمقتها
الداخل ُمكتسحًة األحزان عواصف وزمجرت ويتالىش، ينقشع أخذ الحلم ليل ولكن فيها،

أنيابه. عن يكرشِّ آمون هو ها ألبي: قلت الدهر نا عضَّ وكلما مًعا. والخارج
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الحاقدين! الكهنة أقوال تردِّدي ال يل: فيقول
الظروف؟ هذه يف واجبك عن أبي يا ثني حدِّ له: فأقول

نجمت! موت يا بواجبي يذكِّرني من إىل حاجة يف لست باستياء: فيقول
عرشك؟ عن للدفاع شيئًا تفعلني أال نفرتيتي: سألت ومرًة

الواحد. اإلله عرش خدمة يف نفنى نحن عيلَّ: يُجز لم بحماس يل فقالت
حذَّرت إذا تخىش كانت حياتها. يف الحقيقي اإلخالص تعرف ولم ُمخِلصة، تُكن لم
خالل ومن وكاهنة. ملكًة أخرى امرأًة فيختار منها الثقة ينزع أن عناده مغبَّة من زوجها
بيننا الحوار فاستمرَّ الرسائل، وزير توتو إخالص اكتشفت الرجال مع الحِذرة محاوالتي
أليمًة تجربًة وكانت األكرب. آمون كاهن وبني بيني الوسيط كان ثم تماًما، تَكاَشفنا حتى
للبالد الوالء وبني الجديدة إخاليصألرستي بني أختار أن عيلَّ كان شديد. بعذاٍب ُخضتها
اآلخر، املعسكر إىل انضممت هكذا وعذابًا. أمًلا اختياري ثمن دفعت أن بعُد واخرتت واآللهة،
األكرب الكاهن يوًما: توتو يل وقال األرسية. وسعادتي الشخصية مصلحتي عن ُمعِرضًة

إلينا! امللكة لضمِّ بالسعي يُطالبك
عن جنونًا تقلُّ ال وجدتها ولكني به، أُكلَّف أن قبل من ذلك إىل سعيت لقد له: فقلت

املارق.
عىل ليُلقَي بنفسه جاء ثم آتون، أخت إىل تيى امللكة الكاهن أرسل ذلك عىل وِبناءً
إنذار، دون عليهم االنقضاض يقرتح كان ذلك! توتو عاَرض ما وشدَّ األخري. إنذاره الرجال
حور أضمَّ أن أودُّ وكنت املارقة. املدينة يف النار وإشعال األغالل، يف جميًعا ووضعهم
بالصالبة دائًما وُعِرف املدينة، يف الحقيقية القوة صاحب فهو إلينا؛ الحرس قائد محب
يُخفيه الرأي يف اتفاًقا منه آنَست وبينه بيني دارت التي األحاديث خالل ومن واالستقامة.
نُعيد أن علينا له: قلت األهلية الحرب نُذُر األفق يف الحت وملا املتبادلة. الثقة وافتقاد الحذر

مواقفنا. يف النظر
رماًدا. وتصري مرصتحرتق نرتك أن يمكن ال برصاحة: فقلت ُمتسائلة، بنظرٍة فرَمقني

ذلك؟ يف امللكة أختك تُفاتحي ألم بدهاء: فسألني
امللك! عن جنونًا تقلُّ ال إنها أذهلته: برصاحٍة فقلت

تقرتحني؟ ماذا باهتمام: فسألني
… البالد إلنقاذ ُمباح يشء كل بِحدَّة: فقلت
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املايض، يف لبالدنا الهكسوس غزو فاقت مأساة نهاية عرفتها؛ التي النهاية كانت ثم
ممارسة يف التقليدية العرش قدسية ُمستغالٍّ العرش عىل مجنون جلوس خلقها مأساة
ولكنها ودهاء، ذكاء من به ت ُخصَّ ِلما ذنبه؛ من أثقل نفرتيتي ذنب أن يف شك وال نزواته.
الظاهر يف ُمنضمًة الحال، يف هجرته املجد عنه توىلَّ فلما وطموحها، بذاتها إال تهتم لم
أحد، عىل تنطِل لم ِحيلتها ولكن الجديد، العرش تدعم ملكًة نفسها حًة مرشِّ أعدائه، إىل

والندم. العذاب لتجرتَّ ُمظلمة وحدٍة يف فانقربت
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يف يعيش ملأساة، عنوانًا تصلُح حزينة نظرٍة ذو نحيل، خمري، أسمر الرابعة، الحلقة يف
مدينة يف الواحد، لإلله األكرب الكاهن يوًما كان الذي ذلك خادم، أو رفيق بال صغري، بيٍت
الشمال. إىل يوَمني بمسرية طيبة من َمبعدة عىل دشاشة بلدته يف زرته وقد آتون. أخت النور

التعب؟ هذا م تتجشَّ ولَم باسًما: سألني أبي رسالة قرأ وملا
الحقيقة. ألعرف ببساطة: فقلت

الحقيقة. طالب من واحد فرد ولو يوجد أن حسٌن أًىس: يف رأسه يهزُّ وهو فقال
رفض أن بعد آتون أخت من بالقوة ُحِمل الذي الوحيد الشخص لعيلِّ مىضيقول: ثم
بالكلمة ينطق لم الدهر ولكن املعبد، وتهدَّم اإللهي الصوت سكت وقد مواله، عن َ التخيلِّ

بعد. األخرية
أكون بأن ِصباي يف حظِّي أسعدني يقول: ومىض البُنيتني بعينَيه طويًال إيلَّ ورنا
آتون. وديانة آمون ديانة مًعا ودرسنا الروحية، األمور إىل ِمثله فِملت األمري، حاشية ِضمن
للمألوف. الخارق الرسيع بنضجه وُروِّعت الساحر، بحديثه وأُخذت به ُفتنت كثريين وِمثل
تضنَّ فال رع؛ مري يا أُحبُّك إني يل: فقال أتباعه، قلوب به غزا الذي بقوله باَركني وقد

بحبك. عيلَّ
شاطئ عىل خلوته يل أباح حتى قبل، من عاطفة تبلغ لم حيث قلبي يف حبه فتغلغل
هيئة يف النيل، عىل تُطلُّ القرص، من الغربي الطرف يف خلوة وهي أشاء. وقت أي يف النيل
النضري، العشب من أرضها والنخيل، النبق أشجار بها تُحدق أعمدة أربعة عىل تقوم ِمظلَّة
ينتظر الخلوة إىل فيميض الفجر عند يستيقظ كان ووسادة. خرضاء حصريٌة تتوسطها
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يجيش العذب صوته زال وما الحقول. وراء من البازغ لُقرصها ويتغنَّى الشمس، رشوق
يرتنَّم: وهو املقدَّس البَخور رائحة ِمثل حوايسِّ يف وينترش صدري، يف

السماء، يف النور جبل يف جميًال تسطع إنك
أوًال، عاش من يا الحي آتون يا

الرشقي، النور جبل يف أرشقت إذا إنك
بجمالك. بلد كل مألت
عظيم. إنك جميل، إنك

بلد، كل فوق عاليًا تتألأل إنك
البالد، تضمُّ تك وأشعَّ
خلقته. يشء وكل

األرض. عىل تك أشعَّ ولكن بعيد، إنك

وهو الحديقة يف نتجول ثم األنوار، الصبيح وجهه من وينبثق الوجد، من يذوب وكان
العبادة. يف إال خالص رسوٌر يوجد ال يقول:

أن إال أبي يأبى قائًال: يل تشكَّى مرة وذات صات. منغِّ من تخُل لم حياته أن ذلك
رع! مري يا ُمقاتًال مني يجعل

امِلرآة يف ينظر أو يحز. أمًلا نفسه يف يرتك أن دون الفاشل العسكري تدريبه يمرَّ لم
جمال! وال قوة ال باسًما: ويقول الخالص بالذهب املؤطَّرة

إال منه يربأ لم لعله غائًرا جرًحا وجدانه يف حفر فقد تحتمس األكرب أخيه موت أما
نصبه الذي أخاه بكى ما شدَّ ميكيتاتون. املحبوبة ابنته بموت أشدَّ بجرٍح أُصيب حينما

رع؟ مري يا املوت ما وسألني: الغامضة. لبة الصُّ املوت حقيقة مع لوجه وجًها موته
نفسه آي وال يقول: فعاد بها. يضيق التي التقليدية اإلجابات ُمتحاشيًا بالصمت فلُذت
الوجود هذا إىل يرجع فلن تحتمس أما الغروب، بعد يُرشق وحده الشمس ُقرص يعرف،

أخرى! مرًة
مثل املجهول طريقه ومىضيف والحزن. والقبح الضعف عىل أبدية حربًا أعلن وهكذا
اللون شاحَب ُمِرشق صباح ذات لقيته حتى بجديد، يوم كل بوادره تُنذر الشمس، شعاع
شيئًا الشمس ليست تحيتي: يردَّ أن دون يل فقال الَجنان، ثابت النظرة، مستقر خلوته، يف

رع. مري يا
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الحقيقة إىل استِمع وقال: الحصرية فوق مجلسه إىل فجذبني مقصده، أدرك فلم
كالعروس أنيًسا جليًسا الظالم يل د وتجسَّ خمر، بال الشوق أسكرني أمس ليلة رع. مري يا
الحقيقة بزغت وخيال خيال ألف عرب وهناك الفضاء، يف آرسة نشوٌة بي وحلَّقت امُلتجلية،
فقال األزهار، عبري من أجمل صوٌت إيلَّ وترامى العني، تراه منظر أي من أقوى للفؤاد
ُقوى منها تتسلل التي القوة أنا مني، ليس ما عنه واطرد بأنفايس، قلبك وعاء «امأل يل:
مني قلبك وعاء امأل والرسور، والسالم الحب أنا الحياة، منه تتدفق الذي النبع أنا الوجود،

الكون.» يف للمعذَّبني َمرشبًا ه ويرسِّ
عن تبتعد وال رع، مري يا تَخف ال يل: فقال انبهار، يف رأيس تراجع تألُّقه ة ِشدَّ ومن

السعادة!
نور! من له يا ألهث: وأنا فغمغمت

… الحقيقة يف معي لتعيش تعاَل صافية: بعذوبٍة فقال
األبد. إىل معك إني وقلت: جلستي يف فاعتدلت

ُمعلمي وغدا غريه، إله ال الذي الواحد لإلله كاهن أول صار السعيدة الساعة تلك ومنذ
بإلهك. آمنت له: وقلت النداء. لبُّوا من ورائَد وأستاذي،
معبده. يف كاهن أول ولتُكن أحسنت، بحبور: فقال

فأعلن أيًضا، ج وبالتدرُّ بعد، فيما إال لآللهة يتعرض لم ولكنه لخاصته، إيمانه وأعلن
عىل أما تالية. خطوٍة يف الفقراء عىل أوقافها ع ووزَّ ألغاها ثم أوًال، الزائفة باآللهة كفره
نفرتيتي من ج تزوَّ وقد قرار. صاحب يكون أن والده حكم يف بوسعه يُكن فلم إمارته عهد
إيمانها من به حظِّي أسعده ما أسعد أن غري كربى، سعادًة الزواج فوهبه للعهد، ويلٌّ وهو
عىل موالي عزم وملا الواحد، لإلله األكرب الكاهن مركز تبوَّأت آتون أخت ويف بإلهه. الصادق
البحر. حتى النوبة من الناس عىل قديم نفوٍذ ذات قوًة تتحدى إنك له: قلت املعابد مصادرة
الُخرافات، وينرشون عفاء، الضُّ يستعبدون الون، دجَّ إال الكهنة ما بثقة: يل فقال

… الدنيا بحب ثِملة وقلوبهم مواخري، َمعابدهم األرزاق. وينهبون
بجزء يحظى ال وشجاعة بُنيانه، تهافُت األعنُي عن أخفاها حقيقيًة قوًة فيه فاكتشفت
لكنه يَُحل، ال لغًزا أناس حِسبه وقد الحدود. قائد ماي أو الحرس قائد محب حور منها
حياته فكرَّس اإلله، وأحبَّه إلهه، حب يف فِني لقد الشمس. نور ِمثل يل بالنسبة وضح
لم مواقفه. من موقف وال قراراته من قرار عيلَّ يلتبس فلم جانبًا، بالعواقب ُملقيًا لخدمته
برسالة كه لتمسُّ أُدهش ولم إمرباطوريته، عالم حول املشهورة رحلته يف لسلوكه أُدَهش
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أقرب عنه تخىلَّ عندما األخري ملوقفه أُدهش ولم الظروف، أحرج يف حتى والسالم الحب
به؛ يحيق بما ذلك بعد يُبايل وال بأمره، ويصدع اإلله رحاب يف يعيش كان إليه. املقرَّبني
وقد العسكريني؟! ودهاء الساسة ملكر يكرتث أن الحقيقة يف ينغمس من يمكن كيف إذ
الحاملني الخياليني هم وكانوا الحقيقة، يف العائش هو فكان والجنون، والحلم بالخيال رَموه
العاديني، امللوك يهمُّ كما ه يهمُّ العرش يكن ولم الفاسدة. الدنيا أوهام يف الغارقني املجانني
وتساءل: وجهه م تجهَّ أبيه، وفاة بعد العرش لتويلِّ رحلته من ُدعي عندما أنه أذكر إنني بل

إلهي؟ عن الشواغل تشغلني هل تُرى
اإلله، خدمة يف العرش قوة لوضع موالي يا مدعوٌّ إنك بل صادق: بحماٍس له فقلت

الزائفة. آلهتهم بخدمة أجدادك التزم كما
البرش من قرابني آللهتهم قدَّموا فكما رع، مري يا بالحق نطقت وتمتم: عنه ي فُرسِّ
حول ال من فيها يرسف التي األغالل محطًِّما إللهي، قرابني الرش ُقوى سأقدِّم املساكني،

لهم.
والحب الحقيقة سبيل يف ولكن ملك، خاضها معركة أرشس ليخوض العرش واعتىل
نفسه، الثالث تحتمس من املرَّات أقوىعرشات أنه ِغمارها يف وأثبت البرش، وسعادة والسالم
عن يني فال هو أما اليومية، أمورهم نفرتيتي ف فترصِّ عرشه أمام يمثُلون رجاله وكان
سحره وتجىلَّ البرشي. والنُّبل اإللهية بالنعمة ا حقٍّ جديرين ليكونوا جديد من خلقهم إعادة
وألَقوا رسالته، بخمر وسِكروا به، الناس ُفِتن وقد باألقاليم، دعوته نرش يف يكون ما كأقوى
ثم حديثه: واَصل ثم طويًال، د ليتنهَّ رع مري وسكت والرياحني. األزهار مع محبَّتهم عليه
وخارجها، البالد داخل يف الحقد بأنفاس مسوقًة بعًضا بعضها يتبع األحزان ُسُحب جاءت
إلهي. يخذلني لن د: يردِّ وراح موالي، بها يعبأ ولم إيمانه، قوة بحسب رجل كل اها وتلقَّ
فأيَّهما باإليمان، يأمرني وإلهي باالعتدال، ينصحونني الرجال املعبد: يف يوًما يل وقال

رع؟ مري يا أتبع
حور جاء االشتداد يف األزمة مضت وملا إجابة. إىل حاجة يف الساخر سؤاله يُكن ولم

امللك. إىل الرجال أقرب إنك األكرب، الكاهن أيها يل: وقال املعبد، يف ملقابلتي محب
عيلَّ. اإلله نعمة تلك سيقول: ما أحدس وأنا فأجبته

السياسة. تغيري تقتيض األمور برصاحة: فقال
وحدها. الحقيقة لصوت أستمع بثبات: له فقلت

معقوًال. كالًما أسمع أن ع أتوقَّ وقال: الضجر يُشبه فيما فقطَّب
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املؤمنني. بني إال تفاُهم ال بِحدَّة: فقلت
ناحيتي من آلي: قلت حياته عن الدفاع بُحجة امللك عن التخيلِّ يف بقرارهم عِلمت وملا

الكفر. إىل العودة أُقرُّ ال
الحرب تجنُّب يف أيًضا ُخطته له كانت ولكن واحدة، خطوًة الرتاجع موالي ورفض
يف الثقة كامل وكان امُلتمردين، والجنود وحده الشعب مواجهة عىل عازًما فكان األهلية؛
وأنهم حتًما، سيُقتَل بأنه آمنت الحاشية ولكن اإليمان، حظرية إىل إعادتهم عىل قدرته
قافلتهم إىل وني ضمُّ وقد الجميع، عنه وتخىلَّ له. الوالء عىل بقائهم جزاء به سيلحقون
وِحيل الشعب. مواجهة عىل م صمَّ إذا بالقوة بمنعه الحرس وأمروا الجند، بقوة املرتدَّة
مع ذهبت نفرتيتي حتى قرصه، يف حبيًسا وحيًدا نفسه ووجد بالفعل، يريد ما وبني بينه
بثه يف الغالية حياته بذل الذي اإليمان ضعف أمام قلبه الحزن غزا ذاك وعند الذاهبني،
ذلك، يف أشكُّ أني والحق عليه. وقىض منه تمكَّن املرض إن ذلك عقب لنا وقيل وتثبيته.
وقد الخالدة. الطاهرة روحه منه وانتزعت ُعزلته يف إليه امتدَّت اآلثمة األيدي أن ح وأرجِّ
عنه أُبعدت نفرتيتي أن اعتقادي ويف بالقوة، إال عنه تخلَّيت ما بأنني يعلم أن دون مات

أبًدا. ذلك غري أتصوَّر وال أيًضا، بالقوة
أن يمكن وال يُمت، لم ولكنه وقال: طويًال إيلَّ رنا ثم د، ليتنهَّ أخرى مرًة وصمت
لن بأنه اإلله يَِعد ألم آجًال، أو عاجًال ولينترصن امُلتجدد، واألمل الباقية الحقيقة إنه يموت،

يخذله؟!
تحوي إنها يقول: وهو يل فأعطاها الربدي، من لفافًة منها فاستخرج ِخزانة إىل ومال
برحلتك تُقم لم فإنك للحقيقة، امُلحب قلبك لها وليستجيبن فتى، يا اقرأها وأناشيده، رسالته

… سبب ما لغري
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جيش من جنوده بني خيمة يف يُقيم حيث الحدود عىل رنوكولبورا يف لقائه إىل سعيت
يف جدارة بكل مركزه يشغل زال وما الحدود، لجيش قائًدا إخناتون عهد عىل كان الحدود.
إطالعه وبعد كبري. لحدٍّ بنفسه ُمعتزٍّا املالمح جادَّ عمالًقا كهًال وجدته وقد الجديد. العهد
املارق، ذلك صدره: للتنفيسعن دعته التي بالفرصة ُمرحبًا بانفعال قال والدي خطاب عىل
رايات ونُكست القتال، طبول سكتت لقد الرجال! أعناق بشذوذه أذلَّ الذي األب مجهول
الوجه قبيحة امرأة حنجرة من الفراعني عرش فوق من والطرب الغناء صوت لريتفع املجد؛
د التجمُّ عىل — اإلمرباطورية عن الدفاع قائد أنا — أُرغمت وقد الرجال. إهاب يف ُمتنكرًة
من امُلخِلصني واستغاثات واألعداء، امُلتمردين قبضة يف وتقع تتمزَّق الواليات وأوصاُل
للُمعتدين ُهْزأة وجعلنا العسكري، رشفنا املخبول ذلك أفقدنا الهواء. يف تتالىش أصدقائنا
اقتىض وإن حاشيته ِضمن أُكن لم أنني حظي حسن ومن الطُّرق. لُقطاع سهلة وفريسًة
لخدع الحرية تتملَّكني كانت مرة كل ويف والحني. الحني بني آتون أخت عىل الرتدد واجبي
واملعبد. القرص بني ما له امُلذِهل ووالئهم مشوَّه، لِغرٍّ وناخت محب وحور آي ِمثل رجال
غضبًا غِضبت كفره بَلغني يوم امُلتوارثة، وتقاليدها بالدي آللهة ُمخِلًصا ِزلت وما وكنت
األمر صدر ويوم طاعته. عصا وا شقُّ إذا املؤمنني إىل االنضمام عىل العزم وعقدت شديًدا،
رضبتها ه وستوجِّ بنا، ستحيق الكربى اللعنة أن من أيقنت الكهنة وترشيد املعابد بإغالق
الكاهن بليٍل جاءني لطيبة، يل زيارة ولدى والطيب. الخبيث بني مفرِّقة غري الجميع إىل

اللقاء؟ هذا يف حرًجا تجد هل وسألني: آلمون، األكرب
إشارتك. رهن وقرصي الرشف، يل أدهشته: برصاحٍة فأجبته
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لوى السَّ فقدوا كيف الناس إىل انظر ماي. يا األبرار جيل من إنك وقال: فشكرني
ات امُللمَّ يف كاهنهم إىل ويفزعون القرابني، ويُقدمون بآلهة يلوذون اإلقليم أهل كان والعزاء،

… الضالَّة كاألغنام املساكني ضاع املوت، وحني الحياة يف فرُيشدهم
بالتخلُّص يُطالبنا الواجب أن ترى أال التشكِّي؟! جدوى وما شديد: بامتعاٍض فقلت

منه؟
طاحنة! حربًا علينا سيجرُّ ذلك ولكن قال: ثم قليًال فتفكَّر

حل؟ يوجد أال –
املقرَّبني! رجاله إقناع بيقني: فقال

بعيد. أمٍل من له يا –
… الِحيَل جميع نستنفذ أن قبل يائسة وسيلٍة إىل نعمد لن بحذر: الرجل فقال

املناسبة. اللحظة يف وراءكم الدفاع جيش ستجدون قائًال: فعاَهدته
فلم بالبالد، الكارثة فيه حلَّت طويًال، وقتًا اقتضت عليه التحريض حملة نجاح ولكن
املأساة. رس عن كثريون تساءل ولقد األنقاض. تحت من إنقاذه يمكن ما نُنقذ أن إال يبَق
يف أمه أفرَطت لقد مًعا. وعقله جسده ضعف املارق؛ ضعف يف يكُمن رسها إن لك أقول
املميَّزين بأقرانه املقارنة لدى بانحطاطه داعيًا املرض، لحدِّ اسية الحسَّ شديد فنشأ تدليله
التواضع من رقيق ستار وراء بالهوان شعوره فأخفى وبك، وناخت محب حور ِمثل
وحده ليَخطر كاهنًا؛ أو كان إلًها قوي، لكل الغدر بيَّت حني عىل املخنَّثة، والعذوبة األنثوي
أخرى ناحيٍة من املحدودة. غري ولقوته اخرتعه، الذي اإلله لصوت ُمحتكًرا الساحة، يف
قوته، من خوًفا ال الرجال إليه هرع لقد أجل يُقاَوم. ال كإغراء طامع لكل ضعفه تصدَّى
فبعث برسالته، إيمانهم اإلمرباطورية رجال أعلن ذلك أجل من ضعفه؛ يف طمًعا ولكن
به اإليماَن أعلن ذلك أجل ومن الدفاع؛ جيش عن بديًال تمرُّدهم حني الحب برسائل إليهم
نفرتيتي. مثل داهية وامرأة وناخت، محب وحور آي ِمثل عقولهم إىل الشك يرتقي ال رجاٌل
ولِبثوا والفاسقون. واللصوص اعون والطمَّ امُلنافقون إليه ُجذب الذي الطُّعم ضعفه كان
فتخلَّوا املوت تهدَّدهم حتى الِعباد، ويستغلُّون األموال ينهبون ثم املعبد يف أناشيده يُتابعون
اشتداد عند األكرب للكاهن رأيي أعلنت لذلك بغنائمهم؛ لني محمَّ أعدائه إىل وا وانضمُّ عنه،
ليستقرَّ وأُبيدهم عليهم أزحف دعني تُنذرهم، ال آتون، ألخت بزيارتك تُقم ال له: قلت األزمة.

… العدالة قلب
يل: فقال الدماء، وحقن الحلم مع مال األكرب الكاهن ولكن أشد، بحماٍس توتو وأيَّدني

أصابنا. ما حسبُنا
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إن أنه شكَّ وال فقدَّر بعيد، إىل وينظر داهية، رجٌل إنه بخاطره. يجول ما وأدركت
بذلك وُحزت والبطولة، الصدارة بحقٍّ أحرزت ورجاله، املارق عىل فقضيت القتال يف يل أِذن
يتجاوز أن يمكن ال قويٍّا ملًكا العرش عىل سيجد ذاك وعند العرش. العتالء األسباب أقوى
ليكرب له حول ال غالًما للعرش واختار السلم، إىل جنح لذلك رحابه؛ يف الطبيعي حجمه
محب، وحور وآي الكاهن العرش؛ حول يحومون اليوم هم وها حسابه. عىل ويتضخم

اإلخالص. َمعني فيها نضب التي مرص يف األمور تجري هكذا بصاحبه. ويرتبَّصون
ا، غمٍّ فمات ضعفه مع املارق ُهجر لقد أمس. كنا مما خريٌ اليوم فنحن حال أي عىل

الكافرة. املدينة أطالل بني وحيدًة النهاية تنتظر الداعرة هي وها
سيدي يا ونفرتيتي سألته: أني بيَد الختام، نغمة نربته عىل ُمضيًفا ماي وسكت

القائد؟!
تُمارسهوايتها أن حظُّها فشاء الدعارة، الحرتاف ُخلقت جميلة امرأٌة ُمباالة: بال فقال
فلو كملكة؛ كفاءتها عن تسمعه أن يحتمل ما تُصدق وال العرش، فوق من الرجال عشق يف
عنه تخلَّت وقد والخراب، الفساد ُهوَّة يف عهدها يف البالد سقطت ما كله ال ا حقٍّ بعضه كان

الجديدة! السفينة ركوب يف خابت ولكنها نفوذه، فيها فقد التي اللحظة يف
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أخت يف إخناتون لرشطة رئيًسا كان أن بعد الزراعة من يعيش طيبة جنوب قريته يف ُزرته
عينَيه من تُطلُّ البُنيان، قويُّ واضحها، القَسمات غليظ عمره، من األربعني يف وهو آتون.
ذكريات بحرسٍة داعيًا رأسه فوق أصابعه شبَّك رسالتي قرأ وملا حزينة. نظرٌة الصغريتني

مرص! يا اآللهة ساَمحتك بعده، من الرسور ينابيع ت جفَّ يقول: وأنشأ تولَّت،
حرس من جنديٍّا كنت أمثايل. بِمثلها يحلم وال تتكرر ال بطريقة به عالقتي بدأت
كأنما نحوي ُمقِبًال رأيته صباح وذات بعيد. من الحديقة يف أملحه وكنت الفرعوني، القرص
بنظرته شعرت حتى طويًال إيلَّ نظر يَديه. بني تمثال إىل فتحوَّلت مرة، ألول اكتشفني

اسمك؟ ما يسألني: به وإذا أنفايس. مع وترتدَّد دمي مع تجري
محو. –

أنت؟ مكان أي من –
فينا. قرية من –
أهلك؟ صناعة –

حون. فالَّ –
الحرس؟ يف محب حور اختارك ملاذا –

أدري. ال –
جعان. الشُّ يختار إنه –

محو. يا صادق شابٌّ إنك بثقة: فقال أنبس، ولم رسوًرا قلبي فانتفض
صداقتي؟ أتقبَل يسألني: به وإذا الصمت، ولزمت الفرح من فِطرت
متناويل! عن الرشَف هذا أرفَع ما وتمتمت: الذهول من عقيل فتالىش

الصديق. أيها كثريًا سنلتقي يقول: وهو باسًما فمىض
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آلتون، عبادته عن أنباء إلينا وترامت رجاله. يختار كان فهكذا حقيقية، واقعٌة تلك
منه. يجيء ما لكل قلبي وتفتَّح أناشيده. منا كثب عىل عزفت كما له، جديد إلٍه وتجيلِّ
ولعيل القليل، إال سِمعت مما أفهم لم لعيل له. العميق وحبي اث النفَّ سحره إليه جذبني
دون بالحب الناس ويُعامل تمثال، يف يتجسد ال الذي الغامض إلهه أمام طويًال ت تحريَّ
وأرحمهم. وأعذبهم البرش خري موالي، يف حبٍّا آمنت ولكني بآمون، أكفر لم ولعيل العقاب،
يُعاقب ولم بدم، يده يُلوث لم حيوان، أو إلنسان أذًى عنه يصُدر لم للحب، الحب يف عاش
رزقك وسيجري محو، يا تكرهه بيشءٍ أُلزمك ال يل: وقال استدعاني العرش اعتىل وملا ُمذنبًا.

غريه؟ إله ال الذي الواحد باإلله إيمانك إعالن يف ترغب فهل هناك، أو هنا
يف للموت استعدادي وأُعلن موالي، يا الواحد باإلله إيماني أُعلن د: تردُّ دون فأجبت

سبيله.
بحياتك بالتضحية أحد يُطالبك لن ولكن للرشطة، رئيًسا ستكون بهدوء: فقال

… الغالية
كلماتهم، أحضان يف ترعرعت الذين أنُفسهم الكهنة ملقاتلة كامل استعداٍد عىل كنت
عملت مذ أحد نحو واحدة رضبٌة يدي عن تصُدر فلم ذلك ومع وتقديسهم. حبهم ورضعت
الرياسة تسلَّمت ويوم منه. إذن بال يدي من انطلقت واحدة رضبًة عدا لرشطته رئيًسا
الحب به يؤدِّ لم ومن علَّمتك، كما بالحب الناس أدِّب زينة، اليوم منذ سالحك ليُكن يل: قال

… الحب من املزيد به يؤدِّ
نهم ونلقِّ امَلزارع، يف عمًال لهم ونهيِّئ سلبوا، ما فنسرتدُّ اللصوص عىل نقبض وكنا
والرزق، الراحة أسباب لهم ر وتُوفَّ املناجم، إىل فرُيَسلون القتَلة أما والسالم. الحب رسالة
من رضوبًا ذلك من لقينا ما وكثريًا الجديد. الدين يف دروًسا الفراغ أوقات يف ون ويتلقَّ
ُمثَقلًة األمل شجرة قريبًا سرتَون يقول: وكان أبًدا، تفُرت لم حرارته ولكن والغدر، الجحود

بالثمار.
شِبع الذي العجيب امللك ذلك يهن؛ وال يتزعزع ال ُمتحديًا راسًخا قويٍّا إيمانه كان
يومه كان والطري. والنساء الرجال قلوب أناشيده وأثملت النور، مدينة يف بالرسور الهواء
ُرشفة من يخطب الخلوة، يف يتعبد فهو وأجداده؛ آبائه من امللوك عِهد ما غري عىل يميض
بصحبة آتون، أخت شوارع يف امللكية عربته يف ويتجول املعبد، يف أناشيده ويُلقي قرصه،
والناس، العرش بني التقليدية الحواجز ُمحطًما شعبه، جموع ُمخالًطا حرس، بال امللكة،
يرتنَّمون النظافة عمال حتى الوزراء من والجميع والحب، العبادة إىل مكان كل يف داعيًا

الواحد. لإلله الوالء بنشيد
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سوء! أنباء عن الصفوة بني همس ثَمة يل: وقال ُمعاوني أحد جاءني صباح وذات
يف الِعصيان وتفيشِّ حني الفالَّ وُمعاناة املوظَّفني فساد من أضمرت بما األرسار باحت
وأشفق النيل، مياه مع الغدر وجرى زاحفًة، جحورها من الحرشات خرجت اإلمرباطورية.
وإيمانًا صالبًة إال تِزده لم األحداث أن غري الكدر، من موالي إىل يتسلل أن عىس مما قلبي
إال يدلهمَّ لم الظالم وكأن واشتد، قِوي لعله بل بالحب، كه تمسُّ يهن ولم النرص. يف وثقة
خلوته إىل الكهنة صنائع من ُمجرم تسلَّل الكالحة األيام تلك ويف القريب. بالنور ليعده
ما إىل موالي وانتبه صدره. يف بسهم عاَجلته أن لوال ينجح وكاد الظالم، غبش يف ليغتاله
نحوي نظر ثم طويًال ووجم أنفاسه، يلفظ وهو امُلجرم وجه يف يتفرَّس فجعل به، أريد

محو. يا بواجبك قمت فتور: يف قائًال
ملوالي. ِفداء إني ُمنفعًال: فهتفت

حيٍّا؟ عليه تقبض أن مقدورك يف كان أما الفاترة: النربة بنفس فسألني
… موالي يا كالَّ صادًقا: فقلت

بينهم فِحيل الحياة، واهب يُبغضها جريمة الرتكاب مؤامرة األرشار دبَّر بأًىس: فقال
ك. الرشَّ يف نحن ووقعنا وبينها

السيف! إال يُصلحه ال الرش بعض بحرارة: فقلت
محقوا فهل الُقطَرين، مينا د يوحِّ أن قبل من ويكرِّرون يؤكِّدون هكذا ساخًرا: فقال

الرش؟!
واحدة؟! نور دفقة يف واملغرب املرشق البرش يرى متى فهتف: ُمباغتة نشوٌة فأخذته
رياح وجرفتهم خاوية، أشباٍح عن الرجال ف وتكشَّ أسوأ، إىل سيئ من انحدرنا
فقرَّروا لحظة، آلخر بالكذب واعتصموا وفاء، وال لها إيمان ال ًة جافَّ صفراء أوراًقا الخريف
املدينة بمغادرة أمًرا يل يُصِدر محب وحور إال أدري وما حياته. عن الدفاع باسم عنه َ التخيلِّ
به. يل يسمح لم موالي توديع وحتى مناقشته، مقدوري يف يكن ولم جنودي. رأس عىل
جنوده من ح ُرسِّ فيمن حت وُرسِّ اليوم. حتى تُفارقني لم ندم ة ُغصَّ وبي طيبة إىل وذهبت
موالي أنباء من نُتَف إلينا وترامت األبد. إىل البال كاسف قريتي إىل فرجعت امُلخِلصني،
تالىش كيف اغتياله. يف شك يُداخلني فلم مريًضا وفاته خرب أُعلَن ثم قرصه، يف السجني
املقدَّس صوته أذُنَيه يف سكب أن بعد اإلله عنه تخىلَّ كيف الرسعة؟! بهذه الجميل الُحلم

لك؟! معنى ال التي الدنيا أيتها وكيف وكيف الواعد؟
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تصوُّرك ما تُرى سألته: ثم ُهنيهًة، سكوته فاحرتمت غاية، يف الحزن من وهو وسكت
عنه؟ العام

مما أكثر عنه أقول أن أستطيع ال ولكني والصفاء، العذوبة روح إنه َحرية: يف فأجاب
… ُرسدت التي الوقائع تقول

ونفرتيتي؟ –
والجالل. الجمال إنها –

عنها! يُقال ما أكثَر ما د: تردُّ بعد فقلت
رغم واحدة، سوء حركة عنها ل أسجِّ لم إنني للرشطة كرئيس لك أقول بوضوح: فقال
الشهوات، بأخبث مة مضخَّ جِشعًة نظراٍت وماي وناخت محب حور أعنُي يف قرأت أنني

… حدوده تجاوز عىل أحًدا تُشجع لم أنها ِعلمي مدى وعىل
رأيك؟ يف عنه انفصَلت لَم –

اآلن! إىل حلَّه أستطع لم لغٌز إنه حرية: يف فأجاب
موالك؟ بإله كفرت أنك إيلَّ يُخيَّل –
بإله! أُومن أُعد لم بعبوس: فأجاب
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يف إنسان، أي من أكثر رزيٌن بُحمرة، ُمَرشب أبيض وجٍه ذو َربعة، عريقة، أرسة سليل
وسط يف دكما بإقليم مقاطعته يف اليوم يعيش وهو إخناتون، وزير كان نحوها، أو األربعني
يف رأيه الستطالع آلخر حني من يُدعى ولكنه الجديدة، الدولة يف وظيفة يشغل لم الدلتا.
مىض ثم أرستَينا، بني تربط التي القديمة بالعالقات منوًِّها بي ب رحَّ الكربى. املشكالت
بأنني أُخربك دعني يقول: وهو — لديَّ معروفًة باتت التي األحداث ُمتجاوًزا — برأيه يُديل
وتمزَّقت امللك، مني فأفلت يجب، كما بمسئوليَّتي أضطلع أن أستطع لم سعيد، غري رجٌل
وكلما قلبي. تعتزل لم الهموم ولكن العامة، الحياة اعتزلت لقد اإلمرباطورية. برصي تحت
باملارق؟ اليوم ُوصف الذي إخناتون موالي كان رجل أي نفيس: ساءلت الكدر عيلَّ ألحَّ

ضعفه عن يُقال أن يمكن ما كل ورغم وبك، محب حور ِمثل ِصباه ُرفقاء من كنت
املبكِّر، ونضجه إدراكه بقوة واإلعجاب حبه، عىل حملنا يف نجح فقد منظره وغرابة وأنوثته
تكن لم الواقعية الدنيا شئون أن وهي اآلخرين، قبل فيه اكتشفتها ضعف نقطة ثَمة ولكن
اليومية أبيه حياَة ساخرة بعنٍي يرمق وكان والسقم. املاللة نفسه يف تبعث وكانت ه، تُهمُّ
يف االستيقاظ ِمثل املقدَّسة، العرش تقاليد عليها ترتكز التي لبة الصُّ النواة تكون التي
وكان املعبد. وزيارة املسئولني، واستقبال والصالة، واإلفطار، واالستحمام، محدَّدة، ساعٍة

عبودية! أي يُغمغم:
ومن الثمينة، اآلنية وتحطيم التحدي يف لذَّته مدلَّل؛ طفل عبث بالتقاليد يعبث كان
وتضاعف واملوت. الحياة عىل والسيطرة الكون، رس معرفة إىل يطمح كان أخرى ناحيٍة
م صمَّ ولكنه املوت، أمام قلبه انكرس لقد تحتمس. األكرب أخيه وفاة بعد ذلك عىل إرصاره
يف وقع بحيث القوة من خياله وكان وثَّاب، خيال ذا وكان هوادة. بال الرضبة يردَّ أن عىل
خيال، بأنه وعي عىل كنا ولكنا خيال، لنا كان أيًضا ونحن يدري. ال وهو له أسريًا النهاية
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لم ، كالَّ الَعته. أو الجنون به ُظن ذلك أجل من واقعة؛ حقيقًة له د يتجسَّ خياله فكان هو أما
لوالَديه قلق َمبعث حداثته عىل كان أيًضا. طبيعيٍّا يكن لم ولكنه معتوًها، وال مجنونًا يُكن
آتون، ويعبد اآللهة، سيد آمون يف يشكُّ املقرَّبني. أصدقاءه نحن لنا َحرية ومصدر وللكهنة،
يف أشكَّ لم كما صدقه، يف أشكَّ لم غريه. إله ال الذي الواحد اإلله إىل باهتدائه إلينا يُرسُّ ثم
هو. قلبه املتكلم وكان إله، صوت يسمع لم ولكنه قط، يكذب لم ألنه صادًقا؛ كان خطئه.
أمنحتب لعهد وليٍّا الزاعم يكون أن أما الكهنة، من كاهن ذلك يزعم أن يف بأس من وما
يف رسالًة للناس يُبدع راح ولكنه الخفي، الصوت ذلك يصمت ولم يختلف. فاألمر الثالث
يصري بالشاعر وإذا الفناء، وإمرباطوريتنا واملعابد لآللهة ويُضمر والرسور، والسالم الحب
ودعانا املأساة. وتقع املوازين فتختلُّ محلَّها، ويحلُّ الحقيقة يتجاهل بالُحلم وإذا ملًكا،
لحور وقلت الرفض، رأيي من كان الجديد! دينه علينا وعرض العرش، عىل جلوسه عِقب

وحيًدا. نفسه وجد إذا غيِّه عن يعدل قد محب:
الخراب. إىل البالد فيجرُّون خربة، وال لهم خالق ال ممن غرينا سيجد يل: فقال

بأيدينا؟ ذلك يقع أن املحتمل من أليس فسألته:
برأينا! يستهني أن من أضعف إنه وقال: ساخًرا فابتسم

… القوة نملك ونحن الكلمات يملك إنه وتمتم: منكبَيه وهزَّ
أو مخاويف فتالشت وزيًرا، واختارني يَديه. بني بدينه إيماني أعلنت ذلك أجل من
واملال اإلدارة أمور فأعرض آتون، أخت يف أو طيبة يف سواءٌ يوم كل ألقاه وكنت كادت.
كل فاقت جدارًة أثبتت التي للملكة والتوجيه الرأي تارًكا بالصمت فيلوذ واألمن، واملياه
وقرارات. توجيهات من بذلك يتعلق وما ورسالته، إلهه عن إال يتحدث فلم هو أما ر، تصوُّ
به وإذا العواقب، من وحذَّرته اآللهة، من موقفه يُعلن أن أراد عندما تحدٍّ أول وواجهت

اإليمان! ضعيف يا كامُلعاتب: يل يقول
نفوسهم، يف السحر قوة له وكانت امُلحتشدة، الجموع عىل فأطلَّ فة الرشُّ إىل ومىضبي
ال أصبحت بأنني وشعرت السماء، إىل الجماهري هتاف وارتفع ُمخيفة، بقوٍة قراره فأعلن
نفرتيتي حكمة ورغم بها. لنا ِقبل ال مجهولة قوٍة عن ر يتفجَّ امُلتهافت البناء ذاك وأن يشء،
أدهشني ذلك أن والحق الرسالة. صاحبة هي كأنها لها وتتحمس رسالته، يف له تسلِّم كانت
عرفتها ماكرة أكرب تكون أو الروحية رشيكته تكون أن إما املرأة هذه لنفيس: قلت حتى
لم محب فحور ِسواي؛ ملعارضته يتصدَّ لم أنه النجاح له أكَّد مما أنه تقديري ويف البرشية!
ُمتظاهًرا الوقت طيلة عه شجَّ فقد املستشار آي وأما ذروتها، األزمة بلغت عندما إال يتكلم
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الرجل ذلك أتَّهم بأنني أُصارحك ودعني الجديد. اإلله حب يف والتفاني والورع بالحماس
اختري لقد كامًال. تصوُّري وإليك عرشمرص، إىل ليثب خطة رسم إنه الطوية، وسوء باملكر
وهو آتون، ديانة إىل هه وجَّ الذي هو جميًعا. ضعفه نقاط عىل فوقف العهد، لويلِّ ُمعلًما
ابنته من زواجه دبَّر الذي وهو رسالته، صاحب وأنه الواحد، اإلله فكرة روحه يف بثَّ الذي
ومستشاره امللك حما صار بذلك الجديد؛ باإليمان بالتظاهر وأقنعها بعجزه، علمه رغم
والشعب، الكهنة وبني بينه ليُوقع اآللهة مصادرة له وزيَّن بالحكيم. مرص يف املعروف
عنه تخفى تُكن ولم الطبيعي. لضعفه ذلك قبل يمت لم إن قتله أو بعزله الرصاع فينتهي
ال السن يف طاعن أيًضا وهو الحكيم، وهو امللك، حمو فهو للعرش؛ حه ترشِّ التي األسباب
من يتزوج أن أيًضا رسم ولعله محلَّه. ليحلُّوا أجله انتظار من العرش يف الطامعون ييئس
تصوُّري إىل يستند ال هذا ورأيي ملرص. ملكًة هي وتستمر رشعيته فيدعم نفرتيتي ابنته
ثم أوًال، للملك الشعب والءُ خطتَه أفشل ولكن العيون، بعض به وافاني ِلما ولكن وحده،
القديم. ُحلمه يجرتُّ زال ما أنه أعتقد ولكني األزمة، ذروة عند آمون عنخ لتوت الكهنة تولية
له: قلت للملك. نصحي تقديم عىل ثابَرت ولكنني ألحد، برأيي أبوح أن أستطع ولم
معبًدا، إقليم كل يف له شيِّد آلهتهم، إىل الناس دع ولكن الحق، اإلله هو إلهك أن شك ال

الفتن! رش البالد جنِّب ولكن األخري، النرص له وسيكون
قراره، عن إخناتون أُزحزح أن عن موقعه عن الهرم أُزحزح أن عيلَّ أسهل كان ولكن

اإليمان! ضعيف يا يل: قال أن عن زاد وما
له: قلت الضياع، من واإلمرباطورية الفساد، من البالد إلنقاذ نفسها باملحاولة وقمت

والسالم. الحب مع يتناقض وال حق، النفس عن الدفاع
الحب الحب، لسحر سيخشعون أنُفسهم الحيثيون حتى العجيب: بحماسه يل فقال

والكربياء! السيف من أقوى
لهما: وقلت ماي، الدفاع وقائد آمون بكاهن ا رسٍّ اجتمعت الظالم ُسُحب تراكمت وملا

والرشف. الجدارة فقدنا وإال عمل، عىل اإلقدام من بد ال
وليزحف الداخل، يف القالقل إثارة عن الكهنة فليكفَّ فقلت: ُمستطلَعني، إيلَّ فنظرا

اإلمرباطورية. إلنقاذ الدفاع بجيش ماي
فرعون؟ من أمر بال أزحف ماي: فتساءل

… بىل بهدوء: فقلت
وبعد؟ ثالثتنا: أقوى وكان الكاهن فتساءل
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األديان. حرية بإطالق امللك يُطالب ملاي النرص يتمُّ حينما فقلت:
أمرهم إذا ماي عىل الجيش ُقواد يتمرَّد فقد حكيمة؛ غري خطٌة يل: يقول بالكاهن وإذا

… فرعوني أمر دون بالزحف
ال نخت يا موالك لحساب تعمل إنك يل: وقال بوجهه الدم احتنق حتى قطَّب ثم
جنودنا من تحرمنا أن فقرَّرت األقاليم، يف دعوتنا بث يف نجاحنا بَلغك أنه شك فال لحسابنا،

… لنا امُلوالني
الذاتية، بمصلحته إال بإله يُشغل ال أحًدا بأن ُموقنًا وغاَدرتهما غضب يف الطعنة يت تلقَّ
للملك ُموالني بني ما الجميع عىل تقع خرابها تِبعة وأن أوغاد، بني ضائعة مرص وأن
لِعب لقد نية. وأصفاهم ضمريًا امُلذنبني أنقى لعله بل وحده، إخناتون عىل ال له وامُلعارضني
السقوط عِقب ملكه لريثوا ثم جشعهم، رحابه يف ليُحققوا ماكرة خطًة له ورسموا الدُّهاة، به
حسابها، أحٌد يعمل لم قوة إيمانه من رت وتفجَّ بها، وآمن كذبتهم صدَّق ولكنه الحتمي،
الواقع بصخرة ارتطمت حتى عجيب، بسحٍر القلوب وغزت الزمن، من فرتة فاجتاحتهم
بقارب الجِشعون االنتهازيون الذ ثم ودموع، وخراب مأساة عن فانجلت القاسية، ة الحادَّ
املزعوم إلهه أن يُصدق ال وهو وحده يغرق األعجوبة تاركنيضحيَّتهم لحظة، آخر يف النجاة
مصائرهم، واختلفت ونفرتيتي، آي رأسهم وعىل أقنعتهم، الجميع ومزَّق ا. حقٍّ عنه تخىلَّ قد
لم التي نفرتيتي ما ولدرجٍة املسكني، املارق باستثناء الحق، جزاءه أحدهم ينَل لم ولكن
جسدها يف وتعدَّدت الجميع، أخطاء لت تحمَّ فقد مرص أما الزائفة، توبتها الكهنة يقبل

… الِجراح
والحزن والرباءة الِخداع قصة هي هذه عميق: أًىس يف تمتم ثم طويًال الوزير وصمت

… األبدي
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يف آمون، عنخ توت قرص يف الوظيفة نفس يشغل زال وما الخاص، إخناتون طبيب كان
وسط يف األنيق قرصه يف ُزرته وقد نوبي. عرٌق به وينبض املظهر، نبيل عمره، من الستني
يتكلم مىض َملبسه. يف ُمتأنًقا النشاط، جمَّ الصوت، خافت الطبع، هادئ وجدته طيبة،
فإن باملارق اليوم يُعَرف الذي إخناتون عن قيل مهما قائًال: الذكريات لتيَّار استسالم يف
… بيننا؟ الرجل ذلك عاش ا حقٍّ هل بعجائبها، الذاكرة وتتحدَّى بالحب، القلب تُدفئ ذكراه
والكراهية؟ الحقد من العواصف هذه وراءه خلَّف ا حقٍّ وهل للحب؟ حياته كرَّس ا حقٍّ هل
ِصباه منذ والبعيدين منه القريبني قلوب يف أثاره الذي القلق معه تذكَّرت تذكَّرته وكلما

بنتو؟ يا رسضعفه ما تسألني: تيى العظمة امللكة كانت امُلبكر.
اللون، شاحب هزيًال نحيًال كان ولكنه مرض، به يُكن لم السؤال! ذلك ني حريَّ ما شدَّ
يُحب ولم الجميل، القوي تحتمس شقيقه بخالف حادث، أو ملرض يصمد أن يمكن ال
إيلَّ «تعاَل له: وأقول العلم إله تحوت إىل أصيلِّ وكنت الجيِّد. الطعام وال الرياضية األلعاب
وال إيزيس، بُرقية امُلباَركة األعشاب عصري معه ينفع ولم دارك.» يف خادم فإني أُرشدني؛
الخماسني، يف املرض ه مسَّ عندما غايته الخوف وبَلغ اآللهة. رسائل كاتب تحوت تمائم
وانظر إمساك، بهما تيى: امللكة يل وقالت واحدة. حجرٍة يف فرقدا تحتمس أخاه معه وجرَّ

… وجَهيهما ُصفرة يف
األمعاء، يُفرغ رشاٍب من بد ال انتفاخ، البطن ويف حرارة، بالقلب وقلت: ففحصتهما

أيام. أربعة منه ليأكال واحدة ليلة ملدة جافٍّ دقيٍق مع ُحلوة ِجعًة انقعوا ثم
يف الصبي ودار سوء. كل من الضعيف ونجا القوي، تحتمس مات األيام تنتهَي أن قبل
بنظرة رماني رآني وكلما الحزن. من يتقطع وقلبُه شقيقه عن يبحث القرص أنحاء جميع

للموت! أخي تركت ويقول: احتجاج
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املوت! سأقتل فرعون أصري عندما ُمعاتبًا: وقال أبيه إىل ونظر
واحًدا؟! يوًما تحتمس يرجع أن يمكن أال بحرارة: يوًما وسألني

سنموت. وكلنا منه، رجعة فال املوت أما روحك، أنقذت التي لآللهة صلِّ له: فقلت
ملاذا؟ ة: بِحدَّ فسألني

الراحل: أخيك مع بها ترتنَّم كنت التي األغنية ردِّد ُمالطًفا: له فقلت
بكالمهم، الناس يتحدث الذين أولئك

اآلن؟ ديارهم أين
تكن. لم كأنها

قلبك؛ تنىس حتى افرح
العويل، يسمع ال أوزوريس فإن

األموات. عالم من إنسانًا الرصاخ ينقذ وال

وأنا ومرًة أخيه. عىل حزنه يف أمه فاق أنه إيلَّ ُخيِّل حتى طويًال زمنًا الحزن وصاَحبه
سنموت؟ كلنا أننا طاملا كله الجهد هذا لَم سألني: الطبية بالرعاية ده أتعهَّ
تموت؟ لن كأنك تبتسم لَم يسأل: فرجع عميل، وواصلت فابتسمت

آي. ُمعلمك سل مطاردته: من ُمتهربًا له فقلت
تعرف. مما أكثر يعرف ال إنه باستهانة: فقال

تابعت وقد أعماقها. من النفس يهزُّ مما وحداثته هزاله مع حديثه نضج وكان
الغالم هذا إن لنفيس وقلت له، حد ال الذي باإلعجاب ُمرسبَل ثاقب بنظٍر الروحية مغامراته
به، امُلرتبصة للُقوى ُمتحدية للقالقل، ُمثري اإلدراك، تستعيصعىل خارقة غامضة موهبٍة ذو
— ضعفه مع — نشاطه وكان أجداده؟ عرش عىل يوًما جلس إذا الغيب له يُخبئ فماذا
حكيم، كأنه كثريًا ويقرأ كاهن، كأنه كثريًا يتعبَّد قليًال، ينام كان الذهول. عىل يبعث مما
بأي جدير أنه أثبت بمرارة: فقال أبوه، امللك به وضاق والنِّقاش. األسئلة طرح من يملُّ وال

العرش! كريس إال كريس
من كثريًا تُدرك إنك له: فقلت لها، أرتَح لم نظرًة أبيه من يسرتق أنه الحظت ويوًما

بعد. أبيك عظمة تُدرك لم ولكنك األشياء،
الطعام. يلتهم وهو َمنظره ساءني بعصبية: فقال

أساس هي الجسم سالمة أن ر أتصوَّ وكنت امُلسيطرة. الشهوات أصحاب من ينفر كان
الضعيف الجسم تُمدُّ قد الروح قوة وأن أيًضا، العكسصحيح أن يل فأثبت الروح، لسالمة
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القوة بينا يشء كل كأنه بالجسم تهتمُّ إنك ُمداعبًا: يل قوله أنىس وال إمكاناته. تفوق بقوٍة
األخالق، سيئ قذر ُمهلَهل بناءٌ فهو الجسم أما الخالدة هي الروح، يف تكُمن الحقيقية

حرشة! قرصة عِقب يتقوَّض ما رسعان
أحزَن ما أال بالرغبة، ميلء ولكني أريد، ماذا أدري ال تماًما: وجودي نِيسَ وكأنه وهتف

الطويل! الليَل
ى تلقَّ حتى بالفرح، فيتألَّق النور ى يتلقَّ ثم الرشوق، ُمنتظًرا الظُّلمة يف يقبع وكان
لنفيس: وقلت امُلطمنئ. طيبة بقلب الرعب وعصف الواحد، اإلله صوت النور دفقة مع يوًما

الشتاء! عواصف من عاصفة ولكنه الربيع، نسائم من نسمًة ليس إنه
بنتو؟ يا الصوت هذا معنى ما تيى: وسألتني وامللكة، امللك واستدعاني

موالتي. يا مني اإلجابة عىل أقدر الحكيم آي لعل بَحرية: فقلت
كطبيب. تسألك إنها بضجر: امللك فقال

موالي. يا عقله من أنضج عقًال أعرف ال بإخالص: فقلت
بنا؟ يعبث أهو ة: بِحدَّ فسألني

وأمني. صادق إنه بإخالص: فقلت
لذلك. تفسريًا تملك ال أنك يبدو –

موالي. يا حق هذا –
عقله؟ بسالمة مؤمن أأنت ُمقطبًا: فسألني

موالي. يا أجل –
ِرشيرة؟ قوٍة عن صوت يصدر أن يحتمل أال –

إليه. يدعو بما الِعربة بصدق: فقلت
زوابع. من علينا سريسل بما الِعربة غاضبًا: فهتف

الزواج أن نحن لنا أمَّ كما والداه ل فأمَّ كثرية، بآماٍل ُمبًرشا نفرتيتي من زواجه وجاء
فانطلقا كاهنة، كانت الزوجة ولكن العملية، والرؤية االتزان إىل ه ويردُّ اندفاعه من سيعقل
صاحب وخلفه الثالث أمنحتب ومات األرض. فوق قوٌة تُوقفهما ال نهايته حتى طريقهما يف
فيمن امللك ودعاني حد. ألقىص األعصاب وتوتَّرت املعركة، بدنوِّ الجميع وشعر الرسالة،
عن بعيًدا أشاء كيفما لحياتي ممارستي وبني بدينه اإليمان بني ني وخريَّ رجاله، من دعا
وسعي يف يُكن لم الواحد. باإلله إيماني يَديه بني فأعلنت االختيار، يف أتردَّد ولم بالطه،
بيني فيما واعتربته إلهه أحببت أنني كما الفائقة، بجاذبيته االستهانة أو عنه االنفصال
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إله تحوت خاصًة اآللهة، بسائر القديم إيماني عىل حفاظي مع اآللهة كبري نفيس وبني
الرجال ومىض عرفت، كما األحداث وتعاقبت وتعاويذه. بتمائمه املرض أُداوي الذي العلم
واستخفَّ األناشيد، نردِّد ونحن زاخر جمٍع يف إليها وانتقلنا مدينته، الجديد لإلله يُشيدون
التي الطاهرة مدينتك يف إلهي يا ضيوفك نحن ها بالِبرش: يطفح ووجُهه فهتف امللك الفرح

… زائف إله بعبادة تُلوَّث لم
بني صباح كل أُقارن وجعلت األرض، عىل الخلود معه تمنَّينا سعيًدا عهًدا واستقبلنا
يُخامرني فلم املوتى، كتاب وأشعار القديمة اآللهة طقوس وبني املعبد يف علينا يُلقى ما

صافية. إلهيٍة بخمٍر أرواحنا تمأل صاٍف نوٍر من دفقات أن يف شك
إيلَّ ل توسَّ وقد ميكيتاتون، املحبوبة األمرية بوفاة كدر من عارض أول لنا وعرض

قلبي. محبوبة أنِقذ بنتو، قائًال:
عتابًا إلهه وعاتَب وأكثر، نفرتيتي كما البكاء يف أجهش أنفاسها الجميلة لفظت وملا
موالي. يا بدموعك اإلله تُغضب ال األكرب: الكاهن رع مري قال حتى الصرب، حد تجاوز

سحر إال هو ما نفرتيتي: وهتفت مًعا. كليهما أو الندم أو الحزن من ُمولوًال، فانفجر
آمون! كهنة

العهد. ويل إلنجاب جديدة فرصٌة وضاعت بنتًا، أنجبت كلما القول ذلك تُردد وكانت
تُجدي نصيحٍة من لَديك أليس مرًة: فسألني لحزنها، ويحزن األلم، يُشاركها هو وكان

ذكر؟ إلنجاب
موالي. يا جهدي أبذل له: فقلت
الكهنة؟ بسحر أتؤمن فسألني:

به. االستهانة يجوز ال كارًها: فقلت
ولكننا بأفراحه، الكون ويمألن الواحد، اإلله َلينترصن واجًما: يل قال ثم مليٍّا فتفكَّر

الصغرية. أحزاننا من نخلَو لن البرش نحن
كربات تتابعت وملا الحقيقة. نور يف لينغمس الحزن جرس يعُرب ما ُرسعان كان لذلك
طلبي بعهد ذكَّرني ِرسيٍّا، رسوًال األكرب آمون كاهن إيلَّ أرسل والخارج، الداخل يف األزمات
الخراب من الوطن إلنقاذ إليك الرُّكون أيمكن السؤال: هذا عيلَّ طرح ثم آمون، معبد يف العلم

يتهدَّده؟ الذي
حاسمة: بنربٍة له قلت ولذلك امللك؛ باغتيال كطبيب يُطالبني أنه توِّي من فأدركت

الخيانة. تأبى مهنتي
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واألمور هذا الطُّهاة، مراقبة من مزيًدا منه وطلبت الرشطة، رئيس بمحو اجتمعت
أسوأ. إىل سيئ تميضمن

فتذكَّرت امُلرِهقة، الذكريات ِخضم يف الراحة من شيئًا ينُشد وقتًا بنتو الطبيب وسكت
الرجل يعرض أال حت ورجَّ الجنسية، إخناتون حياة عن ُمتضاربة أقواٍل من سِمعت ما
بني يجمع جسمه كان قال: ذاك وعند يُقاَوم. ال استطالع بحب مدفوًعا عنها فسألته لها،
واإلنجاب. الحب عىل قادًرا رجًال كان ولكنه وجهه، قَسمات كذلك واألنثى، الذكر خواص
وسألته: شجاعتي استجمعت ثم طويًال، وتردَّدت ُمضطرم، بسؤاٍل شفتاي ارتعشت

بأمه؟ عالقته عن قيل ما إليك ترامى هل
افرتاء! محض أنه أعتقد ولكني أنت، سِمعت ِمثلما وسِمعت وأجاب: وجهه م فتجهَّ
يُبرش إنسان، أي سموُّه فاق إنسانًا كان أنه املسألة قال: ثم ًما تجهُّ يزداد ووجُهه وتريَّث
ال باستفزاز اه وتحدَّ بتفاهته، فرد كل فأشعر البرش، طبيعة مع تتوافق ال إلهية بمملكٍة

… الحيواني والحقد البائس بالغضب عليه فانهالوا به، له ِقبل
نفرتيتي؟ يف رأيك وما بسماحته: ُمتشجًعا فسألته

جدارة. بكل ُعظمى ملكٌة –
عنه؟ انفصالها تُفرس وكيف –

فهربت بانهيار، فأُصيبت امُلنهالة للرضبات تصمد لم أنها هي واحد، تفسريٌ لديَّ –
أمرها. عىل مغلوبًة بمرضها

وقد عنه، التخيلِّ قرار بصدور األسود ختامها املأساة وبَلغت قائًال: حديثه واَصل ثم
فأخربني الخاص، طبيبه بوصفي جانبه إىل بالبقاء يل السماح يف محب حور استأذنت
الرحيل. قبل شئت إذا بفحصه يل سمح ولكنه لدنهم! من طبيب إرسال قرَّروا الكهنة بأن
اختارها للحراسة ومجموعة العبيد، من نفر إال به يبَق لم القرصالذي إىل فوري من وذهبت

الحنون: بصوته ُمغرًدا يُصيل، وكان وحيًدا خلوته يف وجدته أعداؤه.

عظيم. إنك جميل، إنك
اإلنسان، قلب يفرح بك

واألعشاب، األشجار وتخرضُّ
الطيور، وتُرفرف
الُحمالن. وتقفز

األشبال. ماليني خلقت
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قلبي، يف إنك
يعرفك من هناك وليس

إخناتون. ابنك غري

كيف سألني: العيننَي. دامع برصي فغضضت باسًما، نحوي نظر صالته من فرغ وملا
بنتو؟ يا تجيء أن لك تيرسَّ

الرحيل. قبل موالي أفحص بأن يل ُسمح ُمتهدج: بصوٍت فقلت
بنتو. يا حال خري يف إني هدوء: يف فقال

الذَّهاب. عىل أُكرهوا األوفياء جميع بأًىس: فقلت
رغمه. عىل ذهب ومن باختياره ذهب من أعرف باسًما: فقال
وحدك. تبقى أن عيلَّ يعزُّ أقول: وأنا يده لثمت حتى فانحنَيت

اإليمان. ضعيف يا وحدي لست بهدوء: فقال
وال يخون ال إلهي ولكن وبإلهي، بي حلَّت الهزيمة أن رون يتصوَّ ُمنعشة: بقوٍة ثم

الهزيمة. يقبل
محيلِّ ليحلَّ امُلنتَدب الطبيب أن من يقني عىل وأنا البكاء من العيننَي ُمتورم وغاَدرته
وحشتها من أخرج لم َوحدة يف وُغصت برشي. بجسٍد حلَّت روح أنبل باغتياله سيُزهق

… الساعة حتى
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نفرتيتي

امُلتقاربة الحراسة مراكز محب. حور القائد من خاص بإذٍن آتون أخت بدخول يل ُسمح
قرص وحتى امَلرىس بني ما الشمايل املدينة نصف اخرتقُت النيل. عىل شاطئها بطول تمتدُّ
الذكريات من يت تلقَّ مسريتي وطيلة الحراسة. جنود من جندي يتقدَّمني السجينة، امللكة
اختفت الفناء. ِغربان فوقه تُحلق والدهشة، العرب بني ُمتالطًما والآللئ، بالزبد ُمفَعًما تيَّاًرا
من وخليط ة، الجافَّ األشجار أوراق ونُثار األتربة، ُركام تحت العمالقة الشوارع أرض
كالُجفون ُمغَلقة الكبرية البوَّابات واألبواب. النوافذ من العواصف نزعتها التي األخشاب
جذوٌع إال منها يبَق ولم وألوانها، ُخرضتها فتالشت الحدائق ت وجفَّ باكية، أعنُيٍ عىل امُلسَدلة
ثقيل صمٌت فوقها يُخيم ُمنهارة، وأسوار ُمتداعية وجواسق املحنَّطة كالُجثث ضامرة خِشنة
الواحد اإلله َمعبد تخلَّفعن ما األنقاضهي من هائلة مجموعٌة الوسط ويف الزفرات، مكتوم
والخوف والوحشة الكآبة اخرتقت املقدَّسة. األلحان أعذب أركانه يف تجاوبت الذي امُلتهدم
األبدية. الرهيبة بمالمحه املوت بطابعه ويطبعها واالنتقام، الحقد نظرات أعيُنها من تُطلُّ
بأبعاده، شامًخا تبدَّى وقد الشمال، أقىص يف امللكة قرص عىل نُقِبل ونحن عًرصا الوقت كان
وكان قلبي. ملرآها خفق واحدًة نافذًة عدا امُلغَلقة بنوافذه حزينًا الغنَّاء، بحديقته ُمضيئًا
االحمرار إىل ضاربًا واملاء فتوَّته، من بفيض ُمحتفًظا والفيضان عمره، ط يتوسَّ الخريف
رحلتي، ختام من أقرتب وأنا قلبي خفق الصناعية. القرص بُحرية منه فامتألت الداكن،

الوحيدة. السيدة هذه لقاء أجل من إال امُلثرية بمغامرتي أُقم لم وكأنني
صدرها يف املقدَّسة، بالكلمات ُجدرانها ُزخرفت أنيقة، صغرية حجرٍة يف ووجدتني
ذو اآلبنوس من كريس يقع يَديه وبني الذهب، من أسود أربعة عىل يقوم اآلبنوس من كريس
ثوٍب يف ُمقِبلًة العجيبة السيدة فرأيت بالرؤية، الزمان وجاد الخالص. الذهب من مقبَضني
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ُمثَقلة عاًما أربعني وطأة تحت ظهرها ينحني ال عظيمة، جميلًة رشيقًة فضفاض، أبيض
يف تنداح ساجيتني بعيننَي وطاَلعتني بالجلوس، إيلَّ وأشارت جلست املآل. وسوء بامِلحن

النور؟ مدينة وجدت كيف بمرارة: سألتني ثم أبي عىل بالثناء بدأت املاللة. جمالهما
الكثري سِمعت لقد تقول: فأنشأت بالصمت، ولُذت بجمالها املفتون برصي فغضضت
والدنيا، الحقيقة بحب مليئًة وترعرعت …شببت الحقيقة إىلصوت اآلن فاستِمع وعني، عنه
حنان من تي عند وجدته ملا األول عامي يف أمي بفقد أشعر لم آي. أبي بحكمة ُمنتفعة
بمولد عواطفها تتبدَّل ولم سعيدة. طفولًة ووهبتني أب، زوجة ال ا أمٍّ يل فكانت كبري، قلب
بعد تفوُّقي عيلَّ جنى وإن ُمتحابَّتنَي، أختنَي ونشأنا حكمتها، بفضل نجمت موت أختي
تي وظلَّت بعد. فيما إال بيننا ذلك يستفحل لم وإن والحسد، للَغرية إثارة من يجني ما ذلك
حينه يف عليه وكافأتها ذلك، لها فشكرت الظاهر، يف األقل عىل بيننا، تُفرق ال حنانها عىل
ممن ُمباَرك برجٍل أبي جاءنا يوٍم وذات األمريات. بمنزلة وأنزلتها للملكة، مربِّيًة فاخرتتها
مرص. عرش عىل ستجلسان الِبنتان هاتان وقال: األختنَي، طالع يف فنظر الغيب، يقرءون

االثنتان؟! وسأله: أبي فُدهش
االثنتان. منا: مسمع عىل بيقني فأجابه

تجلس قد ضاحكًة: قلت حتى نبوءته، وغرابة بالرجل اإليمان بني طويًال نا وتحريَّ
األخرى. تخلُفها ثم إحدانا

وندع النبوءة هذه لننَس بحزم: فقالت معنًى، من قويل إليه يُشري ما إىل تي ترتَح ولم
لآللهة! املصري

حتى والحني، الحني بني الخيال أفق يف تلوح كانت ولكنها نسيانها، عىل منا وصمَّ
بعد أبي طريق عن سِمعت ما أول إخناتون عن وسِمعت تفجريًا. رتها ففجَّ الحوادث جاءت
له يا عنه: قال ومرًة املبكِّر. ونضجه بعقله العائلية مجالسنا يف يُنوه كان له. ُمعلًما اختري أن
وأختي أمي وبخالف بآتون! إال يؤمن يُعد ولم والكهنة، اآللهة ينتقد إنه ُمثري، شخٍص من
للسماء الشامل بمجاله وأُعجب أيًضا، آتون أعشق كنت إذ نفيس؛ يف يقول ملا صًدى وجدت
أبي. يا الحق كل الحق معه برباءة: قلت لذلك املعابد؛ ظالم يف اآللهة تقبع حني واألرضعىل
كاهنة. ال زوجًة لتكوني نُعدُّك نحن باسًما: فقال أبي أما وأختي، أمي قويل فأسخط
أول أبي إلينا نقل وملا الدنيوي! واملجد لألمومة حبي مع كاهنة ألكون ُخلقت لكنني
حد، ألقىص العواطف وثارت بعنف، ُزلزلنا غريه، إله ال الذي الواحد الجديد، اإلله عن نبأ

وامللكة؟ امللك رأي ما أمي: وسألته الكلمات. لقارص العهد ويلُّ وتعرَّض
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قبل. من مثيًال لها يشهد لم القرص يف أزمة ثَمة واجًما: آي فقال
ُمعلمه. بوصفك لوم إليك ه يُوجَّ أن أخىش بإشفاق: أمي وقالت

شأنه. جلَّ مهما أحد وراء ينساق ال وبأنه بابنهما، أدرى لكنهما بأًىس: فقال
آخر؟ وريٌث للعرش أليس عرشه، وسيفقد مجنون، إنه نجمت: موت فقالت

… عليلة كربى أخت سوى له ليس أبي: فقال
ويلُّ يل تمثَّل عيلَّ. يُغمى أن ِخفت حتى عنيفة بعواطف أموج كنت الحوار أثناء ويف
العذاب. يف ووقعت قرار، اتخاذ عن تردَّدت لكنني تُقاَوم، ال جاذبية ذات أسطورًة العهد

األمري: أناشيد من نشيًدا وحده يتلو وهو أبي ُخفيًة سِمعت مساءٍ وذات

عظيم. إنك جميل، إنك
اإلنسان، قلب يفرح بك

واألعشاب، األشجار وتخرضُّ
الطيور، وتُرفرف
الُحمالن. وتقفز

برحيقه. ويمتلئ له يتفتح وقلبي أردِّده وُرحت ُمسِكرة، نشوٍة يف وأنا فحِفظته
إىل تنجذب التي الفراشة أكون بأن مصريي وتقرَّر النور، إىل الفراشة انجذاب إليه انجذبت
الطمأنينة واهبًا باألهازيج، مغرِّد موكٍب يف ولطف بقوة اإليمان وغزاني يُهلكها. حتى النور

األبد. إىل بك، مؤمنة إني الواحد، إلهي يا وهمست: والسالم.
تسرتقني يتساءل: وهو ُمقطبًا فرمقني النشيد، د أردِّ وأخذت ألبي نفيس وأظهرت

السمع؟
سِمعه؟ الذي الصوت يف أبي يا رأيك ما وسألته: عتابه فتجاوزت

أدري. ال بربود: فأجاب
كاذبًا؟ يكون أن أيحتمل بجرأة: فسألته
أبًدا. يكذب ال إنه قال: ثم مليٍّا فصمت

حقيقي! صوٌت فهو إذن –
سِمع! ما ُحلًما كان ربما قال: ولكنه وُمشفًقا، ُمرتدًدا فبدا
الواحد! باإلله مؤمنة إني أبي، واعرتاف: تسليم بنربة فقلت

منه! أقتلعه حتى قلبك يف ك بِرسِّ احتفظي نفرتيتي، يا حذاِر وهتف: لونه فتغريَّ

91



الحقيقة يف العائش

أنبل يراكما أن يجب تي: لنا وقالت الجلوس. عيد حفل يف للمشاركة تعلم كما وُدعينا
زينة. أجمل يف وأنتما مرص شباب

الحقيقة. نور إىل هداني الذي ذلك واحد؛ شخص رؤية عىل ُمتلهفًة كنت أنني غري
حور ِمثل وُمره، بُحلوه الحياة بحر أخوضمعهم أن يل ُقدِّر أفراًدا رأيت العظيم البهو ويف
بأن لك وأعرتف موالي. إال الواقع يف يَر لم قلبي ولكن وغريهم، وماي وبك وناخت محب
ُمتهافتًا نحيًال وجدته ولكني نور، من تمثاًال رته تصوَّ عة. متوقَّ غري صدمًة صدمني منظره
الروح إىل للرثاء امُلثري املنظر تجاوزت برسعة، العابرة هزيمتي من وأفقت لألحالم. مخيِّبًا
إىل الوالء نفيس وبني بيني فيما لها وأعلنت ورسالته، بحبه اإلله ها اختصَّ التي فيه، الكامنة
عيناي، عنه تتحول ولم فاترة. بعنٍي والغناء الرقص يُتابع أبيه يمني إىل يجلس كان األبد.
الحوادث ضوء عىل تفسريه أعادوا ثم أهوائهم، بحسب وه وفرسَّ ذلك الحظوا كثريين ولعل
حدَّدت لقد الَغرية: لدغة تُعاني وهي بعد فيما نجمت موت يل قالته ما أنىس ولن التالية.

ونِلته! هدًفا لك
مرة. ألول عينانا فالتقت عابرة، نظرًة إلينا ألقى فعل. وقد نحوي. ينظر أن وتمنَّيت
تساءل أو بُِهر، وكأنه الدهشة. يُشبه فيما ف توقَّ ولكنه امللولة، بنظرته يمَيض بأن وهمَّ
تيى، العظمى امللكة إىل التفاتة مني وحانت بنهم. فيه تُحدق التي الفتاة تلك تكون عمن
آفاٍق يف أحالمي وحلَّقت اضطراب، أيَّما فؤادي فاضطرب كذلك، نحوي تنظر فوجدتها
قرصنا إىل ورجعنا األحداث. به جاءت الذي الواقع من هيمانها يف تقرتب لم ولكنها بعيدة،
غرفتي يف إيلَّ خلت وملا كآبتها. يف غارقة نجمت وموت غامضة، بآماٍل تجيش وصدوُرنا

ظني! توكَّد بانفعال: قالت
ومجنون! مريض إنه فقالت: تعني، عما فسألتها

قلبه. تخُربي لم ولكنك مظهره، رأيت لقد فقلت: تعني، من بالبداهة فعرفت
ملقابلتها. نفرتيتي دعت تيى امللكة التايل: اليوم يف أبي لنا وقال

وراء أن شك ال فقال: أبي أما ُمتسائلًة. نظراٍت وتبادلنا عنيفة، هزًة األرسة الخرب وهزَّ
… اإلعجاب أو الرضا من شيئًا ذلك

الخاصة. حاشيتها إىل ك ستضمُّ بأنها أتنبَّأ بُمباهاة: تي وقالت
سجدت الداخلية. الحديقة عىل امُلطلَّة امللكة اسرتاحة إىل وقادوني أبي. برفقة وذهبت
عابئة غري صني تتفحَّ وجعلت مجلسها. يمني إىل أريكة بالجلوسعىل يل أِذنت ثم يَديها، بني

نفرتيتي؟ اسمك سألتني: ثم اسيَّتي، بحسَّ
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ى! مسمٍّ عىل اسٌم بلطف: فقالت رأيس، من بإحناءة فأجبت
وجنتي. يف يشتعل بالفرح فشعرت

عمرك؟ ما –
عاًما. عرش ستة –

ذلك! من أنضج تبدين –
ظنك؟ يف دعوتك ملاذا الدعابة: يُشبه فيما ثم
أستحق. ما فوق هو لخرب أُجيب: أن فألهمت

العلم؟ من لت حصَّ ماذا حسنة، إجابٌة قائلًة: فابتسمت
املنزلية. الثقافة إىل باإلضافة والدين، والتاريخ والشعر والحساب والكتابة القراءة –

مرص؟ يف رأيك وما –
امللوك. ملك ومِلكها الدنيا، سيِّدة –
ل؟ املفضَّ إلهك من سألت: وباهتماٍم

موالتي. يا آتون الحقيقة: إخفاء إىل ُمضطرًة فقلت
وآمون؟ –

يوم! كل بها يطوف الذي فهو آتون أما اإلمرباطورية، ُمشيد هو –
اآللهة. كبري هو آمون بأن اإلقرار يجب ولكن القلب، به ينبض ما عىل سلطان ال –

موالتي. يا كذلك هو بتسليم: فقلت
الحب؟ قلبك ذاق هل برصاحة، –
موالتي. يا كالَّ تردُّد: دون فقلت

لِخطبتك؟ أحد يتقدم ألم –
الكفاءة. أيهم يف يجد لم أبي ولكن كثريون، –

ويل انحراف عن يُقال عما برصاحة شعورك ما سألتني: ثم مليٍّا وجهي يف وتفرَّست
آمون؟ عن العهد

برصاحة! أجيبيني ملكة: بنربة فقالت أنبس، فلم لساني د تجمَّ مرة وألول
املرعيَّة التقاليد عىل املحافظة فيجب قلبه أمر من يكن مهما فقلت: دهائي فأسعفني

والكهنة. العرش بني
حسنة. إجابٌة وقالت: ارتياح يف فابتسمت

يكون؟ أن تودِّين كيف أحالمك، فتى عن ثيني حدِّ وسألت: الدالل يُشبه فيما اعتدلت ثم
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الكاهن. وروح امُلحارب قوة له تكون أن تمتمت: ثم ارتباك يف فرتيَّثت
ت؟ ُخريِّ إذا لني تفضِّ من ا. جدٍّ طموحة إنك ضاحكًة: فقالت

الروح. صاحب ل أفضِّ –
ا؟ حقٍّ –

موالتي. يا أجل –
البنات. من كغريك لست –
دين. بال عندي دنيا ال –
دنيا؟ بال دين وهل –

دنيا. بال دين وال قائلًة: فرتاجعت
العهد؟ ويلَّ أرأيت سألتني: ثم امُلتصاعدة، انفعاالتي أكتم وأنا طويًال وصمتت

موالتي. يا الجلوس عيد حفل يف –
تَرينه؟ وكيف غريب: بصوٍت فسألت

… الشباب سائر عن تُميزه خفيَّة بقوٍة يتفرد إنه –
كزوج؟ أعني ُمتسائلًة: ففاجأتني

تُسعفني ال ُمتهدج: بصوٍت فقلت السؤال، كرَّرت حتى امُلفاجأة هول من وخرست
موالتي. يا الكلمات

ملكة؟ تصريي بأن يوًما ُحلم يُساورك ألم –
امُلتواضع. قلبي من جزء أحالمي –

العرش؟ يفتنك أال –
أحالمي. إليها ترتفع ال سماء يف إنه –

العهد. ويل البني زوجًة اخرتتك قالت: ثم قليًال فصمتت
يعرفني ال ولكنه قدرتي: اسرتددت عندما قلت ثم التأثر، شدة من عيني فأغمضت

بي. يهتمُّ وال
… راسخ حبٍّ عن ملشيئتي يرضخ ولكنه باعتزاز: فقالت

وملا مناسبة، رشيكًة له أجد أن األول املقام يف ني يُهمُّ بجالل: الحديث ُمواصلًة ثم
بالعقل. إيماني بالحدس أُومن وإني املطلوبة، الرشيكة بأنك حديس ألهمني رأيتك

امللكة ولكن تقول: هي واستمرَّت كلمة، بأي التفوُّه عن الشديد التأثر فأخرسني
ذلك؟ يف رأيك ما يشء. كل قبل للواجب ُخلقت
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موالتي. يا تودِّين كما أكون أن أرجو –
رشط. أو قيد دون معي بالتعاون ِعديني نافذ: بصوٍت فقالت

بذلك. أعدك إني قويل: مسئولية أقدِّر ال وأنا فقلت
كلمتك. رشف إىل ُمطمئنَّة وأنا –

بأنني شعرت حتى َمحرضها غاَدرت إن ما ولكن التفكري، عن يشلُّني االمتنان كاد
الداخل من يرصدني رقيٌب وبأنها بها، االستهانة يمكن ال قوة وبأنها أغاللها، يف أرسف
يل يسوغه لن فإنه جلَّ مهما جالله أن من فأيقنت العهد، ويلَّ وتذكَّرت مًعا. والخارج
ر تصوُّ يمكن أجل، به. وثِملت للخرب األرسة وذُهلت غاليًا. املجد ثمن سأدفع وأنني كزوج،
الخفية، عواطفها يف البنتها تي مشاركة ر تصوُّ ويمكن نجمت، موت قلب أعماق يف أثره
يكن وإن الدرجات. تفاَوتت وإن بفيضه الجميع ليغمر يل كالسَّ املرة تلك ق تدفَّ الحظ ولكن
إيلَّ يُسُدون عيلَّ أقبلوا ذلك أجل من املالكة؛ األرسة مقام إىل رفعهم فقد بالعرش وعدني
ملوت أيًضا تتحقق فهل بمعجزة، قت تحقَّ وكيف النبوءة وتذكَّرت الدعوات. وأطيَب الُقبالت
ونواياها، صربها فشحذت أيًضا ذلك تذكَّرت نجمت موت ولعل قلق. وساَورني نجمت؟
تسعد اليوم بحنان: يل وقال حجرته، إىل أبي ودعاني املخاوف. طرد عىل مت صمَّ ولكنني

قربها. يف أمك
لعلها. بأًىس: فقلت

تشعرين؟ كيف باسًما: فسألني
خيال. أي تفوق الحقيقة بصدق: فأجبت

ذلك. من أقوى للسعادة فرصًة يهب أن الحظ يستطيع ال –
أبي؟ يا ا حقٍّ السعادة أضمن هل فتساءلت:

القلب. بحكمة فرهٌن السعادة أما املجد، يهب العرش بحنان: فقال
أبي! يا أصَدَقك ما شديد: بتأثٍر فقلت

وسعادتك. نجاحك أجل من سأصيلِّ بعطف: فقال
بعظمة يليق احتفاًال القرص يف به واحتُفل عادية، غري برسعٍة الزواج مراسيم ت وتمَّ
يف وهمست بة، املذهَّ الحجرة إىل تي بي ومضت الحياة. بُمتَع وولعه الثالث أمنحتب امللك
جسمي تحته يتجىل اف شفَّ ثوٍب يف الذهبي الرسير عىل وأجلستني امُلفيدة، بكلماتها أذني
افة، شفَّ وزرٍة عن شملته نزع تزهر. األركان يف وامَلشاعل العهد ويلُّ الباب يف والح العاري.
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إىل ساقي وضمَّ الرسير، فوق أوقفني العذب. الشغف عينَيه من يُطلُّ ة خفَّ يف نحوي وأقبل
حياتي. شمس أنت أذني: يف وهمس صدره،

وراح الغريب. منظره أمام تقلَّصوانكمش فقد جسدي أما بنوره، روحي ينعم وكان
يف برغبتي وصاَرحتها أمي إىل هرَولت الجلوس، عيد يف أحببتك عجيبة: برصاحٍة يقول

منك. الزواج
يف يجري ال فتاة من الزواج يف رغبتي عيلَّ أنكرت حديثه: واَصل ثم برسور، وضِحك
استدعتك ولكنها بالغضب، فتظاهرت أمي.» يا كذلك «وأنت لها: فقلت امللكي، الدم عروقها

… موافقتها إيلَّ ت زفَّ ثم مقابلتها، إىل
وأن أتكلَّم، أن عيلَّ وكان ابتسامة. وداَريت الفكرة صاحبة أنها من ادَّعت ما وتذكَّرت

أراك. أن قبل من وبك بإلهك آمنت لقد فقلت: صادًقا، قوًال أقول
وأنا فقلت نفرتيتي. يا آمن من أول إنك كذلك؟ أليس آي، لسان عىل بُحبور: فهتف
معبده. يف اإلله بنشيد يرتنَّم من أول سأكون استطعت: ما الحِرجة اللحظة نفيس عن أدفع

بذلك. أعدك –
اإلله! لعرش وريثًا تُنجبي أن عليك ولكن وهمس: شفتيَّ لثم ثم

بنا الحياة ومضت يق. والضِّ الحياء سوى محلَّها يبَق فلم القدسية، مشاعري وتالشت
بالنور، قلبي أترع يفنى ال مدًدا منه يت تلقَّ فقد الروحية حياتي عن أما ومؤمنني. كزوَجني
اآلخر. نصفه به يُكرم بما رمزه نصف يُكرم وأن يُكلمه، كما اإلله يُكلمني أن عت توقَّ حتى
لوني، وتغريَّ صحتي كت فتوعَّ الثمرة، به وحلَّت وصمت. كآبة يف يتجلَّد فكان جسمي أما
ويكرِّس الحقيقة، يف يعيش موالي وكان الجميل. جسمي برشاقة عبث بي، القادم وعبث
الكذب يمقت كما رذيلًة يمقت وال الحقيقة، أجل من الُقوى ة كافَّ ويتحدَّى للحقيقة، ذاته
«أتحبِّينني يسألني أن يوًما له خطر لو أُجيبه كيف قلٍق يف نفيس فساءلت والكاذبني،
أُحبَّ أن منه تعلَّمت فقد ذلك عن وفضًال عليه. للكذب الشجاعة أجد لن نفرتيتي؟» يا
سيجيء له: أقول أن وهي املحتمل، سؤاله عىل إجابًة وأعددت الكذب. أكره وأن الحقيقة

ِمثلك. الكذب أكره ألنني فمعذرة؛ وقته، يف الحب
يطرح لم ولكنه والنور، املجد عن وأقصتني أحالمي، معها تالشت ربما إجابة وهي
استدعتني ويوًما قلقي. عىل وظللت غموضه عىل الناحية هذه من فظلَّ قط، السؤال ذلك
ففي بنفسك؛ اعتني قالت: ثم باسمًة جسدي ص تتفحَّ وراحت اسرتاحتها، إىل تيى امللكة

الوطن. هذا تاريخ إىل عاجًال ستنضمُّ حياٌة تدبُّ بطنك
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موالتي. يا أجيل من صيلِّ فقلت: العهد، ويل انتظار إىل إشارًة قولها يف فلمست
طويل. عمٌر أمامك بثقة: فقالت

ذلك. يف يل ِحيلة ال بإشفاق: فقلت
فكرك. عىل الخوف تُسلطي ال ُمحذرًة: فقالت

البرش. طوق يف ليس عما أسأل لن كامُلشتكية: فقلت
البرش! كسائر ليست امللكة فهمست:

عظمة، من به أبي يصفها بما وجديرة وداهية قوية امرأٌة دفاعي. وسائل تُحطم إنها
أنني وشعرت زواجه. بعد حتى وحدها ملكها تعتربه وهي ُمثرية، لدرجٍة يُحبها وزوجي
يكفهر. ومىضالجو الكهنة، إىل ب تترسَّ الجديد اإلله أنباء ومضت أغاللها. يف أرُسف زلت ما
ملست الجسدي، ضعفه وراء امُلسترتة زوجي قوة مدى عرفت حياتنا من الفرتة تلك ويف
إن مرًة: يل قال يات. التحدِّ أمام وصموده شجاعته، وعنف تصميمه، وقوة روحه، صالبة

هديف. عن تَثنيَني أن تستطيع ال مجتمعًة األهرام أحجار
األحوال. جميع يف معك إني بحماسه: متأثرًة له فقلت

إلهنا. يخذلنا لن فهتف:
يوٍم يف لقاء إىل تيى ودعتني موقفه. عن يُزحزحاه أن يستطيعا لم وأمه أبوه حتى

طيبة؟ أحزان عن الحمل شغلك هل سألتني: حياتي. أيام أخطر من أعتربه
أحزاننا. هي طيبة أحزان ملعركة: أتوثَّب وأنا لها فقلت

الطيبة؟ كلماتك فيه تؤثِّر ألم بدهاء: فتساءلت
األقوى. هي إلهه كلمات بجرأة: فقلت

قِلقة. أو حزينًة تبدين ال ولكنك س: بتوجُّ فقالت
موالتي. يا يقول بما مؤمنة إني قائلًة: أغاليل عىل فهَويت

واتَّسعت نفيس. وحرَّرت للعرش، حبِّي من أقوى لإلله حبِّي أن أعلنت الترصيح بذلك
الجديد؟ باإلله ا حقٍّ آمنت وتساءلت: النجالوان عيناها

موالتي. يا نعم –
مرص؟ آلهة إنكار يعني ذلك لكن –
له. رشيك ال واحد إنه بحرارة: فقلت

آلهتهم؟ يعبدوا أن اآلخرين حق من أليس غاضبة: بنربٍة فتساءلت
لآلخرين. يتعرَّض ال إنه –
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اآللهة. لجميع الخادم امللك يوًما سيكون لكنه –
واحًدا. إلًها إال نخدم ال نحن –

التمرُّد؟ هذا عواقب تقدِّرين أال فهتفت:
أبًدا. يخذلنا لن إلهنا صادقة: بثقٍة فقلت

رشط؟ أو قيد دون بالتعاون تِعديني ألم ومرارة: بغيظ فسألتني
يشء. كل فوق اإلله ولكنه موالتي، إنك ة: بِرقَّ فقلت

وُرسعان القلب. مطمئنة ولكن املصري، مجهولة العيننَي، دامعَة جناحي إىل ورجعت
وقتها وقيل اإلمرباطورية. لزيارة املشهورة البعثة رأس عىل للقيام لألمري األمر صدر ما
ولكني غيِّه! عن يرجع لعله إمرباطوريته؛ بواقع وتعريفه العهد ويل ترويض بها أريد إنه
الوضع. عىل فيه أوشكت وقٍت يف زوجي من بِحرماني تُعاقبني تيىرشعت بأن أيًضا شعرت
انطفأ األيام؟ تلك يف حدث ماذا قط. رتها تصوَّ ما جديدة تجِربة ِخضم يف بي أُلقَي ذهب وملا
ف يخفِّ لم خانقة، ُمخيفة وحدٌة وغزتني ظالًما. إال تسكب الشمس تعد ولم الدنيا، نور
بكفنها. ودثَّرتني الكآبة واحتوتني ورقصهن، الجواري ِغناء وال تي مربِّيتي مالزمة منها
أتخيَّل لم يومي. من ساعة كل ويف جناحي، أركان من ركن كل يف موالي افتقدت
ال سعادتي، وكنز حياتي رس أنه واكتشفت حياتي، من كله الحيِّز ذلك يشغل كان أنه
عىل فت وتلهَّ وجهيل، عماي عىل ندًما وبكيت أيًضا. وحبيب كزوج ولكن فحسب، كُمعلم
جاءني فقد بعضهمومه؛ عنه ى رسَّ القرصما يف وحدث قدَميه. تحت بقلبي ألُلقَي رجعته
امللكة وأنجبت مرييتاتون أنا فأنجبت تقريبًا، واحد وقٍت يف تيى، امللكة جاء كما املخاض،
والحزن، الهم رِكبني أنثى ُرزقت بأنني عرفت وملا آمون. عنخ وتوت رع سمنخ هما توءَمني
الحريم همسات إيلَّ وترامت القوية. القرص امرأة أمام ضعًفا يزداد مركزي بأن يل وتوكَّد

حِييت. ما ذكًرا أُنجب لن وأنني بي، حلَّت قد الكهنة لعنة بأن
امللك وكان طيبة. يف دورها لتلعب ميتاني ملك ابنة تادوخيبا جاءت األثناء تلك ويف
وبني بينه الصداقة ألوارص دعًما منها الزواج فطلب بجمالها، سِمع قد الثالث أمنحتب
امللكة عقل تُسلط دائًما كانت ولكنها الحقيقية، زوجها بواعث تُدرك تيى وكانت ميتاني.
للحكم. وقتها ُجل مكرِّسًة الَغرية عىل خارقة بقوٍة وتُهيمن زوجها، عواطف عىل العظمى
بسماع تسلَّيت جارية. ثالثمائة تتبعها فخم َموكٍب يف طيبة طريق تشقُّ تادوخيبا وجاءت
وجمالها، الصغرية األمرية موكب عن تي ثتني وحدَّ وأحزاني، وحدتي يف غارقة وأنا األنباء

الوجود! يف شمس شمسنا عىل تعلو ال ولكن بقولها: حديثها وختمت
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بالعروس هام قد يُكدره املرض أخذ الذي العجوز امللك أن القرص جنبات يف وذاع
طويًال؛ يصُف لم باله ولكن العسل، بحر يف غِرق وأنه أحفاده، عمر يف التي الجديدة
بامللك لالجتماع وُدعيت وسعادته. بأمنه لتعصف العهد ويل رحلة عن التقارير جاءت إذ
رغم واللهو. الحب يف إلفراطه نتيجًة ضعف من بامللك حلَّ ما هالني ما أوَل فهالني وامللكة،

طائش. فتًى من له يا يهتف: وجعل ِرشًسا، غاضبًا بدا ذلك
اإلمرباطورية! أنحاء يف الدفاع لجيش بعرض هيبتنا نسرتدَّ أن يمكن تيى: فقالت

مهما يسرتدَّه ولن اإلجالل، من املوروث مدََّخره األحمق بدَّد لقد ساخًرا: لها فقال
فعلنا.

أخالقه؟ بلطف يأرسهم أن يجوز أال د: تردُّ بعد فتساءلت
ِمثله. حمقاء إال أنت ما بي: فهتف

ليه! تعقِّ أن بُوسعك كان الداهية: املرأة يل وقالت
موالتي! يا عنه تعجزين ما عىل أقدر أن هيهات انفعايل: أُداري وأنا لها فقلت

راضية! وأنت تُشجعينه ولكنك يل: تحدِّيها يف ُمتماديًة فقالت
الِحرمان وبني الطاعة بني عودته حال ه سأخريِّ وقال: ُمهدًدا بيده الثالث أمنحتب ح فلوَّ

العهد! والية من
ثم التايل، اليوم صباح يف أيقظتني تي ولكن اليأس، عىل ُمشفيًة أحزاني إىل ورجعت

موالتي. يا امللك مات أذني: يف همست
وهل وفاته؟ قبل وعيده امللك ذ نفَّ هل تُرى أتساءل: وجعلت بالحزن، قلبي وثقل
التحنيط دار إىل الُجثمان فيها ُحِمل التي الفرتة ويف املعبود؟! بابنها تيى َي تضحِّ أن يمكن
اعلمي البكاء: أثر من الحمراوين عينَيها خالل من ترمقني وهي يل وقالت امللكة، استدعتني
الوصاية أتوىلَّ أن عىل ملًكا آمون عنخ توت أو رع بسمنخ امُلناداة عيلَّ اقرتحوا الكهنة أن

العرش. عىل
ُمستسلمًة فقلت وعنفه، ثقله بكل ِعقابها بي أنزلت أنها يف اللحظة تلك يف أشكَّ لم

راضية! به وإني حكمة، عن يصُدر دائًما قرارك لقدري:
صدق؟ عن أتنطقني بقسوة: فتساءلت

ذلك؟ سوى أملك وماذا اليأس: بهدوء فأجبت
االقرتاح! فرفضت الحكمة، الحب غلب ة: بِحدَّ فقالت

سعيدة؟ ساخرًة: فسألتني الكالم، وأعياني غرق، بعد ست فتنفَّ
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الكذب! أمُقت فإني موالتي؛ يا نعم بأمانة: فقلت
والتقاليد؟ العقل عن بالدفاع تعدينني هل –

موالتي! يا أستطيع ال أتمزَّق: وأنا فقلت
باإلعجاب جديرة ولكنك الِعقاب، ني تستحقِّ إنك وهتفت: ُمحنَقًة، َمغيظًة فنفخت

اآللهة! مشيئة ولتُكن بحكمتكما، مصريكما فلتُواجها أيًضا،
بالُقبل وانهلت الِحداد، رغم سعيدًة جناحي إىل فُعدت الوجه، مكفهرََّة ورصفتني
النحيلة الطويلة بقامته رحلته من رجع أن حبيبي لِبث وما الصغري. مرييتاتون وجه عىل
قال ثم وقتًا وجهي يف وتفرَّس حبي، قوة بكل وعانَقته إليه فهرعت للظلمات، املبدِّد وأُنسه

نفرتيتي! يا الحب جاء أخريًا بطمأنينة:
عيناي. تراك أن قبل من أُحبُّك إني ُمتلعثمًة: وقلت وعزَّاني، قوله فأذهلني

املرة! هذه إال كزوج تُحبِّيني لم ولكنك باسًما: فقال
ورجع الدفن، قبل أبيه جثة أمام ومثَل أنبس. فلم القلوب قراءة عىل قدرته فأذهلتني
يجب! كما أُحبَّه لم إنني ثم ا، حقٍّ يهزُّني املوت كامُلعتذر: قال ثم عينَيه، يف البكاء بأثر إيلَّ
حبيبي قوة تجلَّت ما وُرسعان والتحدِّي، بالرتبُّص ميلء جوٍّ يف العرش عىل وجلسنا
أشكَّ ولم به. إيمانهم فأعلنوا رجاله، عىل دينه بعرض وبدأ القوة. تكون ما كأعظم الكامنة
أن أو صادقني، يكونوا لم أكثرهم أن أثبتت األحداث ولكن نفيس، عىل قياًسا ِصدقهم يف أنا
اليوم أشكُّ وال األكرب. الكاهن رع مري باستثناء بالنفس، التضحية درجة يبلُغ لم إيمانهم
دائًما يؤمن كان ولكنه قلوبهم، أغوار إىل نفذت وأنها بهم، تُخدَع لم الصافية بصريته أن يف
إىل السطحي اإليمان مرحلة سيعُربون وأنهم النهاية، يف الجميع بهداية كفيٌل الحب بأن
أكثر أقول بل به، الزوجية عالقتي يف أنا فعلت وكما الوقت، يأزف عندما الحقيقي اإليمان
األزمة، ذروة يف يخلُفوه بأن فحلموا للعرش، أهليَّته بعدم اقتنعوا منهم نفًرا بأن ذلك من
هذا، تصوُّري يف الوحيد مرجعي الحدس وليس نفسه. آي أبي منهم بل محب، حور منهم
الهزيمة؛ أيام يف ُمثري حواٍر عرضمن فيما أو املواقف، بعض من بفطنة استخرجته ولكني
يئسوا أنهم يف أشكُّ كنت وإن دونهم، آمون عنخ لتوت الكهنة اختيار ا جدٍّ أراحني لذلك
امُلتوتر، الجو ذلك يف ُحكمنا بدأ حال أي عىل بأخرى. أو بطريقة أحالمهم تحقيق من ا حقٍّ
يف جديدة ثمرة تكوَّنت حني عىل تحبو مرييتاتون وأخذت يشء، كل رغم ُسعداء كنَّا ولكننا
كما أبيه حريم وِرث أنه رغم غريي امرأًة يعرف ولم املرة. هذه الكامل للحب نتيجًة بطني

تادوخيبا. الجميلة امليتانية وفيه التقاليد، تقيض
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عىل البنها فقالت ظني، وصحَّ ما. نوٍع من متاعب عت فتوقَّ تيى، الوالدة امللكة وزارتنا
… الحريم تُهمل إنك امللك، أيها مني: مسمع

الدين! يف كما الحب يف د موحِّ إني ضاحًكا: زوجي فقال
فهي تورشاتا؛ صديقنا ابنة تادوخيبا تنَس وال بالعدل. ُمطاَلب ولكنك بجدية: فقالت

… ألبيها إكراًما الرعاية تستحقُّ
تُثبت نفرتيتي بدهاء: فقالت الضيق، غاية يف وأنا برصي عنها فزاَغ نحوي ونظرت

… رأيي عىل تُوافقني فلعلَّها بالعرش؛ جديرة أنها يوم كل
ولم امللكة. واجبات عن تتحدث راحت حني عىل غيظي، كاظمًة صمتي عىل فواظبت
األمرية لرؤية الحقيقة ويف للتعارف، الظاهر يف الحريم؛ زيارة يف رغبتي أقهر أن أستطع
للمجاملة، كلمتنَي وتبادلنا تتزعزع، لم بنفيس ِثقتي ولكن ا، حقٍّ جميلًة ووجدتها الجميلة.
بي وإذا بالحديقة؛ جوسق يف زوجي جاَلست التايل اليوم ويف سافرتني. عدوَّتنَي وافرتقنا

للحريم؟ بالنسبة تنوي ماذا أسأله:
فيه! يل رغبة ال ببساطة: فأجابني

للرغبات! تكرتث ال الوالدة امللكة ولكن باحتجاج: فقلت
بالتقاليد! ُموَلعة إنها بغموض: فقال

األول. التقاليد عدو فإنك أنت أما بوضوح: فقلت
حبيبتي! يا صَدقت وقال: برسور فضِحك

بناءً ت تمَّ األكرب، آمون كاهن وبني بيني امُلثرية املقابلة ت تمَّ الوقت ذلك يف أنه وأظن
أجله؟ من جئت بما تعلمني لعلَّك موالتي، يل: وقال أبي. وبوساطة طلبه عىل

األكرب. الكاهن أيها إليك ُمصغية إني ُمواربة: دون له فقلت
آمون، رأسها وعىل اآللهة، لجميع ولكن اآللهة، من يشاء ما امللك ليعبد برجاء: فقال

الرعاية. يف حقٌّ
إله. ألي بسوء نتعرَّض ال إننا فقلت:

الرضورة! عند عنا امللكة دفاع إىل أطمح إنني ة: بِرقَّ فقال
به. الوفاء يسعني بما إال أِعد أن أستطيع ال بصدق: فقلت

ُعراها. تنفصم ال صداقة وبينه وبيني منا، واحًدا أبوك كان بأًىس: فقال
ذلك. أسمع أن ني يرسُّ فقلت:
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كلها حياته امللك وكرَّس ثابتة. عداوًة يل أضمر أنه يف عندي شكَّ وال الرجل وذهب
الفقراء، عن الرضائب ُمخفًفا والِعقاب، والقهر العنف نافيًا بالحب، للحب داعيًا لرسالته،
فولدت املخاض وجاءني مرص. بأرض يحلُّ الخري من جديًدا عهًدا بأن الجميع آَمن حتى
الحديث وكثُر للعهد. ويل إنجاب يف الثانية للمرة رجائي فخاب سيكيتاتون، الثانية ابنتي
ويل سيجيء ُمواسيًا: يل وقال نظرة، أول من املولودة أحبَّ زوجي ولكن الكهنة، سحر عن

ذلك. قبل ال حينه يف العهد
وإذا الفتتاحه، موكب يف وذهبنا طيبة، يف الواحد إللهنا جديد معبد تشييد وكُمل
لذاك القرص واستاء آلمون. وهتفوا امللك طريق يف فتظاهروا لهم، أذنابًا يجمعون بالكهنة
قائًال: طيبة يُخاطب وراح العادة، غري عىل ا مغتمٍّ فة الرشُّ يف امللك وسهر السافر، التحدِّي
اليوم بعد أُريدك ال الفاسقني، والكهنة الكاذب اإلله َمثوى يا الرشواألرشار، مدينة يا طيبة،

طيبة! يا
ألًفا ثمانني رأس عىل بك فرحل األمر، ذ ونفَّ له، جديدة مدينة ببناء اإلله وأمَره
بسعادتنا هانئني ذلك أثناء يف وِعشنا الواحد، اإلله مدينة لتشييد والعمال املهندسني من
مسلِّمًة آتون ونفر ياتون أنحس وأنجبت التوتر. شديد عدائي جوٌّ بنا يرتبَّص الشخصية
ُمصطحبني الجديدة املدينة إىل انتقلنا امُلناسب الوقت ويف والذكور. اإلناث خالق إللهي أمري
من كثب عىل طيبة يف البقاء عىل ت فأرصَّ تيى امللكة أما آمون، عنخ وتوت رع سمنخ معنا

واملعابد. العرش بني خيط آخر يُقَطع ال كي آمون كهنة
ني استخفَّ ُمتناسقة هندسية وحدٍة يف امُلتجلية آتون أخت النور مدينة يف وجدتني وملا

إلهي! يا روحك أعذب ما الجمال! أجمل ما وبراءة: نشوة يف فهتفت الرسور،
أعذب املعابد تسمع لم بصوت اإلله بنشيد وشَدوت املعبد، يف بالصالة املدينة وافتتحت
الحياة نهر وجرى أكرب. كاهنًا رع مري ورسم الشاملة، األوىل موعظته امللك ألقى ثم منه،
الِجدُّ وجهه يف يلوح خلوته من يوًما إيلَّ رجع حتى والنرص، السعادة بركات إلينا حامًال

البالد! يف وحده يُعبَد بأن إلهي أمرني يل: وقال والتصميم،
األخرى؟ واآللهة فتساءلت: األمر، ذلك عليه ينطوي ما خطورة أدركت الحال ويف
أوقافها. ومصادرة معابدها بإغالق أمري سأُصِدر تُومضان: وعيناه بثبات فقال

نفرتيتي؟ يا سعيدًة تبدين ال تساءل: حتى صمت عيلَّ وران
أجمعني. البالد كهنة تتحدَّى إنك بعجلة: فقلت

َلقادر. ذلك عىل إني وثقة: ببساطة فقال
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والسالم؟ الحب رجل وأنت العنف الستعمال ذلك يسوقك أال د: تردُّ بعد فقلت
حِييت! ما العنف إىل ألجأ لن –
باملقاومة؟ ألمرك تصدَّوا وإذا –

إىل شعبي بدعوة قانًعا بسوء ملتمرِّد أتعرَّض ولن الفقراء، عىل األوقاف ع سأوزِّ –
الرشك. معابد وهجر الواحد اإلله عبادة

إلهك. عنك يتخىلَّ لن أقول: وأنا وقبَّلته الغم، عني فانكشف
العرش وبقوة اإلله، بفضل شامل، بهدوءٍ ذ فنُفِّ عه، أتوقَّ لم ما وحدث األمر، وصدر
امللكية عربتنا يف ننطلق كنا العصاري ويف حدود. بغري ثقًة وازددنا النفوس، عىل امُلهيمنة
والنخيل سة املتحمِّ الجماهري بنا تحفُّ الواسعة، آتون أخت شوارع نجوب حرٍس بال
نعرف نكاد والناس، العرش بني الوهم حواجز ُمحطمني البلخ، وأشجار والصفصاف
الخوف محلَّ ا حقٍّ الحب وحلَّ بأسمائهم، والبعض وِحرفهم بمالمحهم جميًعا الناس
تبدِّدوا أن أخىش مرًة: أذني يف أبي وهمس القدسية. األلحان بأعذب الجميع وتغنَّى القديم،

امللك. هيبة
… أبي يا الحقيقة يف نعيش نحن أضحك: وأنا له فقلت

الخصوم وأذهلنا األحد، الواحد لعبادة داعني املقدَّسة بِرحالتنا البالد وغَزونا
رئيس محو إلينا به أفىض ملا نكرتث ولم نرص، إىل نرص من الدائم بانتقالنا واألصدقاء
ولم علينا. الناس لتأليب الدائبة ومحاولتهم ي الرسِّ الكهنة نشاط عن أنباء من الرشطة
الكثريين فأدهشت أنا أما املقدَّس، عامله يف الكيلِّ النغماسه أحًدا يُدهش موالي سلوك يعد
بواقع الكامل وعيي القديسرغم عامله يف ِمثله أهيم كيف إذ يَُحل؛ ال لغز بأنني سلَّموا حتى
والحماس اإليمان يف ِصنوه كنت أنني يُصدقوا لم فلعلَّهم للبالد؟! واملالية اإلدارية الشئون
الصادق لسانه عن تصُدر كلمة كل وأُصدِّق الحقيقة، يف الحياة أُشاركه وكنت للرسالة،
أدرانها من األنُفس ر تتطهَّ عندما الفوز: بذروة ننتيش ونحن يل وقال قط. يكذب لم الذي

الحقيقة! يف ويعيشون اإللهي، الصوت بسماع جميًعا اآلذان ستحظى
الحقيقة. يف أجمعون الناس يعيش أن ُحلمه؛ كان ذلك

آخر بوجٍه تُطالعنا الِفراش طريحة ميكيتاتون فوجدنا قة، املوفَّ ِرحالتنا من ورجعنا
بنتو بالطبيب وانتَحيت ، يصيلِّ وراح ِفراشها جانب إىل إخناتون وجثا نعرفه. ولم نَره لم

بنتو. يا تموت البنت له: وقلت الحجرة، أقىص من
ُوسعي! يف ما بذلت قد بأًىس: فأجابني
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… قلبه إىل الكائنات أحب من يحرموه أن بسحرهم يريدون إنهم وقهر: حنق يف فقلت
أُطيق وال أُحبُّها إني إلهي، يا فيها تفجعني ال إلهه: ُمخاطبًا بحرارة يهمس وسِمعته

… لخدمتك حياتها وستكرِّس عمرها، من أنضج إنها … بدونها الحياة
للنجوم. ُمتساميًة تركتنا حتى حبنا قبضة من ُرويًدا ب تترسَّ مضت روحها لكن
إلهي؟ يا ملاذا إلهه: يُخاطب وجعل الحزن. لُطغيان ُمستسلمني ونُولول نبكي عليها وانكببنا
عن بعيًدا زلت ما بأنني بقسوة تُصارحني ملاذا لها؟ داعَي ال بشدة إيماني تمتحن ملاذا
امُلطيع، وأنا وبغضب الحبيب، وأنت وبجفاء الرحمة، وأنت بعنف تُعاملني ملاذا معرفتك،
جعلتنا وملاذا الذكاء؟ هذا ومنحتها الجمال بهذا كَسوتها إذن ملاذا النور، وأنت وبغموض

معبدك؟ يف لخدمتك ونُعدُّها الحب كل نُحبُّها
بالتفصيل عِلمتها مما وخارجها البالد داخل شِملت جديدة أحزاٌن حزننا من وانتشلتنا
الوزير وقابلنا أشد. بحزٍن حزنهم من يتداَوون الذين هم الناس أتعس ولعل يل. ذكرت كما
وخاَمرني الكآبة اجتاحتها عزيمتي أن أُنكر وال بحذافريها. الصورة علينا وعرض ناخت،
لن لها: حد ال بثقة وقال األكرب، الهرم كأنه العاصفة أمام صمد فقد موالي أما القلق،

رمل. ذرَّة قيد الحب عن أحيد ولن إلهي، يخذلني
وندمت والوساوس، الهواجس جميع قاهرًة روحي فانتعشت الخارقة قوَّته وعدتني
بعد بنا واجتمعت تيى، الوالدة امللكة جاءتنا أكثر الحال ساءت وملا العابر. ضعفي عىل
مليئة السماء قائلًة: حديثها وبدأت آتون، أخت بجنوب قرصها يف رجالنا استقبلت أن

بالُغيوم.
بالوفاء رجالك من العهد أخذت وقالت: الكرب بهما أحاط اللتني عينَيها بيننا لت ونقَّ

واألحوال. الظروف جميع يف لك
فيهم؟ الشكُّ داَخلك هل تُرى فسألتها:

… اليقني بالتماس تُطالبنا امِلحن بعتاب: يل فقالت
بامِلحن! يُبايل ال إلهي إخناتون: فقال

الفتن. ستنفجر قليل عما بل ة: بِحدَّ فقالت
أبًدا. إلهي عني يتخىل لن بثقة: فقال

ذلك، من أصغر وإني ذلك، من أكرب إنهم اآللهة؛ باسم التحدُّث يف الحق أملك ال –
الناس. دنيا يف يجري ما أعرف ولكني

… مؤمنة غري إنك أمي، بأًىس: فقال

104



نفرتيتي

تحرَّْك لك أقول كملكة، إيلَّ وأصِغ كملك حدِّثني الغيب، وبني بيني عما تتحدث ال –
ولديك اإلمرباطورية، عىل بالزحف فُمره ماي بقيادة الحدود جيش لديك األوان، فوات قبل
عرشك يتهاوى أن قبل أِرسع وامُلفسدين، الفساد برضب فُمْرها والرشطة الحرس قوات

… أنقاًضا
واحدة. دماء نقطة بسفك آمر لن ة: بِحدَّ فقال

بالعرش. لك كي تمسُّ عىل أندم تجعلني ال عميق: أًىس يف فقالت
اإلله! لخدمة الوسيلة باعتباره إال العرش ني يُهمُّ ال فهتف:

… الساعة هذه أجل من إال أخرتك لم فلعيلَّ امللكة؛ أيتها تكلَّمي وقالت: تيى إيلَّ فنظرت
اه. أمَّ يا إلهنا يخذلنا لن موالي: حماس عن يقلُّ ال بحماس فقلت

القدر. وانترص الجنون استحكم بغضب: وقالت ن، املتغضِّ وجهها فاكفهرَّ
ثم أياًما إال طيبة يف العمر بها يمتدَّ ولم مريضة، حزينًة آتون أخت تيى وغاَدرت
امللك، مقابلة محب وحور وناخت آي طلب حتى أيام تمِض ولم الكسرية. روحها فاضت

لخري. تجيئوا لم باسًما: قال وجوههم يف إخناتون نظر وملا الحال. يف فاستقبلناهم
واإلمرباطورية! والوطن للعرش بوالئنا مدفوعني موالي يا جئنا آي: فقال

يشء؟ كل بخالق إيمانكم عن وماذا إخناتون: تساءل
… موالي يا دنيانا عن مسئولون ولكننا به، نؤمن ِزلنا ما آي: فقال
… اإليمان ذلك من تنبع لم إذا املسئولية لهذه قيمة ال إخناتون: فقال

البالد، يف تمرُّدها أعلنت والواليات اإلمرباطورية، يف ل يتوغَّ العدو ناخت: قال ذاك وعند
… آتون أخت يف محصورون الواقع يف ونحن

رسالته! عن أتخىلَّ لن وبالتايل إلهي؛ عني يتخىل لن بإرصار: امللك فقال
علينا! نفسها األهلية الحرب تفرض سوف محب: حور قال وهنا

أهلية. حرٌب تقوم لن إخناتون: فقال
كاألغنام؟ نُذبَح حتى نُرتَك هل محب: حور فتساءل
سالح. بال وحدي امُلهاجم الجيش سألقى امللك: فقال

فتنحَّ بديانتك ُمستمسك أنك وطاملا يقتلوننا، ثم سيقتلونك بحزم: محب حور فقال
… لها غ وتفرَّ العرش عن

الخيانة! فهي اإلله؛ عرش عن ى أتنحَّ لن بوضوح: فقال
يل. الوالء من أُعفيكم إني وقال: وجوههم يف نظر ثم
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للتدبُّر. ُمهلة لجاللتكم سنرتك محب: حور فقال
هذا ِمثل فرعون يلقى أن ر أتصوَّ كنت وما نهائيٍّا. إنذاًرا وراءهم مخلِّفني وذهبوا
إليمان وعِجبت بالنرص؟ إلهنا علينا يضنُّ متى حتى بالغة: َحريٍة يف وتساءلت الهوان،

أعتقد. كنت ما بخالف بمراحل دونه زلت ما بأنني واقتنعت الراسخ، حبيبي
سيُقتَل بُوسعك، ما افعيل شيئًا، افعيل يل: وقال انفراد، عىل ملقابلتي محب حور وجاء
فوات قبل شيئًا تفعيل أن عليك رجاله! أحد بيد يُقتَل قد بل موقفه، عىل أرصَّ إذا حتًما

… الفرصة
إىل الشك من ويشء إرادتي، إىل وهٌن تسلَّل والهزيمة، املوت شبح لعيني وتخايَل
إذا أنني يل وخطر املوت؟! من حبيبي أُنقذ كيف ُمعذبة: حريٍة يف وتساءلت عقيدتي،
سيؤمن أجل العرش. عن ى ويتنحَّ رجاله، ملشيئة فيُذعن تتزعزع بنفسه ثقته فلعل هجرته
حبيبي هجر عىل أقدمت هكذا أخرى. وسيلًة أملك أُكن لم ولكنني كاآلخرين، ُخنته بأنني
وزارتني القلب. داميَة العيننَي، باكيَة آتون أخت شمال الخاصيف بقرصي فلُذت وقرصي،
املدينة إخالء يف الحل وجدوا وأنهم عناده، عىل ُمرصٌّ امللك بأن وأخربتني نجمت، موت أختي
بخبث: سألتني ثم األهلية، الحرب دواعي تنعدم وبذلك الجديد؛ للفرعون والئهم وإعالن

طيبة؟ إىل ترحلني متى
األخرى للنبوءة وآن نبوءة، قت تحقَّ لقد بخشونة: فقلت بوضوح، أفكارها أقرأ وكنت

… وإلهي زوجي جانب إىل فسأبقى أنا أما بسالم، فاذهبي تتحقق، أن
املاضية، السعادة ذكريات جميع قلبي من اقتلعت بالتعاسة ُمثَقلة أياٌم وغمرتني
أرُقب باإلثم، الشعور قوقعة يف قبعت عمري. مدى عىل طعًما للسعادة أذُق لم فكأنني
إيلَّ ترامى اللعنة. بهم تحيق أن قبل هجرها إىل يُبادرون وأهلها النور مدينة نافذتي من
يف ماضيًة تنقطع ال تيَّاراتهم ورأيت كالبهم، ونُباح أطفالهم، وُرصاخ وبكاؤهم، هديرهم
وأغلقت الجنوب، أو الشمال أو النيل نحو ُمندفعني متاعهم، من خفَّ ما حاملًة طوابري،
محلَّهم تحلُّ الوحشة رأيت ثم حي، آخر حتى الحائرة نظراتي تابَعتهم واألبواب، النوافذ
نُذُره ُمرسًال الجو يف يُحلق الفناء ورأيت األشجار، وتُطوق والشوارع، والحدائق املساكن يف
الَوحدة مدينة يا … النور مدينة يا … آتون أخت الجريح: قلبي من فهتفت الساخرة،
… والحب النرص ُقبالت أين … واأللحان الرتاتيل أين … واملصري الحظ قاِسِمينا … القاتلة

امُلخِلصني؟! عن تخلَّيت لَم … الواحد إلهي يا أنت أين
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سجينان، إال أهلها من يبَق لم أخرى. بعد ساعًة أنفاسها تلفظ وأخذت املدينة، خَلت
وقرَّرت إيمانه؟ آل وإالَم يراني، وكيف يُفكر، فيَم تُرى األعداء. حرس من ونفر وأنا، حبيبي
بيني وِحيل القرص، مغادرة من ُمنعت ولكني الحساب، َي ونصفِّ لنتكاشف إليه أذهب أن
وموالي. حبيبي وكذلك السجن، يف املوت انتظار إال يل يبَق لم أنه فأدركت مراسلته، وبني
أو آي أبي أو الجديد امللك إىل واملرشوعة البسيطة بمطالبي رسائل إرسال إىل وسعيت
اتصال أي من ممنوعة إنك وخشونة: بحزم يل قال الُحراس رئيس ولكن محب، حور القائد

بالخارج.
الٍت تأمُّ يف غارقًة الزمن معالم عن وغفلت أمل، بال والحزن الوحدة أيام عىل ت فتصربَّ
وآمنت بل يشء، كل رغم بإلهي خالًصا إيماني اسرتددت حتى ُمتواصلة، وصلواٍت حزينة
الذي حبيبي أن ر أتصوَّ أن عيلَّ وكرب االنتظار. طال وإن له سيكون النهائي النرص بأن
ه خصَّ الذي إلهه يف ثقته يفقد أو ينهزم أو ييئس أن يمكن إنسان أي من أكثر عرفته
شكَّ وال ظلَّ ولكنه الدنيوي، واملجد واألتباع العرش فقد لقد جميًعا. الناس دون بُمناجاته
ُمنغمًسا وحشة، وال َوحدًة يجد ال إلهه يَدي بني سعيًدا األبدية، عىل مطَّلًعا الحقيقة يف هائًما

والحب. والرضا األُنس يف
امللك بأن أُبلغك أن يل أُِذن الجاف: بصوته وقال الحرس رئيس جاءني فعندما ولذلك
تبًعا ودفنه بتحنيطه قامت ملكية بَعثًة وأن طويل، مرٍض بعد الحياة فاَرق قد املارق

الفرعونية. للمراسم
اغتالوه لعلهم املوت. إىل به أفىض مرًضا يمرض لم حبيبي قيل. مما كلمًة أصدِّق لم
ذات به ألحق وسوف الخلود، قلب يف ليستقرَّ املارقة الدنيا ففاَرق الزائف، نرصهم نوا ليؤمِّ

الحقيقة. عرش عىل جانبه إىل ويُجلسني عفوه، ويمنحني براءتي، عىل ليطَّلع يوم

امِلحن. تتحدى جليلًة حزينًة صامتًة موالتي ولِبثت الجهد، بعد العذب الصوت وتالىش
والذكريات الفاتن الجمال بأريج القلب ُمفَعم رغمي عىل وانرصفت إكبار، بكل ودَّعتها

اآلرسة.

الحوار وامتدَّ وأُجيبه، رحلتي عن يسألني وراح بشوق، أبي استقبلني سايس إىل رجعت وملا
أمَرين. عنه أخَفيت ولكني تقريبًا، يشء كل له وقلت ب، وتشعَّ أياًما بيننا

باألناشيد. امُلتزايد ولعي
الجميلة. السيدة لتلك العميق وحبي
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