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متهيد

نقطة إىل الكنانة أرض تاريخ عن املوسوعة هذه من األخري الجزء يف املطاف بنا وصل
الثاني النصف باكورة منذ مرص كانت فقد والخارج. الداخل يف املرصية الحياة يف تحول
دولة وبني الجنوب يف الكوشيني دولة بني مقسًما نهبًا امليالد قبل الثامن القرن من
يف تارة رأيناها فقد آنذاك، القدر يد يف وشعبها مرص كانت وقد الشمال، يف اآلشوريني
مع أحيانًا أنفسهم املرصيني هوى وكان اآلشوريني، يد يف أخرى وتارة كوش ملوك يد
وال كوش. قوم مع كانت الحقيقية ميولهم أن غري آشور، حكام مع وأحيانًا كوش ملوك
لم ذلك لكن والدين، الدم رابطة والكوشيني املرصيني بني يجمع كان فقد ذلك يف غرابة
كانوا الذين الكوشيني جند جيوشهم اجتاحت الذين اآلشوريني جحافل أمام نفًعا يجد
اآلشوريني قبضة يف مرص تبَق لم حال أية وعىل جملة. املرصية البالد عىل يسيطرون
أنحاء يف متفشية كانت التي الداخلية االضطرابات بسبب وذلك الزمن؛ من طويلة فرتة
صاحبة الدول بني من واختفائها نجمها، أفول بقرب آذن ا ممَّ اآلشورية اإلمرباطورية

العالم. يف السلطان
من بالده لتخليص الفذة؛ السانحة الفرصة تلك العظام مرص أمراء أحد انتهز وقد

الكويش. الحكم من مرص آشور خلصت أن بعد اآلشوري الحكم
هو والجنوب الشمال يف محبسيها من أخرى مرًة مرص حرر الذي األمري وهذا
كانت ا حقٍّ ٦٦٣ق.م، عام حوايل والعرشين السادسة األرسة مؤسس األول» «بسمتيك
عقر يف انزووا الذين الكوشيني خطر عنه زال فقد الوجوه كل من األمري لهذا مواتية الفرصة
حتى ذلك بعد عنهم نسمع ولم باإلياب، الغنيمة من كوشورضوا بالد عاصمة بنباتا دارهم
كانت التي واالضطرابات الثورات شغلتهم فقد اآلشوريون أما الثاني». «بسمتيك امللك عهد
األول» «بسمتيك مع بالتحالف خاطر طيب عن ورضوا إمرباطوريتهم، أنحاء يف متفشية
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يبقى أن عىل اآلشوري الحكم من نهائيٍّا بالده وحرر الفرصة انتهز أن يلبث لم الذي
ملليكهم. حليًفا

مللوك كان حياتها أطوار من جديد طور يف األول» «بسمتيك عهد مرصيف دخلت وقد
التطور بهذا ساروا قد بعده من وأرسته «بسمتيك» أن غري فيه، املبادرة فضل كوش
عرص املحدثون املؤرخون عليه أطلق التطور وهذا اكتمل. حتى عليه وزادوا غايته إىل
مرص مجد بإحياء تكتِف لم إذ َوْحِدها، نسيَج الفرتة تلك يف مرص نهضة وكانت النهضة.
القديمة الدولتني عهد يف سامية يانعة حضارة من للكنانة كان ما بعث وبخاصة القديم
يف جديدة صفحة ذلك عن فضًال بدأت بل والعمارة، والدين األدب فنون يف والوسطى
األرسة ملوك أراد ولقد الخارجية. والعالقات الحربية الفنون حيث من حياتها تاريخ
تعود ال حتى وحدودها كيانها عىل ويحافظوا الغابر، مجدها ملرص يعيدوا أن الساوية

عليها. للوثوب وتتحفز لها تتنمر كانت التي املجاورة الدول أفواه يف سائغة لقمة
وحدة وجعلها البالد، شمل جمع أن إصالح من «بسمتيك» به قام ما أول كان وقد
ليصل — اضطر وقد مستقلة، وشبه مستقلة مقاطعات ممزقة كانت أن بعد متماسكة
ممن وغريهم والكاريني اإلغريق من األجانب الجنود استخدام إىل — النتيجة هذه إىل
دخول نتائج من كان وقد مرص، يف معروفة تكن لم عظيمة بدرجة الحرب فنون يف برعوا
بحر وبالد اليونان وبالد مرص بني تجارية عالقات نشأت أن مرص األجانب األجناد هؤالء
بدأت العهد هذا يف إذ وأرفع، أسمى عالقات إىل تطورت أن العالقات هذه تلبث ولم إيجة،
بدأ العهد ذلك ومنذ ومرص، اليونان بالد يف بأعراقها ترضب والعلمية الثقافية العالقات
الحضارة مهد أنها عىل إليها ينظرون وكانوا مرص، عىل يفدون وكتابها اإلغريق علماء
وهندسة ودين وفلك رياضة من العلوم أنواع كل مرص من بالدهم إىل فنقلوا والعرفان

تفكريهم. وطرائق وأساليبهم يتفق بما علومهم يف وأدمجوها فهضموها وقوانني؛
الكنانة، أرض تاريخ من الفرتة تلك يف اليونان علماء قبلة كانت مرص أن والواقع
أن من ذلك عىل أدل وال األعىل، مثلهم أنها عىل مرص إىل ينظرون اليونان حكام وكان
والغريب املرصي. القانون عن ترشيعاته بعض أخذ قد األعظم اليونان مرشع «سولون»
اليونان أخذه ما ينكرون ا جدٍّ قريب عهد إىل ظلوا قد املحدثني أوروبا علماء أن املدهش

شك. أي إليه يتطرق ال بما ذلك تثبت التي الكتب وضعت أن إىل مرص عن
شئون يف واسعة بخًطا الرقي مدارج إىل فيها النهضة مؤسس عهد مرصبعد سارت
عىل سيطر تجاريٍّا أسطوًال لبالده «بسمتيك» بن «نيكاو» خلق فقد والحرب، التجارة
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التي «مرص» سياسة أن من الرغم وعىل بابل، ملوك به وقهر وقتئذ املعروفة البحار
إعادة يف فكر (٦٠٩ق.م) الثاني «نيكاو» فإن دفاعية، كانت األرسة مؤسس وضعها
واستوىل فلسطني عىل فزحف آسيا، يف األطراف املرتامية الثالث» «تحتمس إمرباطورية
إذ الثالث» «تحتمس إمرباطورية إعادة يف فكر قد «نيكاو» يكون أن ببعيد وليس عليها
«تحتمس» أطماع تخطت قد أطماعه أن يَُظن بل لنفسه، العاهل هذا لقب انتحل قد نراه
ذلك عىل أدل وال وجيوشه. بأسطوله الرشق كل عىل يسيطر أن إليه خيل يبدو ما عىل إذ
السويس قناة هي وتلك األبيض، بالبحر األحمر البحر تربط نيلية قناة حفر يف بدأ أنه من
مرشوعه إتمام عىل تساعد لم األحوال أن غري الحديثة، االستعمارية األمم أطماع مصدر
هذا أمام يقف لم طموحه ولكن التهلكة، إىل ببالدك تُلِق ال قف أن إلهي هاتف ناداه فقد
يلف أن فحاول بالده، سلطان نفوذ ومد تجارته، لتنمية أخرى وجهة اتجه نراه إذ التهديد
محاولته يف أفلح وقد مرصي، بأسطول الصالح» «الرجاء طريق عن «أفريقيا» بالد حول
التجارة سبيل يف بعيًدا شوًطا ببالده «نيكاو» سار وهكذا العالم. تاريخ يف األوىل للمرة
ولكنه مرصمهزوًما، إىل بجيشه فعاد سبيله يف عثرة حجر وقفت «بابل» أن غري والفتوح،
مهددة مرص كانت األمور مقاليد الثاني» «بسمتيك توىل وملا األصلية. حدودها عىل حافظ
عىل مرابطة «بابل» كانت فقد الجنوب، من واآلخر الشمال من أحدهما حربيني؛ بخطرين
بدءوا قد كوش ملوك كان كما الشمال، من لغزوها مرصوتتحفز ترقب «فلسطني» حدود
من الثاني» «بسمتيك خرج وقد سلطانهم. إىل وإعادتها ثانية مرة مرص غزو يف يفكرون
هزيمة الكوشيني وهزم الشمال، يف البابليني عىل تغلب إذ بسالم املداهمني الخطرين هذين
نفوذ بقايا من لهم كان ما كل عىل وقىض قائمة، بعدها لهم تقم لم الجنوب يف منكرة
ملك بلقب أنفسهم يلقبون استمروا ملوكهم أن من الرغم عىل وذلك املرصية، البالد يف
هذا يف لتاريخهم خصصناه الذي الجزء يف القارئ سريى كما والبحري، القبيل الوجهني

وغريها. اليونان بالد من بهم أتى الذين املرتزقة الجنود بفضل كان ذلك كل الكتاب.
دام حكم بعد املنية وافته فقد مرص، عرش عىل طويًال الثاني» «بسمتيك يمكث لم
األحوال كانت وقد (٥٨٨ق.م) الحكم مقاليد «إبريز» ابنه بعده وتوىل سنني ست حوايل
التي «بابل» رش تخاف دائًما كانت مرص أن وذلك بالخطر، تنذر الفرتة تلك يف الدولية
مرص إىل تنظر يهوذا وكانت وقتئذ، تحتلها كانت التي فلسطني يف مرابطة جيوشها كانت
ودارت مرص«فلسطني» وساعدت الفريقني بني الحرب وقامت البابليني، نري من لتخلصها
الساحلية واملدن «صيدا» عىل املرصيون واستوىل البابلية، واألساطيل الجيوش عىل الدائرة

9



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

يتمتع لم «إبريز» أن غري «نيكاو»؛ نفس إليه تصبو كانت ما «إبريز» حقق وبذلك األخرى
بخلعه انتهت طاحنة حرب لوبيا بالد إغريق وبني بينه قامت إذ املبني، النرص بهذا كثريًا
يف يجري ال كان أنه من الرغم عىل بعده امللك عرش توىل الذي «أمسيس»، قائده يد عىل

امللكي. الدم عروقه
عده وقد تدبري، وحسن ذكاء من أوتي بما عطرة سرية بالبالد «أمسيس» سار وقد
باملرصيني اإلغريق اختالط أخذ عهده ويف مرص؛ يف املرشعني امللوك عظماء أحد اإلغريق
املرصيني أغضب مرصمما يف مستعمرات ألنفسهم أسسوا إنهم حتى مطردًة زيادًة يزداد
كان الذين اإلغريق مصالح بني وفق سياسته بحسن «أمسيس» ولكن عليهم، وأحفظهم
كانت وبما تجارتهم، من مرص تربحه وبما املدربني بالرجال جيشه مد يف عليهم يعتمد
منها، والخارجة مرص الداخلة السلع عىل تفرض كانت التي الرضائب من مرص تجنيه
يعتربون كانوا أنهم وبخاصة مدنهم، يف األجانب وجود يكرهون كانوا الذين املرصيني وبني
مدينة يف اإلغريق إقامة «أمسيس» حرص ذلك أجل ومن نجًسا، مرصي غري هو ما كل
بني اصطدام أو احتكاك كل منع وبذلك — الحالية جعيف كوم — «نقراش» وهي واحدة

الفريقني.
بالنسبة الدفاع سياسة اتبع بل هجومية، سياسة حكمه أمسيسخالل امللك يتخذ لم
وكذلك «بابل» عاهل مع دفاعية معاهدة عقد ذلك عن وفضًال املجاورة، البالد من حوله ملا
تلبث ولم األفق، يف تظهر أخذت قد الفرس دولة كانت الوقت هذا يف أنه غري لوبيا، ملك مع
قبل لها يكن لم التي مرص عىل الدور جاء ثم املمالك من حولها ما اكتسحت حتى طويًال
ويف مرص، عىل بجيشه الفرس ملك «قمبيز» زحف وقد وجهها. يف والوقوف بمقاومتها
الثالث» «بسمتيك ابنه البالد حكم بعده فتوىل املنية «أمسيس» عاجلت الزحف ذلك أثناء
والخيانة الجرارة، الفرس جيوش أن غري وإقدام، شجاعة بكل الغزاة فقاوم ٥٢٥ق.م عام
بعد التسليم إىل بسمتيك اضطرت أجنبي يد عىل املرصي الجيش قلب يف حدثت التي
حكمها عىل تتقلب ذلك بعد وظلت نهائيٍّا، مرص استقالل عىل ُقيض وهكذا نكراء، هزيمة
فقد األول الفاريس العهد بعد قصرية مدة إال اللهم بصلة، مرص إىل تمت ال أجنبية أرسات
تتخلص ولم ثانيًة، الفرس قبضة يف وقعت ثم استقاللها، واستعادت خاللها مرص هبت
املرصي الشعب هب عندما ١٩٥٢م. عام إال ٣٤١ق.م عام منذ األجنبي النري من ذلك بعد
مرة ألول بدأت ثم ومن أجنبي، دم من طاغية آخر وأوساخ غبار نفسه عن ونقض كله
دول بني وكرامتها وعزتها بكيانها وتشعر خالص، مرصي دم من بمرصيني تحكم مرص

الحرة. العالم
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يف بمرص الرتباطها اليونان بالد تاريخ يف بلمحة العهد هذا تاريخ اتبعنا وقد هذا
هللا. شاء إن التايل الجزء يف بعدها ستأتي والتي الفرتة، تلك

الرتبية بوزارة املفتش النجار محمد األستاذ لصديقي شكري بعظيم هنا أتقدم وإني
أتقدم كما بالغة، بعناية تجاربه وقراءة الكتاب هذا أصول مراجعة من به قام ملا والتعليم
وال دقة. بكل الفهارس وعمل التجارب، قراءة من به قام ملا عزت أحمد لألستاذ بالشكر
طبع يف جهد من بذله ما عىل الجامعة مطبعة مدير خليل زكي السيد أشكر أن إال يسعني

ومجدها. مرص خري فيه ما إىل يوفقني أن اسأل وهللا الكتاب، هذا

١٩٥٧ سنة مايو أول
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عرصالنهضة

والعرشون السادسة األرسة

والعرشين السادسة األرسة أصل عن مقدمة

كانوا الذين اللوبيني من املرتزقة الجنود أن املوسوعة هذه من التاسع الجزء يف ذكرنا
«شيشنق وهو قوادهم أحد منحوا قد والعرشين، الواحدة األرسة ملوك جيش يف يعملون
منذ املرصي الجيش أن والواقع مرص. ملك والعرشين الثانية األرسة مؤسس األول»
يطيعون كانوا الذين املرتزقة اللوبيني الجنود من فعًال مؤلًفا كان العرشين األرسة نهاية
عظماء أحد «شيشنق» إلحالل تمهيًدا يظهر ما عىل ذلك جاء وقد عمياء، طاعة رؤساءهم

والعرشين. الواحدة األرسة ملوك آخر محل املرتزقة الجنود هؤالء قواد
ودافًعا قويٍّا حافًزا األرسة هذه ملوك نفوذ إليه وصل الذي املتناهي الضعف كان وقد
بالسيطرة الصرب وعدم بالفراغ األحوال عليهم قضت الذين املرتزقة، الجنود هؤالء أغرى
هؤالء رئيس مرصإىل ملك آل أن ذلك نتيجة وكان خارجها. يف الغارات بشن أو البالد، عىل
يجعل لم — توحيدها الصعب من كان التي — البالد أنحاء يف املنبثة جموعهم فإن األجناد،
هذا املستطاع. بقدر تام سيايس باستقالل الخصيب النيل وادي يف التمتع إال مطمًحا لهم
امللحة، مطالبها لها قوية طائفة وجه يف يقف أن األعىل رئيسهم امللك قدرة يف يكن ولم
مساعدتهم حرمانه يف سببًا كان «طيبة» كهنة صفوف يف االنقسام أن ذلك إىل يُضاف
بامللك الحال يف تعرتف لم العليا مرص أن من ذلك عىل أدل وال بمكان، األهمية من وهي
أنفسهم نفوا قد «آمون» كهنة من كبري جزء كان أن الفرتة هذه يف املحتمل ومن الجديد،



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

مقاطعات من مقاطعة كل أن ذلك إىل يُضاف العليا»، «النوبة بالد إىل خاطر طيب عن
ذلك وتفسري «لوبي»، برئيس وقتئذ محكومة كانت السفىل» و«مرص الوسطى» «مرص
الرئيسية املدن يف بعيد زمن منذ حاميات لهم كان اللوبيني رؤساء أن قبل من أسلفنا كما
القيادة مراكز عىل يستولوا أن صعوبة أية دون مقدورهم يف كان وبذلك القطر، أنحاء يف
ويجعلهم جنوده يكافئ أن الجيش من فرقة كل رئيس استطاعة يف كان وبذلك املحلية،
ملوك وكان الغنية، إقطاعاتهم يف يثبتهم كان أنه ذلك وسبيل حوله، يلتفون خاص بوجه
ولكن اللوبيني، الجنود عىل األرض من قطًعا فعًال وزعوا قد والعرشين الواحدة األرسة
يف الجديدة اإلدارة حسب عىل فعًال استتبوا قد كانوا الجنود أن التأكيد وجه عىل الظاهر

.(Herodotus, II, § 168 (راجع سبق مما بكثري أغنى املساحة كبرية إقطاعات
األرستان بقيت قد ٩٥٠–٧٥٠ق.م من القرنني خالل يف أنه عىل األحوال ظواهر وتدل

لسببني: امللك عرش عىل والعرشون والثالثة والعرشون الثانية
وكان املقاطعات، حكام يطيعون كانوا اللوبيني من لهما التابعني الرؤساء أن أولهما:
بعًضا. بعضها يعارض متكافئة عدة قوى بني التوازن بحفظ كفيًال مظهرهم مجرد
البالد وكانت عليها. خطًرا يؤلفون يكونوا لم العالم أمم من مرص جريان أن ثانيهما:
حظ لحسن كانت أنها غري «العربانيني»، دولة هي وقتئذ بأسها يخىش التي األجنبية

متناحرين. قسمني «سليمان» عهد بعد قسمت قد مرص
يف اإلقطاعي النظام كثريًا يشابه وكان — األول» «شيشنق وضعه الذي النظام ولكن
أن يمكن ال الجغرايف تكوينها نفس دولة مع قليًال إال يلتئم ال كان — الوسطى القرون
عىل كانوا الذين دام وما هذا اإلدارة. حيث من التقدم يف غاية ثابت نظام مع إال ينسجم
كل يف تُحرتم كانت سلطاتهم فإن إرادتهم، وفرض شخصياتهم قوة يعرفون امللك عرش
عاجزون أو ضعفاء ملوك الوقت ذلك يف «بوبسطة» عرش يعتيل كان عندما ولكن مكان،
والواقع أقدامها. فيها وتثبت البالد جسم يف الفوىضترسي كانت البالد، حكومة إدارة عن
قبل عرش الحادي القرن بداية فمنذ وقتئذ، االنقسام بعبء تنوء كانت املرصية البالد أن
الدلتا. يف واألخرى القبيل الوجه يف إحداهما أرستان، الكنانة أرض تحكم كانت امليالد
أو ثالث بني مقسمتني السفىل» و«مرص الوسطى» «مرص شاهدنا ٧٥٠ق.م عام وحوايل
رأى الفرتة تلك ويف «الكوشيني»، حكم تحت كان القبيل الوجه أن حني يف أرسات، أربع
وذلك والقومية، الشخصية مطامحه لتحقيق مواتية الفرصة مرصأن أبناء من شجاع أمري

حكمه. تحت وتوحيدها كلها مرص شمل بجمع
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والعرشين السادسة األرسة أصل

حدثتنا كما لوبي أصل من كان «سايس» أمري «تفنخت» أن عىل وثائق من لدينا ما يدل
عندما أمالكه، حالة عن وال أرسته عن شيئًا نعرف ال كنا وإذا «بيعنخي». لوحة بذلك
التاريخية املصادر فإن ٧٣٠ق.م، عام حوايل ومرصالوسطى الدلتا يف مطاًعا سيًدا أصبح
ويدل «بيعنخي». يد من «مرص» استقالل السرتداد املجيد كفاحه تاريخ يف كثريًا تعوزنا ال
إذ طموحه، تؤكد ومشاريع نشاط صاحب رئيًسا كان أنه عىل «بيعنخي» عدوه كتبه ما
«البحر شواطئ أول من الرشقية الدلتا أنحاء كل يف مطاًعا ملًكا قصري زمن يف أصبح قد
وانقسام لها املجاورين املقاطاعات حكام ضعف من أفاد وقد «منف»، حتى األبيض»
يف تحكم كانت التي األرسات عىل الحكومية وأنظمته قوانينه ففرض بعض، عىل بعضهم
والعون املساعدة له وقدموا بسلطانه، صعوبة أية دون اعرتفوا وقد وغربيها، الدلتا وسط
لطرد تمهيًدا لسلطانه الوسطى» «مرص يف اللوبيني األمراء إخضاع يف الرشوع قرر عندما

العليا». «مرص من «الكوشيني»
شاطئ عىل قوته تأمني يف ضئيلة مقاومة إال وقتئذ يقابل لم «تفنخت» أن والظاهر
إال مشاريعه تحقيق يف عقبات وجهه يف يقف ولم حسن». «بني مشارف حتى النيل
ثم قويٍّا، حصاًرا عليها يرضب أن مضطرٍّا كان التي املدينة» «أهناسيا وهما: مدينتني

لوائه. إىل وانضمت له سلمت أن تلبث لم التي «األشمونني» مدينة
القبيل»، «الوجه كل عىل فعًال استولوا قد الفرتة تلك يف كانوا «الكوشيني» أن والواقع
«طيبة»، بعد النيل عىل الرئيسية املراكز يف «الكوشيني» الجنود من حاميات فيه ووضعوا
ذعر وقد لنفوذهم، الشمايل الحد تعد املدينة أهناسيا = بوليس» «هرياكليو مدينة وكانت
زحف أوقفا جيشني وأرسل املدينة، هذه حصار بأخبار سمع عندما بحق «بيعنخي»
جنود متابعة أهملوا جنوده أن غري املدينة»، «أهناسيا وحارصا الجنوب نحو «تفنخت»

«األشمونني». عىل االستيالء محاولني طريقهم حولوا الذين «سايس» أمري
أخضع أن يلبث ولم بنفسه، جيشه قيادة عىل وصمم «بيعنخي» ذلك أغضب وقد
مفاجئ. بهجوم عليها استوىل التي «منف» إىل النيل يف ينحدر أن قبل «األشمونني» أمري
استمر قد «الكويش» الجيش فإن «تفنخت» بذلها التي اليائسة الجهود من الرغم وعىل
فإنه املقاومة، عىل العزم موطًدا «سايس» أمري كان وملا الدلتا. ربوع يف الظافر تقدمه يف
من انفضوا حلفاءه أن غري األجانب، الجنود عىل املسالك الوعرة الدلتا مناقع يف احتمى
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عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

للملك خضوعه يقدم جعله مما معه منهم أحد يحارب أن دون اآلخر تلو الواحد حوله
والوالء. الطاعة يمني «تفنخت» له عقد ذلك إثر وعىل وكرم، بلهف قبله الذي «بيعنخي»
تماًما، لنا معروفة ليست االستسالم ذلك أعقبت التي الحوادث أن له يُؤسف ومما
ملكه عاصمة «نباتا» إىل عاد كلها ملرص فتوحه أتم أن بعد «بيعنخي» أن نعلمه ما وكل
قيمة العظيم الفاتح هذا قدر ترى يا فهل الرابع»، «الشالل من بالقرب الواقعة البعيدة
«اللوبيني»؛ األمراء عىل بالسيطرة إليه وعهد وأتباع أنصار من له كان وما «تفنخت»، عدوه

«الكويش»؟ الغزو ليقاوم األمراء من آخر حلف تأليف عن يعوقه حتى
ملكية طغراء يف اسمه يضع أن تسليمه بعد «سايس» ألمري سمح هل تساءل وكذلك
«تفنخت» وجود عدم أن والواقع اسًما؟ ولو البالد عىل ملًكا يصبح وبذلك والئه، مقابل يف
يجعل «بيعنخي» لوحة من العلوي الجزء يف مصورين نراهم الذين املهزومني زمرة يف
الدلتا بالد ترك غلطة بارتكابه «بيعنخي» أن األرجح ولكن ذلك، يف لالعتقاد مجاًال أمامنا
مواتية فرصة مهد قد مقاطعاتهم يف املحليني األمراء كل ترك ثم عسكريٍّا احتاللها دون
عرف قد فإنه ذلك ومع مؤقتًا، فقدها قد كان التي العليا املكانة ليحتل «تفنخت»؛ لألمري
وقد ملًكا، به فاعرتفت بقوة الدلتا عىل سلطانه بتمكني فقنع ملطامعه، ا حدٍّ يضع كيف

.(L. R., III P. 409 (راجع أعوام ثمانية تقدير أقل عىل عليها حكمه مكث
الذي املتناهي الضعف أظهرت قد الهائلة «بيعنخي» حملة فإن أمر من يكن ومهما
ينظمون كيف يعرفون ال كانوا فقد أيامه. أواخر يف األول» «شيشنق نسل إليه وصل
يف السلطان عىل جديد من ليستولوا لهم أتيحت التي الفرص من يفيدون أو املقاومة
«الوجه عىل «تفنخت» تسلط «نباتا» إىل «الكوشيني» ارتداد بعد فإنه حال أية وعىل البالد.

إليه. وصولهم قبل عليه يسيطر كان كما البحري»،
قضت وقد «سايس»، أمراء من تناست «لوبية» ثالثة أرسة الدلتا يف أسست وهكذا
من الكنانة ألرض عدة غزوات اللوبيني الفاتحني أخالف يواجه أن التاريخية األحداث

بعد. فيما و«فرس» و«آشوريني» «كوشيني»
«سايس»، بيت أمراء أحد من يأتي للغاصبني املقاومة روح أن مرة كل يف ونجد
األرسة مؤسس «تفنخت» نهج قفا قد و«بسمتيك» و«نيكاو» «بوكوريس» من كالٍّ فنشاهد
يف جاء ما حسب عىل والعرشين السادسة األرسة ملوك نسله ومن — والعرشين الرابعة

متباينة. بحظوظ ولكن — «مانيتون»
ملكه رقعة أن من الرغم وعىل معارضة، دون «تفنخت» والده «بوكوريس» خلف
انحدرت التي األساطري وتعد حسنًا. تنظيًما منظمة كانت أنها إال املساحة ضيقة كانت
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ظهروا الذين العظام املرشعني ستة من واحًدا «بوكوريس»1 امللك — العهد هذا من إلينا
يسمحان كافيني ورخاء بسالم عهده يف تتمتع كانت الدلتا أن يف نزاع وال مرصالقديمة. يف

بالده. حدود خارج ا هامٍّ دوًرا يلعب بأن له
أضاعوا قد كانوا الذين «اآلشوريني» تقدم يقلقه كان «الساوي» امللك هذا أن والواقع
مرص غزوة وقوع خاف وقد «فلسطني»، يف األول» «شيشنق أعاده الذي املرصي النفوذ
والده سياسة «بوكوريس» اتبع وقد (٧٢١–٧٠٥ق.م) الثاني» «رسجون جنود يد عىل
من حلف بتكوين اهتم وقد «آشور»، عىل إرسائيل مع االتحاد يف ترتدد لم التي الواقعية
هزيمًة هزم الحلف جيش أن غري عسكرية، بمساعدة وأمده و«صيدا» «فلسطني» أمراء
الخيبة هذه كانت وقد األدبار. مولية العنان لساقيها املرصية النجدة وأرخت نكراء،
حال أية وعىل الرشق، يف تدخل من كل من يده «بوكوريس» نفض أن يف سببًا الحربية
Leclant Revue D’Egypt, T. VIII, P. (راجع جديدة «كوشية» بغزوة مهدًدا كان فإنه

.(III, note I
الحرب أن غري العدو، عليه أغار إذا بالده داخل ليحارب نفسه «بوكوريس» أعد وقد
سلفه كان كما رحيًما «شبكا» وهو وقتئذ «كوش» ملك يكن ولم عليه دائرتها دارت

قيل. كما ٧١٥ق.م) (حوايل حيٍّا وحرقه أسريًا «بوكوريس» أخذ فقد «بيعنخي»،
نتائجه نعرف ال وكذلك الثاني، «الكويش» الفتح هذا عن ناقصة معلوماتنا أن والواقع
كان «بيعنخي» بأن «بوكوريس» للملك «شبكا» كره تفسريه ويمكن «سايس»، مملكة عىل
شواهد وتدل حقيقية، خيانة اقرتف قد ابنه وأن «سايس» عرش إىل «تفنخت» أعاد قد
امللك كان ملا ولكن «الكوشيني»، موافقة دون أقيمت قد «الساوية» اململكة أن عىل األحوال
«لوبية» أرسة بوجود يسمح أن الصواب من رأى فإنه «اآلشوري» بالخطر يشعر «شبكا»
أن وعلموا موعظة، موته من اتخذوا قد «بوكوريس» أخالف أن بد وال «سايس». يف ثالثة
وخضوعهم تبعيتهم عقدة وحلوا الطاعة عصا وا شقُّ هم إن كمصريه سيكون مصريهم
وهل لذلك؟ ضمانًا أعطوا هل اإلنسان ويتساءل «الكوشية». الخطط بمعارضة قاموا أو
جنود جانب من مالحظني دائًما كانوا وهل وحسب؟ البالد بإدارة يقوموا بأن اكتفوا
شك وال وطنية؟ ثورة قيام وخافوا قواعدهم عن بعيدين كانوا الذين «الكويش»، االحتالل

.Diodorus Siculus. loeb. Ed., vol. 1, P. 321 f راجع 1
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عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

«آشوري» غزو تهديد حالة يف الدلتا مرصيي مساعدة عىل يتكلون كانوا هؤالء أن يف
من مؤكًدا يبُد لم أنه غري بالقوة. ظاهًرا الرشعيني امللوك يشعروا أن فضلوا ولذلك لهم؛
عىل حافظوا قد أرسته رجال أن نجد «بوكوريس» موت بعد أنه وهو واحد، يشء إال هذا

امللكية. امتيازاتهم
الخضوع تمام خاضعني ٧١٥–٦١٥ق.م عامي بني ما «سايس» ملوك ظل وقد
من التامة الطاعة عىل يحصلوا أن عليهم العسري من كان وقد «الكوشيني»، للفاتحني
لهم تسهل التي املشاحنات تهدأ أال تماًما املحتلني مصلحة من وكان القدامى، أتباعهم
بوجه ا غامضجدٍّ و«شبتاكا» «شبكا» عهد يف عاشوا الذين املرصيني امللوك وتاريخ عملهم.
الروابط التأكيد بوجه نقرر أن املستحيل من أنه غري أسماؤهم، لنا حفظت وقد خاص.
فيها. اشرتكوا التي بالحوادث القطع يمكننا حتى ببعض بعضهم تربط التي األرسية،

وال جيًدا. لنا معروف أبيها جهة من «نيتوكريس» اإللهية املتعبدة جد «نيكاو» وامللك
«الكوشية» الجديدة الفتوح أو «اآلشورية» الغزوات أثناء يف وسلوكه «سايس» حكمه يدل
إذ «سايس»، يف قامت التي الثالثة «اللوبية» األرسة إىل ينتسب أنه عىل قاطعة بصورة
عىل «سايس» عرش يف يترصف أن و«شبتاكا» «شبكا» من كل مقدور يف كان أنه الواقع
داخلية حروب قامت «شبتاكا» عهد يف أنه عىل تدل األحوال شواهد كانت وإن ميله، حسب
الجزء القديمة مرص (راجع امللك أخيهم ملعاونة معه وإخوته «تهرقا» مجيء استدعت

عرش).2 الحادي
«بوكوريس» نسل من كان «نيكاو» أن — محتمل أمر وهو نفرض— أن هنا ونكتفي
وقد لألرسة. األصغر الفرع من أو األكرب الفرع من حفيده أو ابنه بأنه نحكم أن دون
«اآلشوريون» غزا عندما العرش توليه بداية كان وقد سنني، ثماني حوايل «نيكاو» حكم
الرابع» «الشالل من وتمتد «بيعنخي»، أسسها التي العظيمة اإلمرباطورية وكانت مرص
عن ليرشف لحكمه مقرٍّا «تانيس» متخذًا وكان العظيم». «تهرقا يد يف األبيض» «البحر إىل
«سوريا» إعادة يف قبل من ذلك يف القول فصلنا كما يحلم وكان الرشقية. حدوده عىل كثب
إعادة إىل مضطرٍّا الجديد «آشور» ملك «أرسحدون» كان الفرتة تلك ويف املرصي. للنفوذ
الفرصة أن «تهرقا» رأى وقد غيلة. والده قتل بسبب ملدة مهدًدا كان الذي ملكه استقرار
أن غري «اآلشوري»، الحكم عىل «آسيا» يف والثورات االضطرابات فأثار مأربه. لنيل سانحة

.Unger, Chronologie des Manetbo. P. 271 راجع 2
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«اآلشوري» الجيش دخل بقليل ذلك وبعد الثائرين، قمع يف كبريًا عناءً يجد لم «أرسحدون»
إىل وصل فقد «تهرقا». به قام الذي الرسيع التقهقر «مرص» غزو عليه سهل وقد مرص،
باستيالء أنه عىل ملكه. عاصمة «نباتا» إىل وصل حتى تقهقره تابع ثم برسعة «طيبة»
ملك «نيكاو» امللك أرسع وعندئذ برسعة، الدلتا له خضعت «منف» عىل «أرسحدون»
«آشور» ملك موت بعد يأمل «نيكاو» كان وملا «أرسحدون»، بسيادة باالعرتاف «سايس»
سمى كما ملكه عاصمة عىل آشوريٍّا اسًما أسبغ فإنه الفائدة، بعض عىل يحصل أن يف
وطنيته، يف ونذالة خور عن ينم قد املشني امللق وهذا أيًضا. آشوريٍّا اسًما «بسمتيك» ابنه
آنذاك، «طيبة» أمري «منتومحات» عاتق عىل يقع كان الذي اللوم من أكثر ذلك يف عليه وال
وتهديد خطر كل عن بعيد وهو األثمان، بأبخس وطنه يبيع الذي الرجل مسلك سلك فقد
يكن ولم الجزية، له مقدًما خاطر طيب عن «أرسحدون» إىل ذهب فقد «اآلشوريني». من
الكايف الوقت لديه كان أنه إىل هذا مدينته، عىل العدو زحف عىل يدل ما األسباب من لديه
يستسلم وال نفسها، «كوش» بالد أو «النوبة» بالد نحو تقهقره إلمكان حسابه يعمل ألن
يد من املقدسة املدينة حفظ إذ فعله ما الخري من يكون قد ولكن مقاومة، أية دون للعدو
«باريس»، سلموا عندما األخرية الحرب يف الفرنسيون فعل كما بآثارها، والعبث التخريب
مدة يبقى أن النرص هذا إحراز بعد «أرسحدون» مقدور يف يكن ولم الدمار من فحفظوها
التي بالغنائم اكتفى فإنه ولذلك «نينوه»؛ يف ملكه مقر عن بعيًدا الالزم من أكثر طويلة

«آشور». إىل عاد ثم الوقت نفس يف «الدلتا» أمراء وبإخضاع الجزية من جمعها
عن صفح «اآلشوريني» هزيمة وبعد غازيًا ثانيًة النيل إىل نزل فإنه «تهرقا» أما
تحت جديد من «سايس» مملكة أصبحت وبذلك «منتومحات»، عن صفح كما «نيكاو»

«الكوشيني». سيادة
ولكن «تهرقا» بحملة علم عندما أخرى مرصمرة لفتح استعد فإنه «أرسحدون» أما

عاجلته. املنية
مرصتنفيذًا فتح بمرشوع ٦٦٨ق.م عام بنيبال» «آشور وخليفته ابنه قام ذلك وبعد
فهزمه «تهرقا» جيش مع وتقابل عظيم، جيش رأس عىل قواده أحد فوضع والده، لخطة
جديد من والدلتا «منف» أصبحت ذلك أثر وعىل القبيل»، «الوجه إىل هاربًا «تهرقا» ووىل
«طيبة» حتى «تهرقا» أثر اقتفاء بنيبال» «آشور قائد أراد وعندما اآلشورية. السيادة تحت
لم أنه غري جيشه، من بجنود وقتئذ و«منف» «سايس» يحكم كان الذي «نيكاو» أمده
الخيانة هذه أمر كشف وقد ثانية. إعادتهم يف رغبًة ا رسٍّ بالكوشيني االتصال عن ينقطع
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عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

إىل وسيقوا أتباعهما، وبعض «بسمتيك» وابنه «نيكاو» عىل قبض ذلك وعىل اآلشوريون
واألغالل. السالسل يف «نينوه»

بنيبال»، «آشور امللك يستهوي األرسكيف يف وهو و«منف» «سايس» ملك عرف وقد
بالده عرشملك واعتىل بالهدايا، محمًال «مرص» إىل وأعاده عنه عفا إنه حتى ثقته ويكسب
إقطاع بمثابة «أتريب» بلدة بوالية ذلك عن فضًال «بسمتيك» ابنه عىل أنعم وكذلك ثانية،
ولم هذا بنيبال». «آشور للملك مواليًا ذلك مقابل يبقى أن «نيكاو» عىل لزاًما كان وقد له.
عرش عىل خلفه ولكن البحري». «الوجه عىل سلطانه يسرتد أن «تهرقا» مقدور يف يكن
«نباتا»، من ينحدر أن له منام يف رؤيا حسب عىل قرر تأمون» «تانو وهو «كوش» ملك
«آشور حامية مع «منف» من بالقرب اصطدم وقد اآلشورييني، يد من الدلتا ويخلص
عام يف الفريقني بني دارت التي الواقعة يف وأرس«نيكاو» وهزمهم «نيكاو»، وجنود بنيبال»
تأمون» «تانو أخذه الذي «نيكاو»، بأن االعتقاد عىل يحملنا ما لدينا وليس — ٦٦٣ق.م

.(De laporte, Le proche Orient, P. 260 (راجع — أعدم قد أسريًا
من كالٍّ أن رأى ملا أنه وذلك ا، جدٍّ واقعية سياسة كانت «نيكاو» سياسة أن والظاهر
هو امللك يف يناهضهما واحد عدو إال لهما ليس سلفيه «بوكوريس» وامللك «تفنخت» امللك
املوقف كان عهده يف أنه غري الفرتة، تلك يف وجهه يف القيام العبث من وجد «كوش» ملك
أصابها وقد و«اآلشوريني»، «الكوشيني» من كل أنظار محط مرصكانت ألن وذلك معقًدا؛
وجد ولذلك و«الكوشيني»؛ «اآلشوريني» من غزاتها محاربة عىل قادرة تصبح فلم الضعف
مملكة رأس عىل كان أنه والواقع األحوال. مقتضيات حسب عىل يسري أن الحكمة من
«نيكاو» قام لقد الحق ويف وقتئذ، األحوال تتطلبه الذي املحنك السيايس امللك «سايس»
كان أنه فنجد مرص. عدوي و«اآلشوريني» «الكوشيني» بني بمهارة ولكن ا جدٍّ حرج بدور
«اآلشورية» األوىل الحملة أخبار تلقى فإنه ولذلك «تهرقا»؛ للملك تابًعا األمر بادئ يف
يد عىل البالد فتح إعادة أن غري مرشف، غري ملك من خلصته التي وهي حماس بكل
من اآلشوريني مقاصد إىل وازدراء باحتقار نظر إذ مليٍّا، يفكر جعله قد «اآلشوريني»
إمرباطوريتهم من مديرية «مرص» جعل يف يفكرون يكونوا لم أنهم وفهم لبالده، فتحهم
عىل دلت التي بالده عىل التغلب عىل إال يبحث يكن لم «نينوه» ملك إن بل وحسب،
«لتهرقا» مواليًا «نيكاو» بقي ذلك أجل ومن طائلة. ثروة مصدر كانت أنها عىل التقاليد
عينيه فتحت قد «نينوه» يف أسريًا مكثه مدة فإن ذلك ومع اآلشورية. الثانية الحملة منذ
«الكوشيني» بإغراء يخدع أال الحكمة من وجد «مرص» إىل عاد وعندما أفكاره، وغريت
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ملك بنيبال» «آشور مع ومصافاة ود عىل يكون أن الخاصة مصالحه عليه أملت فقد له،
«مرص» يفضل تأمون» «تانو وقتئذ «كوش» ملك كان وقد «مرص». عىل واملسيطر «آشور»
شاسعة إمرباطورية عىل يسيطر وقتئذ كان الذي بنيبال» «آشور أما «كوش»، بالده عىل
النيل؛ بوادي يهتم ال فكان باالضطرابات، حافلة بالثورات، مليئة األطراف مرتامية املساحة
ثم ومن السياسية، الوجهة من إال النيل بوادي يهتم لم «الكوشيني» سحق بعد فإنه ولذلك
يخطئ ولم «مرص»، ملك لتوحيد سانحة «سايس» ملك ارتقبها طاملا التي الفرصة كانت
ابنه يد عىل املستقبل حوادث حققتها فقد املنال، بعيدة آماله تكن ولم حسابه يف «نيكاو»

(؟). «بسمتيك»
تويل تأخري سببت قد و«آشور» «كوش» بني وقعت التي الحوادث أن والواقع
أتباع مطاردة يف عبثًا استمر قد تأمون» «تانو امللك أن وذلك مرص، عرش «بسمتيك»
املدة تلك خالل ويف بالدهم، حصون يف واعتصموا منازلته أبوا وقد الدلتا. يف «سايس» ملك
وعاد «سوريا»، إىل فر «بوكوريس» مصري مصريه يكون أن الشاب امللك فيها خاف التي
ويقفو تأمون» «تانو يطارد أن عليه وكان عليها. به ليستويل «مرص» إىل آشوري بجيش
طورد فقد ميسوًرا، سهًال كان «مرص» فتح إعادة أن والواقع األول». «الشالل حتى أثره
«طيبة» خربت أن بعد «نباتا» إىل هرب ذلك وبعد القبيل»، «الوجه حتى تأمون» «تانو
اعرتف وقد وفاته. إثر والده إرث عىل األول» «بسمتيك استوىل ذلك وبعد شامًال. خرابًا

عليهم. األول» «بسمتيك بسلطان الدلتا أنحاء كل يف األمراء صغار
وتأسيس عرشمرص، األول بسمتيك اعتالء سبقت التي األحداث إىل عابرة نظرة هذه
يف وسؤددها مجدها غابر بعض الكنانة ألرض أعادت التي والعرشين السادسة األرسة

وقتئذ. املتمدين العالم

عرصالنهضة أو والعرشون السادسة األرسة

كما الكويش، «بيعنخي» امللك عهد يف كان الساوية لألرسة ظهور أول أن يف نزاع ال
«تفنخت» الحاكم ظهر عندما وذلك عرش)، الحادي الجزء (راجع قبل من ذلك إىل أرشنا
يف «تفنخت» أفلح وقد «بيعنخي». الكويش العاهل مناهضة يف وأخذ «سايس»، أمري
سلطان إىل الخضوع إىل األمر آخر يف اضطر ولكنه املرصي، القطر جهات من كثري ضم
الثالثة األرسة نهاية منذ بدأ قد «الساوية» األرسة سلطان أن نرى ثم ومن مؤقتًا. «بيعنخي»
هو «تفنخت» أن عىل األحوال شواهد وتدل القبيل، الوجه «كشتا» احتل عندما والعرشين
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«مانيتون» أن من الرغم عىل الثالثة اللوبية األرسة أو والعرشين الرابعة األرسة مؤسس
األرسة هذه منه تتألف الذي الوحيد امللك إن قال: بل األرسة، هذه قائمة يف يذكره لم
واآلثار عرش. الحادي الجزء يف عنه تحدثنا الذي — باكنريف — «بوكوريس» امللك هو
من سلسلة عىل التعرف من ذلك مع تمكننا العهد هذا من لنا بقيت التي القليلة املرصية
«نيكاو»، باسم تسموا الذين وامللوك «بوكوريس» ربط علينا يسهل مما الساويني، األمراء
والعرشون السادسة األرسة منهم تتألف الذين وهم «بسمتيك» باسم تسموا الذين وكذلك
امتداًدا إال ليست والعرشين السادسة األرسة أن املؤكد من يكون ويكاد «املانيتونيه»،
حدث الذي الساويني لألمراء املؤقت االنزواء أن يف شك وال والعرشين، الرابعة لألرسة
استوىل التي الفرتة يقابل والعرشين الخامسة ونهاية والعرشين الرابعة األرسة خالل يف
ولكن والعرشين، الخامسة األرسة يؤلفون كانوا الذين «كوش»، ملوك «مرص» عىل فيها
قهرهم الذين «الساويني»، هؤالء نسل أن إىل عام بوجه هنا النظر نلفت أن من بد ال
وانترصوا الغزاة، من انتقموا الذين بدورهم هم «الكوشيني» ملوك من وغريه «بيعنخي»

الجنوب. يف «نباتا» دارهم عقر إىل أعقابهم عىل وردوهم باهًرا انتصاًرا عليهم
«تفنخت» وهما منهم، اثنني عن قبل من تحدثنا قد خمسة وعددهم امللوك وهؤالء
الثالثة امللوك أسماء تحقيق يف اآلثار علماء اختلف وقد .(١١ الجزء (راجع و«بوكوريس»
Petrie, History of كتبه ما املوضوع هذا يف (راجع ترتيبهم يف اختلفوا كما اآلخرين،

.(Egypt, vol. III. P. 312–24; Gauthier, L. R. IV P. 406–16
وهو «اآلشوريني» قاوم الذي األول» «نيكاو امللوك هؤالء آخر أن نجد حال أية وعىل

والعرشين. السادسة األرسة مؤسس «بسمتيك» والد
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ل»1 األوَّ «بسمتيك امللك

٦٦٣–٦٠٩ق.م والعرشين السادسة األرسة مؤسس
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واح-أب-رع بسمتيك

بامللك وتنتهي «نيكاو»، امللك ابن األول» «بسمتيك بامللك تبتدئ التي األرسة تعد
وتحتوي عام. وجه عىل مرضية بصورة تاريخها نعرف التي األرس من الثالث» «بسمتيك
حكمها ويبتدئ سنة. ومائة وثالثني تسع حوايل جميًعا حكموا ملوك ستة عىل األرسة هذه
قبل والخمسمائة والعرشين الخامسة بالسنة وينتهي والستمائة، والستني الرابعة بالسنة

(٦٦٤–٥٢٥ق.م). امليالد
«بسمتيك قبل أضاف ألنه وذلك ملوك؛ ثمانية األرسة لهذه وضع قد «مانيتون» ولكن
والعرشين، الرابعة األرسة ملوك بقية يعدون الواقع يف وهؤالء ملوك ثالثة األول»
هم امللوك وهؤالء الثالثة. اللوبية األرسة أو قبل، من ذكرنا كما «ساوية» أرسة وهي
حكم «نيكاوبا» «ار-أب-رع» وامللك سنني، سبع وحكم الثاني» «تفنخت «واح-ايب-رع»

سنني.2 ثماني وحكم األول «نيكاو» «من-ايب-رع» امللك ثم سنوات، ست

.1 رقم شكل انظر 1

.Petrie, Hist. III, PP. 317–319 راجع 2



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

حكم وبداية مرص، تاريخ يف جديد عهد فاتحة األول» «بسمتيك عهد بداية كان وقد
نزاع. بال جديدة أرسة

وهي جديدة أرسة مؤسس ُعد ملاذا هي: «بسمتيك» حياة يف تصادفنا عقبة أول إن
األرسة ملوك وهم متتابعني ملوك أرسة سلسلة من أنه مع والعرشون، السادسة األرسة
جديًدا عًرصا ابتدأ أنه هو ذلك عىل الشايف الجواب أن اعتقادي ويف والعرشين؟ الرابعة
نري تحت ترزح كانت أن بعد مستقلة، عهده يف البالد أصبحت فقد «مرص». حياة يف
ابتدأها التي عرشة الثامنة األرسة تاريخ يف لذلك نظريًا يعد حادث ولدينا اآلشوري. الحكم
ذلك ومع عرشة، السابعة األرسة ملوك آخر «كامس» للملك أًخا كان فقد األول»، «أحمس
سار فقد مرص، تاريخ يف جديدة أرسة العاهل هذا أسس ا حقٍّ جديدة، ألرسة مؤسًسا عد
جديدة إمرباطورية تأسيس يف ذلك بعد أخذ ثم غايته، بلغت حتى االستقالل طريق يف بها
نفس يلعب «بسمتيك» نرى أوالء نحن وها هزمهم، الذين «الهكسوس» دولة أنقاض عىل
مرضب كانت نهضة بها ونهض والكويش، اآلشوري النري من «مرص» خلص فإنه الدور،
«اآلشوريني» حكم من خلصالبالد فقد عامة، الرشق تاريخ يف بل «مرص» تاريخ يف األمثال
فنونها فأحيا القديمة، عظمتها بعض لها فأعاد املجد، نحو بالكنانة سار ثم الغاشمني،

حدودها. خارج ممتلكاتها من كثريًا واسرتد
يرجع ذلك أن فرأى آخر، سبب إىل الجديدة األرسة تأسيس «برتي» األستاذ عزا وقد
امللك كان عندما ٦٩٠ق.م حوايل أنه عىل تدل األحوال شواهد إن فقال: «كوش»، تأثري إىل
أمري يضم أن عىل عمل «فلسطني»، بالد ويف الدلتا بالد يف وقوته عظمته أوج يف «تهرقا»
«بسمتيك» أم بعد فيما أصبحت التي ابنته فزوجه جانبه، إىل باملحالفة «نيكاو» «سايس»
تركيبه يف «بسمتيك» اسم أن البدهي من إنه وقال: والعرشين، السادسة األرسة مؤسس
هذا وعىل الربي، القط ابن هو: االسم هذا ومعنى «شبتاكا»، اسم تركيب طراز من هو
كما للمذكر (ال) التعريف أداة = «با» واملقطع سام» «ابن «بسمتيك» معنى يكون النمط
وذلك األسد»؛ «ابن معناه «بسمتيك» ومعنى «تاسمتيك». اسم يف «تا» التأنيث أداة توجد
«أسد». = «أسامة» اسم العربية يف لدينا وكذلك باللوبية، األسد معناه «سام» كلمة ألن
«بروكش» األثري «كويش» أصل من أنه عىل «بسمتيك» اسم اشتقاق يف «برتي» وافق وقد

.(Brugsch, Gesch. Aegypten P. 737 (راجع
من االسم هذا يعدون و«ارمان» و«سرتن» «لبسيوس» أن نجد أخرى جهة من ولكن
«مرصي» االسم هذا أن بوضوح «فيدمان» برهن قد ذلك من العكس وعىل «لوبي»، أصل
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«متك»، اإلله إنسان هو لالسم اللغوي التفسري إن «شبيجلربج»: األستاذ يقول وأخريًا بحت
املصادر (راجع األرسة هذه فيه نشأت الذي للمكان املحيل اإلله هو «متك» أن إىل ذهب وقد

.(Gauthier L. R. IV P. 66, N. 2 يف ذلك عن
ابن كان األول» «بسمتيك أن إغريقية مختلفة مصادر من نعرف فنحن حال أية وعىل
الذي هذا و«بسمتيكوس» (Herod. II 152 (راجع «هردوت» يف جاء ما ذلك من «نيكاو».
إىل الوقت ذلك يف هرب قد وكان «نيكاو»، والده قتل الذي «األثيوبي» «سبكون» أمام فر
بسبب األثيوبيون تقهقر عندما «سايس» إلقليم التابعون املرصيون أحرضه وقد «سوريا»،
«بسمتيك» أن «مانيتون» يف وجاء ،(Herod. II 139 الحلم هذا عن (راجع منام يف رؤيا

.(Unger Chronologie des Manetho P. 271 (راجع سنة وخمسني أربًعا حكم
(راجع «اللوفر» بمتحف املوجودة «الرسبيوم» لوحة يف جاء ما التاريخ هذا أكد وقد

.(Louvre N. 193: L. R. IV P. 74–9 XXXI-XXXII
امليالد قبل الخامس القرن يف «سايس» يف شائعة كانت التي األساطري بني ومن
كانوا وأنهم أمريًا، عرش اثني بني قسمة البالد كل كانت الوقت ذلك يف أنه تحدثنا قصة
نهاية يف سيكون الوادي كل بأن وحي إليهم أوحي أن إىل لجنب جنبًا أمان يف يعيشون
النحاس، من كأس يف «بتاح» لإلله القربان سيصب الذي وهو منهم، أمري قبضة يف األمر
فيها يجتمعون مرة كل يف شديدة بغرية اآلخر يرقب منهم واحد كل أخذ الوقت ذلك ومن
اجتمعوا عندما يوم ذات واتفق القرابني، ويقدموا الصالة ليقيموا «منف»؛ معبد يف سويٍّا
أنه وجد أن استعمالها، اعتادوا الذهب من كئوًسا األكرب الكاهن لهم وقدم رسميٍّا مًعا
أجل من ترك وقد عرش، اثني من بدًال كأًسا عرش أحد أعد قد وأنه الكئوس، يف أخطأ قد
قبعته «بسمتيكوس» أخذ االحتفال يرتبك أال ألجل ولكن كأس، بدون «بسمتيكوس» ذلك
ذلك سائرهم لحظ وعندما قربانه، فيها ليأخذ كأًسا واستعملها النحاس من املصنوعة
الواقعة املستنقعات إىل الطائش األمري «بسمتيكوس» فنفوا الوحي، كلمات بأذهانهم مرت
«إيزيس»3 وحي استشار ولكنه أبًدا. يغادرها أن وحذروه األبيض» «البحر ساحل عىل
ستصل االنتقام طريقة أن أجابته وقد اآللهة، من ينتظر ماذا ليعرف «بوتو»؛ بلدة صاحبة
األمر بادئ يف ظن وقد نحاس. من جنود مياهه من سيخرج الذي اليوم يف البحر من إليه
«ايونيا» من قرصان الرب إىل نزل حتى وقت طويل يمِض لم ولكنه منه، يهزءون الكهنة أن

.Latone اليونان عند «التونة» اآللهة تقابل التي وهي 3
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ليخرب جاء الذي الرسول يكن ولم مسكنه، من قريبة مسافة عىل دروعهم البسني و«كاريا»
رجاًال أن أخرب وقد رآهم، الذين مثل بسالحه مدجًجا جنديٍّا قبل من رأى قد بوصولهم
أن «بسمتيكوس» لحظ وملا البالد. ينهبون وأنهم البحر، أمواج من خرجوا قد نحاس من
تغلب وبمساعدتهم خدمته يف وخرطهم األجانب، هؤالء ليقابل هرول تحققت قد نبوءته
.(Herod. II 152–57 (راجع التوايل عىل املقاطعات حكام أمريًا عرش األحد مناهضيه عىل
آخر وحيًا وأن العرش، عن خلعاه قد ووحيًا النحاس من قبعة أن نجد ذلك وعىل
السابقة من أقرص رواية إلينا وصلت وقد العرش. عىل وضعاه قد النحاس من ورجاًال
«تمنتس» يدعى ملًكا منهم بدًال ذكرت ولكن ملًكا، عرش االثني تذكر لم الحوادث هذه عن
رفيق «لبسمتيكوس» كان وقد الديوك. من يحرتس أن «آمون» وحي حذره Tementhes
عرف يوم ذات معه الحديث أثناء ويف «بجرس»، يدعى «كاريا» بالد من رجل وهو النفي يف
ذلك وعىل العرف، ذات القبعات يلبسون أناس أول كانوا «الكاريني» أن الصدفة بطريق
األعراف — «الديوك» هذه من عدًدا «آسيا» من واستأجر الوحي، كلمات الحال يف تذكر
معبد من مقربة عىل «منف» جدران تحت موقعة يف وهزمه ملكه عىل ثار وبمساعدتهم —

4.(Polyaenus, Stratagemata VII 3 (راجع «أزيس»
الحقيقي وتاريخها «الساوي»، العرص نهضة إىل تعزى التي األسطورة هي هذه
الذي التحالف إىل تشري أنها ا جدٍّ املحتمل ومن اآلن، حتى الدقة وجه عىل يعرف لم
من والتخلص «اآلشوريني»، طرد عىل «بسمتيك» وبني «ليديا» ملك «جيجز» بني عقد
يحيي األمر نهاية يف «بسمتيك» أخذ عندما تام انحالل حالة يف مرص كانت ا حقٍّ نريهم.
عىل يحدث لم منها تتألف التي أجزائها عىل القضاء أن غري الطموحة، أرسته مشاريع
يد يف «سيوط» حتى النيل ووادي «الدلتا» أي: الشمال فكان مكان. كل يف واحدة وترية
من فرق إىل باإلضافة نظاميني غري وطنيون جنود أزرها يشد أرستقراطية حربية سلطة
عليهم يطلق كانوا الذين وهم «لوبي»، أصل من معظمهم كان الذين املرتزقة، الجنود
من أكثر يحكم ال منهم الواحد كان األرشاف هؤالء ومعظم «املشوش». قبيلتهم اسم
كيانهم عىل للمحافظة املعاضدين من الكايف العدد مجرد لديهم وكان ثالث، أو مدينتني
القوي جاره لسلطان الحال يف يخضع منهم األمري كان وقد املحددة، أمالكهم يف املهدد

الحرب». «خدع سماه كتابًا وكتب مقدونيا يف ولد إغريقي، وحربي بياني كاتب بولينوس 4
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انقسموا بأن أخريًا أمرهم وانتهى ذماره. يحمي قويٍّا مساعًدا له يجد لم عندما هاجمه إذا
التي املراكز عىل إحداهما وتحتوي األوسط. النيل فرع األخرى عن الواحدة يفصل جماعتني
و«منديس» و«بوبسطة» «هليوبوليس» وتشمل اآلسيوية»، «الدائرة عليها يطلق أن يمكن
تدين مرة فكانت الفتية، املدن أسياد من سيد يتزعمها وكان و«سمنود»، و«تانيس»
صفط — «باسبد» لصاحب وأخريًا «تانيس»، لحاكم وأخرى «بوبسطة»، لحاكم بالطاعة

«باكرورو». املسمى — الحنة
بسيطرتها كانت التي «سايس»، مدينة أسياد حول تلتف الثانية املجموعة وكانت
وهذا الزمن. من قرن من أكثر الدولة مجالس يف العليا الكلمة لها أصبح قد «منف» عىل
العرص، ذلك يف و«املرصية» «اآلشورية» اآلثار عىل جاء مما نلحظه أن ممكنًا كان التقسيم
وصلت وقد و«باكرورو». األول» «نيكاو حول يلتفون كانوا اإلقطاع أمراء أن رأينا فقد
التي ملًكا عرش االثني عهد يف مرص حالة وصف أساسها بالديموطيقية كتبت قصة إلينا
تاريخية قيمة لها تكون ال قد القصة هذه أن من الرغم وعىل اإلغريق، الكتاب عنها تحدث
يف اإلقطاعية الدلتا بالد يف األحوال عن مقبوًال مختًرصا أمامنا تضع ذلك مع أنها إال قط،
إلينا تصل لم القصة هذه أن األسف جد له يؤسف ومما امليالد. قبل السابع القرن حوايل
Maspero, (راجع أيًضا بالديموطيقية مكتوبة أخرى صورة يف إلينا وصلت بل سليمة،
إتماًما القصة ملخصهذه وهاك ،(Popular Stories of Ancient Egypt P. 217–264
كل كانت «تانيس»، يف باست» «بدي الفرعون فيه يحكم كان الذي الوقت «يف للفائدة:
صاحب العظيم السيد منهما حزب كل رأس عىل وكان معاديني، حزبني بني مقسمة البالد
«هليوبوليس». أمري «أناروس» صدرية الذيرسق وهو «منديس» أمري «طيبة» يف «آمون»
ابن «بمبي» شكا وقد ا، تامٍّ جنازه حفل يكون أن يمكن ال أصبح الصدرية هذه وبدون
األعىل الرئيس وكان حدث، مما «تانيس» يف باست» «بدي امللك إىل هذا «هليوبوليس» أمري
امللك. أوامر يطع لم «طيبة» يف «آمون» صاحب العظيم السيد أن غري وقتئذ. الدلتا لكل
حروب يف الدخول أهبة عىل الدلتا كل كانت وبذلك كثريون، أتباع منهما فريق لكل وكان
الرؤساء من مكون رسمي جمع بتأليف وأمر الحرب باست» «بدي نظم وقد داخلية.
السيد حزب عىل الدائرة ودارت الحرب ونشبت متقابلني. صفني يف ووضعهم اإلقطاعيني،
إليه، يميل كان باست» «بدي امللك أن من الرغم عىل طيبة»، يف آمون «صاحب العظيم

«هليوبوليس».» إىل الصدرية بإعادة األمر وانتهى
الدفن؟ مراسيم يف املكانة هذه تحتل الصدرية كانت ملاذا اإلنسان يتساءل واآلن
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Petrie, (راجع «برتي» يقول ولكن ذلك. عن جوابًا لنا تقدم لم القصة أن والواقع
عظيمة صدريات توجد أنه وجدنا العرص هذا موميات تأملنا إذا إننا :(Hist. III, P. 322
الجنازية املراسيم من أصليٍّا تؤلفجزءًا كانت وهذه وشياطني، آلهة بأشكال محالة مذهبة
يف كانت العادة يف مقوى نسيج من تصنع كانت التي الصدريات وهذه العرص، هذا يف
Petrie, «حوروزا» صدرية (راجع املذهبة الفضة أو الذهب من لصدريات تقليًدا الواقع
أن بد ال ثم ومن العرص. ذلك يف الرجال لعظماء خصيًصا تصنع وكانت ،(Kahun P. 19

كبرية. قيمة وذات عظيمة الظن أغلب عىل كانت املرسوقة الصدرية
الشمال يف نشأ الذي الجديد املتحد اإلقليم بني قائمة عام بوجه الحرب كانت وقد
Petrie, Ibid P. (راجع وغريها الدلتا من األعىل الجزء مقاطعات وبني الدلتا، من الرشقي

.(322
تركها التي القائمة، يف ذكروا منهم ثالثة أن لنا يتبني املقاطعات أمراء أسماء ومن
«تانيس») صاحب (بوتوبيستي باست» «بدي وهم: أتباعه من بوصفهم «أرسحدون» لنا
ومن املدينة». «أهناسيا صاحب و«ناهكي» الحنة) (صفط «باسبد» صاحب و«باكرورو»
يف تحدثنا وأنها ٦٧٠ق.م عام قبل نضعها أن يمكن ال القصة هذه أن نفهم األسماء هذه

تاريخيني. أشخاص عن نفسه الوقت
اإلقطاع حكام لكل األعىل الرئيس كان باست» «بدي أن نعلم القصة هذه دراسة ومن
كانت عندما وأنه مشاكلهم. يف بينهم للفصل إليه يرجع كان الذي هو وأنه الدلتا، من
مقدوره يف يكن لم أنه غري ينظمها، الذي هو كان الفريقني بني الحرب تحتم األحوال
وعد قد أنه نجد الصدرية بسبب نشبت التي الحرب ففي كلية. بمنعها أوامره يصدر أن
يف آمون «صاحب العظيم السيد إرغام استطاعته يف يكن لم أنه غري بإعادتها، مراًرا
أن وجد الحرب، من بد ال وأصبح األحوال تحرجت وعندما ألمره، الخضوع عىل طيبة»
ويحدد املختلفني، حلفائه حضور فيها يطلب رسائل أرسل قد الرشق رئيس «باكرورو»
وصف القصة علينا تقص ذلك وبعد (نبيشة) «الغزال» بحرية عند يجتمعوا أن لهم
سفينة ومائة وستون كبرية سفينة أربعون ومعه «أتريب»، صاحب «بدوخنسو» وصول
بهم. ضاقا قد وشاطئيه النهر أن لدرجة عظيم بمقدار رجالة وجنود خيل إىل هذا صغرية
أن وبعد األخرى، األحزاب كل يحرض حتى يحارب أال «بدوخنسو» راجيًا امللك تدخل وقد
أحدهما يقابل الرشفات أو املرتفعة املقاعد من يحرضصفان أن امللك أمر جميًعا وصلوا
منظمة، حرب تنشب أن امللك أمر ذلك وبعد املتعاديني. الفريقني قعود ألجل وذلك اآلخر،
«باكرورو». تسليح لنا وصفت وقد بنفسه، جيشه فيها يقود كان رئيس كل أن ويظهر
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املحارب فيها ينازل مبارزة حرب تكن لم الحرب هذه أن عىل األحوال شواهد وتدل
القصص يف عنها نسمع التي الحروب أو الوسطى القرون حروب يف الحال كانت كما قرنه،
حربًا كانت بل غانم». بن و«دياب خليفة» و«الزناتي العبيس» «عنرتة قصة أمثال الشعبي
الخدع أو املباغت بالهجوم فيها يسمح يكن ولم الجيش، قوة كل فيها تستعمل منظمة
أجيال، عدة استمرت قد لحروب نتيجة كان الحرب يف النظام هذا أن ويحتمل الحربية.
دقيقة قواعد وضع إىل دعا مما انقطاع؛ دون وساق قدم عىل قائمة فيها املشاحنات كانت
«أوروبا». يف الوسطى القرون حروب يف الحال كانت كما مقتضاها عىل السري من بد ال

«سمنود» جيشصاحب وهاجم املعركة، يف واشتبك السوري بعل» حرض«منتو وقد
ورجا فرًقا، يرتعد جعله مما أصابهم بما وأخربوه للملك، أرسلوا جنوده أن لدرجة بشدة
أن عىل «باكرورو» صمم وقد واالنسحاب. القتال عن بالكف حليفه يأمر أن «باكرورو»
كان وملا الصدرية. بإعادة أخرى مرة امللك وعد وقد القتال، ساحة إىل معه امللك يذهب
فإنه «اناروس»، بن «بمبي» يقتله أن وشك عىل طيبة» يف آمون «صاحب املعظم السيد
يقاتل «منديس» صاحب «بدو-خنسو» كان األثناء هذه ويف عدوه. بمطلب أخريًا سلم
املنترص ورجا امللك أرسع وعندئذ عليه، ويتغلب باست» «بدي امللك ابن حور» «عنخ
قائد «تاحر» وهاجم بجيشه، «الفنتني» أمري ظهر ذلك خالل ويف القتال. عن يكف أن
القوم وكان الصدرية، أعيدت األمر نهاية ويف الصدرية، يحرس كان الذي وهو «منديس»
شبت التي املنظمة الحروب وهذه قدام. ومن خلف من والفرح الرسور بمظاهر يحفونها
تظهر وقد اآلخر، مقاطعة أمري مناهضة بسبب تقوم كانت التي هي موضوعة قواعد وفق
ومن املتحاربني. الفريقني ألحد انحيازه يعلن ملًكا كان منظمها ألن وبخاصة هامة؛ أمامنا

مرص. تاريخ يف املضطرب العرص ذلك عن غريبة فكرة تكونت ذلك
تتأرجح كانت الصغرية وإماراتها الوسطى» «مرص مقاطعات أن عىل األحوال وتدل
عملها وكان الدلتا، بالد منهما تتألف اللذين السابقني الحزبني بني آلخر حني من والئها يف
لها وليس الحوادث، لتيار تستسلم الحقيقة يف الوسطى مرص بالد كانت فقد سلبيٍّا،
تستسلم وأحيانًا وأمريها، «لسايس» بالطاعة تدين أحيانًا فكانت توجيهه، يف دخل أي
إقليم إىل انتقلنا ما وإذا اآلخر. عىل فريق فوز حسب عىل التوايل عىل وفرعونها «لتانيس»
من عرفنا كما «آمون»، اإلله كان فقد ا تامٍّ اختالًفا مختلًفا آخر عامًلا وجدنا «طيبة»،
حيث دينية دولة إىل وأمالكه املتزايد نفوذه حول وقد التامة، السيطرة صاحب هو قبل
مصدر وحدها كانت التي وهي اإلله»، «زوج تقلب امرأة يد يف فيها وظيفة أعظم كانت
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أرسته أفراد أحد أو امللك ابن يد يف كانت السلطة هذه أن قبل من رشحنا وقد السلطات.
إحدى كانت التي اإللهية املتعبدة يد إىل انتقلت ثم العارش)، الجزء القديمة مرص (راجع

السالف. أو الحاكم امللك بنات

«بسمتيك»5 حكم بداية (1)

«آشور فيها سيطر التي املدة بداية تحديد عىل رصيحة داللة تدل وثائق لدينا ليس
«تانو سلطان فيها ظل التي املدة عىل وال مرص، شمايل يف األمور زمام عىل بنيبال»
مفعمة كانت مرص يف «بسمتيك» حكم بداية أن ويظهر مرص. جنوبي يف سائًدا تأمون»
عىل نفي قد بأنه عنه تتحدث التي األخبار أن الجائز من فإنه ولذلك والعقبات؛ باملصاعب
من يشء عىل ترتكز األبيض» «البحر ساحل مستنقعات يف حورص قد وأنه مناهضيه، يد
تحت الدلتا من الغربي الجزء مقاطعات كل جعل الذي «باكرورو» أن وذلك الحقيقة.
مما «كوش»، وملك «آشور» ملك من كل بني باستمرار بتذبذبه معروًفا كان وقد — نفوذه
يضع أن يف أمله عن نفسه تلقاء من يتنَحَّ لم حياته، وعىل قوته عىل املحافظة من مكنه

املزدوج. الفراعنة تاج رأسه عىل
عىل الحروب شن يظن ما عىل سلفه عهد يف أو «بسمتيك» عهد بدأ قد أنه بد وال
املقاطعات من «آلشور» املوايل الحزب أن املحتمل ومن نريها. من البالد ليخلص «آشور»؛
املأزق هذا من نفسه خلص قد أنه عىل األحوال وتدل الساحل. إىل طرده الذي هو املرصية
ويقرر و«الكاريني»، — اإلغريق — «األيونيني» من املرتزقني الجنود بمساعدة الحرج
«أزيس» معبد عند «منف» من بالقرب وقعت قد الفاصلة الواقعة أن املؤرخني بعض
كوم — «مومنفس» يف وقعت إنها آخرون: ويقول .(Polyaenus Start. VII, 3 (راجع
بقي ومن الوغى، حومة يف حتفهم القوا األمراء من كثريًا أن نتائجها من وكان — الحصن
ذلك يف أن غري (Diodorus, I, 66 (راجع قط. منها يعودوا ولم «لوبيا» بالد إىل فر منهم

كبريًا. شكٍّا
ملك أسطول شتت عندما وذلك النيل، عىل حرب وقوع عن كذلك آخرون وتحدث

.(Strabo, X VII, 1 § I8. P. 67) مناهضيه أسطول شمل «سايس»

.2 رقم شكل انظر 5
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زمن يف عاش الذي — «بسمتيك» وقت يف إنه «اسرتابون»: يقول ذلك ففي
النيل فرع يف سفينة بثالثني «امليليزيون» رسا — امليدي Cyaxares «سياكسارس»
الوقت يف أقلعوا ولكنهم الذكر، السالفة املؤسسة بجدار وتحصنوا نزلوا ثم «البولبيتي»،
وأسسوا بحرية واقعة يف «أراتوس» مدينة وهزموا «الساوية»، املقاطعة إىل املناسب

الحالية. جعيف كوم وهي — Schedia «شديا» عن كثريًا تبعد ال التي «نقراش»،
موقعتني، أو موقعة يف اإلقطاعيني األمراء عىل تغلب قد «بسمتيك» أن املحتمل ومن
بعد أنهم يف يأملون كانوا اإلقطاع أمراء أن غري «الكويش»، الفتح خالل يف ذلك حدث كما
لهم أظهرت الحوادث ولكن املفقود، سلطانهم ويسرتدون هزيمتهم من سيفيقون ذلك
من املرتزقة الجنود يف وجد قد كان «بسمتيك» أن وذلك زعمهم، يف مخدوعني كانوا أنهم
«اللوبيني»، الجنود يف «بوكوريس» أو «تفنخت» وجده مما أكثر مخلصني خداًما «اإلغريق»
توطيد عىل ذلك ساعده وقد الكوشيني، جنوده يف تأمون» «تانو أو «بيعنخي» وجده ما أو

فتحها. التي البالد عىل حكمه
إن حتى وعزم، بحزم مرص عىل سيطر قد ٦٦٠ق.م عام حوايل منذ أنه يف نزاع وال
الحكم تداعي أن يف نزاع وال مرص. ملك عادة عليه أطلقوا أنفسهم و«اآلشوريني» األجانب
الرأي أن غري الغاصب، وجه يف وقيامهم اإلقطاع حكام إىل يرجع مرص يف «اآلشوري»
تدين النيل وادي بالد لجعل يسلكها أن دون وسيلة يرتك ال كان بنيبال» «آشور أن السائد
فتح إىل سيعود اآلشوري الجيش أن يعلم كما ذلك يعلم «بسمتيك» كان وقد بالطاعة. له
ممتلكاته جهات يف أظفارها تنشب كانت التي والحروب، الثورات من فراغه عند مرص

«ليديا». ملك «جيجيز» مع محالفًة «بسمتيك» عقد ذلك أجل ومن األخرى.
وال وقتئذ، اآلشورية اإلمرباطورية أنحاء يف قامت قد املختلفة الثورات أن والواقع
نفوذ من يحط أن دون ينتهي أن يمكن ال املستمرة الثورات هذه مثل قيام أن يف نزاع
ولكن آلشور، اليشء بعض موالني بقوا قد القدامى والحلفاء الرعايا إن ا حقٍّ اإلمرباطورية.
دون قبلت قد — املستقلة املجاورة املمالك إىل باإلضافة هذا — حديثًا أخضعت التي البالد
فرضتها التي الصداقة نبذت أو سيادتها نري عنها ونزعت آلشور، املجن ظهر تردد أي
«سايس» صاحب «بسمتيك» نرى أن يف إذن غرابة وال عبئها. تحت تنئ كانت والتي عليها،
البالط يف حظوة املرصيني األمراء أعظم من كانوا الذين األمراء أحد «نيكاو» ابن وهو —
مرة ويؤلف الوطنيني، اإلقطاع أمراء ويخضع اآلشورية، الحاميات يطرد — اآلشوري
لم الذي الوقت يف «سوريا» صحراء حتى «الفنتني» أول من القديمة الفراعنة مملكة أخرى

31



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

يجعله أو هذا، عمله من يمنعه واحًدا جنديٍّا يقتصد أن بنيبال» «آشور استطاعة يف يكن
حتى لنا مجهولة «بسمتيك» به قام الذي العمل تفاصيل6 إن ا حقٍّ آلشور. والئه إىل يعود
الصغرى». «آسيا من جلبوا الذين املرتزقة الجنود إىل يرجع نجاحه أن نعلم أننا غري اآلن
عىل القاطنني املختلفة األقوام بني التمييز يتعودوا لم اآلشوريون املؤرخون كان وملا
فرعون إىل وردهم قد املرتزقة الجنود هؤالء أن اعتقدوا قد فإنهم «إيجة»، بحر شواطئ
بعد يثبت لم ولكن «بسمتيك»، هو «جيجز» معه يتعامل كان الذي الوحيد وامللك «مرص»
حكمه عن معلومات من لدينا ما كل تدل أخرى جهة من أنه غري نتيجة، إىل أدت أنها
البالد. أقىص مع محالفات عقد إىل ويميل السياسية، املشاريع يف جريئًا ملًكا كان أنه عىل
ليرتدد يكن لم «السمرييني» عىل بنيبال» «آشور ملحالفة سعى الذي الرجل أن يف نزاع وال
ذلك. وراء من كسب أي سيجني أنه يأمل كان إذا «بسمتيك» وبني بينه محالفة عقد يف
جهة من «كاريا» أو «أيونيا» بني بحرية تجارية مبادالت هناك كانت أنه يف شك وال
يصل أن دون الدلتا يف هامة حادثة أية لتقع تكن لم وكذلك أخرى، جهة من و«مرص»

«ميليتس». أو «افيسوس» إىل خربها
سايسمستقلة، مملكة أصبحت الدلتا من اآلشوريني الجنود «بسمتيك» طرد أن وبعد
توحيد وهو «تفنخت» جده إليه يرمي كان الذي املرشوع تحقيق يف بسمتيك أخذ ثم ومن
الوسطى، مرص إخضاع عىل عمل الدلتا عىل سيًدا نفسه أعلن أن فبعد املرصية. البالد كل
من بد ال كان ولكن والءه، املدينة أهناسيا أمري أعلن حتى زمن طويل يمِض لم وفعًال
اإللهية املتعبدة وسيدته طيبة إقليم حاكم «منتومحات» مع صعبة طويلة مفاوضات
عاصمة يفارق يكن لم الذي كوش ملك باسم طيبة تحكم كانت التي الثانية شبنوبت
وشبنوبت «منتومحات» من كل يحتفظ أن عىل «االتفاق» تم وأخريًا أبًدا. «نباتا» ملكه
ابنة نيتوكريس تتبنَّى أن عىل وقتئذ أجربت قد اإللهية املتعبدة ولكن بألقابهما، الثانية
Kees zu Innepolitik des Saiten Dynasite, Nachrichten- (راجع األول بسمتيك
محيتنوسخت تكن ولم هذا (zur Gottengen Phil-Hist., Klasse 1936. P. 96–106
رئيًسا أزيس» «حورسا والدها كان بل ملكي، فرع من نيتوكريس وأم األول بسمتيك زوج
وكان (Daressy, Rec. Trav. XIX. P. 21, and XXP. 83–85 (راجع شمس عني لكهنة

.(L. R. III. P. 318-319) األول «شيشنق» امللك جده اسم هو «محيتنوسخت» اسم

.Luckenbill, II 298, 326; 352–354 راجع 6
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لوبي. أصل من كانت نيتوكريس أم بأن االعتقاد إىل االسمني توحيد أدى وقد
أسياد أصبحوا عندما اللوبيني الرؤساء أن والعرشين الثانية األرسة أوائل يف رأينا وقد
كل عىل ألنفسهم استولوا وكذلك بينهم، فيما العالية اإلدارية الوظائف كل قسموا مرص
الجائز من فإنه ذلك وعىل الدلتا. يف وكذلك الوسطى مرص يف جدٍّا الهامة الدينية الوظائف
يف رع لإلله األكرب الكاهن الفرتة تلك يف صار قد أزيس» «حورسا جد أن نفرض أن
حتى األقل عىل نسله التوايل عىل توارثها قد الشأن الرفيعة الوظيفة هذه وأن هليوبوليس،
األرس ملكات ألقاب «محيتنوسخت» امللكة ألقاب وتشبه هذا والعرشين، السادسة األرسة
الثالثة «شبنوبت» اإللهية املتعبدة لقب تحمل كانت بأنها التسليم املستحيل ومن السابقة.
ألقاب يف معروف غري العظيمة اإللهية الزوجة التعبري أن هنا ويلحظ «نيتوكريس». أو
اإللهية الزوجة «أبا» تمثال عىل أكيدة بصورة نقرأ أن يجب ذلك وعىل اإللهيات، املتعبدات
القديمة. مرص يف للملكات االستعمال كثري نعت وهو (A. S, V. P. 94–9 (راجع العظيمة
L. R. III, 319 noteبرلني متحف يف املوجودة املجيبة التماثيل يف أنه نجد أخرى جهة ومن
خاص تمثال «المون» اإللهية املتعبدة لقب عليها يوجد التي وهي 1; IV P. 82 g & note 3
وعىل نيتوكريس. أم وال األول شيشنق جدة ليست أنها غري «محيتنوسخت»، تدعى بامرأة
فقد لوبي، أصل من أنها ا جدٍّ يحتمل بصددها نحن التي الثالثة «محيتنوسخت» فإن ذلك
الثالثة أو والعرشين الثانية األرسة خالل يف آمون زوج وظيفة يف طيبة يف منصبة كانت
يف وجدناه وقد آمون»، محبوبة «وهو تحمله الذي النعت بذلك يشعرنا كما والعرشين،
بهذه الخاصة املجيبة التماثيل وهذه محقًقا. ليس امللكة هذه اسم قراءة أن غري طغرائها،
بسياحة تقم لم «محيتنوسخت» امللكة أن والواقع صاحبتها. قرب يف عليها عثر قد امللكة
قربه يوجد الذي األول بسمتيك من بالقرب دفنت قد كانت أنها بد وال القبيل، الوجه يف
محيتنوسخت للملكة جنازية مقصورة وجود مسألة أما ،(Herod. II, 169) سايس يف
الذي الجنازي األثر غربي يوجد أنه والواقع ا. جدٍّ بسهولة حلها فيمكن هابو مدينة يف
بذاتها. قائمة وحدة تؤلف صغرية مقصورات ثالث األوىل أمنردس بعبادة ا خاصٍّ كان
كان املقاصري هذه إقامة أن والظاهر ،(Porter and Moss. II. P. 177, P. 176 (راجع
أما الوسطى، املقصورة تحتل كانت التي الثانية» «شبنوبت اإللهية املتعبدة من بأمر
امنرداس التوايل عىل وهما تبنتهما اللتني لربيبتيها خصصتا فقد األخريان املقصورتان
وبعد الوسطى. املقصورة الثانية أمنردس حياة مدة يف زينت وقد ونيتوكريس. الثانية
وعىل الرشقية. املقصورة عىل تستويل أن األخرية وقررت مكانها نيتوكريس تولت موتها
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ملك ابنة الثانية أمنردس اإللهية باملتعبدة ا خاصٍّ يكون أن يمكن ال املوضوع فإن ذلك
الثانية، شبنوبت قبل ماتت قد كانت الثانية أمنردس أن يحتمل — املمقوت تهرقا كوش
— نيتوكريس محلها حلت عندما «نباتا» إىل عادت قد كانت أنها املحتمل من وكذلك
التي محيتنوسخت امللكة ألمها الغربية املقصورة — منها تدينًا — نبتوكريس أهدت وقد
لنفسها الثانية» «شبنوبت صممتها التي البنائية املجموعة فإن ذلك وعىل سايس، يف توفيت
األثر أصبحت قد إلهية متعبدة منهما كل بوصف محلهما لتحال تبنتهما اللتني والبنتيها

نيتوكريس. خلفته الذي الجنازي
الثامن اليوم ٦٥٥ق.م) (عام األول بسمتيك امللك حكم من التاسعة السنة ويف
مخترص أمر صدر — الزرع فصل أي — أخت فصل من األول الشهر من والعرشون
طيبة؛ نحو مقلعة نيتوكريس اإللهية املتعبدة تحمل كانت التي املزينة السفينة بتحريك

بعد. سنرى كما الجديد عرشها لتتبوأ
زحف و«كلديا» «عيالم» عىل حربًا يشن بنيبال» «آشور كان حني يف أنه نرى وهكذا
من مقاومة أية يالقي أن دون «طيبة» إقليم عىل واستوىل ٦٥٨ق.م عام يف جنوبًا «بسمتيك»
«منتومحات» أن والظاهر «بيعنخي». محاربة عند «تفنخت» سلفه القى كما «الكوشيني»

عدة. أخرى أشياء عن النزول يف قبل من فاوض كما «طيبة»، تسليم يف فاوض قد
اإللهية الزوجة ملكته واحتفظت وظيفته، يف ثبت بأن هذه خدمته عىل كوفئ وقد
من لتزوج قرنني أو بقرن ذلك قبل عاش قد كان لو «بسمتيك» أن عىل العايل. بمركزها
«ماسربو»: ويقول امللك. توليه لرشعية كافيًا كان الزواج وهذا الكهنة، ساللة من امرأة
أية عىل ولكن زواج، بمظهر «شبنوبت» وبني بينه فعلية رابطة أوجد قد أنه املحتمل من

«الكوشيون». الفراعنة وضعها التي السنة حسب عىل ابنته تتبنى جعلها فإنه حال
عندما التي وهي «تهرقا»، ابنة وهي أخرى ابنة تبنت قد ذلك قبل كانت أنها والواقع
وكان «شبنوبت». قبل كانت التي للملكة ترشيًفا «أمنردس» باسم سميت أرستها غريت
أمرية الثانية «أمنردس» الكوشية األمرية من بدًال تتبنى أن عىل أجربها قد «بسمتيك»
وظيفتها أمور مهام تسلمها عند التي وهي ابنته، «نيتوكريس» وهي «طيبة»، من أخرى
«منف» من رحلتها أثناء يف لريافقوها «طيبة»؛ وكهنة األرشاف من وفد إليها جاء الجديدة

والدها. حكم من التاسعة السنة من «طوبة» شهر يف «طيبة» إىل
عليه ردوا خطابه إىل السفراء استمع أن وبعد رسميٍّا، «بسمتيك» لهم قدمها وقد
تأمر ما كل وإن الدنيا، بقيت ما ستبقى «إنها قائلني: وكرمه بهاءه ذاكرين املعتادة باملدائح
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مرسور وإنه لك! اإللهي والدك فعله ما أفخر وما لك، اإلله فعله ما أجمل ما سيخلد. به
قدم قد «بسمتيك» سيدنا ألن باسمك؛ بالنطق ينرشح وإنه بها، سيحتفل روحك بأن
«شبنوبت «نيتوكريس» املحبوبة ابنته وهي بناته كربى أهداه فقد «آمون»، لوالده هدية
شهر من والعرشين الثامن ويف أمامه.» بالصناجات ولتلعب اإللهية زوجه لتكون الثالثة»؛
ونزلت الفريوزج، من بزينة ومحالة الجميل الكتان مرتدية الخدر األمرية غادرت «طوبة»
السفر وعثاء عليها سهل وقد الجديد. موطنها إىل لتذهب ضخم؛ حشد يتبعها الثغر إىل
ستة من أكثر يمِض ولم متتابعة،7 أماكن يف النهر طول عىل محاط لها أقيمت قد أنه
شهر من عرش الرابع يف سفينتها وغادرت «طيبة». مشارف أمامها بدت حتى يوًما عرش
تأتي «نيتوكريس» الجنوب ملك ابنة «إن قائلني: وترحابهم األهلني تصفيق بني «كيهك»
الشمال ملك ابنة إن نفسه، إىل ويضمها يمينه ملك تكون أن يمكن حتى «آمون» مثوى إىل
رؤية إثر وعىل بمديحها.» اآللهة يتغنى أن ألجل «الكرنك» معبد إىل تأتي «شبنوبت»
الذي املهر يعادل مهًرا لها وقدمت يشء، كل من أكثر أحبها ابنتها املسنة «شبنوبت»

الثانية. «أمنردس» األوىل ابنتها منحته الذي ومثل والدها، إياها منحه
«نسبتاح» وابنه املسن «منتومحات» بينهم ومن «طيبة» عظماء تبارى وقد هذا
غاية جانبه من «بسمتيك» كان وقد بمقدمها، ترحيبًا لها الهدايا تقديم يف «آمون» وكهنة
أو محاصيلها من سنويٍّا دخًال األمرية منحت قد املرصية املعابد أن يف شك وال السخاء. يف
بعض عزى قد ضخم إرث منه يتألف كان مما واألرايض، البيوت من منًحا عليها أغدقت
(راجع الشمال مدن إىل أصلها يرجع أرسة حكم إىل خضوعهم عن «طيبة» أهل اليشء

.(A Z, XXXV. P. 24
من أخرى مرة مرص كل أصبحت ذلك وبعد الطيبية، اإلمارة كل مهام قلدت وقد
صولجان تحت موحدة األول» «الشالل صخور حتى املتوسط» األبيض «البحر سواحل
الجزء وهو النوبة بالد من صغري جزء هذه الضم حركة تبع وقد مرصي. واحد ملك
بالد عن ينفصل أن أبى البالد هذه من األعظم الجزء أن غري «الفنتني»، من ا جدٍّ القريب
لنهر األوسط املجرى عىل الواقعة األقاليم يف الكوشيني أمالك تنحرص وكانت «كوش».
املحتمل ومن ومرص. األحمر» و«البحر بالصحراء العالم باقي عن منفصلني وكانوا النيل،

األخرية. العهود يف العبايس الخليفة من «خمارويه» مرص أمري بنت الندى» «قطر زواج عند حدث كما 7
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والواقع فقدوه.8 ما اسرتداد يف أمًال الغارات شن عن ينفكوا مرصلم من طردهم بعد أنهم
«آمون» ألخالف األمناء املمثلون أنهم «الكوشيني» يف يرون كانوا «طيبة» إقليم سكان أن
أنهم املحتمل ومن لهم. والئهم عىل يزالون ال أنفسهم قرارة يف كانوا ولذلك الرشعيني؛
إذا أنهم غري القديمة، العاصمة إىل يصلوا حتى غاراتهم يف يفلحون آلخر وقت من كانوا
وأن دائم، غري مؤقتًا فالًحا إال يكن لم فإنه الغرض هذا تحقيق يف أفلحوا قد فعًال كانوا
التي العنارص شمل مزقت التي األسباب أن عىل باقية. آثار أية يرتك لم هناك مقامهم
يف عملها تعمل تزال ال كانت الطيبي، العرص نهاية يف الكربى مرص وحدة منها تألفت
توازن حفظ أن وذلك جديد، من املرصية اإلمرباطورية بناء لتكوين «الساوي»؛ العرص
يكون أن وعىل فيه، الجاذبية نقطة عىل يتوقف كان الضيق الطويل الوادي هذا يف القوة
عاصمة دامت ما متوفًرا الرشط هذا كان وقد طرفيه. بني وسط نقطة يف فيه الحكومة مقر
وفصلها الجنوبية األقاليم ضياع سبب الدلتا إىل البالد عاصمة نقل ولكن «طيبة»، يف امللك
سبب قد «نباتا» يف مؤقتًا مقرها وجعل الجنوب أقىص إىل فجأة العاصمة فنقل البالد، عن

برسعة. الشمالية األقاليم فصل إىل أدى مما التأثري؛ نفس الحال برضورة
حدود أقىص يف مقرها تتخذ كانت التي األرسة أن نجد الحالتني من كل ويف
بأعباء يقوموا أن ملوكها مقدور يف يكن لم الشمال يف أو الجنوب يف اإلمرباطورية،
اليشء بعض امليزان يختل كان عندما فإنه ولذلك امللك؛ مقر عن البعيدة األخرى الجهة
انحراف يحدث كان ثم ومن عليه، كان ما إىل التوازن يعيد أن وقتئذ الحاكم امللك يعجز

الحكومة. ميزان يف مفاجئ
األمر حقيقة يف كان «بسمتيك» أحرزه الذي ظاهره يف الباهر النرص أن والواقع
والتي عرشة، الثانية األرسة ملوك بتكوينها بدأ التي اإلمرباطورية، كيان عىل املربم القضاء
كانت التي — «مرصالكربى» محيت فقد عرشة، الثامنة األرسة ملوك عهد يف ذروتها بلغت
عرشين من يقرب ما الذرا شامخة استمرت أن بعد — آسيا وبالد مرصوكوش من تتكون
عىل اآلثار وتدل التاريخ. يف األوىل للمرة الصغرى» «مرص محلها وحلت الزمان، من قرنًا
«آمون» عليها يسيطر كان التي «طيبة» إمارة وضم الشماليني، الحربيني األمراء هزيمة أن
غري سنني، تسع من أكثر يستغرق لم «مرص» من نهائيٍّا و«اآلشوريني» «الكوشيني» وطرد

اسرتداد يف أمًال «مرص» غزو الثاني «بسمتيك» الفرعون عهد يف «الكوشيني» محاولة بعد فيما وسنرى 8

والهزيمة. الفشل أصابهم وقد لها، ملكهم
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مشاريعه من صغريًا جزءًا إال تؤلف لم «بسمتيك» حققها التي العظيمة األعمال هذه أن
كان حال أية عىل أو بالده، إىل الرخاء إعادة يف ينحرص ذلك بعد واجبه كان إذ العظيمة.
الزمان من قرنني عبئه تحت ترزح استمرت الذي البؤس من ينتشلها أن عىل آماله عاقًدا
من الطويلة الفرتة تلك خالل يف — تأثرت وقد خارجية. وغزوات داخلية حروب يف قضتها
بعده ومن «منف» مدينة حارص«بيعنخي» فقد بالًغا. تأثًرا الكبرية املدن — البالد تاريخ
بنيبال»، «آشور جنود يد عىل مرتني «طيبة» مدينة نهبت وكذلك «أرسحدون»، حارصها
توجد لم أنه إىل هذا األمثال، مرضب جعلها مما شامًال الثانية املرة يف خرابها كان وقد
سواء التخريب، أيدي إليها تصل لم «بلزيوم» حتى «أسوان» أول مرصمن مدن من مدينة

أنفسهم. املرصيني أم األجانب أيدي عىل ذلك أكان
«الكوشني»، ملوك عهد يف اليشء بعض الصعداء تتنفس أخذت قد مرص إن ا حقٍّ
أن األخري عهد بعد تلبث لم أنها غري و«تهرقا» «شبكا» من كل حكم مدة يف وبخاصة
حفر إهمال إىل أدى مما األجنبي؛ والغزو الداخلية الحروب من األوىل سريتها إىل عادت
يتناقص السكان عدد أخذ وكذلك األمن، حفظ يف الرشطة وتراخي السدود، وإقامة الرتع
انترش ثم ومن األرض، فالحة إهمال إىل أدى مما املعاقل؛ يف االحتماء إىل يضطرون كانوا أو
أن بعد إنه إذ حاسًما اللحظة هذه يف «بسمتيك» ظهور وكان بلة. الطني فزاد القحط
يدعونها كانوا التي امللكية ألقابهم حرمهم سلطانه، إىل الخضوع عىل اإلقطاع أمراء أجرب
الداخلية الحروب عىل نهائيٍّا يقِض لم أنه إىل هذا بالبارحة. اليوم أشبه وما حق، بدون
مقاطعاتهم يف السلطان من لهم يرتك ولم وجاره، مقاطعة حاكم بني تقوم كانت التي
العهد يف الغابرة األزمان يف أجدادهم بها يتمتع كان التي وهي الوراثية، وظائفهم إال
وأحوالهم أسماؤهم تدل أشخاص، بعض سجالت عن كشف قد أنه والواقع «الكويش».
«اللوبي». والعهد «الكويش» العهد من مستقلني شبه أمراء من منحدرين كانوا أنهم عىل
(راجع األول «بسمتيك» عهد يف «سمنود» أمري كان الذي «اكنشو» شخصيدعى هؤالء فمن
.(Naville, The Mound of the Jews of the City of Onias PP. 14–25, P. 1. v

(راجع «بيعنخي» عهد يف املدينة نفس أمري «اكنشو» حفيد كان أنه املحتمل ومن
أنه ويحتمل «بوصري»، صاحب «شينشق» أن نجد وكذلك ،(١١٥ سطر «بيعنخي» نقوش
Naville, Ibid. P. 28, (راجع أيًضا «بيعنخي» عهد يف «بوصري» أمري «شيشنق» نسل من

.(P. 1. VII
مما واألمن، السالم ساد أن «بسمتيك» اتخذها التي اإلجراءات هذه نتائج من كان وقد
يف نزاع وال مطمئنة، فرحة بقلوب العادية أعمالهم مزاولة إىل الفالحني أمام الطريق مهد
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يعمل، الفالح خاللها يف كان ثالثًا أو سنتني املرصية كالرتبة خصبة، أرضمثمرة زراعة أن
إىل كافية كانت فساًدا، األرض يف يعيثون كانوا الذين املغريين غارات من مطمنئ وهو
الضمانات تلك تحقيق يف «بسمتيك» نجح وقد البالد. إىل الثروة تكن لم إن الرخاء إعادة
التي والحزم، واليقظة الرصامة إىل ذلك يف الفضل ويرجع ملرص، الفوائد من وغريها
اإلصالحات، هذه ينجز أن استطاعته يف يكن لم أنه عىل البالد، إدارة يف لنفسه اختطها
الوطنيني الجنود بذلك وأعني أسالفه، متناول يف كانت التي القوى عىل فقط اعتمد لو
نظام كل فقدوا الذين «اللوبيني»، من املرتزقني الجنود وكذلك أخالقهم، الفقر أفسد الذين
جيوش وكذلك و«البوبسطية»، «التانيسية» الدولتني جيوش منهم تتألف كانت الذين وهم
لهذين تجربته بعد العزم «بسمتيك» عقد وقد الوسطى. ومرص الدلتا يف اإلقطاع أمراء
ومنذ هؤالء، من أحسن حروبه يف عليه يرتكز عماد عن يبحث أن الجنود من الصنفني
من منظم بجيش نفسه أحاط و«الكاريني»، «باأليونيني» االختالط إىل الصدف قادته أن

«اآلسيويني». وكذلك و«الكاريني» «اإلغريق» هؤالء من املرتزقني الجنود
«اإلغريق» من املرتزقة الجنود هؤالء ظهور أحدثه الذي الفزع أن والظاهر
نصف أن مقدورنا يف يكون ولن أفريقيا، أقوام عقول يف ا جدٍّ عظيًما كان و«الكاريني»
الرشقية الحكومات يف الحرب يف أو السلم يف الجنود هؤالء أوجدها التي الثورة أثر مقدار
(Mallet, Les premiers Etablissements des Grecs en Egypte PP. 38–45 (راجع

.(3 رقم شكل (انظر
يكن لم و«بريو»، «املكسيك» الجنود مشاة عىل «األسبان» املشاة هجوم أن والواقع
من الوافدون — بالسالح املدججون «اإلغريق» جنود سببه الذي من أكثر ذعًرا ليسبب
هؤالء أن يف نزاع وال املرتزقة، و«اللوبيني» العراة نصف املرصيني للرماة — البحار وراء
والصدر، الظهر صفحتاها تحمي كانت التي وهي البارزة، بزردياتهم «اإلغريق» الجنود
ودرقاتهم الركبة إىل الكعب من وتصل الربونز، من واحدة قطعة من املصنوعة ودروعهم
عىل تماًما املحكمة املستديرة الوزن الثقيلة وقبعاتهم باملعدن، املغطاة البيضية أو املربعة
من ُقدُّوا رجاًال األمر حقيقة يف كانوا املتماوج، الريش من بأعراف واملحاطة والرقبة الرأس
يف يصطفون عندما كانوا وقد رشقي. سالح أي أجسادهم إىل يصل أن يمكن فال نحاس
أي يصيبهم أن دون واألحجار، السهام من وابًال يتلقون دروعهم تحت مرتاصة صفوف
بالهجوم إيذانًا األبواق يف لهم ينفخ وعندما خفيفة، أسلحتهم كانت الذين املشاة من أذى
فلم تروسهم، حافة فوق من بحرابهم ملوحني األعداء كتل عىل قواهم بكل ينقضون
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كانوا بل أمامهم، تقف أن «املشوش» فرق أو الوطنيني الجنود من قوة استطاعة يف يكن
عرف وقد مهزومني. يستسلموا حتى لحظة إال تميض وال الهجوم هول من يتأرجحون
بالحيلة، أو عددهم تفوق كبرية بأعداد إال عليهم التغلب استطاعتهم يف ليس أنه املرصيون
عندما «بسمتيك»، من االنتقام طلب عن يحجمون اإلقطاع حكام نرى أن يف إذن غرابة وال
قدم عىل يكونوا أن أرادوا لو أنهم عىل قوته. أمام تتضاءل الحربية قوتهم أن لهم ثبت
يكن لم وهذا جنوده، مثل جنوًدا يستخدموا أن إما عليهم لكان القوة حيث من املساواة
أن غري جانبهم، إىل مليكهم يستخدمهم كان الذين الجنود يغروا أن وإما به، قبل لهم
كان إذا خدمته، يف يخلصون جعلهم املرتزقة جنوده «بسمتيك» به عامل الذي السخاء
«بسمتيك» منحهم فقد لسيدهم. مخلصني لجعلهم كافيًا ليس وحده العسكري الرشف
الخصيبة الدلتا أرض من إقطاعات مرص شهرة اجتذبتهم الذين مواطنيهم منح كما
«اإلغريق»، إقطاع بني يفصل أن يف الحيطة اتخذ وقد للنيل، «البلوزي» الفرع عىل املمتدة
وذلك حازمة؛ حيطة يعد إجراء كان وهذا النيل، كل بعرض «الكاريني» الجنود وإقطاع
أن إىل هذا متوارث، حقد من بينهم ما ويلهب بل يزيد كان واحد علم تحت اجتماعهم ألن
من جنود فرق بني الدماء فيه تراق شجار نشوب ملنع كافيًا دائًما يكن لم القائد سلطان

مختلفة. قوميات
«بسمتيك» أعطى وقد :(Herod., II, 154 (راجع «هريدوت» ذلك يف ويقول
األرايض وهذه فاصًال، بينها النيل يجري أرايضمتقابلة ساعدوه الذين وأولئك «األيونيني»
ذلك عن وفضًال به، وعدهم ما األرايضكل هذه غري منحهم وقد «معسكرات». سميت قد
تعلموا الذين أولئك ومن اإلغريقية، اللغة ليتعلموا رعايتهم؛ تحت مرصيني أوالًدا وضع
مدة و«الكاريون» «األيونيون» استمر وقد الحاليون. املرتجمون نََسَل اإلغريقية اللغة
أسفل يف قليلة مسافات عىل البحر من بالقرب واقعة وهي األرايض هذه يسكنون طويلة
فيما نقلهم وهؤالء «البلوزي». الفرع اآلن يسمى الذي النيل فرع عىل «بوبسطة» مدينة
أن ومنذ «امليليزيني». ضد حسه منهم متخذًا «منف» وأسكنهم الثاني»، «أحمس امللك بعد
نعرف أصبحنا ثم ومن معهم، مستمر نضال عىل املرصيني مرصوجدنا القوم هؤالء سكن
هذا حتى هؤالء وكان «بسمتيك»، حكم بداية منذ مرص يف يحدث كان ما كل بالضبط
وخرائب أحواضمراكبهم وكانت مختلفة. لغة مرصيتحدثون سكنوا قوم أول هم الوقت
مرص. سيد «بسمتيك» أصبح وهكذا عنها. نزحوا التي األماكن يف زمني يف ترى مباينهم
حولها بخنادق محوطة معسكرات بانتظام يسكنون ذلك عن فضًال كانوا الجنود وهؤالء
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بيوت أو الطني، من املصنوعة األكواخ من مجموعة عىل تحتوي سميكة، جدران ذو سور
وقائدهم، القيادة رجال يحتلها قلعة عليه يرشف كله السور هذا وكان اللبنات، من مقامة
«تل يف «برتي» األستاذ حرائبها عن كشف التي «أدفينا» = «دفنى» يف الحال كانت كما
.(W. Plinders Petrie, Nebrsheh and Defenneh PP. 47–67 (راجع الحايل أدفينا»
كانت التي بسفنهم فساحوا مرص، يف مواطنيهم وجود 9Miletus «ميليتوس» أهايل
أطلقوا مستعمرة أسسوا وهناك «البولبيتي»، النيل فرع يف قطعة وثالثني إحدى من تتألف
حيث الحصن، هذا تأسيس قصة «اسرتابون» لنا ذكر وقد «امليليزيني». حصن اسم عليها
Strabo, XVII, 1 § I8, P. (راجع «نقراش» مستعمرة بتأسيس ذلك خلط قد أنه نجد
كما العرص«الساوي»، قبل وقعت قد الحادثة هذه أن إىل يميل «مالت» املؤرخ أن غري (801
Mallet, Les Premiers Etab. des Grecs en Egypte PP. 28–34, (راجع بعد سرتى

.(37, 38 etc
مما الجهة هذه إىل املهاجرين من متتابعة جماعات املستعمرين هؤالء أثر قفا وقد
«اإلغريق» بعض امللك جعل «هريدوت» ذكره عما وفضًال الناشئة، املستعمرة هذه قوى
من أبعد إىل ذهب قد «بسمتيك» أن «ديدور» لنا ويؤكد اإلغريقية. اللغة املرصيني يعلمون
أنه املحتمل ومن بل الجائز ومن ،(Diodorus 1, 67) إغريقية تربية هو أوالده فربى ذلك،
نقش مرتجم، أهداه «أبيس» تمثال املرصي امُلتَْحف يف ولدينا اإلغريقية. اللغة علمهم قد
Mariette, Monuments divers (راجع و«الكارية» «الهريوغليفية» باللغتني متن عليه

.(Pl. 106. a. & P. 30; & maspero Guide du Vesiteur, P. 180 no. 1576
البلدين بني والثقايف التجاري التعامل جعل إىل اإلغريقية» «اللغة انتشار أدى ولقد
األمة هذه برجال رعاياه اختالط من «بسمتيك» غرض يظهر ما عىل وكان ميسوًرا. سهًال
روح فيهم يبعث أن املتوقدة الشباب وقوة واإلقدام، والجد بالنشاط رجالها اشتهر التي
األلم ذاقت قد كانت مرص أن غري املستعمرين، هؤالء يف شاهدها التي بالصفات التحيل
الجدد األجانب هؤالء ملصافاة استعداد عىل تكن فلم صنف، كل من األجانب من املوجع
قد و«الكاريون» «اإلغريق» هؤالء كان لو تختلف الحالة كانت وربما عليها، الوافدين
مرص لهم فتحت الذين و«األفريقيني» «اآلسيويني» مع حدث كما تواضع يف أنفسهم قدموا
مظاهر انتحلوا قد كانوا إذا أو عرشة، الثامنة األرسة عهد بعد مصاريعها عىل أبوباها

ق.م. السادس القرن يف املوانئ أغنى من وكانت اإليجي»، «البحر عىل الصغرى» «آسيا يف ميناء 9
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من نزلوا قد هؤالء ولكن اليهود، وبالد «فنيقيا» تجار أظهرها التي واملسكنة الخضوع،
األصليني املواطنني مناهضني وقدرتهم بشجاعتهم معجبني بأسلحتهم مدججني سفنهم
الفرعون به حباهم ما بفضل وذلك القوم، علية من أو الشعب عامة من أكانوا سواء للبالد،

حظوة. من
يتحدثون كانوا التي لغتهم جراء من منهم والغرية املرصيني كره موضع أصبحوا وقد
من أظهروها التي الدهشة جراء من وكذلك التجارية، معامالتهم يف الخداعة وحيلهم بها،
يف نجسني جعلهم يأكلونه كانوا الذي الطعام أن ذلك إىل يضاف املرصية، البالد حضارة
نفسه، تدنيس من خوًفا بهم االختالط من ينفر كان البسيط الفالح إن حتى األهلني، نظر

استعملوها. التي اآلنية أو السكاكني استعمال أو معهم األكل يتحاىش فكان
املرصيني كل كان ذلك وعىل :(Herod. II. 41 (راجع «هريدوت» يقول ذلك ويف
كانت ألنها البقر؛ أنثى بتضحية لهم يسمح ولم النظيفة، والعجول البقر بذكر يضحون
بقرني امرأة هيئة يف تصور كانت «إيزيس» صورة ألن وذلك «إيزيس»؛ اإللهة عند مقدسة
احرتاًما يظهرون السواء عىل املرصيني كل وكذا 10IO «أو» اإللهة «اإلغريق» يمثل كما بقرة
يقبل أن مرصي رجل ألي يسمح لم ذلك وعىل أخرى، ماشية أي من أكثر للبقرات عظيًما
طاهر ثور لحم يذوق أو إغريقيٍّا قدًرا أو سفوًدا أو سكينًا يستعمل أو فيه، من إغريقيٍّا
مندهشني العليا الطبقة وأفراد املرصيون الكتاب كان وإن هذا «إغريقي». سكني قطعه
يرجع الذين أجدادهم وأن ماٍض، لهم ليس الذين األطفال معاملة فيعاملونهم جهلهم، من
فرد كل يسمي املرصي وكان — متوحشني مجرد كانوا الوراء إىل قليلة أجيال إىل عهدهم

همًجا. الجنس مرصي ليس
يلبث لم فإنه سافًرا، األمر بادئ يف يكن لم لإلغريق العداء هذا أن من الرغم وعىل
كربيائهم، جرح قوامها حركة إىل الساوية التقاليد نسبته وقد علنًا، أصبح حتى طويًال
و«الكاريني»، «األيونيني» من جنوده شجاعة يكافئ أن أراد عندما «بسمتيك» أن وذلك
يستعرض كان عندما األيمن جيشه جناح يف الرشف مرتبة ومنحهم شخصه إىل قربهم
الصقيل» «ديدور بذلك حدثنا كما ،(Diodorus Siculus, I, 67 (راجع للواقعة جيشه
األثري أن غري املرتزقة. جنوده حبا قد «سوريا» يف حروبه أثناء يف امللك إن يقول: إذ

عجلة. صورة يف آلهة 10
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Weidemann-Herodots Zweites Buch (راجع ويخطئه الرأي يعارضذلك «فيدمان»
.(PP. 128

الذي الفخار من مزدوجة فائدة يجنون املرتزقة الجنود كان األول الرأي حسب وعىل
وقد امللكي»، «الحرس لقب حامل يتسلمه كان الذي العايل األجر ومن كثريًا، يقدرونه كانوا
(راجع منهم جندي كل يتسلمها كان التي العالية األجور تفاصيل عن «هردوت» حدثنا

.(Herod. II 168
امليزات من كثريًا الكهنة باستثناء املرصيني كل دون وحدهم هؤالء أُعطي وقد
مائة تعادل واألرورا الرضائب، من خالية أرورا عرش اثني منهم فرد كل ُمنح فقد الخاصة،
يعطونها وكانوا االمتيازات وهذه سامويس، ذراع تساوي املرصي والذراع مربعة، ذراع
مرة من أكثر الشخص نفس بها يتمتع ولم بالتبادل، بها يتمتعون كانوا آخرين ولكن
سنة منهم كل يخدم الهرموتيبي جنود من ومثلهم الكالزير، جنود من ألف كان وقد قط.
األرورات غري التالية، اليومية الجرايات ذلك حسب عىل هؤالء أُعطي وقد امللكي، الحرس يف
وخمسة البقري اللحم من ومينات املعجون الخبز من مينات خمسة وزن منحوها: التي

امللكي. للحرس الدائمة الجراية كانت وهذه النبيذ. من aryster
الحال بطبيعة أخذوا اآلن حتى امليزات بهذه يتمتعون كانوا الذين الجنود أن غري
دعاهم خاص بوجه مقلق ظرف حدث وقد فقدانها بسبب غضبهم ويظهرون يتذمرون،
املرصية للبالد والجنوبية الرشقية الحدود أن وذلك األمر، آخر يف الحكومة عصيان إىل
الغرب جهة ومن التوايل، عىل و«الكوشية» «اآلشورية» الدولتني حدود مع مشرتكة كانت
تدعو لدرجة قوية املتوسط» األبيض «البحر سواحل عىل القاطنة «اللوبية» القبائل كانت
التي اإلصالحات بني من وكان املرصية. الحدود حاميات جهة من املستديمة اليقظة إىل
نقط وضع قد أنه حني ففي القديمة، الدفاع طريقة نظام أعاد أنه «بسمتيك» بها قام
عظيمًة فرًقا ركز قد فإنه النيل، وادي إىل الصحراء من املؤدية املمرات مدخل عند حراسة
البالد داخل إىل منها ينفذ أن للعدو يمكن كان التي الثالث الضعيفة النقط عند الجنود من
ثم «مريوط» ببحرية يحيط الذي واإلقليم «سوريا» إىل املؤدية الطرق منافذ وهي بسهولة،

األول». «الشالل
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مدينة بجوار الواقعة — الحايل أدفينا تل — «دفني»11 بلدة حصن ذلك أجل ومن
أهل عدوان لدفع «مرا» وحصن «اآلشوريني» وجه يف دفاع نقطة لتكون القديمة؛ «زالو»
الحاميات وهذه «كوش». بالد من هجوم أي ملقاومة «الفنتني» وحصن «لوبيا» بالد بدو
محلهم يحل ثم سنة ملدة هناك يقيمون وكانوا وطنيني، بجنود مجهزة كانت األمامية
حقد نار إشعال يف سببًا أرسهم عن بعيدين كهذه طويلة ملدة نفيهم كان وقد غريهم،
ثالث «بسمتيك» تركهم أن بلة الطني زاد ولكن األجانب، الجنود عىل نفوسهم يف عميق
ال غضبًا فغضبوا محلهم، يحلون جنوًدا إليهم يرسل أن دون الحاميات، هذه يف سنوات
بثوة القيام يف أملهم كان وملا القاسية. املعاملة لهذه ا حدٍّ يضعوا أن عىل وعزموا له، حد
يف منهم ألف ومائتا أربعون فاجتمع كلية، بالدهم هجر عىل العزم وطدوا ضعيًفا ناجحة

«كوش». بالد نحو نظام يف وساروا ومتاعهم أسلحتهم ومعهم معلوم، يوم
من حفنة يرافقه أثرهم يف وأرسع متأخر وقت يف بمقاصدهم «بسمتيك» علم وقد
يف ينجح وكاد وأوالدهم. وأزواجهم آلهتهم يهجروا أال رجاهم بهم لحق وعندما أتباعه،
إنه قال: التذكري بعضو منه معربة بإشارة جنديٍّا أن لوال وطنهم إىل بالعودة إغرائهم
بهم تؤدي مكان أي يف جديدة أرس إلنشاء القوة لديه يكون فإنه باقية، الرجولة دامت ما

.(Herod., II P. 30 (راجع سكناه إىل الصدفة
يف تحمل فإنها ذلك ومع شعبية، أسطورة أنها عىل تدل القصة هذه وتفاصيل
عهد من ظهروا الذين «املشوش» قوم أن من ذلك عىل أدل وال الحقيقة، من نواة ثناياها
يأِت لم بعدها وما الحديثة، الدولة عهد يف البالد تاريخ يف هامة أدواًرا ولعبوا «مرنبتاح»،
هم إنهم القول: يمكن ثم ومن بعده، وما «بسمتيك» عهد منذ املرصية النقوش يف ذكرهم
املقاطعات يف الحال يف والرسقة الشقاق ُقيضعىل وكذلك البالد، من اختفوا قد ورؤساؤهم
الخاصة الحالة يف البالد غادروا الذين هم منهم املشاغبني أن ا جدٍّ املحتمل ومن املرصية،
لم أنه «كوش» بالد إىل هاجر الذي الفريق هذا رأى وقد سبق. فيما قصتها قصصنا التي
البالد تاريخ يف دورهم أن فأيقنوا «اإلغريق»، من مناهضيهم عىل التفوق مقدورهم يف يعد
ثانوي. بدور فيها يقوموا أن عن واحدة كتلة البالد يغادروا أن لهم األكرم وأن انتهى، قد
يف (Aegyp. Gesch. PP 617-618 (راجع «فيدمان» القصة هذه صحة يف عارض وقد
Etudes de Myth. Et D, arch. (راجع تاريخيٍّا أصًال لها بأن يعتقد «ماسربو» أن حني

«دفني». حصن 4 رقم شكل انظر 11
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يجب إجماًال الحادث هذا عن تحدثنا أن بعد واآلن (Egyptiennes vol. III P. 398–402
نستعرض ثم حرفيٍّا «هريدوت» قاله ما أوًال فنورد ألهميته، التفصيل من بيشء نتناوله أن

نقده: يف جاء ما

Herod. (راجع «النوبة» بالد عن حديثه أثناء يف القصة هذه «هردوت» ذكر (١)
أي — املدينة هذه من سحت «وإذا يقول: «مروى» مدينة عن تكلم أن فبعد ،(II, 30
أخذتها التي املسافة تساوي الزمن من مدة يف «أوتومويل» إقليم إىل تصل فإنك — مروى
اسم عليهم يطلق «األتومويل» وهؤالء «األثيوبيني»، عاصمة إىل «الفنتني» من مجيئك يف
وهؤالء امللك»، يسار عىل يقفون الذين «هؤالء تعني اإلغريق بلغة وهي ،«Asmak «أسماك
املناسبة يف «األثيوبيني» إىل ذاهبني ثاروا الحرب قبائل من ألف ومائتا أربعون وعددهم
ملواجهة «الفنتني» يف حاميات توضع كانت «بسمتيك» امللك عهد يف أنه وذلك التالية،
يف وثالثة و«السوريني» «العرب» ملواجهة و«دفني» «بلزيوم» يف وأخرى «األثيوبيني»،
نفس يف موضوعة الفرس من حاميات كانت زمني يف وحتى «اللوبيني»، ملواجهة «ماريا»
و«دفني» «الفنتني» عند بالحراسة تقوم ألنها وذلك «بسمتيك»؛ عهد يف كانت كما األماكن،
لم سنني ثالث الحراسة يف بنوبتهم قاموا املرصيني هؤالء أن وحدث — الحالية أدفينا —
خرجوا أنهم نتيجته باإلجماع قرار إىل ووصلوا بينهم، فيما فتشاوروا آخرون، محلهم يحل
واستحلفهم عدة، بحجج رجاهم بهم لحق وعندما «أثيوبيا»، إىل وذهبوا «بسمتيك» عىل
كشف قد بينهم من واحًدا إن يقال: ولكن وأزواجهم، وأطفالهم آبائهم آلهة يهجروا ال بأن
وهؤالء وزوجات.» أطفاًال ستجد فإنها هذه، توجد مكان أي يف «إنه وقال: عورته عن
بعض كان وقد «أثيوبيا» إىل وصلوا عندما «األثيوبيني»، مللك خدماتهم قدموا الرجال
لهم، مكافأة أرضهم وبأخذ هؤالء، بطرد الوافدين الرجال فأمر عليه ساخطني األثيوبيني
طبائع وتعلموا تمدينًا، أكثر األثيوبيون أصبح األثيوبيني بني الرجال هؤالء وباستقرار

املرصيني.»
«أثيوبيا» بالد إىل «مرص» من األجناد هؤالء خروج لفكرة امُلعارضني أكرب كان (٢)
Wiedemann, Geschichte Aegyptens vom Psammetich (راجع «فيدمان» األثري
I, bis auf Alexander des grossen P. 136 sqq.; Herodots Zweites Buch. P. 131

.(ff.
أن و«ماريا» «دفني» حاميات عىل املستحيل من «أنه األثري لهذا اعرتاض وأهم
أثناء يف يستوقفوا أن دون الجنوب، إىل الشمال من املرصية البالد كل جنودها يخرتق
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هذا لينفذوا القوة؛ من عظيم جانب عىل الحاميات هذه رجال كان إذا وأنه مسريهم،
بل «أثيوبيا»، بالد أعماق إىل أنفسهم نفي إىل حاجة يف يكونوا لم فإنهم املظفر، الخروج
مستقلة.» حكومات عدة أو حكومة ولرؤسائهم ألنفسهم مرصويؤسسون يف يبقون كانوا

تفاصيل من الكايف القدر نعرف ال ألننا وذلك دامغة؛ ليست الحجة هذه أن والواقع
نقول: أن لنا يحق حتى والعرشين؛ السادسة األرسة تأسيس إىل أدت التي الثورات هذه
من األفريقيني الجنود هؤالء ملنع الرجال من الكايف العدد ترصفه تحت كان «بسمتيك» إن
صغري عدد إال معه يكون أن مقدوره يف يكن ولم الغامض، الظرف ذلك يف البالد مغادرة
علمتهم قد الثائرين فإن أخرى جهة ومن و«الكاريون»، «اإلغريق» املرتزقة الجنود من
هؤالء مع طويلة حربًا وأن بالسالح، املدججني الجنود احرتام الحديثة الحروب تجارب
فرصة ينتهزوا أن لهم األوفق من كان فإنه ذلك وعىل لهم، نرص بأي يبرش ما فيها ليس
ويمنعهم، األجنبي جيشه معظم يجمع أن قبل بأقىصرسعة ليذهبوا املؤقت؛ امللك ضعف
ذكر أن نجد أسلفنا كما ألنه فعًال؛ وقعت قد الهجرة هذه أن عىل األحوال شواهد وتدل
هؤالء أن اعتقادي ويف «بسمتيك». عهد منذ البالد تاريخ يف أثره اختفى قد «املشوش» قوم
ذلك يف غرابة وال «أثيوبيا»، بالد إىل الفارون الحاميات جنود منهم تتألف الذين القوم هم

امللكي. الحرس يؤلفون والعرشين الحادية األرسة منذ كانوا القوم هؤالء فإن
لهم وكان البالد، يف الحكم زمام عىل استولوا والعرشين الثانية األرسة عهد ويف
بعد وحتى أيًضا، «املشوش» رجال من جنودها تتألف البالد، مقاطعات كل يف حاميات
يف البالد أسياد استمروا املقاطعات حكام أن وجدنا مرص يف «اللوبيني» دولة سقطت أن
«بسمتيك» أن نستغرب ولن اآلشوري. العهد نهاية حتى الحال هذه بقيت وقد الخفاء،
يف كان التي الفئة هذه عىل القضاء يف يفكر بدأ البالد، يف األمور زمام عىل استوىل عندما
هجرهم ثم الحدود، عىل بعيدة حاميات يف بوضعهم أوًال فبدأ فعًال، الحكم زمام قبضتها
والكاريني؛ اإلغريق من جيشه يعد أخذ خاللها ويف البالد، عن النائية البقاع تلك يف مدة
عندما عيل» «محمد عمله ما نفس هو وهذا املربم، القضاء «املشوش» جنود عىل ليقيض
الحل أصحاب كانوا الذين املماليك أمراء عىل به ليقيض البالد؛ أهل من جيًشا يدرب أخذ
القلعة مذبحة يف السيف فيهم أعمل أن وبعد املرصي. القطر مديريات مختلف يف والعقد
حتى «النوبة» بالد إىل ففروا هناك فطاردهم القبيل»، «الوجه إىل منهم الباقية البقية فرت

ص١٣١). العثماني الفتح من مرص تاريخ (راجع «دنقلة» إىل وصلوا
لهم يدبره كان بما يشعرون بدءوا قد كانوا «املشوش» هؤالء أن ا جدٍّ املحتمل ومن
يظهر ما عىل كانوا أنهم وبخاصة «أثيوبيا»، بالد إىل بأنفسهم النجاة فآثروا «بسمتيك»،
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«الكوشيني» بني كان ملا بسهولة جديد من مرص فتح «أثيوبيا» ملوك يعيد أن يف يأملون
كما يستدرجهم أن «بسمتيك» أراد وقد والجنسية. الدين يف وحدة من و«املرصيني»
لذلك فطنوا ولكنهم رقابهم، يف السيف وأعمل القلعة، إىل املماليك عيل» «محمد استدرج
فأجابوه وأوالدهم، وأوطانهم آلهتهم إىل العودة إليهم ويطلب يستعطفهم، أتى عندما
تدبري خاب وبذلك فيه، يحلون مكان أي يف ووطنًا أًرسا يؤلفوا أن يمكنهم برجولتهم بأنهم
للقطرين، نفع فيه كان «أثيوبيا» بالد إىل فرارهم أن عىل جملة. بهم للفتك «بسمتيك»
من كثريًا البالد هذه إىل فنقلوا أفادوهم «الكوشيني» ظهراني بني بوجودهم أنهم وذلك
«كوش». بالد يف املرصية الروح بثوا أنهم كما «هريدوت» يقول كما املرصية، الحضارة

لها أن وبخاصة يشء، الغرابة من فيها ليس الجنود هؤالء قصة أن يظهر سبق ومما
الحديث. البالد تاريخ يف نظريتها

مرص ألن وذلك املناسب؛ وقته يف جاء قد القوم هؤالء من مرص تخلص أن والواقع
ووجودهم العالم، دول بني الحقة مكانتها تسرتد أن إىل اللحظة هذه حتى حاجة يف كانت
تنظيم أراد إذا إزالتها من بد ال عقبة يعد كان األجانب بسمتيك جنود مع لجنب جنبًا
فرقه عىل كثريًا يعتمد لم «بسمتيك» أن والظاهر صاف. جوٍّ يف متني أساس عىل جيشه
النوبية؛ الحدود عىل املحافظة أمر إليهم وكل الذين وهم القبيل، الوجه من جندهم الذين
«الكوشيني»، جانب من الثورة أو البالد غزو مآله يكون هناك من سحبهم أن يرى كان ألنه
أنهكتها قد كانت إذ وقتئذ، «أثيوبيا» بالد جهة من يكن لم الداهم الخطر مصدر أن غري
غزت التي «آشور» جيوش عىل بعده من تأمون» و«تانو «تهرقا» بها قام التي الحروب
الخطر بل مرص، من أكثر مؤقتًا ولو والسلم الراحة إىل حاجة يف فكانت النيل، وادي
االرتباكات من الرغم عىل بنيبال» «آشور ألن وذلك اآلشوريني؛ ناحية من كان الخطر كل
من وغريهما و«عيالم» «كردونياش» يف وساق قدم عىل قائمة دائًما كانت التي والثورات
مرص. عىل التسلط ادعائه من يده نفض قد يكن لم اآلشوري، الحكم عىل الثائرة القبائل
منهما فريق كل يسكن قسمني الدلتا يف اإلقطاع جنود «بسمتيك» الفرعون قسم وقد
والجماعة «هرموتيبي» جنود األوىل الجماعة واسم معينة، مقاطعات يف اآلخر عن منفصًال
الثانية وعدد مقاتل ألف وستني مائة ١٦٠٠٠٠ األوىل عدد وكان «كاالزيري»، جنود الثانية
هؤالء عن تحدثنا وقد «هريدوت»، رأي حسب عىل مقاتل ألف وخمسني مائتني ٢٥٠٠٠٠

التاسع). الجزء القديمة مرص (راجع املكان هذا غري يف بالتفصيل الجنود
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العاصفة، قيام بعد البالد ربحتها صفقة آخر كان «املشوش» رحيل أن يف نزاع وال
أصلت قد «طيبة» أن ونرى هذا داخلها. يف السالم وساد فشيئًا شيئًا البالد برئت فقد
يف كانت التي االسمية، اإلدارة ظل يف املستطاع بقدر الجديد النظام وجارت شأنها من
األول» «بسمتيك ابنة «نيتوكريس» بالتبني وابنتها الثانية» «شبنوبت اإللهية الزوجة يد

أسلفنا. كما «محيتنوسخت» هي وضعتها التي وأمها

بالكرنك نيتوكريس لوحة (1-1)

من اإللهية الزوجة لهذه كان ما عىل تدل لوحة «نيتوكريس» كرت» «نت لنا تركت وقد
ترجمها وقد «الكرنك»، يف «لجران» عليها عثر اللوحة وهذه العرص. هذا يف دينية مكانة

.(A. Z. 35, P. 24 ff (راجع «ارمان»12 األستاذ عليها وعلق
حكمه من التاسعة السنة يف األول» «بسمتيك أن كيف اللوحة هذه علينا وتقص
أقصيت الذي «تهرقا»، ابنة من بدًال «نيتوكريس» ابنته تتبنى الثانية» «شبنوبت جعل
تم كيف نعلم ال أننا غري الثانية»، «أمنرديس تسمى التي وهي البالد، حكم من أرسته
«طيبة» إىل حرض «بسمتيك» أن املحتمل ومن ناقص، اللوحة من األول الجزء ألن ذلك؛
أنه يظهر للملك خطاب هو املتن أول يف تبقى وما لها، الوالء يمني يحلفون الكهنة وجعل
األرسية العالقات عىل الضوء من فيًضا ألقت قد الوثيقة وهذه والده. «آمون» اإلله يشكر
املرصي للتاريخ كبريًا مغنًما عليها العثور كان وقد و«الساوي». «الكويش» العهدين يف
تَبَنٍّ منشور بأنها نصفها أن ويمكن التاريخية. اآلثار يف فقريًا كان الذي العهد ذلك يف
لقب تحمل كان التي «تهرقا» امللك البنة «شبنوبت» تبني لنا تسجل وهي ملكية. ونقل
األخرية نزول ثم الثانية» «أمنرديس واسمها طيبة، يف اإلله زوج أو اإللهية» «املتعبدة
ممتلكاتها كل عن الثانية» «شبنوبت نزلت وقد «نيتوكريس». املسماة «بسمتيك» البنة
بعد «بسمتيك» أرسة تصبح أن هو التبني هذا من الغرض وكان «نيتوكريس»، لألخرية

طيبة». آمون اإلله «زوج وظيفة إىل باإلضافة املمتلكات هذه صاحبة «شبنوبت» وفاة

األعىل وجزؤها سنتيمرتًا، ١٫٤٣ وعرضها سنتيمرتًا ١٨٠ ارتفاعها يبلغ الوردي الجرانيت من لوحة 12
القاهرة. بمتحف اآلن وهي ١٨٩٦ عام «الكرنك» يف «لجران» األثري عليها عثر فقد.
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وسط يف يبتدئ الباقي والجزء فقد، قد الوثيقة هذه بداية أن له يؤسف ومما
ابنته تتبنى «شبنوبت» جعل من غرضه معلنًا حاشيته لرجال األول» «بسمتيك خطاب

األحوال. هذه مثل يف املتبع العادي باملديح الحاشية وتجيبه «نيتوكريس».
إىل «نيتوكريس» أقلعت األول» «بسمتيك حكم من التاسعة السنة يف فإنه ذلك وعىل
وييل رسميٍّا، «شبنوبت» ممتلكات وأعطيت واالبتهاج، الفرح بمظاهر قوبلت حيث «طيبة»

ضياعها. بكل قائمة ذلك
عىل التامة السيطرة صاحب كان «بسمتيك» أن نفهم اللوحة هذه منطوق ومن
ذلك عىل كان تأمون» «تانو وأن حكمه، من التاسعة السنة يف قبل من ذكرنا كما «طيبة»،
ما كثريًا تشبه «طيبة» حالة وكانت التاريخ. ذلك قبل القبيل الوجه عىل سلطانه فقد قد
مما املدينة، حاكم يزال ال «تهرقا» حظي «منتومحات» فكان الكوشيني، عهد يف عليه كانت
ويلفت األول». «بسمتيك عهد يف موجوًدا يزال ال كان اإلقطاعي الحكم بقايا أن عىل يدل
لم وأنه ثانوية، مكانة يشغل كان آلمون األكرب الكاهن أن اللوحة هذه نقوش يف النظر
مثل «نيتوكريس» لدخل قدم آلمون الثالث الكاهن أي تابعه وأن سيايس، نفوذ أي له يكن

اللوحة: من بقي ما ترجمة وهاك هو. قدم ما

لنفسه أنجبه والذي لآللهة، قربانًا واملقدم اآللهة، والد حظوة يف واألول ابنه، إني
الحماية تلتمس أن ألجل اإللهية» «الزوجة لتكون ابنتي أعطيته لقد لرييضقلبه.
وألجل بصلواتها؛ ا حقٍّ راضيًا يكون وحتى قبلها، كن الالئي أولئك من أكثر للملك

إياها. أعطاه من أرض يحمي أن
التاج عايل — كاخع» «حور امللك ابنة13 أن القول اآلن سمعت لقد تأمل!
أعطاها قد التي وهي هناك، موجودة املرحوم — تهرقا — الطيب اإلله —
«املتعبدة بوصفها هناك املوجودة وهي الكربى ابنتها لتكون «شبنوبت»؛ أخته
ملك ألني والده؛ مكان عن وارثًا يقيص الذي باإلنسان لست وإني اإللهية».

كانت التي الثانية»، «أمنرديس نزاع بال هي رشحه يف «أرمان» األثري الحظ كما هذه «تهرقا» ابنة 13
فإن بعد حية تزال ال «شبنوبت» سلفها كانت ملا ولكن املقدسة، الوظيفة تلك يف نصيبها أخذت قد
اآلن محلها حل قد هذه و«أمنرديس» إلهية». «متعبدة بوصفها فعًال خلفتها قد تكن لم «أمنردس»

«بسمتيك». امللك بنت «نيتوكريس» عظيمة ابنة أنها بوصف
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حامي ابن نفيس وأني االفرتاء، هو — خاصة — أمقته ما وأن الصدق، يحب
(أي الجزأين وموحًدا األرض) (إله «جب» إرث عىل مستوليًا «حور» والده
(أي أعطيتها فإني ذلك وعىل شابٍّا، بوصفي البحري) والوجه القبيل الوجه
شبنوبت (أي نقلها كما الكربى، ابنتها لتكون شبنوبت) (أي إياها نيتوكريس)
وابنة بيعنخي أخت أمنرديس (أي ألخته مرة «بيعنخي» والدها تهرقا) أخت

تهرقا).
البحري والوجه القبيل الوجه مللك الشكر وقدموا األرض إىل انحنوا وعندئذ
األبدية! يف وليخلد ليمكث وقالوا: أبديٍّا عاش األول) (بسمتيك «واح-أب-رع»
أفخر وما لك! اإلله يفعله الذي هذا أجمل ما ويخلد. سيمكث لك أمر كل إن
ذكر عند ينعم وإنه حرضتك، يذكر أن يجب إنه … والدك! لك يفعله الذي ذلك
«بسمتيك البحري والوجه القبيل الوجه ملك القلب، عظيم يا «حور» يا اسمك
اآللهة. وحاكم السماء رب «آمون» لوالده أثًرا ذلك فعل إنه أبديٍّا. عاش األول»
«شبنوبت»؛ إىل الجميل االسم صاحبة «نيتوكريس» املحبوبة ابنته أهدى لقد
الجميل. — آمون أي — وجهه أمام الصاجات ولترضب اإلله، زوجة لتكون

«طيبة» إىل تقلع «نيتوكريس»
الثامن اليوم األول) (الشهر األول الفصل من األول الشهر التاسعة السنة ويف
ومزينة الجميل، الكتان مرتدية امللك أرسة خدر بناته كربى غادرت والعرشون،
لها أفسح وقد عظيًما، عدًدا لها املرافقون التابعون وكان بالالزورد، حديثًا
«طيبة». إىل النيل يف لتصعد امليناء؛ إىل السوية الطريق لتبتدئ الرشطة الطريق
وقد أقوياء، رجاًال املالحون وكان ا، جدٍّ عديدة تقلها التي السفن وكانت
القائد وكان امللك. قرص من طريف يشء بكل السطح حتى ا جدٍّ مثقلة كانت
األعىل والقائد املدينة»15 «أهناسيا14 مقاطعة حاكم الوحيد السري هو هناك

أسوان. حتى منف جنوب من القبيل، الوجه كل يحكم كان الذي السفن لرئيس مقرٍّا «أهناسيا» كانت 14

ألب أم واحد؟ االسمان فهل بيعنخي عهد يف األلقاب نفس ويحمل االسم بنفس أهنايس اسم وجد 15

«سماتوي عن ذكر ما (راجع سنة؟ ٧٥ حوايل تبلغ اآلخر عن أحدهما تفصل التي املدة ألن والبن؟
«بتييس»). ظالمة عن الحديث يف تفنخت»
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الجنوب؛ إىل الرسل وسافر تفنخت». «سماتوي املسمى السفن ورئيس للجيش
الرجال عظماء وأخذ (…) السفينة وأقلعت أمامها. الفاخرة بالتجهيزات ليقوموا
وجعة خبز من طيب؛ يشء بكل مجهًزا مؤنته. رشيف كل مع وكان أسلحتهم،
حتى جانبه إىل والواحد نقلها وقد طيب. يشء وكل وخرض وتمر وبط وثريان
«طيبة». إىل رحلتها يف معها كان امللك أن يعني وهذا — «طيبة» إىل وصلت

«طيبة» يف األمرية استقبال
بعد أي عرش— الرابع اليوم األول، الفصل من الثاني) (الشهر التاسعة السنة يف
وكلما «طيبة». اآللهة مدينة إىل وصلوا — يوًما عرش بأربعة «سايس» مغادرتها
مبتهجني واقفون ونساءها «طيبة» رجال أن وجدت — املسري يف — تقدمت
وبعد غفريًا. ا جمٍّ عددهم وكان العظيمة، بالقربات إياها محيطني باقرتافها
«آمون» بيت إىل تأتي البحري والوجه القبيل الوجه ملك ابنة إن قالوا: ذلك
«شبنوبت» البحري والوجه القبيل الوجه ملك ابنة إن بها. ويرس ليستقبلها
الوجه مللك أثر كل وأن فيه، الذين اآللهة يرشفها أن ألجل «الكرنك»؛ إىل تأتي

اآلبدين. أبد إىل ويخلد يمكث األول «بسمتيك» البحري والوجه القبيل
«حور» ابنه له عمله ما تسلم قد اآللهة وملك السماء سيد «آمون» إن
عمله ما مدح قد اآللهة حاكم «آمون» وإن اآلبدين. أبد العائش القلب العظيم
ذلك عىل املكافأة وإن … األبدين أبد العائش عا» «نب اإللهتني محبوب ابنه له
سنة ألف وألف الحياة من سنة ألف ألف وهي «منتو»، ومع «آمون» مع تكون
تكون القلب رسور وكل الصحة كل وإن الرضا. من سنة ألف وألف الثبات من
رب البحري والوجه القبيل الوجه ملك املحبوب البنهم — اآللهة أي — معهم
«إن … اآلبدين أبد العائش األول» «بسمتيك «رع» بن «واح-أب-رع» األرضني

امللكية». أعطوه قد اآللهة

«نيتوكريس» إىل «شبنوبت» أمالك تحويل
كانت نظرتها «شبنوبت» اإللهية للمتعبدة أتت عندما بعد فيما فإنه واآلن
نزل التي الثروة عن لها نزلت وقد يشء. أي من أكثر وأحبتها إليها، مرتاحة
املرحوم. … امللك ابنة «أمنرديس» الكبرية والبنتها لها ووالدتها والدها عنها
ويف الحقل يف متاعنا كل أعطيناك لقد قائًال: كتابة ذلك يخص ما دون وقد
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ذلك عىل والشهود اآلبدين. أبد ومخلدة باقية عرشنا عىل تمكثني وإنك املدينة،
املعبد. أرسة وكل املطهرون والكهنة اإلله خدام الكهنة كانوا

الثروة قائمة (2-1)

والشمال: الجنوب ومقاطعات املدن يف إياها أعطوه الذي املتاع بكل قائمة
الجنوب: أرض من السبع املقاطعات يف Sicl جاللته إياها أعطاه ما األرايض:

التابع اإلقليم يف توجد التي «يو-نا» املسماة املقاطعة املدينة» «أهناسيا إقليم يف (١)
لها:

(أرورا) ستات ٣٠٠ أرايض

له: التابع اإلقليم يف التي وهي «بو-تاوي»، ضيعة «البهنسا» إقليم يف (٢)

ستات ٣٠٠ أرايض

لها: التابع اإلقليم يف وهي كاو» «كاو ضيعة «سب» إقليم يف (٣)

ستات ٣٠٠ أرايض

له: التابع اإلقليم يف وهي «نسومني»، ضيعة «األشمونني» األرنب مقاطعة إقليم يف (٤)

ستات ٦٠٠ أرايض
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له: التابع اإلقليم يف وهي قاو) (بلدة «أفروديتوبوليس» إقليم يف (٥)

ستات ٣٠٠ أرايض

له:16 التابع اإلقليم يف وهي أزيس» «حورسا ضيعة … إقليم يف (٦)

ستات ٢٠٠ أرايض

مًعا:17 مجموع ذلك وكل

ستات ١٨٠٠ أرايض

وترعها. القاحلة أراضيها وكذلك واملدينة، الحقل من دخلها كل إىل باإلضافة هذا
العدد أن مع ست هي املتن يف ذكرت التي املقاطعات عدد أن أوًال هنا ويالحظ
قد الكتاب من خطأ حذفت التي وهي الناقصة، واملقاطعة سبع هو العنوان يف ذكر الذي

النقش. نهاية يف أضيفت
االختالف أن يجوز قد ولكن ستات، ١٨٠٠ ال ٢٠٠٠ هو املجموع أن ثانيًا ويالحظ

الثالثة. املادة عدد من تأكدنا بعدم يفرس قد
أجلها. من «آمون» معبد أعطيت التي والجعة الخبز الدخل:

قد خطأ الكاتب حذفها التي الناقصة واملقاطعة مقاطعات، سبع عناوين هنا يكون أن ينبغي كان 16

النقش. نهاية يف أضيفت
القائمة. يف الثالث العدد من التأكد عدم من نتج أنه يحتمل الخالف ولكن ستات، ٢٠٠٠ هو املجموع 17
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كل وحاكم — طيبة — املدينة أمري الرابع الكاهن إياها أعطاه ما «طيبة»: أمري من
«منتومحات»: الجنوب

يوميٍّا

دبن ٢٠٠ خبز
هنان ٥ نبيذ
١ (شعت) فطري

(حتب) حزمة ١ خرض

شهريٍّا

٣ ثريان
٥ أوز

ابنه من

«نسبتاح»: املسمى «طيبة» لكهنة املالحظني رئيس األكرب ابنه إياها يعطيه ما

يوميٍّا

دبن ١٠٠ خبز
هنان ٢ نبيذ

(حتب) حزمة ١ خرض

شهريٍّا

١٥ (شعت) فطري
(هن) جرار ١٠ جعة
ستات ١٠٠ «واوات» ل التابع «قمحت» إقليم من وأراض
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زوجه من

«وزارنس»: املسماة «منتومحات» آلمون الرابع الكاهن زوج إياها أعطته ما

يوميٍّا

دبن ١٠٠ خبز

آلمون األكرب الكاهن من

«حورخب»: املسمى آلمون األكرب الكاهن إياها يعطيه ما

يوميٍّا

دبن ١٠٠ خبز
هنان ٢ نبيذ

شهريٍّا

١٠ (شعت) فطري
(حتب) حزم ١٠ خرض

الثالث الكاهن يعطيه ما

نستاوي»: نب آمون «بدي املسمى آلمون الثالث الكاهن إياها يعطيه ما

يوميٍّا

دبن ١٠٠ خبز
هنان ٢ نبيذ
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شهريٍّا

(هن) جرار ٥ جعة
١٠ (شعت) فطري

(حتب) حزم ١٠ خرض

الكيل. املجموع ملخص

يوميٍّا

دبن ٦٠٠ خبز
هنًا ١١ نبيذ
*٢ ١

٦ (شعت) فطائر
٢ ٢

٣ خرض

شهريٍّا

٣ ثريان
٥ أوز

جرة ٢٠ جعة
ستات ١٠٠ أرايض

أيام. إىل محوًال الشهري املقرر هذا يشمل *

املقدسة القربات من «آتوم» معبد يف «هيلوبوليس» مقاطعة يف جاللته إياها يعطيه ما
جاللته. أوقفها التي — املعبد دخل من —

حقيبة ٢ حنطة
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هناك. بها اإلله ونعم اإللهية الحرضة يف يوميٍّا قربت أن بعد وذلك

املعابد. من

دبن ٢٠٠ خبز «سايس»
دبن ٢٠٠ خبز «بوتو»
دبن ١٠٠ خبز الفريوزج صاحبة «حتحور» بيت
دبنًا ٥٠ خبز (بر-انبو) «منف»
دبنًا ٥٠ خبز الحصن» «كوم
دبنًا ٥٠ خبز منو» «بر
دبنًا ٥٠ خبز «ثارو» (عت) بيت
دبن ١٠٠ خبز «تانيس»
دبن ١٠٠ خبز «حتحور» بيت
دبن ١٠٠ خبز «بوبسطة»
دبن ٢٠٠ خبز «أتريب»
دبنًا ٥٠ خبز «مستا»
دبنًا ٥٠ خبز «بستا»
دبن ١٠٠ خبز «هناسيا» سيد «حرشف» بيت
دبن ١٠٠ خبز الحنا) (صفط «برسبد»

١٥٠٠
دبن

خبز الكيل املجموع

أخرى أراٍض

الشمالية: لألرض التابعة األربع مقاطعاتها يف أعطيته ما

له: التابع اإلقليم يف التي الجنوب بدو ضياع «سايس» إقليم يف (١)

ستات ٣٦٠ أرايض
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له: التابع اإلقليم يف وهو «نفر-حر» بيت «بياستا» إقليم يف (٢)

ستات ٥٠٠ أرايض

له: التابع اإلقليم يف وهو الجميز» «قارب يف «ثبو» إقليم يف (٣)

ستات ٢٤٠ أرايض

«جدار — كذلك — وهو «زدتي»، بن حوري جدار شمس» «عني إقليم وسط يف (٤)
له: التابع اإلقليم يف الذي وهو وبخت»، «مرت وضعته الذي بسنموت»

ستات س + ٢٠٠ أرايض

ستات. ١٤٠٠ = األربع املقاطعات أرايض ومجموع
وترعها. القاحلة أرضها مع والبلد الحقل من دخلها إىل باإلضافة هذا

الكيل املجموع

دبن). ٢١٠٠ قيمته ما (أي: دبٍن ٢١٠٠ = خبز
ستات. ٣٣٠٠ = عرشة اإلحدى املقاطعات يف أراض

ورسمديٍّا! اآلبدين أبد تمحى ال تفني ال منقولة باقية باقية
املقاطعات قائمة من األرض من القطعة هذه الكاتب نيس — أعاله حذفت أرض
يف ممتلكاته وكل أراضيه، وكل أهله كل مع بب» …» إقليم يف — آنًفا ذكرنا كما السبع

والبلدة. الحقل
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«أبا» املسمى «نيتوكريس» األمرية بيت مدير (3-1)

عن التحدث عند قبل من ذكرنا كما ممتازة، مكانة يشمل اإللهية الزوجة بيت مدير كان
العارش). (الجزء سبق فيما اإللهية الزوجات بيت مديري

الوقت.18 ذلك يف «طيبة» مقاطعة كل أمور يف الحقيقي املترصف هو كان أنه والواقع
من تمثال «نيتوكريس» اإللهية للمتعبدة البيت مدير «أبا» آثار من لنا بقي وقد

.١٩٠٣ عام «لجران» األثري «األقرص» من اشرتاه الجريي الحجر
أول من األسفل الجزء إال منه يبَق لم له يؤسف مما ولكن واقًفا، «أبا» يمثل وهو

وسطه.
وجد عندما التمثال حجر أن ويالحظ منقوشة. لوحة عىل أمامه يقبض التمثال وكان
Br., (راجع مؤكدة غري املتن قراءة كانت ذلك أجل ومن سطحه، تآكل وقد ا جدٍّ ا هشٍّ كان
A. R. vol. IV § 958 A and; Daressy, A. S. V P. 94–96; & Das Gottesweib Des

.(Amun Von Sander Hansen Textanhang No. 3
بقي وما القديمة. األزمان يف دمر وقد «العساسيف» يف فاخر قرب هذا «ألبا» كان وقد
Memories (راجع «شيل»19 األب ونرشها نقلها قد والنقوش األشكال من جدرانه عىل
Publiés par les Membres de la Mission Archeologique Française, Tome V.

.(Daressy Cones Funeraires P. 256
ويحدثنا جنازي، مخروط عىل جاء كما حور» «عنخ يدعى رجل ابن هو هذا و«أبا»
توليتها بعد األول» «بسمتيك ابنة «نيتوكريس» بيت مدير «أبا» حياة من جزء عن املتن
من التاسعة السنة يف تنصيبها «أبا» لنا ويصف «طيبة». يف «آمون» اإلله زوج وظيفة
مديًرا له امللك تنصيب علينا يقص ثم فيه، حاًرضا كان الذي االحتفال يف والدها حكم

القديمة مرص (راجع حور» و«بدي و«بابس» «أبا» وهم عظام مديرين ثالثة «نيتوكريس» عارص وقد 18

العارش). الجزء
مناظر عىل يحتوي كما واملوسيقا الرقص منظر وبخاصة فاخرة، مناظر عدة عىل القرب هذا ويحتوي 19

املتوىف يوجهها دينية أناشيد إىل باإلضافة هذا بعملهم يقومون ونجارين القرب هذا بناء يف يعملون عمال
الشمس. إله إىل

الوراثي، واألمري «قوص»، رب الكبري حور كهنة عىل واملرشف «الحاكم» ألقاب هذا «أبا» يحمل وكان
إلخ. … اإللهية املتعبدة وتابع اإللهية، للمتعبدة العظيم البيت ومدير
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حكم من والعرشين السادسة السنة يف أي: سنة، عرشة بسبع ذلك بعد للبيت عظيًما
يوًما هي مضت وقد األمرية، أمور «أبا» رتب وقد قرصها. إصالح ألجل وذلك «بسمتيك»
إقامة ذلك ويتضمن قرصها، إصالح أمور أدار ذلك وبعد أوراقها. فاحصة املعبد يف معه
ارتفاع عن كناية ذكرت التي الوحيدة اإلشارة هي وهذه ذراع. مائة ارتفاعه يبلغ مبنى
يف أسهم كما «أوزير» لإلله قرص مقصورة كذلك بنى وقد القدية، مرص مباني من مبنى

بطيبة. «أوزير» قرب إصالح يف وساعد «آمون»، اإلله بأعياد االحتفال
النقش: من بقي ما وهاك

و«عنخ نرت» «مري الكاهن بن «أبا» اإللهية الزوجية لبيت العظيم املدير … (١°)
حور».

املدير (٤° …) مثل «طيبة» رب «منتو» وحيوا «آمون» امدحوا … (٣)
… اإللهية الزوجة ابنته ملليكتي العظيم

«نيتوكريس» تعيني (4-1)

أمر قد «بسمتيك» أن عىل الدالة العبارة عىل بداهة وتحتوي الحجر، يف فجوة هنا توجد
إلهية. زوجة ابنته بتعيني

«مرموت» املحبوبة ابنة … الحلوة «آمون» لدى العظيمة والحظية محبوبته (٥)
«الكرنك». يف آلمون اإللهية واملتعبدة اإللهية، للزوجة محيتنوسخت

املقدس، والكتاب املرتلني رئيس الكاهن كان «نيتوكريس»: بتنصيب االحتفال
يف لجاللته العظام والسمار املطهرون، والكهنة اإلله، آباء والكهنة اإلله خدمة والكهنة
قربان بكل مملوءة (٧) … وقربان عظيم، عيد يف األرض كل وكانت مليكتهم. معية
املتعبدة ومحبوبته العظماء بني العظيمة الفاخرة بالواحدة القلوب، فرحى له. مهللني
أنجز وقد … (٨) يتبعونها كانوا الساعة كهنة أن حني يف العائشة، «نيتوكريس» اإللهية
سناء … «آمون» الطيب سيدها تتويج يف يحدث ما حسب عىل متبع احتفال كل أجلها من
(املناوبة) الساعة كهنة وأحرضت عظيًما، قربانًا يقدم أن (٩) جعلت وقد الشمس. مثل

األول). (بسمتيك «واح-أب-رع» لوالدها والصحة والسعادة والحب الحظوة بخور
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بطيبة قرصها يف «نيتوكريس»
قضبانها صنعت التي محفتها يف القرصقاعدة إىل (١٠) … جاللتها سارت وقد
… يقدم بأن وأمرت أصيل، ثمني حجر بكل ومطعمة والذهب الفضة من حديثًا

قرص«نيتوكريس» تصدع
اليوم — األول الفصل من الثاني الشهر — والعرشين السادسة السنة يف (١١)
الذين أولئك جاللته أرسل … جاللته) تتويج يوم (أو اليوم) هذا (يف الثالث

… حاشيته يف كانوا
آلمون، تابعني مطهرين وكهنة اإلله خدام كهنته الجنوب أرض من (١٢)
جاللته سمع لقد قائلني: أتوا وقد — «آمون» حريم — آلمون مقدسات ونساء

الخراب. إىل يئول بدأ اإللهية املتعبدة بيت أن

باإلصالح ليقوم «نيتوكريس» لبيت عظيًما مديًرا «أبا» تعيني (5-1)

فيه: جاء ملكي أمر ومعهم حرضوا قد الناس وهؤالء

اإللهية الزوجة لبيت عظيًما مديًرا امللك، ثقة محل وهو «أبا» يعني أن ينبغي
الكتاب لكل تدفع وأن (١٥) األعمال أجر لدفع الالزمة األشياء كل له يجمع وأن
عددهم. يكون ما بقدر اإللهية املتعبدة بيت ألشغال أرسلوا الذين واملفتشني
من يشء وكل والنحاس، والذهب الفضة من أوان … (١٦) … يوم كل قائمة

الخزانة. — األبيض البيت

إدارته عن يتحدث «أبا»
حظائر وضاعفت فاكهة، وكل والحنطة بالقمح غاللها مخازن مألت لقد (١٧)
كلهم … (١٨) … رضائب دفع عىل موظفيها وأجربت بالعجول ماشيتها

تماًما. … قًرسا يشء كل وصنعت
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فحصأمورها يف تميضيوًما «نيتوكريس»
الخاص … تختم يوًما وأمضت (١٩) … «آمون» معبد يف ليقابلها وذهب …
السنني آالف بعرشة الخاصة أمورها «كل (٢٠) فحصت قد أنها ويظهر بالبيت.

ممتاز». ملك كل عاشها التي

قرص«نيتوكريس» يبارشإصالح «أبا»
عمل بمثابة (؟) «خنسو-آمون» (ويسمى) امللك بيت بجانب طعامها أقمت لقد
بوالدها الخاص الطاهر البيت يف وبيتها فيه، … عمل كان يشء وكل أبدي
ذراع مائة ارتفاعه فكان األزل يف «رع» والدها لها عمله الذي وهو «آمون»،
الحجر من كانت (؟) وجدرانه … كل يف مبنى (٢٢) … ذراع مائة وعرضه
تحىص. ال (٢٣) … وموائده فيه، وجدت قربان مائدة وكل الحجر من ورقعته

غاٍل. أصيل حجر بكل املطعم السام من كان — سماؤه حرفيٍّا — وسقفه

ألوزير مقصورة «أبا» إقامة
… وسفينته ممتاز. عمل كل من وننفر» «أوزير لسيدها بجواره معبًدا وأقمت
السام من صنع قد يحمل كان الذي جاللته وتمثال أفقه يف «رع» مثل … (٢٤)
نيتوكريس أي — جسمها تماثيل إىل باإلضافة هذا غاٍل أصيل حجر بكل املطعم

مكان. … ال أمام سفينتها يف قرصها التي … (٢٥) … السام من —

قد «آمون»، اإلله أن كيف ذلك بعد «أبا» علينا ويقص «آمون»: بأعياد االحتفال
يف كن الالئي املقدسات الخدر نساء مع باحتفال األقداس قدس يف مقصورته من أحرض

«نيتوكريس». صحبة
يعمل لم وهو الشهر، من السادس اليوم يف أجله من البالد به احتفلت الذي عيده يف
من األول الشهر يف عيده خالل يف والدها مع … آلمون-رع العليا البوابة بجانب مثيله

… (٢٦) (بشنس) الثالث الفصل
أثاثه األوزيري) آمون (قرب الرسي كهفه ومألت أثاثه: «أوزير» مقربة إصالح
من ورقعته األرز خشب من أبوابه وكانت فيها، رغب التي األصلية األشياء وبكل باللبنات
… والصحة والفالح الحياة اإللهية املتعبدة «نيتوكريس» امللكة صنعته الذي وهو (…)
جمع يدفن أن ألجل يشء كل يف كذلك «محيتنوسخت» العظيمة اإللهة وزوج … (٢٧)
الفضة من املصنوعة وهي باملعبد الخاصة (؟) قربانهم موائد كل وكذلك أوانيهم، من غفري
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وطيور وماشية وجعة خبز من املقدسة قرباتهم أسست وقد ثمني. حجر وكل والذهب
… بعد (٢٨) ال يومي قربان بمثابة وحرض … ولبن وخمر وعطور وكتان

غامض.) السطر (وباقي
كبرية: بحروف التايل املتن التمثال عليه يرتكز الذي العمود عىل وجد وقد

محبوب ابن «أبا» امللك لدى واملعروف العظيم البيت مدير الوحيد السمري …
املفقود الجزء يف املحيل اإلله إىل يشري — نفسك ضع املرحوم. حور» «عنخ اإلله
— أوزير أي — أيوني ألنه أمامه؛ يكون روحه أن حني يف النقش—خلفه أول يف
«أبا» قرب عن (راجع (Melanges Maspero P. 375 الصيغة هذه عن (راجع
Tombeau d, Aba n. 25 de Assassif, L. D. III, 271—L. D يأتي: ما كذلك
Texte III. P. 247; Cahmpollion Monuments II PI. CL III, et Notice 1,
.(PP. 553–556 et 854–858; Brugsch Rec. de Monum II, PL LXVIII;

إال منه يبَق ولم األعىل، جزؤه هشم البازلت من تمثال «الكرنك» خبيئة يف له وجد وقد
األثري مرة ألول حديثًا نرشها وقد التشويه، آثار فيها ويشاهد ٤٦سم، طولها يبلغ قطعة
تمثاًال ويقدم راكًعا يظهر ما عىل مثل وقد ،(A. S. Tome LIII. P. 49 (راجع «كرستوف»
شخصية معرفة منهما يمكن نقشان عليه بقي وقد أيًضا. مهشم أنه غري «أوزير» لإلله

وتاريخه. التمثال صاحب
وكاهن والحاكم الوراثي األمري ألجل … فيه: وجاء التمثال ظهر عىل األول النقش
أن األلقاب هذه يف ويلحظ اإللهية. للمتعبدة للبيت العظيم واملدير اآللهة ملك «آمون-رع»
لبيت العظام املديرين هؤالء من ألحد ظهر قد يكن لم اآللهة ملك «آمون-رع» كاهن لقب
Campell, The Sarcophagus (راجع «باباسا» أو «بابس» ألقاب يف إال اإللهية املتعبدة
of Pabasa Pl. en face de pages 10; et 16, Roeder Naos Catalogue general

.(… du musée du caire P. 107; A. S. Tome LIII, P. 50 note 1
عليها وجدت التي وهي اليمنى، الجهة من «أوزير» تمثال سنادة عىل نقش (٢)

فقط. النقوش
املحبوب، الوحيد والسمري البحري، الوجه ملك خاتم وحامل والحاكم الوراثي األمري
العائشة. «نيتوكريس» اإللهية املتعبدة لبيت العظيم واملدير القبيل، الوجه آلهة رئيسكهنة
اإلله محبوب الكاهن ابن جيدة بصحة يتمتع الذي «أبا»، قاطبة القبيل الوجه كل وحاكم

إريت». «تا السيدة هي وأمه املرحوم «عنخ-حور» املسمى ترتي» «مري
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نجد العكس وعىل معه، تمثل لم زوجه أن «أبا» مقربة نقوش يف النظر يلفت ومما
وهو اسمها من جزء وجد حال أية وعىل آثاره، عىل عدة مرات والدته اسم ذكر قد أنه

يأتي: كما «أبا» ألرسة نسب شجرة نضع أن ويمكن «… «اس

«عنخ حور» زوج «تا إريت»

«أبا»: تزوج «إس …»س

بدي حور رسنتمنتو

يزين «الكرنك» خبيئة يف يحرش أن قبل كان التمثال هذا أن ا جدٍّ املحتمل ومن
الشمايل. «الكرنك» يف «نيتوكريس» اإللهية للمتعبدة «أوزير» مقصورة

املدير وظيفة تويل عن جديدة معلومات أية لنا تقدم ال التمثال هذا نقوش أن والواقع
أول من هذه وظيفته بأعباء يقوم كان «أبا» أن ونعلم هذا «نيتوكريس». لبيت العظيم
سبع بعد أي: «نيتوكريس»، لوحة يف جاء كما األول»، «بسمتيك امللك حكم من ٢٦ عام
املدير محل حل أنه والظاهر «نيتوكريس»، لألمرية الثانية «شبنوبت» تبني من سنة عرشة

.(Karnak Nord III p 41, No. 2 (راجع (بابس) «باباسا» للبيت العظيم العام
(karnak Nord III P. 132-133 (راجع ذكرنا ما غري آثار عدة «بابس» لنا ترك وقد

يأتي: ما إليها يضاف

(راجع بالهريوغليفية أسطر خمسة عليه نقش الجريي الحجر من مرتبع تمثال (١)
Catalogue of the Mac. Gregor Collections (1922) P. 212 no. 1627; A. S. LIII.

.(P. 55 note 5.
Daressy, Recueil del Cònes funeraires no. (راجع جنازية مخاريط ثالثة (٢)
177; Speleers, Recueil des Inscriptoins Egyptiennes des Musées Royaux
.(du Cinquantenaires á Bruxelles E. 3983 no. 180 P. 48; of A. S., LIII. P 75
هذا يف «أبا» اسم أن ويلحظ ،(A. S. LIII. P. 56 note 1 (راجع تمثال قاعة (٣)
اإللهية للمتعبدة كان التمثال إهداء وأن وحبيبها»، «ممدوحها بعبارة سبق قد األثر
كان هذا أن نفرض أن يمكننا فإنه ذلك ومع األوىل، «أمنردس» الحية الثانية «شبنوبت»
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بقليل األول» «بسمتيك امللك حكم من التاسعة السنة قبل «أوزيروننفر» لإلله مقدًما أثًرا
«طيبة». إىل «نيتوكريس» الشابة األمرية رافقوا الذين البالط رجال عظماء أحد بوساطة
أمه اسم أن نجد إذ البحري، الوجه أهل من كان «أبا» أن عىل األحوال شواهد وتدل
أن أخرى جهة من نعرف حال أية وعىل عظيمة. «بوبسطية» أرسة من كانت بأنها يوحي
Koeford Petersen, (راجع «أبا» يدعى كان بسطة»، «تل صاحبة «باستت» لإللهة كاهنًا
Recueil des inscriptions hieroglyphigues de le glyptotheque Ny Carlsberg,

.(Bibliotheca Aegyptiaca VI, p 28 no. 121

«نيتوكريس» لبيت العظيم املدير لوظيفة ترقيته قبل «أبا» فإن أمر، من يكن ومهما
العظام املديرين من كغريه بعد فيما أصبح ثم امللك»، لدى «املعروف لقب إال يحمل ال كان
نعوتًا يحمل كان وقد يحبه». والذي ا حقٍّ امللك لدى «املعروف أو ا» حقٍّ امللك لدى «املعروف

األول». «بسمتيك أرسة من فرًدا يعد كان فإنه الحريف، معناها عىل أخذناها إذا أخرى
زمنه. يف عالية منزلة من له كان ما لنرى ونعوته؛ العظيم هذا ألقاب هنا وسنورد
A. S. LIII, P. 56– (راجع «كرستوف» األثري والنعوت األلقاب هذه كل جمع وقد

.(61
أهمها: وهاك فيه. مشكوك بعضها أن غري ٦٤ عددها ويبلغ

الوراثي. األمري (١)
والحاكم. الوراثي األمري (٢)

القبيل. الوجه حاكم (٣)
قاطبة. القبيل الوجه حاكم (٤)

الحاكم. (٥)

فهي: اإللهية باملتعبدة املتصلة ألقابه أما العامة، ألقابه هي هذه

اإلله. يد من يقرتب الذي (٦)
اإللهية. املتعبدة تاج حارس (٧)

اإللهية. للمتعبدة املختار الوحيد الرجل (٨)
الثانية». «شبنوبت اإلله يد أرسار يرى الذي (٩)

للبيت. العظيم املدير (١٠)
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اإلله. زوج لبيت العظيم املدير (١١)
اإلله. يد لبيت العظيم املدير (١٢)

آلمون. اإللهية املتعبدة لبيت العظيم املدير (١٣)
اإللهية. املتعبدة عىل يسهر الذي (١٤)

يسمع. ما يسمعون الذين العظماء رئيس (١٥)
تسمع. التي األرسار رئيس (١٦)
املقدسة. الوظائف كل مدير (١٧)

اإللهية». «املتعبدة قرص رئيس (١٨)
املالبس. كل مدير (١٩)

اإللهية. للمتعبدة العظيم الرشيف (٢٠)
اإللهية. املتعبدة خادم (٢١)

آمون. لبيت العظيم املدير (٢٢)

«آمون». آلهة كهنة رئيس (٢٣)
القبيل. الوجه آلهة كهنة رئيس (٢٤)

«أرمنت». سيد «منتو» اإلله كهنة رئيس (٢٥)
(قوص)؟ «جيس» سيد الكبري «حور» كهنة رئيس (٢٦)

اآللهة. ملك «آمون» كاهن (٢٧)
«أرمنت». سيد «منتو» كاهن (٢٨)

بامللك: متصلة ألقاب

األرضني. سيد ثقة رجل (٢٩)
(الكامل). الطيب اإلله ثقة رجل (٣٠)

األرضني. لسيد الغايل الفريد الرجل (٣١)
واملقاطعات. للمدن الهدوء يهب الذي فم (٣٢)

امللك. لدى املعروف (٣٣)
امللك. لدى ا حقٍّ املعروف (٣٤)

يحبه. الذي امللك لدى ا حقٍّ املعروف (٣٥)
القرص. يف الحاكم (٣٦)
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املحبوب. الوحيد السمري (٣٧)
القرص. رشيف (٣٨)

امللك. قرص يف الوحيد السمري (٣٩)
للملك. الوحيد السمري (٤٠)

القرص. غضب يهدئ الذي (٤١)
امللك. خاتم حامل (٤٢)

تنقالته. يف امللك يتبع الذي (٤٣)
القرص. من الفزع يطرد الذي (٤٤)

عامة: نعوت

الحب. عظيم (٤٥)
رشفه. يف العظيم (٤٦)

امللك. يف يوجد الذي املكان يف حسنة بتقارير يدخل الذي (٤٧)
آخًرا. ويخرج أوًال يدخل الذي (٤٨)

الحب. الوحيد (٤٩)
العظماء. رأس الذي الوحيد (٥٠)

العظماء. أعظم (٥١)
وظيفته. يف العظيم (٥٢)
خطواته. يف العظيم (٥٣)

املمدوح. (٥٤)
الناس. رأس عىل رشيف (٥٥)

األرشاف. أرشف (٥٦)

األلقاب هذه من كثريًا أن نجد حال أية وعىل الفهم. صعبة أخرى نعوت ولدينا هذا
ويلفت عنهم. التحدث سبق الذين اإللهية، املتعبدة لبيت العظام املديرون يحملها كان
املوظفني كبار من كغريهم كانوا اإللهية للمتعبدة العظيم البيت مديري أن هنا النظر
القديمة، العهود إىل أصلها يف وترجع متشابه، معظمها ونعوتًا ألقابًا أنفسهم عىل يضفون

الحديثة. والدولة القديمة الدولة من وبخاصة
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البالد يف وآثاره «بسمتيك» أعمال (2)

امللك عاصمة (1-2)

فهي ذلك يف غرابة وال «سايس»، هي الفرعون هذا عهد يف نزاع بال امللكية املدينة كانت
عن يناضل العظيم أمريها «تفنخت» أخذ أن منذ الحصني ومعقلهم أجداده رأس مسقط
املدينة هذه استمرت وقد «بيعنخي». عهد يف وبخاصة «الكوشيني»، وجه يف مرص ملك
ملوكها وتقهقر نهائيٍّا، عليها قيض حتى «الكوشية» األرسة ملوك جسم يف املؤملة الشوكة
«شبكا»، نهاض قد «بوكوريس» أن كيف رأينا فقد دارهم. عقر ولزموا ثانيًة الجنوب إىل
جاء وأخريًا والحكم. باملال إغرائه من الرغم عىل «اآلشوريني» ملوك وجه يف ثانية وقف ثم
ملوك أقام وقد آخًرا. الكوشيني ومن أوًال، «اآلشوريني» من البالد وخلص «بسمتيك» بعده
األحوال مقتضيات أن غري ومقابرهم، قصورهم املدينة هذه يف والعرشين السادسة األرسة
الرعامسة فعله ما غرار عىل وذلك «منف»، الرسمية امللك عاصمة يتخذون جعلتهم قد
الحقيقية عاصمتهم كانت حني يف «قنتري» السياسية ملكهم عاصمة كانت فقد العظام،

«طيبة».
فروعه. أهم وهو للنيل «الكانوبي» الفرع عىل مقامة الواقع يف «سايس» كانت وقد
الساوي األمري كان متناحرة، متنافرة مقاطعات مرصمقسمة فيه كانت الذي العرص ويف
ومن «منف». إىل الرئييس الطريق عىل تسري التي السفن وجه يف يقف أن مقدوره يف
أول من مًعا مرتبطتني و«منف» «سايس» كانت أجله من الذي السبب هو هذا أن املحتمل

بعدهما. وما و«بوكوريس» «تفنخت» عهد
غرابة وال عرم. سلطان عىل يمينه يف يقبض املدينتني هاتني عىل املسيطر كان وقد
وكذلك مرص، إىل «الكانوبي» الفرع طريق عن تأتي اإلغريقية التجارة كانت فقد ذلك يف
حدثنا وقد النحاسيون»، البحر «رجال عليهم يطلق كان الذين الرجال وهم املرتزقة الجنود
يف يدخلون يظن ما عىل «الفينيقيون» كان أخرى جهة ومن كتابته. يف «هردوت» عنهم
أن عىل املكشوفة اآلثار وتدل البلوزي. النيل فرع بوساطة األحيان أغلب يف النيل مياه
األبيض «البحر ممالك ويف املجاورة، البالد كل يف واسمها بالده تجارة نرش قد «بسمتيك»

املتوسط».
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«سنار» جنوبي عرشميًال ثمانية مسافة عىل الواقع مويا» «جبل يف آثاًرا له نجد فبينا
(راجع — «الخرطوم» بمتحف محفوظ وهو الجهة، هذه يف باسمه جعران عىل عثر —
ويف «تونس»20 يف آثار عىل له عثر قد أنه نرى إذ (Addison. jebel moya II P. 181
ببالد «كورنثه»23 ويف الحالية، «تركيا» يف أي: «كركميش»22 ويف بفلسطني «جيزر»21
يف وكذلك «بإيطاليا» 26Vulci «فوليش» ويف و«رودس»25 «قربص».24 ويف «اليونان»

«ترقينيا». «كورنتا»
مثله فكان املتمدين، العالم أنحاء يف شائًعا كان «بسمتيك»27 اسم أن نفهم ذلك ومن
الدولة عهد يف الرشق ربوع يف املرصية املدنية نرشوا الذين العظام امللوك كمثل ذلك يف

الثاني». و«رعمسيس الثالث» «تحتمس وبخاصة الحديثة،

Vercoutter, Les objets Egyptiens du obelier funeraire (راجع «قرطاجنة» يف جعران له وجد 20

.(Carthagirois PP. 94–101
يف جعران له وجد وكذلك (The Excavations of Gizer II, P. 293 (راجع باسمه جعران وجد 21

Rowe, A Catalogue of Egyptian Starabs P. 336; and Johns, Excav. (راجع بفلسطني «أتليب»
.(At Alit 1930-1 in Palistina Dep. Antiq. 2n II P. 71

Woolley, Carchamish II Pl. 26 (c, 8) (راجع جربالوي «كركميش» يف امللك هذا باسم خاتم وجد 22

.(of. PP. 127 (5)
Mallet, les (راجع «إبريز» أنه ويظن «واح-أب-رع»، طغراء وعليها محارب صورة يف آنية وجدت 23

غري (Premiers Etablissements des Grecs en Egypt in Mem. Miss Fr XII PP. 123-4 fig. 72
.(pendelburry. Aegyptiaca p 72 (راجع «بسمتيك» إىل ينسبه «بندلربي» األثري أن

.(Porter and Moss, VII P. 404) «قربص» يف جعران له وجد 24

بمتحف اآلن ومحفوظة «إبريز»، للملك أو «بسمتيك» إما وهو «واح-أب-رع» طغراء عليها آنية وجد 25

يف آخر جعران له وجد كما (Perrot et Chepier, Hist. de l’Art. III P. L. V. P. 78 (راجع «اللوفر»
Hall, Cat. Of Egypt. Scarabs P. 253 (252;) and Murray, Excav. At Cyprus (راجع الجهة هذه

.(P. 8
Montelius, La (راجع «بولدارارا». يف «أزيس» مقربة يف األول» «بسمتيك باسم جعران وجد 26

أحشاء إناء «ترقينيا» «كورنتا» بلدة يف وجد كما (Civilisation Primitive en Italie II (2) Pl. 265 (8)
.(Porter Moss VII, P. 408 (راجع ١٨٢٧ عام مقربة يف املرمر من

حيث جاسوس». «وادي يف صورة يف كذلك ذكره جاء قد األول» «بسمتيك أن هنا نذكر أن يفوتنا وال 27

Schweinfurth, Alte Baureste (راجع «نيتوكريس» وابنته «شبنوبت» اإللهية بالزوجة مصحوبًا نجده
.(und hieroglyphische Insch. Im wadi Gasus; cf Petrie, Hist. III P. 333 fig. 140
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عهده يف أنه نجد ولذلك العمارة؛ يف وبخاصة عظيًما نشاطه مرصفكان داخل يف أما
األحجار لقطع ذهبوا الذين املوظفون ترك وقد تستغل، حمامات» «وادي محاجر أخذت
أسماؤهم وجدت الذين هؤالء أهم ومن األول». «بسمتيك الفرعون وطغراءات أسماءهم
املحاجر هذه يف مثل وقد املعروف. آلمون الرابع الكاهن «منتومحات» بن «نسبتاح» هناك
«واح-أب-رع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك األول» «بسمتيك امللك طغراء أمام يتعبد

أبديٍّا. رع» مثل والسلطان الحياة له «بسمتيك» «رع» بن
اآللهة، ملك آلمون الرابع الكاهن التايل: النقش «نسبتاح» فوق نقرأ اليمني وعىل
آلمون الرابع الكاهن بن «نسبتاح» «الكرنك» عىل واملرشف «سكر»؟ وكاهن املدينة وعمدة
Couyet-Montet, Les Inscriptions Hi- (راجع «منتومحات» قاطبة الجنوب حاكم

.(eroglyphiques et Hieratiques du, Ouadi Hammamat P. 17
«مني»، اإلله أمام يتعبد أخرى مرة مرسوًما «نسبتاح» الكاهن نفس ونجد هذا
هو سيده اسم إىل أضاف قد املنظر هذا بعمل كلف الذي األشغال رئيس أن ويالحظ
ملك آلمون الرابع الكاهن النقش: ترجمة وهاك املرحوم. آمن» «منفرر بن ورس» «بدي
«آمون» كاهن بن املرحوم «منتومحات» قاطبة الجنوب وحاكم «آمون»، بيت وكاتب اآللهة،
«منفرر بن أوزير» «بدي «آمون» بيت أعمال مدير خادمه له عمله «نسبتاح» بالكرنك
املحاجر هذه زار قد هذا العمال مدير أن والظاهر .(Ibid. P. 52. 3 (راجع املرحوم أمن»
«وادي يف مواضع عدة يف اسمه نقش فقد الفرتة، تلك يف منها األحجار لقطع مرات عدة
له كشف عما نتحدث أن هنا وسنحاول ،(Ibid. no 44, 52, 68, 118 (راجع الحمامات»

الجنوب. إىل الشمال من املختلفة القطر جهات يف آثار من

اإلسكندرية (2-2)

بامُلتَْحف محفوظة وهي اسمه، عليها عمودين بني كانت لوحة عىل امللك لهذا عثر (١)
.Arundale and Bonomie, Gallery fig. 167 P. 109 Pl. 43 اآلن. الربيطاني

مثل وقد الرشقية، الجهة من «بومبي» عمود أساس من قطعة وجدت وكذلك (٢)
القطعة وهذه الشمس. بن «واح-أب-رع» يأتي: ما عليها نقش وإله ملك صورة عليها
الجرانيت، من القطعة هذه تحت التي البناء طبقة أن حني يف الصلب الرميل الحجر من
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نقش قطعة فيها نجد التي القاعدة مع مصوًرا العمود رسم نجد «اجبتياكا»28 املؤلف ويف
عىل يدل ما النقوش من بقي وقد الربيطاني، بامُلتَْحف محفوظة وهي امللك، بنفس خاصة
الرشقي، الشمايل الجانب من نزعت القطعة هذه أن املحتمل ومن األول»، «بسمتيك اسم
قد «بسمتيك» أن عىل تدالن القطعتان وهاتان الجري، من بمالط كسيت قد أنها ويلحظ
،(L. D. Text P. 1; and L. R. iv. P. 77 (راجع «بومبي» عمود من بالقرب بناء أقام
أنه عىل الصورة تدل وال فتى، صورة يف األول» «بسمتيك صورة منهما قطعة عىل ومثل

.(A. Z. XXXIII. P. 116 (راجع القديم املرصي الطراز من كان
عليه عثر أنه ويحتمل هول»، «لبول كبري تمثال «اإلسكندرية» بمتحف اآلن يوجد (٣)
من مصنوع التمثال وهذا ،(Daressy A. S. Vol. v. P. 126 (راجع شمس» «عني يف
اليرسى الجهة عىل ونقش سيئة، تهشيم حالة يف وجد وقد املحبب، األصفر الرميل الحجر

يأتي: ما القاعدة من

اإلله شمس» «عني يف األرضني رب «آتوم» محبوب أبديٍّا العائش «بسمتيك» …
معطى التسعة، األقوام أهل «بدتو» … عىل واملستويل «األيونتو»، ضارب الطيب

«رع». مثل كله القلب وفرح كلها، والصحة كله والسلطان والثبات الحياة

نقرأ: القاعدة من اليمنى الجهة وعىل

«املنتيو» وواطئ القوة رب الطيب اإلله … الحياة معطي «بسمتيك» …
… (البدو)

كان التمثال هذا أن يظهر األول»: «بسمتيك للملك راكع تمثال من األسفل النصف (٤)
غري باإلسكندرية، «الرسابيوم» حفائر يف عليه وعثر صغري، محراب عىل يديه بني يقبض
مكانها يف تكن لم «برشيا» األثري بها قام التي الحفائر هذه يف وجدت التي األشياء أن
مصنوع وهو شمس» «عني من منقول التمثال هذا أن يظن ولذلك يظهر؛ ما عىل األصيل

Aegyptiaca or Observations on Certain Antiquities of Egypt part 1. The History راجع 28

.of Pompay’s Pillar elucidated Pl. 3
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وعىل قاعدته حول ونقش ٥٠سم، منه املحفوظ الجزء وارتفاع األسود، الجرانيت من
اليمني: من التايل: املتن ظهره

الساعد، رب «املسمى» والسيدتان القلب، كبري (املسمى) «حور» يعيش
(املسمى) البحري والوجه القبيل الوجه وملك القوي، «املسمى» الذهبي وحور

«بسمتيك». (املسمى) الشمس وابن «واح-أب-رع»،

سايس (3-2)

عن يحدثنا كما ملوكها مدافن أقيمت وفيها الساوية، األرسة ملك عاصمة «سايس» كانت
شنقه ثم «أماسيس» يد عىل وهزيمته «إبريز»، امللك عن كالمه سياق يف «هردوت» ذلك
األجداد». مدفن يف دفنوه ذلك وبعد املرصيون شنقه «ولكن أنفسهم: املرصيني يد عىل
الداخل يسار عىل املعبد من ا جدٍّ قريبًا 29Minerva «منرفا» معبد دائرة يف موجود وهذا
داخل يف املركز هذا من نبعوا الذين امللوك كل إحضار معتادين «الساويون» كان وقد فيه.
أغلب عىل البقعة هذه يف دفن أنه بد ال «بسمتيك» امللك أن نعرف ثم ومن املقدس، املحيط

الظن.
امللك اسم عليها «برلني» بمتحف اآلن محفوظة قربان مائدة «سايس» يف وجد وقد
.(Ausfuhrliches Verzeichniss 1899. P. 250 no. 11576 (راجع األول» «بسمتيك

.(Murray, Egypr. P. 147 (راجع اسمه عليها حجر قطعة فيها وجدت وكذلك
اإللهة أمام راكًعا يمثله الربنز من صغري تمثال عىل «بسمتيك» للملك عثر وأخريًا
ذكر الكارية باللغة كتابة عليه وجد وقد هذا العهد. ذلك يف «سايس» آلهة أعظم «نيت»
Daninos Pacha, (راجع أمه اسم كذلك ذكر كما التمثال، هذا الذيصنع الرجل اسم فيها
«كوم أو (نقراش) «نوكراتيس» (Rec. Trav. XII P. 216, Porter & Moss IV P. 26

البارود). إيتاي (بمركز الحايل جعيف»
التي «نوكراتيس»، مدينة أن عىل اآلثار علماء بها قام التي األثرية البحوث دلت
الثاني» «أمسيس امللك عهد قبل أسست قد مرص يف اإلغريقية املستعمرات أقدم من تعد

البالد. تاريخ من الفرتة تلك يف «سايس» آلهة أعظم «نيت» اإللهة معبد هنا يقصد 29
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ومن «امليليزيني»، األهايل من قوم هم لها املؤسسني وأن مرص. ملك — الثاني أحمس —
النقوش من املرجح هو كما امليالد، قبل السابع القرن منتصف حوايل كان ذلك أن املحتمل

.(Petrie, Naukratis vol. P. 5, and vol. II P. 70 ff (راجع فيها وجدت التي
Naukratis I Pl. (راجع األول» «بسمتيك امللك باسم بعضجعارين وجدت وقد هذا

للبالد. الغربية الحدود لحماية حصن بمثابة تعد كانت أنها والظاهر ،(XXXVII

منديس (4-2)

«بسمتيك امللك فيها مثل لوحة عىل فيها عثر الحالية. الربع» «تل هي القديمة املدينة هذه
صورة األيمن الجانب عىل ومثل األيرس، الجانب عىل «نيت» لإللهة الحقول يقدم األول»
رب «خنوم» لإلله القربان من شيئًا يقدم كان أنه بد وال مهشمة، وجدت ولكنها امللك
الحادية بالسنة اللوحة أرخت وقد كبش، برأس واقًفا اللوحة عىل مثل الذي «منديس»،
٥٢٢ من أكثر مساحتها تبلغ وحقوًال ماشيًة فيها أهدى قد أنه والظاهر س. + عرشة

30.(Brugsch Thesaurus P. 738 (راجع أرورا

جالًسا كان الذي التمثال أن ويحتمل كامل، غري نقش «بالرمو» بمتحف تمثال قاعدة عىل ويوجد 30

Transaction of the Society of Biblical (راجع نفسه «بسمتيك» للملك ممثًال كان القاعدة هذه عىل
.(Archeology vol VI P. 287-288

«منديس» كباش من بواحد خاص منها واحد كل ونقش قائمة، أعمدة أربعة يف مؤرخ النقش وهذا
العمودين يف ونقش «واح-أب-رع»، امللك لقب والثالث األول العمودين يف نقش قد أنه ويلحظ األربعة.
األعمدة نقوش فوق الذي األفقي السطر يف الذي والنقش «بسمتيك». نفسه امللك اسم والرابع الثاني

فيه: جاء األربعة

البحري؟ والوجه القبيل الوجه مللك تاًجا امنح «وازيت» اإللهة كبش يا تقول الروح إن
القبيل الوجه مللك السعادة امنح «نيت» اإللهة كبش يا … اآللهة شباب مثل «واح-أب-رع»
بأعمالك عظيم إنك «نيت» اإللهة كبش يا … اآللهة سعادة مثل «واح-أب-رع» البحري والوجه
والوجه القبيل الوجه ملك إنك نقص، دون «شو» اإلله كبش يا … «بسمتيك» الشمس بن يا
رع ابن نمط عىل اجعلني «رع» كبش يا نقص دون «حور» عرش عىل «واح-أب-رع» البحري

…؟» «بسمتيك
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«أدفينا» أو «دفني» (5-2)

«كارية» جنود من يتألفان كانا اللذين العظيمني املعسكرين إحدى (أدفينا) «دفني» كانت
البلوزي النيل فرع عىل وتقع Herodotos, II. 154. للدلتا الرشقية الحدود يف و«أيونية»
إىل «سوريا» من العامة الطريق عىل الحالية «القنطرة» غربي أميال عرشة مسافة عىل
معسكر داخل يف مربًعا قدًما ١٤٠ حوايل مساحتها عظيمة قلعة أقيمت فهناك «مرص».
وجدت التي اإلغريقية األواني مئات وتدل .(Petrie, Tanis II PI. XlIII-iv (راجع مسور
عهد يف لإلغريق عظيمة مستعمرة كانت الجهة هذه أن عىل الخارجي القلعة بناء يف
عليها مفضًال الثاني» «أماسيس هجرها حتى كذلك استمرت وقد األول»، «بسمتيك امللك
عثر وقد بنائها. عىل الزمان من قرن بعد وذلك — حاليٍّا جعيف كوم — «نقراش»
والفضة الذهب من مصنوعة األول» «بسمتيك باسم أساس ودائع عىل القلعة أركان تحت
وكذلك ،(Petrie, Ibid P. L XXII (راجع إلخ … والكرنالني والالزورد والقصدير والنحاس
و«بسمتيك و«نيكاو» األول» «بسمتيك باسم خمر جرار أختام الخارجية املباني يف وجدت
موجات خالل يف اليهود للمهاجرين مأوى يؤلف كان اإلغريقي املعسكر وهذا الثاني».
ما هو املدينة هذه عن ورد ما وآخر فتوحهم، أثناء يف «اآلشوريون» بها قام التي الغزو
أنه عىل األحوال شواهد وتدل ،Tahpanhes «تاهبانهس» وسماها «أرميا» قصة يف جاء
كان التي البالد قلعة أنها عىل «نقراش» يف املوجودة العظيمة القلعة إىل ننظر أن ينبغي
أرشنا كما الرشقية الحدود تحمي «أدفينا» كانت كما الغربية، الحدود حماية الغرضمنها

قبل. من ذلك إىل

هربيط (6-2)
Brugsch Thesaurus 797; (راجع األول» «بسمتيك للملك لوحة عىل مبنى اسم وجد
عقد عليها ونقش «الزقازيق»، من بالقرب عليها عثر اللوحة وهذه ،(A. Z. XXXI. P. 84
وهاك «هربيط» إله «حورمرتي» اإلله رشف عىل األول» «بسمتيك أقامه معبد تأسيس

النص: ترجمة

البحري والوجه القبيل الوجه ملك جاللة عهد من والخمسون الواحدة السنة
ملعبد بنفيس أنا أقمته الذي البناء هذا بنيت لقد «بسمتيك» «واح-أب-رع»
«بديسمتاوي» بن «بدربس» إني «أوزير-رمحت» املسمى) (وهو «حورمرتي»
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«عنخ-حور» بن «أتا» بيت الجنوبي حده هذه. «تابرت» السيدة وضعته الذي
«حورمرتي»، محراب خادم إىل أمره وكل الذي «باستت» اإللهة مخزن وشماليه
«حورسا بن «بب» السقاء بيت الغربي وحده حر»، بف «عنخ بن «حور»

إيزيس».
«رمحت»، صاحب «أوزير» (امللقب) «حورمرتي» أمام القربان له وتحمل
باآللهة سيسحق فإنه هذا يهدم إنسان كل وإن بثبات. أبديٍّا بذلك يفرح وقلبه
الذي الشارع عىل) (يطل الرشقي والحد «هربيط». ملدينة العائشة األرواح
ليت مرتي». «حور معبد يف والرسمدي األبدي البقاء «عك». سور فيه يوجد
«قرب» السيدة وضعته الذي «بديسمتاوي» بن وننفر» «حور يمنح «حورمرتي»

الحياة.

مجموعة ضمن األصل يف وكانت «برلني» بمتحف اآلن محفوظة اللوحة وهذه
Hans Boonet, Re- (راجع «هربيط» املعبود اإلله وهو «حورمرتي» واإلله «بوزنو»،

.(allixekon der Aegyptischen Religionsgeschicbte P. 592

بوباسطة (7-2)

Petrie Hist. III P. 325; (راجع بسطة» «تل يف (؟) الشمع من خاتم الفرعون لهذا وجد
.(and Maspero Guide Boulaq. P. 99

الناقوس تل (8-2)

عثر وقد األول»، «بسمتيك امللك اسم عليها الحجر من قطعة الناقوس» «تل يف وجدت
Naville, Ahnas El Medineh Pl. III (c), cf. P. 26, Porter (راجع جدار يف مبنية عليها

.(and Moss IV P. 40

طحا نوب (9-2)

صغري محراب القرية هذه يف وجد القناطر»): «شبني مركز القليوبية بمديرية (طحانوب
غري أسف بكل وجد املحراب وهذا األول»، «بسمتيك امللك باسم األحمر الجرانيت من
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الداخل، من سم ١٧ وعرضه سم. ٣٢ وطوله األسفل نصفه من أكثر اختفى قد إذ كامل،
هي: الباقي الجزء عىل التي والنقوش

معطى الشمس«بسمتيك» ابن «واح-أب-رع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك
العظيم املأوى وسيد شمس»، «عني صاحب «آتوم» لوالده أثًرا عمل لقد الحياة،

… وعمل األحمر، الجرانيت من مقدس محراب له يقام أن فأمر

عنيشمس (10-2)

Petrie, (راجع شمس» «عني يف األول» «بسمتيك امللك اسم عليها قربان مائدة وجدت
.(Hist. Egypt III P. 325

منف (11-2)

سيًدا نفسه من جعل أن بعد «بسمتيك» أن (Herod. II 153 (راجع «هريدوت» ذكر
للعجل ردهة وأقام الجنوب، ريح تواجه «منف» يف «فلكان» ملعبد خارجة أقام مرص عىل
ومألها بعمد وأحاطها الخارجة قبالة يظهر كان عندما يوميٍّا فيها يطعم كان «أبيس»
عرشة اثنتا منها الواحد طول تماثيل أقام املضلعة العمد من وبدًال املنحوتة، باألشكال
Brugsch, Reise- (راجع مهشم «منف» يف تمثال عىل له وعثر املمر. تحت وضعها ذراًعا

.(berichte P. 81
.(Diod. I, 67 (راجع ذراًعا عرشة اثنتا طوله تمثاًال «ديدور» له وذكر هذا

الرسبيوم31 (12-2)

ليكون «الرسبيوم»؛ املسمى األرض تحت الذي النفق الثاني» «رعمسيس حفر أن منذ
يزينوا أن يَُفتْهم لم «منف» يف حكموا الذين امللوك كل أن نجد املقدسة، للثريان مدفنًا
فكان وعظمة، أبهة بكل العجول هذه دفن شعائر إقامة عند ويحتفلوا «الرسبيوم»، هذا
الصلب، الحجر أو الخشب من تابوت يف يوضع ثم وعناية، دقة بكل «أبيس» جسم يحنط

أبيس. العجول مدافن دهليز 5 رقم شكل انظر 31
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تقام وكانت ثانية، تبنى ثم التابوت فيها ويوضع للدفن، املخصصة القبة فوهة تفتح ثم
أقاموها. من روح عىل وصلوات اسرتحامات عليها ينقش تذكارية لوحة

عند وتوضع القرب، فوهة لسد أقيم الذي الجديد الجدار عىل تسند اللوحة هذه وكانت
كبار أنظار تحت يكون مكان أي يف أو املمر رقعة عىل أو للقرب، املجاورة الصخرة أسفل
املتوىف، «أبيس» العجل بدفن االحتفال يف اشرتكوا الذين والكهنة، والعمال الدولة رجال
إدارة إىل فشيئًا شيئًا تحول قد الجبانة يخرتق كان الذي الرواق أو املمر أن نجد ثم ومن
تسنح مناسبة أية يف أسماءها املرصيني امللوك أرس من أرسة كل فيها تدون كانت سجالت،

جديد. «أبيس» دفن عند
عىل سليمة تكون تكاد حالة يف باشا» «مريت األثري عنها كشف قد السجالت وهذه
ملوك عهد من نقوًشا تشمل السجالت وهذه املخربة. اإلنسان يد من أصابها مما الرغم
أن فنجد (األثيوبي)، «الكويش» العهد من وحتى «بوكوريس» امللك عهد ومن «بوبسطة»،
مرص (راجع بسنة وفاته قبل «منف» يف مكث قد اآلشوري بالغزو هدد عندما «تهرقا»

عرش). الحادي الجزء القديمة
أنه غري أسالفه، قلد بأن األمر بادئ يف واكتفى الجبانة هذه بأمر «بسمتيك» عني وقد
«أبيس»، العجل فيه دفن قد كان الذي الجزء يف «الرسبيوم» من جزء يف بعضتصدع حدث
صلب عرق يف آخر ممر بنحت مهندسيه فأمر حكمه، من العرشين السنة يف مات الذي
حكمه. من والخمسني الثانية السنة يف بافتتاحه واحتفل الجبل، يف الجريي الحجر من
املقدسة، العجول فيها دفنت التي األقبية ففحص شامل، إصالح بداية ذلك كان وقد
املبنى ومنح املقصورة مباني وقويت مومياتها، صناديق أصلحت كما أكفانها وجددت
«بسمتيك» به قام الذي العمل هذا دون وقد الالزمة. والزيوت والعطور واملتاع األخشاب
Mariette, (راجع «اللوفر» بمتحف اآلن محفوظة باشا» «مريت عليها عثر لوحة عىل
Rensignments sur les 74 Apis Trouvés dans les Souterrains du Serapeum
Bull. Arch. D’Atheraeum Français 1885 P. P. 47, 48, & vol. II. P. 78, cf Le

.(Serapeum de Memphis 2nd Ed. Vol. 1 P. P. 118–121
فهم قد اللوحة هذه «أن هنا: ذكرناه الذي «ماسربو» لرأي مخالًفا «برستد» ويقول
محراب يف أو «الرسبيوم»، يف عملت التي اإلصالحات سجل أنها اآلثار رجال نقوشها من
«أبيس» عجول من عجل فيه ودفن ،(Brugsch, Gesch. P. 741–74 (راجع «أبيس»
ذلك عن كلية يختلف النقش لهذا الحقيقي املضمون ولكن األول»، «بسمتيك عهد يف مات
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كل ولكن األول»، «بسمتيك عهد يف مات «أبيس» عجل إىل إشارة فيه توجد ال أنه الواقع إذ
قد وأنه قديم، ملدفن العاهل هذا به قام الذي اإلصالح تسجيل يف ينحرص موجود هو ما
قد املقدس الحيوان جسم أن لدرجة تداعى «أبيس» عجل صندوق بأن تقرير إليه وصل

للعيان. بدا
اللوحة: هذه ترجمة وهاك

األول (بسمتيك الطيب اإلله هذا جاللة عهد من والخمسني الثانية السنة يف
الخمسة). ألقابه ذلك بعد يأتي

كلمة أن «برستد» األستاذ هنا (يرى أبيس» «أوزير والدك معبد إن رسالة:
«الرسبيوم» يف قبة هنا تعني أن بد ال وأنها «أبيس»، لعجل32 مدفن هي «معبد»
بدت وقد الخراب، إىل تئول بدأت قد فيه التي واألشياء «أبيس») عجل فيها دفن
صناديقه عىل العطب استوىل وقد للعيان، تابوته يف التي املقدسة األعضاء
من عليه كان مما أجمل يكون أن عىل معبده بإصالح جاللته فأمر الجنازية
لكل كان وقد الدفن. يوم يف إلله يفعل ما كل له يعمل بأن جاللته فأمر قبل،
واألكفان العطور حيث من فخمة املقدسة األعضاء تصبح حتى عملها إدارة
من الجنازية صناديقه وكانت إله. مالبس وكل امللكي الكتان من املصنوعة

خشب. كل خرية من «األرز» وخشب «مرو» وخشب «كد»، خشب
يرشف كان حني يف — اللوبيني من — القرص رعايا من جنودها وكانت
البالط إىل — فرضعليهم ما أي — أعمالهم جامًعا امللك سمار من سمري عليهم
Br. (راجع اآلبدين أبد «رع» مثل والثبات الحياة يعطي ليته أرضمرص. مثل

.(A. R. IV 963 ff

Boreux, Antiquités Egyptiennes, Guide- (راجع «بوريه» يقول وأخريًا
تعد «اللوفر» متحف يف املوجودة ٢٣٩ رقم اللوحة إن :(Catalogue Sonmaire I P. 171
«رعمسيس حكم من السبعني السنة فمنذ «الرسبيوم». لتاريخ خاص بوجه قيمة ذات
بسبب منه جزء تهدم قد وكان األرض، تحت نفق يف تدفن «أبيس» عجول كانت الثاني»

أبيس. عجل وتابوت حجرة 6 رقم شكل انظر 32
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حفر إىل ذلك وأدى التداعي هذا إصالح فاقتىضاألمر األول»، «بسمتيك امللك عهد يف تداعيه
حجًما وأعظم اتساًعا أكرب وكان املقبلة، األزمان يف لتستعمل املقدسة؛ للثريان جديدة مقابر
يف «أبيس» دفن عند افتتحها وقد البطاملة، عهد حتى استعملت وقد القديمة، املقابر من
التي للنقوش الثمينة املعلومات بهذه مدينون ونحن حكمه، من والخمسني الثانية السنة
املرسوم لتنفيذ محرض عن عبارة «مريت» عنها قال كما وهي ،٢٣٩ اللوحة عىل جاءت

األرض. تحت التي املقابر هذه لحفر «بسمتيك» به أمر الذي امللكي
األصح. هو و«بوريه» «ماسربو» من كل رأي أن عىل األحوال شواهد وتدل

قبور: شواهد لوحات هي باسمه الباقية الثالث «بسمتيك» ولوحات
Mariette, les Serapeum du Memphis III Pl. 36; Revillout (راجع األوىل: اللوحة
(Rev. Egypt. III, 138; Chassinat Rec. Trav. 22, P. 191; and Br. A. R. IV 959
منها األعىل النصف يف ويشاهد أعالها، من مستديرة وهي الجريي الحجر من صنعت
املتن وهذا اللوحة، متن الثاني النصف ويف اليمني. نحو سائًرا «أبيس» العجل صورة
أخرى بعبارة أو مبارشة «بسمتيك» قبل يحكم كان «تهرقا» امللك أن نفهم منه إذ هام
العجل موت كان وقد تأمون». «تانو امللك حكم تجاهل قد األول» «بسمتيك أن نفهم
الحياة قيد عىل ظل وقد األول»، «بسمتيك حكم من والعرشين الحادية السنة بداية قبل
السنة يف ولد قد العجل هذا كان وملا أيام. وسبعة وشهرين سنة وعرشين إحدى
قد كان هذا «تهرقا» أن البدهي من فإنه «تهرقا»، امللك حكم من والعرشين السادسة
اللوحة وهذه شهرين. أو شهًرا تبلغ بينهما بمدة البالد حكم يف األول» «بسمتيك سبق
السنة يف العجل مات وقد املدني. التقويم سني مع تتفق امللك حكم سني أن تظهر هامة
نهاية وعند «بسمتيك». حكم من العرشين السنة يف الثاني الشهر — والعرشين الواحدة
من الثاني الشهر من والعرشين الخامس اليوم يف العجل دفن االحتفالية يوًما السبعني
العرشين السنة من االنتقال أن وبدهي امللك. هذا حكم من والعرشين الواحدة السنة
Br. A. R. IV § (راجع جديدة سنة أول يوم يف وقع قد والعرشين الواحدة السنة إىل

.(984
اللوحة: ترجمة

الحصاد الثالث الفصل من الرابع الشهر — العرشون السنة «أبيس»: تاريخ
الوجه ملك جاللة عهد يف والعرشون، الواحد اليوم عرش) الثاني (الشهر
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صعد األول» «بسمتيك جسده من «واح-أب-رع» البحري والوجه القبيل
الغرب إىل سالم يف قيد قد اإلله وهذا السماء، إىل الحي االبن «أبيس» جاللة
من الثاني الشهر — والعرشين الواحدة السنة يف الجبانة) (أي: الجميل
يف ولد قد وكان والعرشين، الخامس اليوم يف الفيضان) (فصل األول الفصل
يف «منف» يف استقبل وقد «تهرقا»، امللك حكم من والعرشين السادسة السنة
الشهر، من التاسع اليوم يف الزرع» «فصل الثاني الفصل من الرابع الشهر

أيام. وسبعة وشهرين سنة وعرشين واحًدا عمره يكون وبذلك

Chassinat (راجع بسمتيك»: بعهد الخاصة «الرسبيوم لوحات من الثانية اللوحة
اللوحة هذه (Rec. Trav. XXII. P. 20-21; Br. A. R. IV §§ 974–9; L. R. IV. P. 74
وهي ،(No. 193) «اللوفر» بمتحف اآلن محفوظة وهي بمنف «الرسبيوم» يف عليها عثر
صورة األعىل نصفها يف ويشاهد الجريي، الحجر من ومصنوعة أعالها يف مستديرة
سائًرا مثل وقد كلها»، الحياة «معطى رأسه فوق وكتب بقرنيه آتوم» «أبيس العجل
راكًعا، األرض رب الطيب اإلله «خنم-أب-رع» وامللك قربان مائدة وأمامه اليمني نحو
بقرص السماء صورة املنظر هذا وفوق منيت»، «حور واسمها زوجة امللكصورة وخلف
السنة يف ولد «أبيس» أن عىل يدل نقوش من اللوحة هذه يف جاء وما املجنح. الشمس
من والخمسني الرابعة السنة يف توج قد األول» «بسمتيك عهد من والخمسني الثالثة
عهد من «بابة» شهر من السادس اليوم عرشة السادسة السنة يف ومات امللك، هذا حكم
أشهر وسبعة سنة عرشة ست مماته وقت العجل هذا عمر وكان الثاني»، «نيكاو امللك
«نيكاو تويل قبل السنة، ونصف سنة إال عاش قد يكن لم ذلك وعىل يوًما، عرش وسبعة
وخمسني أربًعا بالضبط «بسمتيك» حكم قد يكون ذلك وعىل الحكم، مقاليد الثاني»
السنة من األخري اليوم يف يمت لم األول» «بسمتيك أن «برستد» األستاذ ويظن سنة،
سني من والخمسني الخامسة السنة أوائل يف مات بل حكمه، من والخمسني الرابعة
املضبوطة املدة لحساب البيانات لنا تقدم اللوحة هذه إن ذلك: يف يقول وهو حكمه.
ست عاش أن بعد «أبيس» العجل هذا مات فقد األول». «بسمتيك امللك حكم ملدى
السادس اليوم عرشة السادسة السنة يف يوًما، عرش وسبعة أشهر وسبعة سنة عرشة
عهد يف وقعت قد حياته معظم أن نرى ثم ومن «نيكاو»، عهد من الثاني الشهر من
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تولية عند فقط يوًما عرش وأحد أشهر وستة واحدة سنة عمره كان وقد «نيكاو»، امللك
يوًما عرش واألحد األشهر وستة األخرية السنة مع تنطبق حياته من املدة وهذه «نيكاو»،
السنة يف ولد قد «أبيس» كان ملا واآلن األول»، «بسمتيك وهو «نيكاو» سلف حياة من
السادس، الشهر من عرش التاسع اليوم يف األول» «بسمتيك عهد من والخمسني الثالثة

يأتي: ما جمع حاصل هو األول» «بسمتيك لحكم الكيل املجموع فإن

كاملة  سنة ٥٤ = يوًما ١٩ أشهر ٥ سنة ٥٢
يوًما ١١ أشهر ٦ سنة ١

يمكننا ال أنه غري السنني، من ا تامٍّ عدًدا حكم قد «بسمتيك» أن عىل يدل وهذا
تلك من الكرس وأن حكمه، سني من األخري اليوم يف مات قد «بسمتيك» أن نفرض أن
ومن «نيكاو»، خلفه عهد من األوىل السنة يف وفاته بعد حسب قد كان التامة غري السنة
أول يف يبتدئ كان والعرشين السادسة األرسة عهد يف امللك حكم سني أن جليٍّا يظهر ثم
«الرسبيوم» لوحة مضمون من النتيجة نفس إىل وصلنا وقد الجديدة. السنة من يوم

آنًفا. ذكرنا كما األول» «بسمتيك عهد من األوىل
اللوحة: نص وهاك

الفيضان) (فصل األول الفصل من — الرابع الشهر — عرشة السادسة السنة
(املسمى) املسمى حور امللك جاللة عهد يف الشهر السادسعرشمن اليوم —
الكاتب وضعه اللقب (هذا البحري والوجه القبيل الوجه ملك القلب، حكيم
املنترص، (املسمى) اإللهتني حظي امللكية) األلقاب ترتيب حيث من خطأ
ومحبوبه جسده من رع» أب «واح اآللهة، محبوب (املسمى) الذهبي حور

«أوزير». بن «أبيس» محبوب أبديٍّا عاش «نيكاو»، (املسمى)
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«أبيس» دفن
يف مكانه ليأخذ الجبانة؛ إىل سالم يف اقتيد قد اإلله هذا اإلله. هذا دفن يوم
له عمل أن بعد منف) =) األرضني لحياة التابعة الغربية الصحراء يف معبده
العجول من (لغريه سابًقا عمل قد كان كما املطهر، البيت يف يعمل ما كل

املقدسة).

«أبيس» حياة
(فصل الثاني الفصل من الثاني الشهر — والخمسني الثالثة السنة يف ولد
والوجه القبيل الوجه ملك جاللة عهد يف الشهر عرشمن التاسع اليوم الزرع)
وقد املنترص. األول» «بسمتيك (املسمى) «رع» ابن «واح-أب-رع»، البحري
من الثالث الشهر والخمسني الرابعة السنة يف «بتاح» بيت يف استقبل
السنة يف الحياة فارق وقد عرش. الثاني اليوم الفيضان) (فصل األول الفصل
اليوم الفيضان) (فصل األول الفصل من الثاني الشهر — عرشة السادسة
وسبعة أشهر وسبعة سنة عرشة ست كان حياته مدة ومجموع السادس،

يوًما. عرش

تجهيزه – «أبيس» قرب
عمل قد األبد إىل العائش «نيكاو» البحري والوجه القبيل الوجه ملك جاللة إن
مكانه له بُني فقد هذا. الفاخر آللهة ومفيد ممتاز يشء وكل التوابيت، كل
قط يوجد ولم ممتازة. بضاعة وهي عيان من الجريي الحجر من الجبانة يف
وكل الثبات وكل الحياة كل يمنح أن ألجل وذلك األزل؛ منذ ذلك مثل قبل من

األبدين. أبد «رع» مثل القلب وفرح والصحة الرسور

رشيد (13-2)

«بسمتيك» عليها مثل وجهيها، من منقوشة عمودين بني حجر قطعة عىل «رشيد» يف عثر
وهي برشيد، «آمون» معبد من مستخرجة إنها ويقال: ثريان، برءوس آلهة أمام األول
وجد وكذلك ،(Porterand Moss, vol. IV. P. 1 (راجع الربيطاني بامُلتَْحف اآلن محفوظة

.(Ibid. P. 2 (راجع الربيطاني بامُلتَْحف محفوًظا امللك لهذا البازلت من عمود ساق
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العرابة (14-2)

املدفونة»: «العرابة يف آثار بعض عىل األول» «بسمتيك للفرعون عثر

Ayrton (راجع األول» «بسمتيك للملك أنه يحتمل الجريي الحجر من رأسصغري (١)
.(Currelly and Weigall, Abydos Pl. XXVII (2) cf P. 52

عنج» نب «أوزير األول» «بسمتيك فيه مثل عتب من جزء عىل الصغري املعبد يف عثر (٢)
مع و«أزيس» وننفر» «أوزير أمام «نيتوكريس» مثلت كما و«حور»، األحياء) رب (أوزير
Porter and Moss, (راجع املرصي بامُلتَْحف محفوظ وهو املدينة حاكم حور» «بدي اسم

.(v P. 70

قفط (15-2)

أو األول» «بسمتيك أنه ويحتمل «بسمتيك»، اسم عليها حجر قطعة «قفط» يف وجدت
.(Petrie, Koptos Pl. XVII (1); cf. P. 17 (راجع «ليون» بمتحف اآلن وهي الثاني

إدفو تل (16-2)

البطاملة عهد من باب أسكفة يف األول» «بسمتيك اسم عليها نقش قطعة إدفو» «تل يف وجد
.(Alliot, Tetl Edfu (1932) P. 42–45 (P. M. V. P. 202) fig. 63-64 (راجع

الكرنك (17-2)

يأتي: ما منها نذكر الكرنك» «معبد يف باسمه نقوش عدة األول» «بسمتيك ترك

أول يف عهده يف النيل ارتفاع عىل يدالن نقشان «الكرنك» ميناء جدران عىل وجد (١)
النيل مقاييس تدوين يف امللوك عادة كانت كما عرشة، الحادية السنة ويف العارشة السنة
مقياس كذلك دون وقد هذا ،(Legrain, A. Z. XXXIV. P. 116, 117 (راجع عهدهم يف
Ibid. (راجع امليناء نفس عىل حكمه من عرشة والتاسعة عرشة السابعة السنتني يف النيل

.(P. 117
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نقشت .(A. S. XXIV. P. 85 (راجع بالكرنك «موتنو» معبد ويف «موتنو»: معبد (٢)
كما الشمال، جهة من الكرنك عرش عىل «نيتوكريس» وابنته األول» «بسمتيك طغراءات

و«إبريز». الثاني» و«بسمتيك «نيكاو» طغراءات نقشت
(راجع األول» «بسمتيك باسم «خنسو» معبد يف الصخر نقشعىل وجد الكرنك ويف (٣)

.(Prisse, Monuments 35, 4; Wiedemann Gesch. P. 619
نقش الربيطاني بامُلتَْحف محفوظ تمثال من جزء األول» «بسمتيك للملك ووجد (٤)
Guide Maspero. (راجع رع» أب «واح الخريات فاعل األرضني، رب الطيب اإلله عليه:

.(P. 222 No 801
العارشة) البوابة (أي: محب» «حور امللك بوابة عىل يشاهد «آمون» معبد ويف (٥)
آخر ملك اسم مكان كتب قد امللك هذا اسم أن لوحظ وقد األول»، «بسمتيك امللك طغراء

.(A. S. XI 4. P. 14-15 (راجع بدقة محوه بعد
مع «موت» اإللهة معبد يف حجر قطعة عىل منقوًشا امللك هذا اسم وجد وكذلك (٦)

.(Benson and Gourlay, Pls. XX-XXII. PP. 370 (راجع آخرين ملوك
محفوظة وهي «الكرنك»، معبد يف قلب صورة يف آنية عىل كذلك امللك لهذا عثر (٧)
اآلنية هذه من األعىل الجزء نقش وقد .(Rec. Trav. XIV. P. 38 (راجع املرصي بامُلتَْحف
اإلله «بسمتيك» للملك ديني دعاء صيغة األسفل الجزء وعىل اآللهة، بعض وأسماء صور

أبديٍّا. عاش «بسمتيك» رع ابن رع» أب «واح الطيب
Rec. (راجع األول» «بسمتيك اسم عليها الربنز من قطعة «فينا» متحف يف ويوجد (٨)
«بسمتيك امللك اسم عليها كتب التي الربنز ألواح إن «برتي»: ويقول ،(Trav. IX P. 53
Petrie,) «الكرنك» يف كذلك عليها عثر و«القاهرة» «فينا» بمتحفي املحفوظة وهي األول»،

.(Hist. III. P. 326

«هابو» مدينة (18-2)

طوله األسود البازلت من مصنوع «أوزير» لإلله فخم تمثال «هابو» مدينة يف وجد (١)
«نيتوكريس» وابنته األول» «بسمتيك امللك عهد من متن قاعدته عىل نقش وقد مرتًا، ١٫٥٥
كل يف ومناقبه هو ألقابه «أوزير» فيه يذكر متن نقش التمثال ظهر وعىل اإللهية، املتعبدة

.(Rec. Trav. XVII. P. 118 (راجع القطر جهات
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ومعه عمود عىل األول» «بسمتيك امللك باسم نقوش املعبد هذا يف وجدت وكذلك (٢)
Champ. Notices Desc. 1, 229; and L. D. Texte III, P. (راجع «نيتوكريس» ابنته

.(157

األوَّل» عرص«بسمتيك رجال (3)

وخلفوا البالد، يف عظيم شأن لهم كان شخصيات عدة األول» «بسمتيك عرصامللك يف ظهر
منهم بالذكر ونخص امللك. هذا عرص عن اليشء بعض النقاب تكشف آثار عدة وراءهم

يأتي: من قبل من ذكره جاء من غري

تفنخت33 سمتاوى (1-3)

شئون يف خطري شأن صاحب كان أنه عىل العظيم املوظف لهذا عليها عثر التي اآلثار تدل
عنها. وتحدث «داريس» األثري منها كثريًا جمع وقد األول». «بسمتيك امللك عهد يف امللك
صورتها من يفهم األسود الجرانيت من تمثال قاعدة عىل له عثر املدينة» «أهناسيا ففي
يبَق لم أنه غري صغريًا، محرابًا أمامه وممسًكا راكًعا، مثل قد فوقها كان الذي التمثال أن
يبَق ولم حولها يدوران متقابالن متنان القاعدة عىل نقش وقد الركبتان، إال التمثال من

يأتي: ما إال منهما

نصيب له ليكون املدينة»؛ «أهناسيا واإللهة «باستت» لإللهة امللك يقدمه قربان
الجنوب» عىل و«املرشف والحاكم األمري القربان، مائدة عىل يظهر ما كل من

امللك. بن تفنخت» «سمتاوى (املسمى)

بداية يف ا هامٍّ دوًرا لعبت بشخصية خاص يقول كما ألنه األثر؛ هذا «داريس» ذكر وقد
.(A. S. XVIII P. 121 (راجع الساوي العهد

من مصنوع كذلك وهو رأسه، فقد األمري هذا لنفس تمثال يوجد املرصي امُلتَْحف ويف
بعض بهيئة األرض عىل قاعًدا مثل وقد سنتيمرتًا. ٤٥ ارتفاعه ويبلغ األسود الجرانيت

.Porter and Moss, vol, IV P, P. 46, 71, 119, 121; A., S., Tom. XVIII P. 29 راجع 33
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ونقش العارش). الجزء (راجع قبل من ذلك شاهدنا كما العرصالكويش، من التي التماثيل
التايل: املتن القاعدة حول

كل ليعطوا «نيت»؛ اإللهة معبد يف الذين واإللهات لآللهة امللك يقدمه قربان
يف والحاكم الوراثي األمري روح قربانهم مائدة عىل يظهر ما كل من طاهر يشء

تفنخت». «سمتاوى (املسمى) أماكنه كل

للقاعدة: العلوي الوجه عىل ونقش

عىل املرشف والحاكم الوراثي واألمري قلبه، سويداء يف الحقيقي «خادمه
تفنخت». «سمتاوى امللكي» األسطول

األول»، «بسمتيك رع» «ابن اليرسى: وعىل لقبه، اليمنى كتفه عىل منقوًشا ونجد هذا
اسم أن غري موحدة، ليست السابقني األثرين هذين عىل املنقوشة األلقاب أن ونلحظ
عىل وذلك مختلفني، شخصني نعدهما أن علينا الصعب من يجعل مما ا جدٍّ نادر صاحبها
الحجر». «صا «سايس» يف والثاني املدينة»، «أهناسيا يف وجد منهما واحًدا أن من الرغم
العظيم، الرجل لهذا األول» «بسمتيك منحها هدية عمل األخري التمثال أن املحتمل ومن
«نيتوكريس» لوحة عىل الكالم عند عنها تحدثنا التي امليمونة الرحلة أتم أن بعد وذلك
«بيعنخي»، ابنة «آلمون» اإللهية املتعبدة «شبنوبت» تبنتها التي وهي «بسمتيك»، ابنة
األول». «بسمتيك ابنة عليها) فرضت أصح بعبارة (أو «نيتوكريس» انتخبت قد واألخرية
الجنوب عاصمة إىل تذهب أن البحري الوجه تسكن كانت التي «نيتوكريس» عىل كان وقد
أهمية ذات ابنته رحلة تكون أن «بسمتيك» أراد وملا اإللهيات. املتعبدات مقر «طيبة»
«نيتوكريس» رحلة نقوش لنا وصفت وقد فائقة. وعظمة بالغة بأبهة نفذها سياسية
الثامن يف وذلك والدها، عهد من التاسعة بالسنة مؤرخة لنا تركتها التي لوحتها يف هذه
محملة سفن عدة من مؤلًفا النيل يف يسري موكبها وكان «توت». شهر من والعرشين

الدولة. موظفي أعظم األمرية يصحب وكان «طيبة»، ملعابد بالهدايا
مقاطعة وحاكم الوحيد» «السمري هو سالم يف وصل الذي البعثة رئيس وكان
وهو تفنخت»، «سمتاوى (املسمى) العظيم والرئيس الجيش وقائد املدينة»، «أهناسيا
نقش يف املظفرة الرحلة هذه ذكر جاء وقد هذا هنا. عنه تحدثنا الذي التمثال صاحب
أحجار قطع بعض إال منه يَبَْق لم أنه غري موت)، (معبد «الكرنك» معبد جدران عىل دون
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بالكرنك، «موت» معبد يف بها قامت التي الحفر أعمال أثناء يف «بنسون» مس عنها كشفت
سلسلة هناك تكون أن ينبغي أنه والواقع القاهرة. بمتحف اآلن محفوظة األحجار وهذه
إحدى عىل بوضوح فنشاهد «طيبة». إىل األمرية هذه وصول قصة لتفسري النقوش من
Benson, Temple (راجع بالكرنك الكبري املعبد مرىس أمام راسية األوىل السفينة القطع
النيل، ارتفاع مقاييس عليه نقشت الذي املرىس وهو ،(of Mut, Pl. XXII fig. 5. P. 258
يذكرنا وهذا اللوحة، عىل رسم الذي «بولهول» وتمثال الصغرية باملسلة معرفته ويمكن
بجوارها يوجد أن املحتمل من كان التي وهي الثاني»، «سيتي أقامها التي الصغرية باملسلة
«شارع إىل الصورة بهذه اإلشارة بذلك قصد قد كان إذا إال اللهم صغري، «بولهول» تمثال
التابعة الكبرية السفينة بأنها الكبرية السفن إحدى عرفت وقد للمعبد. املؤدي الكباش»
األسطول وقائد املدينة»، «أهناسيا ورئيسجيش والحاكم «األمري عليها: نقش لسايسوقد
نسق عىل بنيت حجًما أصغر سفن سلسة تأتي السفينة هذه وبعد تفنخت»، «سمتاوى
سميث واألوىل ذراًعا. ١٥ وعرضها ذراًعا ٤٥ طولها كان منها واحدة كل ألن وذلك واحد؛
حكم إىل تاريخها يرجع النقوش هذه بأن يوحي األخري االسم وهذا بيعنخي»، امللك «ناقلة
تمثل سبق فيما ذكرناها التي والقطعة الواقع. يخالف ذلك ولكن «بيعنخي»، الفاتح امللك
إىل حملة هنا املوضوع وليس «الكرنك»، إىل معها مهر من تحمله وما األمرية وصول لنا
التحدث عند (Br. A. R. IV. P. 483 (راجع «برستد» ذلك لنا ذكر كما «السودان» بالد
عهد يف ظهر قد الوظيفة ونفس االسم بنفس أهناسيا إن يقول: إذ «نيتوكريس» لوحة عن
بعد جاءت «بسمتيك» حكم من التاسعة السنة كانت وملا «طيبة»، فتح بعد «بيعنخي»
يحتمل بل موحدين، ليسا الرجلني فإن «بيعنخي»، حكم من سنة وسبعني خمس حوايل

واالبن. األب أنهما
وذلك مقنًعا ليس التمييز هذا إن :(A. S. XVIII P. 32 note 2) «درايس» ويقول
و«بهجوتا»، «نجول» االسمني تحمالن سفينتان توجد للنقل األخرى السفن بني من أنه
أو كوشيان هما فهل أجنبيني أمريين اسمي يكونا أن مظهرهما حسب عىل وينبغي
وأمراء «بسمتيك»، أرسلها قد كان السفن هذه ألن وذلك الثاني؛ للرأي أميل وإني لوبيان؟
هذا يف األخرى األسماء وبني بينهما تشابه يوجد وكذلك لوبيني أمراء يعدون «سايس»
من كاهن اسم وهو «بدجويهت» وكذلك ملك، اسم وهو «هجل» مثل لوبية تعد العرصالتي
«جريفث» األستاذ كتب وقد هذا «القاهرة». بمتحف تمثال عىل وجد وقد الساوي، العرص
أوردناه الذي عن يختلف وهو هنا ذكرها جاء التي «بيعنخي»، امللك سفينة عن تفسريًا
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الحفائر يف «برتي» األثري ووجد هذا (Griffith, Ryland Pap. III. P. 73-74 (راجع
اإلله معبد يف تمثال ساق (Ehnasya, PI. XXVII, fig. 4) املدينة» «أهناسيا يف بها قام التي
«سمتاوى األرض) سفن (رئيس يحتمل يكون أن لقب من جزء عليه نُِقَش «حرشف»
بصدده. نحن الذي تفنخت» «سمتاوى يمثل كان التمثال هذا أن الجائز ومن تفنخت».
الربكة» «وجه شارع يف «شبيجللربج» األثري رأى ١٩٠٥ عام يف أنه سبق ما إىل يضاف
يحتمل آلهة محراب وأمامه الجريي، الحجر من مصنوع راكع تمثال من قطعة بالقاهرة
«بسمتيك» امللك يأتي: ما املحراب لهذا األيمن العمود عىل نقش وقد «أزيس». اإللهة أنها
تفنخت» «سمتاوى الجنوب وحاكم املقرب واألمري «العرابة»، يف القاطنة «أزيس» محبوب
يأتي: ما التمثال هذا عىل نقش وكذلك ظهره. من امللكية االبنة عملته أسفله: يف ونقش

«حرشف» اإلله كهنة املرشفعىل (٢) تفنخت». «سمتاوى … امللك محبوبة (١)
… الوحيد والسمري والحاكم الوراثي األمري (٣) تفنخت». «سمتاوى (املسمى)

شجرة لنا يقدم ال آثار من العظيم لهذا وجد ما أن ونلحظ ،(A. Z. 53. P. 112 (راجع
:(Ibid. P. 33) «داريس» ويقول ملكية. ساللة من أنه نقوشه من عرفنا قد كنا وإن نسبه،
أن والظاهر املدينة»، «أهناسيا ملوك األمراء بأولئك نسبه يتصل أن املحتمل من كان إنه
«حرشف» لإلله الذهبصنعه من تمثال عىل له عثر الذي باست» «بدي أواخرهم من واحًدا
Petrie? Ihnasya Frontes (راجع «برتي» عليه عثر املدينة» «أهناسيا ملدينة األعظم اإلله

.(Piece
وذلك العهد، هذا يف شائًعا كان تفنخت» «سمتاوى اسم أن باملالحظة جدير هو ومما
الكويش، العهد مرصيف تاريخ يف ا هامٍّ دوًرا لعب الذي العظيم األمري «تفنخت» باسم تيمنًا

«بتييس». ظالمة قصة عن الكالم سياق يف العظيم هذا عن التحدث إىل وسنعود

«بتييس» ظالمة (أ)

بالعهد تؤرخ قصة عن الحديث إىل الحال بطبيعة يجذبنا تفنخت» «سمتاوى عن والحديث
وبخاصة الساوي، العهد إىل يرجع حوادثها معظم فإن ذلك من الرغم عىل ولكن الفاريس،
القصة يف جاء قد أنه ذلك إىل يضاف حكومته، رجال وكبار األول» «بسمتيك امللك عهد يف
حتى كشفت مما أخرى نقوش يف ذكرهم يأِت لم الفرعون هذا عرص رجال بعض ذكر
األول» «بسمتيك امللك غري الساوية األرسة ملوك عن إشارات بعض جاءت وكذلك اآلن،
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ملخًصا هنا وسنورد خاطفة. بصورة ولكن و«إبريز»، و«أمسيس» الثاني» «بسمتيك مثل
الحالتني يف وبخاصة األول»، «بسمتيك عهد يف أهمية من لها ملا القصة لهذه ترجمة ثم
القصة هذه أن إىل هنا نشري أن ويجب البالد. تاريخ من الفرتة هذه يف والدينية االجتماعية
نرى فإنا ذلك ومع كاتبها، خيال نسج من جاءت أشياء عىل تحتوي القصص من كغريها
مثيلتها نجد أن قل الفرتة، هذه يف البالد أحوال عن مجيدة صفحة سطورها بني من
امللك عهد إىل األصل يف حوادثها ترجع والقصة العهد. هذا عن اآلن حتى إلينا وصل مما
هذه أن هنا إليه اإلشارة تجدر ومما بردية، عىل كتبت ظالمة وهي الفرس، ملك «دارا»
طولها ويبلغ أهمها تعد ولكنها «الحيبة»، يف عليها عثر أوراق عدة ضمن كانت الربدية
وخمسة اإلضمامة وجه كل كتابتها وشغلت بخطصغري كتبت وقد املرت، وربع أمتار أربعة

«ريدر».34 ترجمها كما عليها وعلق «جرفث»، األثري ترجمها وقد ظهرها، أسداس
يأتي: ما الطويلة الربدية هذه أقسام وأهم

عاهل «دارا» عهد من بعدها وما التاسعة السنة حوادث بذكر الورقة تبتدئ (أ)
اآلالم وعن (الحيبة)،35 «توزوي» خراب أسباب عن زمنية غري حقائق فقصت «الفرس»،
به قام غادر هجوم من ذلك يتبع وما وسجنه، القصة صاحب «بتييس» قاساها التي
وتكلم حمايته، إليه وطلبه وقتئذ «الشطربة» أو للحاكم له حدث مما تظلمه ثم الكهنة،
الحالية)، (الحيبة «توزوي» بلدته إىل بعودته األمر ينتهي ثم منه. انتقاًما بيته حرق عن
بسالمته له األمر أويل تعهد رشط عىل ولكن عام، من أكثر عنها غاب أن بعد وذلك
يلتفت لن أنه كما به، حاقت التي الخسائر له تعوض أال عليه اشرتطوا أنهم غري وحمايته،

«توزوي». معبد يف أجداده عن ورثها أنه ادعى التي الحقوق من حق أي إىل

Grifith, Catalogue of The Demotic Papyri in the John. Ryland Library vol III راجع: 34

.P. 60 ff; G. Roeder, Altagyptische Erzahlungen und Màrchen P. 282
بوجه مسكونة كانت (الحيبة) توزوي بلدة أن عىل جرفث األستاذ وضعه الذي املستفيض البحث يدل 35
املدينة هذه يف كان الذي واملعبد الخرائب. قبالة النيل يف جزيرة عىل وتقع ،٢٦ األرسة عهد يف بكهنة عام
ترجع القصة أن غري اآلن. حتى باقية دمنه بعض تزال وال «بتييس» قصة حوله تدور الذي املحور وهو
لإلله املعبد أهدى قد كان األول سيتي أن والظاهر األول»، و«أورسكون األول» «سيتي للملكني غالبها يف
منه تبقى وما املعبد هذا كمال أحمد األثري لنا وصف وقد فلسطني، يف حروبه يف انتصاراته بعد آمون

.(A. S. II. 85, 154 (راجع عرصنا حتى
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أعده وقد الورقة، صلب يف إليه أشري بيان هو الربدية هذه من الثاني والجزء (ب)
السنة يف بدأت قد كانت «توزوي» ببلدة أرسته عالقة أن كيف له ليظهر للحاكم «بتييس»
بالتطويل العالقة هذه تاريخ البيان هذا يف قص وقد األول»، «بسمتيك حكم من الرابعة
الحياة عن رائعة صفحة أمامنا وضع مما «قمبيز»؛ امللك حكم من الرابعة السنة حتى
استمر املحتمل هو كما األصيل التقرير كان وإذا البالد. تاريخ من الفرتة تلك يف الدينية
من الجزء هذا فإن الفاريس، «دارا» امللك حكم من التاسعة السنة حتى القصة رسد يف
وثائق البيان هذا نهاية يف أضيف وقد (١) الجزء وكمله محله حل ألنه حذف؛ قد القصة

وهي: أخرى
عرش الرابعة بالسنتني مؤرخني بالهريوغليفية لنقشني الهرياطيقي بالخط نسخ (ج)
عن يتحدث منهما وكل التوايل. عىل األول» «بسمتيك الفرعون حكم من والثالثني والرابعة
املوظفني ألقاب يف هامة تفسريات مع ولكن موحدة، بألفاظ املعبد رضيبة عبء تخفيف
«توزوي». بلدة يف وكيله و«بتييس» السفن رئيس «بتييس» وهما فيهما، ظهرا اللذين
وقد الظالمة، مقدم «بتييس» جد األول» «بتييس هو الظالمة يف جاء ما حسب عىل واألخري
حق يثبت ما عىل القضاء ألجل الكهنة؛ بيد قصد سوء عن الثانية اللوحة نقوش محيت

«توزوي». معبد يف األول «بتييس»
نقشت قد وكانت املشوهة. اللوحة من اقرتب عندما «آمون» بها أوحى أغان نسخ (د)
نزاع وال وعزة. كرم بكل عنهم وصفح «بتييس»، أرسة عىل الكهنة به قام فظيع هجوم بعد
الثالث»، «بتييس قصها رواية كان بحذافريه املتن هذا أن الربدية مطلع من يفهم أنه يف
ظالمة يف يستعملها أن ألجل املوظفني كبار من آخر ملوظف أو للحاكم أعدها قد وأنه
الرض. أصابه الشخصالذي إرضاء يف أخفقت قد القديمة الظالمة نتائج ألن وذلك جديدة؛

لقب عليه يطلق كان «بتييس» به اتصل شخص أهم أن الربدية هذه يف ويلحظ
وحده به إليه أشري الذي اللقب هذا ومعنى قراءة أن غري الرتجمة، يف ورد كما «الحاكم»،
امللك، عاصمة «منف» كان مقره أن الكالم سياق من ونعلم معروفني. غري األصل يف
واحًدا يكون أن يمكن ال فإنه حال أية وعىل نفسه، «الشطربة» كان أنه املحتمل ومن
و«سيد «الحاكم» ذكر قد الورقة فقرات من فقرة يف أنه ويلحظ هذا أتباعه. الرؤساء من
العظيم» «امللك هو أنه األرجح ولكن «الشطربة»، هو األخري أن املحتمل ومن مًعا، مرص»
فإنه ذلك وعىل القصة، من األوىل األطوار يف الحاكم يظهر ولم الفرس) ملك (أي: نفسه
أعاد التي الفارسية، الدولة إلدارة — الشطربة مع الحال هي كما — تبًعا يكون أن يمكن

تنفيذها. عىل بنفسه وقام الفرس ملك «دارا» تنظيمها
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تكشف أنها ترجمتها من وسنرى «بتييس»، علينا قصها التي الظالمة هيكل هو هذا
من األخري العرص يف املرصيني قدماء لنا خلفها التي الصفحات أروع من صفحة عن لنا
الباحث يمكن فيها جاء وما الربدية هذه أمثال من أنه والواقع الربدي. عىل مدونة تاريخهم
لنا تصور وأخبار مآٍس من فيها كان وما الشعب، حياة صميم إىل ينفذ مرصأن تاريخ يف
أمة تاريخ من صفحة أيدينا بني الذي املتن يف وسنشاهد معانيها. بأجىل االجتماعية الحياة
أخالق، وانحطاط ورشوة فساد من فيها يجري كان ما بسبب األفول؛ نحو سائرة كانت
معابد يدنسون جعلهم مما املال حب عىل التكالب من الدين رجال إليه وصل ما وبخاصة
«أوروبا» يف الوسطى القرون بعهد يذكرنا وهذا والنهب، والسلب القتل بجرائم اآللهة أكرب
عىل الربدية لهذه ترجمة نقدم أن وسنحاول بالدنا. يف القريب املايض يف الفساد وعهد
فإن حال أية وعىل اآلن. حتى حلها إىل يُتوصل لم لغوية صعوبات من فيها مما الرغم
جرفث لألستاذ الرتجمة هذه يف الفضل ويرجع واضح، ظاهر فيها جاء ملا العام املعنى
بالكاهن حل بما الخاص القسم برتجمة وسنبدأ املتن، هذا معميات معظم حل الذي
ظالمته، عن وسنتحدث «دارا»، امللك حكم من التاسعة السنة يف املتظلم الثالث» «بتييس

النص: وهناك «توزوي»: بلدة إىل أخريًا عودته ثم

حياته36 يمد آمون ليت آه
«دارا»37 الفرعون عهد يف (برمودة)» «بامنحوتب شهر التاسعة، السنة يف
(توزوي) إىل القبيل) (الوجه «بتورس»39 من «بتحارمبي» بن «أحمس»38 أتى

يختلف كان املخاطب اإلله أن هنا ويلحظ الوثائق. يف الرؤساء بها يخاطب تحية كانت العبارة هذه 36

«توزوي». بلدة إله «آمون» هو هنا املقصود واإلله املكان، إله حسب عىل
٥٢٢ق.م قمبيز حكم من الرابعة السنة هو (ب) الوثيقة يف تاريخ وأحدث .٥١٢ سنة يوليه أي: 37
لدينا وليس سنتني، أو سنة خالل يف حدث كلها أن يحتمل (أ) الوثيقة هذه ىف قصت التي والتفاصيل

هذا. غري محدد تاريخ
يف جاء الذي «حور» كاهن «أحمس» إىل ينسب أن ويمكن الكالم، سياق يف هذا «أحمس» ثانية يظهر 38

.(٥ / ٤) ،(٤ / ١٦)
منذ العليا»، و«مرص الوسطى» «مرص بني تمييز هناك كان أنه والظاهر الجنوبية. األرض «برتوس» 39

جنوب «مرص» كل كانت الرسمية الوجهة من ولكن الشعبية، اآلراء يف األقل عىل هذا وكان العهود أقدم
.(٥ / ١٤) الورقة هذه يف جاء ما حسب عىل «بتورس» من جزءًا تعد «منف»
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مدير (لشن ليشوني كان الذي «ينجارو» بن «زوبستفعنخ» وحدث (الحيبة)،
يل تمنح كانت أنحصتي40 آلمون. اإلدارية) الوجهة من ولكن كاهن، وهو املعبد
«توزوي». آلمون كاهنًا «الحاكم» أصبح أن منذ سنويٍّا (الحيبة) «توزوي». يف
بحياة اإلداري: املعبد مدير وهو «ينجارو» ابن (٤) «زوبستفعنخ» له فقال
أننا من الرغم عىل أنه تأمل هنا يثوي الذي «آمون» وبحياة الناجح، نفسك
صندوق يف فضة توجد وال «آمون» مخزن يف غلة توجد ال فإنه «برمودة»، يف
(٦) … ال رضيبة لتعطى بفائدة (؟) الفضة من» سلفية «عن والبحث املعبد،

(فصاعًدا). اآلن من سنفعله الذي اليشء هو
فإنه البلدة، هذه يف (؟) أيديهم يف األغالل وضعت الذين الرجال عن أما
يف يوضعوا (لم غريهم البلدة هذه يف رجال كان إذا (٧) واجبنا من ليس
عن ليجيبني أسأله أن يمكنني الذي منهم من «أحمس»: له فقال السجن)،
اإلداري: املعبد مدير «زوبستفعنخ» له فقال البلدة؟ بها خربت التي الكيفية

هذه بها خربت التي الكيفية عن يخربك أن (٩) مقدوره يف رجل يوجد ال
سيقول الذي هو وأنه (١٠) املعبد، كاتب «إسمتو» بن «بتييس» إال البلدة،

الصدق.
(١١) الطريقة عن أرجوك، خربني، يل: وقال بدعوتي «أحمس» أمر وقد
… تجعل أن ألجل فاتح أنت ما ذلك هل له: فقلت املدينة، هذه بها خربت التي
أقل)، يكون جوابه فإن أكثر سؤاله كان كلما أي: الباب؟ يغلق أن ألجل (أي:
أصابت التي األشياء عن أخربك أن مقدوري يف يكون ولن … (١٢) نفيس فأنا
من أكثر البلدة تخرب (١٣) الذي أنت إنك قال: «أحمس» ولكن البلدة. هذه
سفينته يف بوضعي أمر ثم لحراستي رجاًال وضع وقد يخربونها، الذين الرجال
يسبب قد إذ مسن، رجل ألنك رضبك؛ عن أحجمت ولقد للحاكم. سآخذك قائًال:
أن اآلن حتى تريد أال يل: قال «أهناسيا» إىل «أحمس» وصل وعندما موتك. ذلك
يكون ليت آه له: قلت ولكن «توزوي»؟ بها رضبت التي الكيفية عن تخربني
وأحدثه «توزوي»41 … إن (؟) الحقيقة وأعلم الحاكم إىل أصل أن قدرتي يف

حصة. مائة مقسًما كان «توزي» ملعبد الخاص الوقف ضياغ من الدخل أن (١٣ / ٧) من نعرف 40
فقط. الحاكم أمام البلدة خراب عن سيتكلم أنه قصد ربما 41
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عىل سرتغم (١٨) يل: قال «أحمس» ولكن «توزوي». يف وقع قد كان يشء بكل
قائًال: لحراستي رجلني خصص وقد وزن. صاحب رجًال لست ألنك يل؛ قولها

«توزوي». يف حدث قد يشء كل أقول أن (١٩) إىل الضح يف يمكث دعاه
من إضمامة بإعطائي مر له: وقلت الضح يف كبريًا نصيبًا قاسيت وقد
بردي إضمامة «أحمس» وأعطاني حدث. الذي اليشء لك أكتب حتى الربدي
وصاح الربدية «أحمس» فقرأ «توزوي»، لخراب عمل قد وكان يشء، كل وكتبت
أنا فقلت: ،(٣) حق عىل أنك حقيقة علمت لقد «برع» بحياة يل: قائًال عاليًا
وبعد سيقتلونني. الكهنة وهؤالء يل، حدثت التي األشياء لك قلت لقد تأمل
بإحضارها وأمر رجل إىل وسلمها ،(٤) معه أختمها وجعلني الربدية ختم ذلك
يف «أحمس» مكث وقد مرص). حاكم (أي: الحاكم فيه كان الذي املكان إىل
إال تمِض ولم «توزوي». إىل فأتيت رصفني وقد عمله، إنهائه خالل «أهناسيا»
وأحرض «توزوي» إىل (٦) آمن» عو «بفتو بن «بكويب» أتى حتى قالئل أيام
وعىل ابني وعىل عيل فقبض الكهنة. إىل أكتبها «أحمس» جعلني التي الربدية
عزل وقد املعبد. مكان يف وحبسنا الحرس لبعض سلمنا وقد يل. إخوة أربعة
املعبد (مدير ليشوني وظيفة من «ينحارو» بن «وزوبستفعنخ» (٨) «بكويب»
كنا الذي املكان عىل قفل بوضع أمر كما السجن، يف بوضعه وأمر اإلداري)
«بشو»42 عيد يف أمشري ١٣ ويف يخلفه. «بتحابي» بن «ينحارو» وجعل فيه
الحراس رشب وقد الجعة،43 يرشب «توزوي» يف واحد كل كان الحرارة؟) (عيد
بن «زوبستفعنخ» هرب وعندئذ النوم. عليهم وغلب يحرسوننا كانوا الذين
هرب ذلك وعىل «زوبستفعنخ»، يجدوا لم الحراس استيقظ وعندما «بتحارو»،
رئيس «بتحابي» بن «ينحارو» سمع وعندما يحرسوننا. كانوا الذين الحراس

«شو»). اإلله عيد أو الحرارة (عيد معروف غري عيد 42

أن والواقع وليمة؛ إقامة يعني الورقة هذه يف املناسبات من وغريها املناسبة هذه يف الجعة رشب 43

كان الذي العيد ففي ،(Herod. II. 77. (راجع العهود أقدم منذ مرص يف القومي الرشاب كانت الجعة
يقول: الذي «هردوت» يف جاء ما حسب عىل العيد هذا مظاهر أهم من الرشاب كان بسطة» «تل يف يقام
هنا إليه اإلشارة يجدر ومما ،(Herod. II. 69 (راجع املسكر من هائلة كميات يرشبون كانوا الناس إن
التقويم يف بَئُونة ١٦) يونيه من العارش يف السنة يف يقع (بوبسطة) عيد يجعل «بروكش» األثري أن

.(Thesaurus Brugsch, P. 359, 388. L. 15 (راجع اإلسكندري)
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وقتلوني علينا فأتوا (؟) بعصيهم إخوته مع املعبد إىل أتى بذلك اإلداري املعبد
برج إىل (١٤) وحملونا ماتوا إنهم قائلني: رضبنا عن سكتوا وعندئذ رضبًا،
هدمه عىل عازمون وهم (١٥) فيه بنا وألقوا املعبد، بوابة من بالقرب قديم
أتى قد الذي هو نفسه) املتظلم ابن أنه (يجوز «بتييس» ابن ولكن … علينا
وضح أناسيف (١٦) قتل وشك عىل الذين أنتم إنكم قائًال: عاٍل بصوت صارًخا
(١٧) وسيصل (الحاكم)، إىل سيصل تفعلونه الذي اليشء هذا إن (؟) النهار

(كمي). مرص سيد إىل
برًجا سنهدم «إننا تقولون: ثم كهنة ستة هم تقتلونهم الذين هؤالء إن
عنهم يسمعون وعندما للحاكم، عنهم خربًا أرسل أن إال يمكنني وال عليهم.»
ولن ذلك، بسبب (؟) لتوزوي الخراب الخراب (؟) قائلني: سيقتلونكم فإنهم
وأخرجونا (؟) مهذب رجل إليها يأوي مدينة تظل أن (؟) مقدورها يف يكون
مسن رجل بينهم يكن لم أنه اتفق (واآلن) املعبد. واجهة إىل وحملونا الربج من
مر وقد حدث. قد األرض يف (٣ / ١) شيئًا أعرف ولم قلبي هبط وقد غريي.
بحميل وأمروا الحياة.» قيد عىل يميضساعة لن «بتييس» «إن قائلني: بخاطرهم
وأمضيت فيها. كنت التي األرض يف شيئًا أعلم ال أيام أربعة وأمضيت بيتي إىل
ذهبت ثم عيل. وقع الذي الرضب يشفى أن قبل األطباء أيدي تحت أشهر ثالثة
أشهر سبعة وأمضيت «منف» إىل وأتيت (٤) ليًال، شحن سفينة سطح عىل
كل أمر قد امن» عو «بفتو بن «بكويب» كان حني يف وحاشيته للحاكم متظلًما
«سمتاوى علينا تعرف حال أية وعىل الحاكم. إىل يصل تجعلوه ال قائًال: رجل
أمام أمثل فجعلني يل حدثت التي باألشياء فأخربته (٦) «خوننفر». بن تفنخت»
وعندما يحرضوا، لم ولكنهم (٧) مرات، أربع بإحضارهم الحاكم وأمر الحاكم.
واحد كل يجلد أن هو عليهم وقع الذي العقاب كان الخامسة املرة يف حرضوا
تفنخت» «سمتاوى إىل فذهبوا رساحهم، يطلق ثم بالسوط،44 جلدة خمسني
فيكون الثالثة، وأبناءك وأخاك أنت حصة سنمنحك إننا قائلني: «خوننفر» بن
بالحصص براءة لك نعمل أن ألجل بردية بإحضار مر خمسحصص. املجموع
براءة وعملت الربدي، من إضمامة بإحضار تفنخت» «سمتاو فأمر الخمس.

درة. أو مقرعة أو كرباج 44
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بقاء يبقى ليته آه قائًال: الحاكم أمام تفنخت» «سمتاو وذهب بخمسحصص.
وقضيتهم عقاب عليهم يوقع أن الحاكم أمر قد الكهنة هؤالء إن انظر «برع».
يرحلوا. دعهم قائًال: يعلن الحاكم جعل وقد يرصفهم الحاكم دع هنا. خارسة
تفنخت»، «سمتاوى مع املساء يف الحاكم أمام مثلت أنني اتفق (واآلن)
ملك كانت «توزوي» صاحب «آمون» كاهن حصة إن الحاكم، أمام فتكلمت
وعىل «توزوي»، أصحاب آلهة عرش الستة كاهن حصة إىل باإلضافة والدي45
أرض إىل ذهب والدي (١٦) (ولكن؟) باسمهم حصة عرشة ست أعطوه ذلك
«آمون» (؟) باقة مصاحبًا رع» أب «نفر «بسمتيك»46 الفرعون من «خارو»
«أهناسيا» (حاكم) (؟) «حارخبي» بن زو» «حار إىل الكهنة ذهب (وعندئذ)
الفرعون ملك حصة هي «توزوي» صاحب «آمون» كاهن حصة إن قائلني:
وتأمل «أهناسيا». يف كان (ووالده) آلمون كاهن عليها استوىل (ولكن؟) ،(١٨)
«خارو» أرض إىل ذهب قد أنه تأمل (١٩) اآلن حتى عليها مستوٍل ابنه ابن أن
له نكتب حتى يأِت «حاروز» بن «بتحانويف» ابنك دع الفرعون، مع (سوريا)
إىل ابنه «بتاحنويف» فأرسل «توزوي»، صاحب «آمون» حصة عن (٢٠) تنازًال

«آمون». كاهن حصة عن تنازًال له وكتبوا «توزوي»،
الكهنة طوائف بني وقسموها حصة، عرشة الست الكهنة وأخذ (٤ / ١)
الحوادث هذه إن الحاكم: يل فقال حصص. أربع طائفة كل نصيب كان وقد
يعطك تفنخت» «سمتاوى ودع أرجوك بيتك إىل اعمد .(٢) عديدة ترسدها التي
كانت الذي الوقت منذ آلبائك (٣) حدث قد يشء كل فيها واكتب بردي إضمامة
هذه وكذلك والدك، من بها أخذت التي الطريقة اكتب ملكهم. الحصة هذه فيه
اآلن. حتى الحني ذلك من لك وقعت التي األحداث واكتب األخرى، الحصص
أخذت التايل اليوم ويف بعد). ستأتي التي ب الوثيقة يف سنجده ما هو (وهذا
األشياء أكتب كنت أن ذلك أثناء يف حدث أنه واتفق يدي، يف (٥) بردي إضمامة
فيه كنت الذي البيت مدخل إىل الكهنة فجاء أكتبها، أن الحاكم أخربني التي
بحياة بسببك؟ برضبنا أمر قد الحاكم أن بخاطرك مر هل «بتييس» قائلني:

املتظلم. جد الثاني بتييس أي: جده 45

الثاني. بسمتيك 46
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ولم (؟) مرة إلينا أرسل ألنه برضبنا أمر بل بسببك؛ برضبنا يأمر لم إنه «برع»
(هكذا)، فعًال حدث قد (٨) ذلك إن «بتاح» بحياة قائًال: إليهم فتحدث نحرض،
أن أعرف لم ألني بسببي؛ عليكم سيوقعه الذي العقاب ترون سوف وأنكم

يرصفهم. الحاكم (٩) جعل قد تفنخت» «سمتاوى
مكتب (أي: السجل بيت من تفنخت» «سمتاوى وخرج املساء أتى (وعندما)
لقد (١٠) هو: فقال اقرأها قائًال: كتبتها التي الربدية له أخذت عامة) أعمال
وليس بعيًدا ذهبوا وقد رصفهم، الحاكم فإن الكهنة جهة من أما لنفيس: قلت
إليهم سريسل أنه ذلك معنى سيكون وهل إليه. بردية أخذ من لك فائدة هناك
سبعة ألميض أتيت «هل قائًال: تفنخت» «سمتاوى أمام بكيت وعندئذ ثانية؟
الجلدتني هاتني أجل من يوم كل رجاله ولعظماء للحاكم متظلًما هنا أشهر
أرسلت فعندما بطيئًا، كنت لقد يل: وتقول الكهنة، هؤالء نالهما اللتني بالسوط
أبًدا طردي؟ ليمنع (١٤) للحاكم ألتظلم أتيت لقد «برع» بحياة تأِت؟ لْم إليك
تفنخت» «سمتاوى إىل تنازًال عملوا قد أنهم أعرف أكن ولم ثانية. بيتي من
أجعل حتى تعال احرتامك! (١٦) عن قط ينفكوا لن أفهم كما حصة، بأخذه
(؟) رفيقة رسالة إليهم وألكتب رسالة إليهم يكتب «حور» كاهن «أحمس»
وأتى الحاكم. رسالة من أكثر (١٧) الرسالة هذه سيحرتمون وأنهم أيًضا،
لهم رسالة هو وكتب رسالة يكتب وجعله «حور»، كاهن «أحمس» إىل معي

بنفسه.
(وتأمل) «أهناسيا» إىل ووصلت جنوبًا، وأتيت رصفوني ذلك وبعد (١٨)
يل: فقاال شماًال أتيا (١٩) حانوراس» و«أحمس «بتييس» ابن … وجدت لقد
أحرق لقد (٢٠) نفسك تتعب ال «توزوي»؟ إىل تذهب هل «بتييس»؟ أنت هل

أحرق! قد بيتي إن قائًال: للحاكم عاليًا ورصخت شماًال، وأتيت بيتك!
كنت الذين الكهنة هؤالء بفعل له: فقلت من؟ بفعل يل: فقال (٥ / ١)
لهم سمح قد الذين وهم (٢) اآلن، حتى أشهر سبعة منذ أمامك اتهمتهم
«بتحارمبي» بن «أحمس» بطلب الحاكم أمر ذلك وعىل يعاقبوا. أن بالذهابدون
أشعلوا الذين الكهنة إىل وأحرض «بتييس»، مع «توزوي» (٣) إىل سافر قائًال:
معك، جنوبًا سأذهب قائًال: (٤) أيام عدة «أحمس» أمىض وقد بيته. يف النار
«أحمس» إىل أتى يوم وذات معي). السفر (من ثانيًة إلعفائه اضطررت ولكني
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أعمى رجل وهو (؟) رع» مرى رح أب «واح (٥) ونادى «حور»، اإلله كاهن
فأتى «بتييس»، يتهمهم الذين الكهنة وأحرضهؤالء «توزوي»، إىل اذهب قائًال:
الفضة، من قدات خمسة أعطي قد وكان «توزوي»، إىل رع» مرى رع أب «واح
رئيس «بتحابي» بن «ينحارو» إال شماًال معه واحًدا كاهنًا يحرض لم ولكنه
بيت حرق سبب الذي ما «بتحابي» بن «ينحارو» سألوا وقد اإلداري، املعبد
فجلد «بتحابي» بن «ينحارو» بجلد فأمرا أعرف. ال فقال: «بتييس»؟ (٨)

تركوه. ثم جلدة خمسني
ينهوا لم ولكنهم يوميٍّا، وراجيًا متظلًما (؟) املسألة يف أيام عدة أمضيت وقد
اإلداري الرئيس وهو يذهب «بتحابي» بن «ينحارو» يرتكوا لم أنهم كما يل شيئًا
القضية؟ هذه أجل من ستموت هل «حور»: كاهن «أحمس» يل وقال للمعبد.
«سأذهب قائًال: لك يحلف اإلداري املعبد مدير (١١) «ينحارو» أجعل حتى تعال
بن «ينحارو» «حور» كاهن «أحمس» وجعل لك.» مسألة كل يف حقك وأعطيك

لك. يشء كل يف حقك وأعطيك (١٢) سأذهب قائًال: يل يحلف «بتحابي»
بن «ينحارو» مع «توزوي» إىل وأتيت وشأنه. «حور» كاهن وترك
كنت (١٣) بل (فعًال)، حقي أنل لم ولكني اإلداري، املعهد مدير «بتحابي»

معي. يتصالحون ألجعلهم لهم أناًسا آخذ

الربدية ملحتويات وإيضاح رشح

الثالث» «بتييس أي هذا؛ «بتييس» أرسة بني املبكرة العالقات تاريخ إىلرسد ذلك بعد ننتقل
«بسمتيك» عهد من الرابعة السنة من علينا يقصها كما بدأت وقد «توزوي». معبد مع
الحاكم أمر حسب عىل املتظلم، وهو الثالث»، «بتييس لنا دونها وقد «قمبيز»، عهد إىل األول
غاية بوقائع تحدثنا طويلة طريفة قصة أنها والواقع قبل. من ذكر كما الشطربة أي:
األرسة عهد يف الحكومة مصالح ويف املعبد يف وبخاصة املرصية، الحياة عن األهمية يف

مرص. يف الفاريس العهد وبداية والعرشين، السادسة
أقسام: ثالثة القصة هذه وتنقسم

البالد جنوب كان عندما األول»، «بسمتيك امللك عهد باكورة يف وقع األول: القسم (أ)
األول» «بتييس وكان «أهناسيا»، مقره وكان السفن، رئيس منهم كل يلقب عظماء يحكمه
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املتداعي. «توزوي» معبد بإصالح ويقوم السفن، رئيس عمه إدارة تحت مفتًشا وقتئذ

وتاسوعه. «توزوي» يف «آمون» كاهن وظيفة الثاني» «بتييس بن األول» «إسمتو توىل وقد
الثاني» «بتييس أن وذلك الثاني»، «بسمتيك عهد يف حوادثه جاءت الثاني: والقسم (ب)
غيبته أثناء ويف (سوريا)، أرض«خارو» إىل الفرعون هذا بها قام التي الحملة صاحب قد
حاكم ابن وأعطيت يشغلها كان التي «آمون» كاهن وظيفة عىل «توزوي» يف الكهنة استوىل
«سوريا» من عودته عند «بتييس» مقدور يف يكن لم امللك موت بسبب ولكن املقاطعة.

.(١٤ / ١٦-١٦ / ١) وظيفته اسرتجاع
فنجد (أمسيس)، الثاني» «أحمس حكم يف حوادثه تقع القصة من الثالث والقسم (ج)
التي «توزوي» جزيرة عىل الحكومة لحساب يستويل املنزرعة األرض عىل املرشف أن
السلطان أصحاب البالط رجال أحد مساعدة عىل الكهنة حصل وقد الكهنة، يزرعها كان
حامل أن نرى ولكن ألخيه. «آمون» كاهن وظيفة منح مقابل يف وذلك «خلخنس»، ويدعى
«بتييس بن الثاني» «إسمتو أن غري شغلها، حق له تربر التي املستندات يقدم الوظيفة هذه
عىل إرغامه تجنب قد الكهنة سبيل يف عقبة يقف الوظيفة لهذه ادعاؤه كان الذي الثاني»
وبوساطة الحكومة، يف ملفتش مساعًدا يعمل الثالث» «بتييس ابنه وكان بالهرب، التنازل
بعد حتى األمور استمرت وهكذا سالمته، ضمان مع وطنه إىل أعيد املفتش هذا تدخل

.(١٦ / ١–٢١ / ٩) الفاريس الفتح

األول» «بسمتيك امللك عهد يف القصة: من األول الجزء

«إسمتو ابنه عنه ورثها وقد «توزوي»، يف «آمون» كاهن وظيفة عىل «بتييساألول»، يحصل
.(٥ / ١٤-١٤ / ١٦) الثاني» «بتييس حفيده ثم األول»،

العهد هذا يف السفن رئيس وظيفة

هذه يف السفن رؤساء وظيفة عن التحدث من لنا بد ال الجزء هذا ترجمة نبدأ أن وقبل
أهمية. من لها وما املرصية البالد تاريخ من الفرتة

«بتييس» وهما كبريين، موظفني إىل عدة إشارات عىل تحتوي القصة هذه أن والواقع
السفن رئيس وظيفة بالتوايل ورثا اللذان وهما تفنخت»، «سمتاوى وابنه «عخشيشنق» بن
«بتييس» وهو األول وصف وقد القبيل). الوجه (أو «بتورس» حكومة منهما لكل وكل كما
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ضم قد فإنه حال أية وعىل الطيبي، «آمون» وهو اآللهة ملك رع» «آمون كاهن ابن بأنه
إله «أرسافيس» كاهن أصبح بل «آمون»، كهانة تعاليم يتلقى أن دون الفرعون بالط إىل
وتقع بعد، فيما «أرسنوي» وهي بوليس»، «كروكود إله و«سبك» (حرشف) «أهناسيا»
بسبب عمله يف املساعدة طلب األول» «بسمتيك حكم من الرابعة السنة ومنذ الفيوم. بجوار
كان ذلك أن ويحتمل آخر، ملك عهد يف بدأت قد البالط يف حياته أن بد وال السن! يف تقدمه
أهمية عن وسنتحدث الوسطى. مرص يف عهده يف األمراء صغار أحد أو «تهرقا» زمن يف
قاله بما خاص بوجه تذكرنا «بتييس» شغلها التي الكهنة ووظائف بعد، فيما «أهناسيا»
الطريق منتصف يف وتقع الثالث)، الجزء القديمة مرص (راجع «اللربنته» عن «هردوت»
مثلت وقد منهما، كل من كيلومرتًا عرشين حوايل بعد عىل أي: و«الفيوم» «أهناسيا» بني

عرش). االثني حكومة (أي: «الدوديكانييش» لحكومة واملعبد املشرتك األثر بأنها
يف يبقى أن مقدوره يف فأصبح امللك، من الرابعة السنة يف ملتمسه «بتييس» منح وقد
بعمل يقوم «بتييس» كذلك املسمى أخيه ابن كان حني يف حاكًما مطمئنٍّا هادئًا «أهناسيا»

له. الفعيل التفتيش
الرابعة السنة يف «بتييس» إدارة بمدة مؤرخة لوحة من نسخة عىل الورقة وتحتوي
الخامسة السنة يف ثانية هذا السفن رئيس ونصادف هذا األول». «بسمتيك حكم من عرشة
عهد من عرشة الثامنة السنة يف «بتييس» مات وقد نفسه. الفرعون هذا حكم من عرشة

األول». «بسمتيك
إليه ووكل للسفن، رئيًسا تفنخت» «سمتاوى نصب هذا «بتييس» موت أثر وعىل
كان حني يف «أهناسيا» يف كذلك حكومته مقر كان وقد والده، مكان «بتورس» حكومة
ليعطي العمل بهذا قام أنه والظاهر سنة، ملدة مفتش وظيفة يف مستمرٍّا األول، بتييس
السنتني يف تفنخت» «سمتاوى ذكر وقد وظيفته. يف ليتمكن الجديد؛ السفن لرئيس مهلة
األول». «بسمتيك عهد من بقليل والثالثني الرابعة السنة بعد ذكره جاء وكذلك ٣١ ،١٩
من الرابعة السنة حتى ثانية ذكرها يأِت لم القصة هذه عىل طويلة فرتة انقضت وقد

ذلك. بعد السفن رؤساء عن قط شيئًا نسمع ولم الثاني»، «بسمتيك حكم
العرص، هذا من املنشورة اآلثار إىل نعود عندما ولكن الربدية أمر من كان ما هذا
أن نجد أخرى جهة من ولكن السفن، رئيس «بتييس» إىل إشارة فيها نجد ال فإنا
تأريخه يؤيد الذي النقش ذلك جميًعا وأهمها عدة، نقوش يف يظهر تفنخت» «سمتاوى
امللك ابنة «نيتوكريس» بتنصيب الخاصة التبني لوحة بذلك وأعني معارصة، براهني
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الضابط كان فقد بالكرنك، «آمون» اإلله معبد يف اإلله زوج بوصفها األول»، «بسمتيك
أو «سايس» يف الحريم قرص من األمرية رافق الذي العظيم، األسطول قيادة إليه املوكل
التالية: األلقاب يحمل كان فقد العظيمة، اللوحة عىل بوضوح ذكر قد «طيبة» إىل «منف»
للجيش األعظم والقائد املدينة)، (أهناسيا «نعرت» ملقاطعة والحاكم الوحيد، السمري

تفنخت». «سمتاوى السفن ورئيس
موضعني الحادثة خصصلهذه قد األول» «بسمتيك حكم من التاسعة السنة وتأريخ
جاء الذي تفنخت» «سمتاوى شخصية حقيقة يف للشك مجاًال يرتك لم وبذلك اللوحة، من
بصددها، نحن التي الربدية يف جاء ما يعارض ذلك أن له يؤسف مما ولكن اللوحة، عىل
الثامنة السنة يف إال «بتييس» والده يخلف لم تفنخت» «سمتاوى أن فيها ذكر التي وهي
للحقائق بالنسبة الربدية يف جاء ما صحة عىل اعتمدنا وإذا «بسمتيك». حكم من عرشة
الحكومة يف الفعلية الخدمة اعتزل قد «بتييس» أن نفرض أن مقدورنا يف كان الرئيسية،
يكون ابنه فإن سلطته، وبعض ألقابه يحمل استمر قد كان إذا وأنه التاسعة، السنة قبل
عندما ولكن لذلك. أثر أي الربدية يف لدينا ليس أنه من الرغم عىل وذلك فعًال، خلفه قد
الباقية آثاره من أثر أي يف والده باسم متبوًعا يكن لم تفنختي» «سمتاوى اسم أن نلحظ
«بتييس» أن ونجد فعًال. كبرية أهمية له «بتييس» أن يف نشك أن املمكن من فإنه لدينا،
تفنخت» «سمتاوى أن ادعى قد عام ومائة خمسني بحوايل ذلك بعد جاء الذي املتظلم
نقوش اختلق أنه ذلك من نفهم فهل شأنه. من يعظم أن أراد ولذلك ورئيسه؛ عمه جد
فيهما يوجد فإنه حال أية وعىل الربدية؟ يف نقلهما نسختان أنهما اعرتف اللتني اللوحتني

بعد. فيما إليهما نصل عندما عنها سنتحدث صعوبات
وقد تفنخت»، «سمتاوى اسم فيه ذكر بمكان األهمية من أثًرا التبني لوحة غري ونجد

سبق. فيما عنه تحدثنا
أنه نرى العامة اآلثار عىل تفنخت» «سمتاوى بها ظهر التي املظاهر لهذه وخالًفا
يف بها قام التي حفائره يف «برتي» عثر فقد مهشمني؛ تمثالني يف وذكراه اسمه حفظ
األسلوب من الجميل البازلت من تمثال قدم عىل املدينة» «أهناسيا يف «أرسفيس» معبد
األرضقاطبة لكل السفن» «رئيس واسم لقب من جزء القدم هذه عىل بقي وقد «الساوي»،
«منف»،48 يف «مريت» عليه عثر وقد حفًظا، أكثر آخر تمثال ولدينا تفنخت»،47 «سمتاوى

.Petrie, Ehnasya Pl. XXVII. 47

.Mariette, Mon. Div. Pl. 34 g. 48
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بمكان الخاص الحقيقي، خادمه نقوشه: يف ويسمى األول» «بسمتيك اسم يحمل وهو
وكذلك تفنخت». «سمتاوى امللك سفن إدارة عىل واملرشف الحاكم الوراثي، واألمري قلبه،
امللك بأرسار واملكلف يحبه، الذي حقيقة، امللك لدى واملعروف الوراثي األمري بأنه يذكره
عىل نموذجها وضع قد «منف» تمثال ألقاب أن ويلحظ تفنخت»، «سمتاوى إدارة كل يف
والعرشين الخامسة األرستني عهد يف كثريًا متبًعا كان الذي القديمة، الدولة أسلوب غرار

والعرشين. والسادسة
هذه من أي يف «بتييس» اسم يذكر لم تفنخت» «سمتاوى أن قبل من الحظنا وقد

السجالت.
يظهر الذين املوظفني لدينا فإن اآلثار، عىل «بتييس» اسم وجود يف أخفقنا قد كنا وإذا
علينا مرت وقد األول». «بسمتيك عهد يف الجنوب بحكم مكلفني كانوا أنهم ألقابهم من
فرس آللهة صغريًا محرابًا أهدى الذي «بابس» منهم بالذكر ونخص سبق، فيما أسماؤهم
الكرنك،49 يف «نيتوكريس» تبنتها التي وابنتها «شبنوبت» األمرية من (تواريت) البحر
الجنوب، أرض آلهة كهنة عىل واملرشف اآللهة ملك رع»50 «آمون كاهن يلقب كان وقد
باست. يدي بن بابس اإللهية املتعبدة لبيت العظيم واملدير الجنوب، كل عىل واملرشف

وشخص «نيتوكريس»، مع يظهر األول» «بسمتيك امللك نجد املدفونة» «العرابة ويف
قاطبة، الجنوب كل عىل واملرشف طيبة»، «أمري لقب يحمل وكان (؟) حور» «بدي يدعى
الصيت الذائع «منتومحات» هنا نذكر أن يفوتنا وال هذا اإللهية.51 للمتعبدة العظيم واملدير
التي السلطة نفس «طيبة» يف قبضته يف كان فقد ،(١١ الجزء القديمة» «مرص (راجع
األول» «بسمتيك عهد يف أنه املحتمل ومن والعرشين، الواحدة األرسة كهنة أيدي يف كانت
أصحاب موظفني فكانوا السفن رؤساء أما «طيبة»، إقليم يف إال األلقاب هذه توجد ال كانت

مًعا. الوسطى ومرص «طيبة» إقليم منهم كل يحكم عالية مراكز
حكومة إليهما وكل قد السفن رئييس أن من الرغم عىل أنه هنا نلحظ أن بد وال
هذا مثل عىل يدل أثر أي يوجد ال فإنه الوجوه، كل من سعادته عىل والسهر «بتورس»،
الربدية تتفق وهنا اللوحتني. نسخ يف وال ألقابهما يف ال الوظيفة هذه مثل يف التعيني

.Mariette, Ibid Pl. 90, 91. 49

.Cat. Gen. du Musée du Caire, Naos, Roeder, P. 106. 50
.Mariette, Abydos I, Pl. 26. 51
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بوصفه لقبه باستمرار لنا يظهر الذي «منتومحات» أن نجد أخرى جهة ومن اآلثار. مع
أية لنا يقدم يكاد ال أنه غري الدينية األمور يف نشاطه لنا يسجل الجنوب، كل عىل املرشف
«موت» معبد يف أهداها التي اآلثار عىل وال قربه، يف ال األخرى املصالح يف باهتمامه إشارة

بالكرنك.

وأهميتها العهد هذا يف القبيل الوجه عاصمة «أهناسيا»

يحكم منهما كل كان السفن رئييس أن الربدية يف القصة هذه من كالم سياق يف الحظنا
يف مقره من «أسوان» حتى «منف» يف الجنوبي الحراسة رصح أول من كله، القبيل الوجه
رئيس أن من الرغم عىل ألنه وذلك أهنايس؛ أصل من أنهما بسبب ذلك يكن ولم «أهناسيا».
ابن وكان طيبي، أصل من كاهن ابن كان فإنه هناك، سكن قد كان نفسه «بتييس» السفن
دائًما «أهناسيا» كانت وقد «طيبة». يف والديه منزل كان بل أقارب له األول» «بتييس أخيه
القبيل. الوجه مقاطعات من العرشين املقاطعة عاصمة بوصفها األقل عىل هامًة مدينًة
الوسطى والدولة القديمة الدولة نهاية بني وقع الذي املظلم العهد خالل يف أنه ونعلم
يظهر ما عىل يحكمون ملوكها وكان والعارشة، التاسعة األرستني عاصمة أهناسيا كانت
ملدة كانوا «أهناسيا» أرسة رؤساء أن نجد والعرشين الثانية األرسة عهد ويف مرصملدة. كل
عىل «املرشف لقب يحملون الثاني»، كون «أورس امللك عهد أول من متعاقبة أجيال خمسة
وحملته «بعينخي» امللك عهد ويف الجيش.52 وقائد «أهناسيا» كهنة عىل واملرشف الجنوب»
الذين األربعة األمراء أحد يعد الذي «بفتوعوباستي»، عاصمة «أهناسيا» كانت «مرص» عىل
إليها جاء حتى «تفنخت» قاومت التي الوحيدة املدينة وكانت ملك، لقب يحملون كانوا
قصة يف «أهناسيا» أن ونجد هذا عليها. رضبه الذي الحصار من وخلصها «بيعنخي»،
طلب الذين الرؤساء أحد مقر بوصفها أهناسيا»53 «جزيرة ذكرت قد «بتوباستس» امللك

قبيلتني. بني النضال يف يشرتكوا أن إليهم
قائمة يف العظيمة املدينة هذه اسم عىل التعرف يف صعوبة توجد فإن حال أية وعىل
كانت Khininshe «خينينيش» أن خيل فقد اآلشوري. العهد يف محليٍّا حاكًما العرشين

.Mariette, Serapeum III, Pl. 31. 52

.Strabo, 780, 809; Ptolemy, PP. 124-5; Naville, Ahnas P. 4. 53

101



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

التي الصعوبة نفس هي وهذه اآلشوري. املتن يف الكالم سياق حسب البحري الوجه يف
الصعوبة نفس وكذلك .٤ سطر ٣٠ اإلصحاح «أشعيا» سفر يف «حنس» كلمة يف نجدها
هذه من كل توحيد إىل تدعو ممتازة أسباب لدينا فإنه وإال «هردوت»، يف Anysis اسم يف

«أهناسيا». بمدينة األسماء
األوراق أن هو الفرتة، هذه يف «أهناسيا» ملدينة بالنسبة النظر يلفت موضوع وأهم
الفضة معيار تميز التوايل، عىل األول» و«بسمتيك «تهرقا» بعهدي املؤرخة الطيبية الربدية
ويف «أهناسيا» إله هو هذا و«أرسفيس» (حرشف). أرسفيس خزانة» «فضة أنه بوصفه
بالسنة أرخت التعريف هذا فيها وجد التي الربدية واألوراق كهذا. تعريف يوجد ال العادة
والسنة امللك، هذا حكم نفس من عرشة السادسة وبالسنة «تهرقا»، حكم من الثالثة
امللك. هذا حكم من واألربعني الخامسة السنة وكذلك األول»، «بسمتيك عهد من الثالثني
«ني» خزانة فضة فيهما األخري التعريف محل حل قد ورقة يف شهادتني نجد هذا
املؤرخ والعرشين السادسة األرسة من اآلن لدينا املنشور الوحيد األخري واملثال طيبة). (أي:
التعبري، نفس يستعمل (أمسيس) الثاني» «أحمس عهد من والثالثني السادسة بالسنة
النقية «بتاح» اإلله خزانة فضة التعبري تستعمل «دارا» عهد من التي األوراق أن ونجد

(؟). بالرضائب الخاصة بتاح خزانة فضة مبكر مقال يف أو (؟)
ويف منفيٍّا، الفضة معيار كان «دارا» عهد يف أوًال: أنه: نستخلص الحقائق هذه ومن
الذي وهو «مرص»، شطربة «أرياندس» أن «هردوت» علينا ويقص «بتاح». اإلله خزانة
بمعيار نقاوته يف الرفيع الذهب من يناهضمعياره أن حاول ألنه أعدم؛ قد «قمبيز» عينه
فضة تضارع فضة هناك تكن لم أيامه يف وأنه املألوف، حد تفوق نقاوة ذي الفضة من

.(Herod. IV. 166 (راجع «أرياندس»
الذهب. مثل ترضب كانت الفضة أن املحتمل ومن

من واألربعني الخامسة السنة قبل األقل عىل وكذلك الفاريس، الفتح قبل يكن لم ثانيًا:
ويحتمل الطيبية، الخزانة يف املرضوبة غري الفضة من معيار هناك األول» «بسمتيك حكم

هناك. «أرسفيس» لإلله بمعبد ا خاصٍّ كان ذلك أن
مرص لكل الفضة معيار كان ذلك قبل أزمان يف أنه من عام بوجه نتأكد أن بد ال ولكن
الرباهني وتعوزنا هذا الكربى. «أهناسيا» يف «أرسفيس» اإلله حراسة تحت وكان العليا،
املعيار عن بيشء نقطع أن يمكننا ال ذلك وعىل اليسري، النزر إال اللهم اآلن حتى ذلك عىل

«تهرقا». عهد قبل العليا» «مرص يف وحتى السفىل»، «مرص يف شائًعا كان الذي
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أي االسم؛ مزدوجة أحيانًا تظهر بعضاملدن كانت ملا أنه «شبيجلربج»: األستاذ ويرى
منهما واحدة يف يعبد الذي املعبود وأن البحري، والوجه القبيل الوجه من كل يف توجد إنها
السفىل»، «مرص يف «أهناسيا» هناك يكون أن يمكن ذلك عىل فإنه األخرى، يف يعبد كان
الوسطى»، «مرص يف التي «أهناسيا» وتقابل الدلتا، من الرشقي الشمال يف تقع التي وهي
«خنينيش» التوايل عىل اآلتية باألسماء واإلغريق واليهود لآلشوريني معروفة كانت التي وهي
(Spiegelberg, Aegyptologische Randglossen Zum راجع و«أنيسيس» و«هانس»

.Alten Testament P. 36)
أن يمكن «هرياكليس»، باسم اليونان الذيوجده «أرسفيس» اإلله أن إىل باإلضافة هذا
.Sethroite «سرتويت» مقاطعة عاصمة «أهناسيا» تكون ذلك وعىل هناك، عبد قد يكون
أن ا جدٍّ املعقول من يكون فإنه مقبوًال، الزعم هذا كان وإذا عنه. يبحث الذي املكان هي
عىل الواقعة «أرسفيس» لإلله الثانية املدينة هذه يف أسس قد الفضة معيار أن إىل نذهب
اآلتية القوافل ثروة كل بها تمر كانت التي وهي البحري، للوجه الرشقية الشمالية الحافة
قريبة كانت للنيل البلوزي الفرع يف تسري التي النهرية التجارة أن حني يف «سوريا» من
«كانوبس»، بجوار الواقع هرياكليس معبد أن ذلك عن فضًال نفرض أن ويمكن منها،
قد آخر معبد كان (Herod. II. 113) حريتهم يطلبوا أن العبيد مقدور يف كان حيث
عن متأخر تاريخ يف أنه الذاكرة إىل نعيد أن ويمكن عظيمة. تجارية ميناء عند تأسس
لقب ويحمل تفنخت»، «سمتاوى يدعى شخص يوجد كان اآلن بصدده نحن الذي العرص
«مرص» إىل سامًلا عودته سبب أن هام نقش يف لنا ذكر قد املرصيني األطباء مدرسة مدير
«مرتون» موقعة يف كان ذلك أن (ويحتمل باآلسيويني، اإلغريق أوقعها دامية هزيمة من
السفن ورئيس املخلص. عابده صالح يف «أرسفيس» اإلله تدخل إىل يرجع «أسوس») أو
اإلله كهنة عىل مرشًفا يعمل كان يظهر ما عىل الذي وهو العظمى، «أهناسيا» يف القاطن
عىل يرشفوا لم أنهم املحتمل ومن البالد، كل سفن رئيس نفسه هو وكان «حرشف»،
لم إذا هذا ملرص، الداخلية النهر تجارة عىل يرشفون كانوا بل وحدها، امللكية السفن مؤن
إلله معابد تقام كانت أنه املحتمل ومن أيًضا. الخارجية التجارة إىل يمتد نفوذهم يكن
أن ويجب «هالس». وبالد آلسيا التجارة مخازن وكذلك الرئيسية، املواني يف «أهناسيا»
أن والواقع وتخمينًا، حدًسا كونه عن اآلن حتى يخرج ال الصدد هذا يف قلناه ما نعترب
والسياحة. للتجارة الحماية هذه بمثل يوحي ما عىل تحتوي ال «أرسفيس» اإلله ألقاب

«مرص يف الرئيسية املدينة تعد كانت ملاذا فنتساءل املدينة» «أهناسيا إىل اآلن ونعود
مركًزا يظهر ما عىل كانت ملاذا وكذلك مًعا، والوسطى» «مرصالعليا حكم ومقر الوسطى»
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أنه والواقع مرص؟ لكل — التعبري هذا مثل استعمال يمكن كان إذا — املالية لألشغال
يلقب التي الوظيفة هذه فإن للتجارة، الحامي اإلله هو حقيقة «أرسفيس» اإلله كان إذا
ألن وذلك التجارية؛ املدينة» «أهناسيا ألهمية سببًا منها أكثر نتيجة تكون اإلله هذا بها
املدينة وكانت وغنية. واسعة كانت «أهناسيا» فيه تقع الذي اإلقليم هذا يف الخصبة الرتبة
اللوبية، الواحات إىل املؤدية والطريق «موريس» بحرية إىل املؤدية الطريق من مقربة عىل
«أهناسيا مقاطعة ضمن كان الزمن من الفرتة هذه يف للفيوم املؤدي املدخل أن بد وال
األرسة يف الغزاة اللوبيني الجنود أن عىل «جولنشيف» األستاذ لنا برهن وقد املدينة».
«أهناسيا» حول الذي اإلقليم، يف النيل وادي إىل الواحات طريق من أتوا قد عرشة التاسعة
والواقع «لوبيا». مع الرئييس التجاري للخط املفتاح هي هذه «أهناسيا» كانت ذلك وعىل
ذكرى فإن ذلك عن وفضًال لوبي. أصل من برؤساء قرون عدة ملدة حكمت قد «مرص» أن
جعلت قد تكون أن يمكن «بيعنخي»، للفرعون «أهناسيا» أدتها التي العظيمة الخدمات
قد «كوش» لبالد الحمايس والءها أن حني يف لها، ا خاصٍّ ميًال يظهرون «كوش» ملوك
هنا فإننا حال أية وعىل حكامهم. قائمة يف ذكرها يهملون ذلك مقابل يف اآلشوريني جعل

والتخمني. الحدس من بحر يف ننغمس كذلك
للحاكم دونها التي «بتييس» قصة إىل نعود منها بد ال كان التي اإليضاحات هذه وبعد
فيه. يعيش الذي اليوم حتى «توزوي» بلدة يف لهم حدث وما أجداده، تاريخ له شارًحا

(ب): الوثيقة يف ذلك دون وقد

التي (١٤) للحوادث الحاكم أخبار وجوده! يف يمد «آمون» ليت آه (٥ / ١٣)
لوالدي. حدثت

«بتورس» كان العظيم «بسمتيك» الفرعون حكم من الرابعة السنة يف
السفن رئيس (١٥) «عنخشيشنق» بن لبتييس54 حكمه موكًال القبيل) (الوجه

شيشنق) (حياة شيشنق» «عنخ والده واسم االستعمال، شائع اسًما أزيس) عطية =) بتييس اسم كان 54

هذا ،(Rec. Trav. XXIII, 78 (راجع الرسبيوم من دارا حكم من ٣٤ السنة إىل ترجع متون يف يوجد
ألقابه أن غري شيشنق، عنخ يدعى ووالده بتييس يدعى شخًصا يمثل استكهولم متحف يف تمثال ولدينا

.(Lieblein, No. 1026) بصدده نحن الذي بتييس ألقاب مع تتفق ال
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«أسوان» حتى «منف»، ملدينة الجنوبي الحراسة بيت أول من رئيساملني)55 (أو
كاهن ابن كان (١٦) السفن رئيس «عنخشيشنق»، بن بتييس فإن (واآلن)
كاهنًا يصري أن قبل الفرعون بيت إىل أحرض قد وكان اآللهة، ملك رع» «آمون
«سبك». لإلله كاهنًا وأصبح «حرشف»، لإلله كاهنًا (١٧) أصبح وقد آلمون.
(١٨) وكان «يتورو»، بن «بتييس» يدعى والده أخي ابن وهو زميل له كان
الحراسة بيت أول من يفتش كان الذي وهو السفن رئيس لبتييس الثاني

«أسوان». حتى الجنوبي
«بتييس» ذهب «بسمتيك» الفرعون عهد من الرابعة (١٩) السنة يف (واآلن)
(٢٠) العظيم سيدي يا وقال: فرعون أمام السفن رئيس «عنخشيشنق»، بن
أمام يل يعمل الطيب اليشء هذا ليت السن. يف تقدمت لقد «برع»! مثل يبقى ليته
يدير الذي هو وأنه «يتورو»، بن «بتييس» (٦ / ١) يدعى زميًال يل أن الفرعون
غني «بتورس» أن اتفق وقد وغلتها. فضتها وينمي القبيل)، (الوجه «بتورس»
يحرضأمام دعه ونصف؛ واحد إىل واحد من ازدادت قد وغلته ففضته (٢) ا جدٍّ
«بتورس» إن (٣) له: وليقل الفرعون، أمام له يقال طيبًا شيئًا ودع الفرعون
الرضائب يجمع أن قدرته ويف أيًضا، يل موكل وإنه إليك، وكل قد القبيل) (الوجه

فيه.
إن (٤) الفرعون: له وقال الفرعون أمام «يتورو» بن «بتييس» وأحرض
سفينة دع الفرعون: وقال أنت»، مدهش رجل «أي أخربني قد السفن رئيس
إىل مفتًشا تذهب إنك الفرعون: له وقال (٥) يحفظها عربة ودع يعطها
سيدي يا «بتييس»: فقال ذلك. إليك يوكل بأن وأمر القبيل)، (الوجه «بتورس»
إنك له: قال الفرعون (ولكن) السفن رئيس «بتييس» إىل به وكل قد إنه العظيم

أن هنا نجد حني ويف األرض لكل السفن رئيس ذكر: قد اللقب أن (٢١ / ١٥) الهرياطيقية يف نجد 55

وهو ألقابه من آخر بلقب التقليدي التأليف يف إليه يشار أنه نجد فإنا السفن، رئيس به ينادي الذي لقبه
وما تفنخت»، «سمتاوى وهو «بتييس» ابن فقط يحمله كان اللقب أن هنا الحظنا وقد الجنود»، «قائد
تلك يف هناك تكن لم ألنه وذلك األول»؛ «بسمتيك امللك عهد خارج إىل يمتد يجعله ال الربدية هذه يف جاء
رئيس لوظيفة العظمى األهمية كانت ثم ومن والرتع، النهر إال الداخلية للتجارة «مرص» يف طرق الفرتة

األول». «بسمتيك أي: الثرية الساوية األرسة مؤسس يد عىل البالد تنظيم إعادة السفن
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إليه ستوجه التقارير إن (أي معك حسابها سيجعلون إنهم كذلك، به موكل
الفرعون. أمام (٧) وكتانًا ذهبًا وأعطوه رسميٍّا)

الجنوبي الحراسة بيت أول من مفتًشا جنوبًا «يتورو» بن «بتييس» وأتى
يف سكن السفن رئيس «عنخشيشنق» بن «بتييس» ولكن ،(٨) «أسوان» حتى
(الوجه «بتورس» يف حدث يشء كل عن التقرير إليه يقدم وكان «أهناسيا»56

القبيل).
وفتش املعبد إىل وذهب «توزوي»، إىل «يتورو» بن «بتييس» وصل وقد (٩)
هيئة يف «توزوي» معبد وجد قد أنه وتأمل «توزوي». (١٠) معبد يف مكان كل
غري املعبد يف واحًدا رجًال يجد فلم قليلني، كانوا رجاله أن غري ا جدٍّ كبري بيت
الكاهن بإحضاء «يتورو» بن «بتييس» وأمر محراب.57 وفاتح محسن كاهن
قد التي الكيفية عن أرجوك، فأخربني، السن ينقصك ليس أنه تأمل له: وقال
الكيفية؟) (بهذه حدث قد األمر إن الكاهن: له فقال (١٣) البلدة هذه بها خربت
أجدادك ولكن (١٤) اآللهة، ملك رع» «آمون كهنة إال كاهن رجل هنا يكن لم إنه
الوفرية الضياع فإن األشياء، بكل فاخًرا املعبد هذا جعلوا وإنهم هنا كهنة كانوا
عنه يتحدث كان البيت وهذا «توزوي»، آلمون ملًكا أصبحت قد (١٥) املوقوفة
الشؤم58 الزمن حل وعندما (١٦) اآللهة ملك رع» «آمون لإلله مقر أول بأنه
(١٧) أثقلت قد البلدة وهذه رضائب، تدفع أن الكبرية «مرص» معابد فرضعىل
بها؛ أثقلت التي الرضائب دفع الناس مقدور يف يكن ولم الفادحة! بالرضائب
يف الكبرية للمعابد إعفاء أمر صدور من الرغم عىل فإنه وتأمل هجروها. ولذلك
وذهب (١٩) اآلن.» حتى رضائبكم «ادفعوا قائلني: إلينا أتوا قد فإنهم «مرص»
وأخربه السفن رئيس «بتييس» أمام ووقف «أهناسيا»، إىل «يتورو» بن «بتييس»
التي الحوادث كل وأخربه «توزوي»، أصابت (٢٠) أنها وجد التي الحالة بكل

اإلدارة. اعتزاله حتى «منف» العاصمة سكن قد كان بتييس أن املحتمل من 56

لإلله. الشعريية القربات ألجل املحراب فتح إىل يشري اللقب هذا أن بد ال 57

وكانت املعابد. عىل رضائب فرض شمل قد اآلشوريني بوساطة الرضائب فرض أن املحتمل ومن 58

كان وقد بسمتيك، وابنه «ونبكاو» الكوشيني جانب يف كانت ذلك وعىل آمون لإلله موالية توزوي
الرضائب. دفع من توزوي تفلت لم ذلك وعىل اسميٍّا يعاضدونهم اآلشوريون
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قال الكاهن هذا إن له: وقال «توزوي» يف وجده الذي املسن الكاهن بها حدثه
اآللهة. ملك رع» «آمون كهنة إال كاهن وظيفة يشغل رجل هنا يكن (٢١) لم يل:
ذلك كل إن اآللهة: ملك رع» «آمون بحياة السفن رئيس «بتييس» له فقال

(فعًال). حدث قد
وأمر أرشافنا. فم من سماعة اعتدت قد به تخربني يشء كل وإن :(٧ / ١)
أن يمكن الذين الرجال بإحضاء وأمر (٢) والوكالء، املقاطعة كتبة بإحضار
من هل فقالوا: املني) (أو السفن رئيس أمام جميًعا سئلوا وقد يستجوبهم،
اتفقوا وقد املشئوم؟ الزمن يحل أن قبل «توزوي» من رضائب تؤخذ أن املعتاد
البيوت أحد إنها البسيطة: وجه عىل منها يشء أي يدفع يكن لم قائلني: كلهم
بسبب مربًحا رضبًا يرضبوا بأن السفن رئيس وأمر املقاطعة. هذه يف العظيمة
السفن رئيس وقال بدفعها. أمرنا لقد قائلني قط تخربوني لم قائًال: ذلك
من دفعت التي األشياء عن كتابة بأخذ ومر اذهب «يتورو»: بن «لبتييس»
برد ومر (٦) الكبرية، «بتورس» معابد لكل اإلعفاء صدر أن منذ «توزوي»،

«توزوي». صاحب «آمون» لكهنة املبلغ
كانوا الذين الرجال بإحضار وأمر (٧) يتورو بن «بتييس» وحرض
من أكثر أو درهٍم ٤٠٠٠ = دبن ٢٠٠ (دبن، قطعة مائتي وأعطاهم محرتفني،
يصنعوها أن وأمرهم الذهب، من دبنًا و٢٠ (؟) النقية الفضة من أوقية) ٦٠٠
«آلمون» صغري محراب بعمل وأمرهم «آمون». لإلله والذهب الفضة من أقداًحا
(؟) وطبقات املحراب وفاتحي الكهنة وأمر اإلله)، (مقصورة العظيم املحل عىل
«توزوي». إىل يحرضوا بأن املعبد دخول يف الحق لهم الذين اآلخرين الناس
بإحضارهم أمر فقد «ني»، إىل ذهب قد بينهم من رجل كان ولو حتى (٩)
وأمر آلمون، ملًكا كانت أنها وجد التي الوقف ضياع ترد بأن وأمر جميًعا.
بأن وأمر بآمون. الخاصة األوقاف لضياع األرض من «أرورا» ألف بإضافة
وقد (؟) «بوروز» صاحب «أوزير» وأمام «آمون» أمام وكتان قربان يوضع
أوالده وجعل العظيمة، «بتورس» معابد أحد مثل فاخرة «توزوي» (١١) جعل
٤٠٠ وعرضه ذراًعا ٤٠ طوله بيت ببناء (١٢) وأمر «توزوي»، آلمون كهنة

معبده. بإقامة وأمر ردهته ليكون حوله؛ حرم وله مقدسة ذراع
بقطع (١٤) وأمر «الفنتني»، إىل ووصل مفتًشا «بتورس» إىل وذهب
وأمر تمجي حجر من لتمثالني بقطعتني وكذلك «الفنتني»، حجر من لوحة
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وأمر «توزوي»، إىل ووصل شماًال وذهب «توزوي». إىل بإحضارها (١٥)
والرسامني. الحياة بيت وكتاب والحفارين (١٦) الجرانيت صناع بإحضار
وأمر اللوحة (١٧) عىل «توزوي» يف عملها التي الطيبة األعمال توضع بأن وأمر
يف «آمون» وصورة أقدامهما، عىل (؟) راكعني تمجي حجر من تمثاليه بصنع
يوضع بأن وأمر اآلخر، التمثال حجر يف «أوزير» وصورة منهما، واحد حجر
محراب مدخل عند اآلخر يوضع بأن وأمر «آمون»، محراب مدخل عند واحد

«أوزير».
رئيس أمام ووقف «أهناسيا»، إىل «يتورو» بن (٢٠) «بتييس» وذهب

«توزوي». يف فعله يشء كل عن تقريًرا له وقدم السفن
األرضني ملك «حرشف» إن السفن: رئيس «بتييس» له وقال (٨ / ١)
حصة أن حقيقة تعرف وإنك حسنًا، جزاءً سيعطيك «آمون» وإن يمدحك!
اخرتتها قد كنت وملا ملكي، هي آلهته وتاسوع (٢) توزوي» «آمون كاهن
وقد وتاسوعه. توزوي» «آمون كاهن حصة عن تنازًال لك سأكتب فإني مسكنًا،
حصة عن له تنازًال وكتب مدرسة59 كاتب بإحضار (٣) السفن رئيس أمر

وتاسوعه. توزوي» «آمون كاهن
مفتًشا. «البهنسا» مقاطعة إىل ووصل جنوبًا، «يتورو» بن «بتييس» أتى ثم
«آمون»؛ كهنة أرسله قد كان اآللهة ملك رع» «آلمون كاهنًا وجد وقد
«حاروز» اسمه وكان املقاطعة. تقدمها كانت التي واإلوز املاشية رعي ألجل
الذي اللقب هو كان «آمون» خزانة مدير أن اتفق وقد «بفتوعوباستي». بن
للرعي. فيه أرسل الذي الوقت خالل الرعي أجل من أرسل الذي للكاهن أُعطي
خزانة مدير «بفتوعوباستي» بن «حاروز» «يتورو» بن «بتييس» أحرض وقد
ببنائه أمر الذي بيته يف معه الطعام يتناول وجعله «توزوي»، إىل معه «آمون»
أوملوا (أي: جعة معهن ورشبوا (٨) يحرضن، وبناته زوجه وجعل توزوي. يف

وليمة).

الحديثة؛ مرص كتاتيب يف الفقيه به يقوم الذي العمل بنفس يقوم الوقت ذلك يف املدرسة كاتب كان 59

إلخ. … والرسائل العقود يكتب كان إنه أي
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«نتمحي»، تدعى «لبتييس» ابنة «بفتوعوبستي» بن «حاروز» رأى وقد
(سيادته) حرضتك دع «بتييس»: إىل «بفتوعوبستي» بن (٩) «حاروز» فقال
رع» «آمون لإلله كاهن (سيادته) حرضتك أن تأمل يل. عمًال أجد يجعلني
سأري وإني «توزوي»، يف هنا كاهنًا مىض فيما والدي وكان (١٠) اآللهة، ملك
أمام (١١) والدي مستندات وسأحرض هنا، كاهنًا يعمل كان أنه لحرضتك
إن «بتييس»: له فقال زوجة. «نتمحي» أوهب بأن سيادته ليسمح حرضتك؛
وإني اآللهة. ملك رع» «آلمون (١٢) كاهن بمثابة أعمل ولكن بعد يأِت لم سنها
يف ستمكث «البهنسا» يف بالرعي فيها سنقوم فرصة كل ويف إياها سأعطيك
من طائفتان فيه وليس لكاهن. بيت وهو مدهش بيت إنه تأمل (١٣) «توزوي»
«حاروز»، فباركه (١٤) املعبد. يدخلون الذين والرجال الكهنة خالف الناس

حسن. هذا له: وقال
«بتورس» كان «بسمتيك»: الفرعون حكم من عرشة الخامسة السنة ويف
السجل، بيت إىل «يتورو» بن «بتييس» أقذ وقد بالخري، يفيض القبيل) (الوجه
«يتورو» بن «بتييس» وأخذ اثنني إىل واحد من فيها زيد قد وغلته فضته وكانت
يشء هناك هل الفرعون: له وقال البشنني، بزيت عطر وقد الفرعون، أمام
كاهن والدي إن فرعون: أمام «بتييس» وقال يل؟ يعمل دعه عنه؟ تقول طيب
(١٧) «طيبة» أي: «ني» إقليم معابد يف كاهنًا وكان اآللهة ملك «آمون-رع»
الفرعون نادى وقد «سبك». اإلله كاهن وكان «حرشف»، اإلله كاهن وكان
«بتييس» عنها سيقول التي للمعابد رسالة اكتب قائًال: بالرسائل املكلف للكاتب
كان إذا فيها كاهنًا «بتييس» دع فيها: وقل فيها كاهنًا كان والذي «يتورو»، بن
إن «بتييس»: عنها قال التي للمعابد الرسائل وكتبت (مالئًما). موافًقا ذلك
وأتى الفرعون أمام من «يتورو» بن «بتييس» رصف ثم كاهنًا. فيها كان والدي
وكاهنًا «شيتي» صاحب «سبك» وكاهن «حرشف» كاهن أصبح وقد جنوبًا.
«انحوري» وكاهن «العرابة» رب «أوزير» وكان اآللهة، ملك (٢٠) «آلمون-رع»
«يتورو» بن «بتييس» وأتى قفط)، (صاحب «مني» اإلله وكاهن «طينة»، صاحب
«بفتوعوبستي» بن «حاروز» ووجد «البهنسا»، إىل ووصل (٩ / ١) مفتًشا شماًال
مع «توزوي» إىل (٢) وأتى الرعي، ألجل أرسل قد كان الذي «آمون» كاهن
إىل والده مستندات «بفتوعوبستي» بن وأحرض«حاروز» «يتورو»، بن «بتييس»
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«توزوي»، «آمون» كاهن كان والده «بفتوعوبستي» أن وأطلعه (٣) «بتييس»،
كاهن «بفتوعوبستي» بن «حاروز» ينصب أن (٤) «بتييس» أمر ذلك وعىل

له. زوًجا ابنته «نتمحى» وأعطاه توزوي»، «آمون
نسائه بإحضاء وأمر «أهناسيا»، (٥) إىل «يتورو» بن «بتييس» وذهب
بن «حاروز» ووجد (٦) «توزوي» إىل وصل وقد «ني». إىل سفينة يف وأوالده
وقال «توزوي»، يف الذي بيته إىل «بتييس» وقصد «توزوي». يف «بفتوعوبستي»
يف «آمون» أمام الجعة رشب يف يوًما نميض أن املستحب من (١٧) «لحاروز»:
رشب يف اليوم «بتييس» أمىض وقد (٨) «ني»، إىل نغادرها أن قبل «توزوي»

«بفتوعوبستي». بن «حاروز» ومع وأوالده، نسائه مع الجعة
إىل ستتوجه حرضتك أن تأمل (٩) «بفتوعوبستي»: بن «حاروز» له وقال
أقم (١٠) «بتييس»: له فقال أفعلها؟ أن سيادتك تأمر التي األشياء فما «ني»،
وسأعطيهم حسابك، يعملوا أن «آمون» كهنة وآمر سأذهب «توزوي». يف هنا
سيصلك. الذي املبلغ غري لك سيكون باٍق وأي لك سيبقى الذي (١١) املبلغ
دون «توزوي» يف هنا مقيم وأنت إليك يصل بأن سآمر الرعي إليك يوكل وعندما
باإلضافة توزوي» «آمون كاهن حصة هي حصتي أن تأمل مشقة. تتحمل أن
آلمون، الخدمة ستؤدي الذي أنت ولكنك (١٣) األخرى، حصة عرشة الست إىل
ينبغي ولكن أيًضا. «آمون» أوقاف دخل خمس وستعطي اآللهة من وتاسوعه
«طيبة» يف عليه الذي الدين (يقصد عليك سيتبقى الذي املبلغ تدفع أن عليك

الرعي). لحساب
لها فقال «ني». إىل معك خذني قائلًة: «بتييس» ابنة (؟) «نتمحي» وبكت
كل من أحسن بحياتك سأتركك «ني»؟ إىل الذهاب تريدين ملاذا (١٥) «بتييس»:
كاهن حصة يل وسمي «توزوي»، يف الذي البيت هذا لنفسك خذي (١٦) البنات
زوجها: (١٧) «بفتوعوبستي» بن «حاروز» فقال عنها. لك أنزل أن يف ترغبني
«بتييس» لها فكتب «خنسو». كاهن حصة عن لها ينزل بأن سيادتك ليأمر
نسائه مع «ني» إىل «بتييس» (١٨) وسافر «خنسو»60 كاهن حصة عن تنازًال

يف مكانة يحتل كان وبذلك موت، وأمه آمون ابن وهو طيبة، ثالوث يف الثالث العضو هو «خنسو» 60

بل (Herod. 11, 35 (راجع خنسو كاهن بوظيفة تقوم تكن لم «نتمحي» أن والظاهر توزوي. تاسوع
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«نتمحي» مع «توزوي» استوطن فقد «بفتوعوبستي» بن «حاروز» أما وأوالده،
يف اآللهة من وتاسوعه «آمون» بخدمة يقوم وكان «بتييس»، ابنة (١٩) (؟)
«ني»، إىل «يتورو» بن «بتييس» ووصل يعطاه. األوقاف دخل خمس كان حني
الذي والده بيت يف وأسكنهم «ني»، إىل يصعدوا أن وأوالده نساءه وأمر (٢٠)

(طيبة). «ني» يف كان
ذهب األول»، «بسمتيك (١٠ / ١) الفرعون عهد من عرشة الثامنة السنة ويف
الفرعون أمر وعندئذ (تويف)، آبائه إىل السفن رئيس «عنخشيشنق» بن «بتييس»
إليك، أمره وكل قد (٢) «بتورس» إن له: وقال «يتورو» بن «بتييس» بإحضار
الفرعون: أمام «بتييس» فقال تديره. أن مقدورك يف سيكون الذي أنت وإنك
آخر لرشيف أمره وكل إذا شئونه أدير أن مقدوري يف سيكون وجهك بحياة
دعه عنه: تقول الذي الرشيف عن أرجوك خربني الفرعون: له فقال معي.
بن «بتييس» إن العظيم سيدي يا «بتييس»: فقال إليه، يوكل القبيل) (الوجه
الفرعون، بيت حاشية من رجل وهو ابن، له السفن رئيس «عنخشيشنق»
أنه الفرعون وسيجد (٥) تفنخت»، «سمتاوى واسمه للغاية مدهش رجل وهو
الفرعون سأل وقد والده. وظيفة إليه توكل أن الفرعون فليأمر مدهش، رجل
إنه ذلك، فلينفذ الفرعون: أمام قائلني (؟) وافقوا وقد (٦) ذلك، يف األرشاف

مدهش. رجل
«بتورس» أمر ووكل للسفن، رئيًسا تفنخت» «سمتاوى الفرعون نصب وقد
«بسمتاوى وانرصف والده، مع الحال كانت كما ثانية (٧) إليه القبيل) (الوجه
«يتورو»: بن لبتييس وقال (٨) «أهناسيا» إىل وذهب الفرعون أمام من تفنخت»
يف هنا وسأمكث يتلف يشء أي تدع وال املديرية، يف وفتش الجنوب إىل سافر

السفن. رئيس يدفن حتى (٩) «أهناسيا»
القديمة. عادته حسب عىل ثانيًا مفتًشا جنوبًا «يتورو» بن «بتييس» وذهب
يف قربه يف ودفن احتفال؟ يف يوًما سبعني (١٠) السفن رئيس «بتييس» مكث وقد

املبكرة األزمان يف أنه والواقع زوجها. بها يقوم كان الكهانة واجبات أن حني يف الحصة تتسلم كانت
إله. كاهنة منهن واحدة تلقب لم ولكن اإللهات كاهنات تلقب غالبًا النساء كانت
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وكان (١١) القبيل، الوجه يدير «يتورو» بن «بتييس» كان واآلن (٥) بوصري.61
يف زيادة كان فعله ما ألن وذلك (؟) ينحط ولم سنة كل معه حسابه يعمل

سنة. كل له والغلة الفضة
حساب عمل «بسمتيك» (١٢) الفرعون حكم من عرشة التاسعة السنة ويف
يشء هناك هل الفرعون: له فقال حسنًا حسابها وكان «بتييس»، مع األرض
الحسن اليشء هذا مر الفرعون: أمام (١٣) بتييس فقال ينفذ؟ دعه عنه! تقول
لن ألنه الفرعون؛ أمام من بانرصايف فمر مسن رجل إني الفرعون. أمام يل يعمل
يعرف ابن لك هل الفرعون: له فقال التعب. (١٤) تحمل استطاعتي يف يكون
كثريون، اإلدارة يعرفون الذين الفرعون خدم إن الفرعون: أمام فخال اإلدارة؟
يتلف. شيئًا يدعوا ولن السفن، رئيس يد تحت باإلدارة سيقومون وأنهم (١٥)
يثرو! الفرعون ليت «بتييس»: فقال تريده؟ متاع هناك هل الفرعون: له فقال
لسمتاوى الفرعون فقال يل. بعمله الفرعون يأمر لم طيب يشء هناك ليس
متقدم «إني قائًال: «بتييس» به يفوه الذي هذا تدبر السفن: رئيس تفنخت
إدارة مقدورك يف سيكون فهل رصفته فإذا العمل.» أعتزل دعني السنني يف
العمل يعتزل دعه تفنخت»: «سمتاوى (١٨) له فقال القبيل) (الوجه «بتورس»
ذلك مع ولكنه راحة يف حياته بقية ليرصف — والدنا إنه — العظيم سيدي يا
من «يتورو» بن انرصف«بتييس» وقد (١٩) معنا). مكلًفا (أي: حارسنا سيكون
«آمون» أمام وصىل ذهب ثم «توزوي»، إىل ووصل جنوبًا وأتى الفرعون، أمام
نقل ثم «آمون»، أمام الرشاب من وقربان (١٠) محروقة،62 قربان بعمل وأمر

البقعة من الشمال نهاية يف الواقعة امللق صري أبو وهي الحالية صري أبو = أوزير» «بيت = بوصري 61

وجد وقد أهناسيا، من الرشقي الشمال من كيلومرتًا ٣٠ من أقل تبعد ال وهي صري، أبو جبل من الرملية
Schafer Mysterien P. 20, A. Z. 41, (راجع أرسفيس ألهناس تابعني كهنة مقابر رونيش األثري فيها
يعبد كان الذي أوزير عبادة إىل باإلشارة ذلك أن ويحتمل الشمالية، العرابة التوابيت متون وتسميها ،(1

.(Criffith, Ryl. III, P. 85 Note 5 (راجع الجنوب يف الواقعة املدفونة العرابة يف
املرصية املتون يف املحروقة القربان ذكر عن وردت إشارة أول هذه أن عىل األحوال شواهد تدل 62

واملتوسطة القديمة الدول من التي املرصية واملتون املناظر أن والواقع ،(A. Stories H. P., P. 99 (راجع
للعبادة رضوريٍّا أمًرا هذا وكان البخور، حرق إال اللهم قربان، حرق عىل يدل ما فيها يظهر ال والحديثة

.(Herod. II, 38–40 (راجع بالتفصيل الشعرية هذه بوصف يعرتف هردوت ولكن والتضحية.
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«حاروز» مع أكل) =) فيه نفسه طهر وقد «توزوي»، يف كان الذي بيته إىل
من نفيس أعفيت لقد قائًال: لحاروز (٢١) األمور ورشح «بفتوعوباستي»، بن
ذلك؛ يعرفون هنا الذين الكهنة هؤالء تدع ال «حاروز»: فقال الفرعون أمام
تفنخت» «سمتاوى إىل سآخذك (١١ / ١) تأمل «بتييس»: له فقال خبثاء. ألنهم
إىل «بتييس» وأرسل عنه. له ستقول يعجبك ال الذي واليشء السفن، رئيس
(أي: مطهًرا أياًما أمىض وقد أمامه، أنفسهم بتطهري وأمرهم (٢) الكبار إخوته

(طيبة). «ني» إىل أقلع ثم «توزوي» يف والئم) يف
حصل التي الغلة أحرضت «برمهات»63 شهر والثالثني الواحدة السنة ويف
الكهنة وتجمع املعبد أمام وفرغت «توزوي»، يف «آمون» وقف ضياع من عليها
ُخمس يأخذ سيستمر هل (٤) «برع» بحياة أرجوك خربنا وقالوا: املعبد، عند
بعض وكلفوا (؟) قبضتنا يف الجنوبي64 الطريد هذا إن املقدسة؟ األوقاف ( ١٥)
فوق وارقدوا املساء يف بعصيكم أنتم تعالوا قائلني: الخبثاء األخدان من الشبان
(٦) ولدان كان أن واتفق الصباح. حتى فيها عصيكم وادفنوا الغلة، هذه (؟)
ليقسموا املعبد؛ إىل الكهنة أتى الصباح ويف كربا. قد «بفتوعوباستي» بن لحاروز
إىل (٧) «بفتوعوباستي» بن «حاروز» ولدا وأتى الكهنة، طوائف بني (؟) الغلة
الغلة، من عصيهم الكهنة سحب وعندئذ يكل، ( ١٥) الُخمس دع قائلني: املعبد
أمامهم، الذي املقدس املكان إىل فهربا ورضبوهما. «حاروز» بولدي وأحاطوا
آمون، محراب مدخل عند بهما أمسكوا فقد وتأمل خلفهما جروا كذلك ولكنهم
من املصنوع الطوار داخل يف مخزن حجرة يف بهما وألقوا رضبًا وذبحوهما

الحجر.
(١٠) «توزوي»، يف يكن لم «بفتوعوباستي» بن «حاروز» أن اتفق واآلن
«بتييس» ابنة «نتمحي» ولكن اإلقليم) =) «تكوهي» قرى يف الغرب يف كان بل
بن «حاروز» سمع (١١) وعندما البيت، باب نفسها عىل أغلقت الولدين وأم
ذلك أن (يحتمل حزن مالبس ثيابه عمل ذبحا قد ولديه أن «بفتوعوباستي»
فجمع باألمر وأخربه «تكوهي»، رئيسرشطة إىل وذهب ثيابه)، مزق أنه يعني

وهات.» الغيط «ارسح العامة: فيه ويقول برمهات، الحصاد. شهر 63

(طيبة). الجنوب ساكن أي: 64
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بالدروع مسلحني «توزوي»، إىل وأخذهم «تكوهي» جنود الرشطة (١٢) رئيس
«نتمحي». فيه كانت الذي البيت عىل (١٣) حرًسا ووضع والحراب (؟)

إىل «حاروز» أتى وعندما حداده. مالبس يف «ني» إىل «حاروز» وخف
النهر، نحو وتوجه وأهله أوالده مع (١٤) سفينته «بتييس» ركب «بتييس»
الرشطة رئيس رجال إال «توزوي» يف رجًال يجد لم «توزوي» وصل وعندما
وذهب «نتمحي». فيه كانت الذي البيت حول (١٥) بالحراسة يقومون الذين
(١٦) مسنني كاهننْيِ إال املعبد يف رجًال يجد لم ولكنه املعبد، إىل «بتييس»
«بتييس» فوضع «بتييس»، من املقدس املكان إىل هربا وقد املحراب. وفاتح
السفن رئيس (١٧) تفنخت لسمتاوى «أهناسيا» إىل وأرسل لحراستهما رجاًال
«توزوي»، يف «بتييس» كان أن أثناء يف وقعت التي الحوادث كل بخصوص
رجل كل واقبضعىل اذهب قائًال: بالحضور الجنود ضابط السفن رئيس وأمر
«بتييس» وأمر «توزوي» إىل الضابط وأتى عليه. بالقبض «بتييس» عليك يشري
وتحدث (١٩) الفرعون بيت إىل النهر يف معهما وانحدر ، الكاهننْيِ بالقبضعىل
عىل العقاب بتوقيع الفرعون وأمر حدث. يشء بكل الفرعون أمام «بتييس»
(٢٠) «أهناسيا»، إىل ووصل الفرعون أمام من «بتييس» ورصف الكاهنني،
سمعت لقد السفن: رئيس تفنخت» «سمتاوى له فقال السفن رئيس مع ووقف
«توزوي»، رجال (؟) وحثالة األشقياء الرجال هؤالء فيك عملها التي باألشياء
أن الجناية محقق يسمع ألم «بتييس»: له فقال (٢١) أغنياء جعلتهم الذين
كهنة من أصابني الذي هو هذا «برع» بحياة سيموت؟ (؟) الذئب يطعم الذي

«توزوي». (١٢ / ١) «آمون»
مع «أهناسيا» يف كان «بفتوعوباستي» بن «حاروز» أن اتفق واآلن
قائًال: السفن رئيس أمام وأحرضه «حاروز»، يد «بتييس» وأخذ «بتييس»،
«تكوهي» رئيسرشطة يكلف السفن رئيس مر «توزوي» يف الذي أخي يا تأمل
سأكلف تفنخت»: «سمتاوى له فقال عليه. باملحافظة «تكوهي» ومأمور (٣)
إيلَّ؛ يحرض دعه ستجده الذي (٤) «توزوي» رجل إن قائًال: يل تابع رجل كل
تدع ال له: قال «بتييس» ولكن «أهناسيا». يف السجن يف يموت أجعله أن ألجل
يفلح! السفن رئيس نفس وليت «آمون»، بحياة (٥) هكذا يفعل السفن رئيس
أهلها إليها وأعدت «توزوي»، زودت قد أكون أن دون «ني» إىل أذهب لن إني
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(يف يذكر األرضني ملك «حرشف» جعلت لقد السفن: رئيس فقال ثانية (٦)
بعد. ينقطع لم (٧) لتوزوي عندك كان الذي حبك إن قيل: عندما (؟) قسم)
الذين اآللهة إن النامي! نفسك وبحياة (؟) إليك ُخيل لقد «بتييس»: له فقال
اإلله اآللهة ملك رع» «آمون (٨) إليه نأتي بيت وإنها العظمة، يف غاية هم فيها

عديدة. فيها عرفتها التي املقدسة األشياء وإن العظيم،
«توزوي»، (٩) إىل ووصل جنوبًا فذهب «بتييس» السفن رئيس ورصف
«توزوي» إىل أتى الرشطة رئيس أن واتفق «توزوي». يف أيام بضعة وأمىض
رئيس فقال الطاعة وقدم (بتييس) أمام (١٠) وأتى محاربًا، خمسون ومعه
رئيس سيادتك جعلت أجله من الذي املحزن اليشء هذا ما «لبتييس»: الرشطة
عىل يقم حرًسا دع (١١) قائًال: إيل يرسل الجريمة عن يكشف الذي السفن،
ومنذ أطعمتنا؟ الذي حرضتك أليس «توزوي». يف يكونون الذين «بتييس» أهل
يف آِت ألم رضًرا أحدثوا قد الكهنة هؤالء (١٢) أن فيه سمعت الذي الوقت
السيدة هذه يضايقون (١٣) كانوا ألنهم البيت؛ هذا حول حرًسا وأضع الحال،
أرفض؟ أن يمكنني فهل «ني» إىل حتى تعال سيادتك: قلت فإذا العظيمة؟

رئيس جعلت وقد (١٤) (؟) تحيا سيجعلك «آمون» إن «بتييس»: له فقال
املأمورية هذه افعل عاتقك. عىل يوضع آخر (؟) واجبًا ليمنح إليك؛ يرسل السفن
(حور «حارتاي» ومقاطعة «البهنسا» (١٥) مقاطعة حول واذهب سافر يل.
واحد مكان يف سويٍّا أجمعهم ستجدهم الذين «توزوي»، رجال عن باحثًا هنا)
يشء أي أجعل بأال لهم يمينًا أحلف أن ألجل إليهم؛ فيه أذهب أن يريدون (١٦)
هل لكم.65 يعمل عقابه جعلت قد عملتموه الذي الرضر إن قائًال: ضدهم يفعل
تخرب؟ مدينته ويدع الشبان هؤالء باقي يذبح آمون أجعل أن الصواب من

«آمون» محراب داخل إىل وقاده (١٨) الرشطة رئيس يد «بتييس» وأخذ
الذين الرجال كل إن قائًال: أمامه بيمني نفسه ربط وقد آمون)، أمام (يحتمل
(١٩) يصيبهم، بأذى أسمح لن فإني «توزوي»، إىل أتوا إذا يل ستحرضهم
نفيس قيدت لقد بهم. يلحق رضًرا أجعل أال عىل لهم بيمني نفيس سأربط وإني

ذبحا. اللذين للولدين انتقاًما املسنني الكاهنني عقاب أي: 65
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ليلحق (٢٠) عنا بحث قد الرشطة رئيس إن القول: يمكن ألنه أمامكم؛ بيمني
أذى. بنا

إىل الرشطة رئيس وهب الطاعة. وقدم األرض عىل الرشطة رئيس وانبطح
«حارتاي» ومقاطعة «األشمونني» ومقاطعة «البهنسا»، (٢١) مقاطعة أماكن
(١٣ / ١) رئيسالرشطة وأتى «حارتاي»، يف «توزوي» رجال وجمع (حورهنا):
«األشمونني»، حتى وصلت لقد قائًال: «يتورو» بن «بتييس» وأخرب (توزوي)، إىل
«حارتاي»، إىل أحرضته إال «األشمونني» حتى «توزوي» من رجًال أترك ولم
بن «إسمتو» دع فيها. لنا يوثق يمينًا دع قائلني: عليه اتفقوا الذي املكان وهو
مع الشباب من فواحد هو يكن لم وإذا لنا، بيمني نفسه ويربط يأِت «بتييس»
«بتييس» فسافر نفيسسآتي. (٣) أنا إني «آمون» بحياة «بتييس»: فقال سيادته
إىل أتى قد رجل ولكل املحراب، وفاتحي للكهنة يمينًا وأقسم «حارتاي»، إىل
الذي (٤) اليشء بسبب ضدكم يعمل يشء أي أجعل لن إني قائًال: «توزوي»
وكذلك وجدهم، الذين «توزوي» رجال مع «توزوي» إىل «بتييس» وعاد مىض،
وقال املعبد عند (٥) الكهنة كل بجمع «بتييس» وأمر وأطفالهم. نسائهم كل أتى
تأملوا فيه؟ رغبتهم الذي اليشء غري شيئًا لكم عملت هل يحيون ليتهم آه لهم:
(٦) سلطة؟ صاحب رجل بصورة شيئًا فعلت هل (رسميٍّا) أرسلت عندما إنني
«أهناسيا» سيد «حور»66 الكاهن أعطيت التي حصصهي أربع إن يل: قلتم لقد
فقلتم: إياه؟ ستعطونني ما ذلك لكم: وقلت «حارتاي» سيد «أنوبيس» وكاهن
إن تعطونه، ما هذا لكم: وقلت كاهن. حصن بمثابة أعطيت واحدة إنحصة (٧)
حصة عرشة ست لذلك خالف ويل «آمون». كاهن نصيب بمثابة أربعة حصة يل
وعدد حصة. عرشين املجموع فيكون لهم كاهنًا كنت الذين اآللهة (٨) باسم
(١ / ٥) تؤلف كهنة طائفة وكل طائفة، لكل عرشون هو تؤلفونه الذي الكهنة
ذلك معنى (هل رقابهم حتى مالبسهم الكهنة وضع وعندئذ املقدس.67 الوقت
وانبطحوا التام؟) للخضوع عالمة رقابهم حتى مالبسهم رفعوا قد الكهنة أن

املتأخرة؟ األزمان يف حور صور من صورة بمثابة يعترب كان «حرشف» أن ذلك معنى هل 66

يف العمل يتناوبون األربعة الكهنة طوائف كان الوسطى الدولة عهد يف أنه عىل األحوال ظواهر تدل 67

إدارة عن كثرية معلومات عىل تحتوي الحقيقة هذه منها علمنا التي والورقة قمري. شهر ملدة املعبد
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جعلتنا الذي أنت أنك «حرضتك» أن نعلم أال وقالوا: «بتييس» أمام األرض عىل
«مرص» لبيوت مساوية وجعلتها مدينتنا، (١٠) حرضتك أسست عندما نعيش
بإحضارهم، حرضتك مر الطريق عن حادوا الذين الشبان وهؤالء العظيمة.

(آتون). يف يوضعوا ودعهم
أعلم أنا «آمون» أمام عملتها التي الصالحة األعمال إن «بتييس»: فقال
ابني ذبحوا الذين الكهنة وهؤالء آلمون. فعلتها بل آلبائكم أفعلها لم أني حقيقة
العقاب بإيقاع (١٣) أمرت قد أني إال يحرضون؟ أجعلهم أن مقدوري يف أليس
تأملوا اإلله). ليحاسبهم تركتهم قد (أو واإلله أنا سبيلهم أخليت وقد آبائهم عىل
قد فإنه (١٤) حياتي، ويف قوتي يف كنت عندما حتى عيلَّ تغلبتم أن منذ فإنه
سيكون وبذلك منكم، أضعف يكون قد هنا يل ابن سيكون عندما زمن يأتي
أحد هل (١٥) املدينة هذه يف التي أنصبته وتأخذوا تطردوه، أن مقدوركم يف
إىل ونقلت بإقامتها أمرت التي اللوحة68 وهذه الغيب)؟ (أي: الحوادث يعرف
تنازل يكتب أن (١٦) وقبل كاهنًا، أصبح أن قبل بعملها أمرت املقدسقد البيت
استطاعتكم يف وسيكون املدينة، هذه يف التي هذه الكهنة أنصبة عن أجيل من
اللوحة). عىل التي النقوش حسب (عىل عليها كاهنًا تكن لم أنت تقولوا: أن

لهم فقال افعلوه؟ (١٧) سيادتك: تقول الذي اليشء ما الكهنة: له فقال
الذي الطريق يف الحجري الطوار عىل لوحة بعمل سآمر «يتورو»: بن «بتييس»
الكباش طريق هو ذلك أن (يحتمل (؟) التنظيف محل إىل «آمون» فيه يمر
وسأضع عليها، آلمون أنجزتها التي الطيبة األعمال وسأضع (١٨) املقدسة)،
ملصالح املوافقة (١٩) األشياء كل إن الكهنة: فقال عليها. الكهانية وظائفي

.(A. Z. XL. P. 113 (راجع كاهن كل عليها يستويل كان التي الحصص نسبة فيها ذكر وقد املعبد،
عمله تقسيم أنه يحتمل قد أسيوط أمري حيزاقي مقربة يف التي العقود يف املعبد يوم أن ويلحظ
التي والفقرة املعبد. إليراد الداخلية باإلدارة دخل له وليس املعبد من يؤخذ كان الذي للدخل، حيزاقي
من لكل خمسها حصة مائة الدخل تقسيم أمامنا تضع أنها مضمونها من يظهر اآلن بصددها نحن
بوصفه لبتييس مخصًصا كان الباقي والخمس فرًدا، عرشين منها كل عدد كان التي األربع، الطوائف

إلها. عرش ستة من املؤلف وتاسوعه آمون كاهن
املتن، هذا من ١٤ سطر ٧ صفحة يف وصفت وقد ،١٤ بالسنة املؤرخة الجرانيت من املصنوعة اللوحة 68

.٢١ / ٢٢ صفحة يف نسخت وقد
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سيادتك كان إذا سيادتك بوساطة نعيش أننا وسنعلم تنجز، دعها سيادتك
اللوحة). (أي: بعملها تأمر

بنقش وأمر والرسامني، (٢٠) الحياة بيت كتبة بإحضار «بتييس» وأمر
سيأتون الذين واألرشاف الكهنة سرياها قائًال: الحجري الطوار عىل اللوحة
الشاطئ إىل «يتورو» بن «بتييس» ركب وقد (١٤ / ١) املعبد. عىل للتفتيش
الولدين إن قائلة: أمامه بكت ابنته «نتمحي» ولكن (٢) «ني»، إىل سأقلع قائًال:
إىل «بتييس» فذهب (٣) بعد بهما يُْؤَت ولم املعبد، يف يزاالن ال ذُبحا اللذين
املقدس، املكان يف مخزن حجرة يف وجدا وقد الولدين، عن بالبحث وأمر املعبد
يف عظيمة محزنة لهما وأقيمت كتانًا، عليهما ووضع (٤) بإحضارهما أمر وقد

الولدان. ودفن املدينة،
أمامه بكت «نتمحي» ولكن السفينة، ركوب وشك عىل (٥) «بتييس» وكان
ذبحي عىل سيعملون الكهنة هؤالء (٦) فإن وإال معك «ني» إىل خذني قائلة:
عن ثانية قط ينفكوا لن إنهم «آمون». بحياة يمكنهم ال «بتييس»: لها فقال
بن «إسمتو» فدع هنا تبقى أن تريد كنت إذا «نتمحي»: فقالت (٧) منك الخوف
«بتبيس» أمر ذلك وعىل «آمون» (٨) بخدمة ويقيم معي، هنا يمكث «بتييس»
كاهن نصيب لنفسك خذ له: وقال «توزوي»، يف يبقى أن «بتييس» بن «إسمتو»
وكتب بردية بإحضار «بتييس» وأمر (٩) آلهته، وتاسوع «توزوي» «آمون»
وتاسوع «توزوي» يف «آمون» كاهن وظائف عن «بتييس» بن إلسمتو تنازًال
زوجها، و«حاروز» أخته «نتمحي» مع «توزوي» يف «إسمتو» وبقي (١٠) آلهته،
وتاسوع «آمون» بخدمة يقوم (١١) «توزوي» يف «بتييس» بن «إسمتو» وسكن
«بتييس»، بن «إسمتو» وذهب آلمون. املقدسة األوقاف ( ١٥) خمس ومنح آلهته،
الذي أنا إني له: وقال السفن رئيس تفنخت» «سمتاوى (١٢) أمام ووقف
تنازًال يل كتب فقد آلهته، وتاسوع «آمون» بخدمة ألقوم «توزوي» يف نصبني
السفن رئيس جعل ذلك وعىل آلهته، وتاسوع «آمون» كاهن نصيب (١٣) عن
كتانًا؛ (١٤) بإعطائك آمر لم إني له: وقال «إسمتو» يعطى … الذهب من خاتًما
كل يف أشغالك عن تخربني أن تنَس وال لك. تابعة «آمون» كتان وراثة ألن ذلك
الحياة، يف قضاها التي األيام (١٥) «بتييس» بن «إسمتو» أمىض وقد فرصة.
«آمون». أوقاف ( ١٥) ُخمس وأعطوه آلهته وتاسوع «آمون» بخدمة يقوم وهو
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وقد ابنه، «إسمتو» بن «بتييس» وخلفه (١٦) آبائه إىل «إسمتو» وذهب
آلمون املقدسة األوقاف ( ١٥) ُخمس منح وقد آلهته، وتاسوع «آمون» خدمة أدى

أيًضا.
إىل حملة يف غائبًا الثاني» «بتييس كان الثاني» «بسمتيك حكم نهاية يف

.١٤ / ١٦-١٦ / ١ «آمون» كاهن وهي وظيفته فقد وبذلك «خارو»، بالد

الثاني» «بسمتيك حملة القصة: من الثاني الجزء

«خارو» لبالد الثاني» «بسمتيك زيارة عن معلومات القصة هذه من الثاني القسم لنا يقدم
الزيارة هذه من عودته وبعد الكهنة، من عدد صحبه وقد حكمه، من الرابعة السنة يف
أعوام خمسة حكم أن بعد مات قد أنه نعلم ونحن مرضقصري. بعد املحتوم القدر وافاه
يف مات قد أنه نعلم ١٩٠٤ عام «لجران» عليه عثر ما حسب عىل ولكن العام، ونصف
— «هردوت» ويحدثنا ،(A. S., V. P. 86 (راجع حكمه من السابعة السنة من توت ٢٣
عىل حربية حملة بعد وقع موته أن — Pesammis «بساميس» الفرعون هذا يسمي الذي
يثبت ما الورقة يف لدينا ليس أنه من الرغم وعىل .(Herod. II, 161) مبارشة «كوش» بالد
عىل تدل األحوال شواهد فإن حربية، كانت «سوريا» بالد عىل بها قام التي الحملة هذه أن

الغرض. لهذا كانت أنها
إذا ولكن الحملة. نفس إىل يشري البيانني كال أن نفرض أن عىل يحملنا ما وهناك
ال «خارو» أرض ألن وذلك خاطئًا؛ يكون أن بد ال املصدرين أحد فإن كذلك األمر كان
أقاليم ساحل أعم بمعنى أو «فنيقيا» تكون أن بد ال ولكن «كوش»، بالد تكون أن يمكن
وأن صحيًحا، املصدرين من كل يكون أن يجوز نفسه الوقت ويف و«سوريا»، «فلسطني»
عودة بني الكوشية الحملة فيها تضع كافية مدة ولدينا مثلتا. كما فعًال وقعتا الحملتني
التي إال حوادث «بتييس» لنا يذكر ولم موته. سنة وبني «سوريا» من «بسمتيك» امللك
فيما الدقة منتهى يف يظهر الذي «هردوت» عىل االعتماد ويمكن هذا تظلمه. موضوع تهم
عن لنا سجله فيما منهم، كل حكم ومدة والعرشين، السادسة األرسة تتابع ذكر يخص
لم ألنه «سوريا»؛ عىل حملة قيام عدم عىل برهانًا يتخذ يكاد ال ذلك أن عىل أعمالهم،
الوقت يف ولكن «سوريا»، يف «نيكاو» فالح لنا ذكر قد أنه مثًال فنجد كتابه. يف يذكرها
قوية براهني لدينا أنه من الرغم عىل فتحه، بعضما فقد قد بعد فيما أنه لنا يذكر لم نفسه
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له يؤسف ومما منكرة. بهزيمة ُمنوا قد وجيشه «نيكاو» أن عىل تدل أخرى، مصادر من
األمور نضع أن مقدورنا يف فليس القليل، إال الفرتة هذه تاريخ عن نعلم ال أننا األسف جد
الحوادث رسد يف «بتييس» أن ويلحظ التاريخية. الوجهة من األكمل الوجه عىل نصابها يف
ألن وذلك مضلًال؛ يعد بل قط، عليه يعتمد ال أنه عىل برهن قد األول» «بسمتيك عهد يف
بقصته، امللحقة الوثائق نسخ مع تتفق أحيانًا تكاد وال الحقائق، مع تتعارض بياناته
الذي التاريخ من اقرتب كلما تزداد أن ينبغي كان التاريخية الحوادث رسد يف دقته ولكن
وبذلك م، ٥٩٠ق. عام حوايل إىل األمام إىل قفزت قد هنا القصة أن ويلحظ فيه. يعيش
االعتبارات من سيظهر كما ذاكرته، عن بعيدة ليست أمور عن يحدثنا املتظلم أن نجد

التالية:
آلمون، وكاهنًا كاتبًا «أمسيس» حكم من عرش الخامس العام بعد «بتييس» كان
عهد من األوىل السنة يف ولد أنه بد فال شابٍّا. وأصبح ترعرع قد أنه األقل عىل يعترب وكان
بعرشين «خارو» حملة قيام بعد أي ٥٧٠ق.م؛ حوايل أي ذلك؛ قبل يكن لم إن «أمسيس»
«دارا» حكم من التاسعة السنة يف «مسن» بأنه مثل قد «بتييس» أن كذلك ونجد عاًما،
من والخمسني السابعة بلغ قد وقتئذ كان األخري الحساب هذا أساس وعىل (٥١٢ق.م)
عمل الذي «بتييس» فإن ذلك عن وفضًال هنا. وضعناه الذي الفرض مع يتفق وهذا عمره،
االحتماالت كل عىل هو ٥٦٢ عام أي «أمسيس»؛ عهد من الثامنة السنة يف ٨ رقم العقد
اقرتح الذي عن لوالدته مبكًرا تاريًخا يحتم هذا ولكن املتظلم، الثالث» «بتييس مع موحد

سبق. فيما
بفرتة إال «دارا» حكم من التاسعة السنة بعد كتبت قد تكن لم الربدية أن ويحتمل
الحادثة كانت عندما وذلك «سوريا»، بالد إىل الحملة تاريخ بعد سنة ٨٠ حوايل أي يسرية؛
التي واألرضار نفسه املتظلم عن أما لبتييس. املعارصين سن ذاكرة من قريبة تزال ال
تحول نقطة كانت أنها بد فال «سوريا»، بالد إىل الحملة يف غائبًا كان عندما بجده لحقت
به قدمت وقد والده، بوساطة ذاكرته يف باستمرار كانت أنها بد فال األرسة، مصائر يف
قد «كوش» بالد إىل الحملة أن عىل الحديثة الكشوف وتدل القضاء. محاكم يف وبسيده

مكانها. يف فيها القول فصلنا وقد فعًال، وقعت
يف بحملة الثاني» «بسمتيك قيام لعدم يدعو سبب هناك ليس فإنه «فنيقيا» عن أما
«مسوبوتاميا»، املسيطرة الدولة من عليها لالستحواذ النضال يجدد أن ألجل الجهة؛ هذه
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عام حوايل مرص (يف الكويش تأمون» «تانو عىل بنيبال» «آشور انتصار بعد أنه والواقع
أن دون ولكن جزية، له تدفع جعلها بأن األمر انتهى وقد «صور»، حارصوالية ٦٦٣ق.م)
عىل هذا ممتلكاته، غربي إىل قليًال إال يلتفت لم أنه يظهر اللحظة هذه ومن عليها. يستويل
اإلمرباطورية أقاليم ضمن رسميٍّا تعدان طويلة ملدة كانتا و«مرص» «سوريا» أن من الرغم
إخماد ويف حروب، يف إمرباطوريته رشقي يف منهمًكا بنيبال» «آشور كان وقد اآلشورية.

حليفه. دائًما النجاح وكان العرب»، و«بالد و«بابل» «عيالم» يف ثورات
أو «بيساميلكي» بني مراسالت بعض هناك كانت أنه السجالت من ونعلم
كانت املراسالت وهذه «ليديا»، ملك (جيجز) و«جوجو» األول) (بسمتيك «توساميلكي»
«مرص» عىل الفعلية «آشور» سيادة استمرت قد تكن لم ولكن آلشور، الخيانة عن تنم

وقتئذ.
تأثريًا أثرت قد «آشور»، بها قامت التي املتالحقة الحروب أن عىل األحوال شواهد وتدل
ذلك إىل يضاف محسة، التناقصبدرجة يف أخذ الذي املحارب جيش«آشور» عدد يف مفزًعا
وقد إمرباطوريته. «السيثيني» قبائل اقتحمت بنيبال» «آشور عهد من األخرية السنني يف أنه
عىل «مرص» حدود إىل وصلوا الذين «السيثيني» رد قد األول» «بسمتيك أن «هردوت» حدثنا
«أزوتوس» عىل استوىل وأنه ،(Herod. I, 105) إليهم والتوسل لهم، العطايا ببذل أعقابهم
قام التي الجريئة املغامرة عن أما ،(Ibid. II, 157) سنة ٢٩ حارصها أن بعد AZOTUS

مؤكدة. براهني عنها فلدينا عليها واالستيالء «سوريا»، بالد يف «نيكاو» بها
يف «أورشليم» عاهل «يوشعيا» «نيكاو» الفرعون ذبح ٦٠٨ق.م عام حوايل ففي
(كتاب الفرات» «نهر عىل الواقعة كركميش حتى «سوريا» يف وأوغل «مجدو»، موقعة
للسيطرة باقية أمل بارقة كل عىل قىض وبذلك ،(٢٩ سطر ٢٣ اإلصحاح الثاني امللوك
يف «يوشعيا» الذيخلفوالده «يوحاز» امللك خلع هناك من عودته وبعد زحفه. يف اآلشورية
بالد وجعل العرش، عىل «يواقيم» أخاه مكانه ووضع أشهر، ثالثة حكم أن بعد «أورشليم»
ويحدثنا .(٣١–٣٥ سطر رشحه اإلصحاح الثاني امللوك (كتاب الجزية له تدفع «يهوذا»
واستوىل «مجدو» بذلك ويقصد «ماجدوال»، يف اآلشوريني هزم «نيكاو» أن «هردوت» كذلك
بد وال «سوريا». شمال يف مدينة بعض أو «غزة» بذلك ويعني ،Cadytes «كاديتس» عىل
نفسه الوقت يف ولكن «سوريا»، عىل املسيطرة هي كانت سنني بضع ملدة «نيكاو» قوة أن
كان الذي باالرص»، «نابو عاهلها يدي يف األركان وطيدة أصبحت قد «بابل» مملكة كانت
واملرصيني «السيثيني» من ليسرتد «الفرات»؛ نحو بجيوشه ينقض نرص» «نبوخد ابنه
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يأِت لم مرص ملك أن الحال يف ذلك بعد ونسمع اآلشوريون. فقدها التي اإلمرباطورية
ما كل «الفرات» نهر حتى مرص نهر أول من أخذ قد «بابل» ملك ألن أبًدا؛ األرض إىل
كتاب من كل ويضع .(٧ سطر ٢٤ اإلصحاح الثاني امللوك (كتاب مرص ملك يملك كان
(Ant. Jud. X 6, 7 (راجع «جوسيفس» وكتاب ،(٢ سطر ٤٧ اإلصحاح («أرميا» «أرميا»
أن عىل نفسه. «نيكاو» بقيادة املرصية الجيوش وتمثل «كركميش»، يف الفاصلة الواقعة
شطربة ثورة نرص» «نبوخد حملة سبب يجعل Bersous «بروسوس» الفاريس املؤرخ
من الرغم وعىل ،(Frag. 14) و«فنيقيا» و«سوريا» «مرص» وقتئذ يحكم كان الذي الفرس،
القائل: القديم الرأي أن لنا يظهر نفسه الوقت يف أنه إال أساسه، من خاطئ القول هذا أن
عىل اآلشوري التسلط منذ باألذهان عالًقا بقي قد تابًعا أمريًا كان املرصي الفرعون إن

«مرص».
املؤكد من وليس ٦٠٤ق.م أو ٦٠٥ حوايل كان «مرص» عىل البابلية الحملة وتاريخ
حفظ وقد الوقت، هذا يف «فنيقيا» عىل استوىل قد كان نرص» «نبوخد أن حال أية عىل
يكاد ال التي «صور»، قلعة أن منها نعلم حوليات من قطعة «جوسيفس» املؤرخ لنا
ملكها عنها يدافع كان سنة عرشة ثالث مدة نرص» «نبوخد حارصها قد اخرتاقها يمكن
يف ٥٨٥–٥٧٠ق.م عامي حوايل وقع قد يرجح ما عىل كان الحادث هذا ولكن «اتهوبعل»،
تحت «فنيقيا» بالد كانت نعلم ما بقدر نفسه الوقت ويف مرص. ملك «إبريز» امللك عهد
ويرسلوا الدسائس، يدسوا أن الفراعنة مقدور يف كان حال أية وعىل املرصي. الحكم
عىل يحملنا سبب أي لدينا ليس ذلك وعىل شك. بدون (حفرا) «إبريز» فعل كما الحمالت
ففتح الثاني». «بسمتيك امللك عهد يف «سوريا» أو «فنيقيا» إىل حملة وقوع احتمال عدم
امللوك (كتاب نرص» «نبوخد حكم من عرشة التاسعة السنة يف وقع قد كان «أورشليم»
تكاد ال املرصي التاريخ يف ذلك تقابل التي والسنة ٥٨٦ق.م عام يف أي ٢٥ / ٨)؛ الثاني
قبل الحصار بدأ وقد (حفرا). «إبريز» الفرعون حكم من الثانية أو األوىل السنة تتعدى
جيش اقرتاب ما وقت يف عني وقد ،(٥ / ١) الثاني) امللوك (كتاب سنة ونصف بسنة ذلك
الرابعة السنة يف وقعت قد تكون أن يبعد الحادثة وهذه ،(٣٧ / ٥–١١ (أرميا الفرعون
«هردوت» حدثنا وقد «إبريز». امللك عهد يف األرجح عىل بل الثاني»، «بسمتيك حكم من
«صور» ملك وحارب هجومه، يف «صيدا» حدود تعدى قد «إبريز» أن (Herod. II, 161)
يف حارب قد «إبريز» حتى األول» «بسمتيك أول من فرعون كل أن والظاهر البحر، يف
يف له أشري ما وهذا بالفرعون، «غزة» عىل االستيالء أن هنا نذكر أن يفوتنا وال «سوريا».
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إىل هذا التأكيد، وجه عىل معرفته يمكن ال (٤٧ / ١ (أرميا أرميا تثيات عناوين من عنوان
املوضوع هذا عن تحدثنا وقد كبريًا. شكٍّا فيها مشكوك يظن ما عىل العنوان هذا صحة أن

املكان. هذا غري يف
عن الثالث» «بتييس علينا قصه ما إىل التمهيدية املخترصة اللمحة هذه بعد نعود

طويلة. ملدة الوراء إىل يرجع الذي وتاريخها ظالمته،

رع69 أب نفر «بسمتيك» الفرعون حكم (١٧) من الرابعة السنة ويف (١٤)
والبحري، القبيل الوجهني يف الكربى املعابد إىل الرسل أرسلت الثاني) (بسمتيك
الساحل تعني أنها (يحتمل «خارو» أرض إىل يذهب الفرعون إن قائلني:
وهي «سوريا»، من مهمة غري أجزاء ذلك يشمل أن ويمكن لفنيقيا، التجاري
يأتوا الكهنة (١٨) فدعوا «عامور»)، بأرض «كانوب» منشور يف ميزت التي
أنه (يجوز الفرعون. مع «خارو» أرض إىل ليأخذوها مرص؛ آلهة باقات مع
النامية األشجار أن احتماًال واألكثر تعاويذ بمثابة مصنوعة أكاليل تؤخذ كانت
لتنقل أو قربانًا؛ لتقدم «فنيقيا» أو «سوريا» إىل تحمل كانت النباتات أو
«سوريا» يف الساحلية البالد عىل أسست التي املرصية املعابد يف وتزرع هناك
«إسمتو»: بن لبتييس قولهم (٢٠) عىل واتفقوا الكهنة اجتمع وقد و«فنيقيا»)،
رجل هنا وليس الفرعون، مع «خارو» أرض إىل للذهاب تصلح الذي أنت إنك
أنك تأمل أنت. إال «خارو» أرض إىل يذهب أن (٢١) يمكنه املدينة هذه يف
يشء هناك وليس واألدب)، املقدسة الكتابة عىل مدرب (أي: الحياة بيت كاتب
اآللهة وكهنة «آمون» كاهن ألنك (٢٢)؛ (؟) سديد جواب له إال عنه سيسألونك
(١٥ / ١) وقد الفرعون. مع أرض«خارو» إىل سيذهبون الذين ملرصهم العظام
للسفرة. نفسه جهز وقد الفرعون، مع أرض«خاروا» إىل ليذهب «بتييس» أغروا
رجل يصحبه (٢) ولم «خارو»، أرض إىل «إسمتو» بن بتييس وذهب
قد «بتييس» أن الكهنة علم وملا موىس»، «وسري يدعى وحارس خادمه إال

حوايل وكان األول، بسمتيك عهد من والثالثون الواحدة السنة هو القصة يف ورد تاريخ آخر كان 69

التي سنة عرشة الخمس وكذلك ،٥٤ عددها ويبلغ هذا، «بسمتيك» حكم سنو انتهت وقد ٦٣٠ق.م عام
٥٩٠ق.م. حوايل تقع الثاني» «بسمتيك حكم من الرابعة والسنة «نيكاو»، خلفه حكمها
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«حارخبي»، بن «حاروز» إىل ذهبوا (٣) الفرعون مع «خارو» أرض إىل سافر
(يقصدون سيادته هل له: وقالوا «أهناسيا» وحاكم «سبك» اإلله كاهن وهو
وأنه الفرعون، نصيب هو توزوي» «آمون كاهن نصيب أن يعرف «حاروز»)
وهو — «يتورو» بن «بتييس» عليه استوىل وقد «حاروز»)؟ (أي: لسيادته ملك
ابنه ابن قبضة يف فإنه وتأمل ألهناسيا. حاكًما كان عندما — «آمون» كاهن
الكهنة: له فقال (٥) ابنه؟ وأين لهم: «حارخبي» بن «حاروز» فقال اآلن حتى
حاروز بن «بتاحنويف» دع الفرعون. مع «خارو» أرض إىل يذهب جعلناه لقد
ذلك وعىل «آمون». كاهن نصيب عن تنازًال له نكتب أن ألجل «توزوي»؛ إىل يأِت
وكتبوا «توزوي»، إىل يأتي ابنه «حاروز» بن «بتاحنويف» (٦) «حاروز» جعل
عرش الستة قسموا ثم «توزوي»، صاحب «آمون» كاهن نصيب عن تنازًال له
أنصبة. أربعة طائفة كل األربع، الكهنة طوائف بني أقسام أربعة األخرى نصيبًا
يعطر وجعلوه وأحرضوه «حاروز»، بن «بتاحنويف» عن (٧) ليبحثوا ذهبوا ثم

آلمون. صالة ويؤدي يديه
«توزوي»، إىل ووصل (٨) «خارو» أرض من إسمتو بن «بتييس» وعاد
الفرعون، بيت بوابة إىل شماًال «بتييس» فأرسع الكهنة عمله يشء بكل وأخرب
والفرعون مريض (٩) فرعون إن الهالك! له: فقيل (؟) باحتقار عومل أنه غري
«بتاحنويف» فأحرضوا (؟) القضاة إىل شكوى «بتييس» قدم ذلك وعىل يخرج. ال
النصيب هذا إن قائلني: (١٠) املحكمة بيت يف اعرتافاتهما ودونت «حاروز» بن
نصيب هو «أهناسيا»، سيد والده كان الذي وهو «بتاحنويف»، عليه استوىل الذي
املحاكمة بيت يف (؟) أيام عدة «إسمتو» بن «بتييس» مىض وقد الفرعون.
املحاكمة، بيت يف «بتييس» ضويق وقد «حاروز»، بن «بتاحنويف» مع مناضًال
«ني» يف الذين (١٢) إخوتي ألدع اذهب قائًال: «ني» إىل وذهب جنوبًا، وأتى
يف «آمون» كهنة كانوا الذين «يتورو» بن «بتييس» أوالد وجد وقد ذلك، يعرفون
«نوزوي»، صاحب (١٣) «آمون» كهنة مع له حدث يشء بكل وأخربهم «ني»،

«آمون». كهنة أمام يقف وجعلوه «بتييس» فأخذوا
تقريًرا أن حدث لقد افعلوه؟ نقول: الذي اليشء ما «آمون»: كهنة له فقال
قد نفر-أب-رع «بسمتيك» الفرعون إن فيه: جاء «آمون» كهنة إىل (١٤) أرسل
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نرسل أن وشك عىل كنا (؟) تويف قد الفرعون قالوا: عندما أنهم تأمل (؟)70 تويف
أن عليك ويجب ضدك. «آمون» كهنة فعله (١٥) ما كل عن الفرعون بيت إىل
بيت يف كتابة اعرتافاتهم أعطوا الذين (؟) القضاة، هؤالء إىل (؟) شكوى تقدم
يمكن ال ألنه (١٦) نصيبك؛ من (؟) يأخذ الذي هذا «سبك» كاهن ضد املحاكمة
وأمر (؟) الزمن، من املدة هذه يف قضيتك من الفراغ مقدورهم يف يكون أن
دبنات خمسة إخوته وأعطاه «بتييس»، الفضة من دبنات خمسة بإعطاء الكهنة
املحاكمة بيت إىل اذهب له: وقالوا الفضة من دبنات عرش الكل فيكون أخرى
لنعطيك تعال الفضة هذه تنفق وعندما نصيبك، من يأخذ الذي الرجل هذا ضد
«توزوي» إىل ووصل (١٨) شماًال، «إسمتو» بن «بتييس» فذهب أخرى. فضة
إن املحاكمة. بيت إىل الذهاب من فائدة ال معه: وقفوا الذين الرجال له وقال
الفضة من دبن مائة يدك يف كان (١٩) وإذا منك. أغنى رجل الكالم يف خصمك
الكهنة يدفع ولم املحاكمة، بيت إىل يذهب بأال «بتييس» وأقنعوا سيهزمك. فإنه
الكهنة، طوائف بني قسمت التي نصيبًا عرش الستة يقابل ما (٢٠) حصة
وقد باسمهم، بالخدمة قاموا قد (الخدمة) دخلوا أنهم اتفق الذين الكهنة ولكن
«آمون» كاهن نصيب باسم (١٦ / ١) «بتاحنويف» أربعة حصة كذلك أعطيت
عرشة الخامسة السنة حتى رع»، اب «واح الفرعون عهد من األوىل السنة من

(أمسيس). «أحمس» الفرعون حكم من

حكم وقد سيئ يشء عىل يدل ومخصصها معروفة، غري لكلمة تخمينًا إالَّ ليست هنا «تويف» كلمة إن 70
Wiedemann, Gesch. (راجع أبيب و٩ بابة ٧ بني ما العرش توىل فقد سنني ٥ ،٢ / ١  الثاني بسمتيك
وعىل (A. S. Vol. V, P. 86) السابعة السنة من توت ٢٣ يف مات وقد ،(Aeg V. Pasamm. I. P. 119
حكمه من الرابعة السنة يف سوريا إىل الحملة إعالن بني كاملتني سنتني من أكثر مىض قد يكون ذلك
وهو ،١٦ / ١ الصفحة يف جاء الذي البيان ذلك عىل يربهن إذ اآلن، حدث قد موته أن يف نزاع وال وموته.
يجعل البيان هذا ونفس إبريز خلفه حكم من لألول السنة من الحصة تسلم قد بتاحنويف إن القائل:
بتييس) معها كان التي خارو أرض إىل الحملة تلك (عىل الكهنة بوساطة بتاحنويف تعيني أن املحتمل من
الرابعة، السنة نهاية يف كان الحملة قيام إعالن أن املحتمل ومن … الفرعون هذا حكم نهاية يف وقع قد
قد يظهر ما عىل امللك موت فإن حال أية وعىل السادسة، السنة إىل امتدت قد نفسها الحملة أن ويجوز

للحملة. مرافًقا بتييس عودة بعد حدث
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امللك عهد يف وقعت التي الحوادث القصة: من واألخري الثالث الجزء
الثاني» «إسمتو وكان «قمبيز»، حكم من الثاني أمسيس

(١٦ / ٢١ / ٩) لألرسة املمثالن هما الثالث» و«بتييس

تؤلف كانت جزيرة عن «توزوي» وكهنة اإلدارة بني خطري نزاع عن تتحدث الفقرة هذه
النفوذ؛ أصحاب من الحاشية رجال أحد الكهنة رشا فقد املعبد، أوقاف من كبريًا جزءًا
العطية هذه تكون أن ألجل ولكن ألخيه. «آمون» كاهن وظيفة بإعطاء صالحهم يف ليتدخل
التي الحقوق، عن «بتييس» بن الثاني «إسمتو» ينزل أن الرضوري من كان فعال أثر ذات
معه وأخذ «توزوي»، من هرب لذلك تجنبًا «إسمتو» ولكن الوظيفة. لهذه بالوراثة ادعاها
موظف إدارة تحت عمًال «بتييس» وهو الشاكي ابن وجد وهنا «األشمونني»، إىل أرسته
مقدور يف كان إن األمر وانتهى رئيسه، نظر تحت والده قضية وضع عىل ساعده حكومي
الكهنة ألحقها التي األرضار التعويضعن بعض مع «توزوي» إىل العودة ووالده «بتييس»
من عرشة الخامسة السنة يف ذلك تاريخ فاتحة وتبتدئ األثناء. تلك يف األرسة بأمالك
القسم حوادث بعد عاًما األربعني حوايل أي ٥٥٥ق.م؛ عام حوايل «أمسيس» امللك عهد
رآها قد كان أشياء يقص املتظلم نجد بعدها وما النقطة هذه ومن القصة، من األخري
أو يذكرها التي األسماء تكون أن ينبغي ذلك وعىل له، معارصة كانت أو العني رأي هو
حكم من الثامنة السنة إىل الثانية السنة من األصلية الوثائق ومجموعة صحيحة، غريها
الشهود بني الوحيد االسم ولكن «إسمتو»، وبوالده به خاصة (Pap. III-VIII) «أمسيس»
«زوبستفعنخ» هو الربدية هذه يف اسم أي مع موحدة تكون أن يمكن التي الوثائق هذه يف
،(VI, Verso 18) «أمسيس» حكم من الثالثة السنة يف باسمه أمىض الذي (؟) «أحو» بن
بعدها. أو ١٥ سنة يف ١٨ / ١٠ يف ذكره جاء الذي اإلداري الكهنة رئيس هو أنه والظاهر

القصة. بها تضبط أخرى سجالت عندنا وليس

املنزرعة األرض، عىل املرشف أتى «أحمس»71 عهد من عرشة الخامسة السنة يف
هل لهم: وقال بالحضور «أهناسيا» مقاطعة كتاب وأمر «أهناسيا»، إىل (٢)

حدث كما حذف قد ٢١ / ٧ يف هنا ولكن األخري، السطر يف أمسيس أعطي قد «فرعون» لقب أن نجد 71
األول بسمتيك واسم إبريز من كل اسم ١٦ /٧ / ١١٠١٨ يف أنه تشاهد حني يف ،٢١ /٧ / ٩ قمبيز اسم يف
كان فإنه حال أية وعىل وضيع! أصل من كان أمسيس أن هردوت علينا قىض وقد بلقبه. مصحوب
محبوبة تكن لم أمسيس ذكرى أن كذلك املحتمل ومن إلبريز، مباًرشا خلًفا يكن ولم للملك، مغتصبًا
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املقاطعة؛ هذه يف (٣) «بتاح-أرتايس» بن مخر بحار (؟) خاص دخل يوجد
له فقال مخر» «حار ضد متحمس املنزرعة األرض عىل املرشف ألن وذلك
آلمون كاهنًا يكن لم الذي املقاطعة كاتب وهو «خبخرات»، بن «بفتوعوباستي»
يف (٤) «بتاح-أرتايس» بن مخر» «بحار خاصة رضائب توجد ال «توزوي»:
رضر إلحاق يريد املنزرعة األرض عىل املرشف كان إذا ولكن املقاطعة، هذه
أكثر تحمًسا أكثر سيجعله شيئًا له أفعل أن يمكنني فإنه مخر»، «بحار (٥)
(ما قله املنزرعة: األرض عىل املرشف له فقال الرضائب، أجل من حنقه من
نابع األرض عىل (٦) رجل يوجد ال أنه «بفتوعوباستي» له: فقال اليشء) هذا
إخوته نصب ألنه وذلك هؤالء؛ «توزوي» «آمون» كهنة (؟) إال مخر» «لحار
فيها «توزوي» «آمون» كهنة يد يف جزيرة وتوجد «توزوي». «آمون» (٧) كهنة
أحرض وعندما أرورا. ألف ستبلغ ولكنها لهم، عليها استولوا قد أرورا ٤٨٤
«بتاح-أرتايس» مخر» «حار جعل (٨) «توزوي» إىل «أحمس» الفرعون تمثال
لتمثال أرورا ١٢٠ بملكية وأمر تمثال،72 كاهن بمثابة له يعمل «ميبتاح» بن
أحرض قد كان الذي الفرعون لتمثال واحًدا أرورا يعِط لم أنه حني يف الفرعون

«أهناسيا». إىل
«توزوي» جزيرة إىل ووصل جنوبًا، املنزرعة األرض عىل املرشف وأقلع
والذهاب الشاطئ إىل بالذهاب مساحني وأمر نهايتها، (١٠) عند وأرىسسفينته

Petric. الدلتا من الرشقي الشمال يف الواقعة نبيشة آثار من كشط قد اسمه أن ونلحظ املرصيني. لدى
يف اآلن وهو البحري، الوجه من أنه يظهر ناووس نقوش من وكذلك ،Nebesheh & Defenneh P. 34
حنعو يدعى لشخص تمثال نقوش يف نشاهد وكذلك ،(Leemans, Mon. I, 35, 36 (راجع ليدن متحف
حالتني. من حالة يف شوه قد اسمه أن الربيطاني بامُلتَْحف اآلن ومحفوظ سايس من أنه ويحتمل ،Henô
التشويه هذا فإن ذلك وعىل ،(Schiaparelli, Cat, Flor. P. 224 (راجع املتوىف للملك كاهنًا «حنعو» وكان
شك ال ومما قمبيز، إىل ينسب قد ذلك كل أن غري امللك. موت بعد عملت قد كانت التشويهات من وغريه

املرصيني. عند االستعمال شائع أصبح قد كان أحمس اسم أن فيه
بولهول. صورة يف رع» أب «واح امللك لتمثال كاهنًا كان «باسخمت» يدعى فرًدا أن نعتقد ونحن 72

امللك كاهن حنعو وكان ،(L. D., III, 271d (راجع إبريز امللك أو األول بسمتيك امللك كان التمثال وذلك
ولكن وفاته، قبل عمل الذي امللك تمثال كان عندما األقل عىل وذلك متوىف إنه عنه: قيل الذي أمسيس

به. خاص كاهن له األرسة لهذه حي مللك تمثال عن الحايل املثل إال بني برهان لدينا ليس
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وجعلوا (١١) واألشجار الرمال الجزيرة إىل ضم وقد (ملسحها)، الجزيرة حول
والعرشون املائة أما «توزوي» من الجزيرة ونزع هذا أرورا. ٩٢٩ تبلغ مساحتها
واستوىل هكذا)، يدعى مكان (وهو شلك حقل يف فكانت للتمثال، التابعة أرورا

أيًضا. (١٢) عليها
رع» اب واح — «مانانو الجنود ضابط األرضاملنزرعة عىل املرشف ونادى
٤٠٠٠ يعطوا «توزوي» «آمون» كهنة دع قائًال: الحظنا) قد رع أب واح =)
قبضتهم، يف كانت التي الجزيرة هذه (١٣) محصول من القمح من مكيال
كل بحمل وأمر الغالل مخزن عىل واستوىل «توزوي»، إىل الجنود ضابط وأتى
تحت وكانت املعبد. مدخل (١٤) إىل البيوت ويف املخزن، يف وجدها التي الغلة
بيت مدخل إىل الشمال نحو الكهنة خف وعندئذ املعبد مدخل عند الحراسة
بيته: يف أكلوا الذي «بتاح» محراب فاتح لهم قال (١٥) «منف») (يف الفرعون
وهو «حور»، بن «خلخنس» إال يحميكم أن يمكنه للفرعون تابع رجل يوجد ال
ال إنه (له): يقولون فإنهم مخدعه. يف وهو حتى الفرعون إىل يتوسل رجل
محراب فاتح وجعلوا مثله. يشء يف له يسمع الفرعون بيت داخل رجل يوجد
وقالوا معه ووقفوا «خلخنس»، (؟) خيص «حارخبي» ليحرض يذهب «بتاح»
يملكها التي الجزيرة هذه وجعل (١٨) قضيتنا، يف «خلخنس» عنا دافع إذا له:
زيت من هنا و٢٠٠٠ الغلة من إردبٍّ ٣٠٠ سنعطيه فإنا نصيبنا، من «آمون»
و٣٠ الشهد من هنا وخمسني لرت) نصف يساوي (الهن خروع) (زيت تكم
«خلخنس» وأخرب «حارخبي» الخيص فذهب له. سنوية حصة بمثابة إوزة
(؟) كبرية الجنوبيني هؤالء أفواه فتحة إن لهم: قال «خلخنس» (ولكن) ذلك
عندما فإنهم (وإال) السنة، هذه يل يدفعوها دعهم يفعلون). وال كثريًا (يقولون
«حور» لإلله كاهنًا أعمل أني خربهم يدفعون. ال خلصتهم قد أنني يعلمون
تنازًال له اكتبوا «ب». يف «حور» لإلله كاهنًا يعمل أًخا يل وأن «بوتو»، صاحب
حسب عىل األشياء هذه بإعطائه له واكتبوا معبدكم، من كاهن وظيفة عن

قضيتكم. يف عنكم أدافع أن يمكنني حتى ،(١٧ / ١) سنة كل جباية
آلمون كاهنًا كان الذي «سبك»، كاهن «بتاحنويف» بن «نكومويس» أن واتفق
إن «نكومويس» يا له: وقالوا الكهنة إليه فذهب (٢) «منف» يف كان «توزوي»،
املنزرعة األرض عىل املرشف ثانية اسرتدها قد توزوي» «آمون وقف ضياع
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(٣) للفرعون) رضائب تدفع التي للزراعة الصالحة (األرض «و» أرض إىل
عظيم إىل ذهبنا عندما فإننا تأمل يمكنك لم وإذا تحمينا؟ أن مقدورك يف هل
أن يمكنني حتى (٤) «آمون» كاهن نصيب عن تنازًال يل اكتبوا لنا: قال (بعينه)
«بتاحنويف» لوالدك كتبنا الذين نحن أننا تعلم وأنت لكم. قضية كل يف أحميكم
«حاروز» والده كان عندما «آمون»، كاهن نصيب عن (٥) تنازًال «حاروز» بن
له نصيب يكن لم أنه من الرغم عىل وذلك «أهناسيا»، حاكًما «حارخبي» بن
«نكومويس» لهم فقال سيحمينا» «إنه قائلني: إياًها (٥) أعطيناه وقد حق. فيه
كاهن (٧) نصيب عن تنازًال يحميكم رجل ألي واكتبوا اذهبوا «بتاحنويف»: بن
عليها. أوقع حتى ستعملونها التي الوثيقة يل وأحرضوا معكم! و«سبك» «آمون»
«خلخنس»، رجل وهو «يوحارو» بن (٨) «حارخبي» إىل الكهنة وذهب
أخو «حور» بن منمبي» «بسمتيك إىل «آمون» كاهن نصيب عن تنازًال وكتبوا
بن «خلخنس» دافع وعندئذ «خلخنس». إىل الكتابة وأخذوا (٩) «خلخنس»،
توزوي»، «آمون كاهن (١٠) يعمل كان والدي إن قائًال: الفرعون أمام «حور»
الزراعية األرض عىل املرشف ذهب وقد «أهناسيا». مقاطعة يف شهري بيت وهو
املدينة يف يشء كل عىل باالستيالء وأمر أوقافها ضيعة عىل (١١) واستوىل إليها،
فأحرض (١٢) عليه. هو استوىل األرضالذي محصول يعطون سأجعلهم قائًال:
وجدت لقد العظيم سيدي يا وقال: الفرعون أمام املنزرعة األرض عىل املرشف
مساحتها إن املقاطعة: كتاب يل وقال (١٣) «توزوي»، وسط يف نهر جزيرة
بالئق ليس أنه الفرعون وجه بحياة أرورا ٩٢٩ وبلغت فمسحتها «أرورا» ألف
(رضيبتها) أن للفرعون تكون أن الالئق بل إلهة، أو إلله الضيعة هذه تعطى أن
هي هل قائًال: الكتاب سألت وقد واحد ألرورا … (١٥) الغلة من مكياًال عرشون
آلمون خصصت قد (١٦) أرورا ٤٨٤ ١

٢ إن يل: فقالوا توزوي؟ آمون أمالك ضمن
أوقافكم لضيعة مالصقة تعطونها أجعلكم حتى تعالوا «آمون»: لكهنة فقلت
عن أما إىل. يصغوا لم ولكنهم «توزوي»، أرضساحل عىل الذي الحفل يف (١٧)
فوجدت ا جدٍّ عظيم لبيت (١٨) ضيعة حيازته يف وجدت فإني توزوي»، «آمون
سأحصل (١٩) وأني يوميٍّا، توزوي آلمون مخصصة … الغلة من مكياًال ٣٣
عىل واملرشف «خلخنس»، بني كثرية مناقشة قامت وقد (؟) له كاملة عليها
يد من الجزيرة نزع يمكن لم أنه والنهاية (٢٠) الفرعون أمام املنزرعة األرض
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(١٨ / ١) رسالة يكتب جعله «خلخنس» ولكن املنزرعة، األرض عىل املرشف
وجد التي أرورا ٤٨٤٫٥ مقابل بمثابة أرورا ٤٨٤٫٥ تعطى بها إلهي بوحي
أوقاف لضيعة مالصقة توزوي جزيرة عىل آمون وقف لضيعة مخصصة أنها
التي الغلة بإعادة وكذلك (٣) «توزوي»، يف اليابسة عىل كانت التي «آمون»،
«توزوي» جزيرة محصول من ستؤخذ إنها قالوا: وقد «توزوي»، من أخذت
إىل «خلخنس» وأخو «حور» بن منمبي» «بسمتيك أتى وقد عليها؛ استوىل التي
عنها قالوا التي األشياء وأعطيته آلمون، الصالة وأدى جسمه، معطًرا «توزوي»

إياها. سنعطيك لخلخنس:
من يل كتبتموها التي الربدية هذه إن (٦) منمبي»: «بسمتيك لهم فقال
باطلة إنها قاٍض: يل وقال املحاكمة لبيت أخذتها قد «آمون» كاهن نصيب أجل
مالك؟ النصيب لهذا أليس لك: سيقولون الكهنة هؤالء أن بسبب وذلك (٧)
سأنال وإني ملكي إنه ويقول: أخرى مرة (٨) إليك يأتي أن يمكن مالكه إن
كتب قد له ملًكا كان الذي هذا «سبك» كاهن أن سمعت لقد تأمل منك. حقي
له يكن ألم «أهناسيا» رئيس والده كان عندما وذلك عنها، تنازًال الكهنة له
اإلداري: املعبد رئيس «أحو» بن «زوبستفعنخ» قال (١٠) وعندئذ قبله؟ مالك
(١١) بن «بتييس» أن واتفق عنه. تنازًال إليك يكتب وأجعله مالكه سأحرضإليك
أب «واح الفرعون عهد من عرشة الثالثة السنة يف آبائه إىل ذهب قد «إسمتو»
قائًال: (١٢) «إسمتو» إىل رجل فأتى الحياة. قيد عىل «إسمتو» ابنه وكان رع»،
أجل من «آمون» كاهن نصيب عن تنازًال تكتب ليجعلوك إليك سيأتون إنهم
إىل وأوالده زوجه مع «إسمتو» فذهب بالقوة. «حور» بن منمبي» «بسمتيك

«األشمونني». إىل ورحلوا قارب
بذلك، اإلداري املعبد ورئيس الكهنة سمع (١٤) التايل اليوم حل وعندما
معبده، ومكان منزله وهدموا يملكه، كان يشء كل عىل واستولوا بيته إىل فذهبوا
عىل «يتورو» بن «بتييس» عملها التي اللوحة يشوه وجعلوه بناء بإحضار وأمروا
الجرانيت، من املصنوعة األخرى اللوحة نحو (١٦) واتجهوا الحجري الطوار
ال قال: البناء أن غري سنشوهها، قائلني: املقدس املكان يف كانت التي وهي
إن تشويهها: يمكنه الذي هو فقط جرانيت عامل وأن تشويهها (١٧) يمكنني
وفضًال يراها، أحد (١٨) ال تأمل سبيلها! خل كاهن: وقال (؟) ستنزلق آالتي
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يكتب أن وقبل كاهن، بوظيفة يقوم أن قبل بعملها أمر قد فإنه ذلك عن
نمنعه أن ويمكننا «آمون». كاهن نصيب عن (١٩) تنازًال السفن رئيس له
تركوا ذلك وعىل آلمون.» كاهنًا يعمل يكن لم والدك «إن قائلني: ذلك بوساطة

يشوهوها. ولم الجرانيت حجر من املصنوعة (٢٠) اللوحة
مقصورة مدخل عند منهما واحد تمجي حجر من له تمثالني إىل وذهبوا
إىل وذهبوا النهر، يف به وألقوا حجره، يف كانت «آمون» وصورة «آمون» (٢١)
(٢٢) «أوزير» مقصورة مدخل عند «أوزير» بيت يف كان الذي اآلخر التمثال
«إسمتو» وسمع النهر. يف به وألقوا التمثال، هذا حجر يف كانت «أوزير» وصورة
كان أنه واتفق «توزوي»، يف (١٩ / ١) ضده الكهنة فعله يشء كل «بتييس» بن
«بشنيس» بن «امحوتب» يدعى الخزانة عىل للمرشف تابع حسابات كاتب يوجد
«إسمتو» فقال «األشمونني» حساب ليعمل (٢) الخزانة؛ عىل املرشف أرسله قد
مع واكتب فاذهب كاتب إنك تأمل املتظلم): (وهو «بتييس» البنه «بتييس» بن
الخزانة عىل للمرشف التابع الحسابات كاتب (٣) «بشنيس» بن «امحوتب»
املرشف عند عنك يدافع أن مقدوره يف سيكون حاجتك يعرف وعندما (؟)
«امحوتب» مع وكتب «بتييس» فذهب (٤) محميني ويجعلنا (؟) الخزانة عىل
كتابة. ليسجلها «األشمونني» إىل أرسل التي املأمورية وأنهى «بشنيس»، بن
(؟) الخزانة عىل املرشف كتاب فجعل «امحوتب» مع (٥) «منف» إىل وأتيت
(؟) الخزانة عىل للمرشف عنها تقريًرا وعمل «األشمونني»، مسائل يكتبون
احتجاًجا «امحوتب» وعمل (٦) له، طيبة كلمة (؟) الخزانة عىل املرشف وتكلم
وقد «توزوي»، آلمون كاهن وهو أًخا يل إن قائًال: (؟) الخزانة عىل املرشف إىل
مع «توزوي» آلمون اإلداري املعبد مدير (؟) «آحو» بن «زوبستفعنخ» ذهب
ومكان بيته وهدموا يخصه يشء كل وأخذوا معبده، ومكان بيته إىل إخوته
بن «حاربس» إىل رسالة بكتابة الخزانة عىل املرشف أمر وقد (٨) معبده.
«بشنيس» بن (٩) «امحوتب» الكاتب إن قائًال: «أهناسيا» شيخ (؟) «حانفيو»
«توزوي» آلمون كاهنًا أًخا يل إن قائًال: يل احتجاًجا عمل قد إدارتي تحت الذي
املدير (؟) «آحو» بن «زوبستفعنخ» ذهب وقد «إسمتو»، بن «بتييس» واسمه
معبده، ومكان بيته إىل إخوته مع «توزوي» صاحب «آمون» ملعبد اإلداري
اللحظة ويف املعبد، ومكان (١١) البيت وهدموا فيها يشء كل عىل واستولوا
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رجل كل عىل بالقبض ومر «توزوي»، إىل اذهب الخطاب هذا فيها يصل التي
مكبلني يحرضوا دعهم عليهم، يقبضوا دعهم «إسمتو»، (١٢) عنه لك سيقول
ضابط «بسمتيك-عانيت» إىل (١٣) مثله بكتابة وأمر فيه، أنا الذي املكان إىل
وأتى الرسالتني. بحمل شاب وأمر «أهناسيا»، مقاطعة يف كان الذي الجنود
ووقفنا الجنود، وضابط «أهناسيا» أمري إىل ووصلنا معي، (١٤) «أهناسيا» إىل

الخزانة. عىل املرشف رسائل (١٥) وقرأت السجل، بيت يف أمامهما
املدير «زوبستفعنخ» إن «آمون» بحياة «أهناسيا»: شيخ «حرس» وقال
قد أنه سمعت لقد ،(١٦) املقاطعة هذه يف بموجود ليس «آمون» لبيت اإلداري
ونادى آلبائه. ذهب الذي «خلخنس» والد «حور» يف ليعزي «بوتو» إىل غادر
خمسني معك وخذ «توزوي» إىل اذهب قائًال: خادمه «بيتيحرشف» (١٧)
فليقبض :(١٨) «بتييس» عنه سيقول رجل كل عىل يقبضوا ودعهم رجًال،
اذهب قائًال: خادمه عىل الجنود ضابط ونادى مكبلني، إيلَّ أحرضهم ثم عليهم
الذين الرجال يحرضوا ودعهم (١٩) كثريين رجاًال معك خذ «توزوي»، إىل
وأحرضهم عليهم يقبض دعهم عليهم، يقبض دعهم «إسمتو» عنهم سيقول

يل. مكبلني (٢٠)
املعبد مدير «زوبستفعنخ» نجد ولم سفينتني، يف «توزوي» إىل وحرضنا
عليهم، قبض هناك وجدوا الذين إخوانه ولكن ،(٢١) «توزوي» يف اإلداري
ترضعوا وقد الجنود. وضابط «أهناسيا» شيخ أمام «أهناسيا» إىل وأحرضوا
لم إننا الفرعون، بحياة قائلني: الجنود وضابط أهناسيا شيخ (٢٠ / ١) أمام
بن منمبي» «بسمتيك وإن ،(٢) له بيتًا نهدم لم وإننا لبتييس، ملًكا متاًعا نأخذ

املعبد. ومكان البيت هدم الذي هو «آمون» كاهن «حور»
«زوبستفعنخ» يجدوا لم إنهم (٣) انظر «بتييس» يا «أهناسيا»: شيخ وقال
عىل املرشف إىل الكهنة هؤالء أخذ من إذن الفائدة فما اإلداري املعبد مدير
إننا (٤) (؟) الخزانة: عىل املرشف أمام ويقولون سيذهبون إنهم (؟) الخزانة
«أهناسيا»: لشيخ فقلت بيتك. هدم يف سببًا نكن لم وإننا لك، متاًعا نأخذ لم
عىل املرشف أمام (؟) الخزانة عىل املرشف كاتب (٥) «امحوتب» وضعني هل
(ألجل قبيل الجنود وضابط «أهناسيا» شيخ إىل بإرسايل وأمر (؟) الخزانة،
هنا (؟) تحتقر قضيتي ستجعل حرضتك) (أي: سيادته إن قائًال: عني) الدفاع
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يل: وقال جانبًا وأخذني يدي، عىل «أهناسيا» شيخ قبض وعندئذ املقاطعة؟ يف
«خلخنس» أن حدث فقد (٧) الكهنة، هؤالء من أكثر أحبك إني «أوزير» بحياة
يفرج ويجعلهم الكهنة هؤالء لصالح (؟) الخزانة املرشفعىل مع ليتحدث ذهب
«امحوتب» إىل أرسلها التي الرقيقة الرسالة تأمل .(٨) قضيتك فتسقط عنهم،
إنه (فيها): ويقول (؟) حقوقك، أجل من متحمس(؟) فإني ذلك أجل ومن عنك،
هؤالء أما كثريًا. بها يهتم إليك أجلها من جاء التي القضية ودع به، فليعَن أخي
وسأجعلهم الفضية، العملة من دبنات عرش لك يدفعون سأجعلهم فإني الكهنة
صاحب «أوزير» وأمام «حرشف» اإلله أمام ذلك عن فضًال لك يمينًا يحلفون
قائلني: قيده) يمكن ال الذي ومعناه أهناسيا، يف ألوزير املقدس (املكان «نارف»
ذلك عن فضًال وسأجعلهم لك، بيتًا (١١) نهدم لم وإننا متاعك، نأخذ لم إننا
أمامك. الذي الخزانة عىل للمرشف التابع الرجل هذا (؟) مصاريف يدفعون

وقال للكهنة. تنازًال أعمل أن «أهناسيا» شيخ «حاربس» أقنعني وقد
أنتم لكم، (١٣) يتنازل بأن «بتييس» أقنعت لقد تأملوا، للكهنة: أهناسيا شيخ
نعطيه أن يمكننا ال قائلني: عاليًا صاحوا ولكنهم فضة، دبنًا عرشين ستعطونه
أهناسيا) شيخ (أي: سيادته نفس بحياة أهناسيا: لشيخ فقلت الفضة. قطع
من واألربطة الخشب عوارض من الفضة من دبنات عرش قيمته ما أخذوا لقد
خالًفا أخرى دبنًا عرشون قيمته شيئًا أتلفوا وقد هدموها. التي البيوت هذه
«أوزير» بحياة «أهناسيا»: شيخ لهم فقال فيها (١٥) املصنوع الحجر من لذلك
فإن الخزانة، عىل املرشف إىل أخذتم لو وإنكم له، عملتموه يشء كل سمعت لقد
له، دبنات عرش دفع عىل اعملوا (١٦) تخلصكم لن الفضة من دبنًا خمسني
قائلني: له يمينًا وستحلفون األخرى، الدبنات عرش يف يسامحكم وسأجعله
بيتك هدم عىل نعمل ولم أخذه عىل نعمل ولم (١٧) لك، متاًعا نأخذ لم إننا
لدفع تؤخذ الكهنة (١٨) يد أن عىل معه اتفق النهاية ويف معبدك. ومكان
اليمني وحلفوا وتعهد)، اتفق يعني يده يف يده (يضع الفضة من الدبنات عرش
املرشف الرجل وأعطوا «نارف»؟ صاحب «أوزيز» وأمام «حرشف» أمام يل
التنازل عمل وقد قبيل، حرض قد كان الذي وهو (؟) فضة قطعة الخزانة عىل
إذا أوزير وبحياة تخف) ال =) قلبك تخاطب ال أهناسيا: شيخ يل وقال للكهنة،
يعطيك سأجعله فإني جنوبًا، اإلداري املعبد مدير (٢٠) «زوبستفعنخ» حرض
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فائدتي لك وسأجعل إياه، الكهنة هؤالء أعطاك الذي متاعك ثمن من لك تبقى ما
عملوها التي باألرضار سمعت لقد (٢١ / ١) «برع» وبحياة أيًضا. الشخصية
قلت ألني (؟) الخزانة عىل املرشف إىل يساقون الكهنة هؤالء أجعل لم وإني لك.

ظالمتك. تسقط وبذلك (؟) تنكر قضيتك «خلخنس» (٢) يجعل أن خشية
(٣) «األشمونني» إىل فذهبت الجنود، وضابط أهناسيا شيخ رصفني وقد
وجعلنا «توزوي»، إىل أهيل وكل وإخوتي أمي مع «إسمتو» والدي وأحرضت
(؟) الشارع عىل التي واجهته من انتهوا وقد بيتنا. وبني (٤) لنا ترضب لبنات
البيت (يقصد اآلن. حتى خربًا باقيًا يزال ال (٥) املعبد مكان (ولكن) فيه وسكنا
إىل «حور» بن «خلخنس» ذهب قالئل أيام وبعد فيه). يسكن كان الذي القديم
اآلن، حتى «توزوي» إىل يأِت لم «حور» بن «منمبي» بن و«بسمتيك» (٦) آبائه
عهد من ٤٤ عام حتى (٧) متاعه له ليحرضوا رجال إرسال كان عمله ما ولكن
منمبي» «بسمتيك أتى «قمبيز» عهد من الثالثة السنة ويف (الثاني). «أحمس»
معه يتحدثوا لم ولكنهم الكهنة مع ووقف (٨) «توزوي»، إىل «آمون» كاهن
بن «بشناه» إىل وذهبوا جرايات، له يرصفوا ولم (تجاهلوه) الدنيا يف رجل كأي
«آمون كاهن نصيب عن تنازًال له وكتبوا «حارخبوسيكم»، أخو وهو «اينحارو»

«قمبيز». عهد من الرابعة السنة يف توزوي»

«أمسيس» حكم سني من سنة آخر هي واألربعون الرابعة السنة كانت
حكم وقد السنة، هذه أيام أواخر يف حدثت قد وفاته أن واملعتقد م)، (٥٢٦-٥٢٥ق.
٥٢٥ق.م ،٥٢٦ سنتي من جزأين بذلك شاغًال أشهر ستة ملدة الثالث» «بسمتيك بعده
«بسمتيك متجاهًال «أمسيس» موت أول من حكمه سني حسب قد «قمبيز» أن والظاهر
السنة بمثابة عدت قد «أمسيس» فيها حكم التي السنة نهاية فإن ذلك وعىل الثالث»،
السنة جزئيٍّا كذلك تعد كانت والتي حكمه، من الثانية السنة ويف «قمبيز». حكم من األوىل
الحظ. التعس الفرعون ذلك وخلع مرص، «قمبيز» غزا الثالث». «بسمتيك حكم من الثانية
يف أي املرصية؛ السنة منتصف حوايل يف دفعت قد كانت املعبد مرتبات أن املحتمل ومن
كاهن بوصفه حصته منمبي» «بسمتيك وتسلم الحصاد. من االنتهاء بعد (يوليه) برمهات
السنة وهي التالية السنة ويف «أمسيس». موت سنة نهاية حتى «توزوي»، يف «آمون»
الفرصة لديه يكن لم أنه يظهر الفعلية الفاريس الفتح وسنة «قمبيز»، حكم من الثانية
قد الذين هؤالء بني الحال بطبيعة كان فإنه الدلتا، يف ساكنًا كان وملا طلبها، إلرسال
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الثالثة السنة عدت التي وهي التالية السنة يف ولكن بالغزو، عظيمًة مضايقًة تضايقوا
«حور» مأمورية أن غري مرتبه، لتسلم «توزوي» إىل «حور» ابنه أرسل «قمبيز»، حكم من
يعمل أن قبل تقدير، أقل عىل «قمبيز» حكم من الرابعة السنة ابتدأت وقد فاشلة. كانت
الجديد. الكاهن ينتمي كان أرسة ألي نقول أن يمكننا ال أنه له يؤسف ومما جديد، تعيني
«قمبيز»، عهد من الثالثة السنة يف البالد ساد الذي الجزئي يخصاالستقرار فيما أما
يظهر ما عىل الديموطيقية الحوليات أن إىل هنا نشري أن يمكن فإنه هنا، إليه أشري ما وهو
إذا إال اللهم — الثالثة السنة يف (ارياندس؟) لشطربة مرص وإعطائه «قمبيز»، عن تتكلم
للشطربيات. املنظم كان «هردوت» يف جاء ما حسب عىل الذي «دارا»، عهد إىل يشري كان

«بتييس» أقامهما اللذين السجلني من نسختان
«توزوي» معبد يف لوحتني عىل

ذلك جاء وقد «بسمتيك»، امللك حكم من عرشة الرابعة بالسنة مؤرخ A املبكر والسجل
تعيني تاريخ هي الرابعة السنة أن (٥ / ١٩) القصة يف جاء وقد متوقًعا. كان عما متأخًرا
يف عمله أن والظاهر السفن، عىل املرشف بوصفه امللك قبل من «يتورو» بن «بتييس»
بعد ذكر الذي التايل التاريخ فإن حال أية وعىل مبارشة، التعيني ذلك أعقب قد «توزوي»
بني نالئم أن الصعوبات بعض من الرغم عىل املمكن ومن عرشة، الخامسة السنة هو ذلك
فقد ،١٤ عام يف القصة يف الجرانيت من املصنوعة اللوحة إقامة وبني «توزوي»، يف العمل
الرابعة السنة إىل الرابعة السنة من ٥ / ١٩ يف جاء الذي العدد اإلنسان يصحح أن يمكن
وطالء لنقش الزًما كان الذي الوقت مقدار نعرف ال اآلن إىل فإننا حال أية وعىل عرشة.
أنجزت قد «حتشبسوت» مسلة أن نعلم ولكن الصلد، الحجر يف واللوحات التماثيل ونحت
لم العمل أن عىل يدل وذلك األعاجيب، من أعجوبة عد قد ذلك أن غري أشهر، سبعة يف
رئيس أن A القسم يف ونجد هذا سنة. من أكثر يأخذ ال وأنه طويل، وقت إىل يحتاج يكن
رب (وهو العظيم الصوت صاحب رع» «آمون كاهن لقب يحمل كان السفن أو البحرية
يمنح ال أصبح اللقب هذا أن ونجد ،B القسم يف تاسوعه كاهن كان وكذلك «توزوي»)،
هذه نقل أن القصة يف نجد ذلك وعىل منحه، «يتورو» بن «بتييس» ولكن السفن لرئيس
الجرانيت من املصنوعة اللوحة وإقامة «توزوي»، إصالح بعد مبارشة حدث قد الوظيفة

.(A, 83)
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حصل قد «يتورو» بن «بتييس» أن عرشة الخامسة السنة يف نجد القصة حسب وعىل
كان التي الوظيفة وهي العليا، ومرص الوسطى مرص من كل يف الكهانية الوظائف عىل
بوجه هذه من واحدة أية عىل اإلنسان يتعرف أن الصعب من أنه غري والده، يشغلها
الرابعة السنة هو B لوحة فتاريخ B القسم يف نجدها التي الطويلة القائمة يف التأكيد
لحوادث نتيجة حفرت قد كانت أنها نجد (١٣ / ٢٠) القصة حسب عىل ولكن والثالثون،
مرت قد أنه الجائز ومن ،Cols II «بتييس» حفيدي قتل ذلك ويشمل ،٣١ السنة يف وقعت
أن صدمة كانت أنها غري أماكنهم، إىل الكهنة بتييس يعيد أن قبل القتل بعد سنني عدة
من عليهما يعثر ولم املعبد، خزانة حجزة يف مخبأين عليهما املجني الطفلني جسما يوجد

قبل.
سنة، ثالثون هي بفرتة فصال وقد الشهر، بنفس أرختا قد اللوحتني أن يلحظ ومما
يقام كان الذي الثالثيني العيد بمدة املدة تلك قرن ويمكن عاطفي، تلميح فيه طبًعا وذلك
اللوحتان هاتان كانت وإذا جيًال. تعادل سنة ٣٠ مدة أن يلحظ وكذلك عاًما ٣٠ كل للملك
يجدوا أن التاريخ علماء لدى الخطرية األمور من فإنه صحيًحا، نسًخا ونسختا حقيقيتني
ظهر وقد ،B اللوحة يف كما عليها، املسجلة الحوادث وقت يناسب ال لوحة عىل التاريخ
حدثت قد عليها املدونة الحوادث وأن وحسب، اللوحة نقش تاريخ إال ليس التاريخ أن هنا

نقشها. قبل سنة ثالثني أو سنة عرشة ست منذ األقل عىل
العادة فوق أهمية أعطى فقد بابه، يف غريب أنه عىل اللوحتني متن أسلوب ويدل
«بتييس» كان فإذا لها. شبيه وجود يمكن ال جمل عىل ويحتوي ومساعده، السفن لرئيس
مالءمة أكثر يجعلهما أن عليه يجب كان فإنه لظالمته، تعضيًدا الوثيقتني هاتني اختلق قد
يف تقف التي الصعوبات بسبب وذلك أصليتان، أنهما عىل تقبال أن يمكن ال ولكن للقصة،
األفضل ومن بتبنيها. الخاصة «نيتوكريس» لوحة عىل جاء ما وجه يف وكذلك القصة، وجه
ويحتمل األول». «بسمتيك امللك عهد إىل الحوادث يخص فيما الوراء إىل القصة نرجع أن
أي «أمسيس»؛ امللك عهد من ١٥ عام بعد نزاع بال هشمت التي الثانية اللوحة يف ذلك مثل
اللوحة نسخة عىل نحكم أن الصعب من وأنه سنة، وأربعني بخمس الظالمة كتابة قبل
كل لرياها املعبد يف منصوبة تزال ال كانت نعلم ما حسب عىل التي وهي بالتزوير، األوىل
الوثائق هذه مثل ترجمة طريقة حسب عىل نستنبط أن علينا يجب ذلك وعىل يريد، من
تفنخت» «سمتاوى هو السفن رئيس كان التاسعة السنة يف أنه املرصية، اآلثار يف املعتادة
الهامة الوظيفة هذه كانت عرشة الرابعة السنة يف أنه حني يف التبني)، لوحة يف جاء (كما
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القسم يف جاء عما مبارشة يختلف االستنباط وهذا «عنخشيشنق»، بن «بتييس» يشغلها
الظالمة. يف (ب)

باآلخر موحًدا منهما كل كان وملا بالهرياطيقية، كتبتا قد (ب) (أ)، اللوحتني ونسختا
لهما: واحدة ترجمة هنا فسنورد تقريبًا،

«يتورو». بن «بتييس» بعملهما أمر اللتني اللوحتني هاتني من نسخة (أ)
«آمون». أمام أقيمت التي وهي الفنتني حجر من املصنوعة اللوحة من نسخة (ب)

الحجر. من طوار عىل محيت قد كانت التي اللوحة من نسخة (ج)

حور جاللة عهد من حتحور شهر من عرشة الرابعة السنة (٢١ / ١٢) (أ)
العظيم.

حور السالح» «سيد اإللهتان والثالثون الرابعة السنة (٢٢ / ٩) (ب)
«بسمتيك». رع» أب «واح البحري والوجه القبيل الوجه ملك الشجاع، املنترص،
معابد كل وممونًا فيها (؟) الثوار وخامًدا لألرض، مهدئًا جاللته كان
ملك «حرشف» لإلله األول الكاهن أمام قيل لقد والشمال. (١٤) الجنوب
اإلله كهنة عىل املرشف مكانه، يف «نارف» صاحب «أوزير» كاهن األرضني
بن «بتييس» األرض لكل السفن عىل املرشف (الفيوم) «شد» صاحب «سبك»

«عنخشيشنق».
الذي الكبش (كصوت العظيم الثغاء صاحب «آمون» معبد إن (١٦)

عليه. الفادحة الرضائب بسبب للخراب آيل آمون اإلله يتقمصه
والد والكاهن (طيبة؟)،73 املدينة هذه يف يسكن الذي رشيفه أن تأمل
(؟)! أوزير حريم يف (٢٢ / ١٣) رع آمون وكاهن اآللهة ملك رع آلمون اإلله
واالبن (؟) «موت» اإللهة (٢) واهاب الحجرة، يف والذي (؟) الروح ومادح
وسيد العظيم الثغاء صاحب رع» «آمون وكاهن «نيت» خادم يحبه، الذي
وكاهن «أوزير»، وكاهن (٢٢ / ١٤) اآللهة، من وتاسوعه العظيمة، الصخرة
(وانتب)، األرضني ملك آمون وكاهن (أزيس)، «إيس» وكاهن «سوكاريس»؟
اإلله هذا ووكيل املعبد، وكاتب الغالل، شونة وكاتب اآللهة، من وتاسوعه

فقط. «ب» املتن يف 73
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قد الرشيف) هذا إن (وأقول: «تتبهنيت»، أمه تدعى الذي «يتورو» بن «بتييس»
قائًال: (؟) أساسه إىل األمر (؟) فهم الرشيف وهذا ،(٢١ / ١٨) يسمعها، جعله
(٢٢ / ١) فعندئذ العظيم، الثغاء صاحب رع» «آمون معبد رضائب ألغيت إذا

خاطئًا. يشء فيها يكون ولن خدمتك، يف املدينة هذه ستكون
وملاذا خدمته. يف املدينة هذه يجعل أن قلبه يف الرشيف هذا وضع وقد
كل ومع له، تابعة مدينة لكل كاتب كل مع الرضيبة هذه الجيش يناقشضابط
ذلك، من غضب وقد (؟) مىض فيما تدفعها لم إنها وقالوا: شابهه. ومن عميل
املدينة، هذه يف يسكن الذي هذا رشيفه هذا الجيش ضابط أرسل ذلك وبعد
«آمون» معبد عىل تفرض رضائب تدع ال قائًال: «يتورو» بن «بتييس» وهو
وحفظ قبل. من ذلك يدفع لم ألنه وذلك ورسمديٍّا؛ أبديٍّا العظيم الثغاء صاحب
وكل رشيف كل ضد األبد، إىل رضيبة دفع من وحرس (؟) فالح وكل كاهن كل

وراثية). حقوق له شخص (أي: بيت ابن وكل وكيل وكل مأمور
له يعملوا أن ألجل فيه الذين وأولئك املعبد، هذا ليحمي ذلك عمل وقد
تتمتع كما بالحياة، يتمتعون أنهم يعني أنه يجوز (قد املرعى يف عجول بمثابة

املرعى). يف البقر صغار
باي اآللهة) ملك رع (آمون حظوة له سيكون اللوحة هذه يقر الذي وأن
صورة يف أخرى آلهة وكذلك «أرسفيس»، لإلله اسم وهذا الكبش أو الروح) =)
الكبش أن حني يف منبسطان قرنان له بذلك الخاص الكبش كان (وقد الكبش
يف ابنه وسيكون طيبا، سيصري واسمه ملويني)، قرناه كان بآمون الخاص

أساسه. عىل ثابتًا وبيته مكانه
الدائرة يف لذنوبه قاطًعا سيكون (٦) اللوحة هذه يهاجم من وأن
من سيكون وأنه القضاة)، مجلس (أي: «أهناسيا» يف الذين ألولئك العظيمة74
سيكون وابنه نارف، يف القاطنة املقدسة) الحية =) «حنب»75 سكني نصيب
أوزير» «آتون ومأواه النار، إىل (٧) يؤخذ ولحمه بعد يبقى لن وبيته مختفيًا

أبًدا. األحياء بني يكون لن واسمه ظلم)، (مكان «مكك» يف

القيامة. يوم أمامها يحاكم التي املحكمة دائرة العظيمة بالدائرة يقصد 74
أهناسيا. مقاطعة يف بالفيضان الخاصة املقدسة الحية 75
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تاريخ يف ملحات دفتيها بني حوت وقد بابها، يف الطريفة القصة هذه تنتهي وهكذا
بسمتيك امللك عهد يف أوردناها وقد الفاريس، العهد بداية حتى والعرشين السادسة األرسة
عن حقائق من جاء ما إىل وسنشري الفرعون، هذا عهد يف وقعت حوادثها معظم ألن األول؛
فإنا حال أية وعىل لذلك، مناسبة جاءت كلما عنهم الكالم سياق يف األرسة هذه ملوك سائر
انقطاع. دون فيها الحوادث سري يتتبع أن للقارئ يمكن حتى بأكملها هنا رسدها آثرنا قد

عرصه. يف عاشوا الذين الرجال وعظماء بسمتيك تاريخ متابعة إىل اآلن ونعود هذا

نسناوياو الكاهن (2-3)

تحدثنا كما األول»، «بسمتيك امللك عارصوا الذين العظام الرجال أبرز من «نسناوياو» يعد
بمتحف اآلن واملحفوظ األسود الجرانيت من له تمثال عىل وجدت التي النقوش ذلك عن

.(A. Z. 4 4 P. 42 (راجع «برلني»
يف «نسناوياو» مثل وقد «إدفو». يف «حور» اإلله كاهن لقب العظيم هذا ويحمل
جسمه، هيئة يف وليس الحالة، متوسطة التمثال وصناعة القرفصاء، قاعًدا التمثال هذا

األنف. مشوه وجد وقد هذا النظر، يلفت ما وجهه وتقاطيع
ولقبه. «بسمتيك» امللك اسم عموديٍّا ساعديه من األعىل الجزء نقشعىل قد أنه ويلحظ
وتبتدئ رع». أب «واح نقش اليرسى الذراع وعىل «بسمتيك» نقش: اليمنى الذراع فعىل
من املقربة صاحب من التماس مع والديه واسمي املتوىف لقب بذكر التمثال هذا نقوش
يف األوىف جزاءهم سينالون ذلك وعىل املعروفة، الجنازية القربان صيغة يتلوا أن زائريه
واآللهة، للناس الحسنة معاملته عن املتوىف مخترصمن تقرير ذلك يتلو ثم اآلخرة، الحياة
عىل تحتوي بدايته إىل تشري التي النقش وخاتمة واآللهة، الناس يحبه ما كل يعمل كان إذ

«إدفو». صاحب حور اإلله ذكر
األسطر ذلك عىل يدل كما بإدفو، «حور» معبد يف مقاًما كان التمثال أن يف نزاع وال

إلخ. … ١٩ ،٣
أن ألجل «حور»؛ معبد يف هذا تمثاله وضع قد املتوىف أن عىل األحوال شواهد وتدل
بعيدة. أزمان منذ العادة كانت كما معبده، يف اإلله لهذا تقدم كانت التي بالقربات يتمتع
منذ الفرتة هذه يف املحببة األوضاع من كانت القرفصاء، قاعًدا املتوىف صورة وتمثيل
يف توضع التمثال هذا أمثال كان وقد بعدها. وما (٢٢) والعرشين االثنتني األرسة عهد
العظيم السيد أتباع أن فكما الدنيا، عالم يف يعمل كان ما غرار عىل وذلك املعبد، ردهة
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كذلك اليومي، عملهم من يفرغون كانوا عندما قرصسيدهم، ردهة ظل يف يجلسون كانوا
سيدهم معبد يف يقعدوا أن يف الدنيوية حياتهم نهاية بعد والصالح التقى أهل يرغب كان

النقوش: وهاك األبدية. بالراحة وينعمون اإللهي،

الوراثي األمري السماء، رب العظيم، اإلله أيها أختي» «حور رع يا (١)
بن «نسناوياو» ا حقٍّ امللك لدى واملعروف إدفو»، «خور وكاهن والحاكم
عندما (هكذا) يقول املرحومة «نس-نيت-برت» البيت ربة وابن «حوروزا»
األرضني رب والعافية) والصحة الحياة (له الكامل اإلله ألجل ألوزير؛ ترضع

أبديٍّا. العائش «بسمتيك» (املسمى) «رع» بن «واح-أب-رع» (املسمى)
«إدفو» معبد يف يدخلون الذين والكتاب والعظماء الكهنة كل يا أنتم (٢)
والجعة الخبز من ألًفا القربان: صيغة أجيل من قولوا القربان لتقديم (٤) يوميٍّا
الوراثي األمري روح ألجل إله يعيش منها التي األشياء)، (وكل واإلوز والثريان
هذا يف يأوون الذين واإللهات اآللهة وأن «حوروزا»، بن «نسناوياو» والحاكم
ومن اسمي، نطقتم ما إذا أماكنكم يف أوالدكم ويثبتون يمدحونكم ليتهم املكان
سيعمل املثل فإن يل) ذلك تعمل (أنك آخر ويرى يعيش ممن االسم سينطق

لك.

فيقول: حياته قصة علينا يقص بطلنا يبتدئ املقدمة هذه وبعد

خبًزا، الجوعان أعطيت لقد — كذب فيه وليس — يل حدث ماذا لكم سأقول إني
ليتها السكر، يوم يف سنويٍّا األرضلسيدتي عزق بعيد واحتفلت كساءً، والعريان
«حتحور» اإللهة هي بالسيدة هنا (واملقصود الحياة بحفظ ذلك عىل تكافئني
Rec. راجع كيهك. ١٢ يف به يحتفل فكان األرض عزق عيد أما «دندرة»، سيدة

.(Trav V, 86 § 89

«برانب». املسمى) (للمكان وراثيٍّا أمريًا جعلني إذ مكافأًة سيدي أعطاني لقد
«بر-نب-أم». عىل وراثيٍّا أمريًا جعلني إذ ثانيًة، مرًة مكافأة سيدي أعطاني لقد
تمح». «خاس عىل وراثيٍّا أمريًا جعلني إذ ثالثة مرة مكافأة سيدي أعطاني لقد
«بر-رما». عىل وراثيٍّا أمريًا جعلني إذ رابعة، مرة مكافأة سيدي أعطاني لقد
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عظيًما وراثيٍّا أمريًا جعلني إذ خامسة، مرة (١٣) مكافأة سيدي أعطاني لقد
.(١٤) «راكايم» عىل وأمريًا

(١٥) (؟) «مرت عىل أمريًا جعلني إذ سادسة، مكافأة سيدي أعطاني لقد
نثرت».

«طيبة». عىل … (١٦) جعلني إذ سابعة مكافأة سيدي أعطاني لقد
«الكاب». عىل وراثيٍّا أمريًا (١٧) جعلني إذ ثامنة مكافأة سيدي أعطاني لقد

ألن وذلك «إدفو»؛ عىل أمريًا جعلني إذ ،(١٨) تاسعة مكافأة سيدي أعطاني لقد
قلبه. يف غالية كانت (١٩) مهارتي

مثل يصلح اسمي جعل قد حور ونس صاحب الرفيع العظيم اإلله هذا وإن
وأبديٍّا! دائًما يبقى اسمه

نجد ولكن العرص، لهذا بالنسبة عاديٍّا كان أوله يف أنه املتن هذا يف يلحظ ما وأول
مكافآت، عىل يحتوي املتن أن منه عرش الخامس السطر حتى التاسع السطر أول من
صفحة عن اللثام تميط إذ عميق، درس إىل وتحتاج النظر تسرتعي التمثال صاحب نالها
كيف املتوىف علينا فيقص حكمها نظام حيث من امليالد، تاريخ من الفرتة هذه تاريخ يف
وراثيٍّا76 أمريًا مرة كل يف بتنصيبه مرات تسع كافأه قد األول» «بسمتيك أي سيده؛ أن
خلع وكذلك الغرب، عىل أعظم وراثيٍّا أمريًا نصبه ذلك من وأكثر مختلفة، مدن ثماني عىل

بعد. كنهها يعرف لم «طيبة» يف كربى وظيفة عليه
الفرتة. تلك يف الدولة موظفي من عظيم موظف أمام أننا نفهم ذلك كل ومن

لم يحمله كان الذي إدفو»، «حور اإلله كاهن لقب أن أوًال هنا نذكر أن يفوتنا وال
رجال اللقب هذا مثل يحمل أن زمنه يف العادة جرت وقد وحسب، رشف لقب إال يكن
أكرب يعترب كان الذي «منتومحات» العظيم الحاكم هو أمامنا مثل وأعظم الدولة، عظماء
والواقع عرش). الحادي الجزء (راجع الرابع آمون كاهن لقب يحمل فكان عرصه، رجال
يلقب كان أنه من الرغم عىل وذلك يشء، كل قبل دنيوية كانت لبطلنا األصلية الوظيفة أن
بأعباء فعًال يقوم كان أنه عىل يدل مما إدفو»، حور كهنة «مدير له قربان مائدة نقوش يف

حسن». «بني يف وبخاصة عرشة، الثانية األرسة خالل يف اإلقطاع بعهد يذكرنا وهذا 76
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تشتمل أنها وهلة ألول الباحث فيجد عليها، امللك أقره التي البالد مواقع أما الوظيفة. هذه
ليس أنه والواقع األول. الخمسة وبخاصة مواقعها، تحديد حيث من الصعاب بعض عىل
لنا خلفتها التي التبني لوحة عىل جاءت التي األسماء إال تحديدها عىل يساعد ما لدينا
وهما التبني، لوحة يف والخامس الرابع االسمني أن فنجد «نيتوكريس»، اإللهية املتعبدة
بصدده، نحن الذي التمثال متن يف والثاني األول االسمني يقابالن الحصن» و«كوم «منف»
أرض أي «خاس-تمح»؛ يدعى نفحصه الذي املتن يف الثالثة املدينة اسم أن نرى وعندما
الغرب، لبالد العظيم األمري هو الخامسة الدفعة يف مكافأته كانت «نسناوياو» وأن «لوبيا»،
الوجه يف كلها كانت الخمس املدن أن التقريب وجه عىل نظن بأن إلينا يوحي ذلك فإن
بوصفه ثبت قد ذلك بعد وأنه املقاطعة، هذه عىل حاكًما نصب قد كان وأنه البحري،

انفراد. عىل منها واحدة كل عىل حاكًما
وهي «نثرت» مدينة وهي السادسة وهي أخرى، مدينة إىل ذلك بعد املتن بنا ينتقل
الحديثة الحجر» «بهبيت وببلدة القديمة Iseum «أزيوم» ببلدة «بروكش» وحدها التي
فهي متننا يف التاسعة حتى السابعة من املدن أما «سايس». شمايل الدلتا وسط يف الواقعة
واحد رجل سلطان امتداد أن عىل القبيل. الوجه يف وكلها «إدفو»، ثم و«الكاب» «طيبة»

ا. حقٍّ الغريبة األمور من يعد الصورة بهذه املدى بعيد يصبح بعينه
األسطر يف جاء ما بأن وذلك املعضلة، لهذه حالٍّ يجد أن يمكنه اإلنسان أن يف نزاع وال
حكم من األوىل السنني يف السياسية مرص حالة لنا يصور عرش الخامس حتى التاسع من
امللك أن منه نفهم هام سجل النقش هذا يف فلدينا مبارشة، غري بصورة األول» «بسمتيك

والصعيد. الدلتا قسمني منقسمة كانت أن بعد وحدتها للبالد أعاد قد الجديد،
املدن وكانت معدومة. الحكومية الوحدة كانت اآلشوري الكويش الحكم عرص ففي
«بسمتيك» كان وقد يناهضاآلخر. كل مستقلني بأمراء أرضمحكومة من لها بما الكبرية
اآلخرين طموح يفوقان كانا وشجاعته طموحه أن غري «سايس»، عىل أمريًا منهم واحًدا
عىل حاكًما قلنا كما اآلشوريني قبل من نصب قد األول» «نيكاو والده وكان … وشجاعتهم
أول كان ولذلك سلطانه؛ تحت البالد توحيد «بسمتيك» هم جل كان وقد الكنانة، أرض

أيديهم. من استقاللهم بانتزاع وذلك له؛ املناهضني األمراء يخضع أن هو عليه واجب
وحسن بمهارته حال أية عىل يخضعه خاطر طيب عن يخضع لم من كل وكان
طيب عن سلموا الذين املدن أمراء أصبح ثم ومن أذى، به يلحق أن دون سياسته،
خاصة، أهمية له كان أنه بد وال «نسناوياو». هؤالء بني ومن اإلخالص، يشاطرونه خاطر
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سيادة امتدت وعندما علية، مكانة يشغل كان الدلتا خضوع بعد أنه من ذلك عىل أدل وال
«إدفو» يف وأخريًا «الكاب»، ويف «طيبة» يف وظائف بطلنا توىل الجنوب نحو «بسمتيك»

املرصية. للمملكة الجنوبية الحدود عن بعيدة تكن لم التي
كان التي الوظيفة يف تعيينه أما مماته، حتى فيها يقطن هذا «نسناوياو» كان وقد
طويل؛ بزمن «بسمتيك» حكم من الثامنة السنة بعد يكن لم أنه بد فال «طيبة»، يف يشغلها
قابًضا «بسمتيك» حكم من الثامنة السنة خالل يف يزال ال كان تأمون» «تانو ألن وذلك
اإللهية املتعبدة لنا خلفتها التي التبني لوحة من ذلك ونعلم «طيبة»، يف األمور زمام عىل
اإللهية للمتعبدة جزية قدمت التي املدن بني من نجد لم أخرى جهة ومن «نيتوكريس»،
يف كانت التي األرض بأن يوحي وهذا «طيبة». جنوبي التي البالد من بلدة «نيتوكريس»
وعىل «الكوشيني»، امللوك من بعده أتى من أو تأمون»، «تانو نفوذ تحت تزال ال الجنوب
السنة بعد جاء قد و«إدفو»، «الكاب» من كل عىل أمريًا «نسناوياو» تنصيب فإن ذلك

األول». «بسمتيك امللك حكم من التاسعة
«نسناو عليها ينصب لم التي الوحيدة املدينة كانت «طيبة» أن نلحظ أن املهم ومن
كبرية؛ تاريخية حقيقة إىل يرجع وهذا عليها، ويل التي التسع املدن بني من أمريًا ياو»
الوثائق وتدل الصيت. الذائع «منتومحات» كان وقتئذ حاكمها أو «طيبة» أمري أن وذلك
يتضح كما عليها، حاكًما به اعرتف قد األول» «بسمتيك أن عىل متناولنا يف التي التاريخية
حاكًما يزال ال كان أنه نجد إذ «نيتوكريس»، لنا خلفتها التي التبني لوحة من جليٍّا ذلك

وظيفتها. مهام لتسلم «نيتوكريس» إليها وصلت عندما املدينة عىل
وذلك «نسناوياو»؛ يشغلها كان وظيفة أية نعرف أن يمكننا ال أنه له يؤسف ووما
الكلمة مخصص من ولكن معروًفا، ليس التمثال هذا نقوش يف حمله الذي اللقب ألن
الواقعة العظيمة املدينة هذه مثل يف تماًما امللك فيه يثق أمني مالحظ شبه كان أنه يظهر

الشمال. أقىص يف التي ملكه عاصمة عن بعيدة الجنوب، يف
التمثال صاحب «نسناوياو» لنفس «فلورنسا» متحف يف قربان مائدة وتوجد هذا
(راجع هنا ذكرها من بد وال أهميتها لها املائدة هذه عىل التي والنقوش عنه. تحدثنا الذي
Schiaparelli’s Katalog, der Agyptischen Sammlung des Museum in Florenz

.(S. 433 F
ترجمتها: وهاك

والعافية الحياة يعطي إنه «إدفو» يف يسكن الذي العظيم اإلله أختي حور» «رع
من القلب(كرس رسور مع عالية جميلة وشيخوخة الطويل، والعمر والصحة
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امللك لدى املعروف ا حقٍّ وللمحبوب والحاكم الوراثي لألمري سنتيمرتات) ٢-٣
ابن والعائش (؟) «نسناوياو» للغرب العظيم وللحاكم … الكهنة ومدير

«نس-نيت-برت». هي وأمه «حوروزا»

هذا تمثال عىل نقوش من جاء ما عىل فيها ما معظم ينطبق املائدة هذه أن نجد وهكذا
العظيم.

و«هليوبوليس» و«بوصري» املدينة «أهناسيا» حاكم حور القائد (3-3)

ورأسه واقًفا مثل وقد «اللوفر»،77 بمتحف اآلن العظيم والحاكم القائد هذا تمثال يوجد
«بروكش»،78 ثم «برييه» منهم بالذكر نخص األثريني بعض نقوشه نقل وقد ضاع قد
والتمثال «فركوتر»،80 األثري عليها وعلق ترجمها وأخريًا «برستد»79 من كل ترجمها ثم
تنحرص التمثال هذا وأهمية أجزائه، بعض منه ضاع وقد األسود، الجرانيت من مصنوع
هنا وسنورده صاحبه فيه عاش الذي الزمن تحديد يف اختلف وقد عليه، التي النقوش يف

حال. أية عىل

والرتجمة املتن (أ)

ظهر عليه يستند الذي العمود كل يغطي الذي املتن أن التمثال رؤية عند وهلة ألول يلحظ
ويضاف الرأس. وكذلك النقوش من األعمدة أربعة بداية ضاعت فقد كامل، غري التمثال

كاملة. غري التمثال قاعدة أن ذلك إىل
وسلسلة ألقابه يذكر ثم نفسه، بمديح يبتدئ صاحبه أن هي املتن يف جاء ما وخالصة
التي األوقاف يعدد ثم «حرشف»، وهو املدينة «أهناسيا» إلله بدعاء املتن ويستمر نسبه

(Louvre A. 88 Haut 1. M. 19; cf De Rouge. Not. Mon. (1877) P. 42; Boreux Cat. راجع: 77

.Guide P. 52)
.Rec. Insc … Du Musee du Louvre I P. 14; Brugsch, Thesaurus, VI P. 125 2 راجع: 78

.Breasted, Anc, Records IV § 968–971 راجع: 79

.Bull. De L’Institute Français D’Archeol. Tom. XLIX 85 ff راجع: 80
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ذلك بعد يشري ثم «حور»، القائد يد عىل املجاورة املعابد يف وكذلك اإلله، هذا معبد يف عملت
ويف الهبة، نفسصاحب يف الدينية الغرية ويستحث األخرى، األرضواألشياء من هبات إىل
لم له يؤسف مما أنه غري له، «حرشف» اإلله حماية ذلك مقابل يف القائد يتطلب النهاية
عرصه. تحديد يف االختالف جاء ثم ومن عرصه، يف عاش الذي امللك اسم نقوشه يف يذكر

املتن: لهذا الحرفية الرتجمة وهاك

يف مفيدة أشياء يعمل الذي … املهدي: نسب وسلسلة وألقاب مديح (١)
«أهناسيا يحمي والذي «نارف» إصالح عىل يسهر والذي املدينة»، «أهناسيا
يف كما بتأكد شوارعها يف يتأخر من يحمي والذي أعداءها، ويصد املدينة»
القائد املدينة» «أهناسيا إقليم حاكم إقليمه، عن األعداء يبعد والذي املحراب،
السيدة الذيوضعته «بسمتيك»، (املسمى) «بوصري» رئيسجنود بن «حور»

يقول: سبك» «نفرو
األرضني، ملك «حرشف» إلهي ويا سيدي يا «حرشف»: لإلله ترضع (٢)
لك مخلص ُمَواٍل (رجل) إني له. مثيل ال الذي الفرد اإلله الشواطئ، وأمري
للذي الجميلة والطريق بك، قلبي مألت قد إني مائك)، عىل يميش (حرفيٍّا:
الخري عن يبحث قلبي وإن نحوها. يرشئب قلبي جعلت فإنك جاللتك، يطيع

… معبدك يف
(… عملت (لقد … املجاورة: املعابد ويف «حرشف» معبد يف املباني (٣)
فالعمد نظري، لها ليس ممتازة بصناعة لحرشف العمد قاعة يف (بوابة)
العدة والزينات الجميل، «لبنان» أرز من األمامي والرواق الجرانيت، من
الحجر من الشمالية الجنوبية وجدرانها السماء، ألفق تقليد الذهب من
بالذهب، املرصع الجرانيت من الداخيل والباب الجميل، األبيض الجريي
الجنوب ومحراب القبيل الوجه محراب أصلحت ولقد السام. من واملرصاعان
حول جداًرا وأقمت «نحيكاو» معبد وكذلك املكان، هذا يف الشمال ومحراب
من القريبة األوىل الردهة فاخًرا) (جعلت وجملت … وهدمت «ماع»81 بحرية

اآللهة. سيد «حرشف» بيت يف ممتاًزا عمًال ا حقٍّ وعملت «حبسبجت».

.(A. S. XVIII, P. 123 (راجع أوزير، فيها دفن التي البحرية إنها يقال: 81
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األرض(كروم) من قطعتني هبة أعطيت األرضواألشياء: من أعطيات (٤)
العائش الكبش اإلله) اسم ذلك أن (يحتمل «حنب» األزيل العظيم الروح اإلله
يوميٍّا، له يقرب منه يأتي الذي النبيذ أن ألجل لرع؛ العائشة) الروح (أو
أجًرا لهم ودفعت بيتي. من متاع بوساطة (أراض) أصحابها عوضت ولقد
قربان مائدتي وصنعت هللا. من ممقوتة الرسقة أن علمت ألني قلبهم)؛ (رس
عليها، اإللهية القربات تقرب أن ألجل األبيض (؟) الكوارتسيت حجر من
واآلخر القديم»، «آتوم فيه ينام الذي القرب جبات» «تبحت يف منهما واحدة
«وننفر» البحري والوجه القبيل الوجه ملك مقصورة) =) سماء «نررف» يف

«حرشف»). أسماء من اسم =)
أصلحت لقد وتاسوعه «حرشف» اإلله … اآللهة: لصالح منوع نشاط (٥)
يف (العظيمة) «حتحور» بإخراج أمرت وقد معبده، يف محي قد كان ما
اليوم الشتاء، فصل من الرابع الشهر يف الجميل عيدها وقت يف سفينتها

يوم؟ … حتى الخامس
ذراعي تفتح ليتك هناك. … فرح بقلب األشياء هذه عملت لقد الخاتمة: (٦)
ضع معبدك. يف أوقاًفا أعمل كنت عندما قلبي، يف كان الذي … أضم أن ألجل
قلبي يف كان ما أنجزت لقد والصحة. بالحياة احمني) (أي: خلفي ذراعيك

معبدك. يف صممته) ما (أي:
بقائي مع القلب راحة طويلة، حياة فعلت: ما عىل املكافأة تمنحني ليتك
املدينة «أهناسيا» يف ثابتًا يبقى اسمي ليت الشواطئ. أمري يا أنت حظواتك يف

… األبدية تأتي حتى

قال «اإلسكندرية» بمتحف محفوظ تمثال بقايا عىل «داريس» األثري عثر وقد هذا
الفحصعىل دل وقد ،(A. S. V, P. 127 (راجع هنا فحصناه الذي بالتمثال مرتبط إنه عنه:
ببعض، بعضها كل النقوشيف قرن عند وبخاصة التقريب، وجه عىل لشخصواحد أنهما
فيه «اإلسكندرية» تمثال من تبقى ما أن ويلحظ األلفاظ. من كثري يف متحدة وجدت فقد

النقاط. بعض يف أكثر إيضاح
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«اإلسكندرية»: تمثال من تبقى ما وهاك

والذي كتاباته، بوساطة) مفيدة (بنصيحة … املهدي: وألقاب مديح (١)
صحته ومن الناس، يحمي) (والذي املعدم، ومالذ آخًرا ويخرج أوًال يدخل
وجد ما كل يصلح ومن اإلله، بوالئم مفعم قلبه ومن الناس، كل عند مرتجاة
يف املقدسة) الحيوانات (أي: املقدسة أرواحهم يحيط ومن املعبد، يف ناقًصا
وما له)، (خطيئة ال واحد وهو … (ملوائدهم) طعاًما يقدم والذي الجبانة،
األجر)، دفع يتجاهل الذي (أي: الدفع يعرف ال الذي الرجل هو هو يمقته
املزدوجة الشونة (أي: امللكي الغالل مخزن من أكثر متاعها يملك والذي
يف (ماليني) غفري جم يعيش من الحصاد، والوفري والبحري) القبيل للوجهني
(أو «بوزريس» مقاطعة حاكم املاء، يفتقد عندما مدينته وفيضان مدينته،

… الوراثي األمري و… و«هليوبوليس»، منديس)
اآللهة كل سيد) «حرشف» إلهي يا (يقول: املباني: وذكر لإلله الترضع (٢)
عملت لقد يوم، كل قلبي يف وخوفك لك، ُمواٍل القلب صادق (رجل) إني
من العمد وقاعة «حرشف»، باإلله الخاصة العمد قاعة داخل يف عظيًما رواًقا

األرز). (من والرواق الجرانيت
اإلله أن أعرف ألني نفيس؛ بيتي من النبيذ) (من والخاتمة: (؟) العطاء (٣)
اآللهة سيد يا منك واملكافأة اإلله) حاجة كانت (حرفيٍّا: لذلك حاجة يف
يسقط وأن الناس، قلب يف مني الخوف يكون أن تعمل «أن (ستكون):

«… عديدة سني ستجعل وأنك بسيفك، أعدائي

تعليق

تخمني. محض هذا إن قال: ولكنه «بسمتيك»، امللك عهد يف «برسند» التمثال هذا وضع
اللوفر، وتمثال «اإلسكندرية» تمثال من كالٍّ «فركوتر» األثري واملوازنة بالبحث تناول وقد
األرسة عهد إىل يرجع «اللوفر» تمثال أن نرصح أن إذن يمكن التالية: بالنتيجة وخرج
نحت أنه الجائز فمن بقليل منه أحدث يكون أن فيمكن «اإلسكندرية»، تمثال أما الثالثني،
نحت عىل عاًما عرشين ميض بعد أي اإلغريقي؛ العهد أوائل يف «اللوفر» لتمثال تقليًدا
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مكانة يف والتغري األثرين، بني الكتابة حيث من البسيط الفرق يفرس وهذا األول، التمثال
عهد يف املدينة» «أهناسيا عىل حربيٍّا حاكًما كان «حور» فإن وباالختصار «حور». الحاكم
الثاني) (نقطانب حورحب» «نخت حكم يف جدٍّا املحتمل ومن الثالثني، األرسة فراعنة أحد
مع والحرب الثاني الفاريس الفتح حومة يف — يحتمل كما — منه كره عىل أخذ قد كان

إلخ. … األكرب اإلسكندر
عالقة لهما ليس اإلسكندرية يف عليه عثر الذي وضوء التمثال هذا أن نرى وهكذا
القائد هذا يضع «كيس» األثري ولكن «فركوتر»، رأي حسب عىل األول» «بسمتيك بعهد
يف يضعانه و«جرابو» «ارمان» أن حني يف ،(A. Z., 85 P. 73 (راجع «نيكاو» امللك عهد يف
حائًرا يزال ال األثر هذا تاريخ أن نرى وهكذا ،(W. b, 3. P. 326 (راجع اإلغريقي العهد
«برستد» يظن كما بسمتيك، امللك عهد يف عاش قد صاحبه كان فإذا واليقني، الشك بني
عهد يف صاحبه عاش قد كان إذا أما الصحيح، التاريخي مكانه يف وضعناه قد فنكون
كان إذا وأخريًا «برستد»، رأي عن كثريًا يبعد ال فإنه «كيس»، يدعي كما الثاني» «نيكاو
فإنه اإلغريقي، العرص وبداية املرصي، العهد أواخر يف عاش قد «فركوتر» يدعي كما
«نقطانب عهد يف أخرى وبعبارة الكنانة. ألرض املرصي الحكم نهاية يف يوضع أن ينبغي

الثاني».

«نيتوكريس» اإللهية للمتعبدة العظيم املدير بابسا: (4-3)

البحر فرس صورة يف تمثل التي «تواريت»، لإللهة فخم تمثال عىل وألقابه ذكره جاء
الجهة يف الكرنك يف التمثال هذا عىل عثر وقد الوليد، للطفل الحامية اإللهة تعد والتي
نقش وقد الرميل، الحجر من ناووس داخل محفوًظا كان وقد الكبري، املعبد من الشمالية
قدمه آخر تعبد عليه ذكر كما «نيتوكريس»، اإللهية املتعبدة قدمته اإللهة لهذه تعبد عليه
تعبده: يف فيقول يظن، ما عىل التمثال هذا أهدى الذي هو أنه نفهم ثم ومن «بابسا»،
خاتم وحامل والحاكم، الوراثي األمري من … األفق سيدة العظيمة «تاورت» لإللهة املديح
واملرشف اآللهة، ملك رع» «آمون وكاهن الحب يف الوحيد والسمري البحري الوجه ملك
لبيت العظيم واملدير واملرشف قاطبة الجنوب عىل واملرشف الجنوبية، األرض كهنة عىل
ابنه كتب وقد املرحوم. باست» «بدي اإلله محبوب الكاهن بن «بابسا» اإللهية املتعبدة
أنه نفهم ثم ومن أيًضا، التمثال هذا قاعدة عىل السيف) عىل قبض (حور خبش» «ثاحور

التمثال. لهذا املهدي هو
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«رع». وخادم اإللهية املتعبدة حجرة يف الذي لقب: ويحمل
(.Daressy, Cat. Gen. Stat. Divinités P. 284 (راجع

األول»82 «بسمتيك عهد يف العقود (4)

من عرشة السادسة بالسنة مؤرًخا كان بيع عقد آخر أن عرش الحادي الجزء يف الحظنا
التي العقود يف ندخل وعندما ملرص. اآلشوري الفتح تمام قبل أي «تهرقا»؛ امللك حكم
هذه يف لدينا ليس أنه وذلك عقبة، تصادفنا والعرشين السادسة األرسة عهد يف دونت
ولذلك «بسمتيك»؛ اسم منهم كل يحمل الذين امللوك ثالثة من كل عقود يميز ما العقود
أو لألول هو فهل «بسمتيك»، اسم عليه الذي العقد يكون ملن معرفة الصعب من أصبح
سنني خمس حكم والثاني سنة وخمسني أربًعا حكم األول أن والواقع للثالث؟ أو للثاني
بعد التي التواريخ كل أن نفهم ثم ومن وحسب. أشهر بضعة حكم والثالث سنة، ونصف
اسم حمل ملك أول إىل تنسب أن بد ال السابعة السنة يف األكثر عىل أو السادسة السنة
٢ هي: «بسمتيك» اسم وتحمل الربدية، األوراق عىل لنا املعروفة والتواريخ «بسمتيك».

.٤٧ ،٤٥ واحدة)، ورقة (عىل ٣٣–٤٢ ،٣١ (؟) ،٣٠ ،٢٩ ،٢١ و٢١، ،٦ ،٥ ،٤ سنة،
للملك تكون أن بد ال هنا الثاني السطر يف التي التواريخ كل أن حني يف أنه ويلحظ
ومن سنوات. ثماني مدة هي فرتة وأكرب بفجوات، بعضها تتبع وهي األول»، «بسمتيك
نجد ذلك وعىل سنة، عرشة خمس عن تقل ال فجوة السطرين بني أنه نجد أخرى جهة
خاصة التواريخ هذه أن واملفروض تماًما. منفصلة مجموعة يكون ٢–٦ السنة من أنه
أن املحتمل من كان أنه إىل ذلك يف السبب يرجع وقد والثالث». الثاني «بسمتيك باسمي
أنها أو «تهرقا»، عهد بها انتهى التي االضطرابات من أفاقت قد تكن لم العليا» «مرص
السنة قبل النوع هذا من كبري بنشاط للقيام تؤهلها حالة يف تكن لم أخرى ناحية من
القانونية الربدية األوراق إىل هنا نضيف أن بد وال األول». «بسمتيك حكم من العرشين
املحتمل ومن بعد، سنرى كما بيت عليها سجل «اللوفر»، بمتحف اآلن محفوظة لوحة
قراءة أن غري األول»، «بسمتيك حكم من الخمسني السنة يف حدث قد هذا البيع عقد أن
Catalogue (راجع الثاني» «بسمتيك عهد من أنها يحتمل قد ولذلك شك؛ فيها التاريخ

.(of the Demotic Papyri in the John Rylands Library, Vol. III, P. 17

.Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library Vol III, P. 17 ff راجع: 82
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بالخط األول» «بسمتيك عهد يف الربدي عىل دونت التي العقود ملخص وهاك
مجموعة يف «الحيبة» يف عليهما عثر اللذين العقدين باستثناء الشاذ، الهرياطيقي

«ريالندز»:

وظيفة يف املشاركة بحق االعرتاف (1-4)

(.Louvre E 2432, Deveria P. 207, Not., P. 279 Fascimile Taxtes. Arch (راجع

بلسان (املحنط) Pnufi بنويف املرتل عني أبيب. ٢١ يف والعرشون التاسعة السنة
باعه الذي الدفن، مكان ربع مقابل يف «سقاء» وظيفة يف (فالن) «س» الصدق
وأربعة الشاهد والكاتب اليمني، ذلك بعد يأتي أرسته. مدفن من له (فالن) «س»

طويلتان. شهادتان منهم والثنني شهود

تسلم أرضوصك بيع (2-4)

(.Turin No. 246, Not., P. 281 Facsimile in Textes Arch (راجع

Esen- «إسنخبي» من كل باع برمودة شهر من الخامس الثالثون، السنة
«خفنخنس» وابن بنت وهما ،Ne Menekhpre رع» منخرب و«ني khebi
ملعبد التابعة «أرمنت» يف أجدادهما أرض من أرورات عرشة Khefenokhons
باإلضافة قدات ثالثة قدره بثمن Harouz «حاروز» يدعى لشخص «آمون»،
املعبد، حسابات كاتب إىل يدفع املبلغ وهذا قدات)، ٢ / ١٠ =) العرش جباية إىل
مقابل صكٍّا سلما وقد والدهما، بوساطة «حاروز» مع عمل التفاق إيفاء وذلك
ذلك بعد يأتي لتسليمها. متناولهما يف تكن لم امللكية إثبات عقود ولكن فضة،
األخريتان والشهادتان كامل بعضها شهادات وعرش والكاتب اليمني، صيغة
يوجد كان أنه فيهما وظهر إضافية، تفصيالت بعض فيهما جاء ملوظفني هما
األخرية وهذه وأخيه، الوالد بني قسمت أرورا عرشين بني من أرورا عرش أحد

وأخيه. الجد بني قسمت أرورا أربعني من النصف كانت
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عبد بيع عقد (3-4)

(.Vatican Not. P. 288 Facsimile in Quelques Textes (راجع
العقد: مضمون

Shpenesi «شبنزي» باعت بئونة شهر من ١٢ يف والثالثني الواحدة السنة يف
(بمثابة الشمال أهل من رجًال (؟) Zethutefe’nkh (؟) منفعنخ» «زيا ابنة
اليمني العقد نهاية يف ويأتي (؟) دبنات سبعة بمبلغ (فالن) «س» إىل عبد)
قد الوثيقة هذه أن األسف جد له يؤسف ومما شهادات. وست الكاتب واسم
ناحية من هام العقد وهذا نصفه. ضاع قد فيها سطر كل إذ كبري عطب لحقها
يف الحظنا وقد امللك. هذا عهد يف «طيبة» يف يباعون يزالون ال كانوا الدلتا أهل أن
آخران واثنان العقد هذا منطوق ويدل هذا العبيد. بيع قبل من «تهرقا» نقوش
كاملاشية. يعترب العبد فيها كان بيع عقود أنها عىل (Ryl. Ibid P. 50 (راجع
فيها العبد يبيع كان التي األخرى، العبودية عقود عن ا جدٍّ تختلف العقود وهذه
العلم حق نعلم ال إذ الشك بعض فيها األخرية الحالة فإن حال أية وعىل نفسه،
نعترب أن األرجح ولكن دين، لوفاء نفسه يبيع كان أو نفسه يؤجر املباع كان إذا
دين؛ سداد مقابل يف عبد أو حر رجل من اختياري بيع أنه هذا األخري الصنف
نسبيٍّا. رغدة بحياة ينعم أن ألجل أو أوده؛ يقيم ما عىل يحصل أن ألجل أو
الحالة هذه كانت وقد و«بابل». «فلسطني» يف منترشة كانت األحوال هذه ومثل

الرقيق. بيع تحريم بعد تماًما محيت ثم قريب، عهد إىل مرص يف موجودة

الصكوك حسابات (4-4)

(.Turin No. 244, Not. P. 288 Facsimile in Textes Arch (راجع

حسابات قوائم ثماني لدينا .٤٢ ،٤١ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ السنني يف
مر (الذي «حاروز» يدعى فرد ملك األرض من أرورات ١ + ١٠ عن سنوية
وتقوم الحصاد يف املعبد نصيب توضح يظهر ما عىل الحسابات وهذه ذكره)،
الغلة حساب كاتب عليه وقع قد الصكوك هذه من وكل التسلم، صكوك مقام

أكثر. أو كاتب فيها شهد (٣٦ عام و(حتى
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بصك بيع (5-4)

Turin No. 247, Not. P. 290, Facsimile in Textes arch; Comp Brugsch (راجع
(.Grammaire Demotique PI. I, (A & B)

بن Api «آبي» يبيع طوبة شهر من الخامس واألربعون، الخامسة السنة
«إسنخبي» من والده اشرتاها التي األروروات، َعرش Harouz «حاروز»
«ونأمون» بن «بتيزي» إىل الثالثني السنة يف منخربع» و«ني Esenkhebi
ويسلم هذا العرش. خراج غري الفضة من دبنات خمس قدره بثمن Unamon
حلف الوثيقة ويف باملبلغ، صكٍّا يعطي وكذلك بوالده، الخاصة امللكية وثيقة

شهادات. وعرش الكاتب وإمضاء اليمني

هبة (6-4)

Turin No. 248, Not. P. 295; Facsimile in Textes Arch., better in (راجع
(.Brugsch Grammaire Demotique PI. II

«خنخنس» ابنة «رر» أن أبيب شهر من ١٨ يف واألربعون السابعة السنة
وأوالدها هي «ونأمون» بن «بتيزي» والكاهن الوراثي األمري زوج Khenkhons
«ونأمون» بن «بتيزي» والكاهن العرابة) (إله خنتيأمنتي» «أوزير أمام تتكلم
اشرتاها التي األرورات عرش كاهنه) أو ألوزير هنا موجه (الكالم يمنحونه
قررت ولقد واألربعني. الخامسة السنة يف Api «آبي» من هذا «بتيزي» نفس
«بفهريهازي» يدعى فرد أوالد هم وهؤالء وخدم، سقاء رعاية تحت له األرض
ذلك بعد يأتي ذلك، ينقض من عىل واللعنة ذلك أقر ملن فالرحمة Pefhrihasie
كاتب هو األوالد وأحد الجديد. امللكية وعقد القديم امللكية عقد وتسليم اليمني
التي األرض هبة يقدم «بتيزي» أن هنا (ويلحظ باملوافقة. يوقع واآلخر الوثيقة
هو اإلله كاهن بوصفه وكان «العرابة»، رب «أوزير» لإلله «أرمنت» يف اشرتاها
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أن املستفيدين بوصفهم ألرسته الرضوري من وكان للهبة، املتسلم الشخص
الهبة). يعملوا

بالهرياطيقية عقدان (7-4)

ويحمل «الحيبة»، يف عليهما عثر العادية، الهرياطيقية الكتابة طراز من عقدان ولدينا هذا
إىل يشريان أنهما بد وال «بسمتيك»، عهد من والعرشين الواحدة السنة تأريخ منهما كل

األول». «بسمتيك
من بأنهما ميزا وقد النوع، هذا من أكيدين مثالني أقدم يعدان العقدان وهذان
الشاذة الهرياطيقية العقود سلسلة عن تختلف قلنا كما وهي املعتادة، العقود سلسلة
القانونية. الديموطيقية الوثائق طرز إىل مبارشة وتقودنا والصيغ، الكتابة من كل يف
أسلوب أن عىل األحوال شواهد وتدل «طيبة»، يف عليها عثر الشاذة الهرياطيقية واألوراق
العاصمة يف عام بوجه الكويش) (العرص يف متبًعا كان والعرشين، الخامسة األرسة كتابة
التي «ريالندز»، مجموعة وأوراق الثاني». «أحمس امللك حكم منتصف حتى الجنوبية،
(أو القديم الطراز هذا من خالية الوسطى مرص يف الواقعة «الحيبة» بلدة يف عليها عثر
(الخمسني؟) السنة إىل ترجع ديموطيقية هريوغليفية لوحة ولدينا القديم). إىل الرجوع
«بسمتيك»، عهد من الرابعة بالسنة مؤرخ عبودية عقد وكذلك األول»، «بسمتيك حكم من
من املعتادة للسلسلة كتابة أقرب هما وهذان الثاني»، «بسمتيك عهد من أنه ا جدٍّ ويحتمل
من أتيا قد والعقد اللوحة أن املحتمل ومن هنا، سنرتجمهما اللتني للورقتني التأريخ حيث

السفىل. مرص أو الوسطى مرص

األول العقد

بيع هو واملتن ،Teuzou «توزوي» معبد يف Essemteu «إسمتو» إىل وظائف ثالث بيع
أسماء تحت العقد نفس من نسخة عرشة خمس ذلك بعد ويأتي وابنه، البائع عليه وقع

آخر. توقيع ثم مختلفني شهود
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الرتجمة:

له «بسمتيك» الفرعون84 عهد من بئونة83 شهر والعرشون الواحدة السنة
اعرتف قد Pemu «بمو» بن «حور» اإلله والد الكاهن والصحة. والفالح الحياة
وظيفتي أعطيتك لقد «بتييس»: بن 85Essemteu «إسمتو» اإلله والد للكاهن
ونصيبي (؟) وكيًال86 بوصفي نصيبي وكذلك «حرمخيس»، كاهن وهي

األول. اليوم هو هنا املقصود أن ويحتمل العادية. بالهرياطيقية املكتوبة العقود يف الشهر يوم يذكر لم 83
اليوم بدايته تكون قد بئونة وشهر املتأخرة. العقود صلب يف غالبًا تذكر «اليوم» لفظة فإن حال أية وعىل
.(Mahler Chronolog. Tabellen (راجع ٦٤٠ق.م ،٦٤٥ بني ما هي والسنة مارس من األول أو الثاني
واملؤسسات امللكي البالط عىل للداللة تستعمل األمر بادئ يف كانت العظيم البيت أي «برعا»؛ كلمة إن 84
يف تماًما املعنى بهذا استعملت وقد امللك، شخص عىل لتدل فشيئًا شيئًا استعملت أنها نجد ثم امللكية،
الداخلة) (الواحة والعرشين الثانية األرسة عهد من هرياطيقية لوحة عىل وجد فقد الحديثة. الدولة عهد
امللك للملك؛ العلم االسم يسبق لقبًا بوصفها الستعمالها مثل أقدم التاسع). الجزء القديمة مرص (راجع
مثل ولدينا التأريخ، يف وذلك والصحة، والعالج الحياة له «شيشنق» والصحة والفالح الحياة له فرعون
الحادي السطر يف والصحة والفالح الحياة له (بسوخعني) والصحة والفالح الحياة له فرعون آخر:
«فرعون» اللقب أن الثانية الورقة يف غالبًا يوجد كما بصددها، نحن التي الورقة يف ونجد هذا عرش.
الكالم. يف مًعا مرتبطتني كانتا الكلمتني أن عىل يدل مما واحدة؛ طغراء يف مًعا كتبا قد «بسمتيك» واسم
أن القاعدة كانت فقد حال أية وعىل «حفرا». الفرعون «نيكاو»، الفرعون العربية يف جاء بما ذلك أقرن
والصحة والفالح الحياة عبارة بوضع العصور كل يف الديموطيقية يف كتابة منفصلتني كانتا الكلمتني

كثري يف كذلك حدثت وقد االسم، قبل للطغراء األصلية العالمة ذلك بعد يأتي ثم فرعون، اللقب بعد 𓋴𓍑𓋹
.٢ رقم الورقة نسخ من

للمرة ذكره جاء وقد «بتييس»، ظالمة يف ذكره جاء الذي األول «إسمتو» بداهة هو هذا «إسمتو» و 85

سكن وقد األول». «بسمتيك عهد من والثالثني الرابعة السنة إىل يرجع تاريخ يف الوثيقة هذه يف األوىل
امللك حكم من عرشة الخامسة السنة حوايل حتى الرابعة السنة حوايل من «توزوي» يف أرسته مع والده
سلم عرشة الخامسة السنة ويف املعبد. يف الكهنة كل سلطة جميع قبضته يف كان وقد األول»، «بسمتيك
عىل األحوال شواهد وتدل البنته. هذه من كاهن نصيب أعطى وقدد «حاروز»، ابنته لزوج السلطة هذه
«بسمتيك امللك عهد من والثالثني الرابعة السنة يف «إسمتو» إىل نهائيٍّا الكهانية السلطة كل سلم أنه
«حرمخيس» كهانة نقل مع الظالمة يف جاءت التي البيانات بني نوفق أن الصعب ملن وإنه الثاني».
األول. «بسمتيك» امللك حكم من والعرشين الواحدة السنة يف «إلسمتو» املجهول هذا «حور» بوساطة

الفرتة. تلك خالل يف الكهنة وظائف يف ارتباكات توجد كانت أنه الحال بطبيعة املمكن من ولكن
«آمون». اإلله وكيل أو 86
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مخازن عىل املرشف يملكها التي األشياء وهي الغالل، شونة كاتب بوصفي
ستضاف التي واألشياء وسلعها88 أرزاقها87 وكذلك ملكك، وهي (؟) الغالل
مكان وكل الكاهن)، دخل مصادر كل من (أي: والبلد89 والحقل املعبد من لها
وخبز وزيت وبخور كتان — و«توزوي» طهنة» «آمون» بيت يف بها خاص
من نوع وكل ولبن وأعشاب ومصابيح، وجعة ونبيذ90 أوز، ولحم بقر ولحم

بها. خاص البالد يف امللكية
الثالثة) (األنصبة لهذه (الثمن) الفضة عىل يوافق قلبي (٤) جعلت لقد
حتى أو العالم، يف رجل أي أو إخوتي أو أطفايل قدرة يف يكون ولن أعاله،
عهد من والعرشين الواحدة السنة أول من وذلك بدونك، يرقبها أن أيًضا نفيس
سنة أي إىل بعدها وما — والعافية والصحة الحياة له — «بسمتيك» الفرعون
إليك سيأتي الذي والرجل العالم. يف رجل أي أو واإلخوة األطفال ذلك يف بما
يف ملكية أية يخص فيما عنك يبعد سأجعله أعاله املدونة األنصبة هذه بسبب
أو غلة أي أو (ثمن)، فضة أي لطلب واإلخوة األوالد مع الحال وكذلك البالد،
أعاله املدونة الثالثة األنصبة وهذه قلبك. سيرس مما األرض كل يف يشء أي
هذه باسم القضاه إىل ليأخذك إليك سيأتي الذي والرجل األبد. إىل ملكك تزال ال
بتوقيعه، شاهًدا أبرز يقول: أن قدرته يف يكون لن (٧) أعاله املدونة األنصبة

الشاهد. فيه الذي البلد يف إال
يف يكون لن والصحة) والفالح الحياة (له فرعون وبحياة «آمون» بحياة
أن مقدوري يف يكون ولن أعاله، كتبت كلمة أية ا» «غشٍّ أقول أن مقدوري
بن «حور» بن (٨) «أحو» (؟) اإلله والد الكاهن كتبها منها كلمة أية أسحب
يأتي لنفسه،91 «بمو» بن «حور» اإلله والد الكاهن عليها شهد لنفسه «بمو»

قرابينها. حرفيٍّا 87

جعل. 88

الكهنة. دخل مصادر تعداد عند يذكر معتاد تعبري والبلد والحقل املعبد من 89

للكهنة بتناولها يسمح كان التي وهي الرتتيب، بنفس «هريدوت» يف األشياء هذه ذكر جاء وقد 90

يتحملوا أن يمكنهم وال السمك، بأكل لهم مسموًحا ليس أنه «هردوت» ذلك عىل أضاف وقد املرصيني،
.(Herod. II, P. 37 (راجع القول إىل النظر

نفسه. البائع ثم للبائع والوارث االبن أوًال توقيعات هي هذه 91
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صورة منهم واحد كل عمل وقد البيع، شهدوا شخًصا عرش خمسة ذلك بعد
هكذا. األصل تطابق الوثيقة صلب من

«بشنبتاح» بن Psenki (؟) «بسنكي» اإلله والد الكاهن بذلك شهد
الفرعون حكم من والعرشين الواحدة السنة يف شاهد وهو ،Pshenptah
الكاهن عمله الذي االعرتاف عىل — والصحة والفالح الحياة له «بسمتيك»
أعطيتك لقد — «بتييس» بن «إسمتو» اإللهي للوالد «بمو» بن «حور» اإلله والد
أعاله. كتبت كلمة أية ا غشٍّ أقول أن مقدوري يف يكون ولن إلخ) …) وظيفتي
(؟). سبق كما — كتبه منها واحدة كلمة أسحب أن مقدوري يف يكون ولن

هي: الشهود أسماء

«بشنبتاح». بن «بسنكي» اإلله والد الكاهن (١)
.Harouz «حاروز» بن Zethutefénkh «زتوتفعنخ» اإلله والد الكاهن (٢)

(؟). «آمون» بن Aho (؟) أحو اإلله والد الكاهن (٣)
(؟). «آمون» بن «زوبستفعنخ» اإلله والد الكاهن (٤)

«زوبستفعنخ». بن «حور» اإلله والد الكاهن (٥)

«حور». بن «زوبستفعنخ» اإلله والد الكاهن (٦)
.Ankheb «عانخب» بن «زوبستفعنخ» اإلله والد الكاهن (٧)

.Peftu’usopti «بفتوعوسبتي» بن «حور» اإلله والد الكاهن (٨)
.Peftu’ubasti (؟) «بفتوعوباستي» بن «حاروز» اإلله والد الكاهن (٩)

(؟). «أحو» بن «حاروز» اإلله والد الكاهن (١٠)
.Ienharou «ينحارو» بن «حور» (١١)

(؟). «أحو» بن Khepekhart «خبخرات» اإلله والد الكاهن (١٢)
(؟). «بسنكي» بن «حاروز» اإللهي الوالد (١٣)

«خبخرات». بن Zekhensef’onkh «زوخنسفعنخ» (١٤)
«حور». بن «بمو» اإلله والد الكاهن (١٥)

وهي. آخر فرد شهادة فيه بالهريوغليفية سطر ذلك بعد أخريًا ويأتي
،Pfot «بفوت» بن Ienharou «ينحارو» اإلله والد الكاهن ذلك عىل شهد (١٦)
من كل توقيع عدا عرش ستة الوثيقة شهود عدد تجعل هذه األخري وشهادة
الرغم وعىل الهامة. املعامالت يف املعتاد هو الشهود من العدد وهذا وابنه، البائع
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شهود ثالثة فإن قرابة، صلة عىل يدل مما كررت ما كثريًا األسماء نفس أن من
درس ومن عنها. سنتحدث التي الثانية الورقة يف ثانية ظهروا قد فقط آخرين
أن يمكن ال الوثيقة يف شهدوا الذين عرششاهًدا الستة أن نفهم الورقتني هاتني
ملعبد التابعني للكهنة املعاش أو القربان عن املسئولني عرش الستة هم يكونوا
ستة أن العرصيجوز نقوشهذا من نعرف ما كل من فإنه ذلك ومع «توزوي».
فإنه كذلك األمر كان وإذا األخرى، املعابد يف العادي العدد كان معاًشا عرش
املعامالت معظم يف يشهدون الذين شاهًدا عرش ستة عدد بها نربط أن يمكن

الهامة. الكهانية

الثاني العقد

وألخويه. إلسمتو املعبد يف مكان» «منح
(.John Rylands, III; From El Hibeh P. 47 (راجع

الرتجمة:

له «بسمتيك»، الفرعون حكم من «هاتور» شهر والعرشين الواحدة السنة
والصحة. والعافية الحياة

«آمون» لبيت التابعني اإلله آباء والكهنة92 اإلله خدام والكهنة الكهنة إن
«بتييس»، بن «إسمتو» اإلله والد للكاهن أعلنوا قد «توزوي»، يف «طهنة» صاحب
بن «بيبس» اإلله والد والكاهن «بتييس»، بن «يتورو» اإلله والد وللكاهن
«بيبس» بن «بيبس» اإلله ووالد «بتييس» بن «اتوزوي» اإلله ووالد «بتييس»
«آمون» ببيت الخاص (للسكن) املعبد يف املكان هذا أعطيناك لقد قائلني:
زوج «موت» اإللهة معبد (أي: «موت» بيت الجنوبي حده «طهنة»، صاحب
وربما الشهر، (اسم كياهك (؟) «برج» وغربه «خنت» الشمايل وحده «آمون»)،

يتبعون الذين أولئك كل يشملون كانوا (وعب) الكهنة إن نقول: أن الصواب عن بعيًدا يكون ال قد 92

خاصني آلهة بخدمة متصلني عالية طبقة من كهنة كانوا اآللهة» «خدام أي بالوالدة؛ العليا الكهانة طبقة
راقية. مكانة لهم وكانت املعبد مستخدمي كل يشملون كانوا اآللهة»، «وآباء
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آلمون التابعة املخزن حجرات ورشقيه تاريخي)، حادث بسبب ذلك بعد سمي
«طهنة». صاحب

غريك. عليه يستويل أن البالد يف ألحد وليس (٤) مكانك إنه
أي وسيعطيك مكانك، ليس إنه قائًال: بسببه إليك سيأتي الذي الرجل وإن
األبد. إىل ملكك سيبقى املعبد) (يف مكانك فإن قلوبكم، سترس غلة وأي فضة
يف املكان هذا باسم القضاة (؟) إىل (٦) ليأخذك إليك سيأتي الذي والرجل
إال موقع» شاهد أي «يربز أن استطاعته يف يكون لن فإنه أعاله، املذكور املعبد

الشاهد. فيها التي املدينة يف
نقول لن والصحة والفالح الحياة له الفرعون وبحياة «آمون» وبحياة (٧)
الكاهن كتبه منه كلمة أي نسحب ولن أعاله: (مدونة) كلمة أية عن ا»! «غشٍّ

«بسنكي». بن «حاروز» اإلله والد

توقيع مجرد عن عبارة وهو الهريوغليفية، الكتابة من سطًرا نجد النص هذا وأسفل
ذلك بعد ويأتي «بفوت»، بن «ينحارو» اإلله والد الكاهن بوساطة وقعت (٨) شاهد:
يظهر ما عىل فإنه أتلفت قد الربدية نهاية كانت وملا للشهود، تامة نسخة عرشة إحدى
مجموع ليكون وذلك السالف؛ العقد يف الحال هي كما شاهًدا، عرش خمسة هناك كان

شاهًدا. عرش ستة الشهود
كاآلتي: بالضبط السابقة الحالة يف كما هي والصورة

من والعرشين الواحدة السنة يف شاهًدا كان وقد فالن، ابن فالن ذلك عىل شهد
عمله الذي االعرتاف عىل والصحة والفالح الحياة له «بسمتيك»، الفرعون عهد
صاحب «آمون» لبيت التابعون اآللهة آباء والكهنة اإلله خدام والكهنة الكهنة،
إلخ. … إلخ … «بتييس» بن «إسمتو» اإلله والد للكاهن «توزوي» يف «طهنة»
ذكره السابق كتبه منها. واحدة كلمة نسحب ولن إلخ) … إلخ …) أعطينا وقد

هي: الشهود وأسماء أعاله.

«حور». بن «بمو» اإلله والد الكاهن (١)
«حور». بن (؟) «أحو» اإلله والد الكاهن (٢)

«عنخ». بن «زتوتفنعنخ» اإلله والد الكاهن (٣)
«حور». بن «زوبستفعنخ» اإلله والد الكاهن (٤)
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«زوبستفعنخ». بن «حور» اإلله والد الكاهن (٥)
(؟). «أحو» بن «بسنكي» اإلله والد الكاهن (٦)

«بسنكي». بن «حور» اإلله والد الكاهن (٧)
«بفتوعوستي». بن «حور» اإلله والد الكاهن (٨)

أزيس». «حارسا بن «حارخيس» يحبه الذي االبن الكاهن (٩)
«حاروز». بن «حور» اإلله والد الكاهن (١٠)

«بسنكي». بن «بشنبتاح» اإلله والد الكاهن (١١)

واحدة صناعة من ورق عىل كتبتا قد الورقتني هاتني أن هنا مالحظته تجدر ومما
إدخال أي مختلفة؛ أطوار يف واحد بعمل خاصتان أنهما ويحتمل موحد، طراز من وهما
كاهن وظيفة ببيع خاصة وهي بئونة، شهر يف كتبت واألوىل «توزوي». كهنة ضمن أرسة
نقل وكذلك «آمون»، معبد يف أخريني وظيفتني إىل باإلضافة هذا آخر، لشخص نقلها أو
وهو التايل الشهر يف كتب الثاني والعقد «إسمتو»، إىل «حور» الكاهن من دخلهما كل
«إسمتو» إىل املعبد مؤسسة كل بوساطة املعبد يف «مكان» بمنح خاص وهو «هاتور»،
بعضبرديات إىل النظر نلفت أن ويجب قبل، من الوثيقتني هاتني مثل يعرف ولم وأخويه.

«طيبة». جبانة يف فربان لكهنة خاصة رواتب وكذلك وظيفة، بملكية خاصة
(.Griffith, Rylands, III, Ibid. P. P. 17, 23, 30 (راجع

األول بسمتيك أرسة (5)

«محيتنوسخت» زوجه (1-5)

قديًما املعتقد كان وقد «محيتنوسخت»، زوجه اسم األول» «بسمتيك امللك أرسة من نعرف
شك أي دون كانت التي «نيتوكريس» ابنته أم أنها املؤكد من أصبح أنه غري أمه، أنها
آثار عدة عىل ذكرها جاء وقد سبق، فيما امللكة هذه عن تحدثنا وقد األول». «بسمتيك ابنة

يأتي: ما منها نذكر

وسيدة الثناء، عظيمة الوراثية األمرية «هابو»: بمدينة القائمة الجنازية مقصورتها (١)
وابنة امللك وزوج البحري، والوجه القبيل الوجه األرضني وسيدة الحب، وحلوة الحظوة،
.(Rec. Trav. XIX P. 21 (راجع أزيس» «حورسا «هليوبوليس» يف العظيم الرائي الكاهن
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منها: نذكر عدة آثار عىل «نيتوكريس» ابنتها مع اسمها ذكر جاء وقد هذا

«محيتنوسخت» امللكية الزوجة وأمها األول»، «بسمتيك امللك ابنة «نيتوكريس» (٢)
.(Rec. Trav. XX, P. 83 (راجع

Petit temple de Medinet- (راجع «محيتنوسخت» العظيمة امللكية الزوجة (٣)
Habu. Champollion, Notice Descriptives I P. 330; L. D. Texte III, P. 157;

.(Maspero, Mission Française du Caire T. I. P. 750
العظيمة املقدسة الزوجة للبيت: العظيم املدير «أبا» تمثال عىل امللكة هذه اسم جاء (٤)

.(A. S. V, P. 95-6 (راجع «محيتنوسخت»
عليها: جاء بالكرنك وجدت قربان مائدة عىل «نيتوكريس» ابنتها مع ذكرت وكذلك (٥)
(راجع «محيتنوسخت» العظيمة امللكية الزوجة وأمها نيتوكريس، إلخ، … اإللهية املتعبدة
.(Ahmed Bey Kamal, Cat, Gen. Tables d’offrandes No. 23249, P. 167-168
سيأتي كما املرصي بامُلتَْحف املحفوظ «نيتوكريس» ابنتها تابوت عىل ذكرها وجاء (٦)

بعد:

العظيمة امللكية الزوجة ولدتها التي «نيتوكريس»، األول» «بسمتيك امللك ابنة
.(Rec. Trav. XX. P. 83 (راجع «محيتنوسخت»

بمتحف اآلن محفوظة وهي بطيبة، قربها من جنازية تماثيل بعض لها ووجد (٧)
«برلني».

L. D. III 265 d. = L. D. Texte I, P. 12; Maspero, Mission Française راجع
.du Caire t. I, P. 748

أبديٍّا. محيتنوسخت) مر (موت آلمون املتعبدة أوزير عليها: جاء وقد

الثاني» «نيكاو ى املسمَّ بسمتيك امللك ابن (2-5)

.(Herod. II, 158 (راجع هردوت لنا رواه فيما هذا «نيكاو» ذكر جاء
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نيتوكريس بسمتيك امللك ابنة (3-5)

لوحتها عن التحدث عند وبخاصة عدة، مواضع يف «نيتوكريس» األمرية عن تحدثنا
سلطان من لها كان وما اآللهة، ويد «آمون» اإلله وزوج إلهية متعبدة وظيفة يف وتنصيبها
كما عدة آثاًرا لنا تركت وقد محله، حلت الذي آلمون األول الكاهن سلطان يفوق ديني
وسنذكر منها، كثري إىل سبق فيما أرشنا وقد عرصها، رجال آثار من كثري عىل اسمها وجد

ذكرنا: ملا خالًفا اآلن حتى بقيت التي الخالدة آثارها من جانبًا هنا

«نيتوكريس» عليها جاء الصغري «هابو» مدينة معبد من الحجر من صغرية قطعة (١)
.(L. D Texte III, P. 157 (راجع إلخ … «بسمتيك» األرضني رب امللك ابنة العائشة

«نيتوكريس» اإللهية الزوجة عليها: جاء املعبد نفس من أخرى قطع ولدينا هذا (٢)
املرحومة.

يف عليه عثر الرمادي، البازلت من مصنوع أوزير لإلله تمثال عىل اسمها ذكر وجاء (٣)
واقًفا مثل وقد مرت، ونصف مرت وارتفاعه الكبري املعبد أمام التي الردهة يف «هابو» مدينة
يديه بإحدى ويقبض صدره عىل مطويتان والذراعان بالصل، األبيضمزينًا التاج ويلبس
الوجه ملك «أوزير» نقش: قدميه أمام القاعدة وعىل درة، عىل وباألخرى الحياة عالمة عىل
نيتوكريس»، موت «مري اإلله لزوج والسلطة الحياة كل واهب البحري، والوجه القبيل
محبوب الوسط: يف التي الطغراء يف جاء طغراءات، ثالث القاعدة مقدمة عىل ونقش
ويف العائشة، «نيتوكريس» اإللهية املتعبدة اليمني عىل التي ويف أمنتي»، «ختني «أوزير»

الحياة. معطى «بسمتيك» امللك ابنة اليسار عىل التي
عموديٍّا: التايل النقش اإلله هذا تمثال عليه يرتكز الذي العمود وجاء

«وننفر» يا الغرب) أهل (أول أمنتي» «خنتي أوزير يا وجهك إىل االبتهال كالم!
(؟) أعدائه عند الرهبة ورب السفيل، العالم وملك الحياة رب الكامل) (اإلله
والعظيم «منف»، وسيد املزدوج التاج وصاحب األبيض تاجه يف يظهر عندما
(صفة الجاللة ورب (األقرص)، «ابت» يف املقدس والكبش (بوصري)، «ددت» يف
الفنكس، لعبادة مخصص (معبد بنو» «حت يف مقدًسا) كبًشا بوصفه ألوزير
الرئييسملدينة باملعبد موحد أنه بعضهم يرى كما أوزير فخذ فيه دفن أنه ويظن
أمنتي» «خنتي «أوزير» (G. Dic. Geogr Tom. IV, P. 66 ff) «هليوبوليس»
نيتوكريس) األم (محبوبة اإللهية الزوجة محبوبته بوساطة «هليوبوليس» يف

.(Rec. Trav. XVII, P. 118 (راجع القول صادقة
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اإللهية املتعبدة تعيش الكرنك: من حجر قطعة عىل ولقبها اسمها وجاء (٤)
.(L. D., Texte III, P. 4 (راجع «نيتوكريس»

وقد امللك، والدها مصاحبة نجدها حيث بالعرابة، نقش يف «نيتوكريس» نشاهد (٥)
.(Mariette, Abydos I, PL. 2b. (راجع العائشة «نيتوكريس» اإللهية املتعبدة فيه: جاء
الوردي، الجرانيت من املصنوع تابوتها األمرية لهذه وجدت التي اآلثار أهم ومن (٦)
حل يف التابوت هذا لنقوش الفضل ويرجع املدينة»، «دير يف ١٨٨٤ عام يف عليه عثر وقد
ولدتها التي «محيتنوسخت» ابنة كانت األمرية هذه أن أثبتت فقد «نيتوكريس»، بنوة مسألة
الزوجة أنها فيها جاء فقد اإللهية، املتعبدة الثانية» «شبنوبت األمرية ربيبة كانت وأنها
أبدية، الحياة معطى األول» «بسمتيك األرضني رب امللك ابنة املرحومة «نيتوكريس» اإللهية
كذلك فيها وجاء «بيعنخي»، امللك ابنة املرحومة «شبنوبت» اإلله ويد امللك زوج وأمها
«نيتوكريس» اإللهية املتعبدة «بسمتيك» األرضني رب امللكية واالبنة آلمون، اإلله يد أنها
(راجع «محيتنوسخت» لجاللته العظيمة والرئيسة امللكية الزوجة ولدتها التي املرحومة،
Rec. Trav. XIII, P. 148; Maspero, Guide du Visiteur, edit. 1912 P. 3 No. 1;
.(Wiedemann, Agyptische Geschicte P. 634 Note 13; & Supplement P. 69
الزوجة كاهن «سني» يدعى لرجل لوحة «لجران» األثري اشرتى ١٩٠٥ عام يف (٧)
من أرورا وأربعني خمسة ببيع خاصة واللوحة «نيتوكريس»، اإللهية واملتعبدة اإللهية
وعرضها سنتيمرتًا ٤٤ ارتفاعها ويبلغ الرميل الحجر من مصنوعة اللوحة وهذه األرض،
«هابو»، مدينة أو الكرنك يف السباخون عليها عثر وقد سنتيمرتات، ٦ وسمكها سنتيمرتًا ٣٠
يف ويشاهد أعالها يف اليشء بعض مستديرة وهي «األقرص». من «لجران» اشرتاها وقد
«آمون اإلله يشاهد اليسار عىل اآلتي: املنظر عىل جناحيه ناًرشا الشمس قرص الجزء هذا

التايل: النقش ومعه رع»

اآللهة. وسيدة السماء ربة و«موت» الكرنك يف األرضني عروش رب رع» «آمون

حالة يف يديه رافع واقف رجل يُشاهد اليمني وعىل قربان. مائدة نشاهد الوسط ويف
أسطر ستة الرجل هذا فوق نقش وقد حذاءً، ومنتعًال فضفاًضا قميًصا ويرتدي تعبد،

فيها: جاء

اإللهية واملتعبدة اإللهية الزوجة وكاهن الرس وكاتم اإللهي الخاتم حامل
الرس وكاتم اإللهي الخاتم حامل ابن «سني» ى) (املسمَّ املرحومة «نيتوكريس»
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هذا تحت ونقش املرحومة. أزيس» حات «دبسن البيت ربة وأمه عوا»، «أوف
رع» «آمون اآللهة سيد األحد اإلله مناداة عىل تحتوي أفقية أسطر أربعة املنظر
له ثبت إنه له يقول الذي «سني»، اإللهي الخاتم حامل بوساطة اآللهة ملك

إلخ. … أرورا ٤٥ مساحتها أرض قطعة

«األقرص» يف «نيوبري» األثري اشرتاه الطني من خاتم كذلك األمرية لهذه ووجد (٨)
.(A. S. VII P. 227; Proceeding S. B. A XXXVI (1914) P. 169 PL IX No. 12 (راجع
الكربى الكاهنة اللقب: عليه كتب قد أنه الخاتم هذا نقوش يف النظر يلفت ومما
نفسها تعلن أحيانًا كانت أنه نفهم ثم ومن «نيتوكريس». (املسماة) اآللهة ملك رع آلمون

سلطان. من الوظيفة لهذه ما مع كربى كاهنة
الحجر من باب عتبا وهي آثار، ثالثة عىل اإللهية املتعبدة هذه ذكر جاء وأخريًا (٩)
وقد الربيطاني، بامُلتَْحف واألخري اللوفر بمتحف منه جزء وحق املرصي، بامُلتَْحف الرميل
Bull. (راجع الفرنيس املعهد مجلة يف مقاًال كرستوف األثري الثالثة اآلثار هذه عن كتب

.(De I’Instit. Fr. D’arch. Orient. Tom. LV. P. 65 ff.
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رع أب وحم كاو ني

مقدمة (1)

نيكاو هو امللك هذا أن ص٢٧١ «مانيتون» تأريخ عن كتابه يف «أونجار»1 ذكر نيكاو:
العهد يف ذكره وجاء «نيكوس». لفظه فقد (Herod. II, P. 158) «هردوت» أما الثاني،
عثر التي اإلغريقية الورقة يف اسمه جاء الذي «نخوس» امللك وهو «نخو»، بلفظة القديم
(Geschichte الثاني بنيكاو «فيدمان» وحده الذي االسم وهو «طيبة»، يف «صولت» عليها
L. R. III P. (راجع الثاني ال األول» «نيكاو الواقع يف أنه والظاهر ،Aegypten. P. 156)
اختلف وقد ،(Herod. II 158 (راجع األول» «بسمتيك ابن هو الثاني و«نيكاو» .(414
وذلك سنوات، تسع أو ست حكم إنه «مانيتون»: فيقول امللك هذا حكم مدة يف املؤرخون
و«يوزيب»: «أفريكانوس» من كل فيقول «مانيتون»، عن نقل من روايات اختالف حسب
Cf. Wiedemann, Ibid. سنوات تسع حكم أنه «سنسيل» يف وجاء سنوات. ست حكم إنه

.Unger, Chronologie des Manetho P. 271 راجع: 1
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L. R. III P. (راجع عرشة. السادسة السنة هو لحكمه رقم فأعىل اآلثار عىل أما ،P. 116
.(88

امللك عرش «نيكاو» تويل عند العامة الحالة (2)

والده عن ورث أنه والواقع ٦٠٩ق.م، عام يف «نيكاو» ابنه «بسمتيك» موت بعد امللك توىل
عرش توليه حادث أن من ذلك عىل أدل وال وطيدة، أسس عىل قائًما األركان ثابت ملًكا
اإلقطاعيني األمراء من أمري أي قبل من شغب أو معارضة أي قيام دون مر قد الكنانة
السياسة هو «نيكاو» إليه همه وجه ما أول كان وقد مىضملكهم. فيما والده سلبهم الذين
مدينة يف الثاني بالليت» «آشور يدعى آشوري أمري قام «نينوه» سقوط فبعد الخارجية،
حوايل حتى فيها وبقي ٦١١ق.م، عام هناك ملًكا نفسه ولقب عليها واستوىل «حران»،
يف رضوس حرب بابل ملك «نابوبولرص» وبني بينه نشبت وقد ٦٠٦ / ٦٠٥ق.م، عام
وقد «حران»، عىل السكتيني بمساعدة امليديون استوىل ٦١٠ق.م عام ويف ٦١١ق.م، عام
الجالس تغيري أن والواقع «الفرات». نهر مجتاًزا التقهقر إىل «آشور-بالليت» امللك اضطر
هذا يف نعرفه ما وكل املرصية. الخارجية السياسة يف تغري أي يحدث لم مرص عرش عىل
إىل وانضم آسيا، بالد إىل عظيم مرصي جيش سار ٦٠٩ق.م عام باكورة يف أنه الصدد
«بسمتيك امللك حياة يف حدث قد ذلك كان إذا نحكم أن يمكننا ال أنه غري اآلشوري، الجيش
يف اآلشوري الجيش ومعه مرصي، جيش زحف حال أية وعىل بقليل. بعدها أو األول»
من فرقة عىل الجيشان وتغلب الفرات نهر وعرب «دوز»، شهر يف ٦٠٩ق.م عام صيف
بلدة استعادة وهو املقصود، بالغرض الجيشان يظفر لم ذلك مع ولكن البابيل، الجيش

حاميته. ملساعدة جيش رأس عىل بنفسه «نابوبولرص» تحرك ذلك وعىل «حران».
هذه عن معلوماتنا منه استقينا الذي الوحيد املصدر أن األسف جد له يؤسف ومما
لم صغرية قطع بعض إال منه لنا يبَق ولم النقطة، هذه عند ًما مهشَّ وجد قد الحروب،

.(Luckenbill, Ibid. § 1184/5 (راجع يذكر شيئًا منها نستخلص
الثاني امللوك (كتاب القديم العهد كتاب عنها فيحدثنا لذلك التالية السنني حوادث أما
ملك عىل مرص ملك «نيكاو» فرعون صعد أيامه يف يقول: حيث (٢٩ سطر ٢٣ اإلصحاح

رآه. حني «مجدو» يف فقتله للقائه «يوشيا» امللك فصعد الفرات، نهر إىل آشور
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هذه يف املرصي املرشوع من الغرض أن «جاد» املؤرخ حوليات من اليوم نعلم ولكن
زحف قد كان «نيكاو» إن أي اليهودية؛ الرواية يف جاء مما تماًما النقيض عىل كان السنة،
ساحة يف «نيكاو» دخول عن نتحدث أن قبل ولكن بالليت»، «آشور ملعاضدة بجيشه
وقتئذ؛ «يهوذا» بالد يف األحوال عىل خاطفة نظرة نلقي أن بد ال ٦٠٨ق.م عام يف القتال

األكمل. الوجه عىل املوقف نتفهم أن ألجل
عام «أورشليم» لبلدة وحصاره «سنخرب» امللك عهد منذ «يهوذا» مملكة كانت
عىل التألب يف أخذت قد األخرية العرشة السنني يف أنها غري آشور، لبالد تابعة ٧٠١ق.م
من لها انتقم قد إلهها «يهوى» ألن وذلك واجبات؛ من عليها بما القيام ورفضت «آشور»،
أثر وقد محزنة، نهاية العظيمة املدينة تلك القت فقد عقاب، من بها أنزله بما «نينوه»
الثقة أصبحت قد إذ «يهوذا»، بالد وبخاصة العالم، أنحاء كل يف هائًال تأثريًا الحادث ذلك

لشعبه. ذهبي بمستقبل يبرش مما ا جدٍّ قوية بيهوى
«نيكاو» نظر يف ٦٠٩ق.م عام «حران» يف بجيشآشور لحقت التي الكارثة كانت وقد
ينظر كان أنه وذلك له، املجاورة البالد عىل سلطانه ملد جهوده ملضاعفة سانحة فرصة
العظيمة، الصغرى آسيا دول وبني بينه منيًعا حاجًزا تقف دولة أنها عىل آشور مملكة إىل
كيانها؛ عىل اإلبقاء من بد ال أنه «نيكاو» رأى ذلك وعىل حديثًا، الظهور يف آخذة كانت التي
آسيا نحو متجًها إمرته تحت مرصي بجيش ٦٠٨ق.م عام باكورة يف زحف السبب ولهذا
يف القوم خاف ولكن «يهوذا»، يغضب لم العمل هذا أن والواقع شماًال. الشاطئ بمحاذاة
يريدون كانوا كما بلدهم، عىل جديد من أجنبي تسلط إىل ذلك يجر أن من «أورشليم»
يف «يوشيا» امللك عزيمة صحت وقد واحد. آٍن يف العالم2 من جملة آشور بالد تزول أن
بذلك أنه غري جديدة، سيادة تحمل عىل يصرب أن يمكنه ال أنه رأى ألنه وذلك املقاومة؛
مضت سنة مائة من أكثر منذ أنه وذلك وقتئذ؛ واقعة حقيقة تجاهل قد كان العمل
و«فلسطني»، «سوريا» منها تتألف كانت التي الصغرية، الواليات استقالل عىل قىض قد
وجدنا ذلك ومع العظمى؛ الدول يد يف الدويالت هذه مثل استقالل يف البت أمر وأصبح
وقد «يهوى». ربه مساعدة يف املطلق باالعتقاد مملوء وقلبه بجيشه، زحف قد «يوشيا» أن
التي العظيمة التاريخية باملواقع املشهور «مجدو» سهل يف «نيكاو» بجيش جيشه تقابل

.Journal of Near Eastern Studies (1951) No. 2, P. 128 راجع: 2
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األهمية يف غاية معلومات لنا يقدمان األيام وكتابا الثالث». «تحتمس عهد منذ فيه جرت
يقول: حيث إلخ) … ٢٠ سطر ٣٥ اإلصحاح الثاني األيام أخبار (راجع الحرب. هذه عن

«كركميش»؛ إىل مرص ملك نحو صعد البيت «يوشيا» هيأ حني هذا كل بعد
يقول: رسوًال إليه فأرسل ،(٢١) للقائه «يوشيا» فخرج «الفرات» عند ليحارب
أمر وهللا حربي بيت عىل ولكن اليوم أنت عليك لست «يهوذا». ملك يا ولك يل ما
وجهه «يوشيا» يحول ولم (٢٣) يهلكك فال معي الذي هللا عن فكف بإرساعي.
ليحارب جاء بل هللا، فم من «نيكاو» لكالم يسمع ولم ملقاتلته تنكر بل عنه،
انقلوني لعبيده: امللك فقال «يوشيا» امللك الرماة وأصاب «مجدو». بقعة يف
له التي الثانية املركبة عىل وأركبوه املركبة، من عبيده فنقله (٢٤) جرحت ألني
عىل ينوحون يهوذا وكان آبائه، قبور يف ودفن فمات «أورشليم»، إىل به وساروا

إلخ. … «يوشيا»

له بني وقد «يوشيا»، مع الحديث تبادل قد «نيكاو» أن عىل األخبار كتاب يف جاء ما ويدل
بعيًدا كان هذا املقابلة مكان أن غري يشء، أي «يهوذا» من أو منه يريد ال أنه حديثه يف
«فلسطني» إلخضاع يأِت لم أنه يف حقيقة كانت وهذه الشمالية. يهوذا ملك حدود عن
وكانت ونازله، بذلك يؤمن لم «يوشيا» ولكن اآلشوريني، ملعاضدة جاء ولكنه و«سوريا»،
ثم رصيًعا، الوغى حومة يف نفسه «يوشيا» وسقط نكراء، هزيمة جيشه هزم أن العاقبة
ذلك عن شيئًا نعلم لم أننا له يؤسف مما ولكن شماًال، ذلك بعد املرصي الجيش زحف
أمر إليه آل ما نعلم ال وكذلك «مسوبوتاميا»، شمايل يف «نيكاو» إليه وصل عما وال الزحف
بسبب «نيكاو» اضطر وقد ممتلكاته. من الباقية البقية أصاب وما بالليت»، «آشور امللك
اإلصحاح الثاني امللوك كتاب يف ذلك ذكر جاء (وقد يهوذا، بالد يدخل أن «يوشيا» زحف

فيها: جاء ملا فاستمع ،(٣١–٣٥ من األسطر ٢٣

يف أشهر ثالثة وملك ملك، حني سنة وعرشين ثالث ابن «يهوآحاز» كان
الرش فعمل (٣٢) لبنة من «أرميا» بنت «حموطل» أمه واسم «أورشليم»،
«ربلة» يف «نيكاو» فرعون وأرسه (٣٣) آباؤه عمله ما كل حسب الرب عيني يف
الفضة من وزنة بمائة األرض وغرم «أورشليم»، يف يملك لئال أرض«حماة»؛ يف
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عن عوًضا «يوشيا» بن «الياقيم» «نيكاو» فرعون وملك (٣٤) الذهب من ووزنة
مرصفمات إىل وجاء «يهوآحاز» وأخذ «يهوياقيم»، إىل اسمه وغري أبيه «يوشيا»
األرض قوم أنه إال لفرعون والذهب الفضة «يهوياقيم» ودفع (٣٥) هناك؛
األرض شعب فطالب تقويمه. حسب واحد كل فرعون. بأمر الفضة لدفع
املسمى «يوشيا» امللك ابن أخذ وقد … «نيكاو» لفرعون ليدفع والذهب بالفضة
بعد وذلك معسكره، مقر كانت يظن ما عىل وهي «ربلة»، يف أسريًا «يهوآحاز»
عليه وفرض «يهوياقيم» أخاه مكانه ونصب أشهر، ثالثة «يهوآحاز» حكم أن

جزية.

«سوريا» أصبحت لقد ذلك؟ بعد يحدث أن منتظًرا كان الذي ما اإلنسان يتساءل واآلن
موجودة، تزال ال اآلشورية الدولة من الباقية البقية كانت وملا مرص، قبضة يف و«فلسطني»
من كل احتالل أن عىل ليديرها، األصقاع هذه يف املرصي الجيش وجود يحتم كان ذلك فإن
األصيل بالغرض وليس السابقة، للحرب نتيجة مجرد إال يكن لم و«فلسطني» «سوريا»

منها.3
وجه عىل الصغرى آسيا من مرص تقهقر كان هل املرء يتساءل أخرى جهة ومن
االسرتاتيجي االقليم هذا عن مرص تنزل أن معناه فإن ذلك حدث فإذا ممكنًا؟ أمًرا عام
معها حاربت التي املنترصة القوية الصغرى آسيا دول إلحدى حال يف لبالدها بالنسبة
شك ال إذ تصوره، يصعب أمًرا كان الفرض هذا احتمال أن والواقع بعيد. زمن منذ مرص
تنتظر قوية دولة جارتها وكانت الجانب، قوية كانت الدول لتلك املجاورة مرص أن يف

«تحتمس يجاري أن يريد كان «نيكاو» بأن توحي األحوال دالئل ولكن املؤرخني، بعض رأي هو هذا 3

عهد يف كان الذي البحري أسطولها ملرص أعاد كما ثانية، وسوريا فلسطني فتح فقد يشء كل يف الثالث»
قد «نيكاو» أن هنا زعمناه ما ويؤكد التجارة، حيث من العالم دول أعظم من وجعلها الثالث»، «تحتمس
(راجع اآلن حتى واحد جعران عىل اللقب هذا جاء وقد رع»، «منخرب الثالث تحتمس لقب لنفسه اتخذ
Scarabée du British Museum No. 45721: Hall, Catal. Of Egyptian Scarabs, I, P. 253, No.

.(2529
الفرعون عليه ظهر وقد الثالث»، «أمنحتب جعارين غرار عىل نقش تذكاري جعران إىل باإلضافة وهذا
ألنك بالسيف؛ إليه تمتد التي و«أزيس» «نيت» اإللهتني بني واقًفا واملقمعة، الصولجان قابًضا املنترص
L. R. IV, P. 90 Note 2; (راجع األرض عىل مجدلني مهزومني ويشاهدون األجنبية، البالد أهل كل قتلت

.(Newberry Catal. Gen, Scarab. Shaped Seals = No. 37399, P. 351 & PI. XVII
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«نيكاو» يَر لم ذلك وعىل وعتاد. قوة من لديها بما لحظة كل يف عليها الهجوم مرص منها
الخطة قبل من عرفنا وقد فعالة. بصورة و«سوريا» «فلسطني» عىل سلطانه بسط من ا بدٍّ
عىل «نيكاو» تسلط مقدار مهشم متن من ونعرف هذا «يهوذا». مملكة مع سلكها التي
Griffith, P. S. (راجع «صيدا» يف عليها عثر الوثيقة وهذه له وخضوعها «فنيقيا»، مدن
منقوش البازلت من صغرية لوحة من قطعة عن عبارة وهي ،(B. A. XVI, P. 90-91

«نيكاو». اسم عليها
والذي عرشة، الثامنة األرسة عهد يف العاملي مرص نفوذ أن عىل األحوال شواهد وتدل
أو «بسمتيك» يكون أن دون أخرى كرة اآلن لها عاد قد الفرات نهر حتى امتد قد كان
«بابل» ملك كان إذا نعلم وال املؤرخني، بعض يدعي كما فعًال، ذلك قصدا قد «نيكاو»
«آشور» دولة من الغربي والجنوبي الجنوبي الجزء عىل استوىل الذي «نابوبولرص» املسن
يف أنه نعلم أخرى جهة من ولكن ٦٠٨ق.م–٦٠٦ق.م، سنة يف «نيكاو» عىل بهجوم قام قد
ملحاربة نرص» «نبوخد ابنه أرسل قد مرضه شدة يف وهو العاهل هذا كان ٦٠٥ق.م عام
عىل الواقعة «كركميش»4 عند ٦٠٥ق.م عام ربيع يف حرب بينهما دارت وقد «نيكاو»،
نرص» «نبوخد مقدور يف كان إنه حتى منكرة هزيمة املرصيون فيها وهزم الفرات، نهر
ذكر جاء وقد وقتئذ، تصده قوة أية أمامه يكن لم إذ مرص، تخوم حتى بجيشه يزحف أن

يقول: ملا فاستمع ٧ سطر ٢٤ اإلصحاح الثاني امللوك كتاب يف ذلك

نهر إىل مرص من أخذ بابل ملك ألن أرضه؛ من مرصيخرج ملك أيًضا يعد ولم
مرص. مللك كان ما كل الفرات

آشور، ملوك آخر الثاني «آشور-بالليت» أمر إليه آل ما هو بعد فيما ذلك كان وقد
أبوابها، عىل وقف قد كان أن بعد مرص غزو عن يكف أن إىل نرص» «نبوخد اضطر وقد

الحقائق ومن ،(Knietz, P. 160 (راجع ٦٠٤ق.م وخريف ٦٠٥ق.م خريف بني ما وقعت املوقعة هذه 4

«أبوللون» اإلغريقي لإلله قدم قد «نيكاو» امللك أن العهد هذا يف عجيبة بصورة النظر تلفت التي
أو «آمون» يكن لم أنه نفهم ثم ومن ،Milet «ميليه» معبد يف الحرب هذه يف يحملها كان درًعا Apollon
«سايس» مللوك السياسة دفة يدير الذي هو الهليني «أبوللون» كان بل وحسب، للفرعون الحامي «نيت»

أيًضا. (Herod. II, 159)
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«أرميا» يف جاء وقد بابل، إىل أدراجه العودة عليه حتم مما املفاجئ والده موت بسبب وذلك
مرص: هزيمة بعد الالذع التهكم من يأتي ما ٤ ،٣ السطر واألربعني السادس اإلصحاح

الفرسان أيها واصعدوا الخيل، ارسجوا (٤) للحرب والرتسوتقدموا املجن أعدوا
مرتعبني أراهم ملاذا (٥) الدروع، البسوا الرماح، اصقلوا بالخوذ، وانتصبوا
الخوف يلتفتوا. ولم هاربني وفروا أبطالهم تحطمت وقد الوراء، إىل ومدبرين
بجانب الشمال يف ينجو. ال ينوصوالبطل ال الخفيف (٦) الرب: يقول حواليهم
املياه تتالطم وكأنهار كالنيل، الصاعد هذا من (٧) وسقطوا عثروا الفرات نهر

إلخ. …

«بابل» ودولة مرص بني املقبلة العالقات حالة إليه ستئول عما املرء يتساءل واآلن
إال منها تنُج ولم الكنانة، أرض تخوم حتى برسعة زحفت قد كانت التي الجديدة.

بمعجزة؟
نهج عىل تسري كانت — املؤرخني بعض يقول كما — «نيكاو» سياسة أن والواقع
املوقف عىل املحافظة تنشد بل الفتح، إىل ترمي ال كانت إنها أي «بسمتيك»؛ والده سياسة
ولذلك مستحيًال؛ أمًرا الناحية هذه من هجوم أي تجعل بأن وذلك الصغرى، آسيا يف
من وجد بذلك القيام عىل قادرة غري أصبحت قد آشور دولة أن رأى عندما «نيكاو» فإن
كانت البالد وهذه عنوة، و«سوريا» «فلسطني» عىل االستيالء سياسته لتنفيذ الرضوري؛
كمثل مثله كان العاهل هذا أن والواقع «بابل». ملك نرص» «نبوخد أمالك ضمن وقتئٍذ
نرص» «نبوخد غرض كان وقد «آشور»، مع حرب يف الدخول عىل أجرب قد «نيكاو» امللك
األخرية، سنة املائة يف ممزق رش ُمزَِّقْت قد كانت التي مملكته من أُفسد ما إصالح هو
أنه نقوشه يف نجد إذ ذلك يف غرابة وال الفاتحني. الرجال من يكن لم أنه عن فضًال هذا
لم فإنه وانتصاراته، العظيمة حروبه عن أما وتقاه؛ وورعه مبانيه عن دائًما يتكلم كان
يف يفكر يكن لم مرص لفتح الذهاب عىل النية عقد وعندما واحدة. مرة إليها يشري يكن
باملخاوف، محفوفة وعرة طريًقا كانت «آشور-بنيبال» قبله من سلكها التي الطريق أن
الشمال، ومن الرشق من بابل تكتنفها كانت «كلدية» دولة فإن ذلك عن فضًال ولكن
تفوقها. الفتية «ميديا» دولة كانت القوة حيث من ولكن مصافاة، عىل معها وقتئٍذ وكانت
البابليني قبل من و«نيكاو» بالليت» «آشور مع قامت التي الطاحنة الحروب يف وحتى
من هنالك ملا رضوريٍّا االنتصار هذا كان وقد عام، بوجه فيها انترصوا فقد والسكتيني،
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األهمية من كانت «حران» ألن و«سوريا»؛ «الجزيرة») أرض =) مسوبوتاميا بني روابط
عنها ينزل أن من بد ال كان إذ القديمة، آشور أمالك تقسيم مرشوع بسبب وذلك بمكان،
بينها كان ما أساسها «ميديا» بالد مع «بابل» صداقة أن العلم مع هذا «ميديا» لبالد
ألخرى سنة من أصبحت قد كانت العداوة هذه ولكن مشرتك، عداء من آشور بالد وبني
ملك نرص» و«نبوخد «نيكاو» من كل وصل ذلك وعىل لها. قيمة ال تاريخية ذكريات مجرد
من كان بينهما، فيما رسمية محالفة يظهر ما عىل الوقت هذا يف وعقدا اتفاق، إىل «بابل»
هذه ذكر جاء وقد قط، اليوم بعد من بالده حدود نطاق مرصعن ملك يخرج أال رشوطها

فيه: جاء ملا فاستمع ٧ سطر ٢٤ اإلصحاح امللوك كتاب يف املحالفة

مرص نهر من أخذ بابل ملك ألن أرضه؛ من يخرج مرص ملك كذلك يعد ولم
مرص. مللك كان ما كل «الفرات» نهر إىل العريش) (وادي

أن وذلك ٥٧٩ق.م عام يف ظهر فقد وبابل، مرص بني العالقات يف تغيري أول أما
املرصي املعسكر من األمور مجريات حسب عىل انتقل قد «يهوذا» صاحب «يواقيم» امللك
كانوا اليهود ألن وذلك الجزية؛ دفع عن امتنع اآلونة هذه يف ولكنه البابيل، املعسكر إىل
التي القاسية الدروس من الرغم وعىل وقتئذ، «يهوى» إلههم قدرة يف كثريًا يعتقدون
ولكن يتزعزع؛ لم إلههم يف هذا اعتقادهم فإن األخرية، العرشة السنني خالل يف تلقوها
عىل بثورة مرص تقوم أن انتظروا فقد أعىل، حقيقية قوة يف يأملون كانوا ذلك بجانب
أجل ومن ذلك؛ يف يفكر لم «نيكاو» امللك ولكن وعونًا، نجدة لهم فتكون نرص» «نبوخد
وكان عليها. واستوىل «أورشليم» حارص وجهه يف يقف من نرص» «نبوخد يجد لم ملا هذا
ولم أسريًا، األخري أخذ أن «يهوياكني» يدعى كان الذي وابنه هو «يهوياقيم» حلف مصري
من أسري ٨٠٠٠ معه سيق وكذلك الحكم، يف أشهر ثالثة من أكثر عليه مىض قد يكن
نصب وقد «بابل». إىل أولئك كل سبق وقد كثريين، صناع إىل باإلضافة هذا القوم، عظماء
هذه ذكر جاء وقد «صدقيا»، وأسماه «متنيا» عمه «يهوياكني» مكان نرص» «نبوخد امللك

.١–١٧ من األسطر ٢٤ اإلصحاح الثاني امللوك كتاب يف القصة

ثالث عبًدا «يهوياقيم» له فكان بابل، ملك نرص» «نبوخد صعد أيامه يف (١)
اآلراميني وغزاة الكلدانيني غزاة عليه الرب فأرسل (٢) عليه فتمرد عاد ثم سنني،
الرب كالم حسب ليبيدها يهوذا عىل وأرسلهم عمون، بني وغزاة املوابيني وغزاة
عىل الرب كالم حسب كان ذلك إن (٣) األنبياء. عبيده يد عن به تكلم الذي
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(٤) عمل؛ ما كل حسب «منيس» خطايا ألجل أمامه من لينزعهم «يهوذا»؛
يشأ ولم بريئًا، دًما «أورشليم» مأل ألنه سفكه؛ الذي الربيء الدم ألجل وكذلك
يف مكتوبة هي أما عمل ما وكل «يهوياقيم»، أمور وبقية (٥) يغفر أن الرب
وملك آبائه مع «يهوياقيم» اضطجع ثم (٦) «يهوذا»، مللوك األيام أخبار سفر

إلخ. … عنه عوًضا ابنه «يهوياكني»

من ذلك أثناء يف ساكنًا يحرك لم مرص ملك «نيكاو» أن عىل األحوال شواهد وتدل
قوة تعزيز يف أخرى طريًقا سلك قد أنه نجد أخرى ناحية من أننا غري الناحية، هذه
جديدة سياسة كانت هذه أن والواقع ملرص. عظيم بحري أسطول إنشاء يف أخذ إذ بالده،
البحر يف بحرية قوة ينشئ أن أراد «نيكاو» أن عىل األحوال وتدل املتأخر، مرص تاريخ يف
صفوف ثالثة5 لها التي من سفن ببناء وذلك األحمر، البحر يف وكذلك املتوسط، األبيض
الناحية هذه يف حسنة بداية بدأ قد حكمه من األوىل السنني يف أنه نجد ثم املجاديف، من
وعىل سلطانه. تحت أصبحوا قد البحرية بمهارتهم وقتئذ املعروفني الفنيقيني أن لدرجة
كانت أنها ا جدٍّ يحتمل التي املائية، الطريق إعادة عىل عمل قد «نيكاو» أن نجد ذلك
عن عبارة وهي األول «سنورست» عهد من بل عرشة، الثامنة األرسة عهد يف موجودة
بني ما وتوصل «بوبسطة»، مدينة من بالقرب البيلوزي النيل فرع من ماءها تأخذ قناة
والظاهر نهايته، حتى ينفذ لم املرشوع فإن ذلك ومع واألحمر، املتوسط األبيض البحرين
(Herod. II, 158) ذلك يف «هردوت» ويقول فنية، صعوبات إىل يرجع كان انجازه عدم أن
التي بالقناة أوًال بدأ وقد مرص، عىل ملًكا أصبح قد «بسمتيك» بن «نيكاو» كان يأتي: ما
أربعة وطولها بعد فيما الفاريس «دارا» امللك أتمها التي وهي األحمر، البحر إىل توصل
الصفوف ثالثة ذوات (من لجنب جنبًا حربيتني سفينتني ليحمل حفر؛ قد ووسعها أيام
فوق من ويدخلها النيل من لها باملاء ويؤتى اآلخر)، فوق منها الواحد املجاديف من
وتصل ،Patumos «باتوموس» العربية املدينة من بالقرب وتمر بقليل «بوبسطة» مدينة
ويف أوًال، العرب بالد نحو يقع الذي املرصي السهل أجزاء حفرت وقد األحمر، البحر إىل
هذا قاعدة طول وعىل محجران، وفيه «منف» نحو يمتد الذي الجبل يقع السهل هذا أعىل
نحو الجبل من مارة املضايق إىل امتدت ثم الرشق، إىل الغرب من طوًال القناة امتدت الجبل

«اللوفر». متحف يف واألصل الساوي. العهد يف حربية سفينة عىل وتدل 8 رقم شكل انظر 5
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الذي الجزء ولكن األحمر)، (البحر العرب خليج حتى الداخل يف الجنوب ونحو السمت
األبيض) البحر =) الشمايل البحر من الذي هو يكون ما وأسهل أقرص فيه العبور يكون
الذي «كاسيوس» جبل من أي األحمر؛ البحر يسمى كان الذي وهو الجنوبي، البحر إىل

«سوريا». مرصعن يفصل
إذن وهذه العربي، الخليج حتى استاد ألف كانت املسافة أن نجد النقطة هذه ومن
مات وقد متعرجة، كانت ألنها بكثري؛ ذلك من أطول كانت القناة ولكن أقرصطريق، هي
يف الحفر «نيكاو» أوقف وقد «نيكاو». امللك عهد يف مرصي ألف وعرشون مائة حفرها يف
همجي، ألجل يعمل أنه وهو عقبة؛ كان قد التايل اإللهي الوحي ألن وذلك العمل؛ وسط

همجيني.6 لغتهم يتكلمون ال الذين الناس كل يسمون كانوا املرصيني ألن وذلك
استمر إذ بالده، ملستقبل الشاسعة مشاريعه ينبذ لم «نيكاو» فإن حال أية وعىل
حول املشهورة بالرحلة ليقوموا فنيقيون يقودها حربية سفنًا فأرسل أسطوله تنمية يف
(Herod. مدهشة قصة عنها «هردوت» لنا قدم التي الرحلة وهي أفريقيا)، (أي: «لوبيا»
مرص ملك «نيكاو» كان قال: عندما الرحلة هذه صحة املؤرخ هذا لنا أكد فقد ،IV, 42)
القناة حفر أوقف أن بعد أنه وذلك الحادث، هذا صحة عىل الربهنة عنه عرفنا من أول هو
ليسبحوا منه؛ بأمر سفن يف الفنيقيني بعض أرسل العربي الخليج إىل النيل من املوصلة
وبذلك املتوسط)، األبيض (البحر الشمايل البحر إىل «هركيل» أعمدة مخرتقني عائدين
البحر يف وساحوا األحمر البحر من الفنيقيون قام ذلك حسب وعىل مرص. إىل يعودون
أنهم اتفق جزء أي يف األرض وبذروا الشاطئ إىل ذهبوا الخريف دخل وعندما الجنوبي،
انتهاء وبعد ثانية، أقلعوا الغلة حصد وبعد الحصاد، زمن حتى انتظروا ثم فيه، رسوا
إىل ووصلوا الثالثة، السنة يف «هركيل» أعمدة حول لفوا قد كانوا الحال تلك عىل سنتني
«وهو آخرون يصدقه أن يمكن ولكن معقول، غري هو ما يل يظهر ما عىل وقصوا مرص
عرصنا ألهل تربهن املالحظة وهذه يمينهم. عىل الشمس كانت «لوبيا» حول بلفهم أنهم
يتسنى حتى قونًا عرش أحد انتظار من بد ال كان ولكن الرحلة، هذه صحة عىل الحايل
الذي أفريقيا حول اللف مضادة جهة من ليبدءوا جاما»؛ «فاسكودي بقيادة للربتغاليني
والتجارة الجغرافيا علم عظيمة بدرجة أغنى الذي وهو «نيكاو»، إىل به املبادرة تنسب

العاملية.

عهد يف فعًال حفرها عن التحدث عند القديمة عصورها كل يف بالتفصيل القناة هذه عن وسنتحدث 6

هللا. شاء إن — الفاريس «دارا»

174



٦٠٩–٥٩٤ق.م نيكاو الفرعون

وعرصه «نيكاو» آثار (3)

نذكر عرصه، لرجال وبعضها عمله من بعضها آثار عدة عىل الثاني نيكاو امللك اسم وجد
يأتي: ما منها

يدعى لكاهن الفرعون هذا عهد من األوىل بالسنة مؤرختان لوحتان وجدت (١)
الثاني»، «أحمس عهد يف صاحبهما مات وقد «ليدز» بمتحف اآلن وهما «بسمتيك»،

.(Br. A. R. IV § 1026 (راجع بعد فيما عنهما وسنتحدث
من كل ويظن األرضني. ضم بسنة مؤرخة لوحة عىل «طرة» محاجر يف له وعثر (٢)
الفرعون هذا حكم من الثانية السنة تعني األرضني ضم عبارة أن و«جوتييه» «داريس»
«برنج» األثري هو اللوحة هذه عن كتب من أول وكان .(L. R. IV, P. 87, Note 2 (راجع
Perring-Vyse, Operations carried on at the Pyramids of Giza Vol. (راجع
نقوشها نقل وأخريًا ،(L. D. III, 273 a (راجع «ليبسيوس» عنها كتب ثم ،(III P. 98

.(A. S. T. XI, P. 259–261 (راجع «داريس»
كثري قراءة «داريس» أمكن وقد مهشًما، سطحها كان اللوحة هذه وجدت وعندما
املجنح، الشمس قرص اللوحة هذه من األعىل الجزء يف رسم وصفها: وهاك نقوشها؛ من
رب الطيب اإلله اليمني عىل نقش وقد مزدوج. منظر كذلك األعىل الجزء هذا يف ويشاهد
«بتاح» لإلله النبيذ من إناءين ويقدم أبديٍّا. رع مثل الحياة معطى رع) أب (وحم األرضني
عىل بيده ويقبض الوجه (كامل) جميل» «بتاح لقب وقد ناووسه، يف واقًفا يشاهد الذي
«نيكاو» ظهره من رع ابن امللك: يشاهد اليسار وعىل والثبات. والحياة الحكم رموز
جزء إال صورتها من يبَق ولم «نيت». لإللهة قربانًا يقدم أبديٍّا «رع» مثل الحياة معطى
وهاك كلماتها، بعض ُمِحي أسطر ستة عىل اللوحة من السفيل الجزء ويحتوي التاج. من

«داريس»: ذكره ما حسب بقي ما ترجمة

األرضني. اتحاد بعد جاءت التي السنة
عىل مرشف كل أمام وضع الذي والعافية، والصحة الحياة له جاللته منشور
هي اللوحة هذه للملك. (؟) يصغي البناء أعمال عىل املرشف أو (؟) املحاجر
يف أحجار قطع مدخل شخص أي يفتح ولن الجديدة، «طرة» محاجر حدود
وجاللته للمرسوم، املقابل هناك الذي العمود من الرشقية الجهة يف الجبل هذا
كل آلبائه معابد) يقيم أن (ألجل (؟) عيان جبل من أحجار باستخراج قائم
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حور) عرش (عىل لألبدية» العظيم اآللهة «عظيم املسمى وللقرص مرص، آلهة
أبديٍّا. رع مثل والقوة والثبات الحياة معطى ذلك عمل وقد رسمديٍّا،

ومما بابها. يف غريبة بصورة دون قد اللوحة هذه تاريخ أن ذكرنا كما هنا ويلحظ
التي السنة، تقابل حكمه من سنة أي هذا نقشه يف إلينا يضف لم «نيكاو» أن له يؤسف
أن يف شك وال السنة؟ هذه هي ما اإلنسان ويتساءل صولجانه، تحت األرضني فيها وحد
ويقول ثورة. أية فيها يكون أن دون البالد األول» «بسمتيك والده من تسلم قد «نيكاو»
«طيبة» كانت الكوشيني حكم منذ الواقع يف إنه األرضني: توحيد لعبارة تفسريًا «داريس»
إقليًما تؤلف القبيل، الوجه يف العظام آمون كهنة عليها سيطر التي الشاسعة، واألمالك
أو «آمون» اإلله زوج عليها تترشف دينية حكومة رأسه عىل مستقالٍّ يكون يكاد واحًدا
اإلقليم، هذا رأس عىل مهارة من أوتي بما األول» «بسمتيك نصب وقد اإللهية. املتعبدة
«شبنوبت» اإللهية املتعبدة بجعل وذلك «نيتوكريس»، ابنته اإلمارة هذه أخرى بعبارة أو
«نيكاو» توىل وعندما له. تابعة الإلمارة هذه أصبحت ثم ومن تتبناها، «تهرقا» أخت الثانية
وهي اإلمارة، هذه يف امتيازاتها عن ألخيها نزلت قد «نيتوكريس» أن يحتمل امللك عرش
تويل قبل البالد إليها انقسمت التي إمارة، عرشة االثنتي من الباقية البقية تعد كانت التي
إليه تشري ما هو وهذا موحدة، البالد أصبحت اإلمارة هذه وبضم مرص. عرش «بسمتيك»
قد آمون ألتباع الدينية السلطة أن يلحظ ولكن األرضني، اتحاد وتسميه اللوحة نقوش
نفر نس «عنخ اإللهية املتعبدة يد يف وفاتها بعد استمرت كما «نيتوكريس»، يد يف بقيت
بامللك تتصل ألقاب من للبيت العظيم املدير يحمله كان ما يعضده الرأي وهذا رع»، أب
من يجوز حال أية وعىل «أبا». العظيم البيت مدير يحملها كان التي كاأللقاب مبارشة،
يكن ولم املزدوج، البالد عرش امللك تولية إال تعني ال كانت الصيغة هذه أن أخرى جهة

قسمني. منقسًما يزال ال كان بل موحًدا، قبل من والده تواله قد

رشيد

Rosellini, (راجع يظن. ما عىل دفنه مكان يف قلب جعران عىل «نيكاو» للفرعون عثر
.(Mon. Storici, II, P. 131
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سايس

الجعران وهذا يظن. ما عىل «أدفينا» دفنه مكان يف قلب جعران عىل «نيكاو» للفرعون عثر
عىل الثورة عهد يف اختفى قد أنه يظهر ولكن بباريس، «الجزويت» كلية يف سبق فيما كان

.(Petrie, Hist. III, P. 337 (راجع يظن ما

أدفينا

.(Petrie, Tanis II, XXXV, 2 (راجع اسمه عليه الجبس من خاتم لنيكاو وجد وكذلك

(أوسيم) ليتوبوليس

«بسمتيك أقامه وقد الوردي، الجرانيت من تمثال من األسفل الجزء البلدة هذه آثار يف وجد
ونقش متعبًدا راكًعا مثله وقد الثاني»، «نيكاو امللك رشف عىل «سخم» معبد يف الثاني»
سيد من املحبوب «نيكاو» وهو … أنجبه الذي امللك اسم خلد قد «بسمتيك» أن عليه

.(A. S. IV, P. 92) «سخم»

«فلورنس» متحف

حكم من بئونة؟ من األول اليوم الثالثة بالسنة مؤرخة لوحة «فلورنس» متحف يف يوجد
املربأ. «نيكاو» رع بن رع) اب (وحم البحري والوجه القبيل الوجه ملك جاللة

حكم من السنة هذه يف ولد قد «بسمتيك» يدعى فرًدا أن نفهم اللوحة هذه ومن
الواحدة يف وهو بئونة، شهر من السادس يف والثالثني الخامسة السنة يف وتويف «نيكاو»،
التاريخية الوجهة من اللوحة هذه وأهمية عمره. من األيام وستة األشهر وأربعة والسبعني
(L. R. IV, سبق فيما عنهما تحدثنا اللتني «اللوفر»، ولوحة «ليدن» لوحتي مثل عظيمة
وأهميتها فلورنس لوحة صاحب عن وسنتحدث األول»، «بسمتيك عىل الكالم عند P. 87)

(أمسيس). الثاني أحمس عهد يف صاحبها بسمتيك عن التحدث عند أخرى كرة
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«جيميه» متحف

يف «أوزير» لإلله أرض قطعة بمنح خاصة لوحة «بباريس» «جيميه» بمتحف يوجد
يأتي ثم … السنة مؤكد غري «نيكاو» للملك تأريخ عليها جاء وقد «بوبسطة»، ضواحي
والسيدتان القلب، ذكي (املسمى) «حور» وهي الخمسة، «نيكاو» امللك أسماء ذلك بعد
والوجه القبيل الوجه وملك اآللهة، محبوب (املسمى) الذهبي وحور املنترص، (املسمى)
Moret, Revue de I’Histoire (راجع «نيكاو» ى املسمَّ رع ابن رع)، أب (وحم البحري
de Relig. I, LIV (1906), P. 147; Catal. De la. Galerie Egypt. DuMusée Guemet,

.(P. 99–102 et PL. XLIII

أدفينا

«نيكاو»: امللك طغراء منهما كل عىل كتب جرة ومقبض الجبس من جرة خاتم عىل عثر
Petrie, Tanis, II, P. (راجع «أدفينا» يف األثرين هذين عىل عثر وقد «نيكاو». رع بن
71-72, PL. XXVI No. 2; Hall, Catal. Of Egyptian Scarabs etc. in the British

.(Museum, I, P. 291
.(No. 2783-2784) الربيطاني بامُلتَْحف اآلن محفوظان وهما

«القاهرة» متحف

Weigall, Catal. (راجع «سايس» يف عليه عثر دبنني يعادل وزن القاهرة بمتحف يوجد
الوزن هذا نقشعىل وقد ،(Gen. Weights and Balances, No. 31604, P. 22 & PI. III

مخلًدا. عاش «نيكاو» األرضني رب رع) أب (وحم الطيب اإلله

الفراعني تل

أن غري «نيكاو»، امللك باسم إنه قيل: الشست من بولهول تمثال عىل «ادجار» األثري عثر
االسم. هذا من التحقق يمكن وال مهشمة، وجدت عليه التي النقوش
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بالدلتا «طرينة» قرية
بمركز «طرينة» قرية جامع باب يف األحمر الرميل الحجر من قطعة «نافيل» األثري شاهد
القبيل الوجه ملك الذكي القلب صاحب «حور» عليها: نقش وقد غربية. الكربى» «املحلة
Naville, The Mound of the Jews (راجع «نيكاو» بن رع) أب (وحم البحري والوجه

.(etc. P. 60-61, PL. XX, Note 4

برتي مجموعة
أب (وحم الكامل اإلله عليها جاء الرميل، الحجر من أسطوانة توجد «برتي» مجموعة ويف
الربيطاني امُلتَْحف يف وتوجد ،(Petrie, Historical Scarabs No. 196) أبديٍّا عاش رع)
البحري والوجه القبيل الوجه ملك طغراءين يف عليها نقش الخزف، من صغرية لوحة

Hall, op. cit. I, No. 2805 «نيكاو». رع وابن رع)، أب (وحم

الربيطاني امُلتَْحف

(راجع الفرعون هذا باسم الربيطاني بامُلتَْحف محفوظة الخزف من أقداح توجد وكذلك
صغري محراب يوجد كما .(B. M. No. 24238; Petrie, Historical Scarabs No. 1963
(وحم البحري والوجه القبيل الوجه ملك عليه نقش وقد امُلتَْحف. هذا نفس يف الربونز من
A guide to the 3rd and 4th Egyptian Romms (راجع «نيكاو» رع بن رع) أب

.(1904, P. 33
يف الثاني «نيكاو» اسم عليها التي الصغرية اآلثار من به بأس ال عدد ويوجد هذا
املرمر من أواٍن هي اآلثار وهذه وغريها. أوروبا متاحف يف والعامة الخاصة املجاميع
بها عمل وقد إلخ. … وتعاويذ الربونز من وتمثال موازين وقطعة الزجاج، من ولوحات
.(Petrie, Hist. III, P. 335; L. R. IV, P. 90-91 (راجع قائمة و«برتي» «فيدمان» من كل

منف
أن عىل عليه التي النقوش وتدل «وزحور». يدعى لرجل «منف» من تمثاًال «برتي» اشرتى
«نيكاو»، عهد يف عملت التي املباني إقامة أثناء يف «أسوان» يف مرشًفا كان هذا «وزحور»
كمثل ومثله الجنوبية، بالبالد الخاصة الحدود نقطة أو الباب حاكم لقب يحمل كان وقد
اللقب نفس وحملوا السادسة، األرسة عهد من املكان هذا يف أقاموا الذين القدامى املوظفني
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إلحياء ترمي كانت التي النهضة، عهد يف شائًعا كان األلقاب يف التقليد وهذا يحمله، الذي
التمثال: هذا عىل جاء الذي النص وهاك مرص. مجد عىل يدل قديم كل

رع. مثل «نيكاو» رع) أب (وحم البحري والوجه القبيل الوجه ملك لدى املقرب
قائًدا كنت لقد يقول: «وزحور» املمالك باب وحاكم والحاكم الوراثي األمري
من التي اآلثار وكل الجرانيت، من عظيمة مسالت لعمل الجبل عىل ألعمال
Petrie, A Season in Egypt, PL. XXI, (راجع … ألجل والجرانيت الديوريت

.(No. 5; Br. A. R. IV, § 980

«القاهرة» متحف

عىل جالًسا مثل وقد «أوزير»، لإلله تمثال من األسفل الجزء القاهرة متحف يف يوجد
عليه جاء وقد «األقرص»، من اشُرتي األسود البازلت من مصنوع وهو بسيطة قاعدة
Cat. Gen. Musée du Caire, Statues des Divinités P. 100 (راجع التايل: النص

.(No. 38372
واملدير املحمي الكامل الكائن «أوزير» القاعدة: عىل القدمني أمام الذي النقش
اليمنى املقعد عارضة وعىل حورنسو». «بدي املسمى اإللهية للمتعبدة للبيت العظيم
العظيم املدير اإللهي، الكامل الكائن «أوزير» من املقرب نقش: القدمني يمني وعىل
حورنسو» «بدي (املسمى) مخلدة عاشت «نيتوكريس»، اإللهية للمتعبدة للبيت

(املرحوم).
واملدير أمنتي»، «خنتي أوزير لدى املقرب املقعد: من اليرسى العارضة ونقشعىل
«بدي (املسمى) مخلًدا عاش «نيكاو» للملك امللكية األخت اإللهية املتعبدة لبيت العظيم

املرحوم. حورنسو»
املدير اليمني: من الثاني املتن وحولها القاعدة أمام الذي الجزء ونقشعىل
ربة هي وأمه املرحوم، حورنسو» «بدي ى) (املسمَّ اإللهية الزوجة لبيت العظيم

األرض). (يف وجسمك السماء يف روحك إن املرحومة رنونت» «شبسن البيت
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عىل املرشف بن املرحوم حورنس» «بدي اإللهية املتعبدة لبيت العظيم املدير اليسار: من
دو» «أخأمون ى املسمَّ الخاص» الخادم «أي: اإللهية املتعبدة حجرة يف والذي الكتبة،

… الرسمدي قربك وإىل لألبدية بيتك إىل تصل إنك املرحوم.

«نيكاو» مقربة (4)

وجدت موميته ولكن بعيد زمن منذ قربه عىل وعثر «سايس»، يف «نيكاو»7 دفن وقد
كما بباريس «الجزويت» كلية يف كان الذي الجعران إال قربه من سليًما يبَق ولم مهشمة،

.(Birch, History of Egypt P. 180 (راجع قبل من ذكرنا

«نيكاو» أرسة (5)

«تاخاوت»، امللكة أنها البعض ظن وقد الثاني. «نيكاو» امللك زوج اسم بعد إلينا يصل لم
Lepsuis, Königsbuch PI. راجع رع». أب نفر «عنخنس األمرية والدة كانت التي وهي

.XLVIII, No. 642d; Brugsch Bouriant Livre des Rois No. 706
حيل بعض فيه وجد وقد حديثًا. «بنها» يف تابوتها عىل عثر التي هي إنها ويقال:
Budge, (راجع الثاني» «نيكاو أخيها من تزوجت قد «نيتوكريس» البعضأن وظن أنيقة،
األخرية النظرية يثبت أثر أي عىل يرتكز ال هذا أن غري .(Book of the Kings II P. 81

.(Petrie, Hist. III P. 337 (راجع اآلن حتى
Rec. Trav. XX, (راجع الثاني» «بسمتيك زوج كانت «تاخاوت» امللكة أن ونعلم هذا

.(P. 83
عرش عىل خلفه الذي الثاني»، «بسمتيك هو «نيكاو» للملك املعروف الوحيد والولد
مجهول والدته اسم أن غري ،(Herod. II 159 (راجع «باميس» «هردوت» ويسميه مرص،
ذلك وعىل الثاني»، «بسمتيك زوجها أخت كانت «تاخاوت»، امللكة أن املحتمل ومن لنا،

البنوة. هذه يثبت قاطع برهان أي لدينا ليس أنه غري الثاني»، «نيكاو بنت تكون

نيكاو). البحري والوجه القبيل الوجه (ملك عليها مجيب تمثال من قطعة عىل حديثًا عثر وقد 7
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«نيكاو» عهد من عليها عثر التي الربدية األوراق (6)

كتبت واحدة بردية إال اآلن حتى امللك هذا عهد من يعرف لم (Rylands III P. 19 (راجع
جاء ما ملخص وهاك األرض، من هبة عىل تحتوي الورقة وهذه الشاذة، بالهرياطيقية

فيها:

يف األرض من أرورات ستة ملكية المرأة «بتييس» يؤكد طوبة ٣٠ الثانية السنة
صدق قد أخوها وكان زوجه، أعطيت قد وكانت «تشرتس»، يف «آمون» ضيعة
الورقة يف يذكر ولم (؟)8 «أورستون» امللك قرب من بالقرب (لبتييس) عليها
كاملة. شهادة وصورة شهادات أربع فيها وجاء كاتبها اسم ذكر وقد يمني.
التي املجموعة يف بردية أقدم وتعد كثريًا، التمزيق أصابها قد الورقة وهذه

«طيبة». من «أيزنلور» عليها حصل

«أورسكون». يقصد أنه يجوز 8
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نفر-أب-رع الثاني بسمتيك

سنة عرشة سبع أخرى رواية ويف سنوات، ست حكم امللك هذا إن «مانيتون»: يقول
.(Unger Chronologie des Manetho, P. 271 (راجع

رواه فيما جاء ١٧ والرقم «أفريكانوس»، رواه فيما جاء سنوات ست والرقم
حكم إنه فيقول: «هردوت» أما «مانيتون». تاريخ عن نقلوا الذين اآلخرون املؤرخون
ما تؤكد اآلن حتى عليها عثر التي واآلثار .(Herod. II chap. 161 (راجع سنوات ست
Wiedemann, Aegypt. Gesch, P. 602 & 604; (راجع و«هردوت» «أفريكانوس» قاله
تاريخ أعىل إن «جوتييه»: ويقول .(Maspero, Hist. III, P. 54, Note 3; L. R. IV P. 92
كتب وما ،(Ibid. P. 92, Note 4 (راجع السابعة السنة هو الثاني» «بسمتيك امللك لحكم

«بتييس». قصة يف عنه

وسياسته عهده يف البالد حالة (1)

بعده الحكم زمام وتوىل نوفمرب، و٢٣ مايو ٤ بني ما ٥٩٤ق.م عام «نيكاو» امللك مات
أهم كان وقد والده، سياسة أعقاب يف سار أنه عىل األحوال وتدل الثاني»؛ «بسمتيك ابنه
الجنوب، جهة من ثم الشمال، جهة من بالده حدود عىل باملحافظة هو عنايته إليه وجه ما
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مما ذلك يظهر كما الجهتني، هاتني يف مرص حدود عن مدافًعا إال يكن لم أنه والظاهر
اآلن. حتى عليها عثر التي اآلثار من لنا بقي

الكوش بالد مع حروبه عن القول نفصل ثم «سوريا»، بالد إىل رحلته عن تحدثنا وقد
موضعه. يف كل

الثاني بسمتيك آثار (2)

«رشيد» بلدة يف الثاني» «بسمتيك امللك اسم عليها حجر قطعة وجدت رشيد: (١)
.(Wiedemann, Geschichte P. 634 (راجع

يف تابوتًا «بركش» األثري وجد ١٨٨٣م عام يف إنه «ماسربو»: يقول دمنهور: (٢)
«ماسربو»: ويقول ،(٦٠٢٩ (رقم «بوالق» متحف إىل نقل وقد «دمنهور»، من بالقرب قرية
صنًعا صنع وقد الرميل، الحجر من التابوت وحوضهذا الثاني». «بسمتيك امللك تابوت إنه
لوحظ وقد سنتيمرتًا، ٧٨ وعرضه مرتًا ١٫٧٥ وطوله سنتيمرتًا، ٧٥ ارتفاعه ويبلغ خشنًا
عند أشكال أو زينة عليه وليس املومية، فيه توضع أن ألجل برسعة؛ حفر قد داخله أن
مناظر بعض للتابوت الطويلني الجانبني عىل رسم وقد العادة. هي كما والرأس. القدمني

.(A. Z. Band, XXII P. 79 (راجع الثاني» «بسمتيك باسم جنازية
املقدس، البحر لفرس «الكوارتسيت» حجر من مجوفة قاعدة هو األثر هذا أن والواقع
«بسمتيك امللك اسم فيه جاء نقشعليه الذي واملتن «ماسربو»، يقول كما وليسبتابوت (؟)

الثاني».
عىل وذلك الثاني»، «بسمتيك للملك يكن لم التابوت هذا أن عىل األحوال شواهد وتدل
استخالصها أريد التي واالستنباطات وطغراءاته. امللك هذا صورة يشمل أنه من الرغم
االدعاء بسبب الثاني»؛ «بسمتيك للملك إنه القائلة: (وهي التابوت هذا حجم صغر من
مقبولة. غري تعترب أوانه) غري يف مات وأنه القامة، قصري كان الثاني» «بسمتيك امللك بأن
أساس عىل ترتكز ألنها Porter)؛ & Moss, IV P. 49: L. R. IV P. 97 Note 2 (راجع

واضح. علمي
من جالس تمثال من جزء وهي اإلسكندرية، يف حجر قطعة وجدت اإلسكندرية: (٣)
هذا اسم عليها نقش وقد .(Porter & Moss IV P. 270 (راجع األحمر الربوفري حجر

امللك.
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يف وجد .(Petrie, Naukrates I PL. XXXVIII No. 184 (راجع نقراش: (٤)
رع». أب «نفر وهو الفرعون هذا لقب عليها جعارين جعف) (تل «نقراش»

من جزء عىل «بنري» عثر .(Petrie, Tanis I. P. XII No. 25 (راجع تانيس: (٥)
«تانيس». حفائر يف الفرعون هذا لقب عليه املطىل الفخار من قرص

(راجع الثاني» «بسمتيك اسم عليها منقوش الربونز من باب مفصلة األشمونني: (٦)
.(Brugsch, Recueil 1, X, 7

نقش الجبس، من مصنوع خاتم عىل «أدفينا» يف «برتي» عثر (أدفينا): دفنه (٧)
(.Petrie, Tanis II, XXXVI, 3 (راجع الثاني» «بسمتيك اسم عليه

تقع الحجر)، (صا «سايس» جنوب من أميال بضعة بعد عىل :Naharieh نهاية (٨)
من كثرية أثرية أحجار عىل عثر وفيها «نهارية»، قرية النيل من الغربي الشاطئ عىل
L. D, Texte (راجع «حفرة». والفرعون الثاني» «بسمتيك امللك اسما وعليها قديم، معبد

.١٨٤٢ سنة أكتوبر يف «لبسيوس» األثري األحجار هذه عىل عثر وقد ،(III. P. 4
عليه كاهن، خاتم عىل الحالية «أتريب» خرائب يف عثر الحالية): (بنها أتريب (٩)

.(Brugsch, Recueil I, X 6 (راجع الثاني» «بسمتيك اسم
قربان مائدة عىل «بومبي» مدينة خرائب يف عملت حفائر يف عثر هليوبوليس: (١٠)
من مصنوعة املائدة وهذه .A. Z. VI P. 85 راجع «نابويل». مدينة متحف يف اآلن محفوظة

التايل: النقش عليها جاء وقد البازلت

ونفر مرص، مرقي ى) (املسمَّ الذهبي وحور القلب، ثابت رع ى) (املسمَّ حور إن
إنه «هليوبوليس»، سيد يا «آتوم» يا إليك يأتي «بسمتيك» القلب) (رع رع أب
شمس»، «عني سيد يا «آتوم» يا رع بن «بسمتيك» ويمجد حور عني لك يقدم
أعياًدا يمنحك وإنه «هليوبوليس»، يف تمثالك إليك حامًال «شست»، إناءان ومعه

أبديٍّا. رع مثل حور عرش عىل جدٍّا عديدة ثالثينية

املحتمل ومن األسود، الرمادي الجرانيت من «بولهول» تمثال قاعدة عىل عثر وكذلك
والعرشين، السادسة األرسة عاصمة «سايس» أو شمس» «عني مدينة من مستخرجة أنها

التاليان: املتنان عليها نقش وقد
والوجه القبيل الوجه ملك القلب، كامل (املسمى) حور يعيش للقاعدة: اليمنى الجهة
األم محبوب رع مثل «بسمتيك»، (املسمى) «رع» بن رع»، أب «نفر ى) (املسمَّ البحري
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الجهة عىل ذكرت التي «سايس» معبودة «نيت» اإللهة هنا يقصد أنه يحتمل اإللهية
… اليرسى

(والوجه القبيل الوجه ملك القلب، سليم (املسمى) «حور» يعيش اليرسى: الجهة
«نيت» اإللهة محبوب رع مثل بسمتيك، (املسمى) رع بن رع، أب نفر البحري)
خوفه ومن (؟) «أونو» قوم ومخرب (شسمث؟) شثت بالد ضارب الكامل اإلله وهو

أبديٍّا. رع مثل والرسور والقوة والثبات الحياة كل معطي «بندوقدو»، قوم يفنى
من األيمن الجزء عىل الذي املتن من نستخلصه كثري يشء أمامنا ليس أنه ويلحظ
منه نستنبط أن يمكن كان الذي الجزء يف بدأ قد الجزء هذا يف التهشيم ألن وذلك القاعدة؛
بعض منه نستخلص أن ويمكن لنا، حفظ فقد األيرس الجزء عىل الذي املتن أما أشياء.
حملة هناك كان بأنه يوحي شسمت) (أو سثت «ضارب النعت أن وذلك الهامة، الحقائق
«سثت» وكلمة «فنيقيا». أو «سوريا» أو فلسطني يف الثاني» «بسمتيك بها قام حربية
هذا الثاني». «بسمتيك امللك حكم من الرابع العام يف أنه والواقع اآلسيويني، قوم تعني
«ببلوص»، بلدة محراب يظن ما عىل البحر بطريق الفرعون هذا زار ٥٩١ق.م) (حوايل
الرحلة وهذه «آمون»، كهنة فيها صحبه التي «خارو»، بالد إىل رحلته يف الصيت الذائع
بأنها توحي بتييس، قصة يف سبق فيما عنها وتحدثنا فيه ذكرت الذي املتن يقول كما
يف جاء ما حسب عىل يمنعنا ما لدينا ليس أنه عىل حربية، حملة ال ديني حج بمثابة كانت
البالد، هذه عىل فعًال حربية بحملة قام قد الفرعون هذا أن من بصدده، نحن الذي املتن
تهدد عدوانية، مشاريع يف يفكر كان البابيل نرص» «نبوخد امللك أن نعلم عندما وبخاصة
عىل يحملنا قد اآلسيويني» «ضارب النعت فإن ذلك وعىل «فنيقيا»، بالد يف مرص مركز
ذلك إىل يضاف وسياسية. حربية نفسه الوقت ويف دينية، كانت الرحلة هذه أن الظن
يدون أن أراد الثاني» «بسمتيك أن نجد ثم ومن أفريقيني، قول عىل تدل «بندوقدو» عبارة
مع يتفق ما وهذا حكمه، مدة يف والسودانيني اآلسيويني هزم أنه هذا تمثاله قاعدة عىل
A. S. XXXIV P. (راجع بعد سيأتي كما املؤلف هذا يف ذكرناها التي التاريخية الحقائق

.(129 ff
يف تمثال من حجر قطعة عىل كمال» «أحمد األثري عثر (أوسيم): لتوبوليس (١١)
«بسمتيك هو والثاني «نيكاو» أولهما ملكني اسما عليها نقش «إمبابه»، مركز «أوسيم»
A. (راجع نيكاو لوالده الثاني» «بسمتيك أهداه قد كان التمثال هذا أن والظاهر الثاني»،

.(S. IV P. 92
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«بسمتيك اسم عليها الحجر من قطع عىل عثر سقارة): من (بالقرب صري أبو (١٢)
.(Porter & Moss, III P. 99 (راجع صري» «أبو يف الثاني»

السنة يف أرض قطعة بهبة خاصة لوحة عىل بسطة» «تل يف عثر بسطة: تل (١٣)
اللوحة وهذه .(A. S. XI P. 192 (راجع الثاني». «بسمتيك الفرعون حكم من الثانية
مستديرة وهي سنتيمرتًا، ٣٢ وعرضها سنتيمرتًا، ٥٨ وارتفاعها الجريي، الحجر يف نحتت
قرصالشمس تحت املستدير األعىل الجزء يف ويشاهد متقنًا. ليس ونقشها األعىل جزئها يف
التاج يلبس وهو مثل وقد رع»، أب «نفر بلقبه «بسمتيك» فيه سمي وقد منظر، املجنح
ونقرأ بردية، ساق وبيدها واقفة مثلت التي «باستت» لإللهة الحقل رمز ويقدم املزدوج،
اإللهة: أمام ونقرأ «بوبسطة». ربة العظيمة «باستت» ألمه الحقل يعطي امللك: ذراع تحت
وتحت أبديٍّا. رع مثل الحياة معطاة «بوسطة» ربة العظيمة «باستت» بوساطة يقال كالم
كتابة رداءة بسبب قراءته السهل من ليس واملتن األطيان بهبة الخاص املتن يأتي ذلك

اإلشارات.
عليها الكربى»، «املحلة يف األحمر الجرانيت من قطعة عىل عثر الكربى: املحلة (١٤)
Daressy, Rec. Trav. XXXIII (راجع صهريج يف بنيت الثاني» «بسمتيك للملك طغراءان

.(P. 162; Kamal. A. S VII P. 238; Ibid. VIII P. 2
امللك باسم ومنقوشة باب عمود من جزءًا كانت أنها عىل القطعة هذه ظاهر ويدل
التي الطريقة حسب عىل الفرعون هذا أسماء كتابة من بدًال ولكن الثاني»، «بسمتيك
اسم ثم السيدتني اسم ثم الحوري، باالسم مبتدئة األلقاب كتابة أي وقتئذ؛ متبعة كانت
«بسمتيك»، رع ابن اسم وأخريًا البحري، والوجه القبيل الوجه ملك واسم الذهبي حور
قرص صورة أن فنجد القديم، األسلوب حسب عىل نظمت قد الفرعون هذا أسماء فإن
الفرعون لقب عىل وكذلك «الكا»، اسم عىل ويحتوي الصقر، يعلوها رسمت قد امللك
و«بيبي «نيورسرع» امللكني من كل آثار يف التوزيع هذا مثل ولدينا متوازيًا، توزيًعا موزًعا
البحري والوجه القبيل الوجه ملك للقبي األولوية تعطي العتيقة اآلثار أن ويلحظ الثاني».
العهود تقليد إىل الساويني رجوع الكتابة هذه مثل يف نجد فإنا حال أية وعىل والسيدتني.

األسمى. هدفهم هو هذا وكان ملحوظة، بدرجة القديمة
«كمربدج» يف اآلن محفوظ األسود البازلت من تمثال من جزء يوجد الحجر: صا (١٥)
Remarks on some Egyptian Monuments in Eng- (راجع «فيتزوليم» بمتحف
land (Yorke and Leake), PL. XIII Fig. 38, Texts Budge, A Catalogue of the

.(Egyptian Collection in the Fitzwilliam Museum P. 112
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ال أنه غري الحجر، من قطعتني عىل الحجر» «صا يف الثاني» «بسمتيك اسم وجد وقد
A. S. (راجع العاصمة. هذه يف مباني أقام قد امللك هذا أن عىل الحكم بوساطتهما يمكن

.(XLI P. 406
«بسمتيك للملك قاعدة لتمثال الرميل الحجر من ضخم تمثال رأس السويس: (١٦)
من الجنوبي الطرف يف عليه عثر قد إنه ويقال: عرش، نقوش بقايا معه ووجد الثاني»
Brit. Mus. Guide to the Egyptian Collection (1909) Fig. (راجع السويس» «قناة

.(P. 259, (1930) P. 386 Fig. 212; Guide Sculpture (1909) P. 222 (803)
يمثالن منظران عليها مثل وقد لعمود، األسفل الجانب من حجر قطعة القاهرة: (١٧)
القطعة هذه عىل عثر علم. ومعه روحه ويتبعه «آتوم»، اإلله أمام واقًفا الثاني» «بسمتيك

.(Porter & Moss, Vol. IV P. 71 (راجع القلعة يف
املعرصة محاجر يف الثاني» «بسمتيك امللك طغراءات وجدت املعرصة: محاجر (١٨)

.(Vyse. Op. cit. III P. 102. Porter & Moss IV P. 74 (راجع
.(L. R. IV P. 95 (راجع إلخ املرىس… سفح عند صخر عىل متنان يوجد أسوان: (١٩)

الثاني». «بسمتيك امللك اسم عليهما
(راجع الثاني» «بسمتيك امللك عهد من الثالثة السنة من نقش حمامات: وادي (٢٠)

.(Les Inscriptions du Ouadi Hammamat P. 71 PI. XXIV
اليمني نحو بوجهه متجه قاعدة عىل جالس كبش صورة النقش هذا يف ويشاهد
بقليل ذلك من وأسفل الثاني»، «بسمتيك للفرعون طغراءات وأمامه مركبًا، تاًجا والبس
تحت نقرأ وأخريًا الفرعون؛ هذا طغراء تماًما واضحة غري بصورة ولكن أخرى كرة كتب
القوة (رب الشمس ابن هكذا: امللك اسم كتب وقد ثالثة. مرة امللك لقب الكبش صورة
(راجع رع) القلب طيب األرضني (مجمل البحري والوجه القبيل الوجه وملك بسمتيك)

.(L. D. III 275e كذلك
Campense or Monte Citorio «منتوشيتوريو» أو «كامبنس» روما:  مسلة (٢١)

.Oblisk
يف وأقيمت «هليوبوليس» من بها أتى أنه ويحتمل الثاني»، «بسمتيك امللك باسم
بمثابة Campus Martius مرتيوس» «كامبس يف «أغسطس» أقامها ١٠ق.م عام «روما»
جديد من وأقيمت ،١٧٤٩ عام عرش» الرابع «بندكت البابا عنها كشف وقد شمسية، مزولة
أقامها ،Piazza di Monte Citorio شيتوريو منت دي بيازا يف ميالدية ١٧٩٢ عام يف

.(Porter & Moss, VII P. 411 (راجع السادس» «بيوس البابا
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«بسمتيك للملك مسلة من قطعتان القاهرة بمتحف ويوجد القاهرة: متحف (٢٢)
سنتيمرتات و٢٠٨ سنتيمرتًا ١٥٢ الحايل طولهما ويبلغ األسود الجرانيت من وهما الثاني»،
معبد يف ُوجد األسفل والجزء «األقرص»، من اشُرتي منهما األعىل والجزء التوايل، عىل
Catalogue General du Musée. Du (راجع الثامنة البوابة من الجنوب يف الكرنك
األربعة أوجهها نقشت وقد .(cairè, Obelisques No. 17028 A et B. P. 57 et Pl. XV
قد الحياة معطى «بسمتيك» أن عليها جاء وكذلك الخمسة، الثاني» «بسمتيك بأسماء

له. أثًرا عملها
الجديد الربج يف «تونس» يف الثاني» «بسمتيك باسم بعضجعارين توجد تونس: (٢٣)

.(Ibid P. 367 (راجع
(راجع اآلن «اللوفر» متحف يف محفوظة اللوحة هذه «الرسبيوم»: لوحة (٢٤)

.(Chassinat, Rec. Trav. XXII, 1900 P. 169; Breasted A. R. IV § 984–988
عن ثمينة معلومات اللوحة هذه مضمون من نستخلصها التي االستنباطات من نفهم
يف مات قد به احتفل الذي «أبيس» وعجل الثاني». و«بسمتيك «نيكاو» امللكني حكمي مدة
وكان «إبريز»، امللك حكم من عرشة الثانية السنة من الثامن الشهر من عرش الثاني اليوم
بدأت حياته أن نعلم ثم ومن أيام. وخمسة أشهر وستة سنة عرشة سبع وفاته عند عمره
هذا كان وملا يوًما. وعرشين وثالثة أشهر وعرشة سنوات خمس بمدة «إبريز» تولية قبل
من عرش السادس العام من الثاني الشهر من السابع اليوم يف والدته يوم وقع قد العجل
الفرعون تولية حتى امللك عرش «نيكاو» تولية أول من التي الفرتة فإن «نيكاو»، حكم

مجموع: هي الثاني» «بسمتيك موت حتى أخرى) بعبارة (أو «إبريز»

فقط سنة ٢١ = أيام ٧ شهر ١ سنة ١٥
يوم ٢٣ شهر ١٠ سنة ٥

وعرشون واحد هو الثاني» و«بسمتيك «نيكاو» من كل حكم مجموع يكون ذلك وعىل
يف بالتبني خاصة أخرى لوحة عن الكشف النتيجة لهذه مؤكًدا جاء وقد بالضبط. سنة
الكرنك، معبد يف «لجران» عليها عثر التي رع» أب نفر «عنخنس لوحة وهي الكرنك،
حكم مدة طول عن التالية املقدمات أمامنا تضع اللوحة وهذه بعد، فيما عنها وسنتحدث
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الحادي الشهر يف الثاني» «بسمتيك حكم من األوىل السنة ففي الثاني». «بسمتيك امللك
«طيبة»؛ إىل رع» أب نفر «عنخنس األمرية ابنته وصلت والعرشين، التاسع اليوم يف عرش
الشهر يف حكمه من السابعة السنة ويف «نيتوكريس». اإللهية للزوجة ربيبة تصبح أن ألجل
اللوحة وتذكر الثاني»، «بسمتيك امللك مات والعرشين الثالث اليوم يف السنة نفس من األول
بعملها يقوم سياسية فكرة التبني موضوع وكان الحكم. بعده توىل «إبريز» ابنه أن كذلك
رع»، أب نفر «عنخنس أن استنبطنا إذا مأمن يف نكون ثم ومن تأخري، أي دون الفرعون
التاريخ وهو امللك، الثاني» «بسمتيك تويل من وجيزة فرتة بعد «طيبة» إىل وصلت قد كانت
عىل تحتوي ال حكمه سني أوىل تكون ذلك وعىل التقويمية، السنة يف متأخًرا وقع الذي
يكن لم فإنه السابعة)، السنة (وهي حكمها سنة آخر أما شهرين. أو شهر من أكثر
فعًال حكم قد يكون ذلك وعىل تويف، عندما يوًما وعرشين ثالثة من أكثر منها مر قد
فيما عليها حصلنا التي عاًما والعرشين الواحد ومن ثالثة، أو وشهرين سنوات خمس
أن يمكننا التوايل، عىل الثاني» و«بسمتيك «نيكاو» امللكني حكم ملدة مجموع بمثابة سبق
يكون ثم ومن بقليل، سنوات خمس من أكثر كان الثاني» «بسمتيك حكم أن نستنبط
لحكم رقم أعىل إن القائلة: الحقيقة مع يتفق وهذا سنة، عرشة ست فعًال «نيكاو» حكم
ولد). قد باللوحة الخاص أبيس العجل كان عندما (وذلك سنة عرشة ست هو «نيكاو»
سنة، عرشة ست هو «نيكاو» حكم إن قال: الذي «هردوت» يف جاء ما مع يتفق وهذا

سنوات. ست «بسمتيك» وحكم
«لجران» األثري عنها كشف الهامة اللوحة هذه رع»: أب نفر «عنخنس لوحة (٢٥)
٤٢ وعرضها سنتيمرتًا ٧٤ ارتفاعها ويبلغ املرمر من مصنوعة وهي الكرنك، خبيئة يف
وعلق ترجمها وقد القاهرة بمتحف اآلن محفوظة وهي سنتيمرتًا، ١٣ وسمكها سنتيمرتًا
األثري ترجمها وكذلك .(A. S. Tom. V P. 80–90 (راجع «ماسربو» محتوياتها عىل
اللوحة من املستدير األعىل الجزء يف ويشاهد .(BR. A. R. IV § 988 etc. (راجع «برستد»
اإلله «بحديتي» ويدعى املجنح، الشمس قرص يرى السماء وتحت النجوم، ذات السماء
من وأسفل الحياة. معطى األفق من الخارج املربقش الريش صاحب السماء رب العظيم
ملك نشاهد اليسار: عىل الذي واملنظر اليمني. عىل واآلخر اليسار عىل أحدهما منظران ذلك
رع؛ مثل كلها والحكم والثبات الحياة معطى رع) أب (واح البحري والوجه القبيل الوجه
األساس، وضع وعصا املقمعة عىل اليرسى ويقبضبيده املزدوج، التاج رأسه عىل ويرتدي
يده يف يقبض السماء ورب األرضني عرش رب رع» «آمون آمون: نحو اليمنى يده ويمد
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ويرى «خبش». السيف للفرعون ليسلم يده ا مادٍّ اإلله ويشاهد واملديح. الثناء عالمات عىل
فيهما: جاء النقوش من عموديان سطران أمامه

األرايض وكل البحري، والوجه القبيل الوجه كل أعطيك إني يقال: كالم :(١)
الثالثني). (العيد وعيدسد … أعطيك إني يقال: كالم (٢) أبديٍّا األجنبية

اإلله زوج نشاهد اليمني عىل الذي املنظر ويف العظيمة. «موت» اإللهة نشاهد آمون وخلف
«نمس» تاج ومرتدية فضفاًضا ثوبًا البسة أبديٍّا. الحياة معطاة رع» أب نفر «عنخنس
ملك رع» «آمون أمام مختلفتني صناجتني يديها يف تحرك وهي الريشتان، يعلوه الذي
الحياة كل معطي حتب» «نفر «طيبة» يف «خنسو» اإلله وأمام العظيم، واإلله اآللهة
برأس «شيشنق» (املسمى) للبيت العظيم املدير ويتبعها حذاء وتلبس والحكم. والثبات
الجزء ويشغل مروحة. اليمنى يده ويف طويًال قميًصا ويلبس حذاء، قدميه ويف حليق،

ترجمتها: وهاك سطًرا، عرش خمسة من مؤلف متن املنظرين هذين أسفل الذي

الشهر من والعرشين التاسع اليوم الصيف فصل من الثالث الشهر األوىل السنة
الساعد، قوي (املسمى) والسيدتان القلب، سليم (املسمى) حور جاللة عهد يف
البحري والوجه القبيل الوجه ملك األرضني، مجمل (املسمى) الذهبي وحور
اليوم هذا يف الحياة. معطي «بسمتيك» ى) (املسمَّ رع بن رع) أب (نفر (املسمى)
الزوجة أمها خرجت وقد «طيبة». إىل «عنخنس-نفر-أب-رع» امللك ابنة وصلت
«آمون»، بيت إىل سويٍّا وذهبا جمالها. لرتى العائشة «نيتوكريس» اإللهية
تعمل أن ألجل … إىل «آمون» بيت من املقدسة الصورة قيدت ذلك وبعد
والتي «آمون»، بيت يف العظيمة) (الكاهنة املديح العظيمة يأتي: كما لقبها
وابنة األول، «آمون» وكاهن «آمون»، … ب الخاص … القرص يف األزهار تحمل
سيد رع» «آمون والدها حرضة يف كانت عندما «عنخنس-نفر-أب-رع»، امللك

الكرنك. عىل واملرشف «طيبة»
األول الفصل من األول الشهر السابعة السنة يف الثاني»: «بسمتيك موت
«بسمتيك األرضني، رب الطيب، اإلله هذا صعدا والعرشين الثالث اليوم يف
مختلطة املقدسة واألعضاء قرصالشمس، إىل انضم وقد السماء. إىل الثاني»
مطمنئ ى): (املسمَّ «حور» (وهو) مكانه يف ابنه توج ذلك وبعد سواه. بمن
مخرض (املسمى) الذهبي» و«حور القوة، سيد (املسماة) والسيدتان القلب،
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«رع» وابن رع، أب خعع ى) (املسمَّ والبحري القبيل الوجه ملك القطرين،
العائش. «إبريز») =) رع» أب «واح ى) (املسمَّ

الثالث الفصل من الرابع الشهر الرابعة «السنة ودفنها: «نيتوكريس» موت
اإللهية املتعبدة صعدت امللك هذا جاللة عهد من الصيف)، (فصل
بمن اختلطت املقدسة واألعضاء رع إىل وانضمت السماء، إىل «نيتوكريس»
يعمل ما كل رع» أب نفر «عنخنس األكرب الكاهن ابنتها لها وعملت خلقها.
الشهر يف الحوادث هذه عىل يوًما عرش اثني ميض بعد واآلن ممتاز. ملك لكل
األكرب الكاهن امللك ابنة ذهبت عرش، الخامس اليوم الثالث الفصل من الرابع
خدام الكهنة كان حني يف اآللهة، ملك آمون بيت إىل رع» أب نفر «عنخنس
الساعة وكهنة املرتلون والكهنة املطهرون، والكهنة اآللهة آباء والكهنة اإلله
الشعائر كل لها أدى وقد أمامها، كانوا العظام والسمار خلفها، آمون، بمعبد
الكاتب بوساطة املعبد إىل آلمون اإللهية املتعبدة بمصاحبة الخاصة العادية
نفسها عىل وضعت وقد البيت، هذا من املطهرين الكهنة من وتسعة املقدس،
متوجة اإللهية واملتعبدة اإللهية، بالزوجة الخاصة والزينات التعاويذ كل
به تحيط ما لكل ملكة تكون أن ألجل رأسها عىل الذي والتاج بريشتني،

الشمس.
الوراثية األمرية يأتي: كما األلقاب ألفت وقد رع»: أب نفر «عنخنس ألقاب
الحب حلوة الرقة، سيدة الحظوة، والعظيمة ظرفها، يف والعظيمة والحاكمة
اإلله ويد (حكنفروموت) اإللهية واملتعبدة اإللهية، الزوجة النساء، كل ملكة
الثاني». «بسمتيك األرضني سيد امللك وابنة العائشة، رع» أب نفر «عنخنس
من عمله معتاًدا كان ما كل لها عمل لقد رع»: أب نفر «عنخنس حكم
أتى وقد البداية. يف «تفنوت» لإللهة عمل كما األحفال وكل شعائر،
الهيئة عن الخارجون والكهنة اإلله، آباء والكهنة اإلله خدام الكهنة إليها
عيد كل يف آمون بيت إىل تذهب كانت عندما وقت، كل يف باملعبد املختصون

له. ظهور
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تعليق (1-2)

السادسة األرسة عهد عن األهمية يف غاية تاريخية بحقائق تمدنا الجديدة الوثيقة وهذه
يف الفاصل الربهان تعد فهي األرسة، هذه تأريخ بناء تأكيد حيث من وبخاصة والعرشين،
الثاني»، «بسمتيك موت بتاريخ تمدنا كما رع»، أب نفر «عنخنس والد الثاني» «بسمتيك
اللوحة هذه متن من نعلم أننا ذلك إىل يضاف التأكيد، بوجه حكمه مدة نعلم ثم ومن
«عنخنس تبني تاريخ النص سياق من نعرف كما الثاني»، «بسمتيك ابن هو «إبريز» أن
رع» أب نفر «عنخنس تويل تاريخ عرفنا وأخريًا «نيتوكريس»، موت وتاريخ رع»، أب نفر

الرشعية. سلطتها
يف «طيبة» إىل رع» أب نفر «عنخنس وصول علينا يقص اللوحة متن أن والواقع
حدث كما «نيتوكريس»، من هناك وتبنيها الثاني»، «بسمتيك والدها حكم من األوىل السنة
أصدره الذي املنشور، بوساطة الثانية» «شبنوبت من «نيتوكريس» وتبنيت سبق فيما ذلك
بهذا االحتفال عند أنها النظر يلفت ومما رشحه. سبق كما بذلك ا خاصٍّ األول» «بسمتيك
سنني بخمس رع» أب نفر «عنخنس وصول وبعد آلمون. األعظم بالكاهن لقبت التبني
«إبريز» امللك عرش عىل وخلفه الثاني»، «بسمتيك والدها مات يوًما، وخمسني وتسعة
وأربعة سنني ثماني ميض بعد أي األخري؛ الفرعون هذا حكم من الرابعة السنة ويف ابنه،
اثني ميض وبعد نيتوكريس. ماتت رع» أب نفر «عنخنس تبني عىل أيام وعرشة أشهر
فيها بقيت وقد وظيفتها، يف رع» أب نفر «عنخنس خلفتها الوفاة، هذه عىل يوًما عرش
أقل عىل وقتئذ عمرها من الثمانني بلغت قد وكانت الثالث»، «بسمتيك امللك عهد حتى

تقدير.

الثاني بسمتيك أرسة (3)

«تخاوت» زوجة (1-3)

تابوت عىل ذكرها جاء وقد «تخاوت»، تدعى امرأة من الثاني» «بسمتيك الفرعون تزوج
من ليست أنها الظاهر جوتييه: ويقول رع». أب نفر «عنخنس اإللهية املتعبدة ابنتها
أن ألجل «نيتوكريس»؛ تتبناها أن البنتها بد ال كان ألنه وذلك «طيبة»؛ آمون كاهنات دم
التبني هذا أن غري ،(L. R. IV P. 160 (راجع طيبة. والية ملك يف الوراثة حق لها يكون

الفرتة. تلك يف طيبة ملك بوراثة عالقة له ليس
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عليه وجد القديمة، «أتريب» وهي الحالية بنها بلدة يف تابوت عىل أخريًا عثر وقد
«تخاوت» نفس أنها ويحتمل الصنع، جميلة وتمائم حيل بعض بداخله وجد كما نقش

التابوت: هذا عىل جاء الذي النقش وهاك الثاني، بسمتيك امللك زوج

ليعطي (؟) القوة؛ رب العظيم ولإلله الغرب أهل أول ألوزير امللك يقدمه قربان
روح إىل اإلله منه يعيش مما جميل، يشء وكل والعطور البخور من قربانًا
والزوجة والحب والحالوة اللطف سيدة الوحيدة والسمرية الوراثية األمرية

املرحومة. «تخاوت» امللكية

رع» أب نفر «عنخنس ابنته (2-3)

مستطيل تابوت عىل لها عثر وقد سبق، فيما األمرية هذه تنصيب لوحة عن تحدثنا
صورة الغطاء من الخارجي الجزء عىل نقش وقد األسود، الجريي الحجر من الشكل
اإللهة وقرنا الشمس قرص يعلوه عقاب صورة يف الذي الرأس لباس البسة للملكة بارزة
كعبيها، إىل يصل فضفاًضا ثوبًا مرتدية مثلت وقد رع». «آمون اإلله ورشيتا حتحور،
يف «نوت» اإللهة صورة مثلت الغطاء داخل ويف الحكم، صولجان عىل يدها يف وتقبض
أن ويلحظ أمنتي». «حتحور صورة مثلت نفسه التابوت قعر ويف الغطاء، كل طول
التي القديمة، املرصية بالنقوش غطي قد والداخل الخارج يف كله التابوت رقعة سطح
توجهها للمتوفاة، خطابات عىل تحتوي وكذلك بديًعا، نقًشا نقشت صلوات عىل تحتوي
نقل قد األمرية جسم أن عىل األحوال شواهد وتدل باألموات. الخاصني املختلفني لآللهة
ثم «قمبيز» امللك عرص يف حدث قد ذلك أن ويحتمل ا، جدٍّ القديمة األزمان يف التابوت من
الذي منتو»، بي «امنحوتب يدعى ملك كاتب احتله قد التابوت أن يظهر بعد وفيما حرق.
مكانه ووضع النقوش، يف التأنيث عىل الدال املقطع ومحا امللكة طغراءات يف اسمه حرش
عىل عثر وقد هو. عليه التابوت عىل التي والدعوات الصلوات تعود أن ألجل املذكر؛ ضمري
وقد طيبة. يف الرمسيوم معبد خلف قدًما ١٢٥ حوايل عمقها تبلغ حفرة قعر يف التابوت
٦ طوله ويبلغ الربيطاني، للمتحف بيع بعد فيما ولكنه «باريس»، إىل التابوت هذا حمل
بوصات، وثماني أقدام ثالث وارتفاعه بوصة ٩ ١

و٢ أقدام، ٣ وعرضه بوصات و٥ أقدام
A Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture (راجع األطنان من ٥ ٣

٤ وزنه ويبلغ
إليها تشري التي أو األمرية لهذه وجدت التي األخرى واآلثار .(1909) P. 224-225
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وظيفتها، إىل أو تاريخها إىل كثريًا تضيف ال (Gauthier L. R. IV P. 101–103 (راجع
التي الصورة وهي ،(L. D. III, 2740) لبسيوس نقلها التي الصورة ذلك يف ويدخل
ترتكز ال الفكرة وهذه الثاني، «أمسيس» امللك زوجة كانت أنها منها البعض استخلص
زوجة كانت أنها عىل يدل لقبًا قط تحمل لم أنها من ذلك عىل أدل وال أساسعلمي. أي عىل
«أمسيس»، لدى محبوبة كانت أنها عىل يدل الصورة هذه يف جاء ما أن والواقع امللك، هذا
وليس األرسة. نهاية حتى تشغلها بقيت يحتمل ما وعىل وظيفتها، قلدها الذي هو وأنه
التي السحرية املتون يف إليها أشري قد األرسة أواخر يف وقعت التي الحوادث أن ببعيد
تجد التي التعاويذ وهي األجنبية، األقوام بطرد الخاصة التعاويذ وهي تابوتها، عىل جاءت
(Z. 461/2, Z. اآلسيويني وكذلك (Z 446) األبيض البحر جزائر سكان طرد ذكر فيها

.452/3, Z 442)
«حق وهو رع» أب نفر «عنخنس لقب أن التابوت هذا نقوش يف النظر يلفت ومما
أن والواقع مكانتها، إلظهار رضوريٍّا ذلك كان وقد التابوت، عىل يذكر لم نفرو» موت
واملتعبدة اإلله زوج وهي النقوش، هذه يف اإلله زوج تحملها كانت التي العادية األلقاب

تابوتها. عىل الرئييس اللقب تجد لم ولكن بكثرة، توجد كانت اإلله ويد اإللهية،

اإللهية» «املتعبدة تابوت عىل التي النقوش قيمة (أ)

Die Religiosen Texte auf Dem Sarg der Anchnesneferibre, Von Sander
.Hansen P. 1 ff

إال الواقع يف لنا تقدم ال رع» أب نفر «عنخنس تابوت1 عىل وجدت التي النقوش إن
املتون هذه مثل يف العادة هي كما التابوت، هذا صاحبة شخصية عن جدٍّا قليلة معلومات
أكانت سواء التابوت، نقوش لنا تقدمها التي الخاصة املعلومات أن غري البحتة، الدينية
القصرية الصيغ يف تذكر أنها فنجدها عظيمة، أهمية ذات نسبيٍّا تعد طويلة أم قصرية
املرحومة وأمها املرحومة، رع» أب نفر «عنخنس اإلله زوج تدعى أنها التابوت عىل التي
املرحومة رع» أب نفر «عنخنس اإلله يد أو «نيتوكريس» اإللهية واملتعبدة اإلله زوج
املرحوم «بسمتيك» األرضني رب امللك وابنة املروحوم، «بسمتيك» األرضني رب امللك ابنة

.9 رقم شكل التابوت هذا صورة انظر 1
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«نيتوكريس» اإللهية الزوجة وأمها املرحومة، رع» أب نفر «عنخنس اإللهية الزوجة أوزير
التي أوزير، األرضني رب امللك ابنة تدعى التابوت عىل التي الطويلة الصيغ ويف املرحومة.
«عنخنس فكانت «تخاوتي» أخرى رواية ويف «تاخوت». العظيمة اإللهية الزوجة ولدتها
امللك ابنة تدعى: التابوت هذا غري عىل التي النقوش يف معلوم هو كما رع»، أب نفر
وثيقة يف تذكر لم نعلم ما عىل التي وهي «تاخوت»، األوىل زوجه من الثاني بسمتيك
وذكر أمها، بوصفها «نيتوكريس» اإلله زوج تسمية إىل باإلضافة البيانات وهذه أخرى،
نصابها يف األمور وضع أن إىل كبري فهم سوء ما وقت يف سبب قد والدها بوصفه بسمتيك

العارش. الجزء يف ذلك عن تحدثنا كما التبني، عن مقاله يف «ارمان» العظيم األثري
من الرابعة السنة يف وظيفتها مهام رع» أب نفر «عنخنس تولت قبل من ذكرنا وكما
اللقب وهذا نفروت»، موت «حق اإللهية واملتعبدة اإللهية الزوجة ولقبت «إبريز»، حكم
نفرو) موت (خع وهو «أمنردس» اإللهية الزوجة تحمله كانت الذي االسم يشبه األخري
تابوت عىل ينقش لم االسم هذا أن هنا النظر يلفت ومما ،(Rec. Trav. 22, 126 (راجع

رع». أب نفر «عنخنس

رع» أب نفر «عنخنس اإللهية الزوجة تمثال (ب)

عىل عثر قد وكان سم، ٧١ ارتفاعه يبلغ األخرض البازلت من تمثال األمرية لهذه وجد
(راجع الكرنك خبيئة نفس يف بعد فيما الرأس عىل عثر ثم أوًال، والقاعدة والقدمني الجسم

:(Cat. Gen. Statues des Rois et de Particuliers III P. 13 ff
اإللهية البيضة يأتي: ما وهي للقاعدة العلوي السطح تغطي التي والنقوش
آلمون والدها اختارها التي اإللهية والزوجة العظيمة الروح من الخارجة حتحور) =)
اإلله وابنة والوزيرة والحاكمة الوراثية واألمرية اإللهية والزوجة األزيل)، (املاء ور» «موو

… «جب»
«عنخنس اإلله ويد نفرو) حكا (موت اإللهية الزوجة … القاعدة: حول ونقش
العظيم الروح ترس التي آمون محبوبة العظيمة حور)، لفظ (مؤنث حورة رع» أب نفر
الجميلة اإلله ويد قوة، يف آلمون املنضمة اإللهية والزوجة له، لحبها تقيمها التي بشعائرها

السماء. ربة العظام اآللهة ملك آلمون اإللهية واملتعبدة املشاهدة عند العينني
الحظوة سيدة العظيمة الوراثية األمرية عمودي: التمثاليفسطر ونقشعىلظهر
الطاهرة اإللهية والزوجة الشمس قرص به يحيط ما كل وسيدة الحب، حلوة الفاخرة

196



الثاني» «بسمتيك امللك

رع» أب نفر «عنخنس اإلله ويد بصوتها، آمون لترس الصناجتني تحمل التي اليدين
مستديرة أجزاءه أن التمثال هذا يف النظر ويلفت األرضني، عروش رب آمون محبوبة
السيدة بتمثال يذكرنا الناحية هذه من وهو املرصي، الفن يف نادر يشء وهذا وبدينة،
رع» أب نفر «عنخنس حمل بمناسبة نحت قد كان التمثال هذا أن والظاهر «تاكوشيت»،
من الرابعة السنة من مرسى ١٦ يف ذلك حدث وقد اإللهية، واملتعبدة اإللهية الزوجة لقبي
Journal d’entrée du Musée du (راجع قبل من ذلك ذكرنا كما «إبريز» امللك حكم

.(Caire No. 36750
(راجع والعرشين السادسة األرسة عهد آخر حتى رع»، أب نفر «عنخنس عاشت وقد
املسمى للبيت العظيم املدير وكان الثالث». «بسمتيك عهد يف أي (A. S. VI P. 131-132
Daressy, Cones 187, Tomb. Gardiner-weigall (راجع لها معاًرصا «شيشنق»
واسمه الوظيفة، نفس يشغل قبله من والده وكان ،(Topagraphical Cat, No. 27
ليس الوظيفة هذه تولية تاريخ أن غري .(Lady Meux, COll. No. 71 (راجع نيت» «بدي
وظيفته يشغل كان اإللهيات املتعبدات عهود ِمن َمْن عهد يف نعرف ال إننا أي مؤكًدا؛
الشاطئ عىل ١٩٧ رقم معروف وقربه ،(Das Gottesweib des Amun P. 39 (راجع

الغربية. بطيبة للنيل األيرس
Petrie, Hist. III P. (راجع «برتي» مجموعة يف جعران عىل األمرية هذه اسم وجاء
Miss (راجع «بتلز» مس كتاب يف األمرية هذه عن جاء ما كذلك راجع .(357 Fig. 148
Buttles, The Queens of Egypt P. 227-228; Guide British Museum (1909),

.(Sculpture P. 225 No. 812
األثري نقلها التي والنسخة الربيطاني، امُلتَْحف يف الرميل الحجر من نقش لها ووجد
ويشاهد «نيتوكريس»، (ابنة) رع» أب نفر «عنخنس نقرأ أن بد وال خاطئة، بد ال «بدج»
قطعة وجدت وكذلك للبيت. العظيم املدير «شيشنق» يصحبها هنا اإللهية املتعبدة أن
Guide, (راجع طيبة يف عليها عثر الربيطاني، بامُلتَْحف محفوظة الرميل الحجر من
صغرية لوحة لها أن امللوك كتاب يف «بدج» وذكر .(1909, Sculpture P. 225, No. 813
امُلتَْحف ويحتوي ،(Book of the Kings II, P. 84 No. 907) الربيطاني بامُلتَْحف محفوظة
«عنخنس اإللهية الزوجة عليه جاء «حربوخرات»، لإلله صغري تمثال عىل كذلك الربيطاني

باملحبة. املحظوظة العائشة رع» أب نفر
«آمون لإلله موظفيها أحد أهداه تمثال قاعدة عىل األوىل الكاهنة هذه اسم جاء وأخريًا

.(Wiedemann Gesch. P. 198) الربيطاني بامُلتَْحف محفوظ التمثال وهذا رع»،
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تس مري نيت (3-3)

التمثال وهذا رع». أب نفر «نفر تمثال عىل اسمها جاء وقد الثاني»، «بسمتيك امللك ابنة هي
ضاع وقد الشكل، مكعبة قاعدة عىل ناووًسا ويحمل راكًعا مثل وقد األسود، الجرانيت من
تمثال املقصورة يف وكان التمثال. من العلوي الجزء وكذلك الناووس، هذا من األعىل الجزء
الثاني» «بسمتيك أبناء أسماء نقشت الناووس جانبي وعىل «نيت» اإللهة أنها يحتمل إلهة
صاحب واسم تس». مري «نيت األمرية اسم بينها من ونقرأ مهشمة، وجدت أنها غري
«نفر املستودعات عىل املرشف الوحيد السمري هو األمراء أقدام تحت مثل الذي التمثال

سبق. فيما أوزير تمثال عىل صادفناه الذي االسم نفس وهو رع»، أب نفر

خب أست (4-3)

خب». «است وهي أخرى ابنة اسم التمثال نفس عىل ونقرأ

ابناه (5-3)

وهما: ولدين وراءه األول» «بسمتيك ترك
.(Herod. II, 161 (راجع إبريز: (١)

محبوبه جسده من امللكي االبن الذكر: السالف التمثال عىل اسمه وجد وقد بسمتيك: (٢)
.(L. R. IV P. 100 (راجع «بسمتيك»

الثاني عرصبسمتيك يف الرجال عظماء (4)

رع أب نفر نفر (1-4)

وقد الثاني»، «بسمتيك امللك عهد يف الشخصيات أعظم من يعد رع» أب نفر «نفر كان
من مصنوع وهو سقارة، يف عليه عثر «أوزير» لإلله تمثال عىل نقوش يف نفسه عن حدثنا
فيهما: جاء سطران قاعدته مقدمة عىل ونقش رأس. بدون وجد وقد الرمادي البازلت

«بسمتيك» األرضني سيد البحري الوجه ملك مهذب القبيل، الوجه ملك مربي
الجميل واسمه «حورارعا»، ى) (املسمَّ املستودع واملرشفعىل املنشئ عاشأبديٍّا.
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من نجني اآللهة بني العظيم اإلله أيها أوزير «يا يقول: رع» أب نفر «نفر هو
تعال يل: يقولون والناس ماهر، الفم، طاهر ألني فيها؛ أنا التي املتاعب كل
بوجهي أعرض وإني يف، أخالق من إنسان كل يرى ما بسبب سالم، يف تعال
هللا أن أعرف وإني القوى. من املعوز يحمي من حاٍم وإني له، قلب ال الذي عن

ذلك. يفعل الذي من منرشح

التمثال مقعد من اليرسى الجهة عىل وجاء
يأتي ما الشمال إىل اليمني من أسطر يف

يقول: رع» أب نفر «نفر الجميل واسمه «حورارعا»، املستودع عىل املرشف
أفعل ولم أثرك أقتفي وإني خادمك إني اآللهة بني العظيم اإلله أيها يا أوزير يا
آتي وإني الناس. لكل االحرتام أديت ولقد تحبه بما أفرح وإني تمقت. ما قط
للناس السعادة وعملت (؟) زوًرا، أشهد ولم سيئة وبدون خطيئة بدون لك
رب أمام ضدي تقرير يوجد وال سيدي. يا بك محمي وإني لآللهة، والرسور
أثره، يف يميش الذي الحقيقي وخادمة مدينته) (إله ممدوح وإني الرياسة،
ومنشئ القبيل الوجه ملك مربي مقاطعته، وصالح بلده احرتام يدير والذي
عىل واملرشف بسمتيك، حاضن «بسمتيك»، األرضني رب البحري الوجه ملك
الراحة مبسوط رع» أب نفر «نفر الجميل اسمه الذي ارعا»، «حور املستودعات
إنسان، يعوقه أن دون للناس الطيبات يعمل والذي العطايا، سخي (الكريم)
ومن للناس، الخريات يعمل ومن رشيف، كل يعرفه ومن تنفذ، عزيمته ومن
روحه ومن األرضني، يف فالًحا اإلله جعله ومن يعمله، الذي العمل يف يستمر

األحياء. فم يف حسنة ذكراه ومن الجبانة، يف وضاءة

يأتي ما القاعدة نقشحول وقد
البحري الوجه خاتم وحامل والحاكم الوراثي األمري إن أوزير يا يقال: كالم
رب البحري الوجه ملك وحاضن القبيل الوجه ملك ومنشئ الوحيد، والسمري
الذي «حورارعا» املستودع واملرشفعىل واملربي عاشأبديٍّا، «بسمتيك» األرضني
ما عمل قد وإنه سيده. يا جوارك إىل يأتي رع» أب نفر «نفر هو الجميل اسمه
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للعطشان، وماءً للجائع، خبًزا أعطى قد وإنه اآللهة له تبتهج وما الناس قاله
املديح عندك. محظوظ كل األرضمثل عىل يفلح اسمه فاجعل للعريان، وكساءً
وحامل والحاكم الوراثي األمري إن العدالة. رب العظيم اإلله أيها يا لوجهك
ملك وحاضن القبيل، الوجه ملك ومنشئ الوحيد والسمري البحري الوجه خاتم
عىل واملرشف واملربي أبديٍّا، العائش «بسمتيك» األرضني رب البحري الوجه
بجوارك يأتي رع» أب نفر «نفر هو «الجميل» واسمه «حورارعا» املستودعات
ولن الرش، عنك يقيص وإنه العدالة لك يحرض وإنه جمالك، لريى وستقوده
العبد يغتصب ولن باملعابد، الخاصة القربات ينهب ولن اآللهة يمقته ما يفعل

سيده. من

تعليق

حقائق عدة منه يستنبط أن يمكنه املتن هذا محتويات يف فاحصة بعني ينظر من إن
عن اللثام يميط أوًال فاملتن واالجتماعية. واألثرية التاريخية الوجهات من األهمية يف غاية
وثيق اتصال من له كان وما «حورارعا»، املسمى الثاني» «بسمتيك الفرعون مربي مكانة
البالد مستودعات يده يف كانت كما اإلمارة لقب يحمل العظيم هذا كان فقد بالفرعون.
إذن يبعد وال وتربيته، وتنشئته الفرعون بحضانة يقوم كان أنه عن فضًال هذا وخرياتها،
السن. صغري وهو امللك توىل أنه صدقنا إذا وبخاصة الفرعون، عىل ويص بمثابة كان أنه
التي التعابري، لنفسه اختار قد املتن هذا كاتب أن نجد أخرى جهة ومن جهة من هذا
لنا يؤكد وهذا الوسطى، الدولة نهاية حتى األول اإلقطاع عهد أوائل يف تستعمل كانت
وانتحال املرصية، للغة العرصالذهبي كتابات تقليد عرصالنهضة عظماء حب أخرى مرة
الخامس الفصل يف املتوىف اعرتافات إىل يشري ما املتن هذا عبارات يف نجد وأخريًا ألقابهم.
مناسبة جاءت ولذلك اآلخرة؛ رب «أوزير» اإلله أمام املوتى كتاب من املائة بعد والعرشين
A. Z. 25, P. 120, Cat Gen. (راجع بذلك املعني اإلله تمثال عىل نقشها وقد للمقام،

.(Musée du Caire Statues des Divinités P. 69-70 No. 38236
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منخف-أب-نخت حور (2-4)

هو الباقي والجزء األسود، البازلت من مصنوع و«حور» «ألزيس» تمثال من جزء يوجد
«حور» تمثال من يبَق ولم حجرها، يف «حور» تحمل أزيس فيه وتشاهد األسفل، الجزء

يأتي: ما حولها نقش وقد مستطيلة التمثال هذا وقاعدة يشء.

اليسار من
يشء كل من قربانًا لتعطي املقدسة؛ األم العظيمة ألزيس امللك يقدمه قربان
الذهبي حور االحرتام سيد به يأتي والذي اإلله، منه يعيش مما طاهر جميل
صادق لروح حظوة بمثابة مخلًدا، عاش «بسمتيك» األرضني مكمل (املسمى)
اب منخف «حور (املسمى) حور وصاحب لجاللته، األول املرتل واملاهر القلب

إلخ. … نخت»

.(Cat. Gen. Musée du Caire Statues de Divinités P. 319 No. 39275 (راجع
للملك الحوري االسم مع مزجيٍّا تركيبًا ركب قد األول املرتل هذا اسم أن ويلحظ
(راجع «الفاتيكان» بمتحف ١١٢ رقم التمثال صاحب ذلك إىل يضاف الثاني»، «بسمتيك

.(Maruccbi II Museo Egizio Vaticano P. 77–79
(A. 53,) (et D «ليدن» متحف يف «سايس» ربة «نيت» لإللهة تمثاالن يوجد وكذلك
Leemans, Monuments de Lyde I, (راجع «بسمتيك» امللك اسم تحمل وكلها ،121)

.(PI. II & XXI

امست بدي (3-4)

عىل نقش وقد تمثال، من األعىل الجزء بروسيا «ليشانشف» األستاذ مجموعة يف يوجد
املبجل التمثال: عليه يستند الذي العمود نقشعىل وكذلك ولقبه، الفرعون هذا اسم ذراعيه
… است» «بدي املسمى املحىل اإلله عند والعظيم والحاكم الوراثي األمري سيده بجانب
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إيزيس وحورسا خنسو دي بف (4-4)

ويدعى األول العرص. هذا من الخزانة لرئييس مجيبني تمثالني املجموعة نفس يف ونجد
«حورسا الخزانة عىل املرشف يسمى والثاني خنسو». دي «بف الخزانة عىل املرشف
السيدة وضعته الذي أرديس» «بتاح بن أخت» أم «بسمتيك الجميل واسمه أزيس»،

«تاحورديس». املحرتمة

نسوحور (5-4)

وهو األسود، الجرانيت من تمثال من األسفل الجزء «نورايف» مجموعة يف يوجد وأخريًا
ارتفاعه ويبلغ ناووس. دون محنط أوزير صورة يديه وبني األمام إىل يخطو رجًال يمثل
املهشم ورأسه التمثال ذراعي بني ولقبه الثاني» «بسمتيك اسم نقش وقد سنتيمرتًا، ٣٠

أبديٍّا. عاش (رع) أب نفر (٢) أبديٍّا العائش «بسمتيك» رع ابن :(١)
األرضني.» رب الكامل اإلله بجوار «املبجل نقش: رأسأوزير من بالقرب اليسار وعىل
غري جانبيه، وعىل التمثال عليه يرتكز الذي العمود عىل نصوصجميلة ثالثة ونقش
سليمة التمثال من األيمن الجانب عىل التي الكتابة بقيت وقد أغالط. عىل تحتوي أنها

فيها: جاء تقريبًا

يف الوحيد والسمري البحري الوجه خاتم وحامل والحاكم الوراثي األمري (١)
ويا عالم كل ويا الكهنة جميع «يا يقول: «أوفرر» ابن «نسوحور» (٢) الحب
األعضاء كل مثل سليمة أعضاؤكم تكون أن أردتم إذا بي يمرون الذين جميع
الفم نفس وهو القلب، يريد ما حساب عىل امللك يقدمه قربانًا فقولوا السليمة
مستحيًال ليس ذلك وألن ذلك)؛ قول (من اإلنسان يتعب لن وبه للمتوىف، املفيد
للمستقبل األثر تخليد عىل يعمل الذي وأن (ثروتك)، متاعك من ينقص ولن

إلخ. … األحياء بني اسمه سيبقى

ومن أعىل من بعضه هشم فقد التمثال، ظهر عليه يرتكز الذي العمود نقش أما
فيه: وجاء أسفل.

«نرت» يف والعظيم البحري، الوجه خاتم وحامل والحاكم الوراثي األمري
(املسمى) املتوسط) األبيض (البحر العظيم األخرض أرايض بابي عىل واملرشف
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ويحرض أوزير، خري من يعطيني أوزير إن يقول: … «أوفرر» بن «نسوحور»
مكانه وهو سايس)، من بالقرب ألوزير (معبد بيت» «حت آلهة طعام من إيلَّ

(؟). منعًما إنسانًا أصبحت فإني ذلك وعىل املفضل

يف كان الذي املعروف القائد باسم يذكرنا «أوفرر» بن «نسوحور» اسم أن هنا ويلحظ
.(A. Z. 28, P. 160–163 (راجع بعد سنرى كما «إبريز» امللك عهد يف «الفنتني»
.(L. R. IV. P. 97 ff (راجع الفرعون هذا باسم وخواتم جعارين عدة توجد

و«أمسيس» رع» أب نفر «نفر القائدان (6-4)

كوش، بالد عىل الثاني» «بسمتيك بها قام التي الدفاعية الحرب عىل الكالم عند تحدثنا
حسب عىل أمسيس أو وأحمس سماتوى» «بدي قائديه من كل به قام الذي الدور وعن
سمبل، أبو معبد يف القائم الثاني رعمسيس تمثال عىل لنا خلفاها التي اإلغريفية النقوش
مرتزقة جنود من وكذلك مرصيني، جنود من تتألف قبل من ذكرنا كما الحملة كانت وقد
اإلغريقية النقوش هذه وتدلنا اليهود. بعض من كذلك ويحتمل اإلغريق، من معظمهم
الجنود يقود كان كما سماتوى)، (بدي «بوتاسمتو» يقودهم كان اإلغريق الجنود أن عىل
بهذين خاصة آثار ثالثة املرصي امُلتَْحف يف ولدينا (أحمس). «أمسيس» القائد املرصيني
(بوتاسمتو)، سماتوى» «بدي اسم ويحمالن قربان وآنية تابوت وهي بعينهما، القائدين
«بدي لحياة ملخًصا هنا وسنورد (أعحمس). «أمسيس» القائد اسم يحمل صغري وتمثال
وإناء التابوت (أي: الذكر السابقة آثاره عىل جاء ما حسب عىل (بوتاسمتو سماتوى»

تمثاله. عىل جاءت كما أمسيس حياة عن بيشء ذلك نشفع ثم الطعام)،

«بوتاسمتو» تابوت (أ)
من مصنوع وهو ،١٨٩٦ عام يف البحري بالوجه أبويس» «كوم يف التابوت هذا عىل عثر

.(A. S. 38 P. 158 (راجع الرمادي الشست
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وألقابه اسمه

«بدي-سماتوى»، باملرصية يسمى كان أنه نعلم القائد هذا تابوت عىل التي النقوش ومن
نب رع أب «نفر هو به ينادى الذي اسمه وكان «بوتاسمتو». بلفظة اإلغريق نطقه وقد
الثاني. بسمتيك الفرعون لقب مع مزجيٍّا تركيبًا مركبًا اسًما كان أنه نعلم ثم ومن فنت».
الوجه ملك خاتم وحامل املقاطعة، وحاكم الوراثي األمري التالية: األلقاب يحمل وكان
عىل واملرشف املصنعني) (أو الحجرتني عىل واملرشف املحبوب، الوحيد والسمري البحري،
العظيم واملحارب الجنود وقائد اإلغريق عىل واملرشف األجانب. ومراقب األجنبية، البالد

النرص. وصاحب

رأسه ومسقط وأرسته حياته

عىل العادة يف تطلق كانت السن (وهذه وفاته عند املائة بعد العارشة العمر من بلغ قد وكان
وفاته وبعد املرصيني). قدماء عند املثايل العمر كان كما متقدمة، شيخوخة يف مات من كل
القدامى)، املرصيون يسميه كما الجميل املكان (أو يوًما سبعني التحنيط مكان يف أودع
كاهن النرص، صاحب العظيم، املحارب التالية: األلقاب ويحمل «رع» يدعى والده وكان
الحالية يسن (أبو «شدن» رب «حرموتي» إدارة بأمر والختص «سما»، والكاهن آمون
جاء وقد البيت. ربة وتلقب ست»، «تادي تدعى فكانت أمه أما هربيط). من القربة
يدعى مكان اسم ذكر «بوتاسمتو»، بالقائد الخاص التابوت رأس عند التي النقوش يف
الواقع يف املكان وهذا .(Gauthier, D. G. V P. 220 (راجع الغزال بلدة أي «جحست»؛
مكان أنه عىل األحوال شواهد وتدل عندنا، أكيدة بصورة موقعه يحقق ولم لدينا، مجهول
بلدة ذكر كذلك وجاء .(Ibid (راجع «ست» أخيه بفعل فيه قتل «أوزير» إن وقيل: خرايف،
«كوم باسم موحًدا كان االسم هذا أن بد وال القائد، هذا باسم الذي اإلناء نقوش يف «شدن»
التابوت أن قبل من ذكرنا وقد «هربيط»، بلدة من قريبة مسافة عىل الواقعة يسن» أبو

هذا. يسن» أبو «تل نفس يف عليهما عثر قد واإلناء
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(أحمس) «أمسيس» تمثال (ب)

وألقابه «أحمس» اسم

الذكر، السالف تمثاله عىل جاءت كما «أمسيس»، أو «أحمس» ألقاب إىل ذلك بعد ننتقل
رع» أب «نفر هو به ينادى الذي اسمه وكان (أمسيس). مس» «أعح يدعى كان فقد
القائد، أي الجنود؛ عىل املرشف التالية: األلقاب ويحمل «نخت». الثاني) بسمتيك (لقب
يرغب ما يعمل والذي األجنبية، املمالك كل يف امللك أجل من يحارب والذي امللك، ومبعوث
رب «سوبد» اإلله وكاهن الشمالية، البالد يف القلعتني عىل واملرشف النوبة، يف امللك فيه
وقد البيت. ربة وتلقب نفر»، أزيس «نا هو أمه واسم آتوم». «ني هو والده واسم الرشق.
الحناء»، «صفط بلدة من جزء أنه يظهر مهشم جغرايف اسم القائد هذا تمثال عىل جاء
الحدود عىل قلعتنيمرصيتني إىل نقوشه يف أشري وكذلك تمثاله، فيها وجد التي البلدة وهي
«بدي بالقائد «بوتاسمتو» القائد نوحد أن يمكن سبق ومما والنوبية. الفلسطينية املرصية

اآلتية: لألسباب «أحمس» بالقائد «أمسيس» والقائد سماتوى»،
واملرصية. اإلغريقية النقوش يف اسميهما تشابه أوًال:

املرشف كان «بديسماتوى» أن األجانبيفحني للجنود قائًدا كان «بوتاسيمتو» ألن ثانيًا:
األجانب. عىل

الجنود عىل املرشف كان «أحمس» أن حني يف املرصيني يقود كان «أمسيس» ألن ثالثًا:
امللك فيه رغب ما كل وعمل األجنبية، البالد كل يف امللك أجل من حارب وألنه املرصيني؛

النوبة. بالد يف
جزءًا بوصفه «بسمتيك» لقب استعمل قد و«أحمس» سماتوى» «بدي من كل كان رابًعا:
الذي امللك عهد يف عاشا أنهما عىل شك بال يدل وهذا به، ينادى كان الذي االسم من
.(A. S. 38 P. 158 (راجع سمبل بأبو «رعمسيس» تمثال عىل التي النقوش، فيه نقشت

نقوشه وترجمة (بوتاسمتو) سماتوى» «بدي مخترصلتابوت وصف

نصفه أن آثرنا فقد العرص، هذا توابيت طراز يمثل هذا سماتوى» «بدي تابوت كان ملا
بصددها. نحن التي النهضة عرص لتوابيت نموذًجا ليكون التفصيل من بيشء
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التابوت غطاء

وعىل أيًضا، مستعارة ولحية مستعاًرا شعًرا مرتدية مومية شكل عىل التابوت هذا غطاء
بنوع النظر ويلفت قرصالشمس. عليه رأسصقر نهايتها يف الخرز من صدرية صدرها
نفسها، للمومية الساق من األسفل والجزء الركبة، جانبي عىل الذي البارز الرسم خاص
ظهرتا (وقد و«أزيس» «نفتيس» اإللهات وهي: الغطاء عىل ممثلة آلهة سبعة فيوجد
اآللهة وهم ف»، موت و«دوا و«أمستي» سنوف» و«كبح «حبى» واإللهة و«نوت» مرتني)
التحنيط، أثناء يف الجسم باطن من تنتزع التي املختلفة األجزاء يحمون الذين األربعة
ويحرس صقر صورة يف رأسه والثاني الرئتني، ويحمي قرد صورة يف رأسه األول واإلله
آوى ابن صورة يف رأسه والرابع الكبد، ويحرس إنسان صورة يف رأسه والثالث األمعاء،
ديني متن منهم واحد كل ويتبع آدمية، أجسام لهم األربعة اآللهة وهؤالء املعدة. ويحرس

ترجمتها: مع التابوت عىل التي املتون ذكر عىل هنا وسنأتي املوتى. كتاب من مأخوذ

الغطاء عىل الذي املتن

التايل: املتن ومعها «نفتيس» صورة نشاهد أوًال الرأس: قمة عىل الذي املتن (١)

«جحست»2 إىل األخت وهي نفتيس، إليك أتت لقد سماتوى» «بدي أوزير يا
(التي أعضاءك لك تركب إنها عظامك، إليك تضم إنها رأسك. لك ترفع إنها

بعض). عن بعضها فصل

التايل: املتن ومعها «نوت»، اإللهة صورة هنا نشاهد الوسط: يف الذي املتن (٢)

مولود إنك «تادي-ست» والذيوضعته القول الصادق «بديسماتوى» أوزير يا
ومحبوبه. األرض) (إله «جب» ووارث (السماء) «نوت» فيك حملت وقد السماء،
إلها ستبقى أنك وهبت ولقد السماء، رس باسمها عليك تنترش «نوت» أمك وأن
العظيم. حامية باسمها رش كل من حمتك قد وأنها إلها، بوصفك أعدائك بدون

.(Chap. Cl XXVIII PP. 467-468 Book of the Dead (راجع

«أوزير». أخاه «ست» فيه قتل الذي املكان 2
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التايل: املتن ومعها «أزيس»، اإللهة صورة هنا يشاهد القدمني: عىل الذي املتن (٣)

فرحة إليك أتت قد «أزيس» أختك إن سماتوى» «بدي أوزير يا تتىل: كلمات
تغرق. لم وإنك تحميك، وإنها ساقيك، من تقرتب إنها ترعاك، إنها لك، بحبها

متون من ٦٣٢ للسطر مشوهة صورة هو املتن هذا من األول السطر أن هنا ويلحظ
األهرام.

اليمني: جهة من القدم حافة الذي املتن (٤)

أوزير أحوالها عن تخربون من يا ألوزير) بوابة تؤلف (التي البوابات سبع يا
«رستاو». يف (ثانية) ولد لقد سماتوى» «بدي أوزير يعرفك هل العيد! من

.(Chap. CLIV P. 329 املوتى كتاب (راجع
اليسار: عىل الذي املتن (٥)

أنتم افتحوا أوزير بيت يف املمتازة لألرواح املمرات فاتحي يا الطرق. فاتحي يا
سماتوى»). «بدي أوزير لروح (الطرق

التايل: املتن ومعها «أزيس»، صورة هنا يشاهد األيرس: الجانب عىل الذي املتن (٦)

أوزير يا حاميتك ألكون أتيت لقد «أزيس»: لسان عىل تتىل كلمات
يخرج الذي الشمال ريح (أي) لخيشوميك الهواء أعطيتك لقد «بدي-سماتوى»
تحت وأعداؤك إلًها، تحيا أن منحتك ولقد يتنفس، زورك جعلت ولقد آتوم. من

.(Chap. CL. P. 382) نعليك

كالم التايل. املتن ومعه «أمستي» اإلله صورة فيه يشاهد الوسط: يف الذي املتن (٧)
«أمستي»: بوساطة يتىل

أتيت لقد محبوبك، حور ابنك إني «أمستي»، أني سماتوى» «بدي أوزير يا
ألكون حي وإني جسمك)، (يف ملكانه املخصص قلبك لك أحرض وإني ألضمك،

.(Chap. CLI P. 385) لك حماية
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التايل: املتن ومعه ف» موت «دوا اإلله صورة يشاهد األسفل: الجزء ويف (٨)

موت «دوا إني سماتوى» «بدي أوزير يا ف»: موت «دوا اإلله يتلوها كلمات
سوءًا، لك سيعمل الذي من لحمايتك أتيت لقد محبوبك. حور ابنك إني ف»
Chap. LXV P. 502, Chap. CL (راجع األبد إىل ساقيك عىل تقف جعلتك ولقد

.(P. 213

اإللهة صورة فيه يشاهد أعىل: من اليمنى الجهة من الغطاء عىل الذي املتن (٩)
التايل: املتن ومعها «نفتيس»،

إني «بدي-سماتوى». «أوزير» أخي حول ألف إني «نفتيس» تتلوها كلمات
وإن نداءك، يسمع رع وإن اآلبدين، أبد ظهرك أحمي وإني لك، حامية عائشة

يعيش. لن ضدك يعمل الذي وإن اآللهة، تاسوع أمام صادق صوتك

التايل: املتن ومعه «حبي»، اإلله صورة فيه يشاهد الوسط: يف الذي املتن (١٠)

الحياة، يف ألحميك أتيت لقد سماتوى» «بدي أوزير يا «حبي» يتلوها كلمات
ولذلك رفعت قد وإنك أعداءك، لك أهزم وإني لك، حماية بمثابة كائن وإني

للسماء. الرشقي األفق حتى ذراعيك لك مددت ولقد جمالك. أمدح

التايل: املتن ومعه سنوف»، «كبح اإلله صورة فيه نشاهد األسفل: الجزء (١١)

محبوبك، حور ابنك إني سماتوى» «بدي أوزير يا سنوف» «كبح يلقيها كلمات
إن أفقه، يف بك يرحب رع إن العيد، يوم يف تحفظك لك حماية بمثابة كائن إني

روحك. وكذلك قوي قرينك وإن بضوئه، لك ييضء القمر

التايل: املتن ومعها «أزيس»، صورة فيه يشاهد (القاعدة): األسفل الجزء (١٢)

«أزيس». أختك أنا إني سماتوى» «بدي أوزير يا

التايل: املتن معها «نفتيس» صورة (١٣)

«نفتيس». أختك أنا إني سماتوى» «بدي أوزير يا
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يأتي: ما أفقي رشيط نقشيف اليسار من األسفل الجزء (١٤)

وضعته الذي سماتوى» «بدي الحجرتني عىل املرشف أوزير يا تتىل: كلمات
وضعته الذي حور وهو الغربية، األرض وارث إن ست»، «تادي البيت ربة
سماتوى» «بدي أوزير يا خلفك وأذرعتهم املتوفني آباءك يعطيك «أزيس»

حماية). (بمثابة

التايل: املتن ومعه «أمستي» اإلله صورة يشاهد (١٥)

ستبقى روحك وإن سماتوى»، «بدي أوزير يا لك املقدسة األرض يف الحياة إن
سماتوى». «بدي األجانب عىل املرشف أوزير يا املستقبل) (يف بعد فيما

التايل: املتن معه سنوف) (كبح اإلله صورة (١٦)

أهل بني ترتاح وإنك سماتوى»، «بدي أوزير يا الغربية األرض يف السالم لك
يف النعيم أصحاب السالم بأهل هنا (يقصد سماتوى» «بدي أوزير يا السالم

اآلخرة).

التايل: املتن ومعه «جب» اإلله صورة (١٧)

وقد سماتوى». «بدي أوزير يا السماء) =) «نوت» يف مقدسة ستكون روحك إن
سماتوى». «بدي أوزير يا السماء يف نجًما بوصفك بك خاص هو ما لك قدم

التايل: املتن ومعه جبله عىل الذي «أنوبيس» صورة (١٨)

«بدي أوزير يا شبابك يف التعليم) مكان (أي: مكانه يف تتعلم كنت إنك
سماتوى». «بدي أوزير يا اآلخر العالم كائنات مع ستعيش وإنك سماتوى»،

التايل: املتن ومعها والده) يرى الذي (أي: «ماتف» اإلله صورة (١٩)

املعابد كل يف وذكراك سماتوى»، «بدي أوزير يا األفواه يف الثابت هو اسمك إن
سماتوى». «بدي أوزير يا
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عادة يعطى لقب وهذا زيتونته، تحت الذي =) ف» باق «خر اإلله صورة (٢٠)
يدل وقد (تحوت)، لإلله هنا واإلشارة و«ست»، و«حور» و«بتاح» «تحوت» اآللهة

التايل: املتن ومعها «رع») اإلله عىل أحيانًا

حنط ولقد سماتوى». «بدي أوزير يا الجميل البيت يف يوًما سبعني مكثت لقد
سماتوى». «بدي أوزير يا جسمك «أنوبيس»

فيه: جاء أفقي متن اليمني جهة من األسفل الجزء (٢١)

صادق «رع»، بن سماتوى» «بدي اإلغريق عىل املرشف أوزير يا تتىل كلمات
الجانب عىل نفسك ضع األيرس، الجانب عىل نفسك ارفع نفسك ارفع القول
لن قف، تعبًا، تكون أن لك لكريه وإنه والخمول، النوم هو تمقته ما إن األيمن،

متعبًا. تصري أن وسعك يف يكون

اليمني: من (٢٢)

رب يرى أن يمكنه وبذلك فتح، قد سماتوى» «بدي أوزير وجه إن تتىل كلمات
رسمدي. إله بمثابة يظهر وإنه يوم، كل السماء يعرب سماتوى» «بدي إن األفق،

اليسار: من (٢٣)

بوساطة األقواس أبواب فتحت وقد فتحت، قد السماء أبواب إن تتىل: كلمات
بالقرب الجبانة يف سماتوى» «بدي إىل يأتون وإنهم «ب»، يف الذين اآللهة جماعة

«نفتيس». فيه عليه ناحت الذي املكان من

التايل: املتن ومعها «حبي» صورة (٢٤)

أبد يمحى لن اسمك وإن سماتوى»، «بدي أوزير يا لفم فم من اسمك سيبقى
سماتوى». «بدي أوزير يا اآلبدين

التايل: املتن ومعها ف» موت «دوا اإلله صورة (٢٥)

«بدي أوزير يا نيت»، «اإللهة تقول هكذا أجلك، من ستوجد املالبس إن
سماتوى». «بدي أوزير يا جسمك تلف وإنها الحجرتني، من الخارج سماتوى»
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التايل: املتن ومعها املقدسة الساحة أمام الذي «أنوبيس» اإلله صورة (٢٦)

(سيده بسيدك الخاصة املقدسة األرض عىل سنة ومائة عًرشا عمرت قد إنك
سبعني التحنيط مكان يف مكثت ولقد سماتوى»، «بدي أوزير يا امللك)، يقصد

سماتوى». «بدي أوزير يا يوًما

التايل: املتن ومعها والده الحامي «حور» صورة (٢٧)

ينطق اسمك إن سماتوى، بدي أوزير يا األبدية إىل مستمرة ستبقى تماثيلك إن
سماتوى». «بدي أوزير يا عليها به

املتن ومعه دونعينيني»، املقدمة الذييف «حور «حرخنتي-ن-ادتي» صورة (٢٨)
التايل:

وإن سماتوى»، «بدي أوزير يا (الجبانة) الخفية األرض يف سيبقى جسمك إن
سماتوى». «بدي أوزير يا األحياء أرض عىل يستمر اسمك

أنها متونه يف ويشاهد الصاوي، العرص يف التوابيت نماذج من نموذًجا نرى وهكذا
يف ذكر وقد املوتى، كتاب متون من الكثري تقتبس كما األهرام، متون إىل أحيانًا تنزع
الوجهة من هامة أمور ذكرت كما التابوت، صاحب حياة عن هامة نقاط بعض املتن هذا
كلها وهي دفنه، عند للمتوىف تقام كانت التي الدينية الشعائر عن العهد هذا يف الدينية

املوت. بعد الحياة إىل املتوىف ليعود ومغالبته املوت محاربة إىل تنزع

توى» سما «بدي باسم عليها عثر التي اآلنية متون

والده. ومكانة مكانته عن وشيئًا ألقابه لنا تقدم اآلنية هذه عىل وجدت التي واملتون
والسمري البحري، الوجه خاتم وحامل والحاكم، الوراثي، األمري األلقاب: هذه وهاك
واملحارب الجنود عىل واملرشف األجانب، عىل واملراقب الحجرتني، عىل واملرشف الوحيد،
قنت» نب رع أب «نفر هو به املنادى واسمه سماتوى»، «بدي النرص وسيد العظيم
اإلله بأعمال املرتبط «سما» والكاهن آمون وكاهن النرص، رب العظيم املحارب ابن

القول. صادق «رع» املسمى «شدن» صاحب «حرموتي»
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التي هي أنها فيه شك ال ومما «حرموني». اإلله عبادة مركز كانت «شدن» وبلدة
الحالية. «هربيط» من الرشقي الجنوب يف الواقع يسن» أبو «كوم أنقاضها عىل قام

«أمسيس» تمثال متن

التالية: النقوش عليه جاءت فقد «أحمس» أو «أمسيس» تمثال أما

الذي واسمه «أحمس»، الجنود عىل املرشف التمثال: صدر عىل الذي املتن
نخت». رع أب «نفر هو به ينادى

أجل من يحارب والذي امللك رسول فيه: جاء القاعدة حول الذي واملتن
بالد يف جاللته فيه يرغب ما يعمل والذي األجنبية، البالد كل يف سيده
رب «سبد» اإلله وكاهن الشمالية البالد يف الحصنني عىل واملرشف النوبة،
«نس بن نخت» رع أب «نفر هو به ينادى الذي واسمه «أحمس» الرشق

نفر». «نارس البيت سيدة وضعته والذي آتوم»،
ايات) أو حت (؟) يف من يا (أنتم فيه: جاء التمثال ظهر عىل الذي واملتن
… يف (؟) مخدعها يف روحي أنتم تذكروا الرشق، رب «سبد» أمام نبست
بيشء تنطقوا أن مشينًا ليس وإنه للمتوىف، مفيد (صالتكم) فمكم نفس ألن
عىل يفلح فإنه الصالحة، شعائره عمل قد اإلنسان يكون وعندما ممتاز.
وفاته). بعد (أي: املستقبل يف باملثل له ستعمل الشعائر هذه مثل وإن أرضه،

(.A. S. 38, P. 193; & Br. A. R IV P. 514 (راجع

تفنخت» «سمتاوى بن حور» (7-4)

قرب ويوجد ،(A. S. XLI P. 391 (راجع سقارة حفائر يف العظيم هذا قرب عن كشف
فوهتها طول الرئيسية والبرئ كاف». «ورس امللك هرم من الجنوبية الجهة يف هذا «حور»
وقد الجنوب. إىل الشمال من سنتيمرت ٨٠٠ الغرب، إىل الرشق من سنتيمرتًا ٩٥٠ حوايل
١٢٠ تبلغ الغربية الجهة يف الواقعة الجانبية الدفن وحجرة مرتًا، ١٢ عمق إىل البرئ حفرت
٣٢٠ طوله تابوت الدفن حجرة يف وجد وقد العمق. يف مرتًا ١٤ وحوايل مربًعا، سنتيمرتًا
سليًما وجد وقد الجنوب، إىل الشمال من سنتيمرتًا ١٨٠ الغرب، إىل الرشق من سنتيمرتًا
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«نفر باإلله الخاصة املنفية القربان صيغة عىل يحتوي سطر التابوت غطاء عىل ونقش
هذا صاحب أن النقوش من ونعلم الحافة. حول آخران املنفية متنان نقش كما توم»،
كذلك النقوش وتدل «ارت-أرو». هي وأمه تفنخت»، «سماتوى ابن «حور» هو التابوت
كان الذي االسم أن املحفورة النقوش من نعلم أننا والواقع آخر. باسم يدعى كان أنه عىل
أحد عىل بالفرشة رسًما نجد أخرى جهة من ولكن أخت»، أم رع أب «نفر هو به ينادى
أن والواقع أخت». أم رع أب «واح وهو آخر، باسم الرجل بهذا الخاصة املقصورة جانبي
املقربة، صاحب يف للشك مجاًال يجعل ال املقربة صاحب يحملها كان التي األلقاب توحيد
يف به ينادى الذي اسمه غري قد هذا «حور» أن نستنبط أن علينا يحتم فإنه ذلك وعىل
لقب مع مزجيٍّا تركيبًا ركب قد الذي أخت» أم رع أب «واح اسمه فغري قربه. إقامة خالل
الثاني»، «بسمتيك لقب عىل يحتوي الذي أخت»، أم رع أب «نفر اسم إىل األول» «بسمتيك

األخري. امللك عهد يف مات أنه إذن ا جدٍّ املحتمل ومن
التالية: األلقاب يحمل هذا «حور» وكان

الوحيد. السمري (١)
الحجرة. عىل املرشف (٢)
اإلله. والد الكاهن (٣)

امللك. قريب (٤)
«روستاو». أرسار رئيس (٥)

والالزورد، والهمتيت القاتم األخرض اليشب من قلب جعارين املومية مع وجد وقد
الهمتيت من واألخرى األبسديون من منها واحدة مقدسة عيون صورة يف تمائم وكذلك
فلب منها وجد فقد الحجر، من املصنوعة األخرى التعاويذ أما والزبرجد. واليتسب
أوزير) باإلله الخاصة الثبات (عالمة «داد» وعمود ومخدة الدم) (حجر الكرنالني من
أما (تعاويذ). وازي وأعمدة تحوت صورة يف وتعويذة «حور»، الطائر صورة يف وتعاويذ
وبعض صدرية، صورة يف (وسخت) قالدة عىل فتحتوي الذهب من املصنوعة التعاويذ
ألصابع غطاء عرشين إىل باإلضافة هذا وثعبان، مقدسة وعني (الثبات) دد وعالمة آلهة

أيًضا. االحتساء ألواني كوات أربع الدفن حجرة يف وجد وقد والقدمني، اليدين
وأمامه األسود باملداد التابوت رشقي الواقع عىل رسم قد املقربة صاحب أن ويلحظ
عىل وجدت التي النقوش نفس الكاهن هذا قرب جدران عىل وجدت وقد هذا قربان. مائدة
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أن يالحظ أنه غري األهرام، متون من ومعظمها عنها تحدثنا التي تفنخت»، «آمون جدران
صاحبها موت عند تمت قد تكن لم املقربة ألن وذلك كاملة؛ غري وجدت قد هنا النقوش
باإللهة خاص متن الرشقي الجانب يف يأتي: ما املقصورة خارج نقش وقد يظهر. ما عىل

.(Pyr. §§ 506–51, 52-53, 56-57 (راجع األهرام متون من مأخوذ وهو «نوت»،
من مؤلفة قربان قائمة ومعها أوزير، لإلله قربان صيغة الجنوبي: الجانب وعىل

مربًعا. ١٤٠
األهرام متون من بمتن مرشوحة «أوبيس» لإللهة قربان صيغة الشمايل: الجانب وعىل
أنه حني يف ناقصة تركت قد الجانب هذا زينة أن ويلحظ .(Pyr. §§ 364–366a (راجع

قط. نقوش أية توجد لم الغربي الجانب عىل

214



أبرع) (واح إبريز1 امللك

العربانيون) يسميه (كما «حفره»
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واح-أب-رع حعع-أب-رع
٥٨٨–٧٥٠ق.م

،(Herod. II, Par. 160) سنة وعرشين خمًسا حكم «إبريز» إن «هردوت»: يقول
Unger, Chronologie des (راجع سنة عرشة تسع حكم إنه «مانيتون»: ويقول
(راجع سنة. وعرشين اثنتني حكم إنه فيقول: الصقيل»، «ديدور أما ،(Manetho P. 271

.(Diodorus Siculus, I Par. 68
حكمه سني يف به أرخ تاريخ أعىل أن اآلن حتى له وجدت التي اآلثار عىل وجاء
بالنسبة خالفات توجد أنه والواقع .(Berlin, No. برلني(15593 لوحة عىل عرشة السابعة
اليونان يسميه الذي الثاني» «أحمس مع املزعوم املشرتك وحكمه املنفرد، حكمه ملدة

«أمسيس».
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عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

و«لوبيا» بفلسطني وعالقتها الخارجية إبريز سياسة (1)

مرض أثر عىل ٥٨٨ق.م سنة فرباير ٨ يف تويف الثاني» «بسمتيك امللك أن اآلثار تحدثنا
ما حسب عىل فيها لنفسه سجل سنوات ست حوايل حكم أن بعد وذلك طويًال، يمهله لم
«واح العرش عىل خلفه وقد والشمال، الجنوب يف انتصارات لنا خلفها التي اآلثار يف جاء
أن عىل يربهن أن املؤرخني بعض حاول وقد «حفرة». «العربانيون» سماه الذي رع» اب
F. W. Read, Ancient Egypt 1923 (راجع الثاني» «بسمتيك امللك ابن يكن لم «إبريز»
مرص عن الثاني كتابه يف رصاحة بنوته «هردوت» إثبات من الرغم عىل وذلك ،(P. 57–59
«بسمتيك بابنة الخاصة التبني لوحة يف جاء ما ذلك عن وفضًال ،(Herod. II, 161 (راجع
وقد سبق. فيما مليٍّا عنها تحدثنا وقد اإللهية، املتعبدة رع» أب نفر «عنخنس الثاني»
كان يظن ما عىل هو بل «بسمتيك»، للملك الرشعي االبن يكن لم «إبريز» أن «ربد» ادعى

.(Knietz P. 2624 (راجع أخته ابن أو الثاني» «بسمتيك للملك األصغر األخ
مرص تاريخ يف فاصلة تحول نقطة يعد كان الحكم مهام «إبريز» تويل أن والواقع
ودارت «صيدا»، عىل بجيشه سار أنه «هردوت» أوًال لنا ذكر فقد الخارج. يف السيايس
حكمه بداية ويف .(Herod. II, Par. 161 (راجع حربية موقعة «صور» أهايل وبني بينه
األساطيل مع الثاني «نيكاو» امللك أساسها له وضع التي العظيمة البحرية بقوته اشتبك
به قام حربي عمل أول أن يف نزاع وال «بابل». لحكم خاضعة وقتئذ كانت التي الفنيقية
سفريه «صدقيا» إرسال إىل ذلك يف السبب ويرجع «فلسطني»، أمور يف تدخله كان «إبريز»

بابل. ملك عدوه عىل ملساعدته وجنوًدا خيًال إعطاءه املرصيني من طالبًا مرص إىل
من «إبريز» إليه يرمي كان الذي الغرض نفهم أن يجب ذلك عن نتحدث أن وقبل

القوي. نرص» «نبوخد «بابل» ملك محاربة
نرص» «نبوخد أنزله الذي العقاب رصامة من الرغم عىل أنه عىل األحوال شواهد وتدل
لالنتقام، البابليني عىل صدورهم يف تتقد كانت الحقد نار فإن باليهود، ٥٩٦ق.م عام
يف رسًال وجدنا عندما وذلك للثأر، طلبًا ٥٩٤ق.م عام يف يتأهبون أخذوا أن يلبثوا ولم
راغبني «العموريني»، ومن و«صيدا» و«صور» و«موان» «أدوم» من وافدين «أورشليم»
(راجع الغاشمة نرص» «نبوخد حكومة عىل «صدقيا» مع التآمر أساسه حلف عقد يف
نحو متجًها كان وقتئذ العام الشعور أن والواقع إلخ)، … ٢ سطر ٢٧ اإلصحاح أرميا
يكن لم نرص» «نبوخد صنيعة كان الذي نفسه «صدقيا» أن لدرجة وقوة بحماس «مرص»
عىل يرصون ديني إصالح كل وجه يف يقفون الذين األنبياء وكان صده، استطاعته يف
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بقوا الذين أولئك وكان وقتيٍّا، حادثًا إال يكن لم وخضوعها بالدهم هزيمة أن يف اعتقادهم
،٩ سطر ٢٧ اإلصحاح (أرميا التوراة يف جاء ما وقت كل يف يرددون «أورشليم» يف منهم

:(١٦

الذين وسحرتكم وعائفيكم، وحامليكم وعرافيكم ألنبيائكم أنتم تسمعوا فال
من رسيًعا سرتد الرب بيت آنية ها … بابل ملك تخدموا ال قائلني: يكلمونكم

بابل.

جدوى، دون ولكن تأثريه، حدة ويكرسمن هذا، قولهم يحارب أن «أرميا» حاول وقد
بازدياد عليه غضبهم استشاط النبي قول إىل اإلصغاء من بدًال القوم أن النتيجة كانت بل
عىل يوم كل يحرق البخور وكان السابقة، خطاياهم أحضان يف بأنفسهم وألقوا مستمر،
«تاموز» عىل النواح كان كما «بعل»، اإلله رشف عىل الشوارع أركان ويف املنازل، أسطح

:(١٥ ،١٤ الثامن اإلصحاح حزقيال (راجع بعيده االحتفال عند السماء عنان يشق

نسوة هنا وإذا الشمال، جهة من الذي الرب بيت باب مدخل إىل بي فجاء
تنظر تعود بعد آدم ابن يا هذا أرأيت يل: فقال «تاموز»، عىل يبكني جالسات

هذه». من أعظم رجاسات

اإلصحاح أرميا (راجع أصنامهم، ومعهم مختونني غري كهنة يغزوه املعبد وكان هذا
«مولوخ» لكهنة امللك وسمح (١٦ ،٧–١٣ من األسطر ٨ اإلصحاح حزقيال ،٣٤ سطر ٣٢
اإلصحاح حزقيال ،٣٥ سطر ٣٢ اإلصحاح (أرميا هنوم» «ابن وادي يف املرتفعات يبنوا أن
جانب كل من أحيطوا قد كانوا الذين اليهود أما ،(٣٧ سطر ٢٣ اإلصحاح ،٣١ سطر ١٦
بيت يف الذين إخوانهم عن خطورة تقل ال حالتهم كانت فقد األوثان، عبدة من بأقوام
عبدوا قد آخرين أن حني يف (٢١ –٣٢ :٢٩ (أرميا آبائهم إله بعضهم أنكر فقد املقدس،
حزن يف فعًال يتقبلوا لم الذين هؤالء وكان ،(١–٨ :١٤ (حزقيال ا رسٍّ املختارة أصنامهم
و«صدقيا» «اهاب» أمثال رسيًعا انتقاًما وعدوهم الذين لألنبياء يصغون وكانوا دينهم عىل
نشأ كاهن وهو واحد رجل بينهم وكان ،Shemaiah Maasiahو«شماياه» «ماسياه» وابن
«يوزى» بن «حزقيال» بذلك وأعني اإلصالح، بآراء نفسه وأرشبت املعبد، يف صباه منذ
عليه التشويش عن أعرضوا قد كانوا هم إذا موقفهم، تقدير إىل كلماته قادتهم الذي
حوله جمع بل علنًا، التكلم عن أحجم تهديداتهم أزعجه ملا أنه والواقع به. والسخرية
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عليه السيد روح األمر بادئ يف ظهرت حيث أبيب»، «تل يف بيته يف أتباعه من قليلة فئة
من العدد القليلة الطائفة وهذه .(١-٢ :١ (حزقيال ٥٩٢ق.م عام حوايل يف حرضتهم يف
واملجادالت الدينية املشاحنات صدى وكان بوطنهم، دائم اتصال عىل أفرادها كان املنفيني
إليهم تحمل العاملية السياسية الحوادث بسبب املختلفة؛ األحزاب بني تحدث كانت التي
كانوا الذين امللك رسل بوساطة أو السائحني، والكتاب التجار بوساطة بابل إىل الحال يف

.(٣ :٢٩ أرميا (راجع بابل إىل الرضائب حاملني بانتظام يرسلون
وأن الوقوع، وشيكة خطرية حوادث هناك كانت أنه ٥٩٠ق.م عام حوايل علموا وقد
تحت مكانتها ستأخذ وأنها حان، قد أخريًا جراحها من يهوذا فيه ستشفى الذي الوقت
و«عمون» «مواب» ملوك أن والواقع «يهوه». لها قدرها قد كان التي املكانة وهي الشمس،
الخطط عىل اتفقوا حيث «أورشليم»، إىل رسًال أرسلوا قد و«صيدا» و«صور» و«أدوم»
عن بتحريض ذلك كان وربما «كلديا»، بالد عىل فتنة نار إلشعال اتباعها يجب التي
الحزب نفوس يف الشجاعة عليه عزموا ما تقرير أحيا وقد .(١-٢ :٢٧ (أرميا مرص عاهل
السار الخرب معلنًا املدينة شوارع «عزور» بن «حننيا» اخرتق وقد وأنبيائهم. الوطني
كرست قد قائًال: إرسائيل إله جنود رب تكلم «هكذا :(٢٨ ،٢٧ اإلصحاح (أرميا للجميع
أخذها التي الرب بيت آنية كل الوضع هذا إىل أرد الزمان. من سنتني يف بابل ملك نري
قد كان «أرميا» ولكن بابل.» إىل بها وذهب املوضع هذا من بابل ملك نرص»، «نبوخد
يحنوا لم إذا إلهي بعقاب إياهم مهدًدا املتحالفني لألمراء وأرسلها الخشب من أنياًرا صنع
الشوارع يف واستعرضنفسه رقبته عىل نريًا النبي حمل وقد نرص»، «نبوخد للملك رقابهم
شعبه يبقى أن أراد التي العبودية رمز بمثابة وذلك نريه حامل وهو املناسبات، كل يف
وكرسه، عنقه عن النري وخلع صدفة «حننيا» قابله وقد الروحية. ملصلحتهم وذلك فيها
من سنتني يف بابل ملك نرص» «نبوخد نري كرس هكذا الرب، قال «هكذا قائًال: وصاح
ظهر التايل اليوم يف ولكن املارين، ضحك ذلك أثار وقد الشعوب.» كل عنق عن الزمان
«نبوخد ليخدموا الشعوب؛ هؤالء كل عنق عىل «يهوه» وضعه قد حديد من بنري «أرميا»
املنفيني عند أمل أي عىل يقيض أن يف منه رغبة فإنه ذلك عن وفضًال بابل، ملك نرص»
تسمعوا وال وعرافوكم، وسطكم يف الذين أنبياؤكم تغشكم ال لهم: كتب رسيع خالص يف
يقول أرسلهم لم وأنا بالكذب باسمي لكم يتنبئون إنما ألنهم تحلمونها؛ التي ألحالمكم
تلك يف حال أية عىل بنصيبهم يرضوا أن عىل النبي حثهم وقد .(٨-٩ :٢٩ (أرميا الرب
«يهوه» فيه يرىض الذي الوقت يأتي أن إىل وحدتها، األمة تحفظ أن يمكن حتى اآلونة
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خذوا ،(٦) ثمرها وكلوا جنات واغرسوا واسكنوا بيوتًا ابنوا لهم: يقول ولذلك لهم؛ إلعادتها
وبنات، بنني فيلدن لرجال بناتكم وأعطوا نساء لبنيكم وخذوا وبنات، بنني ولدوا نساء
الرب؛ إىل ألجلها وصلوا إليها سبيتكم التي املدينة سالم واطلبوا تقلوا وال هناك وأكثروا
عندما «فلسطني» يف األحوال كانت هكذا ،(٥–٧ :٢٩ (أرميا سالم لكم يكون بسالمها ألنه
للشهرة نفسه تتوق طموًحا شابٍّا وكان «إبريز». ابنه مكانه وتوىل الثاني»، «بسمتيك تويف
منه رغبة قبل من أسالفه امتشقه الذي الحسام المتشاق مشتاًقا وكان الحربي، واملجد
وقد بالده، حدود عىل يطمنئ حتى منها البابليني وطرد «فلسطني»، بالد عىل السيطرة يف
«أورشليم» إىل رسله أرسل ذلك أجل ومن «يهوذا»، بالد يف له السانحة الفرصة هذه انتهز
صعوبة يجد لم ولذلك أشده؛ بلغ قد بابل عىل الشعب هياج فيها كان التي اللحظة يف
وقد وأوهام، شكوك من صدره يف يختلج كان ما عىل والتغلب «صدقيا»، إغراء يف كبرية
محادثات يف اشرتكت قد كانت التي وهي و«فلسطني»، و«موان» «آدوم» من كل كانت
ولم ببابل، عالقاتها قطع ورفضت عزمها، يف األخرية اللحظة يف ترددت قد الثائر الحزب
بنفس مرص مع تحالفوا ولذلك و«صور»؛ العاموريون إال الثورة لحزب والئه عىل يبَق
أعداء ثالثة مقاومة من بد ال أنه نرص» «نبوخد رأى وملا «يهوذا». مع عملت التي الرشوط
استطاع حسن موقف يف نفيه مكان وضعه الذي «حزقيال» أما أوًال. يهاجم أيها يف حار
ألن التوراة: تقول كما الطرق مفرتق يف وهو لنا أظهره فقد األمور، مجريات معرفة منه
سأل السهام صقل عرافة: ليعرف الطريقني رأس عىل الطريق أم عىل وقف قد بابل ملك

.(٢١ :٢١ حزقيال (راجع الكبد إىل نظر بالرتاقيم
إىل أمان يف بوساطتها يدخلوا أن للمرصيني يمكن قنطرة تعد «يهوذا» بالد وكانت
أن أمكنه وصولهم، قبل عليها يستويل أن نرص» «نبوخد للملك أمكن وإذا «سوريا»،
يف «عمون» وهي سويٍّا تتجمع أن يمكنها فال منفصلة، أجزاء ثالثة التحالف شمل يشتت
خليجه خلف والفرعون البحر، ساحل عىل و«صيدا» و«صور» الرشق جهة من الصحراء
مدينة عند وسط موقع يف بجنوده بابل ملك عسكر ذلك أجل ومن الغربي، الجنوب يف
العمليات سري عىل يرشف أن إمكانه يف كان ثم ومن «األرنت»، نهر عىل الواقعة «ربلة»
احتياطية جنود من لديه بما يرسع أن استطاعته يف ويكون األعداء، بها يقوم التي الحربية
فيلَقْي أرسل ذلك أتم أن وبعد الحسبان. يف يكن لم حادث وقوع حالة يف املهدد املكان إىل
تارًكا الحصون عىل واستوىل لبنان، جبال أحدهما فاخرتق الرئيسيني، عدويه عىل جيشه
ملحارصة الشاطئ عىل جنوبًا متجًها «بريا»، وادي صخور عىل النتصاراته سجًال وراءه

«صور».
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القرى أحرقت طاحنة حرب نار وأصاله «صدقيا» عىل حمل فإنه اآلخر الفيلق أما
للفلسطينيني فريسة أصبحت قد الزراعية املراكز أن ذلك إىل يضاف املدن، وهدمت
جدران أمام بجيشه يظهر ولم و«ازكاه»، «الكش» حصني حارص كما واألدوميني،
عندما الخناق عليها ضيق قد «أورشليم» وكانت أقاليمها، رضب أن بعد إال «أورشليم»
إليه لجأ وقد «غزة»، من يقرتب كان «إبريز» الفرعون أن «للكدانيني» األخبار وصلت
النجدة أتت حتى زمن طويل يمض ولم املساعدة، يد إليه ليمد محنته يف «صدقيا»
خيًال ليعطوه مرص إىل رسله بإرساله عليه «فتمرد :(١٥ :١٧ حزقيال (راجع املوعودة
رفع وعندئذ ويفلت.» عهًدا ينقض أو هذا فاعل يفلت هل ينجح فهل كثريين، وشعبًا
املنقض العدو إعاقة ذلك من قصدهم وكان أورشليم، عن الحال يف الحصار الكلدانيون
وأخذوا الهزيمة، بهم سيلحقون الكلدانيني أن عىل املوايل الحزب اتكل ذلك وعند عليهم،
يف أمل لديه يكن لم «أرميا» فإن حال أية وعىل الرش، أنبياء عىل لعناتهم جام يصبون
جيش «وخرج :(٥–١٠ :٣٧ اإلصحاح (أرميا التوراة تقول ذلك ويف نهائي. نرص إحراز
عن صعدوا بخربهم «أورشليم» املحارصون «الكلدانيون» سمع فلما مرص، من فرعون
إله الرب قال هكذا (٧) قائلة النبي «أرميا» إىل الرب كلمة فصارت (٦) «أورشليم»
فرعون جيش إن ها لتستشريوني. إيل أرسلكم الذي «يهوذا»، مللك تقولون هكذا إرسائيل
هذه ويحاربون الكلدانيون ويرجع مرص(٨) إىل أرضه إىل يرجع ملساعدتكم إليكم الخارج
إن قائلني أنفسكم تخدعوا ال الرب. قال هكذا (٩) بالنار ويحرقونها ويأخذونها املدينة،
الكلدانيني جيش كل رضبتم وإن ألنكم (١٠) يذهبون ال ألنهم عنا؛ سيذهبون الكلدانيني
خيمته، يف واحد كل يقومون فإنهم طعنوا قد رجال منهم وبقي يحاربونكم، الذين
قد أنه غري لدينا، معروف غري بالفعل حدث ما أن عىل بالنار.» املدينة هذه ويحرقون
عىل جاء ما حسب عىل وذلك هزم ولكنه عدوه، محاربة قبل «إبريز» أن رواية يف جاء
.(Josephus, Jewish Antiquities X, 7 § 3 (راجع «جوسيفس» اليهودي املؤرخ لسان
حسب وعىل الذكر، السالف «أرميا» النبي كالم من ذلك استنبط قد املؤرخ هذا أن والظاهر
من يفهم ما وهذا مرص إىل بكربياء وعاد موقعه، يف عدوه منازلة عن امتنع أخرى رواية

«أرميا». كالم منطوق
معركة، نشوب أو هزيمة إىل «أرميا» كالم يف إشارة أية نجد ال فإنا حال أية وعىل
وإنه «فنيقيا»، ساحل عىل نجاًحا أحرز قد البحري أسطوله أن نجد أخرى جهة من ولكن
والتدبر، بالحذر إليه أوحى قد الكلدانيني معسكر منظر أن نصدق أن علينا اليسري ملن
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وهو العظيم جيشه بفقدان ويخاطر البحرية، حملته نتائج يضيع أن قبل مليٍّا يفكر وأن
بسالمته مبارش دخل لها يكن لم معركة يف آنذاك مرص تملكه كانت الذي الوحيد الجيش

بالده. بسالمة أو هو
صاحب عدو مطاردة يف متحمًسا يكن لم جانبه من فإنه نرص»، «نبوخد امللك أما
إىل ورجع «إبريز»، منازلة تجنب يف حظ صاحب نفسه عد بل جبار، وعتاد عظيمة عدة
إمدادات أية املدينة هذه إىل تصل تكن لم وملا ملحارصتها. «أورشليم» جدران أمام مكانه
اشتداد يف سببًا املدينة أهل مقاومة كانت وقد قصري، زمن مسألة إال يكن لم سقوطها فإن
باسلة، بشجاعة عنها الدفاع يف استمروا قد اليهود فإن حال أية وعىل املحارصين. حنق
فيها «إبريز» حول التي الفرتة ويف بينهم. يدب الطائش الخالف كان نفسه الوقت يف ولكن
وهي «بنيامني»، إىل وااللتجاء «أورشليم» من للهرب «أرميا» سعى املدينة عن الحصار
العظمى، بالخيانة متهًما املدينة بوابة عند قبضعليه ولكنه إليها، ينتمي كان التي القبيلة
أن بقوله آمن الذي امللك يجرس ولم السجن، غياهب يف به وألقي مربًحا رضبًا فرضب
واحد برغيف له وسمح سجنًا، استعملت التي القرص ردهة يف حبس قد وكان أرسه، يفك
مقدور يف عام مكان بمثابة الردهة وكانت هذا .(١١–٢١ :٣٧ (أرميا يوم كل له طعاًما
عن النبي هذا ينفك لم املكان هذا يف وحتى للمساجني، يتحدث فيها يدخل أن وافد كل
يموت املدينة هذه يف يقيم الذي الرب قال «هكذا ويقول:2 التوبة عىل الناس وحث الوعظ،
غنيمة نفسه له وتكون يحيا فإنه الكلدانيني إىل يخرج الذي أما والوباء، والجوع بالسيف
فقال ،(٤) فيأخذها بابل ملك جيش ليد دفًعا ستدفع املدينة هذه الرب: قال هكذا فيحيا
هذه يف الباقني الحرب رجال أيادي يضعف بذلك ألنه الرجل؛ هذا ليقتل للملك: الرؤساء
السالم يطلب ال الرجل هذا ألن الكالم؛ هذا بمثل يكلمهم إذ الشعب كل وأيادي املدينة
عليكم يقدر ال امللك ألن بيدكم؛ هو ها «صدقيا»: امللك فقال ،(٥) الرش بل الشعب لهذا
بيت من خيص بتغايض نجا ولكنه موحل، جب يف به ألقوا ملتهميه أُعطي وملا يشء.» يف
فأرسل قبل، ذي من أكثر ووعيده تهديداته يف االستمرار يف أخذ ذلك من الرغم وعىل امللك،
(راجع التهديدات من أكثر يشء عىل منه يحصل لم ولكنه النصيحة، وسأله ا رسٍّ امللك إليه

.(٣٨ أرميا

.٢–٥ سطر ٣٨ اإلصحاح أرميا 2
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املدينة هذه تحرق وال نفسك، تحيا بابل ملك رؤساء إىل خروًجا تخرج كنت إن فقال:
املدينة هذه تدفع بابل ملك رؤساء إىل تخرج ال كنت إن ولكن وبيتك، أنت تحيا بل بالنار

.(٣٨ (أرميا يدهم من تفلت ال وأنت بالنار، فيحرقونها الكلدانيني ليد
يف ذهب ولكنه نصيحته، اتباع من أكثر يف يرغب يكن لم «صدقيا» أن والواقع
تكن ولم املقاومة، عن يتخىل أن مقدوره يف يكن لم أنه لدرجة الكلدانيني ملقاومة أعماله
زاد بل بؤس من تجلبه وما الحرب، ويالت عىل قارصة بالسكان حلت التي املصائب
وعىل تتزحزح. لم املحارصين عزيمة فإن ذلك ومع الجوع، وفظائع األمراض بلة الطني
،٢ :٣٨ (أرميا للعدو التسليم كلمة سماع يقبلوا لم األهايل فإن الخبز، قلة من الرغم
عام ونصف عام بعد وأخريًا .(٣ سطر :٢٥  اإلصحاح الثاني امللوك كتاب ٢٤–٢٧؛ ،٩
عرشة، الحادية السنة يف املدينة من جزء سلم مريرة آالم يف بشجاعة املحارصون تحملها
املنجنيق، ورضبات هجمات أمام «صدقيا» امللك حكم من الرابع اليوم عرش الحادي الشهر
ما «صدقيا» جمع وعندئذ املدينة. أسوار يف عمل الذي النقب من الكلدي الجيش ودخل
قلب يف طريق شق املمكن من كان إذا لريى لالستشارة مجلًسا وعقد جنود من له بقي
البوابة من ليًال «صدقيا» فعًال هرب وقد األردن». «نهر وراء ما إىل والتوجه العدو، حشود
«ربلة»، إىل وحمل «يريحة» من بالقرب أسريًا أخذ أنه غري «سبلوام»، بركة إىل املقابلة
دائرة كانت التي الحربية األعمال نتيجة الصرب بفارغ ينتظر نرص» «نبوخد كان حيث

«أورشليم». حول
آثارهم عىل ممثلة نراها التي بالطريقة أرساهم تعذيب معتادين الكلدانيون كان وقد
ألسنة وقطع أحياء العصاة جلود وسلخ الخوازيق عىل القعود وبخاصة «نينوه»، يف
قد صربه كان الذي نرص» «نبوخد أن بصددها نحن التي الحالة يف ونشاهد الرؤساء.
األمراء. أوالد كل مصري كان وكذلك والدهم، من مرأى عىل «صدقيا» أوالد بذبح يأمر نفد
مدينة أما واألغالل. السالسل يف «بابل» إىل أرسله نفسه «صدقيا» عيني نور أطفأ أن وبعد
ضباطه، عظماء أحد «نبوزاردان» إىل سلمها فقد وصرب، بعناد قاومته التي «أورشليم»
كل من املعبد جرد ثم ومن شامًال. إحراًقا وإحراقها بهدمها األوامر كذلك إليه وأصدر
والزينات العمد أما جدرانه، تغطي كانت التي الحيل وبخاصة جميلة، زينة من فيه ما
كلديا. إىل حقائب يف قطعها وحملت كرست فإنها «سليمان»، عهد من بقيت التي النحاسية
الكهنة وكذلك الحامية من الحياة قيد عىل بقي ما أما الجبل. أعىل من باملباني أُلقي وكذلك
يف الوفيات عدد ولكن املنفى، إىل سيقوا جميًعا فإنهم العالية، الطبقات وأعضاء والكتاب
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٨٣٢ من أكثر يتعدى يكن لم املنفى إىل أرسل ما أن لدرجة ا جدٍّ عظيًما كان الحصار أثناء
حقول بينهم وقسمت املدينة، ضواحي يف يبقوا أن السكان لبعضفقراء سمح وقد نسمة.
:٥٢ أرميا ،٤ –٢١ :٢٥ اإلصحاح الثاني امللوك كتاب األرض(راجع من نفوا الذين وكروم
عليهم «فأصعد :(١٧ –٢٠ :٣٦ الثاني األيام أخبار كتاب ،٢ –٩ :٣٩ أرميا ،٢٩ ،٦-٢٧
عذراء أو فتى عىل يشفق ولم مقدسهم. بيت يف بالسيف مختاريهم فقتل الكلدانيني ملك
والصغرية، الكبرية هللا بيت آنية وجمع (١٨) ليده الجميع دفع بل أشيب، أو شيخ عىل وال
بيت وأحرقوا (١٩) بابل إىل جميًعا بها أتى ورؤسائه امللك وخزائن الرب بيت وخزائن
الثمينة آنيتها جميع وأهلكوا بالنار، قصورها جميع وأحرقوا «أورشليم» سور وهدموا هللا
مملكة ملكت أن إىل عبيًدا ولبنيه له فكانوا بابل، إىل السيف من بقوا الذين وسبى (٢٠)

فارس.»
بن «جدليا يد يف حكومتها تركوا تماًما «أورشليم» عىل الكلدانيون أتى أن وبعد
،(٥–٧ :٤٠ أرميا ،٢٢ :٢٥ الثاني امللوك كتاب (راجع «أرميا» صاحب وهو أخيفام»،
األمة من الباقية البقية جمع عىل عمل حيث «املصفاة» يف حكمه مقر «جدليا» واتخذ
و«بني «مواب» من إليه يفدون الحرب ويالت من الفارون أخذ وقد حوله، اليهودية
يهودية إمارة تتألف أخذت ذلك أثر عىل أنه عىل األحوال شواهد وتدل و«أدوم». عمون»
نفوذه أن غري األمني، ناصحها هو «أرميا» النبي وكان أبيدت. التي اململكة تلك بقايا من
وتتوجع تتألم تزال ال كانت التي الثائرة النفوس تلك بني انسجاًما يخلق أن يستطع لم
:٢٥ امللوك كتاب (راجع دًما تنزف جروحها تزال ال وكانت مصائب، من بها حل مما
البالد أنحاء يف يجولون كانوا الذين الجنود ضباط أن والواقع ،(٥–٧ :٤١ أرميا ،٢٢
قام بل «جدليا»، ركاب يف يعملوا أن حال أية عىل رفضوا قد «أورشليم» سقوط بعد
فاريح» بن «يوحنان ولكن وقتله، املالكة األرسة من وهو «إسماعيل» يدعى منهم واحد
امللوك (كتاب «عمون» بني عند والتجأ وحيًدا، الهرب إىل واضطره «جيعون» يف هاجمه
أن هذه العنف أعمال جراء من كان وقد .(١–١٥ :٤١ ،٧-١٦ :٤١ أرميا ،٢٣–٢٥ :٢٥
االنتقام يخاف «يوحنان» كان ففد يقظة، بعني األمور هذه إىل ينظرون الكلدانيون أخذ
كتاب (راجع القوم من األعظم والسواد و«ياروخ» «أرميا» معه مصطحبًا مرص إىل وفر

.(١–٧ :٤٣ أرميا ،١٦–١٨ :٤١ أرميا ،٢٦ :٢٥ الثاني امللوك
مستعمراته من بالقرب بعضقرى لهم وخصص بالالجئني «إبريز» امللك رحب وقد
حتى املجاورة املقاطعات يف انترشوا ثم ومن الحالية)، (أدفينا «دافني» يف الحربية
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هذه كل ومع .(١ :٤٤ اإلصحاح أرميا (راجع القبيل الوجه وحتى و«منف» «املجدل»
يف بابل ملك أخذ كما كفاحها يف استمرت بل انتهت، قد إرسائيل آالم تكن لم املصائب
«صور»، يقهر أن استطاعته يف يكن لم أنه غري ألورشليم، خالًفا عليه الخارجة البالد قهر
عام ففي آبائه، عن ورثه الذي «إبريز» أسطول قوة إىل سببه يرجع ذلك أن الجائز ومن
الذي السبب نعلم وال «صور»، إىل بجيشه يتجه أن إىل نرص» «نبوخد اضطر ٥٨٥ق.م
أحرزه ما إىل يرجع ذلك يف السبب أن بد وال نرص»، «نبوخد وجه يف ثورة قامت أجله من
الحصار ضاربني سنة عرشة ثالث البابليون مكث وقد انتصارات. من املرصي األسطول
أسطول أن عىل األحوال شواهد وتدل الجزائرية، «صور» مدينة أمام (٥٨٥–٥٧٣ق.م)
بأن األمر انتهى وقد املدينة، هذه عىل لالستيالء الكافية السفن لديه يكن لم نرص» «نبوخد
بسيادة لبابل تعرتف أن بد ال كان ذلك مع ولكن بذاتها. مستقلة مملكة «صور» بقيت
بقيت ولقد الثالث». «اتبعل ملكها يد عىل التسليم إىل املدينة اضطرت عندما وذلك اسمية،
نرى ولذلك يقًظا؛ الناحية هذه من «إبريز» وكان متحرجة، و«بابل» «مرص» بني العالقة
التدخل فرصة له الحت االسمى «بابل» لسلطان وخضعت «صور» سلمت أن بعد أنه
مدة طيلة جسيمة أرضار أصابته قد الفنيقي األسطول أن ذلك وتفسري الرشق. أمور يف
كان الذي «إبريز» أسطول أصبح وبذلك «صور»، عىل «بابل» فرضته الذي الحصار،
ذلك وعىل يضارع، ال البحرية يف العريقة «اليونان» بالد من بحارة يد عىل نظم قد وقتئذ
«نبوخد امللك وجهه يف وقف وقد مبارشة. «فنيقيا» ساحل بالد مهاجمة يف لحظة يتأخر لم
وبخاصة حديثًا، له خضعوا قد وكانوا «صور»، أهل متناول يف كان الذي باألسطول نرص»
جانب من تفرت أخذت قد و«مرص» «صور» بني كانت التي القوية العالقات أن نعلم عندما
«للهيالنيني»؛ عظيمة وحظوة كبرية، ميوًال أظهر قد الفرعون أن رأوا عندما «صور»، أهل

املرصي. الهجوم صد عىل املساعدة القبارصة أتباعهم إىل طلبوا قد نراهم ولذلك
األسطولني شمل شتت قد املرصي األسطول أن النتيجة كانت ذلك من الرغم وعىل
فقد األخرى الساحلية املدن أما والنهب. للسلب أباحها التي «صيدا» عىل واستوىل مًعا،
معبًدا فيها املرصيون الضباط أقام وقد مرصية، حامية واحتلتها خاطر طيب عن سلمت
كانت ما أن نرى وهكذا «حتحور». باإللهة املرصيون وحدها التي وهي املكان، هذا آللهة
عاًما عرش خمسة منذ الثاني»، «بسمتيك وامللك «نيكاو» امللك من كل نفس إليه تصبو
أن وذلك طويًال. انتصاره بثمرات يتمتع لم أنه غري «إبريز». الفرعون يد عىل تحقق قد
مع للتجارة مفتوحة مرص بالد أصبحت أن منذ «لوبيا»، بالد عىل يفدون كانوا اإلغريق
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اإلقالع هو «لوبيا» إىل طريق أسهل أن بحارتهم كشف قد وكان إيجة». «بحر سكان
«لوبيا»، هضبة ورءوس الجزيرة هذه بني البحر اخرتقوا ذلك وبعد «كريت»، إىل مبارشة
«رقوتيس» حتى وبسهولة برسعة حملهم الرشق نحو متجه قوي تيار صادفهم وهنا
(أي: «املرمريقي». الشاطئ امتداد عىل و«كانوب» الحالية) اإلسكندرية مكانها رقودة (أو
عام وحوايل البالد، هذه قيمة يقدرون كيف تعلموا السفرات تلك خالل ويف اللوبي)،
لهم جديد موطن عن للبحث طريقهم يف وهم Thera «ترا» من الدوديون نزل ٦٣١ق.م
،Platea «بالتا» يف صغرية صحراوية جزيرة يف «دلفى»، يف عليهم نزل وحي حسب عىل
املسمى قائدهم عرب حتى زمن طويل يمِض ولم حصينة. قوية مستعمرة أقاموا حيث
عىل Cyrene «سرييني» مدينة وأسس العالية الهضبة إىل ووصل اليابسة، إىل «باتوس»

غزيرة. عيون ترويه ا جدٍّ خصب إقليم أطراف
لهم كان الذين «اللوبيني»، قبائل من هم الجهات هذه سكان أن املعلوم ومن
ويحاربونها تارة، ملرص يخضعون فكانوا العهود، أقدم منذ باملرصيني وثيق اتصال
الجزء (راجع املوسوعة هذه من السالفة األجزاء يف ذلك عن تحدثنا كما أخرى تارة
وكانت العرا، مفكك اتحاًدا يؤلفون بصدده نحن الذي الوقت يف كانوا وقد السابع).
وكان .Cyrtes «سريتس» شواطئ حتى املرصية الحدود من الصحراء عرب تمتد بالدهم
التاسعة األرسة فراعنة أيام يف الحال كانت كما ملك، لقب يحمل وقتئذ االتحاد رئيس
وكان السابع). الجزء (راجع الثالث» و«رعمسيس «مرنبتاح» عهدي يف وبخاصة عرشة،
أفراد وأولها البحر، ساحل بمحاذاة يسكنون الذين أولئك تمدينًا القبائل هذه أعظم
شبه وكانوا ،Marea «ماريا» خلف استوطنوا الذين Adrymakhides «أدريماخيد» قبيلة
«جيليجامس» قبيلة ذلك بعد ويأتي الدلتا، سكان مع املستمر بتعاملهم وذلك متمرصين
أوفرودزياس» و«جزيرة Plynus بلينوس» «ميناء بني أهلها ويسكن ،Giligammes
اشتهر وقد ،Asbystes «أسبيستس» قبيلة ثانية يأتي هؤالء وخلف ،Aphrodisias
.Auscyises و«أوسيسس» cabales «كابالس» قبيلتا ثم وقيادتها، العربات بركوب أهلها
،Nassamones «ناسامونس» تدعى قبيلة يد يف وقتئذ الصحراء يف الداخلة الواحات وكانت
األخرية القبيلة اضطرت وقد «مكسيس»، اإلغريق يسميهم الذين وهم «املشوش» وقبيلة
يُدعى نهر عىل الغرب يف بعيًدا يقع إقليم إىل النيل من القريب موطنها عن ترحل أن
بني نارها تستعر التي الثورات من ثورة إىل ذلك يف السبب ويرجع .Triton «تريتون»
وعكفوا الحجر من بيوتًا ألنفسهم وبنوا دائمة، بصفة هناك استوطنوا وقد الصحراء، قبائل

األرض. زراعة عىل
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صبغ مثل القديمة، عاداتهم بعض عىل الجديد موطنهم يف يحافظون استمروا وقد
مرسلة تنزل كانت واحدة خصلة إال رءوسهم شعر وحلق القرمزي باللون أجسامهم
أهم يف حاميات أقاموا قد كانوا الفراعنة أن جانبنا من نعلم ونحن اليمنى. األذن عىل
عني بجوار أقيم قد املعابد هذه أحد وكان وغريه. «آمون» إللههم معابد وبنوا اللوحات
وكان عظيمة، شهرة أخذت وقد بارد، وماء دافئ ماء بالتوايل منها ينبثق جارية ماء
Herod. IV, 181; A. (راجع وصوب حدب كل من القوم إليها يحج قبلة «آمون» وحي
و«جيليجمس»، «اسبستس» قبيلتا هم باإلغريق اتصلوا لوبيني وأول ،(Z., 1877 P. 8
جراء من كان وقد بناتهم، من وزوجوهم بشفقة «اإلغريق» من الوافدين استقبلوا وقد
«أركسيالس ابنه عهد يف ثم «ماتوس»، ملكهم عهد يف أوًال نشأت أن الساللتني دم اختالط
من ناتًجا دخلهم من الرئييس الجزء كان وقد شجاعة، عاملة ساللة Arkisilas األول»
وكذلك عقاقري، أو بهار بمثابة يستعمل كان الذي 3،Silphium سلفيوم نبات يف التجارة
يجلسوا أن قدرهم من يحط مما أنه يعتقدون امللوك يكن ولم الصوفية، املصنوعات من
ازدياد جراء من كان وقد مخازنهم،4 يف حزمه وتخزين محصولهم، وزن عند بأنفسهم
التي الودية العالقات يف ثغرة وجود إىل أدى مما بينهم؛ املنازعات قامت أن مدينتهم ثروة
«أركسيالس ابن املحظوظ «باتوس» امللك أرسل وقد وجريانها. «لوبيا» بني اآلن حتى كانت
حسب عىل وذلك عظيم، عدد نداءه لبى وقد اإلغريق، بالد من مستعمرتني إلحضار األول»؛
نزع يف يرتدد لم الالزمة باألرض «باتوس» امللك يمدهم أن ألجل ولكن به؛ أوحى وحي
وضعوا أراضيهم منهم نزعت الذين هؤالء أن غري له، املوالني مواطنيه من أراٍض ملكية
يقوون ال جنوده أن امللك هذا رأى ملا ولكن «اديكران»، املسمى االتحاد كل أمام ظالمتهم
Herod. (راجع مرص«إبريز» فرعون مساعدة إىل بدوره لجأ اإلغريق، الجنود مقاومة عىل

.(IV 150–159; Busolt, Grieschische Geschichte Vol. 1 PP. 342349
ثروة عن سمعه ملا وبخاصة املساعدة، بهذه للقيام استعداد عىل «إبريز» كان وقد
لسان عىل إليه ترد ذلك عن األخبار كانت وقد هناك. مغانم من سيناله وما البالد هذه
العمل، بهذا القيام عىل له حافًزا كان «إبريز» رشه أن والواقع واإلغريق. أنفسهم اللوبيني
بالد إىل وطولها الطريق ووعورة اإلغريقي األسطول تفوق من يعلمه كان ما أن غري

.12 رقم وشكل ،11 رقم شكل انظر 3
.Flora of Ancient Egypt. Vol. III, P. 277 راجع 4
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بقبائل مسكونة بالًدا كانت أنها عن فضًال عزمه، عن يقعده كان تقريبًا صحراوية
فإنه أنفسهم، اللوبيني مساعدة عىل يعتمد أن يمكنه أنه علم ملا ولكنه ثائرة. متناحرة
يف سلطانه وطد قد كان يظهر ما عىل ولكنه الغزوة، هذه مخاطر كل تحمل يف يرتدد لم
وقد بعد، سنرى كما هناك، الباقية آثاره من ذلك عىل أدل وال أسالفه، من أكثر الواحات
الذين اإلغريق إخوانهم ملحاربة اإلغريق من جنود تستعمل أال فكره بثاقب «إبريز» رأى
وحدهم، املرصيني من احتياطيه من جيًشا ألف فإنه ولذلك «لوبيا»؛ بالد يحتلون كانوا
الجنود أن والواقع قوته. محتقرين بالعدو الظفر من تامة ثقة عىل وهم جنوده سار وقد
يف مخطئني كانوا بأنهم ملوكهم ليقنعوا السانحة؛ الفرصة بتلك فرحني كانوا املرصيني
الدائرة أن له يؤسف مما أنه غري الوطني. الجيش عن وتفضيلهم أجانب، استخدامهم
يشء. ال عن بقوتهم تفاخرهم كل أسفر وبذلك الحرب، هذه يف املرصي الجيش عىل دارت
«عني من القريبة «أراسا» عند معركة أول يف منكرة هزيمة هزموا قد املرصيني أن والواقع
التي نفسها لسرييني العالية الهضاب حيث للمكان مجاورة توجد التي ،Theste تستي»
تقهقره يف «إبريز» جيش أن بله الطني زاد ومما املنخفضة. «مرمريقا» بصخور تنتهي
ضئيل. عدد إال منه سامًلا الدلتا حدود إىل يصل لم إنه حتى كثريون، خلق منه هلك قد

كانت ثورة نار اندلعت أن الحسبان يف تكن لم التي الكارثة هذه جراء من كان وقد
وذلك األول». بسمتيك «امللك عهد إىل بأعراقها وترضب عدة، سنني منذ الخفاء يف تتكون
مؤقتًا أضعفت قد األجناد طائفة من «كوش» بالد إىل املرصية الفرق بعض هجرة أن
لهم قوة وال حول ال أنفسهم وجدوا قد األحزاب وهؤالء األجنبي، للنفوذ املعادية األحزاب
يفوقونهم الذين األجانب الجنود من لديه كان ما بفضل األول»، بسمتيك «امللك عهد يف
أنفسهم؛ يجهزون نفسه الوقت يف كانوا ولكنهم إلرادته خضعوا ولذلك ونظاًما؛ عدة
نظمت عندما الفرصة هذه وافتهم وقد الفرصة. تسنح عندما القمة يف مكانتهم ليحتلوا
من جنوده عىل الهبات يغدق كان الفرعون أن من الرغم وعىل الوطني، الجيش صفوف
يقيصشيئًا كان الذي التذمر أسباب بذلك يستأصل لم فإنه و«الكاالزيري»، «الهرموتبي»
أن عليه لكان رغبتهم تنفيذ أراد لو الفرعون أن عىل الفرعون، عن املشوش جنود فشيئًا
يرَض لم حال أية وعىل والحقد، الغرية سبب كانوا الذين األيونيني من حرسه جنود يرسح

الخطوة. هذه يخطوا أن يف أخالفه وال األول» «بسمتيك
وكذلك املرتزقني، لهؤالء الوطنيون الجنود يكنه كان الذي الكره أن عىل األحوال وتدل
يف أخذت قد يستخدمونهم كانوا الذين امللوك، أولئك عىل نفوسهم يف كانت التي الثورة
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علنًا. لتنفجر سببًا تجد أن إىل حاجة يف اآلن كانت وقد عهد، إىل عهد من بوحشيه االزدياد
عندما أنه وذلك «أراسا». هزيمة يف عنه يبحثون الذي السبب الوطنيني الجنود واتى وقد
ادعوا نفوسهم، يف مشتعلة الهزيمة ونار 5،Marea «ماريا» معسكر إىل الفارون وصل
فادعوا مزاعمهم، يف يشاطرهم من وجدوا وقد الخيانة، كانت سببها أن الحال بطبيعة
ميدان يف منهم يتخلص أن بقصد املرصيني الجنود «سرييني» إىل أرسل قد الفرعون أن
الجنود أولئك يثور أن ذلك بعد الصعب من يكن ولم له، والئهم يف يشك كان ألنه القتال؛
عىل الجنود فيها ثار مرة أول هذه تكن لم أنه عىل (Herod. IV, 161) الفرعون عىل عالنية
معسكرين كانوا الذين الجنود قام ذلك قبل الزمن من فرتة يف إذ عرشه، وهددوا «إبريز»
— مرتزقني وإغريق وآسيويني مرصيني من يتألفون كانوا الذين وهم — «الفنتني» يف
الذين األجناد نفس هم األجناد هؤالء أن املحتمل ومن أجورهم، دفع عدم بسبب بعصيان؛
ساروا «طيبة» إقليم خربوا أن وبعد «كوش». بالد يف الثاني» «بسمتيك جيش يف حاربوا
تمكنهم سفن عىل يستولوا أن مؤملني «شاشريت»، ميناء إىل الصحراء عرب طريقهم يف
حاكم «نسيحور» تمكن وقد ،Nabataea «نباتا» ميناء أو «أدوما» ميناء إىل الوصول من
عندما ولكنه الخالبة، بالوعود إياهم بوعده الثوار جماح كبح من األمر بادئ يف «الفنتني»
وحارصهم أمامه وساقهم جسارة، بكل هاجمهم بنجدات منه يقرتب «إبريز» امللك أن علم
تمثاًال هذا «نسيحور» لنا ترك وقد آخرهم. عن وذبحهم الفرعون، وجنود جنوده بني
التمثال هذا عىل جاء الذي املتن فهم من أول وكان العصيان. هذا قصة عليه دون لنفسه
Schaefer, Beitrage Zur Alter Geschiechte IV, 152– (راجع «شيفر» األثري هو
هذا عىل نقوش من جاء ما أن والواقع (163, Pls. I-II; & Br. A. R. IV § 989–995

العصيان. هذا عن «هردوت» كتاب يف جاء ما يؤكد التمثال
الصدد، هذا يف «هردوت» ذكره ما نورد ثم التمثال، هذا عىل جاء عما أوًال وسنتحدث
القصة أن الحق ويف لدينا. التي املعلومات به تسمح ما بقدر نتيجة نستخلص ذلك وبعد
أن وذلك حقيقتها، عىل األمر بادئ يف فهمت قد تكن لم «نسيحور» لنا ذكرها التي
عاتقه عىل أخذ وقد «الفنتني»، حامية قائد كان تمثاله نقوش يف جاء كما هذا «نسيحور»
العرص يف ساد الذي الديني الروح مع تمشيًا املحليني لآللهة خريية أعمال بعدة القيام
قبل من حدث كما — وعزموا ثاروا األجانب املرتزقني الجنود أن حدث وقد «الساوي».

.(Gauthier D. G. III P. 53-54 (راجع البحرية هذه يف جزيرة عىل مريوط بحرية إقليم يف بلدة 5
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«كوش»؛ بالد إىل يهاجروا أن عىل — «هردوت» ذكرهم الذين «األوتوموليني»، الجنود مع
إقناعهم يف «نسيحور» قبل من ذكرنا كما أفلح وقد حرت»، «شاس يدعى إقليًما ليقطنوا
ذلك. عىل عاقبهم الذي «إبريز» للفرعون سلمهم النهاية يف ولكنه عزمهم، عن بالعدول
قد الصالحة، باألعمال لهم يقوم كان الذين الآللهة أن اعتقد قد «نسيحور» كان وملا
األجانب الجنود من قوم بني فيها الوقوع شفا عىل كان التي الخطرية الورطة من أنجوه
باعث بمثابة بصدده نحن الذي تمثاله عىل الحادثة قصهذه من ا بدٍّ يَر لم فإنه الثائرين،
قاطًعا برهانًا لنا يقدم النص هذا أن نجد ثم ومن األول، الشالل آللهة الطيبة أعماله عىل
مرص جيش منها يتألف كان التي الحربية، القوات بني االستقرار عدم حالة عن معاًرصا
هنا، التمثال هذا نقوش رسد بعد وسنرى وقتئذ، «الساويون» امللوك عليه يعتمد كان الذي
إبريز امللك بخلع وانتهت خطرها، امتد الجنود بني أخرى عسكرية ثورة حدثت قد أنه

«نسيحور»: تمثال عىل جاء الذي النص وهاك نفسه.

وهي ا، جدٍّ عظيمة وظيفة يف جاللته نصبه والذي له، مماثل سيده، بمثابة …
ملك نائب يحكمها اإلمرباطورية عهد يف الجنوب بالد (كانت أوالده أكرب وظيفة
باب وحاكم العارش»)، الجزء ذلك عن «راجع امللك. أوالد أكرب األصل يف كان
البالد يف منه الخوف نرش وعندما عليه. تثور التي البالد ليصد الجنوبية األقاليم
الفوائد عن البحث يف يقظته تفرت لم والذي منه، خوًفا واديهم إىل فروا الجنوبية،
(حعع-أب-رع) «إبريز» البحري والوجه القبيل الوجه ملك من املكرم لسيده
هو به ينادى الذي واسمه «نسيحور» (واح-أب-رع) رع ابن عند املفضل
سيدة وضعته والذي «أوفرر»، وابن ممتاز) بسمتيك (قلب بسمتيك» «منخ-أب
اآللهة وخالق القوة رب يا يقول: املرحوم. حور) ت (تاش. «تسنتحور» البيت
أنعم إني «الفنتني»! إلهتا و«عنقت» «وساتت» الشالل سيد «خنوم» والناس!
ترغبون ما عمل يف الرتاخي من خلو وإني جمالكم، أمدح وإني بأسمائكم
روحي فليت أعمله. تصميم كل يف (روحكم) بحرضتكم قلبي أمأل وإني فيه،
الفضة من بأواٍن ببهاء معابدكم أمددت لقد بيتكم. يف أنجزته ما بسبب تذكر
وكذلك األرض، من بوقف (دخلهم) وقربانهم وأوز، وبط عديدة، وماشية
ا جدٍّ جميًال نبيذًا وأعطيت مدينتكم، يف حظائرها وأقمت اآلبدين أبد لحراستها
باالسم جديد من بنيتها التي مخازنكم يف وشهًدا وشعريًا الجنوبية، الواحة من
نساجني وعينت معبدكم. مصابيح إلشعال مضيئًا زيتًا ومنحت لجاللته، العظيم
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املقدس، وتاسوعه الفاخرة العظيم مالبساإلله خزانة ألجل وخادماتوغسالني؛
األرضني رب الكامل اإلله من بمرسوم أبديٍّا متينة معبده يف محالتهم وبنيت

أبديٍّا. العائش «إبريز»

الصالحة األعمال جزاء
أفواه يف اسمه بقي الذي «نسيحور»، وهو بيتكم تجميل قلبه يف كان من تذكروا
بعد تذكر روحي ودعوا بيتكم يف يبقى اسمي دعوا هذا. عىل مكافأة املواطنني

معبدكم. يف يفنى أن دون عليه يستمر واسمي يبقى تمثايل ودعوا حياتي،

«نسيحور» نجاة
واإلغريق اللوبيني)، (الرماة املرتزقة الجنود من سيئة، حالة من نجيتموني ألنكم
يف كان والذين … أن عىل قلوبهم يف صمموا الذين واألجانب واآلسيويني
خاف وقد كوش؟) بالد يف (مكان حرت» «شاس إىل يذهبوا أن ضمائرهم
بالربهان قلوبهم إىل الطمأنينة أعدت وقد فعلوه. الذي الرش بسبب جاللته
الذي املكان إىل أحرضتهم بل النوبة، بالد إىل بالذهاب لهم أسمح فلم ناصًحا،

العقاب. بهم جاللته أوقع وقد جاللته، فيه كان

الوراثي»، «األمري وهي «نسيحور» ألقاب عىل تحتوي جنازية صالة ذلك بعد يأتي
رتبته، يف العظيم وظيفته، يف العظيم املحبوب، الوحيد السمري امللك، خاتم وحامل والحاكم،

الجنوبية. األقاليم باب وحاكم القوم رأس عىل املوظف
لوحة لنا خلف بل «نسيحور»، لنا تركه الذي الوحيد األثر هو التمثال هذا يكن ولم
يف اآلن محفوظة وهي العهد، هذا يف واالجتماعية الدينية الحياة عن الضوء بعض تلقي
Kopenhagen, Glyptothek Ny Carlsbeng No. 795; A. Z. 72, «كوبنهاجن» متحف

.P. 40–52
واملعابد. لآللهة قدمها التي الهبات عىل املحس الربهان لنا وتقدم

العرص هذا من التي اللوحات كمعظم هي «كيس» األثري يقول كما اللوحة وهذه
مما الرغم عىل ترجمتها أوًال وسنحاول املعبد عىل حبست التي األوقاف، عىل متنها يحتوي

الرتجمة: وهاك نقوشها. من كبري جزء يف تهشيم من أصابها

جاللة عهد يف األول) (اليوم القبضان فصل من األول الشهر الرابعة السنة (١)
ى) (املسمَّ السيدتان والبحري، القبيل الوجه ملك القلب، الطيع (املسمى) حور
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يفرح والذي تينعان، األرضني يجعل الذي (املسمى) الذهبي حور السيف، رب
الكبش من املحبوب مخلًدا عاش (واح-أب-رع) (املسمى) رع ابن رع، قلب
مؤسسة قرية تمنح أن جاللته أمر (٢) العائش العظيم اإلله «منديس»، سيد
مقاطعة يف التي «نابوات» مركز يف الواقعة «لنسيحور»، «منديس» سيد الكبش
الفرعوني العهد يف مرصالجغرافية أقسام راجع العارشة. املقاطعة (وهي «ثبو»
أناسها، بكل دائرتها يف فدان) ٢

٣ = (األرورا أرورا وستمائة ألف ص٥–١٥)
يوميٍّا، (رمح) وأوزتني وقرية حقول من األخرى ممتلكاتها وكل قطعانها وكل
هذه من عليه يحصل الذي ودخلها (رست)، إوزة ٢٤٠ لها يضاف أن عىل
يوميٍّا النبيذ من واحد وهن سنويٍّا، الشعري من (خاخا) مكياًال ١٢ وهو القرية
التي «نسيحور»، حديقة يف ينمو الذي من الخارجة الواحة من يجلب الذي من
رب الكبش والده لإلله قربانًا يمنح) ذلك (كل الخارجة) الواحة (أي: هناك
أن أراد ألنه وذلك قبل؛ من له كان عما زيادة العائش العظيم اإلله «منديس»
أبد إىل العائش العظيم اإلله «منديس» سيد الكبش لوالده مقدسة قربات يعمل
و… يوميٍّا، نبيذ جرة … يوميٍّا ودن رغيف ٢٠٠ بمنح جاللته وأمر اآلبدين.
(؟) النيسء أيام من يوم كل يف (رمح) إوزة ذلك) عن (وفضًال (٩) أوزير لإلله
حامله عىل املعبد يف الذي «أوزير-حعبي» لإلله إلهية قربات لتكون … ٨ …
«منخ-أب-بسمتيك» الجميل اسمه الذي «نسيحور» الذي كل، من (…) (؟)

الحياة. يمنح فإنه ذلك وعىل هناك (تحرض) قربان بمثابة «أوفرر» ابن

تعليق (1-1)

العرص هذا يف يحمل وكان «أوفرر»، بن «نسيحور» هو األشياء لهذه الحقيقي الواقف إن
وهو البالط يف به ينادى آخر، اسًما القديمة الدولة إىل يرجع تقليد حسب عىل الساوي
الرسمي، االسم ال الجميل االسم هو العرص ذلك يف كان االسم وهذا «منخ-أب-بسمتيك»،
عىل ظهر وقد هذا، «نسيحور» أن من الرغم وعىل القديمة. الدولة يف الحال كانت كما
عىل التي والنقوش لنا، تركه آخر أثر من لدينا معروف فإنه ألقاب، بدون هذه لوحته
البالد عىل املرشف األكرب ابنه عينه قد «إبريز» امللك أن تشهد (A. 90) «اللوفر» تمثال
ولكن كوش»، صاحب امللك «ابن عليها يطلق كان التي القديمة الوظيفة وهي األجنبية،
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فيما عنها تحدثنا قد مدبرة ثورة قيام منع وبذلك «الفنتني»، بلدة اآلن حكمه مقر كان
سبق.

Schaefer, Klio IV (1904) Taf. 1-2; Cf. Pierret, Inscrip. Du Louvrel,)
.(P. 22; Maspero, A. Z. 22 P. 88

قام التي األعمال يف «نسيحور» نشاط عن النقوش هذه تتحدث ذلك عن وفضًال
بعض لنا يقدم وهذا و«عنقت»، و«ساتت» «خنوم» وبخاصة «الفنتني»، آلهة معبد يف بها
عهد يف كذلك كان أنه «كوبنهاجن» لوحة من نعلم الذي الوقف صاحب حياة مجال
«اللوفر» تمثال أن ويلحظ و«الواحات». «طيبة» إقليم يف ممتلكاتشاسعة صاحب «إبريز»
.(A. Z. 44 P. 44 (راجع لقب بأي يشفعه أن دون فقط «أوفرر» اسم ذكر قد 6(A. 90)
ظهر التي والحالة ا. جدٍّ نادًرا ظهر قد كان االسم هذا أن عىل األحوال شواهد وتدل
التي األلقاب بنفس «تورايف»، األثري مجموعة يف الجرانيت من تمثال عىل كانت فيها
صاحبه يحمل الذي التمثال هذا أن يف شك وال بصدده. نحن الذي «نسيحور» يحملها كان
سايس يف «أوزير» معبد يف منصوبًا كان أنه نفهم نقوشه من والذي «أوزير»، اإلله صورة
وكان «نسيحور» صاحب ويدعى القصري، الثاني» «بسمتيك امللك حكم إىل عهده يرجع
ذلك ومن النيل. فمي فتحات عىل املرشف لقب «تورايف» األثري رأي حسب عىل يحمل
شمايل يف أي البالد؛ حدود من اآلخر الطرف يف معينًا سبق فيما كان «نسيحور» أن نفهم
لقب ولدينا البالد. من الجنوبي الطرف يف معينًا «إبريز» عهد يف كان أنه حني يف مرص
إقليم يف الواقعة البحر أرايض حاكم وهو املتأخرة، العصور يف موظف يحمله ذلك يشبه
بيشء تسمى التي وهي موريس)، (بحرية فتحات رئيس بذلك ويعني (هوارة)، «الفيوم»
وهذا أيًضا، اللقب هذا يحمل كان «نسيحور» أن املحتمل ومن املحيط، بلفظة املبالغة من
كما اللقب وهذا (بهبيت)، «أزيوم» يف العظيم «تورايت» اإللهة نقوش يف يسمى التمثال
حامله أن ويحتمل «الساوي»، العرص يف موظف ألكرب يمنح كان بحق «تورايف» لنا أكد
الذين العظماء من يكن لم «نسيحور» أن نفهم سبق ومما للملك. املقربني أقرب ضمن كان
دائرة إقطاع إىل أصلهم يرجع مىض فيما كانوا الذين من أي إقطاعية؛ أرسة إىل ينتمون
والء عىل كانوا الذين الجدد العظماء هؤالء ضمن كان بل الروحية، «طيبة» إقليم إمارة

.Boreaux, Antiquités Egyptiennes, Guide Catalogue Sommaire 1, P. 192 راجع 6
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«رانكة» تناولهم الذين كاألفراد ذلك يف مثله وكان الجنوب من أصلهم وكان للملك، تام
األول». «بسمتيك رجال عظماء عن التحدث عند

الوجه من العارشة املقاطعة يف كالتي أرضوقف، فحصحالة أسايسعند أمر وهذا
حوايل يبلغ الذي القصري الثاني» «بسمتيك حكم ملدة بالنسبة «نسيحور» كان وإذا القبيل.
الرابعة السنة يف فإنه األول»، «بسمتيك عهد يف فعًال الجميل باسمه ُسمي قد سنوات ست
نحو تقدير أقل عىل بلغ قد كان بصددها نحن التي اللوحة تاريخ وهو «إبريز» عهد من
لقب يحمل وقتئذ كان ألنه وذلك ذلك؛ من أكثر ويحتمل خدمته، يف سنة وعرشين خمس
التاريخ يف األلقاب أعظم هي وهذه البحري، الوجه خاتم وحامل والحاكم الوراثي األمري
أساس وضع يف أخذ ذلك وعىل السن، يف متقدًما وقتئذ نجده ثم ومن القديم. املرصي

«منديس». بلدة وهو موطنه يف معبد أهم يف له صالحة ألعمال
نتيجته ستكون Maraea «ماريا» عند حدث الذي العصيان أن «إبريز» ظن وقد
ولذلك ترصفه؛ بحسن «نسيحور» قىضعليه الذي وهو هنا، عنه تحدثنا الذي كالعصيان
أرسة من كان أنه ويظهر األحوال. لتهدئة قواده أحد وهو «أمسيس» إليهم أرسل فإنه
لنا واضح غري األجناد هؤالء معسكر يف حدث ما أن عىل بعد. ذلك سنرشح كما كريمة
أصبحت حتى لها، الرواة لسان عىل شوه قد الحقيقية الحوادث مجرى ألن وذلك تماًما؛
يف وضيعني أبوين من ولد قد هذا «أمسيس» أن ُروي فقد األساطري. من أسطورة وكأنها
Herod. (راجع الحالية). «الصفة» قرية (وهي «سايس» مقربة عىل «سبيويف» تدعى قرية
املال يجمع كان كما والنساء، املائدة ومالذ بالرشاب مغرًما يقال كما كان وقد ،(II, 172
يف واالنغماس اللهو يف أوقاته يرصف دائًما فكان بالرسقة، وجريانه إخوانه من لنفسه
عنه ُروي وقد إخوانه. من يسخر اللسان سليَط الفضيلة عن بعيًدا كان وباالختصار اللذات
ونكتة اإلرشاق، دائمة بسمة من محياه عىل يبدو كان بما «إبريز» كسبحظوة قد أنه كذلك
تاًجا إياه باهدائه الفرعون ثقة كسب أخرى رواية ويف ،(Herod. II 179 (راجع حلوة
(Hillanicus of Lesbos, Frag. 151, in Muller-Didot. ميالده عيد يوم يف الزهر من

.Frag. Hist. Graec. Vol. 1 P. 66)
«باتارميس» يدعى كان التاج هذا «أمسيس» أعطاه الذي امللك أن يلحظ هنا أنه غري
كان عندما إنه لنا: فتقول القصة وتستمر «إبريز». لكلمة تحريًفا كان وربما ،Patarmis
ووضع «أمسيس»، خلف منهم واحد انزلق «إبريز» وجه يف قاموا الذين الثوار يف يخطب
أن إال ذلك عند املتفرجني يسع ولم املستدير، فرعون تاج رأسه عىل منه غفلة حني عىل
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وقبل إلرادتهم التاجخضع هذا قبول بعدم قليًال تظاهر أن وبعد عىلمرص، ملًكا به اعرتفوا
ضباطه أحد «إبريز» امللك أرسل «سايس» إىل األخبار هذه وصلت وعندما الرشف. هذا
عىل سيده عىل الخارج هذا إلحضار باألوامر مزوًدا Patarbemis «باتاربميس» املسمى
حل أهبة وعىل جهواده، صهوة ممتطيًا الرسول وصول وقت «أمسيس» وكان الحياة، قيد

السابق. سيده ملحاربة والذهاب معسكره
جوابه يحمل بأن كلفه الرسول يحملها كان التي بالرسالة «أمسيس» علم وعندما
بضعة يمنحه أن الفرعون ورجا للخضوع االستعدادات يعمل كان أنه وهو: لسيده،
الفرعون. أمام معه الخارجني املرصيني الرعايا كل يحرض أن خاللها يف يمكنه حتى أيام
أخذته الواقع الجواب هذا إليه وصل عندما «إبريز»، أن إلينا وصلت التي التقارير وتضيف
الذين القوم إن قيل: وقد أذنيه، وصلم «باتاربميس» أنف بجدع وأمر وحنق، غضب نوبة
ولكن «أمسيس»، جانب إىل وانضموا حوله، من انفضوا ذلك أجل من الغضب حمى أخذتهم
فيهم املرصيون أسيادهم وضعه قد كان ما عىل حافظوا قد حال أية عىل املرتزقني الجنود
مقابل مقاتل ألف ثالثني عىل يزيد ال كان عددهم أن من الرغم وعىل وإخالص. ثقة من
(كوم «مومنفس» مدينة عند بأس وقوة بعزم عليهم الهجوم انتظروا فإنهم بأرسه، شعب
مرص أقسام (راجع الحالية» «دمنهور من كيلومرتًا ثالثني حوايل تبعد التي الحصن)،
املرصي الجيش كان وقد ٥٦٩ق.م، عام حوايل ص٧٠) الفرعوني العهد يف الجغرافية
بعد هاربني وولوا أمامه فانهزموا و«اإلغريق»، «الكاريون» مقاومته عىل يقَو فلم ضخًما
«ديدور أن ويلحظ هذا .(Herod. 161, 162, 169 (راجع واحًدا يوًما استمرت معركة
(راجع نفسها «ماريا» بلدة يف الجيشني بني وقعت التي املوقعة مكان جعل قد الصقيل»
أسريًا، «إبريز» أخذ أن املوقعة هذه نتائج من كان وقد 7(Diodorus Siculus, I, 68
مظاهر يحمل بقي أنه عىل األحوال شواهد تدل بل حسنة، معاملة «أمسيس» عامله وقد

.(Diod. I, 68 (راجع التالية بالصورة «إبريز» عهد الصقيل» «ديدور علينا قص وقد 7

بجيش بحملة وقام سنة. وعرشين اثنتني ملدة ملًكا إبريز كان أجيال بأربعة بسمتيك عهد وبعد
الفنيقية املدن يف الرعب بث وبذلك صيدا، عىل بالهجوم فاستوىل وفنيقيا، فريمي عىل قوي وبحري بري
بغنائم مرص إىل وعاد عظيمة، بحرية موقعة يف والقربصيني الفنيقيني وهزم أخضعها. إنه حتى األخرى،
عادت منها األعظم الجزء فقد وعندما وبرقة، سريني عىل كبرية وطنية برية قوة أرسل ذلك وبعد كثرية
حكمه يكون حتى هالكهم بقصد الحملة دبر قد بأنه شعروا ألنهم وذلك منه؛ نافرة الباقية البقية
مربًزا وكان أمسيس، يدعى ملفاوضتهم امللك أرسله الذي الرجل وكان سالمة، أكثر املرصيني سائر عىل
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«سايس» سكان ولكن امللك، يف «أمسيس» مع اشرتك أخرى بعبارة أو ملدة امللكية العظمة
فشنقه منه، لينتقموا إليهم يسلمه أن إىل «أمسيس» اضطر مما إعدامه، طلب يف ألحوا
ومعبد امللكي القرص بني مهيب باحتفال دفن يقال كما فإنه ذلك ومع الهائج، الشعب
أصبح ذلك وبعد بفخار. أسالفه فيه ثوى الذي املكان من مقربة عىل أي «نيت»؛ اإللهة
الكتاب لنا تركه فيما إلينا ورد ما ملخص هذا ملرص. املفرد الحاكم املغتصب «أمسيس»
يف وبخاصة عليها، عثر التي األثرية النقوش يف جاء ما مع تماًما يتفق ال أنه غري اإلغريق،

«الفنتني». لوحة

الفنتني لوحة (2)

يظهر ما عىل وثيقة أهم تعد فإنها مشوهة، إلينا وصلت أنها من الرغم عىل اللوحة وهذه
طولها ويبلغ الوردي، الجرانيت من وهي الساوي. العهد من اآلن حتى أيدينا يف وقعت
الذي القرص باب أسكفة من جزءًا مستعملة وجدت وقد مرت، ٠٫٩٥ وعرضها مرت ١٫٧٥
وقد املرصي. بامُلتَْحف اآلن وهي األزبكية»، «جنينة من بالقرب «كليرب» القائد يسكنه كان
اللوحة هذه أن له يؤسف ومما ،(Rec. Trav. XXII 2, 3) «داريس» األثري أوًال نرشها
تقريبًا. سليمًة أسطًرا فيها يصادف يكاد ال اإلنسان إن حتى عظيمة، بدرجة تآكلت قد
غالبيتها يف تكون تكاد اللوحة لهذه «داريس» أوردها التي الرتجمة أن هنا النظر ويلفت
وأخريًا النقش، من بقي ما ترجم ثم أوًال، يلخصها أن «برستد» األستاذ حاول وقد تخمينًا،

«برستد». أورده عما يخرج ال لها ملخًصا «كنيتز» األثري أورد

وقد عصيانهم، إىل وانضم نفورهم يف زاد العكس عىل بل صلح، لعمل أعطيها التي لألوامر يلتفت فلم
درجة يف امللك كان بقليل، ذلك بعد أمسيس جانب إىل املرصيني سائر انضم وعندما ملًكا نفسه انتخب
حوايل عددهم يبلغ كان الذين املرتزقة الجنود إىل بنفسه لينجو الفرار؛ إىل اضطر إنه حتى الحرج من
املرصيون تغلب وقد «ماريا»، قرية من بالقرب ذلك بسبب حامية واقعة وقعت وقد مقاتل، ألف ثالثني
هي أنها رأى بطريقة اململكة أحوال أمسيس ونظم وشنق. العدو يد يف أسريًا إبريز وقع وقد املوقعة يف
كذلك أخضع وقد عظيمة، حظوة له يظهرون القوم وكان القانون حسب عىل املرصيني وحكم األفضل،
سنًة وخمسني خمس مدة حكم أن وبعد املنذورة، القربات من بكثري املعابد من كثريًا وزين قربص، مدن
وهي األوملبية، والستني الثالثة السنة يف مرص هاجم عندما الفرس، ملك قمبيز امللك زمن يف حكمه انتهى
بالجري الشهري السابق (وهو السباق كاماريتا صاحب Parminides برمنيديس فيها كسب التي السنة

قدم). ٦٠٦ ٣
٤ وطوله األوملبي

235



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

(Br. A. r. vol. iv. §§ 996–1007: Friedrich karl knietz. Die Politische
Geschichte Agyptens Vom. 7. Bis Zum 4. Jahrhundert vor der Zeitwende

.P. 161–165)
حسب عىل الرتجمة حيث من الصحيح، الوجه عىل فهمه أمكن ما أوًال هذا وسنورد
جملتها يف الوثيقة هذه لنا تقدمها التي التاريخية الحقائق وسري «برستد». األستاذ رأي
السنة ففي املتن. تشويه بسبب التفاصيل من التأكد وعدم اإلبهامات من الرغم عىل واضح،
رأسجيش عىل يسري املخلوع «إبريز» امللك أن نجد الثاني»، «أحمس امللك حكم من الثالثة
من وكذلك اإلغريق، األجناد من قوة من يتألف كان الجيش وهذا الشمال، جهة من ملنازلته
مدينة مشارق حتى زحفه يف وتقدم الهجوم بدأ الذي هو «إبريز» كان وقد بحري، أسطول
وأسفرت الواقعة، وقعت وقد ملالقاته، بجيشه استعد قد «أمسيس» كان حيث «سايس»،
املخلوع امللك أن غري جيشه، شمل شتت قد إذ منكرة هزيمة «إبريز» هزيمة عن نتيجتها
وعائشني الطرق، قاطعني شماليها يف املرصية الديار خالل يجوسون استمروا قد وجنوده
السفن بعض مع هاربًا «إبريز» فر نفسه الوقت ويف الحال، بطبيعة والنهب السلب عىل
أن «أمسيس» اضطر الحال هذه عىل أشهر خمسة أو أربعة انقىض وملا (؟) اإلغريقية
«إبريز» كان العملية تلك وخالل جيشه، من الباقية البقية عىل للقضاء جنوده إليه يرسل

ذبح. قد
فإنه «هردوت» لنا أورده الذي البيان أما «الفنتني»، لوحة يف جاء ما ملخص هذا
أي البالد؛ لعرش «أمسيس» اغتصاب موضوع يف ذلك عن مبكرة نقطة عند يبتدئ
امللك عىل العصيان جنوده وإعالن «لوبيا»، بالد من مهزوًما املرصي الجيش عودة بعد
أرسل بذلك «إبريز» سمع وعندما ذلك: يف «هردوت» فيقول ،(Herod. II 162-3 (راجع
جماحهم، لكبح جهده عمل إليهم وصل عندما ولكنه باإلقناع، خواطرهم لتهدئة «أمسيس»
واقفني كانوا الذين املرصيني أحد قام بمرشوعهم القيام عن التخيل إىل يدفعهم كان وعندما
وهذا ملًكا. ليجعله رأسه عىل وضعها إنه قال: وضعها وعند رأسه، عىل قبعة بوضع خلفه
الثوار ألن وذلك الحال؛ يف ذلك أظهر كما «أمسيس»، لدى مكروًها قط يكن لم العمل
أعلن عندما ولكن «إبريز»، عىل جيش لقيادة استعد املرصيني عىل ملًكا نصبوه عندما
اسمه وكان له، املوالني املرصيني من وزن ذا رجًال «أمسيس» إىل أرسل بذلك «إبريز»

حرضته. إىل حيٍّا «أمسيس» إلحضار األوامر ومعه «باتاربميس»
يسع لم الفرعون أمام باملثول «أمسيس» وأمر «باتاربميس» وصل وعندما
ريًحا وأرسل جواًدا)، ممتطيًا وقتئذ كان أنه اتفق (إذ ساقه رفع أن إال «أمسيس»،
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أرسله قد امللك ألن رجاه؛ «باتاربميس» فإن ذلك ومع «إبريز»، إىل ذلك يحمل أن وأمره
لدى ليس وإنه ذلك، لعمل يستعد الوقت بعض منذ كان إنه أجاب: ولكنه إليه، ليذهب
آخرين، معه سيحرض ولكن فقط وحده أمامه يظهر لن وإنه للشكوى، سبب «إبريز»
ألنه رسعة؛ يف عاد تعمل التجهيزات وشاهد يضمره كان ملا «باتاربميس» فطن وعندما

جار. هو بما املستطاع بقدر الرسعة وجه عىل امللك يعلم أن أراد
«إبريز» فإن «أمسيس»، معه يحرض أن دون «إبريز» إىل عاد عندما حال أية وعىل
«باتاربميس»)، (يقصد أذناه وتصلم أنفه، تجدع بأن أمر غضب ثورة ويف تدبر أي دون
عامل قد أنه جانبه إىل منحازين يزالون ال كانوا الذين املرصيني سائر رأى عندما ولكن
يف واحدة لحظة يتوانوا لم بينهم املشهورين أعظم من واحًدا املزرية الصورة بتلك
سمع وعندما (١٦٣) «ألمسيس» أنفسهم وسلموا اآلخر، الجانب إىل الحال يف االنحياز
يبلغ وأونيون كاريون معه كان ولكنه املرصيني، ملقابلة وسار جنوده سلح بذلك «إبريز»
«إبريز» حزب وزحف فخم. املساحة شاسع «سايس» قرصيف له وكان ألًفا، ثالثني عددهم
«مومنفس» من بالقرب وتقابلوا األجانب، عىل «أمسيس» حزب زحف كما املرصيني عىل
و«أمسيس» (األجانب)، أجناده يقود «إبريز» كان وعندما (١٦٩) للقتال. واستعدوا
األجانب حارب بينهم الواقعة ووقعت «مومنفس» عند سويٍّا وتقابلوا املرصيني، كل يقود

الهزيمة. بهم فحاقت عدًدا أقل كانوا ولكنهم بشجاعة،
فقد مملكته، منه ينزع أن اإلله وال حتى أحد يستطيع ال أنه يعتقد «إبريز» وكان
وأخذ هزم املعركة غمار خاض عندما ولكنه مكانه. يف ثابت أنه مؤكدة بصورة يظن كان
يف اآلن وأصبح سبق، فيما يملكه كان الذي القرص إىل «سابس» إىل ثانية وحمل أسريًا،
معاملة «أمسيس» عامله وقد امللكي، القرص يف ملدة هناك استُبقي وقد «أمسيس»، قبضة
رجل عىل املحافظة يف حق عىل يكن لم أنه من املرصيون شكا األمر نهاية يف ولكن حسنة
رضيح يف دفنوه ثم فشنقوه للمرصيني، «إبريز» سلم ذلك وعىل وله، لهم عدو ألد كان
اليمنى اليد عىل الذي املعبد من ا جدٍّ بالقرب مرتًفا لآللهة املقدس املكان هذا وكان أجداده،

إلخ. … تدخل عندما
مبكر وقت يف بدأ قد كان للملك «أمسيس» اغتصاب أن نعلم «هردوت» رواية ومن
«إبريز» هزيمة بعد أنه عىل األحوال شواهد وتدل اللوحة. متن يف جاء الذي الوقت عن
شفقة «إبريز» استغل «هردوت»، يف جاء كما «أمسيس»، يد عىل امللك عرش من وخلعه
األجناد من جيًشا وجمع الهرب، يف سنوات ثالث بعد أفلح إنه حتى به ورأفته «أمسيس»
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يف الرتتيب هذا كان وإذا اللوحة. يف جاء كما ثانية معهم هزم ولكنه ملحاربته، اإلغريق
مما األوىل، كثريًا تشبه اللوحة عىل ذكرها جاء كما الثانية املوقعة كانت صحيًحا الحوادث
نوحد أن من أرجح قول وهذا شيئًا، عنها يقل لم ألنه تمييزها؛ عدم إىل بهردوت حدا
كان الحالة هذه ويف «هردوت»، ذكرها التي الواقعة مع اللوحة، يف جاءت التي الواقعة
يكن لم ذلك وعىل «إبريز»، يهاجمه أن قبل األقل عىل سنتني من أكثر حكم قد «أمسيس»
خاص بوجه «هردوت» ذلك قصعلينا كما «أمسيس»، حبس يف «إبريز» لبقاء مجال هناك
(وهذه اللوحة عىل جاءت التي الواقعة يف أرس قد كان «إبريز» أن فرضنا إذا إال اللهم
بعدها هرب ثم أشهر خمسة أو أربعة ملدة «أمسيس» مع وبقي فيها)، تذكر لم الحقيقة
الصعب من «هردوت» رواها كما «إبريز» موت وقصة هناك. ليذبح اإلغريقية السفن إىل
يتفقان املصدرين ولكن فرضكان، بأي اللوحة عىل جاءت التي القصة مع تنسجم جعلها
«هردوت» يف جاء ما حسب عىل «إبريز»، بدفن كريًما احتفاًال احتفل قد «أمسيس» أن يف

«سايس». يف أجداده بني
اللوحة: عىل جاء ما وهاك

عهد يف السنة) العارشمن (الشهر الثالث الفصل من الثاني الشهر الثالثة السنة
السيدتان البحري، والوجه القبيل الوجه ملك العدالة مثبت رع» «حور جاللة
اإلله منتخب (املسمى) الذهبي حور األرضني، موطد «نيت» ابن (املسمى)
محبوب «نيت»، بن «أحمس» (املسمى) صلبه من رع ابن رع» أب «خنوم
الحياة كل معطي «زاموت» يف القاطنة و«حتحور» «الشالل» سيد «خنوم»،
البطش العظيم بساعده العامل الكامل اإلله (٢) أبديٍّا رع مثل والرضا والثبات
البالد أحوال القرصيتدبر قاعة يف كان جاللته إن يقول: بيان ذلك بعد ويأتي …
جنوبًا أقلع قد (٣) (حعع-أب-رع) «إبريز» إن لجاللته: ليقول واحد أتى عندما
الشمالية األرض خالل يحيون لهم عدد ال إغريق كان حني يف ال… سفن …
مقاطعة من جزء (وهو عن» «بح يف (٤) مكانهم تذكر قد واآلن (… (…؟
وكانوا مؤكد)، غري املكان اسم قراءة أن غري الغربية الدلتا يف انذروبوليت
من بالقرب مكان أنه (يحتمل الزبرجد حقل إىل وصلوا وقد مرص كل يخربون
جعل ذلك وبعد بسببهم. هربوا قد حزبك من الذين وهؤالء و«بوتو»)، «سايس»
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خاطبهم وقد حدث. بما وأعلمهم عليهم ينادي و(…) امللكيني السمار جاللته
«إبريز» أن معلنني «أمسيس» عىل بالثناء أجابوا وقد ،(٥–٧) مطمئنة بنصائح
الباكر! يف ستحاربونه جاللته: وقال ،(٧–١٠) جيفة يف كلب يعمله ما عمل قد
اإلغريق أن بد (ال وفرسانه رجالته جاللته جمع وقد األمام! إىل رجل فكل
ونشاشيب أقواًسا وأخذ عربته جاللته ركب وقد … وقتئذ) فرسان لديهم كان
من الثالثة املقاطعة (عاصمة «أندروبوليس» إىل ووصل … إىل وقدم يده، يف
بعد يأتي الطريق. عىل فرًحا متهلًال الجيش وكان البحري)، الوجه مقاطعات
.(١٢ (سطر يتبع ثم الغموض. غاية يف أنه غري املوقعة الخاصببداية املتن ذلك
وأخذتهم يعرف. ال عددهم وكان بينهم مذبحة وعمل كاألسد، جاللته حارب

السمك. يعمل كما املاء يف يغطسون ورأوهم املاء يف ساقطني عديدة، سفن

عدوه انترصعىل «أمسيس»

أتى الثامن، اليوم الثالث) (الشهر األول الفصل من الثالث الشهر الثالثة السنة
وهم البالد، يغزون آالف وهناك الطرق يهدد العدو إن لجاللته: ليقول إنسان
لك يحملون فإنهم السفن، يف الذين أولئك أما طريق كل (يحتلون) يغطون

انقطاع. دون صدورهم يف الكره
طريق كل يف فساًدا ليعيثوا لجنوده؛ التعليمات «أمسيس» أصدر ذلك بعد
ذلك وعىل ،(١٦ ،١٥) العدو عىل فيه يضغطون ال يمر يوًما يدعوا أن دون
ومن العدو، سفن عىل استوىل وقد (١٦) عملهم يف وبدءوا كثريًا الجيش فرح
عىل الراحة من قسًطا يأخذ كان عندما وذبح غرة عىل أخذ «إبريز» أن املحتمل
أمام (١٨) عمله الذي … يف سقط له صديًقا (أمسيس) رأى وقد السفن. إحدى
جلبها التي اآللهة لعنات ونيس بملك يليق كما بدفنه، «أمسيس» أمر وقد املاء
الشعائر إلقامة عظيم بمقدار مقدسة قربات (أمسيس) أوقف وقد لنفسه،

رصيًعا. خر الذي بإبريز الخاصة
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و«أمسيس»، «إبريز» بني جرت التي للحوادث والتحليل الخالصة (1-2)
«الفنتني» لوحة يف جاء ما حسب عىل

وقائده «إبريز» بني دب الذي الخالف عن والروايات األقوال سبق فيما استعرضنا
قتل وهو الخالف، هذا إليها أدى التي النهاية إىل ووصلنا التطويل، من بيشء «أمسيس»
املوضوع هذا كل تلخيص ويمكن طاحنة، حروب بعد الحكم «أمسيس» وتويل «إبريز»

يأتي: فيما
املرصيني، وجنوده «أمسيس» بني وقعت أنه «هردوت» يف جاء ما حسب عىل حدث
حوايل عددهم يبلغ الذين واإلغريق الكاريون الجنود ظهره يحمي كان الذي «إبريز» وبني
الواقع الحايل الحصن» «كوم وهو «مومنفيس» املسمى املكان يف موقعة مقاتل، ألف ثالثني
العدد يف لتفوقهم املرصيني الجنود جانب النرصيف كان وقد الدلتا، من الغربي الشمال يف
الرغم عىل أنه غري «أمسيس». قبضة يف املوقعة لهذه نتيجة «إبريز» وقع وقد اإلغريق. عىل
للمرصيني «إبريز» غريمه «أمسيس» سلم بعد فيما ولكن حسنة، معاملة عامله ذلك من
بدفنه احتفل قد جثمانه فإن ذلك ومع فقتلوه، ترصفه، لسوء عليه حنقهم اشتد الذين
خمًسا حكم «إبريز» أن وبسبب البيان هذا أساس وعىل «سايس». يف أرسته مقابر يف
الصحيحة حكمه مدة فإن «هردوت» ذكر كما سنة)، عرشة تسع من (بدًال سنة وعرشين
«إبريز» اشرتك قد يكون ذلك وعىل ،(Herod. III, 10 (راجع سنة وأربعون أربع هي
من كبريًا عدًدا أن ذلك إىل يضاف الحكم. يف سنني عدة األول موت قبل مًعا و«أمسيس»
يحكمان كانا امللكني أن ظاهًرا نرى ومنها لذلك، تأكيًدا اقتباسها يمكن املرصية اآلثار
A. Z., 28 PP. 9–15, (راجع بالتفصيل «بيل» األثري فحصها قد اآلثار هذه ولكن مًعا.
وصل التي غري بنتيجة خرج ومنها ،(Comp. Gardiner, J. E. A. 31, P. 20, Note 3
امللك يف اشرتاك أي عىل قط تدل ال اآلثار هذه أن وهي سبقوه، الذين األثريون إليها
نقله الذي امللك هذا طغراء قراءة من نشأ قد الغلطة هذه يف السبب وأن الفرعونني، لهذين
Porter & Moss, IV P. (راجع صحيحة قراءة «ينج» األثري قرأه وقد خطأ، «شمبليون»

تماًما. النظرية هذه تسقط وبذلك ،(72
عثر التي اللوحة و«أحمس» «إبريز» من كل تاريخ عىل جديدة أضواء ألقت وقد
فيما عنها تحدثنا التي وهي شديد، عطب من أصابها مما الرغم عىل «الفنتني»، يف عليها
بعض إدخال من بد ال أنه نجد ومنها «أمسيس»، حكم من الثالثة بالسنة وتؤرخ سبق،
األساسية، النقط يف اإلغريقية املصادر يف جاء ما مع تتفق ذلك مع ولكنها تعديالت،
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حكم من العارش الشهر الثالثة السنة بتاريخ األول السطر يف يبتدئ اللوحة متن أن فنجد
للملك الخرب يجيء ذلك وبعد للملك»، الرسمية األسماء ذلك بعد «ويأتي «أمسيس» امللك
جيش يوجد نفسه الوقت ويف النيل، أعايل إىل بأسطول أقلع قد «إبريز» أن «أمسيس»
فعًال وصلوا قد كانوا اإلغريق وهؤالء البالد. كل خرب وأنه الدلتا، يخرتق اإلغريق من قوي
قد «أمسيس» جنود وأن و«سايس»)، بوتو بلدتي بني (الواقعة الزبرجد» «حقل بلدة إىل
ملالقاة أسطول يصحبه عظيم جيش رأس عىل بنفسه «أمسيس» سار ذلك وعند تقهقروا
الواقعة «أندرو-بوليس» يف عظيمة موقعة غمار خاض «أمسيس» أن والظاهر «إبريز»،

والرب. البحر يف ساحًقا فيها نرصه وكان الدلتا، غربي يف
وهو آخر، تاريخ اللوحة هذه متن من عرش الرابع السطر يف ذلك بعد ويأتي
أتى الوقت هذا ويف «أمسيس». امللك حكم من الثامن اليوم الثالث الشهر الثالثة السنة
تجعل العصابات وأن مستمرة، البالد يف القالقل أن «أمسيس» الفرعون ليخرب إنسان
القالقل كل من البالد بتطهري جيشه «أمسيس» أمر وعندئذ مستقر، غري البالد يف األمن
والظاهر سفينته، ظهر عىل «إبريز» قتل ذلك خالل ويف أراد. ما له تم وقد واالضطرابات
نهاية ويف (١٧ (السطر غامضتماًما هنا واملتن نفسه. «إبريز» أتباع بيد حدث قد ذلك أن
اللوحة ومتن بملك. تليق حفاوة بكل «إبريز» بدفن احتفل قد «أمسيس» أن ذكر املتن
نفسها، اللوحة يف ذكرا اللذين التاريخني تنحرصيف وهذه تأريخية، مسألة أوًال أمامنا يضع
التأريخ نظام حسب عىل فاألول عرش، الرابع السطر يف والثاني األول، السطر يف األول
سنة مارس ٢٠ يف يقع والثاني ٥٦٧ق.م، سنة نوفمرب ٩ أو أكتوبر ٩ يف يقع املتقدم
من البعض استنبط وقد األول، قبل تأريًخا يأتي الثاني التاريخ أن نجد وهنا ٥٦٧ق.م،
توليه يوم أول من بل التقويمية، السنة أول من حكمه سن يجعل لم «أحمس» أن ذلك
الثالثة. السنة من بدًال األوىل السنة قراءة يفضل «مسربو» أن هنا ويلحظ امللك، عرش
Maspero. Guide du visiteur au Musée du caire, (1915), P. 206 No. (راجع

.(849
بابه، يف فريًدا أمًرا يكون الحقيقية الحكم سنة حسب عىل الحكم سني حساب ولكن
إيجاد من بد ال فإنه ذلك وعىل التفسري. غامضة شاذة مسألة أمامنا يضع ذلك عن وفضًال
اللوحة يف األول التاريخ أن حال بأية القول يمكن ال أنه والواقع املعضلة. لهذه آخر حل
الذي التاريخ اعتباره يمكن فإنه ذلك عن وفضًال فيها، ذكر الذي األول بالحادث متعلق

اللوحة. فيه أقيمت
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التأريخ أن نفهم ذلك ومن ،(Br. A. R. III, P. 418 «بيعنخي» لوحة لذلك مثاًال (راجع
الرابع السطر يف ذكرت التي الحادثة يحدد متقدم بتأريخ ليس األول السطر يف جاء الذي
الرابع السطر أول من ذكرها جاء التي الحوادث لنهاية متقدًما جاء تأريخ هو بل عرش،
الواقعة كانت إذا فيما السؤال عن لإلجابة هام االستنباط وهذا املتن. نهاية حتى عرش
ذكرها التي «مومنفيس»، بواقعة موحدة «أندروبوليس» من بالقرب املتن يف ذكرت التي
Br. A. R. IV, P. (راجع الواقعتني هاتني توحيد اعرتاضعىل يوجد أنه والواقع «هردوت».
موقعة وضع «هردوت» أن وذلك ،(509-510 § 997-998; Petrie, et Gauthier etc.
ذكرت اللوحة، يف ذكرها جاء التي املوقعة أن حني يف «أمسيس» حكم بداية يف «مومنفيس»
(Hall, The Oldest «هول» األثري أن ونجد هذا «أمسيس»، حكم من الثالثة السنة يف أوًال
وقعت واحدة موقعة هما املوقعتني إن يقول: .Civilisation of Greece, P. 323-324)
نأخذ عندما يسقط الرأي هذا أن والواقع (٥٦٧ق.م) «أمسيس» عهد من الثالثة السنة يف
بدأت الذي هو الثاني التاريخ وإن اللوحة، إقامة تاريخ هو األول التاريخ إن القائل: بالرأي
والربهان ٥٦٨ق.م، سنة أو ٥٦٩ سنة يف وقعت قد الواقعة تكون ذلك وعىل الحوادث، فيه
حسب عىل وكذلك اللوحة، يف جاء ما حسب عىل أنه موحدتان الواقعتني أن عىل القاطع
kees. Pauly-wissowa. (راجع موحد مكان يف املعركة دارت قد «هردوت» يف جاء ما
Real Encykolopade der klassische Alter-tumswissenschaft, XVI, I, 1933,

.(S. 40-40, Momenphis
ولكن اإلغريق، جانبه يف كان «إبريز» أن املصدرين كال يف نجد أننا ذلك إىل يضاف
عن «هردوت» ويف اللوحة يف جاء ما بني نوفق أن الصعب من أنه نجد أخرى جهة من
أن عن قريب من وال بعيد من ال ينوه لم اللوحة متن أن يشء كل قبل فنجد «إبريز». موت
فمن «هردوت». بذلك يحدثنا كما «أمسيس»، يد يف الفاصلة املوقعة يف سقط قد «إبريز»
بذلك يحدثنا كما «أمسيس»، يد يف الفاصلة املوقعة يف سقط قد «إبريز» أن إذن املحتمل
السفن إىل ثانية هرب ثم املوقعة، يف أسريًا أخذ قد كان «إبريز» أن إذن فيجوز «هردوت».
الحوادث يذكر لم «إبريز» أن نجد أخرى جهة ومن «هردوت»، ذلك ذكر كما اإلغريقية
رشعي ملك قتل ألن ذلك؛ يف غرابة وال «هردوت»، ذكرها كما حقيقتها، عىل وقعت التي
وقد الدينية. األخطاء أبشع من يعد كان املرصي التاريخ من املتأخرة العهود يف وبخاصة
بعد ملكية ألقاب بدون ولكن — ملكية طغراء يف «أمسيس» لوحة عىل «إبريز» اسم ظهر
اللوحة)، يف ١٧ (سطر صديقه بأنه «إبريز» وصف قد «أمسيس» أن عن فضًال هذا —
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أراد «أمسيس» أن عىل يدل واحرتام تجلة بكل «إبريز» بدفن االحتفال وكذلك األمور وهذه
ا جدٍّ يحتمل ذلك وعىل «إبريز»، قتل وهي به، لصقت التي العار وصمة من يتخلص أن
أن «أمسيس» أراد رسميٍّا بالًغا كونه عن يخرج ال «إبريز» موت عن اللوحة يف جاء ما أن
Hall, (راجع الحقيقة عن بعيد فإنه ذلك وعىل أيامنا، يف يحدث كما الحقائق، به يطمس

.(Ancient Hist. P. 548; Cambridge Ancient Hist. III. P. 303

إبريز «آثار» (3)

القطر. أنحاء يف عدة آثاًرا «إبريز» لنا ترك قد
مجموعة ضمن األصل يف كانت الجميز خشب من بطاقة «اللوفر» متحف يف يوجد
وبه مستدير طرفيها وأحد سنتيمرتات ٤ وعرضها مليمرتًا ٦٥ طولها ويبلغ بك»، «كلوت
الهرياطيقي بالخط البطاقة عىل كتب وقد بمومية خاصة البطاقة وهذه منه، لتعلق لقب

ترجمته: ما

السنة من «منو» ٢٤ مقداره الزيوت، بكل الخاصة الجزية من جميل زيت
(راجع أبديٍّا. العائش (حفره) «إبريز» الفرعون عهد من أمشري شهر األوىل

.(Bull. Instit, Fr. Tom. 10 P. 163

البازلت من عمود الحجر8 صا يف «إبريز» للملك عليها عثر التي اآلثار من الحجر: صا
٤١ وقطره مرت ١٫١٥ طوله ويبلغ القرية، وسط يف «داريس» األثري وجده األسود،

عموديان: سطران عليه ومنقوش سنتيمرتًا

ربة «نيت» اإللهة من املحبوب رع أب واح اب، واح (املسمى) حور (١)
محبوب رع أب واح اب. واح (املسمى) حور (٢) الحياة. معطى «سايس»

أبديٍّا. الحياة معطى النملة بيت عىل املرشفة «نيت» اإللهة

امُلتَْحف يف يوجد وكذلك بالقاهرة، الغمري» «جامع يف لهذا مماثل عمود وجد وقد هذا
الحجر نفس من ومقطوع «حتحور»، البقرة رأس هيئة عىل تاجه ثالث عمود املرصي

.13 رقم شكل انظر 8
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الحجر» «صا يف بها قام التي الحفائر يف «داريس» عثر وكذلك ،(A. S. II P. 239 (راجع
ولكن األخرض، املطيل الخزف من مصنوع وهو «إبريز»، للملك محبب تمثال عىل
مخترص عليه نقش وقد ملكي. صنع من أنه عىل يدل ما فيه وليس رديئة صناعته
بكل يقوم أن التمثال هذا إىل فيه يطلب الذي وهو املوتى، كتاب من السادس للفصل
«أوزير». لإلله تأديتها يجب كان التي اآلخرة، أعمال من املتوىف امللك به يكلف عمل

.(L. D. III, 274, h, i) «إبريز» امللك اسم عليها حجر قطعة القرية هذه يف وجد نهارية:
األصل يف كانت أنها ويحتمل «روما»، إىل نقلت مسالت الفرعون لهذا يوجد هليوبوليس:
Parker, Twelve Obelisks in Rome III, Rome, Piazza (راجع شمس» «عني يف

.(Minerva
.(A. S. Tom. XXVII, P. 211–237 (راجع «إبريز» امللك لوحة رهينة: ميت

بالقرب مسورة مستديرة لوحة «منف» مدينة دمن يف الظاهرة اآلثار أهم من
ادعى وقد القاهرة. محطة مليدان حديثًا نقل الذي الصغري، «رعمسيس» تمثال من
Brugsch, Histoire de (راجع متنها ونقل عنها كشف الذي هو أنه «بروكش»

.(I’Egypte 1, P. 257
يف «منف» يف لوحة بإقامة «إبريز» امللك من أمر عىل اللوحة هذه متن ويحتوي
«منف» رب «بتاح» لإلله قدمها التي للهبات تذكاًرا لتكون يقول كما البحريات، وسط
و«مسربو» «مريت» منهم نذكر آخرون أثريون بالبحث اللوحة هذه تناول وقد إلخ. …
األثري عميًقا مستفيًضا درًسا درسها وأخريًا ،(A. Z. 28 PP. 28 (راجع بيل» و«كارل
القديمة، الدولة عهد يف املرصية املنشورات من يماثلها بما محتوياتها وقرن «جن»،
يف أجدادهم يقلدون كانوا والعرشين السادسة األرسة ملوك أن نعلم عندما وبخاصة
اللوحة هذه محتويات أن والواقع الحديثة. والدولة الوسطى والدولة القديمة الدولة عهد
قليلة أهميتها أصبحت ولكن فيه، كشفت الذي الوقت يف بمكان األهمية من تعد كانت
النظائر هذه أن يف نزاع وال القديمة. الدولة عهد من حديثًا نظائرها عن كشف عندما
عبارة هذه «إبريز» ولوحة باملوازنة. اللوحة هذه درس «جن» لألستاذ سهلت التي هي
منتجاتها. وكل عبيد من يتبعها وما األرايض، بعض بإهداء يتعلق عام منشور عن
الحجر من منحوتة وهي باألسمنت. مثبتة قاعدة عىل منصوبة اآلن هي كما واللوحة
كثري يف سطحها تآكل وقد أعالها، يف مستديرة وهي للسمرة، املائل األبيض الرميل
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٧٧ وسمكها سنتيمرتًا ١٥٧ حوايل وعرضها سنتيمرتًا، ٣١٤ طولها ويبلغ املواضع من
الصنع. متقنة والكتابة عليها التي والصور سنتيمرتًا،

معبد مدخل عند منصوبة كانت أنها عىل اللوحة موقع من األحوال شواهد وتدل
الشمس قرص وتحتها السماء، عالمة املستدير األعىل الجزء يف ويشاهد «بتاح». اإلله
قرص من صالن «ويتدىلَّ إدفو صاحب: = «بحدتي» اإلله اسم الجناحني وبني املجنح

عالمة عىل رع» أب «واح امللك طغراء ذلك وتحت 𓎠 عالمة صل كل وتحت الشمس
باسمه «سوكاريس» اإلله صورة األعىل الجزء هذا من اليمنى الجهة ويف األرضني، اتحاد
واجهة عىل حور للطائر «الحياة» يقدم أنه صولجانه طرف من ويشاهد فوقه، «سكر»
أبديٍّا.» والصحة والفرح الحياة كل يُعطى «سوكاريس» «إنه التايل: النقش ومعه قرصه،
وبني ناووس، يف «منف» «بتاح» صورة األعىل الجزء هذا من اليرسى الجهة وعىل
مهشم. معظمه النقوش من عمودي سطر اليرسى الجهة عىل الذي «حور» واسم هذا
«إبريز» امللك مثل كاآلتي: أنها يظهر اللوحة من األعىل الجزء عنها يعرب التي والفكرة
صاحب «حور» باإلله الزرقاء القبة تحت محمي الحوري واسمه رع» «ابن باسمه
(سكر). و«سوكاريس» «بتاح» املحليان اإللهان األخرى والنعم الحياة له ويقدم «إدفو»،

اللوحة: هذه من األسفل الجزء عىل نقش الذي املتن ترجمة وهاك

القبيل الوجه ملك املثبت) القلب صاحب =) اب» «واح «حور» الحي، الواحد (١)
«حع بالساعد)، القوة (رب خبش» «نت (املسمى) السيدتني صاحب البحري، والوجه
يجعل (الذي تاوى» «وسواز (املسمى) الذهبي حور فرح)؛ رع قلب =) رع» أب عا
الحياة معطى مثبت) رع قلب =) رع» أب «واح املحبوب، «بتاح» ابن تفلح)، األرضني

أبديٍّا.
وسط يف «منف» من القريب اإلقليم أن قررت جاللتي إن يقول: نفسه امللك (٢)
سيد جداره»، جنوبي «بتاح لوالدي إلهي دخل بمثابة نهدي (؟) العظيمة القنوات
يف منها يخرج يشء وكل وصغرية، كبرية ماشيته وكل عبيده، كل مع تاوي»، «عنخ
التي واإللهات باآللهة الخاصة الزراعية لألرض باإلضافة هذا املدينة، يف أو (الريف)

هناك.
وكل املستنقعة، األرايض كل توهب أن ذلك عن فضًال جاللتي قررت وقد (٣)
تاوى» «عنخ ورب جداره» جنوبي «بتاح لوالدي اإلقليم لهذا املجاورة األرايضالزراعية

منف). =)
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والدي ألجل ويحمى االقليم، هذا يحبس أن ذلك إىل باإلضافة جاللتي قررت وقد (٤)
أسمح ولن (؟) الري يف عمل أي فعل من تاوى»، «عنخ ورب جداره»، جنوبي «بتاح
عملت وقد للملك. رسول أي أو محيل موظف أي بوساطة هناك به يؤتى شخص ألي
ورب جداره» جنوبي القاطن «بتاح والدي وهو اإلله هذا دخل أن بقصد لهذا جاللتي

األبدية. كل يف سليًما يبقى تاوى» «عنخ
«بتاح معبد يف األجداد فعله ما يستمر أن ذلك عن فضًال جاللتي قررت وقد (٥)
من عمر ألي الخلف بوساطة يستمر أن يمكن فعلته ما أن (يقصد جداره»، جنوبي

السنني).
يف عقبة هناك تكون أال االقليم لهذا اإلله خدمة الكهنة ملفتيش أمر وجه وقد (٦)

اإللهي. الدخل هذا سبيل
من أو املنشور هذا متن يعطي ملكي رسول أي أو محيل إداري موظف وأي (٧)
(الذي السوء أجل من (املحكمة) العظيم البيت سيعاقبه (؟) بسببها … (؟) أن يمكنه

ارتكبه).
الحكم سنة … (؟) الخاصني الرجال بني واقًفا نفسه امللك حرضة يف ختم (٨)
أو عرش السادس أو التاسع (اليوم) الزرع فصل من الرابع الشهر عرشة الثالثة

والعرشون. السادس

الرشح بعض إىل يحتاج ولذلك ألفاظه؛ يف االختصار يف غاية املتن هذا أن يلحظ
يف واإللهات باآللهة الخاصة الزراعية األرض ضم الثانية الفقرة يف النظر يلفت فمما
املقدس. دخلهم من املعينني اآللهة حرمان يظهر ما عىل يشمل ذلك ألن «بتاح»؛ ضيعة
هو ذلك كان وربما الخطوة، هذه التخاذ املقاومة بعض ينتظر كان أنه املحتمل ومن
الكهنة عىل املفتشني بذلك وأعني اإلقليم، يف النفوذ أصحاب الدين رجال أن يف السبب
ولكن «بتاح»؛ لإلله املقدس الدخل سبيل يف عراقيل أية يضعوا أال (٦) أمروا الذين هم
اإلقليم لهذا املجاورة للزراعة الصالحة الخصبة واألرايض املستنقعة األرايض كل ضم

ذلك. عارصوا للذين بدهيٍّا كان املقصود أن بد ال ولكن تماًما، مبهم أمر نظرنا يف
ظاهره، يف هو مما أكثر املتن بباقي عالقة له أن بد ال الخامسة الفقرة يف جاء وما
موضوع هو الذي املنشور يف ضمن قد «إبريز» امللك أن هو منها املقصود كان وربما
معبد إىل اإلشارة فإن ذلك وعىل الغرض. نفس له قديم (منشور) تجديد املتن هذا
يف وإقامته األجداد، بوساطة عمل ما يخلد منشور نرش تعلن اللوحة أن تعني «بتاح»
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منشوًرا، ذاتها حد يف تعد ال «إبريز» لنا تركها التي الوثيقة فإن حال أية وعىل املعبد.
ألفاظ من ظاهر وذلك قديًما، عمل منشور مواد فيه سجل عام إعالن الواقع يف هي بل
األوقاف كل إحياء يريدون كانوا العهد هذا يف الكهنة بأن يوحي وهذا نفسها. الوثيقة

نفوذهم. عىل يدل مما لآللهة كانت التي القديمة
Petrie, The Palace of Apries, Memphis II, (راجع رهينة: ميت يف قرص«إبريز»

.(P. 17-18
كانت التي األوقاف ليحيي الجهة؛ هذه يف لوحة يقيم «إبريز» نرى أن يف غرابة ال
األثري أن من ذلك عىل أدل وال هناك. يظهر ما عىل مقره اتخذ فقد الجهة، هذه إلله
والفخامة، العظمة يف غاية كان أنه منه بقي مما يظهر له قرص عن كشف قد «برتي»
لنا تركوه ما ذلك عىل يدل كما لهم، مقرٍّا «إبريز» بعد من أتوا الذين امللوك اتخذه وقد
يف برتي» «فلندرز األثري عنه كشف الذي «إبريز» امللك قرص ويقع «دمنة». يف آثار من
فدانني، حوايل القرص هذا مساحة وتبلغ القديمة، «منف» مدينة من الشمالية النهاية
السوداء، اللبنات من القديمة املرصية الدنيوية املباني يف العادة هي كما مقامة وجدرانه
رقعة كسيت وكذلك األسفل، جزئها يف الجريية باألحجار مكسوة املباني هذه وجدران
وتدل قدًما. ١٤ حوايل املتوسط يف الجدران سمك ويبلغ الجريية، باألحجار القرص
ألن وذلك إقامتها؛ زمن حيث من يختلف الجدران هذه عمر أن عىل األحوال شواهد
هذا استعمل قد إذ عهده، بعد أقيم اآلخر وبعضها «إبريز» عهد إىل يرجع بعضها
العهود يف عليها عثر التي املباني طبقات يف وجدت التي اآلثار من يظهر كما القرص،

«إبريز». امللك عهد أعقبت التي
يحتل وهو اليشء، بعض مرتبًكا جاء عليه عثر كما القرص لهذا العام والتصميم
عرشين حوايل مساحته تبلغ الذي الحصني الكبري املعسكر من الغربي الشمايل الركن
الغربي الجانب عىل يوجد وكان «منف». خرائب من الشمالية النهاية يف أكثر أو فدانًا
ربوة، عىل يقع بصدده نحن الذي املحصن والقرص عظيمة. أسوار ثالثة للمعسكر
ييل الذي الحوش أو والسور أنقاضها، عىل وبُني خربت قد الجنوب يف التي واألسوار
ارتفاعها يبلغ سميكة جدران ذو مربع إال منه يبَق ولم السباخون، أتربته أزال القرصقد
العظيم املربع هذا داخل يف يوجد وكان أزيل، قد بداخله ما وكل قدًما أربعني حوايل
القرص تصميم (انظر الشمال يف لها مقابلة وأخرى الجنوب، يف واسعة بوابة لها طريق
وهي للقرص، الجنوبية الواجهة يف أخرى إىل تؤدي كانت البوابة وهذه ،(Ibid, Pl. I.
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عند أنه هنا ويلحظ العظمة. الردهة إىل القديمة» الواسعة «الطريق منها تؤدي التي
طريقة وضعت وقد مرة أول يف عليه كان كما جديد، من «إبريز» قرص تصميم عمل
يف فيشاهد الرشق، يف أكثرها تقع املباني من كتلة بوساطة القرص إىل للدخول جديدة
الجديد»، العريض «الطريق لنهاية بالضبط مقابلة طريق التصميم نهاية عند الجدار

بالقرص. تنصل حفرة توجد وبينهما
الغرب يف بابها قاعة توجد الجديد»، الواسع «الطريق نحو اإلنسان يتقدم وعندما
«برتي» يقول كما كانت القاعة وهذه والشمايل. الغربي الجانبني امتداد يف مقعد ولها
من املصنوع بموقده املطبخ ذلك خلف ويأتي الحراسة، حجرة إىل تؤدي بموقعها
من (D) واسع باب ذلك وييل الشمايل. الجدار عىل مرتكًزا قائًما يزال ال وهو اللبنات،
املدخل باب جنوبي يوجد وكان الجريي. بالحجر املكسوة القاعة إىل ويؤدي اليمني،
إىل قاعة من يؤدي الباب وهذا والعتب. األسكفة منه باقيًا يزال ال E, C الحجر من باب
وقد التصميم)، يف XIII (رقم القرص يف حفًظا القاعات أكثر وهي الجنوب، يف أخرى
الصهريج وهذا رأسه، يف القصدير من صهريج له مرصف إىل منحدرة الرقعة بنيت
امُلتَْحف إىل نقل وقد بوصات، ١٠ ١

٢ إىل ٧ من وعمقه بوصة ٣٤٫٤ × ٢٩٠ الحجم كبري
ظاهرة. دمنها تزال ال أخرى قاعة بقايا ذلك من الرشقية الجهة ويف املرصي،

حجرات ثالث إىل ينفذ للقرصممر الرشقي الجانب امتداد عىل يوجد كان أنه بد وال
القاعات هذه وخلف آثاره. إال منه يبَق ولم اختفى أنه غري الرشقي، الجانب وسط يف
املؤدي املبارش الطريق قطع قد السد هذا أن والظاهر سد. قد الواسع» «الطريق أن نجد
قد ممر بعض أو العظيمة، الردهة بوساطة إليها الوصول يمكن ولكن املنظرة، إىل
الجنوب يف عمل قد إليها الدخول أن فنجد العظمى، القاعة إىل اآلن ونعود اآلن. خرب
وسط ويف «إبريز». عرص قبل ما إىل عهدها يرجع الجوانب كل من وجدرانها الرشقي
يعرف لم والغرضمنها الردهة، يف مدفونة الحجر من علبة شكل عىل بناء نجد الردهة
خاصة كانت أنها املحتمل ومن منافذ بها ليس واحدة قطعة وهي للماء، تكن فلم بعد

الشكل. مستديرة منها الرشقي الجنوب يف أخرى علبة كذلك ويوجد بالعرش،
من أعمدة وتيجان ملفات األرض عىل يشاهد تقريبًا العظمى الردهة منتصف ويف
البحري، والوجه القبيل الوجه ملك اب» واح «حور امللك باسم منقوشة الجريي، الحجر
رع» أب «حعع األرضني مسعد «ست» عىل املتغلب «حور» السيف، رب والسيدتان
الجنوب يف قدًما ١٦ ،١٢ بني يرتاوح عمق عىل ملقاة وجدت القطع وهذه «بتاح». ابن
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العمد هذه أماكن عىل تدل قواعد أو مبلطة رقعة توجد لم أنه غري املتوسطة، العلبة من
عدد يوجد كان أنه يحتمل ولكن منها، ثالثة التأكيد وجه عىل توجد وكانت األصلية،
بالعمد قرن ما إذا قدًما، ٤٣ ١

٢ حوايل كان العمود ارتفاع أن املحتمل ومن غريها. كبري
مقامة كانت العمد هذه أن عىل األحوال شواهد وتدل املدينة». «أهناسيا يف وجدت التي
الردهة تشغل عموًدا عرش ستة أي ٤ × ٤ عمدها عدد يبلغ مفروشة عمر قاعة يف
تبلغ قاعة إىل تؤدي الحجر من عظيمة بوابة نجد العظمى الردهة وبعد الوسطى.
فالتي ضيقة، قاعة توجد الحجرة هذه جانبي من كل وعىل قدًما، ٢٩ × ٣٥ مساحتها
جوانبها، كل امتداد عىل مصطبة أو دكة ولها مصنًعا، كانت بأنها معلمة اليمني عىل
صندوق يوجد كان وسطها ويف عليها، للجلوس للعمال كانت الدكة هذه أن بد وال
حول وجدت وقد ماء. صهريج كان أنه ويحتمل الخشنة، األحجار من الصنع ساذج
عىل يدل ذلك كل والذهب، الفضة من أشياء وبعض الربنز من عدة قطع الحجرة هذه
واسعة مساحة توجد كانت األخرى املباني كل شمايل ويف البقعة. هذه يف مصنع وجود
تقابل كانت أنها يظهر املفتوحة املساحة وهذه الثالثة، جوانبها من جدران بها تحيط
تقابل كانت أنها والواقع «الالهون». بلدة يف عليها عثر التي العمد، ذات الواسعة الردهة
العمد منازل يف األرياف يف االستقبال حجرة أو املنظرة، الحديث عهدنا يف نسميه ما
الثانية األرسة منازل تماًما يشبه القرص كل تصميم أن عىل الظواهر وتدل األغنياء.
وكان الشمال، يف املنظرة يخرتق طويل ممر ثم الجنوب من املدخل كان فقد عرشة،
وكانت العظيمة، الردهة توجد كانت وخلفها الغربية، الجهة يف واملطبخ الخدم مسكن

الرشق. يف الذي النساء خدر يف توجد الحجرات أحسن
هذا أهداه «البقلية»، بلدة يف «إبريز» امللك باسم جميل ناووس عىل عثر الناقوس: تل
سنتيمرتًا ٦٢ وعرضه مرت ١٫٥٥ ارتفاعه ويبلغ الجهة، هذه معبود «تحوت» لإلله امللك
«إبريز». امللك طغراء عليه نقشت الصنع جميل الناووس وهذا سنتيمرتًا، ٨٦ وعمقه
مثل قد الناووس هذا يف ممثًال وجد الذي البلدة هذه معبود «تحوت» اإلله أن ويلحظ
صناجة أقيمت وقد «أوزير». دائرة من رشكاؤه معه مثل كما املختلفة، أشكاله كل يف
تحوت لإلله املرافقة اإللهة كانت أنها ذلك من ونعلم الناووس. كوة داخل يف «حتحور»
.(Maspero, Guide (1915) P. 198; Porter & Moss, IV P. 39 (راجع الجهة هذه يف
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القاشاني، لوح عىل الجهة هذه يف القديم للمعسكر الرشقي السور يف عثر أدفينا: تل
يف اآلن موجود اللوح وهذا حجرة، يف أساس ودائع من وهو «إبريز»، امللك اسم عليه

.(Hall, Catalogue of Egyptian Scarabs P. 295 (راجع الربيطاني امُلتَْحف
«رعمسيس عهد من التي الرقعة يف الكبري املعبد ردهة يف وجد تانيس: الحجر» «صا
Porter (راجع عليها اسمه نقش قد «إبريز» امللك أن بالتوايل «سيأمون» وامللك الثاني»،

لنفسه. بذلك منتحلها (& Moss, IV P. 24
جاء متن وعليه أسد، صورة يف نَاووس باب مزالج عىل «هربيط» بلدة يف عثر هربيط:
Maspero Guide, (راجع املرصي بامُلتَْحف اآلن محفوظ وهو «إبريز». امللك ذكر فيه
بني يحمل «إبريز» امللك يمثل الذي الفاخر األسد وهذا ،((1915) P. 512 Fig. 149
ويلحظ بها. بأس ال قطعة إال اآلن لدينا منها يبَق لم سلسلة، حلقة األماميني مخلبيه
منه يظهر الذي وهو مستطيل، صندوق هيئة عىل الذي األمامي الجزء يف عمل قد أنه
ويلحظ مزالًجا، أو ضخًما قفًال تمثل «ماريت» رأي حسب وعىل فيه. وضع قد األسد أن
يف موجودة أربع زوايا ذات فتحة يف وضعت آلة ثبتت قد السلسلة طريف أحد يف أنه

مغلًقا. القفل يكون مكانها يف الفتحة هذه تكون وعندما اآلخر، الطرف
استعمله وقد بعد، صنعه تم قد يكن لم ملكي تمثال عىل الربع» «تل يف عثر الربع: تل
هذا قاعدة عىل «إبريز» للملك الحواري االسم وجد وقد لنفسه، «كاركاال» اإلمرباطور
«أمسيس»، امللك ناووس بجوار عليه عثر وقد به، خاصة أنها املحتمل ومن التمثال،
Milne, A. History of Egypt 1898 P. 72, (راجع املرصي. بامُلتَْحف محفوظ وهو

.(Fig. 63
أسكفة مستعملة «إبريز» امللك باسم حجر قطعة البلدة هذه يف وجد الكربى: املحلة
Porter & (راجع هناك. جامع يف باب عقب مستعملة مسلة من جزء وجد كما باب،

.(Moss IV P. 54
الحجر»، «صا يف بها قام التي الحفائر يف كمال» «أحمد األثري شاهد سايس: الحجر صا
البيوت، إحدى مباني يف البازلت من مصنوع عمود من قطعة ١٨٩٩ عام «القواض» ويف
«داريس» األثري شاهد وقد «إبريز». امللك لقب منهما كل يف سطران عليها نقش وقد
مماثل عمود إىل باإلضافة هذا بالقاهرة الغمري» «جامع يف للسابق مشابًها عموًدا
للمتحف الذكر السالفتي القطعتني «داريس» نقل وقد القاهرة، متحف يف للسابقني
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وتيجانها متشابهة، عمد ثالثة أمامنا نشاهد ثم ومن .(A. S. II P. 239 (راجع أيًضا
وقد واحد. مبنى من العمد هذه أن يف نزاع وال «حتحور» اإللهة رأس هيئة عىل الثالثة
التالية، النتيجة إىل ووصل نقوش. من عليها وما األعمدة هذه «جوتييه» األثري فحص
قد كان مبنى من منزوع كبري عدد منها يوجد كان بد ال السابقة األعمدة هذه أن وهي
زمنه يف تعد كانت التي حتحور، اإللهة رشف عىل الحجر» «صا يف «إبريز» امللك أقامه
والعرشين. السادسة واألرسة «سايس» مدينة حامية «نيت» اإللهة من أخرى صورة
الحتحورية العمد هيئة عىل عمدها أقيمت قد مقصورة عن عبارة هو املبنى وهذا
يف بالضبط موقعها معرفة يمكن ولم أجزاؤها. وبعثرت تماًما هدمت وقد الصورة،
اآلثار ضمن اعتبارها يمكن حال أية عىل ولكن األبد، إىل ذلك كان وربما الجهة هذه
.(A. S. 22, P. 199 ff (راجع ما يوًما العظيمة «سايس» مدينة يف مقامة كانت التي
«إبريز» امللك اسم عليها نقش إناء من قطعة عىل طميالت» «وادي يف عثر طميالت: وادي

.(Porter & Moss, IV P. 54)
عثر «إبريز»، اسم عليها الحجر من قطعة «جالسجو» متحف يف يوجد هليوبوليس:

.(Ibid. P. 61 (راجع أخرى مللوك أخرى قطع مع عليها
امللك عهد من األبيض الجريي الحجر من عمود عىل أتريب» «تل يف عثر أتريب: تل
«بيب ويدعى املقاطعة هذه «رسبيوم» اسم ذكر العمود هذا عىل جاء وقد «إبريز»،
خاتي»، خنتي «أوزير اإلله اسم ذكر وكذلك ،(De Rouge Geogr. P. 64) حنو»
A. S. (راجع خاني» خنتي «حور األصيل املقاطعة إله مع هناك يعبد كان أنه والظاهر

.(XIII P. 280-281
«هليوبوليس»، من بها أتى أنه يحتمل «إبريز» امللك باسم الجرانيت من مسلة القاهرة:
(راجع الجديدة» القنطرة «كوبري سبق فيما يسمى كان الذي املكان يف عليها عثر وقد

.(Porter & Moss, Ibid. P. 71
ممتًعا مقاًال حبيش» «لبيب األستاذ كتب وقد الحالية): الحجر (صا «سايس» مدينة
كانت نقط عن للباحث الطريق تنري شيقة معلومات فيه جمع «سايس» آثار عن

.(A. S. XLII P. 370 (راجع مجهولة
البحري، الوجه مقاطعات من الخامسة املقاطعة عاصمة هذه «سايس» كانت
العاصمة هذه وتدعى الشمالية. «نيت» اإللهة مقاطعة أي محيت»؛ «نيت وتدعى
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باسم الحديثة املرصية يف وبقيت «سايس»، اإلغريق ونطقها «ساو» باملرصية
من املرصي التاريخ يف ا هامٍّ دوًرا لعبت التي املدن أهم من وكانت الحجر». «صا
كانت التي «نيت» اإللهة لعبادة مركًزا نشأتها منذ كانت فقد والسياسة. الدين حيث
البحري، الوجه مقاطعات من الرابعة املقاطعة عاصمة يف وبخاصة عدة، أماكن يف تعبد
تشتغل التي زتع»، «بر وعاصمتها الجنوبية» «نيت أو شمع» «نيت تدعى كانت والتي
وقد .Psosopis اليونان عند املقاطعة وسام «منوف». مركز رزين» «زاوية مكان اآلن
عندما والعرشين، الخامسة األرسة عهد يف خاصة بصفة تظهر «سايس» مدينة أخذت
قبل من ذلك عن تحدثنا كما املرصية، السياسة سماء يف «تفنخت» األمري نجم تألق
وصار امللك، عاصمة أصبحت والعرشين السادسة األرسة عهد ويف .(١١ الجزء (راجع
وصلت املدة تلك خالل ويف الزمن، من مدة «سوريا» عىل مرصوسيطروا حكام ملوكها
اقتضت وقد القديم. فنها وأُحيي تجارتها ونمت املدنية، من عظيمة درجة إىل مرص
تأثرت التي اإلغريق بالد وبخاصة لها، املجاورة باملمالك مرص تتصل أن الظروف
واسعة، شهرة ذات «سايس» أصبحت ثم ومن املرصية، بالحضارة عظيمة لدرجة
وضع وقد وبهجًة. رونًقا أكسبتها التي العظيمة املباني فيها يقيمون ملوكها أخذ وقد
األرسة نهاية بعد أي ق.م؛ الخامس القرن منتصف مرصيف زار الذي «هردوت» أمامنا
وصفها التي قصورها عن تحدث فقد ملبانيها، مسهبًا وصًفا بقليل والعرشين السادسة

اإلعجاب. تستحق األرجاء شاسعة بأنها
جدار حرم داخل يف يقع «إبريز» رضيح إن يقول: فإنه ملوكها، مقابر عن أما
وأرسته «إبريز» قرب وكذلك «أمسيس»، قرب داخله يف يوجد الجدار وهذا «نيت» اإللهة
وكذلك املعبد، خلف يوجد الذي «أوزير» قرب كذلك داخله ويف ،(Herod. II § 169 (راجع
«أوزير» مأساة عليها املرصيون يمثل بالحجر مقامة وبحرية الحجر من كبرية مسالت
بوابة له أضاف قد «أمسيس» إن فيقول: املدينة هذه معبد عن أما ،(Ibid, 170-171)
السعة حيث من النوع نفس من األخرى املباني كل يفوق مدهًشا عمًال تعد أمامية
اآلثار ومن عدة. «بولهول» وتماثيل الضخمة التماثيل من عدًدا أضاف كما واالرتفاع،
بذلك يقصد أنه بد وال واحد، حجر من ضخمة حجرة اإلعجاب غاية بها أعجب التي
بذلك املقصود أن ا جدٍّ ويحتمل رسير، عىل مضطجًعا شخًصا يمثل وتمثاًال ناووًسا،
للمباني تصميًما «شمبليون» وضع الوصف هذا أساس وعىل «أوزير». اإلله هو هنا
كان الذي املنظر عن فكرة إعطاء عىل تساعد وهي املعبد، سور داخل يف التي العظيمة
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Lettres Ecrites d’Egypte et de Nubie (راجع املعبد حرم عليه يكون أن يحتمل
الحجر» «صا قرية من بالقرب ترى كانت التي الضخمة والدمن ،((1868) P. 1. II
مرورهم يتفق الذين السياح أنظار اجتذبت قد الغربية»، «مديرية الزيات» «كفر مركز
بقايا بأنها عليها يتعرفون العلماء أخذ عرش الثامن القرن نهاية منذ أنه غري بها،
القديمة البلدة هذه خرائب عىل تعرف من أول كان وقد العظيمة. الساوية العاصمة
املحتمل من كان التي أهمها جبانات ثالث هناك شاهدوا وقد «نابليون»، حملة رجال
محاطة كانت الجبانة وهذه والعرشين. السادسة األرسة ملوك مدافن عىل تحتوي أن

األرسة. نفس من مقدسة أخرى ومباٍن «نيت» اإللهة معبد فيه كان بسور

«إبريز» عرصامللك عظماء (4)

املرصية اللغة رموز حلت عندما عنها كشفت التي اآلثار معظم أن عىل األحوال شواهد تدل
ولذلك املرصي؛ التاريخ يف املتأخرة العصور من كانت عرش، التاسع القرن أوائل يف القديمة
يكشف ولم العصور، هذه من معظمها العالم متاحف يف التي الفنية املجاميع أن نجد
محصورة تكون تكاد آثارها أن وبخاصة بعد، فيما إال القديمة الدولة آثار عن النقاب
أن نجد أن إذن غرابة وال والعرابة، و«سقارة» «الجيزة» منطقة أهمها معينة أماكن يف
وذلك املتأخر، العرص هذا آلثار موجًها األمر بادئ يف اهتمامهم معظم كان اآلثار علماء
مدينة بها هامة آثار عىل عثر التي القديمة املدن أهم ومن األحوال. مقتضيات حسب عىل
هذه «سايس» وكانت الحالية، الحجر» «صا أنقاضها عىل تقوم التي القديمة، «سايس»
يقرب ما الحكم يف ظلت التي والعرشين، السادسة األرسة عهد يف امللك عاصمة نعلم كما
من األيمن الشاطئ عىل ظاهر بعضه يزال ال وآثارها الزمان. من قرن ونصف قرن من
أخذ عندما برسعة تختفي9 العظيمة املدينة أنقاضهذه أخذت وقد للنيل. الكانوبي الفرع
املجاورة القرى أخذت أن منذ وكذلك الحجر»، «صا بلدتهم يقيمون األحداث املرصيون
النيل، فرع من مقربة عىل املدينة هذه كانت وملا العتيق. البلد هذا من السماد تستخرج
رشح عن اليشء بعض البعيدة األماكن فإن ولذلك املياه؛ غمرته قد آثارها معظم فإن
عىل البحوث دلت وقد اآلثار. بعض فيها يوجد أن يؤمل يزال وال كان التي هي النهر مياه

.13 رقم شكل انظر 9
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الرئيسية الجبانة مكان يظن ما عىل كانت الحجر» «صا من القريبة «قوايض»؟ قرية أن
لسايس.

واح-اب-رع (1-4)

واسعة، مساحة عىل الجهة هذه يف ١٨٩٩ عام بحفائر كمال» «أحمد األثري قام وقد
للتسميد تصلح ال تربتها ألن السباخني؛ أيدي عن بعيدة البقعة هذه كانت الحظ ولحسن
البحوث دلت وقد أيًضا، تابوت من جزء عىل عثر كما جميلة، تماثيل ثالثة عىل عثر وقد
آثاره بجمع قام وقد «إبريز»، امللك عهد يف القوم عظماء من لرجل اآلثار هذه أن عىل
اب «واح يدعى الرجل وهذا ،(A. S. 22,P. 6 ff. (راجع «جوتييه» األثري عنها والكتابة

نفسه. «إبريز» امللك عىل يطلق اسم وهو رع»
«جوتييه» عليه عثر ما أهم كان وقد عهده. يف ولد قد كان الرجل هذا أن والظاهر
لنا يقدم نقوش من عليه جاء ما ألن وذلك هذا؛ رع» اب «واح تابوت من جزء هو أوًال
بقايا عىل والدته اسم من جزءًا إال نجد لم أننا ويلحظ صاحبه، يحملها كان عدة ألقابًا
والديه اسمي األخرى اآلثار من عرفنا ولكن عليه، يذكر فلم والده اسم أما التابوت، هذا
اآلن محفوظ وهو مريوط»، «بحرية من بالقرب عليه عثر تمثال من وبخاصة وألقابهما،

الربيطاني. بامُلتَْحف
(Guide to the Egyptian Galleries (1909 P. 261 Pi Xlv; Ibid sculp- راجع
ture P. 227, Budge, Egyptian sculpture in the british. museum. 1913, P. 21

& Pl. xlvii)
ناووًسا. أمامه ويحمل راكًعا التمثال هذا مثل وقد
يأتي: فيما التمثال هذا عىل التي النقوش وتنحرص

فيه: جاء القاعدة حول النقوش من رشيًطا نشاهد أوًال:

«شو») لإلله لقب وهو العظيم، (العمود ور» «ايون لإلله امللك يقدمه قربان (١)
العليل والنسيم يوميٍّا مائدته عىل يظهر ما كل ليعطي بيتي»؛10 «حت يف القاطن

يف هماج» «أوزير باإلله خاص معبد وهو البحري)، الوجه ملك أو النحلة (قرص بيتي» «حت 10

وعىل الحالية الحجر» «صا وهي البحري، الوجه مقاطعات من الخامسة املقاطعة عاصمة «سايس»
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ى املسمَّ املعابد مدير أنجبه الذي رع» اب «واح (املسمى) األرزاق بتوزيع املوكل
ألجل «سايس»؛ يف القاطن ألوزير امللك يقدمه قربان (٢) نيت». دي ثو «بف
وقربان ونسيج وأوز وثريان ونبيذ وجعة خبز من الصوت خروج يمنح أن
الوحيد، السمري البحري الوجه ملك خاتم عىل املرشف لروح يومية ومأكوالت
أنه نفهم ذلك ومع نيت». «تاشيسن وضعته الذي رع» اب «واح املعابد ومدير
«سايس»، خرائب من بعيدة مسافة عىل العظيم هذا تمثال وجود من الرغم عىل

العاصمة. هذه جبانة يف دفن الذي الرجل يمثل فإنه

فيه: جاء فقد التمثال هذا ظهر عىل نقش الذي املتن أما

بيتي» «حت داخل يف القاطن العظيم اإلله «أوزير» لإلله امللك يقدمه قربان
وكل املنوع، والفطري واإلوز والبقر والنسيج والخمر والجعة الخبز من قربان
وحامل والحاكم، الوراثي األمري لروح اإلله منه يعيش مما وطاهر طيب يشء
البالد باب عىل واملرشف األرزاق وموزع الوحيد، والسمري البحري الوجه خاتم
سيده لدى األول واملحارب البحري والوجه القبيل الوجه كل جند وقائد األجنبية،
واملقرب القبيل، الوجه ملك آللهة الحق عن يبحث ومن األجنبية، البالد كل يف
حور وكاهن املعابد، مدير الناس، كل ولدى ووالداته والده ولدى ربه لدى

«واح-اب-رع». والشمال الجنوب وعظيم

يضيف ال عاديٍّا متنًا يديه بني رع» اب «واح يحمله الذي الناووس عىل نجد وأخريًا
تؤكد الربيطاني بامُلتَْحف اآلن املحفوظ التمثال هذا ونقوش سبق. مما أكثر عنه ملعلوماتنا
ذكرت أنها عن فضًال هذا «قوايض» يف وجد الذي التابوت وصاحب صاحبه شخصية لنا
أن غري نيت). اإللهة من هدية نفسه =) ثاونيت» «بف وهو العظيم هذا والد اسم لنا
عثر تماثيل عدة له يوجد بل األثرين، هذين يف تنحرص ال العظيم هذا عن معلوماتنا
هذه بني فمن الذكر. السالفة الجغرافية املعلومات لنا تؤكد الحجر»، «صا إقليم يف عليها

D. G. يقال ما عىل «أوزير» إذن فيها دفن قد وكان الساوية، املقاطعة مدفن كانت «بروكش» حسب
.Tom. IV P. 65
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Journal d’Entrée No. (راجع ١٨٨٩ عام يف كمال» بك «أحمد عليه عثر واحد التماثيل
فيه: جاء عمودي سطر مقدمته عىل نقش وقد «القوايض». يف عنه كشف وقد ،(34043

الجنوبية األجنبية البالد ومراقب الوحيد والسمري والحاكم الوراثي األمري
«نيت» اإللهة كاهن بن «واح-اب-رع» األرزاق توزيع ورئيس املعابد، ومراقب

دي-نيت». «بف-ثاو (املسمى) (البقرة)

التايل: النقش مؤخرته وعىل

األجنبية البالد ومدير والحاكم، الوراثي األمري «سايس» سيدة «نيت» من املقرب
ى) (املسمَّ األرزاق توزيع ورئيس املعابد ومدير الجنود، عىل واملرشف الجنوبية
نيت»، ثاو «بف (املسمى) البقرة «نيت» وكاهن املعابد مدير بن رع» اب «واح
«سلكت» اإللهة (معبد سلكت» «حت يف الساعة وكاهنه امللك قريبة الذيوضعته

القول. صادق نيت» «تاشبسن (املسماة) معروف) غري

،١٨٩٩ عام «القوايض» من كمال» بك «أحمد بهما أتى آخران تمثاالن لدينا وكذلك
.(Journal d’Entrée No. 34044 & 34045 (راجع املرصي بامُلتَْحف وهما

جالًسا صور وقد ،٣٤٠٤٣ رقم طراز عىل مثل وقد :(No. 34044) األول: والتمثال
وتسع مرت من بدًال سنتيمرتًا ٨٥ هو طوله فإن اختفى قد رأسه كان وملا القرفصاء،
عىل ونقش العظيم. هذا تماثيل ككل الرمادي الجرانيت من مصنوع وهو سنتيمرتات،

التالية: النقوش سطحه

األرزاق توزيع ورئيس الجنوب أرض عىل واملرشف والحاكم الوراثي األمري
«واح-اب-رع». (املسمى) «نيت» اإللهة من واملقرب املعابد، ومدير

ما وهاك هشمت. بدايتهما أن غري عموديان سطران التمثال هذا ظهر عىل نقش وقد
تبقى:

باب عىل واملرشف األرزاق توزيع ورئيس الجنوب باب عىل املرشف … كل …
إلخ. … «واح-اب-رع» األجنبية البالد

رأسه فقد وقد قميًصا ومرتديًا واقًفا مثل قد فإنه ،٣٤٠٤٥ رقم التمثال أما
بالحجم ممثًال كان أنه عىل أبعاده وتدل سنتميرتًا، ٩٩ حوايل طوله ويبلغ وساقاه
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جاء بل امُلتَْحف، يف التمثال هذا عىل العثور يف ينجح لم أنه «جوتييه»: ويقول الطبيعي.
يوجد فإنه أخرى جهة ومن لآلثار. املرصي السجل يف جاء ما حسب عىل الوصف بهذا
العظيم، هذا لنفس رأس بدون القرفصاء جالًسا مثل املرصي امُلتَْحف يف آخر تمثال
ونقرأ النقوش. وتوزيع الهيئة حيث من مثله وهو ٣٤٠٤٤ رقم التمثال مع موجود وهو

وهي: ٣٤٠٤٤ رقم التمثال نقوش مع موحدة أفقية أسطر ثالثة مقدمته عىل

توزيع ورئيس القبيل الوجه إقليم عىل واملرشف والحاكم الوراثي األمري
عىل ونقش رع». اب «واح «نيت» اإللهة من واملقرب املعابد، ومدير األرزاق،
معابد مدير … التمثال رأس مع أولهما اختفى قد عموديان الكريسسطران
واملرشف األرزاق، توزيع ورئيس الجنوب باب عىل واملرشف «نيت»، اإللهة

… رع» اب «واح األجنبية البالد إقليم عىل

حجر يف نحتت العظيم لهذا تماثيل ثالثة عىل لذلك خالًفا املرصي امُلتَْحف ويحتوي
طراز غري آخر طراز من ولكنها الساوية، املنطقة نفس يف عليها عثر وقد الشيست،
فيها مثل فقد امُلتَْحف. سجل يف ٣٤٠٤٥ إىل ٣٤٠٤٣ رقم من تحمل التي التماثيل
قاعدة عىل ركبتيه عىل قاعًدا أي الربيطاني؛ امُلتَْحف تمثال يف مثل كما رع»، اب «واح
بقايا نشاهد داخله يف ناووسصغري عىل األمام إىل املمتدتني يديه بني وقابًضا مستطيلة
وقد الحفظ. من سيئة حالة يف منها بقي وما الرأس، مفقودة الثالثة والتماثيل تمثال.
Cat. Gen. Borchardt, (راجع التماثيل عن كتابه يف التماثيل هذه «بورخارت» دون
(Thesaurus, V, P. ١٨٩١ منذ األول التمثال إىل «بروكش» أشار وقد ،(No. 677
ارتفاعه ويبلغ الصحة، مصلحة يف «اإلسكندرية» يف موجوًدا كان بأنه 1067-1068)
بقي ما وهاك أصابه. الذي التهشيم بسبب نقوشه بعض اختفت وقد سنتيمرتًا، ٧٦

التمثال: عليه يستند الذي العمود عىل

األجنبية البالد إقليم عىل واملرشف األرزاق، توزيع عىل والرئيس للجنوب، …
إلخ. … رع» اب «واح

بقي نقوش بعض جانبه عىل نقش عمودي قصري سطر الناووس مقدمة وعىل
منها:

والدته. واسم التمثال صاحب والد اسم
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نيت». دي ثاو «بف بن … اليمني عىل
نيت». «تاشبن … اليسار عىل

األسفل، للجزء املقابل هو يكون ال قد التمثال هذا بقايا أن عىل البحث دل وقد
أن فيه املشكوك من أصبح أدق أخرى بعبارة أو «اإلسكندرية» يف «بروكش» رآه الذي
الذي األعىل للجزء مكمًال ليس «بروكش» عليه عثر الذي التمثال، من األسفل الجزء
هذا بأن القول: يمكن فإنه ذلك وعىل آخر، تمثال من هو بل له، مكمل أنه يدعى
التي األلقاب كل ألن وذلك هذا؛ رع» اب «واح لنفس آخر تمثال من هو األعىل الجزء
تمثال عىل التي وبخاصة األخرى، التماثيل عىل جاءت التي أللقابه مطابقة عليه أتت
امُلتَْحف يف موجودة ليست العلوية القطعة هذه فإن حال أية وعىل الربيطاني، امُلتَْحف

الربيطاني.
قرية يف عليه عثر :(Borchardt, Ibid. No. 679; Journ. 31888) الثاني: التمثال
سنتيمرتًا، ٧٠ ارتفاعه ويبلغ الحجر»، «صا جنوبي من قريبة مسافة عىل «القضابة»
التمثال عليه يرتكز الذي العمود عىل نقش وقد تماًما. مهشم وناووسه قميًصا ويلبس

يأتي: ما

ما كل يعمل والذي سيده، قلب يف والساكن امللك، أعمال كل عىل املرشف …
األجنبية البالد كل يف … القربان مؤمن توزيع ورئيس يوميٍّا، سيده يحبه
التاج معابد ومدير الجنوبية، األجنبية البالد ومدير القبيل الوجه وحاكم

رع». اب «واح السماء أرسار ورئيس البحري) (الوجه األحمر

يعرف وال ورأسه ظهره ضاع وقد راكًعا مثل وقد ناووس: أمامه تمثال من قطعة
بقيت التي والنقوش سنتيمرتًا. ٧٠ حوايل ارتفاعه ويبلغ فيه، عليه عثر الذي املكان

معظمه: هشم قد إذ قليلة عليه

… إلخ (؟) القرص ومدير الوحيد والسمري الجنوبية األجنبية البالد إقليم …
فعىل الناووس عارضتي عىل ووالدته والده من كل اسم من جزء بقي وقد

نيت. شبن (تا) الشمال وعىل نيت. دي ثاو … نجد اليمني

يف واآلخر «إنجلرتا»، يف أحدهما آخرين تمثالني عىل «جوتييه» له عثر وقد هذا
وتمثال املرصي بامُلتَْحف التي السبع للتماثيل خالًفا هذا «بباريس» «اللوفر» متحف
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والتمثال تابوته. ذلك يف بما عرشة العظيم هذا آثار تكون وبذلك الربيطاني، امُلتَْحف
العامة، أو الخاصة املجموعات إحدى يف مختفيًا يزال ال أنه يحتمل «إنجلرتا» يف الذي
نرشت وقد «سيدنهام»، لصاحبها باالس» «كرستال يف محفوًظا مىض فيما كان وقد

«شارب». نرشها ميالدية ١٨٨٥ عام نقوشه
(Egyptian Inscriptions from the British Museums & others pi. 65. 2n

series.)
بامُلتَْحف املوجود ٣٤٠٤٤ رقم التمثال هيئة عىل أنه عىل األحوال شواهد وتدل

هو: مقدمته عىل الذي والنقش ناووس. وأمامه راكًعا مثل قد إنه أي املرصي؛

توزيع عىل والرئيس الجنوب، إقليم عىل واملرشف والحاكم الوراثي األمري
لدى املقرب البحري الوجه أي األحمر؛ التاج معابد ومدير الغذائية، القربات
األحمر، التاج معابد ملدير املحيل اإلله … ظهره عىل ونقش «نيت» اإللهة
الجنوب، إقليم عىل واملرشف والشمال الجنوب عظيم حور اإلله وكاهن
«واح األجنبية البالد بوابة عىل واملرشف الغذائية القربات توزيع ورئيس

إلخ. … رع» اب

باسم مرتبًعا مثل وقد الرمادي، الجرانيت من وهو باللوفر تمثال له يوجد وأخريًا
واملرشف الجنوب)، ببالد املكلف والرئيس الوراثي الحاكم (أو الجنوب بالد عىل املرشف
نقوش من جزءًا «بيل» األثري نرش وقد «نيت». اإللهة من واملقرب امللكي القرص عىل

التمثال. هذا
(Piehl. Inscrip. Hierogl. 1er partie Pl. XII D; Pierret Tom. II P. 8 de

son Recueil d’Inscriptions Egyptienne du Musée du Louvre.)
عىل التي األلقاب نرش وكذلك األمامي، الجزء عىل التي األلقاب «برييه» نقل كما
ذكرناها والتي العظيم، لهذا املعروفة األلقاب عن يشء يف تختلف ال وهي التمثال، ظهر
هذا آثار كل ليست سبق فيما ذكرناها التي اآلثار هذه أن يف نزاع وال سبق. فيما
التماثيل وكذلك به، الخاصة األحشاء أواني قربه يف يوجد كان أنه بد ال إذ العظيم،
غري قربه، يف املتوىف مع عادة تكون التي الجنازية، األشياء من عظيمة وكمية املجيبة
العالم بعضمتاحف يف األيام عنها تكشف وربما اآلن، حتى منها يشء عىل نعثر لم أننا
منها نجمع أن أمكننا املختلفة العظيم هذا آثار درس وبعد الخاصة. املجموعات يف أو
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البالد. يف والحربي والسيايس والديني االجتماعي مركزه لنا توضح التي التالية، ألقابه
وحسب. رشف ألقاب إال تكن لم األلقاب هذه بعض أن والظاهر

(٤) البحري. الوجه خاتم حامل (٣) اإلقطاعي. األمري (٢) الوراثي. األمري (١)
يحبه ما لسيده يفعل والذي (٦) ثقته). =) سيده قلب يف والذي (٥) الوحيد. السمري
امللك). (يقصد يوم كل إلهه دائًما يحبه ما يفعل والذي (٧) أجنبية. أرض كل يف
ربة «نيت» اإللهة لدى املقرب (٩) الجنوب. ملك آللهة الحقيقة عن يبحث والذي (٨)
مدير (١١) إنسان. كل ولدى أمه ولدى والده، ولدى اإلله لدى املقرب (١٠) «سايس».
(عند الجنوب باب عىل املرشف (١٣) القرص. مدير (١٢) «نيت». اإللهة حرم معابد
األجنبية. البالد باب عىل املرشف (١٥) الجنوبي. اإلقليم عىل املرشف (١٤) الفنتني).
(١٧) سبقه). ملا مرادف اللقب (وهذا األجنبية البالد إقليم باب عىل املرشف (١٦)
املرشف (١٩) الجنوبية. األجنبية البالد عىل املرشف (١٨) األجنبية. البالد عىل املرشف
١٨ اللقب مثل (وهو الجنوبية األجنبية لألرايض املدير (٢٠) أجنبية. بالد كل عىل (؟)
(٢٢) .(J. E. A. 24, P. 86 ff.) امللك أعطية توزيع ورئيس (٢١) أقوى). بمعنى ولكن
األعىل القائد (٢٤) مبانيه). =) امللك أعمال كل عىل املرشف (٢٣) امللك. أعطية رئيس
البالد كل يف لسيده األول املحارب (٢٥) والبحري. القبيل الوجهني يف املشاة جنود لكل
كاهن (٢٨) الجنوب. ورشيف (٢٧) «نيت». اإللهة معبد أرسار رئيس (٢٦) األجنبية.

والشمال. الجنوب يف العظيم حور
كان أنه نفهم ومنها العظيم، الرشيف هذا يحملها كان التي األلقاب هي تلك
كانت األلقاب هذه أن غري الفرتة، تلك يف الفرعوني البالط يف عظيمة مكانة يشغل
األحوال، من كثري يف القديمة الدولة عهد يف تمنح كانت التي باأللقاب تأليفها يف متأثرة
كان القديم وتقليد النهضة، عرص كان هذا ألن ذلك؛ يف غرابة ال فإنه حال أية وعىل

ومستطابًا. مستحسنًا

رع» اب «واح والدا

عن كلمة نذكر أن علينا وبقي ومكانته، رع» اب «واح ألقاب عن سبق فيما تحدثنا
املسمى والده أن نقوشه تحدثنا املرصي بامُلتَْحف املحفوظ ٣٤٠٤٣ رقم فالتمثال والديه.
«سايس»، لبلدة املحلية اإللهة وهي البقرة، «نيت» كاهن يلقب كان نيت» ثاودي «بف
املرصية باإللهة وحدت قد وقتئذ «نيت» اإللهة كانت وقد لوبي أصل من أنها ويحتمل
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بقرنني اإللهة بهذه خاص رأس بلباس بقرة صورة يف تمثل كانت التي حتحور» «أزيس
خاصة التيجان حتحورية أعمدة عىل نفسها «سايس» يف عثر وقد الشمس، قرص بينهما
عىل ذكر وقد أكيدة. بصورة إليه أشري اإللهتني وتوحيد هذا «نيت». لإللهة أقيم بمعبد
والدة أما املعابد. مدير لقب يحمل كان رع» اب «واح والد أن الربيطاني امُلتَْحف تمثال
«نيت» اإللهة مع مزجيٍّا تركيبًا مركب اسم فإنه «تاشبن-نيت»، تسمى التي رع» اب «واح
«واح وتابوت الربيطاني امُلتَْحف تمثال عىل اسمها جاء وقد املحلية، «سايس» مدينة إلهة
التمثال عىل ذكرت وقد املرصي. بامُلتَْحف املوجود ٣٤٠٤٣ رقم تمثاله عىل وكذلك رع»، اب
قديم نعت هذا أن (ويحتمل «سلكت» ملعبد الساعة وكاهنة امللك قريبة بوصفها األخري
عليها ونقش «رشيد»، يف عليها عثر الحجر من قطعة أن املحتمل ومن «سايس»). ملدينة

.(A. S. XLII P. 389-390) األهرام متون من ٢١٣ التعويذة من جزء
من الحجر من قطعتني إن «سايس»: آثار عن بحثه يف حبيش لبيب السيد ويقول
من جميًعا بها أتي قد «برما» قرية من وقطعة «النحارية»، بلدة من قطع وثالث «رشيد»
مصنوعة عظيمة قاعة من كانت أنها املحتمل ومن «سايس». بلدة يف «إبريز» أقامه مبنى
.(A. S. XLII P. 396 (راجع الثالثيني. بالعيد احتفاًال أقيمت «الكورتسيت» حجر من

تفنخت آمون (2-4)

A. (راجع «سقارة» حفائر يف قربه عن وكشف امللك حرس عىل املرشف تفنخت»: «آمون
إلخ. … (S. XLI P. 382

«آمون يدعى عظيم جندي «إبريز» امللك عهد يف عاشت التي الشخصيات أبرز ومن
عمقها يبلغ جانبية حجرة ذات برئ يف دفن وقد «سقارة»، جبانة يف قربه عىل عثر تفنخت»،
محفورة بنقوش مغطاة الجريي الحجر من مقامة دفنه حجرة كانت وقد مرتًا، ٢٢ حوايل
طولها ويبلغ الغرفة، يمأل املتوىف فيه يثوي كان الذي التابوت أن لوحظ وقد متقنًا. حفًرا
ارتفاع أما الجنوب، إىل الشمال من سنتيمرتًا و٢٦٠ الغرب إىل الرشق من سنتيمرتًا ٤٢٠
من النقوش من عمود التابوت غطاء سطح عىل نقش وقد سنتيمرت. ١٠٠ فهو الغطاء
اسم فيها ذكر بالبعث خاصة دينية وصيغة وألقابه املتوىف اسم ويشمل الرشق، إىل الغرب

وهي: منفية صيغة عليها يضفي مما «طيبة»، ثالوث أعضاء أحد توم» «نفر اإلله

عند ومن البشنني، زهرة توم» «نفر صورة يف تفنخت» «آمون أوزير يا قم
يوميٍّا. التاسوع ويظهر رع اإلله يفرح رؤيته
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رع اب «واح لقب يحمل كذلك وكان تفنخت»، «آمون ذكرنا كما هو املتوىفَّ واسم
عظماء بني اسمه نضع أن لنا يخول البالط يف يستعمل كان الذي االسم وهذا بتاح». مري
يحمل وكان ارو» «ادت تدعى كانت وأمه «إبريز»، امللك عهد يف عاشوا الذين الرجال

املجندين. قائد (٣) املطهر. امللك كاهن (٢) الحرس. عىل املرشف (١) اآلتية: األلقاب
امللكي. بالحرس الخاصني املجندين قائد كان أنه يف الحربية ألقابه ولخصت

الرتتيب حسب عىل ووزعت بدقة، عملت قد املقربة يف حفرت التي الدينية والنقوش
للمقربة: الداخيل للتصميم املنطقي

خصص وقد الدفن، حفرة إىل يؤدي الذي الباب الجانب هذا يشمل الرشقي: الجانب
وهي الباب بوساطة يدخل الذي وهو الحياة، بنفس املتوىف تمد التي «أزيس» لإللهة
عىل يحتوي الجانب هذا من األعىل والجزء الخارج. من اآلتني أعدائه من تحفظه التي
«آمون امللكي الحرس عىل واملرشف املطهر امللكي الكاهن أيها أوزير يا التايل: النقش
وتدفع تحفظك إنها تبرصك، إنها بحبك. فرحة إليك تأتي «أزيس» أختك إن تفنخت»
يتنفس زورك وتجعل تعيش، حتى ألنفك الهواء تعطيك وإنها تغرق، ال حتى قدميك
جسم خالص يصف الذي املتن وهذا تفنخت». «آمون أوزير يا قط تموت ال حتى
أخرى بعبارة أو قديم، مصدر من شك بال أخذ قد «أزيس»، بوساطة وإحيائه «أوزير»
وأخيها زوجها حماية أجل من «أزيس» به تقوم الذي الدور نجد وفيه األهرام متون من
وهذه الباب، جانبي عىل نظمت عدة تعويذات من مؤلف متن بعده جاء وقد «أوزير»،
،٢٢٨ ،٢٤١–٤٣ ،٢٣٩ ،٢٣٧ ،٢٣٨ ،٢٢٩ ،٢٤٦ األهرام: متون عن منقولة النقوش

.٢٤٥ ،٢٤٤ ،٢٢٥-٢٢٦ ،٢٤٧
أعىل يف نقش وقد املتوىف، تؤله التي «نوت» لإللهة الجانب هذا خصص الغربي: الجانب
املتون هذه يف املعروفة الصيغة عىل ويحتويان األهرام متون من مأخوذان البابسطران

.(Pyr. §§ 638 a 6 & 1607)
الرتجمة: وهاك

ووارث «نوت»، فيه حملت والذي السماء ولدته الذي تفنخت» «آمون أوزير يا
«رس باسمك عليك نفسها نرشت قد «نوت» والدتك إن يحبه، الذي «جب»
العظيم اإلله من املبجل أيها يا عدو، أي بدون إلها جعلتك ولقد السماء».
التي بالشعائر خاصة متون املتن هذا تحت نقش وقد تفنخت». «آمون
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(Pyr. العطور من قربان وتقديم ،(Pyr. 27) بالنطرون بتطهريه املتوىف تؤله
.(Pyr. واملالبس(56-57 ،506–51)

الحياة يف املتوىف إلطعام املقربة من الجانب هذا نقوش خصصت الجنوبي: الجانب
أسفل ويف الرئيسية، املرصية واألعياد العادية القربان صيغة عىل ويحتوي اآلخرة،
Excavations at Giza, The Offering (راجع الشهرية القربان قائمة تأتي هذا من
صيغ ذلك يتبع .(List. In the Old Kingdom; Pyr. § 214-215, 17-18 & 22-23

األهرام. متون من املأخوذة القربان
«أنوبيس»؛ لإلله العادية القربان صيغ لذكر الجانب هذا خصص الشمايل: الجانب
املقربون. إال عليها يسري ال التي الجميلة الطرق واستعمال الجبانة يف املتوىف دفن ألجل
متون يف املذكورة األسطورية املتون يف يوجد الصيغة هذه فهم ألجل ا جدٍّ الهام والرشح

.(Pyr. 364–369 & 376–387 (راجع األهرام
األهرام، متون غري أخرى متون من مأخوذين التابوت عىل نقشا متنني نجد وأخريًا
سابق وهو الشمس، قارب بسياحة خاص وأحدهما بهما، ينطق أن املتوىف عىل وكان
نجد الشمال ويف .(A. S. I. P. 255 L. 488–493 (راجع املوتى كتاب من ٤٧ للفصل
عىل الدفن حجرة بناء ويدل ،(Ibid. P. 256 L. 495–8) طعام عىل الحصول ألجل صيغة
بد ال الصلب، الجريي الحجر من واحدة قطعة من يتألف الذي والتابوت عظيمة. مهارة
كان التابوت غطاء أن املؤكد ومن الحجرة، حوله وبنيت البرئ قعر إىل أنزل قد كان أنه
البناء انتهى أن إىل الحجر من أعمدة أربعة عىل حمل قد وكان الحجرة، بناء قبل أنزل قد

تماًما.
إنسان، برأس االردواز من تابوت عىل يحتوي التابوت أن وجد الغطاء رفع وبعد
مالمح صورت وقد محفورة، وبرموز بحروف نظيًفا تزيينًا وزين جميًال، حفًرا حفر وقد
الغطء عىل مثلت فقد «نوت»، واإللهة الشعريية واللحية الصدرية أما بوضوح، الوجه
تطابق صورة التابوت، وجه مغطية أسطر ستة يف نقش الذي واملتن مدهشة. بتفاصيل
التابوت جوانب من جانب كل عىل رسم وقد هذا ،(Pyr. 64–643a) األهرام متون من فقرة
و«دواموتف» «امستي» الجنوبية الجهة ففي صفوف. ثالثة يف محنطة يفصورة آلهة ثالثة
وكل ننرسح». و«خنتي سنوف» و«كبح «حبي» الشمالية الجهة ويف جبله»، عىل و«أنوب
وجدت وقد حمايتك.» هو «هذا أمامه: عموديٍّا منقوش بعينه متن يصحبه منهم واحد
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الجثة وكانت التحنيط. مواد عليه وطغت تفحم، نسيج يف ملفوفة التابوت يف سليمة الجثة
الصدر عىل موضوعة اليرسى اليد كانت وقد سنتيمرتًا، ١٨٠ طولها ويبلغ مسن لرجل
املتوىف مع توجد لم اللفائف فك بعد أنه املدهش ومن اليمنى. الفخذ عىل ممتدة واليمنى
ومن عالية. وظائف يشغل كان أنه من الرغم عىل معه مدفون يشء أي أو واحدة، تعويذة
عمليات عليها تجري أن دون مبارشة املوت بعد دفنت قد كانت الجثة أن إذن املحتمل

املتبعة. التحنيط
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خنم-اب-رع سانيت أحمس

أمسيس اليونان يسميه كما أو الثاني، أحمس حكمها التي املدة عىل اآلراء تختلف لم
أجمع فقد و«مانيتون»، «هردوت» أمثال األقدمني الكتاب روايات يف جاء ما حسب عىل
الرأي هذا عن يشذ ولم ،(Herod. III, 10 (راجع سنة وأربعني أربًعا حكم أنه عىل الكل
وحكم وحده، سنة وثالثني ثمانية حكم إنه قال: فقد «فيدمان» األثري إال املحدثني من
هذا أن عىل سبق فيما برهنا قد أننا غري «إبريز»، الفرعون مع باالشرتاك سنوات ست
أن يجب «جوتييه»: يقول ثم ومن االسم قراءة يف خطأ نتيجة جاء الحكم، يف االشرتاك

٥٢٦ق.م. عام يمنتصف وفاته وتاريخ ٥٧٠ق.م عام بنهاية حكمه بداية تحدد
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عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

وأربعني أربع من أكثر يحكم لم «أحمس» أن لنا يؤكد اآلثار عىل جاء ما أن والواقع
.(L. R. IV, P. 120 No. 2) حمامات وادي يف نقش ذلك عىل يدل كما سنة،

الثاني أحمس أصل (1)

النزاع سببها كان التي الثورات تلك مرص، يف قامت التي الثورات أن سبق فيما تحدثنا
مرص عىل ملًكا بعد فيما أصبح الذي «أحمس»، وقائده «إبريز» بني قائًما كان الذي
من جنوده بمساعدة امللك عرش عن إبريز خلع أن بعد وذلك الثاني، أحمس ويدعى
لم ألنه الحاكمة؛ األرسة تغريت قد امللك عرش هذا أحمس بتويل أنه والواقع املشوش.
أن وبعد فيقول: أمسيس عن هردوت ويحدثنا قط. ملكي دم من وال دمها من يكن
إقليم إىل ينسب الذي «أمسيس»، مكانه حكم الصورة بهذه امللك عرش عن «إبريز» أنزل
من قريبة قرية (وهي «سيوف» هي منها أتى التي البلدة واسم الحجر)، (صا سايس
من أميال ستة مسافة عىل تقع التي الحالية «الصفة» قرية أنها ويحتمل «سايس»،
من يشعروا ولم الكره، األمر بادئ يف املرصيون له أظهر وقد الحجر)). (صا «سايس»
ولكنه المعة، أرسة من يكن ولم عاديٍّا مىضشخًصا فيما كان ألنه كبري؛ باحرتام ناحيته

كربياء. دون إياهم بمخاطبته أرضاهم بعد فيما
صيغت آنية لديه كان أنه إىل باإلضافة هذا العد، يخطئها كنوًزا يملك كان فقد
وجميع هو فيها يغتسل أن أمسيس اعتاد قد وكان القدم، لغسل يستعملها الذهب من
تمثال منه وصنع قطًعا اإلناء هذا كرس وقد عنده. أرجلهم غسل اعتادوا الذين ضيفانه
وقدموا التمثال، هذا حول املرصيون احتشد وقد املدينة، يف مكان أنسب يف ووضعه إله
لهم وفرس سويٍّا، املرصيني جمع هذا بمسلكهم علم ملا أمسيس أن غري اإلجالل. أعظم له
القوم وكان القدم لغسل إناء من مصنوًعا كان يُعبد الذي التمثال هذا إن قائًال: األمر
وبعد تبجيل، أعظم يبجلونه اآلن فهم ذلك ومع فيه، أقدامهم ويغسلون ويتبولون يقيئون
قبل كان أنه من الرغم عىل فإنه له، حدث قد القدم إلناء حدث ما إن يقول: استمر ذلك
الكيفية وبهذه ويبجلوه، يحرتموه أن إليهم يطلب فهو ملكهم، أصبح قد عاديٍّا2 شخًصا

أصبح وبذلك الساوية، األرسة نسل من أمرية من تزوج قد «أمسيس» إن يقول: «مسربو» أن نجد ولكن 2

بتاح، اإلله كاهن ابنة هي الثالث بسمتيك امللك أم وهي أحمس، زوج أن والواقع امللك. تويل يف الحق له
.(Maspero, the Passing of Empires P. 558 Note 2 (راجع املالك بالبيت أكيدة صلة له تعرف وال
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الثاني أحمس امللك

اتخذ قد وكان يطيعوه. أن لهم األصوب من أنه فكروا ذلك وبعد له، املرصيني حب كسب
يعمل كان العشاء وقت نهاية حتى املبكر الصباح فمن أعماله: إنجاز يف اآلتية الطريقة
ألحان، بنت يعاقر كان ذلك وبعد أمامه، تحرض كانت التي األعمال ترصيف يف جاهًدا
أساء قد ذلك أن غري ويمرح، تحرج دون معهم األحاديث ويتجاذب أصحابه مع ويلهو
تنزل إنك إذ يجب كما نفسك عىل تسيطر ال امللك أيها أنت قائلني: له ونصحوه أصدقاءه
عرش عىل الجالس وأنت بك يليق مما إنه إذ مألوف، هو مما أكثر السوقة منزلة نفسك
يعرفوا أن للمرصيني يتوفر وبذلك العامة، األمور ترصيف يف اليوم تقيض أن محرتم ملك
اآلن ولكنك أحسن، بصورة عنك يتحدث أن بذلك ويمكن عظيم، برجل محكومون أنهم
أقواًسا يملكون الذين أولئك إن يأتي: بما أجابهم ولكنه قط؛ ملًكا تناسب ال بطريقة تعمل
يرتكونها فإنهم استعمالها من ينتهون عندما ولكن يثنونها، استعمالها يريدون عندما
عندما استعمالها يمكن ال فإنه ثم ومن كرست، مثنية دائًما بقيت لو ألنها وذلك فتنبسط؛
الجدية األشياء مزاولة يف استمر إذا فإنه اإلنسان، حالة هي وهكذا إليها، الحاجة تدعو
مجنونًا منه غفلة حني عىل يصبح فإنه الرياضة، من بيشء أحيانًا لنفسه يسمح ولم

بليًدا.
كونه يتعدى ال هردوت لنا ذكره كما «أمسيس» عن هنا ذكرنا ما أن من الرغم وعىل
الحقيقية، املرصية الحياة يف تجري كانت التي األمور من يشء عىل ينطوي فإنه أسطورة،
لم الشعب أبناء من فرد بتويل يؤمن ال عهوده كل يف املرصي أن جهة من نعلم فنحن
امللكي الدم يجري ممن يكون أن للفرعون بد ال فكان امللك، عرش املالكة األرسة من يكن
من ليس امللك يكون عندما وأنه وملكة، ملك ابن يكون أن األنسب كان وقد عروقهم، يف
فصلنا وقد ملك، ابنة أي املالكة؛ األرسة من يتزوج أن عليه كان فإنه خالص، ملكي دم
التي الحالة أن غري «خنتكاوس»، امللكة عىل الكالم عند األمثال3 له ورضبنا ذلك يف القول
أن أراد ثم ومن اغتصابًا، امللك نال قد إذ شاذٍّا. أمًرا تعد «أمسيس» يخص فيما أمامنا
تحول الذي القدم غسل بإناء املثل برضبه للملك أحقيته يف أخرى بطريقة الشعب يقنع
يف وتربى الشعب، عامة من هو كان ملا أنه ذلك إىل يضاف … إله تمثال إىل كرسه بعد
فطر مما التخلص مقدوره يف يكن لم فإنه وأخالقه، عاداته عىل ونشأ الشعب أحضان

.Excavations at Giza vol. 4 P. 3 ff راجع 3
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عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

الذي بالشعب لالختالط قادته قد غرائزه فإن ولذلك عليها؛ نشأ وطباع عادات من عليه
يرَق لم ذلك ولكن نشاطه، تجديد يف طلبًا فراغه وقت معهم يلهو فأصبح فيه، تربى
إىل ينزل أن ومكانته الفرعون، رشف من ليس أنه يرون كانوا الذين املرصيني نظر يف
ذكرنا، كما بالقوس مثًال لهم رضب وقد نظرهم، يف املزرية الصورة بهذه السوقة مخالطة
تلك يف املرصي الشعب أحوال عن اللثام يميط هنا هردوت لنا ذكره ما فإن حال أية وعىل
بالعادات متمسكني يزالون ال كانوا املرصيني أن عىل يدل وذلك فيها، عاش التي الفرتة
البالد يحكم أصبح عندما أحمس، به قام عمل أول كان وقد املوروثة. القديمة والتقاليد
مرات ثالث هزمهم الذين اإلغريق، حساب عىل القديم املرصي الحزب إرضاء هو بمفرده

ذلك. عىل الكالم سبق كما
ويف طرانة، حتى الغرب يف البالد داخل استوطنوا مرصقد عىل الدخالء اإلغريق وكان
للتجارة. صغرية أخرى أماكن غري هذا أحواضوسفن، لهم كان حيث أدفينا حتى الرشق
وقد لإلغريق، برمتها الحالية) جعيف (كوم نقراش مدينة أمسيس الفرعون منح وقد
الوحيد املكان قديًما «نقراش» كانت :(Herod. II, 179) قائًال ذلك عن هردوت حدثنا
مصبات من آخر مصب أي إىل اإلنسان وصل وإذا مرص، يف غريها يكن ولم للتجارة،
وكان إرادته»، غري عىل هناك أتى قد «أنه يمينًا يقسم أن إىل يضطر كان فإنه النيل،
إىل فيها جاء التي السفينة نفس يف يسافر أن إىل يضطر القسم هذا مثل يؤدي عندما
كان فإنه هكذا، الذهاب من املعاكسة الرياح بسبب منع إذا العكس وعىل الكانوبي، املصب
«نقراش». إىل يصل حتى الدلتا حول نقل سفن عىل يحملها ثم حمولته تفريغ إىل يضطر

وقتئذ. ا جدٍّ عظيمة نقراش مدينة بها تتمتع التي االمتيازات كانت وقد
معموًال يكن ولم التجاري، النظام هذا وضع من أول كان «أمسيس» أن يف نزاع وال
عليها قيض «أدفينا»، مثل املبكرة اإلغريقية املستعمرات أن من ذلك عىل أدل وال قبل، به
منح جراء من كان وقد ،(Herod. II, 154) هردوت ذلك لنا ذكر كما أمسيس عهد يف
أن غري حاميها، أنه عىل فيها إليه ينظر كان أنه االمتياز هذا «نقراش» بلدة «أمسيس»
يدخلون ال بجعلهم وذلك اإلغريق، نفوذ عىل للحصار تضييًقا يُعد الواقع يف كان هذا عمله
للجنود املرصيني هزيمة أثر عىل ذكرها جاء وقد وبينهم، بينه بمعاهدة واحدة ميناء إال

بعد. فيما أخرى كرة املوضوع هذا وسنتناول املرتزقة، اإلغريق
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والخارجية السياسية الحالة (2)

الشعب أفراد بني وانشقاق ثورات، من فيها تفىش وما الداخلية البالد حالة أن يف نزاع ال
فيها وبث قواها، أنهك قد أخرى جهة من الجيش يف انقسام من حدث وما جهة، من
عام حتى ٥٦٩ق.م عام باكورة منذ البالد عمت قد الفوىض هذه وكانت الفوىض. روح
الفرتة هذه ويف تقدير. أقل عىل السنة هذه سبقت قد كانت أنها يحتمل بل ٥٧٦ق.م،
االستيالء قاصدة مرص، شئون يف أجنبية دولة تدخلت البالد تاريخ من الحرجة العصيبة

خطريين. وانحالل ضعف حالة يف وقتئذ مرص كانت وقد عليها،
بابل ملك نرص» «نبوخد العاهل حكم من والثالثني السابع العام يف أنه ذلك وآية
«إبريز» بني الداخلية الحرب كانت عندما وذلك العاهل، هذا بجيوش مرص هوجمت
التاريخية معلوماتنا أن له يؤسف ومما وقوة. عنف من تكون ما أشد عىل و«أمسيس»
بالخط نقش من قطعة إال عنها متناولنا يف ليس إذ ا، جدٍّ قليلة البابلية الحملة هذه عن

الربيطاني. بامُلتَْحف اآلن محفوظة املسماري
Wiedemann, A. Z., 16 (1878) PP. 81–89; E. Schradier, A. Z. 17, (راجع:
(1879) P. 45–47; K. B. III, 2, P. 140-141; Th. G. Pinches, T. S. B. A. 7 (1882)

.(P. 210–217; H. Winckler, Altorientalische Forachungen I, P. 511-12;
H. R. Hall, Cam- (راجع: هول األستاذ وضعها القطعة لهذه ترجمة كذلك وتوجد

.(bridge Ancient History III, P. 304
سيس، (أم) = سو (أما) نرص» «نبوخد حاربه الذي املرصي امللك اسم وتكملة
نجد أخرى جهة ومن العرص. بهذا الخاصة التاريخية الحوادث سري من فعًال مؤكد وهذا
النقش من األخرى القطع يف (Ibid. P. 512–515) «فنكلر» األستاذ أيدها التي النظرية
وعىل «أمسيس»، للملك حليًفا كان «متيلني» صاحب Pittakos بتاكوس أن وهي نفسه،
هذه فإن حال أية وعىل «بتكو». أو «بتاكو» كوايل … هكذا للقطعة تكملة تكون ذلك
هذه عن قط شيئًا املصدر هذا خالف نعلم ال أنا القول وقصارى وحسب. نظريات مجرد

املرصية. البالد داخل يف نرص» «نبوخد زحف حد أي إىل نعلم ال كما الحروب،
تصوير املستطاع من فإنه الحروب، بهذه الخاصة الوثائق قلة من الرغم وعىل
ليقوم مرص؛ يف الفوىض قيام فرصة انتهز قد نرص» «نبوخد العاهل أن وذلك املوقف.
منذ يكون ما أسوأ عىل كانت بها عالقته أن وبخاصة مرص، عىل عظيمة حربية بحملة
من بيشء املرصيني أمام يستعرض أن يظهر ما عىل غرضه وكان «إبريز». امللك عهد
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عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

بأي القيام يف جديد من تفكر مرصأال بذلك محذًرا الجبارة، الحربية قوته والعظمة األبهة
عام يف الحال كانت كما مرص، فتح عزمه يف يكن لم أنه نفهم ثم ومن أمالكه، عىل تعدٍّ

رشحه. سبق كما ٥٨٠ق.م عام يف وذلك ٦٠٥ق.م
ألن وذلك التوفيق؛ كل هذه سياسته يف موفًقا كان نرص» «نبوخد أن والواقع
التوسع تناهضسياسة قامت التي للثورة بعرشه بعيد حد إىل يدين كان الذي «أمسيس»
فإنه والغرب، الرشق يف «إبريز» لنفسه اختطها قد كان التي السياسة وهي الفاشلة،
ونيكاو األول بسمتيك من كل انتهجها قد كان التي القديمة السياسة إىل ثانية عاد
وحسب. النفس عن والدفاع املهادنة عىل تنطوي التي السياسة وهي الثاني، وبسمتيك
الدولتني؛ من كل نهاية حتى الساوية، واألرسة الكلدية الدولة بني حرب تقم لم ذلك وعىل
أمل-مردوك وهم الضعفاء، نرص» «نبوخد أخالف مع سالم يف الحال ظلت وكذلك
–٥٦٠) Nergal-Scharusur ونرجال-شاروصور (٥٥٦–٥٣٩ (من Amel-Marduk
–٥٥٦)Nabonid ونابوتيد (٥٥٦ق.م) Labaschi-Mardukوالبايش-مردوك ٥٥٧ق.م)
دائرة يف تكن لم أمسيس يد عىل وسوريا فلسطني فتح إعادة فكرة ألن وذلك ٥٣٩ق.م)؛

املمكن. األمر
هذا وبابل، مرص بني به بأس ال عالقات قامت قد أنه عىل األحوال شواهد وتدل
Herod II, (راجع سرييني مع صداقة معاهدة الغرب يف عقد قد كان «أمسيس» أن ونجد
عىل تدل قد عبارات من تحتويه مما الرغم عىل املعاهدة هذه قصة هنا وسنورد ،(181

لنا: بالنسبة خرافة حديث أنها

زوجه اتخاذ عىل وعزم السريينيني، مع وتحالف صداقة معاهدة «أمسيس» عقد
حب أجل من وإما إغريقية، امرأة من التزوج يف شهوًة إما وذلك البالد هذه من
امللك ابنة البعض قول حسب عىل تزوج ذلك وعىل للسريينيني، يضمره خاص
وإن ،Arcesilaus «أرسسيالوس» امللك ابنة آخرون: ويقول Battus باتوس
علية من رجل وهو ،Critobulusكريتوبولوس ابنة إنها يقولون: آخرون كان
ولم إتيانها «أمسيس» يستطع ولم .Ladice «الديس» اسمها وكان املدنيني.
أعيته فلما طويًال، الحال هذه عىل واستمر أخر، نسوة مع حاله هي هذه تكن
معي، السحر استعملت لقد املرأة أيتها يا املرأة: لهذه قال عاجز أنه ورأى الحيلة
أن «الديس» وجدت وعندما امرأة، ماتتها ميتة أشنع أميتك أن إال أمامي وليس
أمكن إذا أنه وهو «لفينوس»، نذًرا نذرت يهدأ ولم بإنكارها، يقتنع لم أمسيس
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تمثاًال أرسلت الوحيد) العالج هو كان ذلك (ألن الليلة هذه يطأ أن «أمسيس»
الوقت هذا ومن أمسيس، أتاها مبارشة النذر هذا وبعد «سريييس». يف لإللهة
الحد. يفوق إغراًما بها مغرًما فأصبح يطأها، أن عىل القدرة عنده يجد كان
سرييني، إىل أرسلته تمثال بعمل فأمرت لإللهة، بنذرها أوفت «الديس» ولكن
سرييني، مدينة خارج ويواجه (هردوت)، زمني يف محفوًظا يزال ال وكان
غري أمان يف فأرسلها هذه، «الديس» هي من علم مرص «قمبيز» فتح وعندما

«سرييني». إىل مضارة

بالد مع عقدها التي املعاهدة حول حيكت هردوت سمعها قصة الحال بطبيعة هذه
أمسيس أن والظاهر نفسها. عن تتحدث ألنها عليها؛ التعليق إىل حاجة يف ولسنا سرييني،
من لزواجه بالنسبة صحيحة القصة كانت إذا هذا زوجه، طريق عن تأثر قد نفسه
تمثاًال أهدى أنه أوًال فنجد (لإللهة)، اليونان بالد يف قربانًا أهدى قد أنه نجد إذ إغريقية،
يف ملنرفا أهدى ثانيًا ملونة، صورته أهدى كما سرييني، يف Minerva منرفا لإللهة مذهبًا
«جوتو»4 أهدى وثالثًا النظر، تسرتعي الكتان من ودرًعا الحجر من تمثالني «لندوس»
وكانتا الكبري املعبد يف أقيمتا وقد الخشب، يف محفورتني لنفسه صورتني ساموس يف
الصداقة بسبب «ساموس» يف القربات هذه عمل واآلن األبواب، خلف زمني يف تزاالن ال
«لندوس» يف كانت التي تلك ولكن ،Aeaces أسس بن بوليكراتس وبني بينه كانت التي
املعبد5 أسس قد «داناوس» بنات أن قيل ما عىل سببها كان بل الصداقة، بسبب تكن لم
كانت وهذه اجبتوس؛6 أوالد من فرارهن عند هناك إىل وصلوا عندما لندوس، يف منرفا
الرضائب. لدفع خاضعة قربصوجعلها فتح من أول وكان أمسيس. قدمها التي القرابني

زوجة وهي والزواج السماوية والظواهر السماء ملكة وهي اليونانية، هريا باإللهة موحدة التينية إلهة 4
جبرت. اإلله

والحكمة الذكاء إلهة وتعد جبرت ابنة وهي باالس أو اإلغريقية، أثينا باإللهة موحدة التينية إلهة «منرفا» 5
والفنون.

غري داناوس، عمهم بنات من الخمسون أوالده تزوج وقد «داناوس»، أخو وهو مرصي خرايف أمري 6
نجا. واحًدا إال عرسهم ليلة يف قتلوا أنهم
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الهجومية، «إبريز» سياسة عن تماًما تحول قد أمسيس أن هنا نجد حال أية وعىل
املبدأ، هذا عن أمسيس يتحول ولم اإلغريق، عىل برقا أهل للوبيني مساعدته قدم وقد

الفاريس. العهد حتى واستمرت برقا، يف الفيقة يف الثورة قامت عندما ذلك ويلحظ
املصري، هذا عن «سرييني» ملك الثاني «أرسيسالوس» امللك أخو ذلك عن حدثنا وقد
أفلحوا ألنهم اللوبيني؛ صالح يف الداخلية الحروب هذه كانت وقد برقة، مدينة وتأسيس
عن حدثنا وقد هوبليتي، جندي آالف سبعة قتل موقعة يف «سرييني» جيش هزيمة يف
وهو «أرسسيالوس»، يدعى نجل هذا «لباتوس» وكان .(Herod. II, 160 ff) هردوت ذلك
وذهبوا تركوه إنهم حتى إخوته مع الشجار هو العرش اعتالئه بعد له عمل أول كان الذي
تسمى تزال ال التي املدينة أسسوا بينهم فيما مشاورة وبعد لوبيا، من أخرى أجزاء إىل
بعد فيما ولكن السريينيني، عىل بثورة بالقيام اللوبيني أغروا إقامتها أثناء ويف «برقة»،
ولكن أنفسهم، الثائرين وعىل استقبلوهم الذين اللوبيني هؤالء عىل أرسسيالوسجيًشا قاد
حتى حربه يف أثرهم أرسسيالس اقتفى وقد الرشقيني، اللوبيني إىل فروا منه خوًفا اللوبيني
أن وبعد مهاجمته. عىل اللوبيون صمم وعندئذ لوبيا يف Leucon «لوكون» عند بهم لحق
سلحوا قد ممن جندي آالف سبعة إن حتى تماًما، السرينيني هزموا موقعة يف معه اشتبكوا
«الرخوس» شنق الرضبة هذه وبعد املوقعة. يف سقطوا قد السرينيني من ثقيلة بأسلحة
زوج أما العقاقري. بعض تأثري وتحت مريًضا كان الذي أرسسيالوس أخاه Learchus

بحيلة. الرخوس قتلت فإنها ،Eryxo أريكسو تدعى كانت التي «أرسسيالوس»
(راجع ملرص الجزية تدفع وجعلها قربص، مدن «أمسيس» قهر الفرتة تلك ويف
Diodorus, I, 68 L. (راجع قوله: عند الحادث هذا ديدور لنا ذكر وقد ،(Herod. II, 182
عظيمة. قيمة ذات بقرابني املعابد من كثريًا وزين قربص مدن (أمسيس) أخضع وقد ،(6
أنه يظن ما عىل ذلك وسبب ٥٦٠ق.م، عام يف فعًال حدث قد كان ذلك أن املحتمل ومن
اتصال عىل قربص تكن لم إذ يقاومه، ما املوقف هذا يف املرصي األسطول أمام يكن لم
ذلك إىل يضاف حرب، يف «أمسيس» مع تدخل أن بتفوقها يمكن عظيمة بدولة مبارش
لم الفرتة تلك ففي جمة، وثروة وفري برخاء الداخل يف تنعم اآلونة تلك يف كانت مرص أن
ذلك أن يف شك وال «هردوت»، يف جاء ما حسب عىل مدينة ألف عرشين من أقل فيها يكن
تتمتع مرصكانت إن قيل: «أمسيس» عهد ويف .(Herod. II, 177 (راجع فيه مبالغ العدد
الناس األرضإىل ومن األرض، إىل النهر من تأتي كانت التي الفوائد حيث من رخاء بأعظم
أمسيس وكان معمورة. مدينة ألف عرشين عىل الوقت ذلك يف تحتوي كانت إنها وقيل:
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إقليمه لحاكم يعلن أن مرصي كل عىل كان وبمقتضاها للمرصيني، القوانني سن الذي هو
عيشة عاش قد أنه يظهر ولم ذلك، إعالن يف إنسان قرص وإذا بها، عاش التي الطريقة
«أثينا»، يف ونفذه مرص من القانون هذا األثيني صولون حمل وقد باملوت، عوقب رشيفة

أثينا). يف (أي: عليه غبار ال نظاًما بوصفه يتبعونه يزالون ال الناس وإن
عن الحديث عند وذلك أمسيس، ترشيعات عن الصقيل «ديدور» كذلك حدثنا وقد
ذكر جاء وقد ،(Diod I, 93–95 (راجع ستة وعددهم مرص ملوك من املرشعني عظماء
بعد «ديدور» عنه فيقول سبق فيما عنه تحدثنا الذي «بوكوريس» امللك ذكر بعد أمسيس
وهي للقوانني عنايته وجه قد أمسيس ملكهم إن املرصيني): (أي: يقولون «بوركوريس»
نهجها عىل وتسري املقاطعات، حكام بمقتضاها تحكم التي القواعد وضع هداها عىل التي
وعادًال؛ عواطفه يف راقيًا الفطنة يف غاية كان أنه التقاليد عنه وتحدثنا املرصية. اإلدارة كل
كذلك ويقال ملكي. دم من يكن لم أنه من الرغم عىل ملًكا املرصيون نصبه األسباب ولهذه
يسألونه: رسوًال أرسلوا األوملبية األلعاب بأمر مهتمني كانوا عندما Elis «أليس» أهايل إن
ذلك: عن جوابه كان وقد واستقامة؟ عدالة أعظم إىل طريقهم يف يرشدوا أن يمكن كيف
بوليكراتس أن من الرغم وعىل األلعاب). هذه (يف Elis أليس من رجل يشرتك أال يشرتط
املواطنني يظلم أخذ عندما فإنه معه، ومصافاة ود عىل كان «ساموس» حاكم Polycrates
فيه قطع خطابًا األمر بادئ يف إليه أرسل «أمسيس» إن قيل: «ساموس» يف واألجانب
زمن بعد الحزن يف ينغمس أن قال كما يرد لم ألنه وذلك بينهما؛ التي الصداقة أوارص
بمثل الظلم عىل يرص الذي بالحاكم تحل أن وشيكة كانت املصيبة أن تماًما لعلمه وجيز
الفاضلة، أخالقه بسبب اإلغريق عند قيل كما اإلعجاب، موضع كان وقد الطريقة. هذه

برسعة. تحققت التي بوليكراتس للحاكم كلماته وبسبب

ونتائجه «مديا» سقوط (1-2)

أرس الثاني»، الفرس«كورش ملك بأن انتهت ميديا مملكة يف ثورة قامت ٥٥٣ق.م عام ويف
جراء من كان وقد عليائه؛ من فسقط Astyages «أستياجس» يدعى كان الذي ميديا ملك
لم أنه غري الصغرى، آسيا ممالك كل عوائق عن ثقيل نري أزيح أن «ميديا» دولة سقوط
لدى الحسبان يف تكن لم مختلفة أخرى بصورة األحوال تطورت حتى زمن، طويل يمِض
«أستياجس» امللك مات ٥٥٠–٥٤٩ق.م عام يف أنه وذلك و«سايس»، و«سارديس» «بابل»
مملكة تتمزق لم وبذلك األخمينية، الفرس ألرسة امللك فانتقل كورش. سجن يف ميديا ملك
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انقالبًا يعني كان التغري هذا أن يف نزاع وال تتناحر. لم أجزاءها أن كما العظيمة، إيران
خطراصخفيٍّا تعد جبارة قوة من لها بما ميديا مملكة كانت إذ العاملي؛ املوقف يف ثوريٍّا
نرصالعظيمة نبوخد امللك سياسة إىل الخطر هذا منع يف الفضل يرجع ولكن جريانها، عىل
وأستيجاس كورش بني التي املعاهدة كانت فقد مؤقتًا. وقتئذ الدويل التوازن حفظت التي
أرسية روابط أية عىل تحتوي وال ورق، قصاصة تعد الواقع يف كانت بل يذكر، شيئًا تُعد ال
تقبض أن الزمن من الفرتة هذه يف لحظة كل يف املنتظر كان وقد وميديا. بابل جهة من

املتمدين. العالم عىل سلطانها وتنرش العاملية، السيادة عىل فارس مملكة
بسمتيك امللك فيه كان الذي املوقف يف اآلونة تلك يف نفسه أمسيس امللك وجد وقد
نفس كان وقد باألفول، ينذر آشور نجم كان عندما وذلك مضت، عاًما سبعني منذ األول
فيه تقف كانت الذي الضعيف املوقف نفس يف بابل كانت فقد سلفه، سلكه الذي السبيل
ملرص بالنسبة كانت ولكنها لها، معادية دولة كانت إنها أي األول؛ بسمتيك عهد يف آشور
عىل مقاصدها تعرف ال جديدة دولة من بالفناء مهددة كانت بل منها، خطر ال جارة
عليه، هي ما عىل مرص سياسة تستمر أن عىل أمسيس عمل الوقت هذا ويف التأكيد. وجه
عاهل مع دفاعية معاهدة عقد ٥٤٧ق.م عام ففي هجوم؛ سياسة يتخذ لم أخرى وبعبارة
،(Herod, I, 77) «هردوت» ذلك إىل أشار كما ليبيا، ملك كروسوس ومع «نبونبد»، بابل
ألقى قد «كروسوس» ولكن كورش: مع كروسوس حروب عن حديثه يف ذلك يف فيقول
من أقل كانت الحرب يف اشرتكت التي قواته ألن وذلك عدده؛ قلة بسبب جيشه عىل اللوم
ويف «سارديس» إىل عاد بل مهاجمته، كورش يحاول لم التايل اليوم ويف كورش، قوات
مع معاهدة عقد قد كان ألنه معاهدة؛ من بينهما ما تنفيذ املرصيني من يطلب أن نيته
كروسوس أنهى وقد هذا إلخ. … لسديمونيا مع معاهدة يعقد أن قبل مرص ملك أمسيس
عرب ٥٤٧ق.م عام مستهل ففي وقائية. حرب بإعالن «كورش» قبل من املنتظر الهجوم
نفس من الخريف فصل يف وجدنا ولكن البلدين، بني الحدود عند يقع الذي هاليس نهر
«ساردس» عىل واستوىل ساحًقا، انتصاًرا الليديني عىل انترص قد «كورش» أن السنة
بابل ملك «نبونبد» يجد ولم هذا كورش. يد يف أسريًا كروسوس ووقع ملكه، عاصمة
وحلفائه أمسيس استطاعة يف يكن لم كما والقلب، الجناحني من كورش ملهاجمة فرصة
املساعدة إرسال عىل أسربتا فيه عزمت الذي الوقت يف إذ له، مساعدة إرسال األسربتيني
Herod, I, (راجع ملكه عاصمة ساردس كورش ودخل أسريًا، وقع قد كروسوس كان
الصغرى آسيا كل العظيم الفاتح ذلك كورش وضع أن املحتمة النتيجة كانت وقد ،(83
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يف بها يستهان ال قوة تعد كانت التي «كليكيا» أن هنا مالحظته تجدر ومما قدميه. تحت
للعاهل خاطر طيب عن خضعت قد تماًما باستقاللها تتمتع كانت والتي الصغرى، آسيا
Xenophon, (راجع لسلطانه تدين وأصبحت األحوال، سري مع ذلك يف متمشية الفاريس
السياسة تهدمت أن الجسام األحداث هذه نتائج من كان وقد ،(Cyropade VIII 6,8

املرصية.
الحياة، قيد عىل سنني لعدة ذلك بعد استمرت قد بابل دولة أن هنا النظر يلفت ومما
سقوطها أمر كان ٥٤٦ق.م عام منذ فإنه حال أية وعىل تعوزنا. لذلك الداعية واألسباب
الضخمة الحوادث هذه أمام «أمسيس» أن عىل األحوال وتدل الحني، بعد الحني متوقًعا
وال تحترضوقتئذ. كانت التي «بابل» ناحية من مساعدة أية من الرجاء متن قطع قد كان
دون عاًما بعرشين موته بعد سقطت قد العظيمة نرص» «نبوخد دولة فإن ذلك يف غرابة
فدخلها بابل فارسعىل زحفكورشعاهل ٥٣٩ق.م عام خريف يف أنه وذلك تقريبًا، قتال
إىل «هردوت» أشار وقد ذلك. أثر عىل والفلسطينية السورية املعاقل سقطت كما ظافًرا،
كان فقد مرص جهة من أما ،(Herod. III, 19 (راجع أنفسهم. تلقاء من الفنيقيني تسليم
اختطتها التي السياسة هي كانت حروب أية تجنب سياسة ألن وذلك اآلن؛ جليٍّا املوقف
عىل الجبارة فارس دولة هجوم أن غري مضت، سنة مائة منذ الساويون امللوك ألنفسهم
ملحاربة اضطراره إال مرص عىل كورش زحف يمنع ولم لحظة، كل يف متوقًعا كان مرص
مباًرشا سببًا ذلك فكان ٥٢٩ق.م عام يف الوفاة حرضته قد فإنه ذلك وفوق التورانيني، بدو
٥٢٥–٥٢١ق.م قمبيز وخليفته ابنه عهد يف ٥٢٥ق.م عام مرصحتى عىل الهجوم لتأخري
الجارف الخطر هذا لدرء مضادة فعالة إجراءات اتخاذ أمسيس استطاعة يف يكن ولم

بالده. تتوقعه كانت الذي
يف قوية مرص مع عالقته كانت الذي اإلغريقي العالم أن إىل ذلك يف السبب ويرجع
التي العظيمة، املمالك عن بمعزل كان تاريخها من األخرية سنة والخمسني املائة مدة
يف أمسيس هم يكن ولم امليالد، قبل السادس القرن يف املتمدين العالم عىل تسيطر كانت
الترياني بوليكراتس إىل اتجه وقد قوية، إغريقية حكومة مع تحالف عقد إال اآلونة هذه
يرغب كان التي اللحظة يف ألنه وذلك نفًعا؛ يُْجِد لم ذلك أن غري ساموس جزيرة صاحب
إىل انحازا قربصقد جزيرة ومعه األخري، كان بوليكراتس مع محالفة عقد «أمسيس» فيها
ديسمرب) (أو نوفمرب ويف مرص. ملحاربة (Herod. III, 44, الفرس(45 عاهل «قمبيز» جانب
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أن ييل فيما وسنحاول األعمال. بجالئل حافل طويل حكم بعد «أمسيس» مات ٥٢٦ سنة
وقتئذ. املتمدين العالم أنحاء ويف مرص، يف خلفها التي اآلثار عن نتحدث

يفمرص الثاني أحمس آثار (3)

منحًرصا كان البالد داخل يف حياته مدة طوال «أمسيس» امللك نشاط معظم أن يف نزاع ال
تمتد فآثاره وعرضها، البالد طول يف خلفها التي الخالدة واآلثار العظيمة، املباني إقامة يف
آثار من أهداه عما فضًال هذا بأسوان «سهيل» جزيرة حتى للدلتا الغربي الشمال أول من

املستطاع. بقدر الجغرايف ترتيبها حسب عىل اآلثار هذه بعض وهاك اإلغريق، لبالد

الجرانيت من لوحة (1-3)

عاش أحمس رع بن رع» اب «خنم امللك عهد من برمودة شهر األوىل بالسنة مؤرخة
اللوحة وهذه أوزير. لإلله فرد من هبة عقد صورة اللوحة هذه عىل نقش وقد مخلًدا.
وليس مربعة وهي سنتيمرتًا ١٩ وعرضها سنتيمرتًا، ٢٥ ارتفاعها يبلغ إذ الحجم صغرية
هذه وأهمية خشنًا. نقًشا منقوشة أسطر ثمانية عىل وتحتوي مصورة، أشكال عليها
اسم يف وثانيًا الثاني، أحمس حكم من األوىل بالسنة تأريخها يف أوًال تنحرص اللوحة
كانت الذي اإلقليم هو االسم هذا أن يجوز وقد «احني»، وتدعى ألوزير املهداة الضيعة
السبب ويرجع املكان، هذا يقع كان أين نجهل أننا هنا ويلحظ الرئيس. بلدة فيه توجد
بهذه أذكر أن يل ويطيب اللوحة. هذه فيه وجدت الذي املكان نعرف ال أننا إىل ذلك يف
ذلك وسبب الصورة. بهذه الحقيقية العلمية قيمتها ضاعت قد آثار من كم أنه املناسبة
من رسقت أو خلسة أخذت بل السليمة، العلمية بالطرق عنها يكشف لم اآلثار هذه أن
(راجع عليها فيه عثر الذي املكان ذكر بعدم والعلماء املشرتين بائعوها وضلل أماكنها،

.(Rec. Trav. XV. P. 87
الثاني»، «أمسيس حكم من األوىل بالسنة كذلك مؤرخة أخرى لوحة وجدت وقد
الفرعون هذا فيه ويشاهد مستدير األعىل وجزؤها الجريي، الحجر من مصنوعة وهي
بوصات وعرش قدًما اللوحة هذه طول ويبلغ وأزيس. «حور» أو رع لإلله حفًال يقدم
.(Guide to the Egyptian Galleries, (Sculpture) P. 224 (راجع البوصة ونصف

276



الثاني أحمس امللك

أفرين كوم (2-3)

بامُلتَْحف اآلن محفوظ وهو لصقر، الربنز من صغري تمثال عىل أفرين كوم يف عثر
صنع وقد «رع»، لإلله مقدس لقارب ناطور بمثابة يستعمل كان الصقر وهذا الربيطاني.
الذي وقرصالشمس الصقر وجه أما عميقة، الذهب من برشائط ورصع الصلد الربنز من
وكذلك الصقر، رأس عىل الذي الصل أن النظر ويلفت الخالص، الربنز من فهما رأسه عىل
طغراء الصقر صدر عىل ونقش مرصعة، الكتفني حول التي والقالدة املستعار الشعر كل

.(Petrie, Naukratis I, XII (راجع لقبه وهو رع»، اب «خنم األرضني رب أحمس:

أدفينا (3-3)

األول: عىل نقش وقد الربنز من خاتم وكذلك إناء، عىل الجبس من خاتم أدفينا يف وجد
Petrie, Tanis, (راجع «نيت» بن أحمس الكامل اإلله اآلخر وعىل نيت اإللهة بن «أحمس»

.(II, Pl. 12; Ibid. Pl. XLI

نبيشة (4-3)

يأتي: ما منها بالذكر نخص نبيشة، بلدة أنقاض يف عدة آثار الثاني أحمس للملك وجد

األصيل مكانها يف آثاره من تبَق لم أنه غري األول، أحمس أقامه الذي الصغري املعبد (١)
باإلضافة هذا املعبد، واجهة من بالقرب الحرم أساس يف مزدوجة رقعة من كثيفة أجزاء إال
قطعة عىل األصيل مكانه يف منتصبًا باقيًا ظل الذي الكبري، للناووس الخلفي الجزء إىل
الظواهر وتدل املعبد، رقعة من أخرى قطع عىل بدورها ترتكز كوارتسيتي رميل حجر
له. املجاور الكبري املعبد من أخرى أحجاًرا املعبد هذا بناء يف استعمل قد امللك هذا أن عىل
وجد وقد الخارج. من قدًما ٣٧ × ٦٦ من أكثر كانت املعبد هذا مساحة أن والظاهر
وطغراءات، قرابني مناظر عليها نقش األحمر، الجرانيت من قطع عدة املعبد هذا رقعة يف
اإللهة تمثال من األسفل الجزء كذلك وجد وقد تماًما. محيت قد الحظ لسوء أنها غري
التمثال ظهر وعىل جميًال صقًال املصقول السنيتي الحجر من مصنوع وهو «وازيت»،
التمثال أن يحتمل القطعة هذه حجم ومن الثاني. رعمسيس امللك به يقوم قربان تقديم
تالئم «وازيت» اإللهة لتاج باإلضافة القطعة وهذه بوصة، ٧٥٠ حوايل األصل يف يبلغ كان
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وعىل بوصة، ٩٠ حوايل طوله ويبلغ الجرانيت، من املصنوع الكبري الناووس يظهر ما عىل
أقامه الذي الكبري، املعبد يف موضوًعا األصل يف كان التمثال هذا أن املحتمل من فإنه ذلك
من الثاني أحمس واستعمله مكانه، من أخذ ثم الجهة، هذه يف ويقع الثاني، رعمسيس

عليه. اسمه بكتابة جديد

أكثر طوله يبلغ منتصبًا، عظيًما الجرانيت من ناووًسا الشمالية الجهة يف نجد وأخريًا
القاعدة، عند بوصات وسبع أقدام ثماني وعرضه بوصات، وأربع قدًما عرشة خمس من
صنعه قد كان الثاني» «أحمس أن عىل الظواهر وتدل طنٍّا. وخمسني ثمانية وزنه ويبلغ
Nebesheh P. 12 & PI. (راجع الجهة هذه يف عبادتها إعادة أراد عندما «وازيت» لإللهة
التي الصغرية اآلثار وأهم ،(Ibid. P. أخرى(14 آثار وخارجه املعبد يف ُوِجدت وقد هذا (IV.
التي الصغرية الودائع بنيانه رفع الذي هو الثاني» «أحمس أن لنا وتؤكد املعبد، يف وجدت
والفضة والذهب القاشاني من صنعت وقد اسمه عليها نقش وقد املعبد، أركان يف وجدت
يدل الفخار من أنواع عدة إىل باإلضافة هذا والكورنالني، والالزورد والنحاس والقصدير

.(Ibid. P. 14-15 (راجع الصبغة جنازية كانت أنها عىل شكلها

السنبالوين) مركز الحالية الربع (تل األمديد تمي (5-3)

ثمان ارتفاعه يبلغ الجرانيت من ضخم محراب عىل األمديد» «تمي يف أحمس للملك عثر
Petrie, Hist. III, P. 247, Descrip- (راجع هرم هيئة عىل قمته عملت وقد قدًما، عرشة

.(tion de I’Egypte T. V. P. 29; Naville, Ahnas el Medineh P. 17

الحجر) سايس(صا (6-3)

Herod. II, 175, (راجع «سايس» يف الثاني أحمس أقامها التي املباني عن هردوت حدثنا
«منرفا» معبد يف اإلعجاب يستحق رواًقا (أحمس) أقام ذلك عن وفضًال فيقول: ،(176
يف والفنون) والحكمة الذكاء إلهة وهي «جبرت»، ابنة بالس أو أثينا باإللهة موحدة (وهي
ويف أبعاده يف وكذلك وحجمه، ارتفاعه يف األخرى املعابد كل يفوق املعبد وهذا سايس،
وأحرضأحجاًرا بولهول، تمثل ضخمة وتماثيل كبرية تماثيل أهدى وكذلك األحجار، كمية
القريبة املحاجر من األحجار بعضهذه جلبت وقد املباني، إلصالح هائل حجم ذات أخرى
تبعد التي الفنتني، مدينة من أحرضها قد ا جدٍّ الكبري الحجم ذات األحجار ولكن منف، من
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ما هو يشء أي من أكثر به أعجب الذي األمر ولكن سايس، من يوًما عرشين مسرية
رجل ألف لنقله خصص وقد الفنتني، مدينة من واحد حجر من مبنى أحرض «لقد يأتي:
الخارج من الحجرة هذه وطول بحارة. كانوا الرجال هؤالء وكل كاملني، عامني ملدة
هي وهذه أذرع. ثماني وارتفاعها ذراًعا عرشة أربع وعرضها ذراًعا، وعرشون إحدى
١٨ طولها كان الداخل يف ولكن واحد، حجر من تتكون التي للحجرة الخارجية األبعاد
الحجرة هذه وكانت أذرع. خمس وارتفاعها ذراًعا، ١٢ وعرضها أصبًعا وعرشون ذراًعا
كما اآلتي للسبب الحرم داخل يف يقمها ولم املقدس، الحرم مدخل من مقربة عىل موضوعة
لحقه ملا عميقة تنهيدة تنهد تجر الحجرة كانت عندما العمارة مهندس أن ذلك يقولون:
دينية شكوك «أمسيس» امللك ساورت وعندئذ طويًال، وقتًا فيه الذيرصف العمل تعب من
إن الناس: بعض يقول حال أية وعىل ذلك. من أبعد إىل بجرها يسمح فلم ذلك، جراء من
لم السبب ولهذا بالحجر؛ املوت حتى هرس قد الجر يف يعملون كانوا الذين الرجال أحد

املعبد.» حرم داخل حتى يجر
الحجرة هذه فإن القصة، هذه يف ورد مما يدهش ال املرصية اآلثار عىل واملطلع
من أمسيس قطعه واحد حجر من مكونًا ضخًما (ناووًسا) محرابًا كونها عن تخرج ال
مشهوًرا كان العرص هذا أن وبخاصة يظن، ما عىل نيت اإللهة تمثال فيه ليضع الفنتني؛
به حدا الذي السبب أما الضخمة. املعابد من بدًال لآللهة الكبرية (النواويس) باملحاريب
الحالتني، كلتا يف برعاياه والرحمة الشفقة فهو املعبد، داخل إىل الحجر هذا جر عدم إىل
تكرار من خاف قد الثانية الحالة يف أنه يجوز كما اإلعياء من مهندسه عىل أشفق فقد

املعبد. داخل إىل الحجر هذا جر أثناء يف آخرين أفراد أو فرد هرس مأساة
«أمسيس» أهدى وقد فيقول: «أمسيس»، أعمال ذكر يف «هردوت» يستمر ذلك وبعد
بولهول تمثال بينها ومن ضخامتها، بسبب اإلعجاب تستحق آثاًرا املعابد أهم من كل يف
القاعدة نفس عىل نصب وقد قدًما، ٧٥ طوله ويبلغ «فولكان»7 معبد أمام رابض ضخم
منهما واحد كل وكان قدًما، عرشون منهما واحد كل ارتفاع النوبي الحجر من تمثاالن

املعبد. جانبي إحدى عىل

اإلغريق، هيفيستوس مع وحد وقد فينوس، وزوج وحاتون جبرت وابن الرومان عند واملعدن النار إله 7
أعرج بقي وقد طنوس جزيرة يف ووقع أوملب، جبل فوق من أمه به ألقت وقد ومشوًها قبيًحا ولد وقد
اإلله هذا حدادو وهم سيكلوب، Cyclopes مع وعمل حدادة مكان أتنا جبل تحت وأسس سقطته، من

جبينه. يف واحدة عني إال منهم لكل وليس
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عليه الذي الوضع بنفس للسابق مماثل آخر تمثال سايس يف كذلك ويوجد هذا
األرجاء فسيح وهو منف، يف أزيس معبد بنى الذي هو كذلك أمسيس وكان منف. تمثال

الذكر. ويستحق
هذا أسماء أن هنا ويلحظ األسود، الجرانيت من قربان مائدة عىل الفرعون لهذا وعثر
«خنم كانت بأنها توحي األوىل، الطغراء يف اإلشارات وآثار كشطت قد وألقابه الفرعون
وجرار قربان وأواني صور املائدة عىل نقش وقد ألحمس. التتويج اسم هو وهذا رع»، اب
من ألف لطلب املعروفة الصيغة نقش املائدة حواف وحول وفطائر عطور وأواني خمر،
والخمر، والبخور والعطور الجعة جرار من وآالف اإلوز من وألف الثريان، من وألف الخبز
وعرضها بوصات وثماني قدمان املائدة هذه وطول إلخ. … والكتان نسيج، من وآالف
(راجع الربيطاني بامُلتَْحف اآلن وهي «صولت»، مجموعة وكانتيف وخمسبوصات. قدمان
قربان مائدة توجد وكذلك .(A Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture P. 223
البحري والوجه القبيل الوجه ملك الثاني» «أحمس للملك الربيطاني بامُلتَْحف أخرىضخمة
هذا اسم عىل يحتوي متن حوافها عىل نقش وقد نيت»، بن أحمس رع بن رع اب «خنم
ويف للمتوىف، تقدم كانت التي العادية األشياء صورة املائدة وجه وعىل وألقابه، الفرعون
وعرضها بوصات، وسبع قدم املائدة وطول بوصات. ست حوضعمقه حفر املائدة ظهر

واحدة. وبوصة قدم وعمقها البوصة، ونصف بوصات وعرش قدم
وهي مستدير األعىل جزؤها «سايس»، يف عليها عثر الجريي الحجر من لوحة وتوجد
إهداء يقرر متن عليها نقش وقد الثاني»، «أحمس امللك عهد من الثامنة بالسنة مؤرخة
وحور (الجنوب) رسنت صاحب وحور «سايس»، صاحبة «نيت» لإللهة وأرض ردهة
امللك يمثل منظر اللوحة هذه من األعىل الجزء عىل صور وقد (الشمال). محنت صاحب
حور واإلله رسنت صاحب حور اإلله خلفها ويقف نيت، لإللهة النبيذ من إناءين يقدم
.(Ibid. P. 224 (راجع صالن منه يتدىل املجنح الشمس قرص املنظر هذا وفوق محنت،

طنطا (7-3)

الثاني، أمسيس للملك طغراءات عليها األحمر الجرانيت من قطعة عىل طنطا مدينة يف عثر
بمتحف اآلن محفوظة وهي البدوي، السيد جامع من األرضبالقرب يف مدفونة وجدت وقد

.(A. S. XXIII, 71 (راجع املحيل طنطا
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هذه يف الفرعوني العرص من أشياء عن يكشف لم اآلن حتى أنه من الرغم وعىل
من غريها وكثري وبلبيس، كسمنود أخرى مدن مثل مثلها طنطا أن املؤكد من فإن البلدة،

قديمة. أكوام عىل مبنية الدلتا مدن
الحديد سكة وخط الساعة، موقع بني ما املدينة هذه من األوسط الجزء كل أن والواقع
تلفت بصورة مرتفع البدوي السيد لرضيح املجاور الجزء وبخاصة املنصورة، إىل الذاهب
كان عندما املالك، أحد عثر قد الحي هذا يف أنه األمر وحقيقة املدينة. لسائر بالنسبة النظر
األحمر، الجرانيت من حجر قطعة عىل ١٩٢٢ عام يف بيته أمام التي األرض رقعة يحفر
مرت، ٠٫٦٥ وسمكها مرت، ٠٫٢٣ وعرضها مرت، ٢٫٦٣ ارتفاعها ويبلغ هامة نقوش عليها
سيئة حالة يف أسف بكل أنهما غري القديمة، املرصية باللغة سطران عليها ومنقوش
«أحمس للملك طغراءان وضوح بكل األول السطر يف تشاهد تزال ال ولكن الحفظ. من
وهذا نيت. بن أحمس رع» بن رع اب «خنم البحري والوجه القبيل الوجه ملك الثاني»:
«داريس» األثري استعرض وقد هذا .٩٨١ برقم بطنطا البلدية بمتحف اآلن محفوظ األثر
A. S. XXII, P. 188– (راجع قديًما موقًعا طنطا العتبار دعته التي األسباب ممتع مقال يف
األقل عىل أو القديمة، العربية القوائم يف يظهر لم الحايل اسمها أن عىل برهن فقد ،(195
يف يقابله ما وجد وقد «طوه». أو «طوا» أو «طوى» كلمة يف محرًفا ظهر قد اسمها أن
حديثًا يكون أن بد ال فإنه «طنطا» اسم أما .Tava وبالالتينية القبطية اإلبراشيات قوائم
عرش الثالث القرن منذ إسالمية مدينة بوصفها املدينة هذه تطور حسب عىل وذلك نسبيٍّا،
٢٨ رقم األرض حوض يف هذا يومنا إىل موجوًدا يزال ال «طاوة» القديم واالسم امليالدي،
من الغربي الشمال من كيلومرتات ثالثة بعد عىل وتقع مرحوم»، «محلة قرية يف الواقع
أنه ذلك إىل يضاف قديم. تل عىل وتقع األقباط، من كبري عدد فيها يسكن حيث طنطا،
وقد الثاني، أمسيس امللك اسم بوابة عليها نقش الجرانيت، من أخرى قطعة استعملت قد
حور يعيش عليها: جاء وقد مرحوم»، «محلة لجامع باب أسكفه بمثابة األهايل استعملها
القبيل الوجه ملك الثاني) أمسيس للملك لقب وهو العدالة» «مسبب أي: =) ماعت سمن
الكوم من مكانها من نقلت قد األخرية القطعة هذه أن يجوز فإنه ذلك وعىل والبحري،
قريب، مكان من نقلت قد كانت أنها كذلك املمكن من ولكن طنطا، عليه تقع الذي األثري
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يتألف الذي الكوم يحتله الذي املكان يف الثاني أحمس امللك أقامه مبنى يوجد كان وأنه
القديم املوقع عىل مرحوم محلة مدينة يف الواقع طاوة حوض املسمى األرض، حوض منه

طنطا. ملدينة

الكربى املحلة (8-3)

نقوش، عليه الجرانيت من حجر الكربى باملحلة الغمري جامع من مقربة عىل بيت يف وجد
است، تارشن-ن وهو الثاني أحمس امللك أم اسم عىل تحتوي إنها «داريس»: عنها يقول
عىل ذكرها جاء التي موت» «ثن تكن لم ذلك وعىل النظرية، هذه يقبل لم برستد أن غري
ذلك عن وسنتحدث ،(Rec. Trav. 22 f; Br A. R. IV, 511 N. a (راجع جدته النقش هذا

الثاني. أحمس أرسة عىل الكالم عند

بسطة تل (9-3)

فيها ما وأهم الحل. صعبة ونقوشها الشكل غريبة صغرية لوحة عىل بسطة تل يف عثر
بامُلتَْحف اآلن محفوظة وهي الثاني، أحمس امللك عهد من الثالثة بالسنة مؤرخة أنها
وهي الجهة، نفس يف أخرى لوحة عىل عثر وكذلك ،(A. Z. XXIII, P. 11 (راجع املرصي
عىل الثاني أحمس امللك عهد من والثالثني الثانية بالسنة وتؤرخ برلني بمتحف محفوظة
معبد بوقف خاصة اللوحة وهذه و«جوتيه». و«رفييو» فيدمان األثري من كل رأي حسب
لم املعبد هذا أن غري بوسطة، ربة باست لإللهة الثاني أحمس بنيانه أقام قد كان صغري
وصفه يف أسهب حيث هردوت، يف وفخامته املعبد هذا ذكر جاء وقد اآلن، يشء منه يبَق
Ambroise بودري أمربويز املهندس مجموعة يف وتوجد ،(Herod. II, 137-138 (راجع
التايل: املتن وجهيها أحد عىل األخرضنقش القاشاني من مقبضصناجة قطعة Baudry
«خنم … اآلخر الوجه عىل ونقش نيت». بن «أحمس رع بن خنم-اب-رع األرضني رب
(A. Z. XIX بسطة تل يف عليها عثر القطعة وهذه … محبوب «أحمس» «رع» بن رع» اب
املرصي بامُلتَْحف اآلن محفوظ (؟) الشمع من خاتم الفرعون لهذا وجد وأخريًا ،P. 116)

.(Guide Boulaq P. 99 (راجع
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أتريب تل (10-3)

وخمسة مرتًا وعمقه سنتيمرتًا، ٩٦ ارتفاعه يبلغ «ناووس»8 اللوفر بمتحف اآلن يوجد
مثل وقد اإلسكندرية. من بالقرب البحر يف عليه عثر واحدة قطعة وهو سنتيمرتًا عرش
النقوش من الثاني الصف يف حورخنتي-خت ويدعى تمساح يرأس الذي اإلله صورة عليه
أتريب تل مدينة يف مقاًما كان الناووس هذا بأن يوحي مما األمامي، الجدار عىل التي
أن األفريز عىل التي النقوش من ونفهم حاميها. يعترب اإلله هذا وكان الحالية)، (بنها
هشمت). قد امللك هذا (وطغراءات أوزير. لإلله أمسيس امللك قبل من ُمْهدى كان الناووس
وأسطورته، أوزير لإلله إما تنسب جوانبه عىل حفرت التي النقوش من كثريًا أن والواقع
الجدار من الثالث الصف يف أنه نجد ذلك فمن «حور»، ابنه أو اإلله هذا إىل تشري أو

يف يوضع وكان «ناووس»، كلمة األثريون عليه أطلق وقد واحدة، قطعة من يتألف عادة املحراب، كان 8

خالًفا تحتوي كانت املرصية املعابد أن والواقع اإلله تمثال فيه يثوي وكان املعبد من القصوى النهاية
ألحد يسمح يكن لم مغلق، محراب عىل التقى ألهل مفتوحة دائًما كانت التي العمد وقاعات للردهات
أو فيها، اإلله لسكنى مخصصة املحراب هذا من قطعة كانت وقد الدين، رجال كبار إال فيه بالدخول
هذا شعائر إقامة إليهم وكل الذي الكهنة إال فيها بالدخول ألحد يسمح يكن ولم الصورة: أصح بعبارة
يمكن وبذلك صغري، بحجم خشب من األحيان معظم يف يصنع كان تمثال هيئة يف تمثل وكانت اإلله،
وكان قارب، يف محموًال الشعب عىل يعرض وكان األعياد، بعض بمناسبة ذلك يراد عندما بسهولة نقله
أو النيل عىل بسياحة يقوم كان أو املقدسة، البحرية عىل أو املعبد حول به يلف أو حفل يف به يسار
هذا انتقال أن عىل عنه، بعيد أو منه مقربة عىل آخر إله تمثال بزيارة له يسمح أن ألجل األرض؛ عىل
التمثال يبقى أن العادة وكانت الكبرية، املعابد يف إال يحدث ال حال أية عىل كان آلخر مكان من التمثال
الكاهن إال اللزوم عند أحد يراه أن يمكن ال وكان ناووسه. داخل يف األقداس قدس يف األنظار عن مختبئًا
وجهه، جمال ليتأمل القديم؛ املرصي التعبري حسب عىل وذلك للملك، ممثًال إال بدوره يكن لم الذي
التمثال، إلباس من أوًال تتألف التي اليومية بشعائره اإلله لهذا القيام هو األصلية واجباته أحد وكان
هنا النظر يلفت الذي األمر ولكن السابع)، الجزء يف املوضوع هذا عن تكلمنا (وقد له الطعام تقديم ثم
األرسة ملوك شاهدنا فقد مرص، تاريخ من الفرتة تلك يف الضخمة النواويس أو املحاريب إقامة كثرة هو
أن إىل يرجع ذلك يف السبب ولعل املعابد، يف ويقيمونها الهائلة النواويس يقطعون والعرشين السادسة
كلما فكان املعبد، يف يشء أهم يعد كان الذي اإلله لتمثال حصينًا مكانًا يعترب كان الضخم الناووس
يف أنه وبخاصة أسهل، وحراسته وأمتن أقوى اإلله تمثال عىل املحافظة كانت به وُعني الناووس ضخم
الثري الحديثة الدولة عهد يف متوفرة كانت التي والعناية بالضخامة وحراستها املعابد تكن لم العهد هذا
القديمة، املعابد من منهوبة كانت والنواويس املحاريب هذه من حتى الكثري أن نجد بل املرشق، اليانع

مجدها. قمة يف املرصية والدولة الحديثة الدولة عهد يف أقيمت التي
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أغصان ذات شجرة عن عبارة الرمز وهذا الثبات. = زد» «أوزير رمز للناووس األمامي
هذا مومية نشاهد وكذلك أوزير، لإلله صورة أقدم كان الرمز هذا أن والظاهر مقلمة.
حور اإلله نشاهد وكذلك و«نفتيس»؛ «أزيس» اإللهتان تحرسه جنازي رسير عىل اإلله
لوالده» املحب وحور (حورتما) الشجاع «حور بوصفه صور فقد عدة. صور يف مصوًرا
نجد أخرى جهة من ولكن (حورسماتاوي)،9 لألرضني» املوحد و«حور مرتف) (حور
«حابي» اإللهني نشاهد وكذلك «أنوبيس»، واإلله «تحوت» اإلله الباب: عارضة عىل كذلك

و«نخبيت».
وجب وتفنوت وشو وأتوم حرمخيس»، «رع نشاهد اليمني عىل الذي الجدار وعىل
وتحوت و«ماعت»، «بتاح» اآللهة الثالث الصف عىل ونشاهد آ). األول الصف (عىل ونوت

حتحور. صورة يف إلهات وأربع
و«خنسو» «آمون» واإللهني األول)، الصف (يف بتاح اإلله األيرس: الجدار عىل ونشاهد
الثالث). الصف (يف محوس» و«األسد و«وازيت»، «نيت» اآللهة ثم الثاني) (الصف يف

مجموعة وكل مجاميع، أربع يف األزلية اآللهة ثمانية األمامي الجدار عىل ونشاهد
الصف يف ويوجد األول)، الصف (يف ثعبان برأس أنثى ومن ضفدع برأس ذكر من تؤلف

و«آمون». «ماعت» اإللهان الثاني
األعظم القدر فإن الناووس، هذا له نذر الذي اإلله هو أوزير كان إذا أنه والظاهر
الكهنة بها يحتفل كان التي الشعائر يف مشرتكني يكونوا أن يجب املرصيني اآللهة من
يعلوها مدورة برقعة العلوي جزئه يف التابوت هذا وانتهى الناووس، هذا أمام رشفة عىل
Musée National du (راجع مقبب سقف عىل ويرتكز أصالل، من مؤلف كرنيش

.(Louvre Guide-Catalogue Sommaire I P. 129
آخر ناووس عىل كذلك وعثر أتريب»: «تل من «أمسيس» للملك آخر ناووس
الناووس وهذا .١٩٠٧ عام يف وذلك أتريب، رب ور»10 «قم لإلله «أمسيس» امللك صنعه
وصناعته سنتيمرتًا ٨٨ عرضقاعدته ويبلغ الحبات، الدقيق املحبب الجرانيت من مصنوع

«أوزير». بن «حور» لإلله نعوت كلها هذه 9

الحالية). (بنها أتريب لبلدة املحيل املعبود وهو األسود، الثور = ور قم 10
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اسم أن ويلحظ السقف، إال من لنا يبَق لم أنه غري والنظافة. الدقة منتهى يف وحفره متقنة
من يبق ولم واحدة، قطعة من يتألف وهو كشط، قد الباقية النقوش يف «أمسيس» امللك
جوانب وعىل الباب، عضادتي من األمامي الجزء عىل نقش وقد العلوي، الجزء إال أسفله

بصور. األعىل جزؤه زين وقد هذا متون، الخلفي الجدار وعىل األمامية جدرانه
فيه: جاء أفقي سطر اليمني من الخارجي الجدار عىل ونقش

البحري) والوجه القبيل الوجه (ملك العدالة) مثبت = ماعت (سمنت يعيشحور
تل لثور لقب = العظيم األسود (أي: ور فم لوالده أثر بمثابة عمله رع، اب خنم
حجر من فاخر ناووس وهو الطعام، حقل عىل املرشف العظيم اإلله أتريب)

… عمله بخن

امللك باسم ثم ريش، من بنماذج الناووس هذا سقف من األسفل الجزء زين وقد
بأصالل. مزين السقف من األعىل والجزء ولقبه

من مجموعة تشاهد كما اآللهة. أمام يتعبد األيمن الجدار عىل مصوًرا امللك ويشاهد
أسد. صورة يف رسير عىل امرأتني بني قاعد رجل من وتتألف رسير. عىل أشخاصجالسني
ثم فاخر، عند أفقي سطر يف ذلك فوق نقش وقد عرشها، عىل إلهة نشاهد وكذلك
اآللهة فيه: جاء أفقي خط فوقهم نقش وقد عروشهم، عىل آلهة ثالثة ذلك أثر عىل يأتي
يأتي أمسيس امللك يشاهد للناووس الخلفي الجدار وعىل (القرص). العظيم البيت يف الذين

متعبًدا. اآللهة أمام بالنبيذ
Lecmans, (راجع ليدن بمتحف محفوظ آخر ناووس الفرعون لهذا يوجد وكذلك
عليه ونقش بديعة، فنية الناووسقطعة وهذا ،(Monuments de Lyde, T. I, P. 25-26

تاريخية. قيمة له ما بينها من ليس أنه غري كثرية أساطري
الفرعون هذا اسم عليها الجرانيت، من قربان مائدة عىل أتريب تل يف كذلك عثر وقد

.(Wiedemann, Gesch. P. 655 (راجع
(Ibid. P. 655) أشموليان بمتحف اآلن محفوظ وهو باسمه خاتم له وجد وأخريًا

بإنجلرتة.
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هليوبوليس (11-3)

اسمه. عليه ونقش إناء يده ويف الربونز، من راكع تمثال الفرعون لهذا وجد

الرسبيوم (12-3)

عجول أمسيسألحد امللك أهداه األسواني الجرانيت من تابوت منف مدينة برسابيوم يوجد
وجد فالصندوق اآلخر، عن الواحد مفصول والغطاء الصندوق من كالٍّ أن وجد وقد أبيس.
صناعة أن ويلحظ الرسبيوم، مدخل عند ملقى وجد فقد الغطاء أما األصلية، حجرته يف
نقوش نرشت وقد برسوم، الخارجية الصندوق جوانب زينت وقد ا، جدٍّ جميلة التابوت
أن غري ترجمت وكذلك ،(Brugasch, Thesaurus P. 966-7 (راجع قبل من التابوت

الرتجمة: تصحيح وهاك خاطئة. ترجمتها

البحري والوجه القبيل الوجه ملك العدالة) مثبت (أي: ماعت سمن حور
واآلن الجرانيت)، من تابوتًا =) الحي ألبيس أثره أهدى لقد «خنم-اب-رع»،
زمن؛ أي ويف ملك، ألي ثمني حجر من يعمل يكن لم أنه (جاللته) وجد لقد

مخلًدا. الحياة يعطى أن ألجل

يف كذلك عليها عثر لوحة، عىل نقشت أمسيس عهد من أخرى وثيقة ولدينا هذا
Piehl, Inscr. Hierog. I, 20; Chas- (راجع اللوفر بمتحف اآلن محفوظة وهي الرسبيوم

عليها: جاء ما وهاك ،(sinat, Rec. Trav. 22, 2; A. S. 26 P. 92

صنع فقد أوزير، لوالده حور عمله الذي الرب مثل بره كان جاللته فإن واآلن
(أي: أنه وجد جاللته فإن واآلن الجرانيت. من عظيًما تابوتًا ألبيس) (أي: له

مىض. زمن أي يف ملك ألي ثمني حجر من صنع قد يكن لم التابوت)

«أمسيس» أن هنا أوردناها التي الرتجمة سبقت التي الرتاجم من لنا يتضح ذلك وعىل
أعلن أنه غري الثمني، الحجر من أبيس للعجل توابيت عمل يف سبقه من مع متمشيًا كان
قبل عمل قد يكن لم العمل هذا مثل أن هنا، أوردناهما اللتني السابقتني الوثيقتني يف
الجرانيت املناسبة هذه يف تشمل قد ثمني حجر عبارة أن يخفى وال هذا ملك. ألي زمنه
أبيس بعجول الخاصة التوابيت أن املفهوم ومن الكليس. والحجر والديوريت والبازلت،
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هنا البيان فإن ذلك وعىل وحسب، الجريي الحجر من كانت «أمسيس»، لعرص السابقة
الرسبيوم يف نشاهدها تابوت أقدم يعترب أمسيس أهداه الذي التابوت أن عىل دليًال يعد
كانت الرسبيوم يف باقية نشاهدها التي التوابيت كل ألن وذلك الجرانيت؛ من مصنوع

.(A. S., Ibid, P. 94 (راجع عهده قبل ومؤرخة الجريي، الحجر من مصنوعة
عىل للرسبيوم القديمة األجزاء عن «مريت» األثري به قام الذي الفحص ويدل هذا
أكرب الواقع يف هو أبيس للعجل صنعه الذي أمسيس تابوت إن يقول: إذ البيان، هذا صدق
عرصصناعة فاتحة يعد فإنه علمي، إليه وصل ما قدر وعىل «الرسبيوم»، مدفن يف تابوت
(راجع الخشب من توابيت يف إال تدفن تكن لم املوميات ألن وذلك الجرانيت؛ من التي اآلثار
Mariette-Maspero, Le Serapeum de Memphis Compte rendu des Fouilles,

.(P. 54
املأخوذ التايل، املتن األربعة جوانبه من الذكر السالف التابوت حول نقش وقد هذا

.(Pyr. Utterance 674 (راجع األهرام متون من

وإني نفسك، بجوارك موجود إني أمنتي». خنتي «أوزير أبيس يا يتىل كالم
أعطيك وإني (L. 1994) «حور»، إني إليك، أتيت لقد ابنك، وإني إليك، آتي
(L. تفنى ال التي النجوم أمام نحبت والصولجان األرواح، أمام مدو، صولجانك
مقعد مثل ومقعدك آوى، ابن وجه مثل ووجهك مجتمًعا11 وجدتك لقد 1995)
طاهًرا كن «أنوبيس». والدها بيت يف جسمك يف قلبك تنعش وإنها «قبحوت»،
عىل عرشك، عىل ثابت قاعد وإنك منك. أعظم هم الذين أولئك رأس عىل واجلس
(اسم وسمنتت صغار إنهم (؟) وستيشوك ،(L. 1996) الغرب أهل أول عرش
تقف وإنك «نفتيس». مثل لك تهلل و«هنتت» «أزيس» مثل عليك تسلم إلهة)
املرصيني أمام تقف وإنك «مني»، مثل املزدوج للقرص سنوت معبد رأس عىل
تقف وإنك «سكر». اإلله مثل «بروشا» بحرية عند تقف وإنك «حابي». مثل
أطراف عىل التي وأظافرك وسلكك عبا، صولجانك ومعك «ردور» بحرية عند

أصابعك.
تعطي وإنك ست». «اإلله من اآلتية بالسكني ذبحوا قد تحوت أمام والذين

أوزير). =) الغرب أول إىل ساعدك ستأخذ التي ولألرواح للموتى، ساعدك

األعضاء. كامل أي: 11
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«أمسيس» عهد من بالرسبيوم أبيس للعجل لوحة (أ)

Piehl, In- (راجع «أمسيس» امللك عهد يف عاش أبيس لعجل لوحة اللوفر بمتحف يوجد
.(scription I XX. H.; Chassinat, Rec. Trav. 22, 20; Br. A. R. IV §§ 1008–1012
ومن أمسيس امللك عهد خالل يف وتويف عاش، أبيس عجل حياة عن اللوحة هذه وتحدثنا

عليها: جاء ما وهاك الفرعون، هذا حياة عن جديدة معلومات لنا تقدم ال فإنها ثم

من التاسع (الشهر الثالث الفصل من األول الشهر والعرشون الثالثة السنة
البحري والوجه القبيل الوجه ملك جاللة عهد يف عرش الخامس اليوم السنة)

أبديٍّا. الحياة معطى (أمسيس) رع اب خنم

العجل دفن
يف الجبانة يف مكانه يأخذ أن ألجل الجميل؛ الغرب إىل سالم يف اقتيد قد اإلله إن
له عمل أن بعد وذلك قبل، من مثيله يعمل لم الذي جاللته له عمله الذي املكان

التحنيط). (مكان الطاهر البيت يف يعمل ما
ولذلك «أوزير»؛ لوالده «حور» فعل كيف جاللته ذاكرة يف كان لقد تأمل
يعمله أن الخري من أنه جاللته وجد لقد تأمل الجرانيت. من عظيًما تابوتًا عمل
كتان من كفنًا عمل وقد زمان. كل يف امللوك كل منه يعمل لم ثمني حجر من
ووضع املقدسة)، سايس بلده من جزءًا يؤلفان (مكانان الرسي ومحتت رستت
عمل مما أجمل وكانت ثمني فاخر حجر وكل الذهب، من حيل وكل تعاويذ معه
أكثر العائش الحي االبن أبيس أحب جاللته ألن آخرين)؛ ملوك يد (عىل قبل من

(آخر). ملك أي من

أبيس حياة
الشهر والعرشين الثالثة السنة يف السماء إىل ذهب قد اإلله هذا جاللة إن
السنة يف ولد قد وكان السادس، اليوم الرابع) (الشهر الثاني الفصل من الثالث
بيت يف وضع وقد السابع، اليوم األول) (الفصل من األول الشهر الخامسة
عرش، الثامن اليوم العارش) (الشهر الثالث الفصل من الثاني الشهر يف «بتاح»
سنة عرشة ثماني كانت الكامل اإلله هذا عاشها) (التي الجميلة الحياة ومدة
(أي: عملها قد أبديٍّا الرضية الحياة معطى نيت» بن «أحمس أيام وستة وشهًرا

له. اللوحة)
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«بتاح» اإلله معبد منف (13-3)

أو الكوراتسيت حجر من مصنوع أمسيس للملك محراب الكبري «بتاح» معبد يف وجد
بعض إال منه يبَق ولم مهشًما وجد أنه غري األحمر. الجرانيت من وكذلك الرميل، الحجر
Petrie, Meydum and Memphis III, P. 39, Pl. (راجع الكوراتسيت حجر من قطع
هذا أحمس، الفرعون اسم القطع هذه عىل نقش وقد ،(XXXII, 4, 5, 6 & PI. XXIX 4
الثاني» «أحمس امللك صورة أن والواقع األخرية؛ اللوحة يف واضح بشكل صورته ونجد
له؛ محفوظة صورة أحسن تعد هنا12 إليها املشار الصورة أن ويحتمل ا، جدٍّ نادرة
األسفل الجانب شكل أن نلحظ إذ اآلخرين، امللوك كصور تقليدية صورة ليست ألنها وذلك
الشخصية التفاصيل من تعد املميزات هذه كل املدببة والذقن الشفتني هيئة وكذلك لألنف،
محفوظة القطعة وهذه هذه. صورته رسم عند بإبرازها اعتنى وقد بصورته، الخاصة

باقوسيا. أدنربه بمتحف اآلن
«أمسيس»، صورة عليها باب عارضة عىل املعبد لهذا املقدسة البحرية غرب يف عثر وقد
منفيس مدينة يف اآلن محفوظة وهي ،١٩١٤ عام يف للباب الثانية العارضة وجدت وقد
من املستخرج الرميل الحجر من مصنوعة وهي املتحدة، بالواليات «تنييس» مقاطعة يف
«أمسيس» امللك العارضة هذه عىل ويشاهد الكوراتسيت. حجر من أو األحمر، الجبل
األمام نحو ممتدة األخرى ويده ومقمعة عصا اليرسى وبيده اليمني، نحو ملتفتًا واقًفا
العلم اسمه أما العدالة)، (مثبت ماعت» «سمن وهو لقبه وجد وقد الناس. يف يخطب كأنه
من ونعرف هذا الثاني. أحمس امللك هو أنه نفهم ثم ومن واحد. مقطع إال منه يبَق فلم
كان هذا الثاني أحمس أن (Herod. II, 176) هردوت يف ورد ما حسب عىل أخرى جهة
أهم من كل يف «أمسيس» أتى لقد يقول: إذ «أزيس» لإللهة األرجاء فسيح معبًدا أقام قد
الرابض الضخم التمثال بينها ومن لضخامتها، اإلعجاب تستحق أعماًال الشهرية املعابد
نفس وعىل قدًما، وسبعني خمًسا طوله يبلغ الذي وهو منفيس، يف «فلكان» معبد أمام
قدًما، عرشين ارتفاعه يبلغ منهما واحد وكل األثيوبي، الحجر من تمثاالن نصب القاعدة
للسابق، مماثل ضخم تمثال «سايس» يف يوجد وكذلك الضخم. التمثال جانبي عىل وهما
أقام الذي كذلك «أمسيس» كان وقد «منفيس»، تمثال عليها التي الهيئة بنفس ورابض

الذكر. ويستحق ضخم وهو «منفيس»، يف «أزيس» معبد

.15 رقم شكل انظر 12
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«أمسيس للملك لوحة من األعىل الجزء بصدده نحن الذي «بتاح» بمعبد وجد وقد هذا
منذ املرصي بامُلتَْحف موجودة اللوحة وهذه والعرشين، التاسعة بالسنة مؤرخة الثاني»،
رهينة»، «ميت يف عليها عثر لالصفرار، املائل الرميل الحجر من مصنوعة وهي ،١٩٠٣ عام
سنتيمرتًا ٥٦ إال ارتفاعها من يبَق ولم سنتيمرتًا، ١٥ وسمكها سنتيمرتًا ٨٨ طولها ويبلغ
أن غري الثاني، أمسيس للملك اللوحة وهذه ،(A. S. T. XXIII, P. 48 (راجع كرسها بسبب
ترمز كبرية عالمة املستدير األعىل الجزء يف ويشاهد محيت، قد اسمه فيها ذكر التي الجمل
يف ويشاهد قسمني. قسمت قد اللوحة أن نجد أسفل ويف صولجانني، عىل مرتكزة للسماء
الصولجان يده ويف ماشيًا، صقر برأس «سكر» لإلله صغرية صورة اليسار من وسطها
(الروح) «الكا» اسم أسفل يف ويشاهد شت»، «رب ولقب اسمه رأسه فوق نقش وقد واس
مهشًما، الفرعون لقب يشاهد ذلك وبعد العدالة. مثبت = ماعث سمن وهو: أمسيس، للملك
اإلله أن عدا اليسار عىل للذي مشابه اللوحة يمني عىل الذي والجزء رع». اب «خنم وهو:
يده ويف مزملة، مومية هيئة عىل أي العادية؛ صورته يف «بتاح» اإلله هو هنا ظهر الذي
مفتوح، ناووس يف واقًفا اإلله هذا ويشاهد هذا مجتمعة. والحكم والحياة الثبات عالمات
نفس هي وألقابه امللك أسماء أن ويلحظ جداره. جنوبي القاطن بتاح بأنه وصف وقد
أسفل يف املوجودة وهي اللوحة، هذه من بقيت التي واألسطر اليرسى الجهة عىل التي

فيها: جاء وصفناه الذي األعىل املنظر

(املسمى) اإللهتان العدالة حورمثبت جاللة عهد يف والعرشون التاسعة السنة
القبيل الوجه ملك الذهبي، حور اآللهة، من واملختار األرضني يدير الذي نيت ابن
والثبات الحياة معطى نيت بن أحمس رع وابن رع»، اب «خنم البحري والوجه

أبديٍّا. والقوة
أتى وقد الشاطئني، ثانية غطى وقد جاللته إىل أتى قد الغزير النيل إن
واملوقف باملاء، كرس قد «منف» خلف الذي الجنوبي السد إن لجاللته: قال من

… الكامل اإلله أنا إني جاللته: قال وعندئذ الشمايل، للسد بالنسبة حرج

يحدثنا فلم النقطة، هذه عند كرسوضاع قد املتن هذا أن األسف جد له يؤسف ومما
كانت التي العظمى الكارثة وقوع لتاليف أصدرها التي األوامر هي وما امللك فعله عما
السد يقع كان أين بالضبط نعلم لم ثم فيها، الخراب وإحداث البالد يف الوقوع وشيكة
ما حسب عىل حدثت عظيمة فيضانات آخر أن واملعلوم املتن. يف إليه أشار الذي الشمايل،
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Legrains, Les (راجع األول بسمتيك امللك عهد يف وقعت التي هي الكرنك، مرىس عىل جاء
Crues du Nil, dans A. Z. 1896, P. 118; La Famine dans I’Egypte Ancienne

.(J. Vandier) P. 125-126
الثاني أمسيس اسم عليه نقش «نيت» لإللهة ناووس عىل ما جهة يف منف يف وعثر
الجرانيت من مصنوع الناووس وهذا ،(Roeder, Naos (Cat. Gen. PI. 80) (راجع
عليه عثر الذي املكان يعرف لم أنه والواقع مرتًا، ١٫٦٢ حوايل ارتفاعه ويبلغ املربقش،
إال سليمة حالة يف وهو منف يف األصل يف كان أنه نعرف عليه التي النقوش ومن فيه،
عىل نقش وقد الحجر، من واحدة قطعة كاملعتاد وهو سقفه. من اليمنى الجهة من قطعة
«بحدتي»، كلمة نقشت طرفيه وعند املجنح، الشمس قرص وتحتها السماء صورة عتبه

التايل: املتن الناووس باب عضادتي عىل ونقش

(أحمس البحري والوجه القبيل الوجه ملك العدالة) (مثبت ماعت سمن حور
الحياة. معطى (منف) = كابتاح حت نزيلة نيت محبوب نيت) بن

القاهرة (14-3)

من أنها ويحتمل الثاني، أمسيس للملك معبد من حجر قطعة عىل القاهرة يف عثر (١)
الجريي الحجر من وهي بوالق، حي يف لردهة مدخل أسكفة األهلون استعملها وقد منف
وقد سنتيمرتًا، أربعني وعرضها سنتيمرتًا، وسبعني وخمسة مرتين طولها ويبلغ الصلب،
اليمنى، باليد الحياة عالمة منها املتدىل القربان عالمة يقدمون واقفون رجال عليها مثل
ظهر وقد النقوش، من بسطر اآلخر عن منهم كل فصل وقد قربان، إناء اليرسى اليد ويف
والجزء رع». اب «خنوم العدالة مثبت حور ولقبه: أمسيس للملك الكا اسم منها واحد يف

.(A. S. Tom III, P. 93 (راجع ضاع قد الحجر هذا نقوش من األعىل
حسن، السلطان جامع يف باب أسكفة مستعملة الجرانيت من قطعة ووجدت (٢)
عىل صورته من بقي وقد الثاني، أمسيس امللك معبد من أنها عىل األحوال شواهد وتدل
يقوم كان أنه النقش من تبقى مما والظاهر امللكية، الكوفية البًسا األعىل الجزء الحجر هذا
إنه بالقول: لنا يسمح ما منها بقي قد امللك هذا وطغراء تطهري، حفل يف قربان بتقديم

.(Rec. Trav. XXXV, P. 45-6 (راجع أبديٍّا الحياة معطى نيت» بن «أحمس
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غري روحه يتبعه وناووس أمسيس، للملك منظر عليها الحجر من قطعة ووجدت (٣)
أمسيس من بدًال إلبريز وجعلها امللكية، الطغراء نقال قد وروزوليني شمبوليون من كالٍّ أن
Porter (راجع القلعة يف حديثًا وجدت وقد منف، من األصل يف كانت القطعة وهذه خطأ.
الجغرايف قاموسه يف القطعة هذه عن جوتييه األثري كتب وقد ،(& Moss, Vol, IV, P. 72
اب «واح وروزوليني شمبليون من كل نقل لقد (L. R. IV P. 122 N. 2 (راجع يأتي ما
طغراء عىل فيه يتعرفوا أن املؤرخني كل أعني يف راق وقد «إبريز»، امللك طغراء وهي رع»،
امللكني هذين وجود جراء من كان وقد أمسيس، امللك خلفه روح تبعته الذي إبريز امللك
كان (واملنظر بالغ باهتمام ذلك إىل نظروا أن واحد منظر ويف األثر، نفس عىل لجنب جنبًا
من مدة واحد وقت يف حكما قد كانا بد ال امللكني هذين أن وذلك معبد)، تأسيس عن عبارة
Petrie, Hirst. (راجع القول هذا بيل األثري دحض قد قبل من ذكرنا كما ولكن الزمن،

.(III P. 351 Fig. 145
عظيم تمثال عىل عثر مرصالقديمة، بجهة القبطي الدير من بالقرب بولهول تمثال (٤)
نحو التمثال هذا وطول أمسيس، امللك عهد من لالحمرار املائل الرميل الحجر من مصنوع
مهشم متن القاعدة حول نقش وقد رأسه، ضاع وقد مرت حوايل ارتفاعه ويبلغ أمتار، ٣٫٥
كما امللك هذا يحملها كان التي الفرعونية، األلقاب عىل يحتوي أنه عىل منه بقي ما يدل
رع مثل كلها والقوة، والثبات الحياة معطى نيت بن أحمس اآللهة محبوب أنه فيه جاء

.(Rec. Trav. XI, P. 98 (راجع أبديٍّا
(راجع املرصي بامُلتَْحف محفوظة الثاني أمسيس امللك اسم عليها الربنز من درع (٥)

.(Maspero, Guide of the Cairo Museum in English P. 267

العرابة (15-3)

بالعرابة أمنتي خنتي معبد (أ)

الذي املعبد يف عملها التي اإلصالحات هي الثاني، أحمس أنجزها التي األعمال أهم ومن
بقي ما أخذ أنه عىل األحوال شواهد وتدل الجهة. هذه يف عرشة الثامنة األرسة ملوك أقامه
بها قام التي الحفائر ذلك أظهرت وقد الجديد، معبده أساس عىل ووضعه املعبد، هذا من
وغريه الثالث تحتمس عهد من األساس يف عدة أحجار وجدت فقد الجهة، هذه يف «برتي»
الجرانيت من ناووس بقايا عىل عثر أنه ذلك إىل يضاف عرشة، الثامنة األرسة ملوك من
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Petrie, Abydos (راجع الثاني.13 أحمس الفرعون اسم عليه الصنع دقة يف غاية األحمر
بصنع املتأخر العرص هذا يف االهتمام أن هنا النظر يلفت ما وأهم ،(I, PI, LXIII-LXX
حماية ولتكون برمته، األقداس قدس مقام لتقوم وذلك واضًحا؛ بدا الضخمة النواويس
الثاني أحمس بها قام التي اإلصالحات عن وسنتحدث فيها، توضع اآللهة لتماثيل قوية
بف-نف-دي-نيت، وهو رجاله عظماء أحد أعمال عىل الكالم عند الكبري العرابة معبد يف

املعبد. هذا إصالح بتنفيذ قام الذي وهو
أهداها األحمر، الجرانيت من قربان مائدة املعبد هذا يف وجدت التي اآلثار ومن

العرابة. رب أمنتي حنتي أوزير لإلله الثاني أحمس
صيغتني يف جاء فقد املائة هذه حافة حول جاءت التي النقوش النظر ويلفت

موحدتني:

حور األرضني منظم نيت ابن (املسمى) السيدتان العدالة، مثبت «حور» يعيش
(املسمى) البحري والوجه القبيل الوجه ملك اآللهة، من املختار (املسمى) الذهبي
اإلله أمنتي خنتي أوزير محبوب نيت) (أحمس املسمى رع ابن رع، اب خنم

أبديٍّا. رع مثل الحياة معطى املدفونة» «العرابة رب العظيم

األسفل والجزء املختلفة، القرابني عليه مثلت األعىل الجزء قسمني املائدة رقعة قسمت وقد
مائدتا الفرعون لهذا وجدت املناسبة وبهذه ،(Petrie, Ibid. PI. LXIX الحوض(راجع هو
Cat. Gen. du Musée du Caire (راجع املرصي بامُلتَْحف محفوظتان أخريان قربان
Tables d’Offrandes. Par Ahmed Bey Kamal, P. 88, PI. XXIII, & P. 91 & PI.

.(XXV

سنتيمرتًا، ٦٢ وعرضها سنتيمرتًا ٥٢ وطولها الرمادي، الجرانيت من األوىل املائدة (١)
السفيل إطارها عىل نقش وقد القديمة. باملرصية مائدة عىل الدال الرمز هيئة عىل وهي

هذا عىل نقشت التي طغرائه يف اسمه ذكر قد الثاني»، «أحمس أن خاصة بصورة النظر ويلفت 13

به ينادى كان الذي املعتاد االسم وهو نيت»، بن «أحمس من بدًال أوزير» بن «أحمس بأنه الناووس
يف اإلله لهذا معبًدا يقيم كان ألنه هنا؛ االسم بهذا سمي قد ألنه ذلك؛ يف غرابة ال أنه غري آثاره، كل يف

أوزير. بن حور بوصفه يدعى كان حي ملك كل فإن وكذلك العرابة،
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آتوم محبوب الثاني) (أحمس خنم-اب-رع األرضني رب الكامل اإلله التالية: الصيغة
املائدة ورقعة أبديٍّا، رع مثل والقوة والثبات الحياة يعطى أن ألجل قربان كل يقدم

أنواًعا تحوي القربات من مجموعة جانبيها كال من عليها نشاهد 𓊵التي بعالمة مزينة
غري بحفرها، ومعتنى جيًدا حفًظا محفوظة واللوحات واملأكوالت. املرشوبات من مختلفة
Journal d’entrée du Musée No. (راجع معكوسة نقشت قد الهريوغليفية النقوش أن

.(40608
وطولها الصلب الرميل الحجر من وهي فقط، منها جزء وجد قد األخرى واملائدة (٢)
بقية املكسور الجزء من أسفلها يف ويشاهد سنتيمرتًا. ٦٠ حوايل وعرضها سنتيمرتًا، ٦٧
عىل نقش وقد مستديران، ورغيفان إناءان عليها رسم قد كان أنه والظاهر حتب، عالمة
والوجه القبيل الوجه ملك يأتي. ما إال منه يتبَق لم متن العلوي وجهها من الطويل جانبها
اآللهة والد (النيل) حابي لوالده أثره بمثابة األثر) هذا (أي: عمله رع اب خنم البحري
مثبت حور يعيش وهو: متن وبقية عالمة، جسمه عىل ونجد هذا … له يعمل أن ألجل
Journal d’entrée (راجع اآللهة والد حابي (محبوب) رع اب خنم الكامل اإلله العدالة

.(du Musée No. 4051
(أحمس = رع» اب «خنم عليه نقش قرص نصف األساس ودائع يف وجد قد وأخريًا

.(Ibid, PI. LXX No. 7) الثاني)

حمامات وادي (16-3)

حكمه، من واألربعني الرابعة السنة مؤرخ حمامات وادي يف نقش عىل امللك لهذا وعثر
مرص. يف الفاريس الحكم عىل الكالم عند النقش هذا عن وسنتحدث له تاريخ أعىل وهذا

قفط (17-3)

عىل الثاني» «أحمس امللك أقامها «قفط» معبد يف مقصورة عن «برتي» األثري كشف
بمحاذاة الثالثة البوابة من الجنوبية الجهة يف املعبد حرم يف وتقع أوزير، اإلله رشف
بردي، سيقان عليه رسمت وقد األسفل، املجدال إال منها يبَق لم أنه غري الجنوبي، الجدار
اللوح هذا أن والظاهر «أوزير»، اإلله صورة عليه الحجر من لوح املقصورة يف وجد ولكن
ثم ومن طويلة بمدة حفره بعد وذلك رسم ثم عليه، املالط من طبقة وضع أعيد قد كان
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بعينه مللك عبادة مكان يكن ولم أوزير، لإلله ثانية بقصورة ا خاصٍّ كان أنه ا جدٍّ يحتمل
.(Petrie, Koptos, P. 17 (راجع

سوهاج من األبيضالقريب الدير (18-3)

الفراعنة، عرص إىل عهدها يرجع التي األحجار من ا جدٍّ كثرية قطع الدير هذا يف وجدت
Porter & Moss, V P. 31; Dic. (راجع القديم أونشو شاو موقع يف كان أنه والظاهر
الفرعون عهد إىل تنسب التي األثرية القطع أهم ومن ،(Géographique Tom. III P. 104
ويف الثاني، أحمس اسم عليها نقش الجدران يف مثبتة الجرانيت، من قطع الثاني أحمس
وجهيها أحد عىل الوردي الجرانيت من ضخمة قطعة وجدت الدير هذا من خربة مقصورة
يف جاء النقوش من عموديني سطرين عىل يشتمل إطار يحوطه جميل منظر من جزء
الثاني: السطر ويف … نيت بن أحمس اآللهة محبوب رع ابن إىل يأتي يرتل: كالم األول:
(راجع … رع اب خنم الشعائر سيد البحري والوجه القبيل الوجه ملك إىل يأتي يرتل كالم

.(Rec. Trav. XXXVI, P. 97-8

والعرابة أسيوط بني الواقعة املنشأة (19-3)

الثاني أحمس الفرعون اسم عليها الجرانيت من مصنوعة مسلة من األسفل الجزء عىل عثر
.(Kuentz, Oblisques, PI. XV P. P. 59-60 (راجع

املدفونة العرابة ويف (20-3)

(راجع «أملينو» األثري عنها كشف الثاني، أحمس للملك لوحة أجزاء عىل عثر
.(Amelineau, Nouvelles Fouilles, P. 165

الكرنك (21-3)

(؟) الخمر من قربانًا يقدم الثاني أحمس امللك فيه مثل منظر الصغري، الكرنك معبد يف
املنظر نفس من اليمني عىل التي الصورة يف نشاهد حني يف موت، وزوجه آمون لإللهني
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آمون لإللهني صناجتني تقدم الثاني بسمتيك ابنة رع» اب نفر «عنخنس اإللهية املتعبدة
املنظر: عىل جاء وقد خنسو، وابنه

سانيت) (أحمس رع بن (خنم-اب-رع) البحري والوجه القبيل الوجه ملك
(مثبت ماعت سمنت حور الروح) (أو وقرينه رع مثل أبديٍّا الحياة معطى
Champ., Mon. IV PI. CCCIII No. 4, L. D III, 274, Gauth., (راجع العدالة)

.(L. R. IV, P. 121

فيه: جاء (H) الصغري الكرنك معبد يف آخر منظر ويوجد هذا

حور األرضني رب الحية الروح نقش: امللك وخلف نيت بن أحمس الكامل اإلله
(راجع الحياة معطى سانيت) (أحمس األرضني رب رع ابن العدالة)، (مثبت

.(L. D. III, 274 No. 2; L. R. IV, P. 21

إدفو تل (22-3)

سماتوى وحور عرشه عىل وأمسيس قربانًا، يقدم أمسيس وهي نماذج ثالثة عىل عثر
.(Alliot, Tell Edfu; P. 26 (راجع مجنحني صلني بني قاعًدا

الفيلة يف أزيس معبد (23-3)

القاعة أعمدة يف بنيت الحجر من قطع عىل الثاني» «أمسيس امللك باسم طغراءات وجدت
.(A. Z. XXIII, P. 13 (راجع للمعبد العظيمة الردهة بعد تأتي التي الصغرية،

أسوان (24-3)

حور … الثاني أمسيس للملك الحوري االسم النهر من القريبة الصخور عىل وجد (١)
«رع» ابن رع) اب (خنم البحري والوجه القبيل الوجه ملك العدالة) (مثبت ماعت سمن
L. D. Texte IV, (راجع الفنتني) معبودة (وهي عنقت اآللهة محبوب سانيت»، «أحمس

.(P. 124
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جاء وقد امللك، هذا طغراءات والفيلة أسوان بني التي الصخور عىل وجد وكذلك (٢)
أحمس «رع» بن رع» اب «خنم البحري والوجه القبيل الوجه ملك العدالة مثبت حور فيها
Morgan, Mon. et Inscr. (راجع وعنقت وساتت خنمو أسوان) (ثالوث محبوب سانيت

.(Tom. I, P. 84
الوجه ملك األرضني، مثبت حور فيه جاء الصخر عىل نقش وجد بجة جزيرة ويف (٣)
سنموت رب خنم محبوب سانيت أحمس الشمس بن رع اب خنم البحري والوجه القبيل

بجة). جزيرة =)

خارجمرص يف الثاني أحمس امللك آثار (4)

(راجع باردو دي آالوي متحف يف تونس يف القاشاني من آنية توجد تونس: (١)
Merlin and Drappier, La Necropole Punique d’ard el Kheraib à Carthage

.(P. 43 (42); Porter & Moss, VII, P. 367
اسم عليها الربنز، من آنية اللبناني األهيل «بريوت» متحف يف اآلن يوجد سوريا: (٢)
سعيدة مدينة من الرشقي الجنوب يف تقع مقربة يف عليها عثر وقد الثاني، أمسيس امللك
Dunand, note sur quelques objets provenant de Saida in Syria VII (راجع

.(PI. XXXII, (1) cf P. 123
نفس يف الثاني أحمس امللك اسم عليها صناجة مقبض من قطعة عىل عثر وكذلك

.(Ibid. P. 124 (راجع املكان
املكان نفس يف الثاني أحمس باسم القاشاني من أسدين عن كشف اإلغريق: بالد (٣)
P. & M. VII, (راجع: بأثينا األهيل امُلتَْحف يف اآلن وهما ،Dipylon ديبيلون بجبانة مقربة يف
P. 402; Athens National Mus. 780-1; Pendlebury Aegyptiaca P. 78 (159-8);

.(Bulletin de Correspondance Hellenique XVII (1893) P. 189
عليها عثر إبريز) (أو أمسيس للملك أنها يحتمل املطيل الخزف من آنية قربص: (٤)
Porter & Moss, VII, (راجع: بقربص نيقوسيا متحف يف اآلن وهي ،Marion مريون يف

.(P. 204
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الثاني أحمس تماثيل (5)

Rosselini, (راجع بإيطاليا الباني» «فال يف الثاني أحمس للملك تمثال جذع يوجد (١)
.(Mon. IV P. 204

يلبس قاعًدا امللك مثل وقد سابتييه، مجموعة يف الثاني أحمس للملك صغري تمثال (٢)
ويبلغ الجريي، الحجر من مصنوع وهو الحياة عالمة وبيده املزدوج، التاج رأسه عىل
ملك الشعائر ورب الكامل اإلله التايل: النقش ظهره عىل كتب وقد سنتيمرتًا ٢٣ ارتفاعه
عاش رع مثل العائش، سانيت أحمس رع بن رع) اب (خنم البحري والوجه القبيل الوجه

.(Rec. Trav. XIV, P. 55 (راجع أبديٍّا
للخرضة املائل األزرق باللون املطيل الفخار من أمسيس للملك مجيب تمثال (٣)
نقش وقد .(Kestner-Museum, V, C. 25 (راجع «الهي» يف كستنر بمتحف موجود
من بدًال التماثيل، هذه مثل بعمل الخاص املوتى كتاب من السادس الفصل صيغة عليه
أخرى مجيبة تماثيل وتوجد ،(Rec. Trav. XVII, P. 14 (راجع اآلخرة عالم يف املتوىف
Ausfuhrliches Verzeichniss 1899, No. 7483, P. (راجع برلني بمتحف امللك لهذا

.(277

(راجع فيدمان مرصلألثري تاريخ يف الثاني أحمس بتماثيل قائمة القارئ ويجد هذا
.(Gesch. Aegypt, P. 193-194; & Aegypt. Gesch, P. 656

أحمس وأختام جعارين (6)

وامُلتَْحف القاهرة متحف يف وبخاصة العالم، متاحف يف مختلفة عدة وألواح جعارين توجد
Mariette, Monuments Divers Pl. 32 (راجع: Frazer فريزر ومجموعة الربيطاني
= Newberry, Scarabs P. 188 & Pl. XXXVIII No. 18; A Catalogue of Scarabs
belonging to G. Frazer P. 46 No. 376 & Pl. XIII etc.; cf Petrie, Historical
Scarabs No. 1993: & Hall, Catalogue of Egyptian Scarabs etc. in the British

.(Museum I, P. 292 No. 2790-1
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إليه: تنسب التي والجعارين األلواح هذه بعض وهاك

عليها جاء (No. 4119) الربيطاني بامُلتَْحف محفوظة املطيل الخزف من لوحة (١)
«خنم-اب-رع». الكامل اإلله

(؟)». اب نفرت «خنم عليه جاء الربيطاني بامُلتَْحف جعران (٢)
عليها جاء الربيطاني، بامُلتَْحف املطيل الخزف من طغراء هيئة عىل لوحة (٣)
Petrie, Historical Scarabs No. 1994; & (راجع: سانيت» و«أحمس خنم-اب-رع

.(Hall Cat of Egypt, Scarabs I, P. 295, No. 2811

Petrie Naukratis I, PI. (راجع «نقراش» يف وجد الطني من خاتم كذلك ويوجد
.(XX, No. 5

متحف يف واآلخر الربيطاني، امُلتَْحف يف أحدهما جعرانني عىل «نبيشة» يف وعثر
.(Petrie, Historical Scarabs No. 1991 & 1996 (راجع تورين

األرضني. رب سانيت أحمس منهما كل عىل جاء وقد
(راجع الربنز من املصنوعة األبواب حيل من كثري عىل أحمس امللك طغراء ونجد هذا

.(Brugsch, Rec. de Mon. I, PI X No. 8
ومرص. وتورين برلني متاحف يف محفوظة وهذه

جاء املرصي، امُلتَْحف يف األزرق باللون املطيل الفخار من تعاويذ توجد لذلك وخالًفا
Reisner, (راجع سانيت» «أحمس أبديٍّا «رع» مثل الحياة معطى «خنم-اب-رع» عليها:

.(Cat. Gen. Amulets, No. 12193, 12104, P. 117, & PI. IX.
الكامل اإلله يأتي: ما عليها نقش منات تعويذة توجد برتي» «فلندرز مجموعة ويف
Petrie, Hist. III, P. 356 Fig. (راجع مخلًدا عاش سانيت أحمس رع بن رع اب واح

.(147
وشعائرها. حتحور باإللهة خاصة التعويذة وهذه

نقش للعالم، املختلفة املجاميع يف منترشة املوازين من به يستهان ال عدد ويوجد هذا
Wiedemann, Gesch. Aegypt. P. 193; & (راجع: واسمه األول» «أحمس لقب عليها

.(Aegypt. Gesch P. 657; Guide British Museum (1909) P. 260
بصورة وخارجها البالد داخل يف منترشة كانت الثاني أحمس آثار أن نشاهد وهكذا

بارزة.
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الثاني14 أحمس عهد يف االجتماعية والحياة الديموطيقية الوثائق (7)

تدل الثاني، أمسيس امللك عهد من الديموطيقي بالخط كتبت بردية أوراق من لدينا ما إن
(راجع الثاني كتابه يف ذلك هردوت لنا ذكر كما رخاء عرص كان عرصه أن عىل نزاع بال
بعضها عهده، من كلها بردية أربعني من يقرب ما لدينا أنه والواقع .(Herod. II, 117
جاءت الحظ لحسن األوراق وهذه مرضية، بصورة بعد ينرش لم اآلخر والبعض نرش قد
ال وبذلك والثالثني، الثامنة السنة حتى حكمه، من الثانية السنة أول من موزعة تواريخها
كلها الربديات وهذه بردية. أية اآلن حتى حكمه من األخرية الست السنني يف لدينا يوجد
كثري عن فعًال لنا يكشف مما الشعب، طبقات بني واملعامالت االجتماعية بالحياة خاصة
ترجمة هنا وسنورد بينهم، قائمة كانت التي واملعامالت الشعب أفراد حياة نواحي من
دونت قد نرشت التي من برديتني أن ويلحظ اآلخر البعض وملخص األوراق، هذه بعض
من حتى اختفى قد أنه يظهر الكتابة من النوع وهذا العادي، غري الهرياطيقي بالخط

هما: الربديتان وهاتان الفرعون، هذا حكم منتصف حوايل منذ طيبة

Louvre E. 7861 Not. P. 322; (راجع: فردين بني ذمة إبراء عقد (1-7)
(Facsimile in Corpus Louvre Pl. XVIII No. 17

«زخي» ذمة أبرأ قد Userertais ورسرتايس إن … ١٩ (؟) طوبة شهر الثالثة السنة
استدانها قد كان (؟) ذهبًا دبنات سبعة قدره دين من Tesmont تسمونت ابن Zekhe
الربدية (آخر … اليمني حتب» «خنسموسنفر أمام يمينًا أقسم قد واألخري سلع، أجل من

ممزق).
إمضاءات إن «رفييو»: األثري ويقول نواحيها. بعض يف غامضة الوثيقة وهذه
بني الوحيد املثال هو هذا أن املحتمل ومن الربدية. ظهر عىل رؤيتها يمكن شهود أربعة
عىل مكتوبة الشهادات فيه جاءت العادي، غري الهرياطيقي بالخط كتبت التي الربديات

الربدية. ظهر

.Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library Vol. III, P. 20 ff راجع: 14
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Louvre E. 7846. Not. 332; Facsimile in Corpus (راجع زواج عقد (2-7)
(Louvre PI. XX No. 19

بيت يدخل بتيس ابن Ieturou «يتورو» السقا أن أبيب. ٥ والعرشون الثانية السنة
(؟) تشنخنوم ابنته من الزواج ليعلن Amnertais؛ أمنرتايس بن «زحو» السقا
عمل قد كان العقد وهذا اليمني؛ — الطالق حالة يف رشوط له املهر Tschenkhnum

شهود. وثالثة كاتب عرشة. الخامسة السنة يف أتلف عقد محل ليحل

العادي الديموطيقي بالخط كتبت التي العقود (3-7)

عمود يف إمضاءاتهم يضعون الشهود عادة تشاهد الخط بهذا كتبت التي العقود سلسلة يف
ال أننا كما يذكر، ال الوثيقة فيه كتبت الذي الشهر يوم أن ويلحظ هذا الوثيقة، ظهر عىل
ومعظم الحيبة. من إلينا أتى الوثائق من النوع هذا من أمثلة وأوضح قط، قسم ذكر نجد

العبودية. عن الوثائق هذه

الثالثة) (الورقة بالعبودية باالعرتاف وثيقة (أ)

الحياة له (أحمس) والصحة والفالح الحياة له للفرعون … شهر الثانية السنة (١)
قد Kausensiكاوسنيس هي وأمه Heriubasti حريوباستي ابن ب أن والصحة والفالح
املقدس الكتاب كاتب (٢) األول والكاهن اإلله)، والد (الكاهن الوالد قلب ملهدي أعلن
ولن األبد، إىل (خادمك) عبدك إني حور: بن Zeubestef’onkh (زوبستفعنخ) (املسمى)
ألي وبالنسبة لك، بالنسبة حر) (مواطن نمح بوصفي أعمل أن بعد استطاعتي يف يكون
من نوع ألي وبالنسبة سيده) ملك هو يملك ما كل أن هنا يقصد (ربما غلة أو فضة
وأوالده) هو (أي: لنا15 سيولدون والذين ولدوا الذين أوالدي وكذلك األرض. يف امللكية

ظهورنا. عىل التي واملالبس سنكسبها التي األشياء وكل ملكنا، هو ما كل وكذلك
السنة من األرضغريك يف علينا يفرضسلطانه أن رجل أي استطاعة يف يكون ولن

أبديٍّا. سنة أية إىل بعد وما … من (٥) الخامس الشهر الثانية

بأمالكها. تتمتع حرة فهي هذا وعىل ذلك، يف تدخل لم زوجته أن هنا يلحظ 15
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وقد .Pshenubasti بشنوباستي بن Uesiamon وسيأمون الوالد. قلب مهدئ كتبه
يستخلص اإلنسان يكاد وال مزقت وقد شاهًدا، عرش خمسة أسماء الوثيقة ظهر عىل كتب

… بن ينحارو اسم قراءة يمكن األخري السطر يف أنه غري شيئًا، منها

الرابعة) (الورقة عقد عن نزول (ب)

والفالح الحياة له «أحمس»، والصحة والفالح الحياة له للفرعون … (؟) الثانية (السنة (١)
«زوبستفعنخ» املقدس الكتاب وكاتب األول، والكاهن الوالد، قلب مهدئ أعلن والصحة)

(؟). بتييس بن أسمتو (٣) (الوالد) قلب مهدئ إىل «حور» بن
بفتوعوخنس (٣) يل عملها التي وهي العبودية، بردية عن لك (؟) نزلت لقد

(؟)). الثانية السنة (يف Peftu’ukhons
أن أستطيع ولن (؟) عليه أفرضسلطانًا أن استطاعتي يف يكون ولن (؟) عبدك إنه
سيعطيك وإنه (؟) عبدك ليس إنه قائًال: (جديدة) (٤) بردية أو قديمة)16 (الربدية آتي
إىل عبد بمثابة ملكك زلت ال األصل) يف ورد (هكذا وأنا (؟) القمح من (؟) إردبٍّا عرشين

األبد.
لنفسه. زوبستفعنخ بن «حور» الوالد قلب مهدئ كتبه

بن زوبستفعنخ املقدس الكتاب وكاتب األول، الكاهن الوالد قلب مهدئ كتبه (٧)
لنفسه. حور

الشهود: أسماء الورقة ظهر عىل واحد عمود يف وكتب

بشنبتاح. بن اسحارثوت (١)
بمي. بن ينحارو (٢)

حاروز. بن آمون بفتوعو (٣)
حور. بن احتفناختي (٤)

بشنوباستي. بن ورسناخت (٥)
حور. بن امرتايس (٦)

بسنكي. بن امرتايس (٧)

وثيقة. يقصد 16

302



الثاني أحمس امللك

حور. بن زويستفعنخ (٨)
بسنكي. بن (؟) أحو (٩)

بن. أحتفناختي (١٠)
ينحارو. بن زحو (١١)

أنتفنختي. بن رو … ين (١٢)
حور. … بن افعنخ … ز (١٣)
زوبستفعنخ. بن حور (١٤)

(؟). … حار بن زوبستفعنخ (١٥)

ويتضمن الثاني، أحمس امللك حكم من الثانية السنة يف كتب أنه العقد هذا من ويفهم
يدعى فرد من أعطيها عبودية وثيقة عن نزل قد بن» «زوبستفنخ األكرب الكاهن أن
وارث وهو الكاتب بإمضاء ذيل وقد بتييس، بن أسمتو إىل حريوباستي بن بفتوعوخنس

شاهًدا. عرش خمسة الورقة ظهر عىل دون وقد األكرب، الكاهن

الخامسة) (الربدية عبودية عقد بالعبودية: اعرتاف (ج)

النص:

٥٦٨ق.م) سنة أكتوبر ٩ يف يبتدئ الشهر (هذا بئونة شهر الثانية السنة (١)
والصحة. والفالح الحياة أحمسله والصحة والفالح الحياة له الفرعون عهد من
هي وأمه «حريوباستي»، بن «بفتوعوخنس» املزارع اعرتف لقد
إىل عبدك إني بتييس: بن (٢) «أسمتو» الوالد قلب ملهدئ «كاوسنيس»
الثانية السنة يف أجيل من (؟) عملت ما (؟) ويورد الطبيب، (؟) هذا بسبب األبد

املوت. عىل مرشًفا كنت عندما
بالنسبة حرٍّا) (رجًال مواطنًا بوصفي أعمل أن قط استطاعتي يف يكون ولن
أوالدي مع وكذلك أرض، عقار من نوع أي وإىل غلتك أو فضتك من أي وإىل لك،
التي األشياء هذه وكذلك أملك، ما كل و(٤) يل سيولدون والذين ولدوا الذين
بئونة، شهر من الثانية السنة من وذلك ظهري، عىل التي واملالبس سأكسبها

األبد. إىل (٥) سنة أية إىل بعده وما
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ذلك يف بما عبدك ليس إنه قائًال: بخصوصنا إليك سيأتي الذي والرجل
فإني قلبك، سرتيض غلة وأية (٦) فضة أية سيعطيك فإنه البالد، يف إنسان أي

األبد. إىل عبد بمثابة ملكك أزال ال
«ينحارو». بن (؟) سوفخنس (املسمى) الولد قلب مهدئ كتبه

وهي: الشهود أسماء واحد عمود يف الورقة ظهر عىل وكتب

زوبستفعنخ. بن حور (١)
(؟). بمو … بن (؟) أحو (٢)

بسنكي. بن (١) أحو (٣)
بسنكي. بن زحو (٤)

بشنوباست. بن وسيبتاح (٥)
ينحارو. بن بمو (٦)

حاروز. بن زوبستفعنخ (٧)
بمو. بن ينحارو (٨)

زوبستفعنخ. بن ينحارو (٩)
منتومحات. بن يورو (١٠)

بكيون. بن (؟) ششنكعنخ (١١)
ينحارو. بن منتومحات (١٢)
بشنبتاح. بن ينحارو (١٣)
حور. بن اهرتياس (١٤)

زوبستفعنخ. بن (؟) آمون بدي (١٥)
حاروز. بن (؟) أحو (١٦)
زوبستفعنخ. بن حور (١٧)

زحو. بن حور (١٨)
زحو. بن بفحراي عنخ (١٩)
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حور. بن زحو (٢٠)
حور. بن زوبستفعنخ (٢١)

بئونة شهر يف الثاني أحمس حكم من الثانية السنة يف أنه نفهم الوثيقة هذه ومن
ذلك، وغري (؟) له وردت أشياء مقابل يف وذلك ألسمتو، بالعبودية بفتوعوغنس اعرتف قد

املوت. حافة عىل وهو أعطيها قد وكان

(٦ رقم (الورقة عبودية عقد (د)

وخمس إمضاء بعده يأتي ثم البيع، عقد عىل أوًال يحتوي الورقة هذه متن أن هنا يلحظ
املتن: وهاك مختلفني شهود بأسماء نسخ

من ٥٦٧ق.م) سنة يناير ١٢ يف ابتدأت السنة (هذه توت شهر الثالثة السنة (١)
والصحة. والفالح الحياة له أحمس والصحة والفالح الحياة له الفرعون عهد
«كاوسنيس» تدعى أمه التي باستي حريو بن «بفتوعوخنس» اعرتف لقد
Tshenterna’ تشنرتنع هي أمه والتي بتييس، بن «أسمتو» الوالد قلب مهدئ إىل
بوصفي به أعمل الذي الثمن) (وهي فضتي عىل يتفق قلبي جعلت لقد (٢)

لك. عبًدا
مواطنًا بوصفي أعمل أن استطاعتي يف يكون ولن األبد إىل عبدك وإني
معي وكذلك أرض، عقار من نوع وألي غلة، وألية فضة وألية إيل بالنسبة (حرٍّا)
وكل ظهري، عىل التي املالبس وكذلك لنا، سيولدون والذين ولدوا الذين أوالدي
وما توت شهر (٤) الثالثة السنة من ثانية سنكسبها التي األشياء وتلك نملك ما
«ينحارو». بن احتفنختي الوالد قلب مهدئ كتبه األبد. إىل سنة أية إىل بعده

«حور»، بن «زوبستفعنخ» األول الكاهن إمضاء مجرد يظهر ما عىل ذلك بعد يأتي
يف جاءت التي الصورة نفس بالضبط هي النسخ هذه وصورة شهود. نسخ خمس ثم
ذكر أن حني يف حذفت قد وألقابه امللك اسم أن عدا ذكرهما، مر اللتني و٢ ١ الورقتني

بقي. قد الشهر
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الذي االعرتاف عىل توت شهر الثالثة السنة يف شاهد وهو فالن بن فالن ذلك عىل شهد
وما توت، شهر الثالثة السنة من إلخ … عىل يتق قلبي جعلت لقد إلخ. … بفتوخنس عمله

(؟). سبق كما كتبه األبد. إىل سنة أية إىل بعد
هي: النسخ هذه يف الشهود وأسماء

حور. بن بمو الوالد قلب مهدئ (١)
زحو. بن حور الوالد قلب مهدئ (٢)

زوبستفعنخ. بن حور املقدسة اإلضمامات كاتب األول الكاهن الوالد قلب مهدئ (٣)
(بوكاريس). بكررنف بن حور الوالد قلب مهدئ (٤)

… بن تفنخت توزوي آمون محراب فاتح (٥)

الربدية، ظهر عىل واحد عمود عىل كتبت قد للشهود الكاملة القائمة أن ونجد هذا
شاهًدا. عرش تسعة وعددهم

السنة بداية يف ذلك عىل تم قد الجديد للمالك للعبودية الرسمي البيع هذا أن ويالحظ
النزول. حدث أن بعد

(John Ryland VII) (٧ رقم (الورقة بالعبودية اعرتاف تجديد (ه)

الفرعون عهد من ٥٦٢ق.م) سنة أبريل ١١ يف الشهر هذا (ابتدأ كيهك شهر الثامنة السنة
والصحة. والفالح الحياة له «أحمس» والصحة والفالح الحياة له

قلب ملهدئ «كاوسنىس»، هي وأمه «حريوباستي»، بن «بفتوعوخنس» العبد اعرتف
الثامنة السنة بعد (؟) معك كنت لقد «تشنرتنع» هي وأمه بتييس، بن «أسمتو» (٢) الوالد
حنطة (؟) مالبيس توت، شهر من الخامس اليوم التاسعة السنة حتى توت من الخامس
يف يكون ولن األبد إىل ملكك وإني ،١٥٠ … (؟) وشعري (؟) توزوي (٣) (؟) غلة … ١٠٠
نوع وأي غلة وأية فضة، أية أجل من لك (؟) مزارًعا بوصفي أعمل أن ثانية استطاعتي
عىل التي واملالبس لنا، سيولدون الذين وأولئك ولدوا الذين أوالدي وكذلك أرض، عقار من
األبد. حتى ملكك وإني سنة أية إىل بعده وما (٥) توت شهر الثامنة السنة من ظهورنا

(؟). «أحو» بن «بمو» الوالد قلب مهدئ كتبه
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الشهود: أسماء واحد عمود يف الربدية ظهر عىل وكتب

«حور». بن «بمو» (١)
«حاروز». بن زوبستفعنخ (٢)
«ينحارو». بن احتفنخت (٣)
(؟). منتمويس بن ينحارو (٤)
(؟). اشارتوت بن زحو (٥)
(؟). «احو» بن حور (٦)
حور. بن امرتايس (٧)
بكررينف. بن حور (٨)
حور. بن امرتايس (٩)
حور. بن احتفنخي (١٠)
بشنبتاح. بن ينحارو (١١)

الخاصة وهي ،٤ رقم الوثيقة أن بالعبودية الخاصة الوثائق هذه يف النظر يلفت ومما
أو بيعت قد أرًضا نجد عندما أنه وذلك وحده. نسيج يعد الكيفية بهذه عقد عن بالنزول
العملية، نفس يف نفسه الوقت يف إليها تنقل خاصة حقوق من يتبعها ما كل فإن منحت،
سنرى وكما األول، بسمتيك امللك عهد يف قبل من ذكرناها التي الوثائق يف ذلك شاهدنا كما
عن الوحيد املثال تعد بصددها نحن التي الحالية الوثيقة أن غري الثاني، أحمس عهد يف
بد ال أنه لنا يوضح يظهر ما عىل األمر وهذا كلها)، العملية (عن منفصل بجزء عقد نقل

عبودية. عقود عن النزول عند خاصة احتياطات اتخاذ من
لدينا للعبودية نفسه رجل ببيع الخاص وهو الذكر، السالف ٦ رقم العقد يف وكذلك
بسمتيك امللك عهد يف سبق فيما ذكرناه وقد اليشء، بعض عنه مبكر تاريخ يف له نظري
يف وثيقة أحدث هي عنها نتحدث التي الوثيقة فإن حال أية وعىل المرأة. وهو الثاني
السيد خدمة يف السنوات خمس مدة كانت هل املرء يتساءل واآلن العبد، هذا عن متناولنا

مطلقة؟ بذلك العبودية تكون فال طليًقا، حرٍّا العبد بعدها يكون ألن كافية
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العبودية عقود عىل تعليق

خاصة كانت هنا الذكر السالفة الخمسة العقود أن وجدنا فاحصة بعني نظرنا إذا
بعينه. واحد بعبد خاصة — منها واحد عن النظر بغض — كلها وتعترب بالعبودية،
توت، شهر الثالثة والسنة بئونة، شهر الثانية السنة وهي تامة منها ثالثة آخر وتواريخ
بنفسه يعرتف «بفتوعوخنس» أن نجد العقود هذه أقدم ويف كيهك. شهر الثامنة والسنة
(أي: توت شهر ويف منه، تسلمها مادية أشياء مقابل يف وذلك األبد، إىل ألسمتو عبد بأنه
العقد يجدد الثامنة السنة ويف رسمية؛ أكثر عقد بعمل يقوم نجده التالية) السنة بداية يف
من ميضكذا بعد القانون حسب عىل رضوريٍّا كان أنه يحتمل قد التجديد وهذا بعبوديته،
صغرية قطع مجرد هما والثالث الثاني العقدين أن األسف جد له يؤسف ومما السنني.
التعرف يمكن األخرى العقود وبني بينهما يربط عالقة خيط هناك ولكن أصليهما، من
الثاني الشهر ويف الثانية، السنة يف كان إنه القول: يمكن الثاني العقد تاريخ فعن عليه.
نفهم وبمقتضاه ثانية، بئونة أو أمشري أو بابة شهر يكون أن الجائز ومن ما، فصل من
رئيس عبد هو أنه يعرتف نفسه بفتوعوخنس يكن لم إذا هذا «بفتوعوخنس» أخا أن
نجد ولكن تاريخ؛ لذكر أثًرا نجد ال الرابع العقد ويف «حور». بن «زوبستفعنخ» الكهنة
بفتوعوخنس، ل استعباده عن الربدية يف اسمه فقد لفرد ينزل حور ابن «زوبستفعنخ» أن
فإنه العبد، صاحب هو بأنه فيها يظهر الذي بأسمتو خاصة الباقية األوراق كانت وملا
الورقة أن نخمن أن يمكن ذلك عن وفضًال له، كذلك كانت الربدية هذه أن نؤكد أن يمكن
هذه يف اليشء بعض مختلًفا كان العبد اسم أن ولو لها، أشري التي الورقة كانت ٣ رقم
القانونية، الوثائق يف الحدوث كثري كان الفرد لنفس االسم تنوع أن والواقع الوثيقة.
(أي: له نفسه باع قد جهة من كان عبد عىل استوىل قد «أسمتو» أن يجوز قد ذلك وعىل
نزل قد أخرى جهة ومن املوت، حافة عىل كان عندما عملها سلفية بسبب وذلك ألسمتو)
يظهر كذلك األخرية العملية تاريخ أن عىل األكرب. الكاهن بوساطة ألسمتو) (أي: له عنه
رقم الوثيقة بعد جاء قد العملية تاريخ يكون أن بد فال ا جدٍّ دقيق تحديد عن ينم أنه
بن حور كان عندما وذلك الثالثة، السنة من توت شهر قبل ولكن الثانية، السنة يف ٣
استوىل قد «أسمتو» فإن ذلك وعىل أكرب، كاهنًا بوصفه والده وظيفه يشغل زوبستفعنخ
يف أخطأنا قد نكون نكاد ال ذلك وعىل الثاني، أحمس عهد من الثانية السنة يف عبده عىل
التي وهي الثاني، وأحمس «إبريز» بني وقعت التي الداخلية بالحرب الحادث هذا ربط
قد الفرتة تلك يف البالد سادت التي االضطراب حالة أن بد ال إذ نهايتها، عىل وقتئذ قاربت
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كبري عدد وأرس وجرح، ذبح إىل أدت كما والدمار، الخراب البالد أفراد من كثري عىل جرت
عىل لالستيالء كثرية الفرص كانت األحوال هذه مثل ويف املرتزقة، والجنود الوطنيني من
الثاني الشهر الثانية السنة (وهو الثالثة الربدية تاريخ توحيد إىل اإلنسان ويميل عبيد،
أي الحصاد؛ فصل من الثاني الشهر الثانية السنة (وهو الخامسة الورقة بتاريخ من)

التاريخ. بنفس هي كذلك الرابعة الوثيقة تكون الحالة هذه ويف بئونه)،
عىل كان دين أجل من جسمه رهن أو مرصي اسرتقاق أن عىل األحوال شواهد وتدل
مصطنعة إجراءات بعض هناك كان أنه املمكن ومن قانونية، صعوبات تعرتضه يظن ما
«بفتوعوخنس» سلم الذي التاريخ نفس يف أنه نجد التفسري هذا حسب وعىل لتأكيدها،17
الكاهن نزل وقد األكرب، للكاهن عبد بأنه اعرتف دين أجل من عبده ليكون أسمتو؛ إىل
ا حقٍّ يعطي آلخر سيد من عبد ملكية نقل أن املحتمل ومن أسمتو. إىل حقه عن األكرب
الشهود عدد كثرة النظر ويلفت هذا بالعبودية.18 سابق اعرتاف أي من وأقوى أحسن
أن ينبغي ال أنه غري بارزة، بصورة والسادسة الخامسة الوثيقتني يف النظري املنقطعة
ما فإن ولذلك اآلن؛ حتى ا جدٍّ كافية غري االستنباط لهذا املقدمات أن ذهننا عن يغيب
حسب عىل أحمس عهد من الباقية الوثائق فحص إىل ذلك بعد نعود فرض. مجرد ذكرناه

بعد. فيما نناقشها ثم التاريخي، ترتيبها

الثامنة) (الوثيقة بقرة ببيع عقد (و)

٥٦٢ق.م). سنة سبتمرب ٨ يف ابتدأ الشهر (هذا بشنس شهر الثامنة السنة (١)
بتييس الوالد قلب ملهدئ (٢) «تبايايت» هي وأمه «بديبتاح»، بن زبتفعنخ أعلن (٢)
التي املشهورة، الظالمة كاتب الثالث بتييس أنه (الظاهر شبنييس هي وأمه «أسمتو»، بن

قبل). عنها تحدثنا

أمالك من فقط الديون تدفع أن عىل بوكوريس عمل وقد يقول: حيث ذلك يف الصقيل «ديدور» راجع 17

كانت أشخاصهم ألن وذلك ذلك؛ مقابل يف أشخاصهم تؤخذ أن األحوال من حال بأية تسمح ولم املدين،
أنها عىل ديدور بيانات تؤخذ أن يصح ال أنه غري والحرب. السلم وقت يف بخدمات ليقوموا للدولة ملًكا
أصل إىل يرجع أن عساه ملا وإيضاحات تلميحات بوصفها مفيدة تكون أن يمكن ولكن تاريخية، حقائق

تاريخي.
األول للكاهن بعبوديته يعرتف أن اإلمكان يف كان فإنه للمعبد، مستديًما عامًال الرجل هذا كان وإذا 18

أسمتو. للكاهن عبًدا يصبح أن قبل للمعبد
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املسماة. هذه الحمراء املحراث ببقرة الخاصة الفضة عىل يتفق قلبي جعلت لقد
(؟). وزبوكي (٣)

بشنس، شهر الثامنة السنة من ستنتجه عجل لكل باإلضافة بقرتك وإنها متاعي إنها
األبد. إىل بعد وما

يف رجل أي ذلك يف بما عليها سلطته يستعمل أن البالد يف إنسان حق من وليس (٤)
نفيس. أنا وكذلك البالد

أنا فإني «بقرتك»، ليست إنها قائًال: منك ليأخذها بسببها إليك يأتي من وأن (٥)
لم وإذا (؟) نوعها من بقرة سأعطيك فإني لك، أخلصها لم وإذا لك (٦) سأخلصها الذي
كل عن وكذلك مقابلها، (؟) القمح من (؟) إردبٍّا (٧) أعطيك فإني نوعها من بقرة أعطك
وإذا (٨) إياها سأعطيك وإني يطلبها، أن يف الحق له وكيلك أي ورجلك؛ ستلده، عجل
وعملت أخذت وإذا (؟) نوعه من ثوًرا سأعطيك فإني منها، صغريًا ثوًرا (؟) وعملت أخذت
فإني ثوًرا، منها وعملت أخذت وإذا (؟) نوعها من عجلة سأعطيك فإني ،(٩) عجلة منها

(؟). نوعه من ثوًرا سأعطيك
األرضضدك. يف (رخصة) براءة أية أذكر أن بدون (١٠)

ببايو. بن Kemienefharbok كمينفحاربوك كتبه
(الشهود). واحد عمود يف الورقة ظهر عىل وكتب

زديتا بن «جررو» (٣) احتفنختي. بن أحمس (٢) بسمتيك. بن احتفنختي (١)
بن «بمو» (٦) بفتوعوبستي. بن ارتابس (؟) خنس (٥) زدحرفعنخ. بن … (٤) حفعنخ.
بن (؟) «بوخنس» (٩) «زدورسفعنخ». بن بتييس (٨) أمنو. بن امرتايس (٧) ينحارو.
(١٢) «بسمتيك». بن «زحو» (١١) «حريس». بن تفنخت سمتاوى (١٠) «بدوسريي».

(؟). خاأمون بن احتفنختي (١٣) كمينفحربوك. بن خنستفخنت
تحدث ال حتى تتخذ، كانت التي االحتياطات مقدار نفهم البقرة هذه بيع عقد ومن
بالبقرة املرصي يظهرها كان التي التامة العناية عن فضًال هذا البيع وثيقة يف مالبسات
آخران مثالن ولدينا هذا به. تنادى علًما اسًما عليها يطلق أن إىل يذهب كان إذ الولود،
،(Ryl III P. 59, No. 3) البقرة اسم فيهما ذكر العرص هذا من التي الربدية األوراق يف
العادة يف تكون ألنها نتاج؛ معها يذكر أال الحرث بقرات بيع عقود يف العادة جرت وقد
فإن حال أية وعىل رحمها. بنزع تلد ال حتى عقمت بقرة عن مثال ولدينا هذا للحرث.
أن عىل ويدل املحراث، لجر تخصيصها من أكثر لتسمينها أفيد يكون تلد ال البقرة جعل
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املرصي إن قال: هردوت أن من الرغم عىل وذلك للمائدة، تستعمل كانت البقرة هذه مثل
.(Ryl. III Ibid. & Herod. II, 18, 41 (راجع البقرة لحم أكل عن يحجم

Louvre E. 7855; (راجع عرشة الثانية بالسنة مؤرخان خطابان (4-7)
(Corpus Louvre PI. XVII No. 6; Ryl III P. 21 No. 25

ثالث بإرسال فيه يخربها «مرتتياس»، تدعى لسيدة زفمني يدعى فرد من األول والخطاب
سيقوم إليه تحتاج ما أن يخربها كما بوصولها. تخربه أن إليها ويطلب املؤن، من رساالت

.Zekhe «زخي» يدعى رجل به
بأنه فيه ويذكره الذكر، السابق «زخي» إىل «زفمني» من كذلك الثاني والخطاب
وطفلها، «مرتتياس» بشئون يعتني بأن ويأمره الجنوب، إىل رحل أن منذ إليه يكتب لم
كتب (والعنوان هاتور شهر من الثامن عرشة الثانية السنة هو الثاني الخطاب وتاريخ

الورقة). ظهر عىل
هو هنا املذكور «زخي» أن ويلحظ واحد. عمود يف مًعا كتبا قد الخطابان وهذان

بعد. تنرش لم وثائق يف ذكره جاء وقد ديخنس، يدعى فرد ابن

Corpus Louvre face. 4, P. 2 facsimle Ibid PI. أرض(راجع منحة (5-7)
(XXV No. 25, Ryl. III, P. 22 No. 26

آمون أرض من أرورات ١ + ١٠ بسمتي-منخ يعطي هاتور شهر عرشة الخامسة السنة
وكانت «تستنحور»، والدته لقرب وقف بصفة طيبة جبانة يف سقاء وهو اسمون، «قفط» يف
السنة من بئونة شهر يف «سن» من اشرتاها أرورا وعرشين اثنني من جزءًا األرض) (هذه
الذي «وننفر» من السنة نفس من بشنس يف اشرتاها قد «سن» وكان عرشة، الرابعة
«اسخنس». من رع» اب «واح عهد من الثالثة السنة يف اشرتاها قد «حاروز» والده كان
«بدوزير» والدها من مهر بمثابة األرض وتسلم نيتوكريس، تزوج قد كان هذا واسخنس
والواهب األول»، «بسمتيك عهد من والثالثني السابعة السنة من برمودة يف ونأمون بن
كان والبيع «وننفر» بوساطة «سن» أعطيتا قديمتني اثنتني أي ملكية؛ وثائق أربع يسلم
الكاتب إمضاء منخ». «بسمتيك إىل «سن» بوساطة والبيع «سن» إىل «وننفر» بوساطة

ووارثه. منخ» «بسمتيك وإمضاءات
«قفط». إلقليم الكاتب إمضاء يتبعها شهادة عرشة ست الوثيقة ظهر عىل كتب وقد
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(Louvre, F 784 bis, Ryl III, P. 22 (راجع حسابات ورقة (6-7)

.٣٣ لسنة أخرى وتواريخ توت شهر (؟) والعرشون التاسعة السنة

Louvre, F 7832; (راجع ابنًا بوصفه شخصلنفسه بيع ورقة (7-7)
Facsimile in Revue Egyptologique Vol. III, Corpus Louvre Pl. IX

(No. Ryl. III, P. 22 & 57.

الرتجمة:

والفالح الحياة له الفرعون عهد من هاتور شهر والثالثون الثانية السنة
الصحة. والفالح الحياة له أحمس والصحة

(املسمى) الوادي سقاء توعو أمه تدعى الذي «بتييس» بن حور أعلن
عىل يتفق قلبي جعلت لقد «يتورو»: أمه تدعى الذي «زخي» بن «يتوروز»
سيولدون الذين أوالدي وكذلك ابنك وإني االبن. مقام لك يقوم أن ألجل فضتي

سأكسبها. التي األشياء وتلك ملكي، هو ما كل مع يل
غريك، عىل سلطانه يجري أن قدرته يف األرضسيكون يف رجل وليسهناك
توميًضا يدعى فرد أي أو والسيدة، والبنت واألخت واألخ واألم الوالد ذلك يف بما

نفيس. أنا وكذلك (؟)
ورسمديٍّا. األبد إىل أوالدك أوالد هم أوالدي وإن

أي من ابنك ليس إنه قائًال: منك ليأخذني بسببي إليك سيأتي من وإن
والسيد والبنت واالبن واألخت واألخ واألم الوالد ذلك يف بما األرض يف رجل
أي سيعطيك فإنه نفيس أنا وكذلك (؟) تعويًضا يدعى فرد أي أو والسيدة،

األبد. إىل أوالدي مع ابنك زلت ال وإني قلبك. تريض غلة وأي فضة
ينحارو. بن نحمسخنس الشاهد الكاتب

الربدية. ظهر عىل شاهًدا عرش اثنا عليها شهد الوثيقة وهذه
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(؟) حصاد باكورة أرضأو أجرة رضائب إيصال (8-7)
Louvre E. 7835 Facsimlie in Corpus Louvre PI. IV No. 13, (راجع

(Ryl III, P. 22

يف الواقعة باحي، حقل يف آمون ضيعة يف أرض أجل من بامنحتب: شهر الرابعة السنة
إمضاءات ٣٣-٣٤ السنة عن آمون معبد لكتاب يتوروز بوساطة دفع خفط إقليم يف الغرب

آخرين. وأربعة قفط آمون وكاتب الغلة كاتب
الوثيقة.) وجه عىل دائًما تُمىض الصكوك هذه أن (ويلحظ

Louvre E 7838; Facsimile in Corpus Louvre (راجع كالسابق صك (9-7)
(PI. XII No. 11, RYl. III, P. 22

واحد إمضاء إليه أضيف وقد .٣٤-٣٥ سنة عن كالسابق وهو طوبة: شهر ٣٥ السنة
السابق. من أكثر

(Louvre E. 7834, Ryl. III, P. 22 (راجع كالسابق صك (10-7)

وأخوه «يتورو»، يدعى راٍع من كالسابق وهو طوبة: شهر والثالثون الخامسة السنة
كالسابق. اإلمضاءات .٣٤-٣٥ السنة عن يتوروز ومعه «بدمونت»

(Louvre E. 7836; Ryl. III, P. 23 (راجع زراعة عن اتفاق (11-7)

زراعة ألجل «برمنتو»؛ املسمى «منتو» راعي بخصوص أبيب والثالثون الخامسة السنة
امللك صاحب بني بالتساوي املحصول يقسم أن عىل .٣٦ السنة يف ليتوروز وقف مزرعة

واملزارع.

Louvre El. 7843; Facsimile in Corpus (راجع عمل يف اشرتاك عقد (12-7)
(Louvre Pl. XXVI, No. 23; Ryl. III, P. 23

يف له رشيك «يتوروز» بأن «كاوسنموت» يعرتف مرسى. شهر والثالثون الخامسة السنة
و«زدمنتفعنخ». «ببدمنستو» الخاصة املقابر يف سقاء) (بوصفه فوائد كل ويف واجباته،
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(Louvre E. 7833, Ryl. III, P. 23 (راجع زراعة عىل اتفاق عقد (13-7)

للراعي ثريان زوج «وزحور» السقاء أقرض بشنس: شهر والثالثون السادسة السنة
عىل ٣٦-٣٧ سنة أول من (؟)) املتوىف ألخيه يكون (الدخل أرض حرث ألجل «بدمنتو»؛
كتاب أجر منه وسيدفع أخيه، حق بمثابة األرض من وزحور املحصول ثلث يعطى أن
الربع ويكون الثريان، زوج أجر مقابل لوزحور ينبغي مما األرباع، ثالثة وكذلك آمون

األرض. زراعة مقابل «بدمنتو» ألجل

(Louvre E. 7833, Ryl. III 23 (راجع زراعة عىل اتفاق عقد (14-7)

«بدمنتو» الراعي وكذلك ثورا، «وزحور» أعار بشنس. شهر والثالثون السادسة السنة
يف «وزحور» أرايض حرث ألجل ثريان أزواج ثالثة الكل فيكون ثريان، خمسة ورشكاؤه
الباقي، سدس الكتبة دفع (؟) األرضبعد محصول ثلث يأخذ وزحور وكان .٣٦-٣٧ سنة
هذا من نفسه «وزحور» سحب وإذا الباقية؛ األسداس خمسة وصحبه «بدمنتو» ويأخذ

(غرامة). الفضة من دبنًا يدفع فإنه االتفاق،

(Louvre E. 7839, Ryl. III 23 (راجع زراعة عىل اتفاق عقد (15-7)

«منتو» اإلله معبد يف النحل حارس آتوم»، «بد كلف بئونة شهر والثالثون السابعة السنة
عن «زخي» ابن «يتوروز» السقاء قبل من «زخي» قرب وقف تؤلف التي األرض بزراعة

يرحل. ثم يتوروز املحصول باقي ويعطي آمون كتبة وسيدفع ،٣٧-٣٨ سنة
يحتمل ذلك وعىل العمل، هذا عىل أجًرا يأخذ لم أنه نفهم االتفاق هذا منطوق (ومن

عليه.) فرض سابًقا التزاًما يؤدي أن عليه كان أنه

(Louvre E. 7540, Ryl. III, 23 (راجع أعمال رسالة (16-7)

ثور بتسلم يعرتف «زخي»، اإلله والد الكاهن لسيده الجبانة مالحظ آمون بد من (رسالة)
الخاصة الجنازية للمصاريف أجر بصفة «بميتي»، من آلمون اإللهية لألوقاف مستحق

مرسى. شهر والثالثون الثامنة السنة بك» حارب «بد ب
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(Louvre E. 7854, Ryl. III, P. 23 (راجع أعمال رسالة (17-7)

قد و«يتورزو» مني … «زخي» ابني ابن آمون كاهن «بدمنستو» إىل «زدخنسفعنخ» من
لهما. بذلك اإليصال يجري أن يطلب وأنه غلتهم، رضيبة دفعا
املجموعة.) هذه من ولكنها مؤرخة، ليست الرسالة (هذه

Vienna, Munzkabinette; Krall (راجع بحقوق باالعرتاف وثيقة (18-7)
Studien zur Geschichte II, 19 (Sitzungsberichte der Kais. Akad.

(Wien. 1844, P. 345). Ryl. III, P. 24.

وادي سقاء وهو و«انتوتهتس» «حريرم» بن (؟) «رر» يعرتف طوبة: شهر … السنة
(هذه «بشنييس» أخيه ملك هو والديه ممتلكات نصف وهو ممتلكاته نصف أن طيبة،
ألنه هامة؛ وثيقة وهي فيها). حفظ قد امللك اسم ولكن مفقود، والتاريخ ممزقة الوثيقة
عهد إىل وترجع مختلفة، متاحف يف محفوظة تزال ال األرسة لهذه الوثائق من عدد يوجد

«دارا». امللك

تعليق (19-7)

الذي وهو الثاني، أحمس امللك لعهد تاريخها يرجع التي الديموطيقية الوثائق هذه إن
التي االجتماعية، الحياة تاريخ صميم يف جديدة صفحة لنا تقدم الحكم يف طويًال عمر

الخالدة. بالذكريات الحافل مرص تاريخ من الفرتة تلك يف الشعب يحياها كان
وقد الشعب، صميم من وبأفراد الشعب بلغة كتبت أنها الوثائق هذه يف والطريف
ذلك سبقت التي العصور، فرتات من فرتة أي يف نجدها ال التي املوضوعات شتى تناولت
طبقات عالقات عن الوثائق هذه لنا كشفت فقد املبينة، الوضاءة الصورة بهذه العهد
الذي االستعباد بمعنى يكن لم وأنه ومداه، االستعباد عن فحدثتنا ببعض، بعضها الشعب
يف مرص يف يظهر لم أنه والواضح ا، جدٍّ قليل زمن منذ إال الحديث العالم من ينقرض لم
يكن لم ذلك ومع البالد، يف حدثت التي الداخلية والحروب الفوىض أثر عىل إال الفرتة تلك
ملك كان مرص يف فرد كل ألن حرٍّا؛ بعدها الفرد يصبح الزمن من لفرتة إال االستعباد هذا
وأوالده بنفسه يدفع كان الفرد أن العبودية عقود يف ويلحظ هذا والحرب. السلم يف الدولة
تدخل ال كانت العبد زوج أن والظاهر وسلفيه. املال من بمبلغ يشرتيه ملن العبودية إىل
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األحوال وتدل الوثائق. يف جاء كما األبد إىل عبيًدا فقط وأوالده هو كان بل العقد، ضمن
أن قاسية أحوال عليه قضت ثم مزارًعا، يكون قد نفسه يبيع كان الذي الرجل أن عىل
يكن ولم به، ألم ملرضقاتل الطبيب أجر منه ليدفع اقرتضه دين بسبب وذلك عبًدا، يكون
املواطنني عداد من الفرد هذا مثل يخرج كان ثم ومن ذلك، بغري عليه للحصول سبيل له
كان العبد مالك أن العبودية وثائق يف نجد أننا الطريف ومن البالد. يف الحقوق أصحاب
إردبٍّا عرشين الفرتة تلك يف العبد ثمن كان وقد سلعة. كأنه لغريه يبيعه أن يف الحق له
طريق عن العبودية من آخر نوع هناك كان وقد الفضة، من دبنات بعض أو القمح من
عىل والديه أن من الرغم عىل املال، من مبلغ مقابل آلخر نفسه يبيع الفرد فكان التبني،
إذا أنه الجديد، والده وبني بينه أبرم الذي العقد يف املتبنى الفرد ويعرتف الحياة، قيد
الفضة من يرضيه الذي املبلغ يدفع أن عليه كان فإنه اسرتداده، األرسة أفراد أحد أراد

والقمح.
هناك فكان البقرات وبخاصة للماشية، أخرى بيع وثائق أخرى جهة من ولدينا
رشوط وتفاصيل تلد ال التي البقرة ثم الولود، والبقرة املحراث تجر التي البقرة بني تمييز
منها الكبري واإلناث الذكور من ونتاجها هي تباع البقرة كانت فقد ممتعة، شيقة البيع
يف وزيادة آخر ملكيته ادعى إذا أوالدها، من ولد أي ثمن برد ملزًما البائع وكان والصغري،
قدر أن هنا ويلحظ به. تسمى كانت الذي باسمها تذكر كانت املباعة البقرة صفة تحديد
يف استعملت قد تكن لم التي بالعملة ال العينية باألشياء يقدر كان الفرتة تلك يف الغرامة
القمح من إردب بدفع للمشرتي تعهد قد البائع أن بقرة بيع عقد يف جاء فقد الفرتة، تلك
كل التعويضعن هذا مثل يدفع كان أنه عن فضًال هذا ذلك. وثبت ملكيتها آخر ادعى إذا
ولكنها ناقصة، أحيانًا تدفع كانت الغرامة فإن حال أية وعىل نتاجها. من عجلة أو عجل
من البقرة أخذت إذا أنه يشرتط كان البائع أن الطريف ومن محدد. عيار من تكن لم
نتاج كل عن يعوضه ذلك عن وفضًال الثمن، يدفع أن البائع عىل كان فإنه الجديد، مالكها

بمثله. نتاجها من
كثري يف تشبه أنها والواقع الزراعية. االتفاقات كذلك العقود هذه يف النظر ويلفت
اتفاق العهد هذا من فلدينا باألمس اليوم أشبه فما اآلن، مرصنا يف يجري ما األحوال من
ويرتك املحصول، من النصف الراعي يأخذ أن عىل أوقاف أرض عىل ومرشف راٍع بني عقد

الوضع. هذا عىل أيامنا يف جارية كانت وليتها القسمة، هذه أعدل فما للوقف النصف
املاشية يملكون الذين من جماعة تقوم أن هو جديد نوع من آخر اتفاق ولدينا
عىل وذلك واحد. ثور منها األرض لصاحب املاشية من أزواج ثالثة بوساطة أرض، بحرث
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أما الباقي، سدس وهو الكتبة أجر دفع بعد وذلك املحصول، األرضثلث صاحب يأخذ أن
امللك نقضصاحب وإذا أسداس خمسة وهو الباقي فيأخذون اآلخرون، املاشية أصحاب
يف نجده ما نفس وهذا الفضة. من دبن قدرها غرامة يدفع أن عليه فكان الرشط، هذا
ويروونها األرض، يحرثون الذين األفراد وبخاصة القطر، جهات من كثري يف هذه أيامنا

املحصول. من جزء مقابل يف
مختلفة برشوط ولكن السابق، امللك نفسصاحب مع النوع هذا من آخر اتفاق ولدينا
القيام بعينه شخًصا يكلف بابه يف غريبًا اتفاًقا الوثائق هذه يف نجد وأخريًا اليشء. بعض
الباقي يعطي ثم «آمون»، كتاب أجر املحصول من يدفع أن عىل وقف أرض قطعة بزرع
عىل يحتم خاص اتفاق هناك كان أنه هنا والظاهر األرض. يغادر ثم الوقف عىل للمرشف
النظر ويلفت الوقف. لصاحب مدينًا كان أنه يجوز فقد العمل. هذا بمثل القيام املزارع
سواء األرايض، هذه محصول من خاص مرتب لهم كان الكتبة أن االتفاقات هذه مثل يف
التاريخ عصور كل يف كانوا الكتبة فإن ذلك يف غرابة وال ا، خاصٍّ ملًكا أم أوقاًفا كانت
األطنان بكل الخاصة الحسابات بعمل يقومون الذين فهم عظيمة، مكانة لهم املرصي

بها. يمتازون التي حرفتهم هذه وكانت ودخلها،
املخالصات عن تحرر كانت التي والصكوك الحسابية األعمال إىل ذلك بعد ننتقل
الرضائب بدفع فيها يعرتف صكوك فلدينا عظيًما. دوًرا الكتاب يلعب كان وهنا املالية،
الرضيبة، يتسلم كان الذي الكاتب من ممضاة اإليجارات، أو األوىل املحاصيل أو األطيان من

الحارض. عهدنا يف الرصاف يقابل ما وهو
رسالة منها أعمال رسائل بعض بصددها نحن التي الوثائق هذه بني وجدنا وقد
أجر بصفة وذلك آمون، ألوقاف ا مستحقٍّ كان ثوًرا تسلم بأنه مرسلها فيها يعرتف
يدعى فرد ابني أن فيها يذكر آلخر كاهن من وأخرى معني. لفرد جنازية ملصاريف
هذا بذلك. إيصاًال يعطيا أن ويطلب الغلة، من رضائب من عليهما ما دفعا قد «زخي»،
تحدثنا وقد سلمت، بضائع مقابل الذهب من دبنات سبعة مقداره دين بدفع وثيقة ولدينا
عن كثريًا يختلف ال النوع هذا من عقد ولدينا آخر، مكان يف الزواج عقود عن سبق فيما

السابقة. العقود
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وأرسته الثاني أحمس (8)

أرسة أصل عن حاسمة نتيجة إىل للوصول اآلن حتى أيدينا يف التي املصادر تسعفنا لم
معينًا شيئًا لنا يذكروا لم اإلغريق الكتاب أن نعلم عندما وبخاصة الثاني»، «أحمس امللك
إلينا وصل ما وكذلك أثرية، معلومات من لدينا ما هنا نستعرض أن وسنحاول عنها.
تسمح ما حسب عىل نتيجة ذلك كل من نستنبط ثم إغريقية، أسطورية أقاصيص من
آراؤهم اختلفت قد واألثريني املؤرخني أن نعلم عندما وبخاصة واملالبسات، األحوال به
أصل من إنه قائل: ومن نبيل، أصل من إنه قائل: فمن الثاني، أحمس أصل يف بينًا اختالًفا
اإلغريق الكتاب ذكره مما أثرية غري أو أثرية أسانيد عىل فريق كل استند وقد وضيع.

عنهم. ونقل

األثرية املصادر (1-8)

تابوت عىل نيت) اإللهة بن أحمس (أي: سانيت» «أحمس يدعى كبري موظف ذكر جاء
حوض عىل هذه أمه مع سانيت» «أحمس ذكر جاء وكذلك «تابرت»، تدعى التي والدته
Piehl, A. Z. XXVIII, P. (راجع «اللوفر» بمتحف اآلن محفوظ الجرانيت من قربان

.(10–12
لدى املعروفة زوجها من املقربة التايل: املتن والدته تابوت نقوش يف أوًال ونجد
وخمسة أشهر وأربعة سنة سبعون وعمرها «تابرت». إبريز) =) «واح-اب-رع» امللك
الخاتم حامل لها أنجبه الذي ابنها وأنه ساحابي»؛ «مربتاح هو أمها واسم عاًما. عرش
قاعة واملرشفعىل «أزيس»، القرصوكاهن ورئيس الوحيد، والسمري البحري للوجه امللكي
والدة اسم لنا تقدم التابوت هذا نقوش أن نشاهد ثم ومن سانيت». «أحمس املحاكمة

رع». اب «واح وهو زوجها واسم ساحابي» «مربتاح وهي «تابرت»،
الوراثي األمري التايل: النقش عليه جاء الذكر. السالف القربان حوض ولدينا هذا
األشياء ورئيس املعابد ورئيس العرش عىل واملرشف القرص، ورئيس الوحيد والسمري
ورئيس ثقته، موضع أي عقله؛ عىل واملسيطر سيده ومحبوب امللك، أمور لكل الرسية
بن سانيت» «أحمس املحكمة) =) العدالة قاعة عىل واملرشف امللكية االستشارة قاعات

«تابرت». وضعته والذي رع» اب «واح
استعملت قد «نيت»، كلمة بعد جاءت التي ابن كلمة أن هنا بالذكر جدير هو ومما
«أحمس أي ألبيه؛ «أحمس» نسبة يف واألخرى سانيت أحمس اسم يف إحداهما مرتني
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اب «واح بن سانيت» «أحمس أن «رفييو» األثري ظن وقد رع». اب «واح بن سانيت»
عىل وذلك الثاني»، «أحمس امللك بعد فيما صار الذي الرجل هو «تابرت» والسيدة رع»
Br. A. R. (راجع «برستد» األستاذ عاضده وقد ذلك، يف «بيل» األثري معارضة من الرغم
أم (أي: أمه كانت قوله: الذكر السالفة النقوش من استنبط فقد ،(IV, §§ 999–1001
هذه فإن ذلك وعىل «بإبريز»، رحم صلة ذات كانت أنها ويحتمل بامللك، صلة لها أحمس)
عن «هردوت» قصة تكون وبذلك امللك، اغتصاب عىل «أحمس» ساعدت قد القوية العالقات
«برتي» األثري يحدثنا ولكن الصحة، من لها أساس ال وضيع أصل من كان «أحمس» أن
فإن طغراء، يف وضع قد «أحمس» اسم كان إذا أنه مقرتًحا (Petrie, Hist. III, P. 350)
بعد عاش ملًكا كان نيت» بن «أحمس فإن ذلك وعىل قبله، ملك اسم وجود عىل يدل ذلك
Agyp. Gesch. P. (راجع «فيدمان» األثري من كل الرأي عارضهذا وقد «أحمس». امللك
،(A. Z. 28 P. 10–12 (راجع «بيل» األثري عارضه كما (645, Gesch. Agypt P. 176
Rec. Trav. 22, P. 142-3 Nr. CLXXV; Comp. Gauthier, (راجع «داريس» واألثري

.(L. R. IV, P. 128-9 No. 2
ماء حوض عىل التي النقوش يف جاء ما بوساطة نستنبط أن يمكننا ال أنه والواقع
أن «استكهولم» يف متحف يف املحفوظ التابوت عىل جاء وما باللوفر، املحفوظ القربان
امللك نفس هو «تابرت» والسيدة رع»، اب «واح بن سانيت» «أحمس العظيم املوظف
كالٍّ نعترب أن يستحسن فإنه أوىف، معلومات تأتينا أن وإىل بعد. فيما الثاني» «أحمس
«أحمس» عن «هردوت» ذكره ما فإن حال أية وعىل اآلخر. عن منفصًال الشخصني من
القرص يف علية مكانة ذات عظيمة شخصية كان أنه يف «برستد» ذكره ما مع يتعارض
جاء مما الرغم وعىل اإلغريقية. الرواية هي وتلك وضيع، أصل من جنديٍّا كان بل امللكي،
دخيلة، إغريقية عنارص بعض من فيها يكون أن يحتمل وما مبالغة، من الرواية هذه يف
واملالح، بأحمس الخاصة القصة يف جاء ما ذلك يعزز أصلها، يف مرصية رواية فإنها
(راجع بالديموطيقية كتبت وقد امليالد، قبل الثالث القرن إىل القصة هذه تاريخ ويرجع
Demotischen Chronick, Spiegelberg, الديموطيقية الحوليات ورقة ظهر عىل جاء ما
Demotische Chronick P. P. 26–28; Comp. Edward Meyer, Kleine Schriften

.(II, P. 93
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بنت ومعاقرة املالذ يف وقته يرصف رجل بأنه «أحمس» وصف القصة هذه ففي
حياة عىل ضوءًا يرمي ولكن ناقًصا، إلينا وصل الذي املتن هذا يف جاء ما وهاك الحان؛

املرصية: الوجهة من الثاني» «أحمس

بالطه: لعظماء قال الفرعون أن «أحمس» الفرعون عهد يف مرة ذات يحكى (١)
الصعب من إنه العظيم مليكنا يا قالوا: وعندئذ (٢) «كولوبي» نبيذ سأرشب
سيدنا يا فقالوا: أقول. ما تعارضوا ال لهم: قال وعندئذ «كولوبي»، نبيذ رشب
البحر إىل رجل فليذهب الفرعون: فقال يريد. ما يفعل الفرعون ليت العظيم
هناك يكن لم حيث نسوته، مع الفرعون أكل وهناك الفرعون، به أمر ما لينفذ
مع فرًحا الفرعون كان وبذلك «كولوبي»، نبيذ إال أمامهم العالم يف نبيذ أي
نبيذ من الفرعون نفس اشتهت ما بقدر النبيذ من عظيمة كمية ورشب نسوته،

«كولوبي».
كرمة تحت وذهب الليلة، نفس يف البحر عىل للراحة طلبًا الفرعون نام ثم
يف يكن لم الصباح انبلج وعندما العليل)، النسيم (حيث الشمالية الجهة يف
اقرتب وعندما السكر)، (من مزاجه انحراف بسبب يقف أن الفرعون مقدور
استطاعته يف يكن لم فيه) يستيقظ أن الفرعون عىل يجب كان (الذي الوقت
هذا مثل يشء هل قالوا: ذلك وعىل الحاشية، رجال حزن وعندئذ يستيقظ، أن
أي استطاعة يف يكن ولم كبري، انحراف به ألم قد الفرعون أن حدث فقد ممكن؟
إىل الحاشية رجال ذهب وعندئذ الفرعون. إىل ويتحدث يذهب أن العالم يف رجل
بالفرعون؟ ألم الذي ما العظيم سيدنا يا وقالوا: الفرعون فيه كان الذي املكان
أقوم أن يمكنني وال (وحسب)، بانحرافعظيم أشعر إني الفرعون: قال وعندئذ
يمكن قصة يقصعيل رجل بينكم يوجد هل انظروا: ولكن العالم، يف عمل بأي
الحاشية رجال بني «نيت» لإللهة قفط كاهن هناك وكان عني؟ بها يرسي أن
قد سيدي يا وقال: الفرعون أمام فانربى فطنًا رجًال وكان (؟) «بدسوتم» يدعى
«حوروس» يسمى الذي البحار قصة بعد سمع قد يكن لم الفرعون أن يجوز
… الفرعون زمن يف يعيش وكان يدعى. … «أوزير» بن «سيوزيريس» بن
اسم وكان «عنخت» باسمها تنادى وكانت مرت»، «شبت تدعى زوجته وكانت
ذات اتفق وقد أيًضا. ويحبها تحبه وكانت «بتييس»، هو به ينادى الذي البحار
قلبه ويف التايل اليوم يف فاستيقظ (أدفينا)، «دفني» إىل أرسله الفرعون أن يوم
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«دفني»، إىل يذهب أن عليه عبئًا كان لقد الفرعون به أمره ما بسبب أليم هم
أن مقدوره يف يكن لم إذ جسيم، هم يف وقع ثم ومن اليوم. نفس يف ويعود

… الفرعون به أمره الذي األمر يعارض

… املتن ينقطع وهنا
ذكرناه مما وغريه، «هردوت» لسان عىل جاء ما أن نفهم املبتورة القصة هذه ومن
يف جاء ما مع اليشء بعض يتفق قد ولعب لهو من به اتصف وما الثاني» «أحمس عن آنًفا
الفراعنة سرية يسري يكن لم بأنه وتشعر صميم، مرصي أصل إىل ترجع التي القصة هذه

ملكي. دم من هم الذين

«أحمس» أزواج (2-8)

تنت-ختا (أ)

يف عليها عثر لوحة عىل «تنت-ختا»، تدعى التي الثاني» «أحمس زوج ذكر جاء
Stele du serapeum au Musée (راجع الثالث» «بسمتيك الفرعون أم وهي «الرسبيوم»،
du Louvre (No. 309); Chassinat Rec. Trav. XXI, P. 63; Brugsch, A. Z. XIII,
.(P. 163; Haig A. Z. XVII, P. 195-196; Revillout, Rev. Egyptologique II, P. 96
الثالث» «بسمتيك وأم الثاني» «أحمس زوج كانت أنها اللوحة هذه عىل جاء ما ويدل
كتبته ما (راجع «بدنيت» املسمى بتاح كاهن ابنة امللكة هذه وكانت الثاني». «أحمس بن

.(Miss buttles, The Queens of Egypt P. 224-225 الصدد هذا يف «بتلز» مس

(؟) رو سباستت نخت (ب)

اسم عليها جاء «اللوفر»، بمتحف اآلن محفوظة منف «رسبيوم» آثار من لوحة لدينا
وكانت (Chassinat, Rec. Trav. XXII, P. 171 (راجع رو» سباستت «نخت تدعى ملكة
كذلك ولدينا الثاني»، «أحمس الفرعون لقب وهو «خنم-اب-رع»، الفرعون بزوج تلقب
وكلها و٧٦٧، ٧٦٦ رقمي يحمالن تابوتان وكذلك ،٨٣ رقم تحمل الجيزة يف مقربة
تدعى وأمه «أحمس» يدعى فرد إىل ينسبان والتابوتان «برتوجراد». يف «ارميتاج» بمتحف
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L. D. III, 274 f-h; L. D. Texte I, P. 98; Golenischeff, (راجع رو» سباستت «نخت
.(Inventaire de la Collection de L’Ermitage P. 94–97

ويحتمل الشخصني، هذين وأسماء ألقاب هشمت قد القرب هذا نقوش يف أنه ويلحظ
امللكة اسم أن نجزم أن يمكن ال ذلك ومع الفاريس. الفتح بعد وقع قد كان ذلك أن
والتابوتني املقربة نقوش يف جاء الذي الشخص نفس اسم هو اللوفر لوحة عىل جاء الذي
فإنه قاطعة، بصفة اآلثار هذه عىل جاء ما توحيد أمكن إذا أنه والواقع الذكر. السالفة
قد ويكون «أحمس» بدوره ويدعى الثاني»، «أحمس ألوالد جديًدا اسًما نضيف أن يمكننا
Petrie, Hist. III. (راجع «برتي» األثري أشار وقد سباستت-رو». «نخت امللكة عن أنجبه
و«أحمس رو» سباستت «نخت إىل مرص ملكات عن كتابها يف «بتلز» مس وكذلك ،(349

.(Miss Buttles, Ibid. P. 225 (راجع ابنها»

الثاني أحمس أبناء (3-8)

بسمتيك (أ)

رع» اب «خنم امللك ابن سمي وقد الذكر، السالفة الرسبيوم لوحة عىل األمري هذا اسم جاء
الثالث». «بسمتيك بعد فيما أصبح الذي وهو «بسمتيك»، أبديٍّا العائش

أحمس (ب)

سيد املرحوم «أحمس» الذكر: السالفة «الجيزة» مقربة نقوش يف االبن هذا ذكر جاء
االحرتام.

باشخنس (ج)

والسمري محبوبه امللكي االبن التايل: النص يف الذكر السالفة الرسبيوم لوحة عىل ذكره جاء
خنس. باش املسمى رع» اب «خنم األرضني رب البحري والوجه القبيل الوجه مللك الوحيد
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الثاني أحمس بنات (4-8)

أنه الصدد هذا يف إلينا وصل ما وكل التأكيد، وجه عىل بنات الثاني» «ألحمس تعرف لم
الجرانيت من مصنوع تمثال من األعىل الجزء عىل است» «تاخرد تدعى أمرية ذكرت قد
(راجع الثاني» «أحمس امللك ابنة إنها و«برتي»: «بدج» من كل عنها ويقول الرمادي،

.(Egypian Galleries Sculpture, P. 225 No. 814
و«بدج» و«بوريان» و«بركش» و«رفييو» «لبسيوس» من كل لنا ذكر وقد هذا
أخذوا التي املصادر ذكر دون الثاني» «أحمس ابنة بوصفها است»، «تاخرد األمرية

.(L. R. IV, P. 131 b (راجع معلوماتهم منها
وبني هذه «أحمس» ابنة بني يفرق لم «بدج» األثري أن هنا ذكره يطيب ومما هذا
االسم بهذا آثار من وجد ما كل نسب قد نجده إذ االسم، نفس تحمل كانت التي جدتها،
Budge, Book of the Kings II, P. (راجع كلية ابنته اسم حذف وقد «أحمس» أم إىل

.(288

است سا الثاني»: «أحمس أخت (5-8)

(راجع: (No. 325) تورين متحف يف جعران عىل األمرية اسم وجد امللكية، الزوجة وتلقب
.(Petrie, Historical Scarabs, No. 1998

عىل أنه غري الثاني»، «أحمس أخت كانت امللكية الزوجة هذه إن «برتي»: ويقول
«أحمس ابنة كانت أنها يجوز فقد عنها، أكيًدا شيئًا نعرف ال آثار من لدينا ما حسب
لم «تاخرد-ن-است» امللكية االبنة فإن حال أية وعىل الثالث»؛ «بسمتيك وزوج الثاني»
كانت الواقع يف ألتها و«بوريات»؛ «بركش» من كل ذلك اقرتح كما «أحمس»، أخت تكن
ابن يكن لم «أحمس» أن جهتنا من نعلم ونحن لقبها. ذلك عىل يدل كما ملكي دم من
L. (راجع ملكي دم من أخته تكون أن محتمل غري فإنه ذلك وعىل ملكي، دم من وال ملك

.(R. IV, P. 131
«أحمس إىل نسبوا الذين األفراد، معظم حول الشكوك تحوم آنًفا ذكرنا كما وهكذا

قط. ملكي دم من يكن لم أنه األرجح والقول الثاني»،
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الثاني» «أحمس عهد يف الرجال عظماء (9)

األطباء كبري «بفنفدينيت» (1-9)

امللك عهد يف خدمته سابق عن النقاب لنا تكشف هامة آثار عدة العظيم هذا لنا خلف
شواهد وتدل املالية. إدارة يف علية مكانة يشغل كان كما أطبائه، رئيس بوصفه «إبريز»
وبني بينه قامت التي املشاحنات خالل جانبه إىل كسبه قد «أحمس» أن عىل األحوال
فكان إبريز، األول سيده عهد يف يشغلها كان التي الوظائف نفس شغل وقد «إبريز»،

عهده. يف أول طبيبًا يعمل

محرابًا أمامه ممسًكا واقًفا يمثله الجمال يف غاية تمثال العظيم هذا آثار وأهم (١)
Louvre A 93; (راجع أوزير اإلله صورة املحراب ويف قاعدة، عىل موضوًعا صغريًا
Pierret, Recueil d’Inscriptions du Louvre II, 39 = Brugsch, Thesaurus VI,
1251–54 (Incomplete); Piehl, A. Z. 32, P. P. 118–22; Baillet, A. Z. 1895,
P. 127 ff; Boreux, Guide-Catalogue Sommaire I, P. 57 f; Br. A. R. IV, §§

.(1015–1025
نقش وقد «العرابة»، يف أقيم قد كان هذا «اللوفر» تمثال أن عىل األحوال شواهد وتدل
«أوزير» اإلله شأن إلعالء «بفنفدينيت»؛ أنجزها التي األعمال جالئل يقصعلينا متن عليه
ما كل يقدم دائًما كان ألنه وذلك وكهانته؛ اإلله هذا احرتام لنفسه ادعى وقد ومعبده،
العرابة ملعبد حقق وقد «أحمس»؛ امللك أمام املقدسة املدفونة» «العرابة بلدة إليه تحتاج
كما األعمال، هذه بعض إنجاز عىل باإلرشاف بنفسه يقوم كان وقد كثرية. ومباني ثروة
هذه عن كتبناه ما (راجع نفسها «العرابة» يف «أوزير» اإلله مرسحية تمثيل يف شارك

القديمة). مرص الثالث الجزء يف املرسحية
لم أنه من الرغم عىل «أوزير»، اإلله عبادة إلنماء متجًها املستمر نشاطه كان وقد
من القوم عليه كان ما إىل النظر يلفت مثاًال كان إنه حتى املالكة، األرسة من عضًوا يكن
كتابه يف الديني الحماس هذا «هردوت» لنا وصف وقد العهد، هذا يف وغريه ديني حماس

مرص. عن
بارزة، بصورة النظر يلفت أوزير لإلله جليل بعمل العظيم هذا قام ذلك عن وفضًال
يف الحياة قيد عىل يزالون ال حكامها كان التي القديمة طينة أرسة أخالف أحد أن وذلك
املعرب دخل من جرد كما الكربى، الواحة من دخله من جرد قد عرشة، الثامنة األرسة عهد
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دخله وأضاف عليه، «بفنفدينيت» استوىل وقد يملكه كان الذي املحلية) (املعدية املحيل
مخصًصا الواحة من يأتي الذي الدخل أصبح ذلك وعىل «أوزير»، اإلله خزانة دخل إىل
اإلله عبدة أن نجد فإنا ذلك يف غرابة وال العرابة. بأهل الخاصة الجنازية املصاريف لسد
قصة أن والواقع بارزة. بصورة منترشون البحرية الواحة وبخاصة الواحات، يف «أوزير»
هذه يف كشفت التي الهامة، املقابر كل جدران عىل رسمت قد «أوزير» اإلله أمام املحاكمة
النيل وادي يف القوم عظماء مقابر من كثري يف نجده ال مما النظر تلفت بصورة الواحة
الواحات بني مبارشة طريق لوجود سببه يرجع طبيعي أمر وهذا الصورة، بهذه نفسه
عالقات عن التحدث عند ذلك وسنرى علية. مكانة من األكرب إللهها كان وملا والعرابة،
امللكني حكم من كل عهد يف وبخاصة والعرشين، السادسة األرسة عهد يف بالواحات مرص

الثاني». و«أحمس «إبريز»
التمثال: هذا نقوش ترجمة إىل اآلن نعود

ورئيسالقرص الوحيد والسمري والحاكم الوراثي، األمري «بفنفدينيت»: ألقاب
والعظيم القاعة، يف والعظيم املزدوجة، الخزانة عىل واملرشف األول والطبيب
رئيس أنجبه الذي «بفنفدينيت» للبيت العظيم واملدير امللك، بيت يف املقرب
«ساسبك» «ب» صاحب حور وكاهن «دب»، يف املحيل والحاكم املعاقل،
(أوزير) الغرب أهل أول إن شعائر، بعمل سيقوم مطهر كاهن كل يا يقول:
ألول السجود مع الجنازية القربات ألجل صالة يل تتلون عندما سيحييكم
أكثر كنت ألني إلهكم؛ أمام النعيم سرتون فإنكم ذلك وعىل الغرب؛ أهل
بسبب مميًزا إنسانًا كنت ولقد لديه، رشيف أي من سيدي جاللة من تبجيًال

بيته. مثبتًا ممتاًزا صانًعا كنت فقد فعله، قد ما
يسمعها أن ألجل القرص إىل «العرابة» أمور نقلت ولقد بالعرابة: عنايته
العرابة، تجهز أن ألجل العرابة يف بالعمل أقوم أن جاللته أمر وقد جاللته؛
أكنت (سواء) العرابة أشياء كل ونظمت العرابة، لتحسني بقوة عملت ولقد
كل سيدي من اإلحسان ورجوت بذلك. العرابة صالح قاصًدا يقظانًا أم نائًما

«العرابة». تجهز أن ألجل يوم
به أمرني كما أبدي، ممتاز بعمل الغرب أهل أول معبد وبنيت واملعدات: املعبد
أحطتها فقد فعلته، بما «العرابة» مقاطعة أحوال يف الفالح رأى ولقد جاللته.
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من الفاخر املحراب وكان بالجرانيت، الجبانة وأحطت اللبنات من بجدران
الذهب من اإللهية القربان موائد من وكل املقدسة، والتعاويذ والزينات السام
أوزير)، فيه دفن الذي املقدس (املكان وبج وأقمت ثمني، حجر وكل والفضة

أشجاره. وزرعت بحريته وحفرت قربانه موائد ونصبت
له، فيه يدخل كان ما مكثًرا الغرب» أهل «أول معبد ومونت املعبد: دخل
وإماء، عبيد مستودعه يف استوطن وقد يوميٍّا. دخًال بوصفه باقيًا وجعلته
مجهزة «العرابة» مقاطعة من والحقول األرايض من ستاد ألف ومنحته
أن ألجل أوزير» «مؤسسة اسمها: ووضع الصغرية، املاشية وكل بأناس
بغزارة اإللهية القربات له وجددت األبدية. حتى اإللهية القربات منها تورد
أشجار بكل مغروسة خمائل له وعملت هناك، سابًقا عليه كانت مما أكثر
أرسى بوصفهم جلبوا قد األجنبية البالد من األهلون وفيها والكروم، النخيل
الغرب»، أهل «أول مائدة عىل يوم كل النبيذ من «هنا» ثالثني منتجني أحياء

األبدية. كل يف هناك من القربات وستجلب
أوزير قربان ودونت خربت، عندما املقدسة الوثائق دار أصلحت ولقد

عقوده. كل ونظمت
مصنوًعا وجدته الذي املقدس، القارب األرز من صنعت وقد أوزير: تمثيلية
لحوادث الدراماتيكي التمثيل (يف املخربني رئيس ورددت السنط. من
أهلها. كل وكافأت لربها «العرابة» وحميت العرابة، عن أوزير) أسطورة

صحراء من جاءت التي األشياء املعابد أعطيت وقد الحاكم: أموال مصادرة
أهل منها يدفن أن ألجل الحاكم حيازة يف وجدتها التي وهي العرابة،19
من أخذته الذي وهو بالعرابة الخاص العبور قارب املعبد ومنحت العرابة.
جاللته عىل أثنى وقد مدينته. تجهز أن يف رغب أوزير ألن وذلك الحاكم؛

فعلته. قد ما بسبب

الثامنة األرسة منذ التي وهي الكربى، الواحة من يأتي كان الذي الدخل إال تكون أن يمكن ال وهذه 19

خصص قد يظن ما عىل كان الدخل وهذا ،(Br. A. R. II, 763 (راجع العرابة حكام ملك كانت عرشة
املدفونة». «العرابة أهل دفن مصاريف لدفع
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يمنح ليته سانيت» «أحمس البنه الحياة يمنح (أوزير) ليته للملك: صالة
اإلله عىل أثن الكاهن أيها يا العظيم. اإلله أمام والرشف جاللته أمام الحظوة
مدير اسمي: اذكروا املعبد، يف أنتم صلوا خارج، إنسان كل ويا أجيل، من

… نعنسباست وضعته الذي «بفنفدينيت» العظيم البيت

وكان «بيربس»، السلطان جامع يف موضوعة قربان مائدة عىل الطبيب لهذا وعثر (٢)
Recueil de Paris; (راجع «فيدمان» األثري مكانها يف وهي نقوشها، نقل من أول

.(Sharpe, Egyptian Inscriptions I Pl III; A. Z. 31, P. 86–88
عليها: جاء ما وهاك

«نعنسباست» وضعته الذي املرحوم «بفنفدينيت» للبيت العظيم املدير «أوزير»
منه فتحيا «نوت»، أمك ثديي من الخارج البارد ماءك لك أقدم املرحومة.
وإنك بجوارها، تكون عندما صحة يف تكون وإنك بوساطته. وتصح به وتقوى
وعضالتك عدوك هو واملوت لك. زراعيه يمد الذي «جب» والدك ملقابلة تذهب
(أي: حور عني تتسلم وإنك القرب، يف مكانك إىل قلبك ضممت وإنك قوية،
سيكون يحييني الذي وإن فيها، الذي السائل عىل تحصل وإنك القربان)،

ومحبوبًا. مرتاًحا

الربيطاني بامُلتَْحف محفوظة تمثال من قطعة هو العظيم لهذا الثالث واألثر (٣)
التايل: النقش عليها جاء وقد الجذع، هي الباقية القطعة وهذه .(A. Z. 31 P. 88 (راجع

شمس عني أرواح محبوب اب-رع» «حعع البحري والوجه القبيل الوجه ملك
العظيم واملدير اإلدارة ورئيس األول والطبيب املال بيتي عىل واملرشف املقرب،
والذي لوظيفة، وظيفة من ينتقل الفرعون جعله والذي «بفنفدينيت». للبيت
كل يف قلبه يضع الذي الجأش والرابض بمشاريعه، (امللك) حور قلب يمأل
يف … اآللهة تحبه ما ينجز والذي سيده، يحبه ما يفعل والذي يحدث، أمر
القبيل للوجهني األطباء وكبري القرص، داخل إىل متاعهم يوصل والذي معابدهم،
كاهن بن «بفنفدينيت» للبيت العظيم واملدير الخزانة، عىل واملرشف والبحري،
ساسبك، (املسمى) «ب» صاحب «حور» وكاهن البحري الوجه طيبة» «آمون
العظيم البيت مدير نعنسباست «سايس» سيدة «نيت» كاهنة وضعته الذي
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وسامًعا األدب يف ومتجًرا سيدي، من محبوبًا كنت إني يقول: «بفنفدينيت»:
لهذا الطيبة األشياء … يا أنتم … ل أوقاًفا أسست ولقد إنسان. كل لشكوى
ومن والجعة الخبز من ألًفا قربانًا: ويقدم رحيًما يكون امللك ليت قولوا: املعبد،
ليكافئ هنا هللا وإن «بفنفدينيت». للبيت العظيم املدير لروح جميل يشء كل
يقول: «بفنفدينيت» للبيت العظيم املدير يفرق. وال ينام وال إنسان أي أعمال
التمثال هذا احم شمس عني رب «أتوم» محراب يدخل مطهر كاهن كل يا
ليت يقول: أن وعليه منها، اإلله يستكفى أن بعد الطيبة، األشياء كل وأعطه
املدير لروح جميل يشء وكل والجعة الخبز من ألًفا ويقدم رحيًما يكون امللك
مقاطعته. يف مبجًال وكان بلدته يف الشيخوخة إىل وصل قد ألنه للبيت؛ العظيم
إىل تصل البلد هذا فوائد وجعلت رشيف هو ما فعلت وقد رشيًفا كنت وإني

القرص. داخل

تعليق (أ)

له عليها عثر التي الثالثة اآلثار عىل «بفنفدينيت» لنا خلفها التي املتون أن يف نزاع ال
وأعجب الفرعون. هذا تاريخ من املزدهرة الفرتة هذه يف هامة أمور عدة عن لنا تكشف
وبخاصة اإلدارة أمور يف برز كما البحتة، العلوم يف التخصص بني جمع قد أنه ذلك يف ما
يف أنه فسنرى العرص، هذا يف املستغرب باألمر يكن لم ذلك أن والظاهر املالية، اإلدارة
«بفنفدينيت» كان فقد الدولة. أمور من وغريها البحتة العلوم بني جمع من وجد عرصه
الخزانة مدير لقب يحمل كان كما والبحري، القبيل للوجهني األطباء كبري لقب يحمل
أنه عن فضًال هذا الذهب؛ وخزانتي الفضة خزانتي مدير لقب فقد قاطبة، للبالد العامة
الخاصة األمالك عىل املرشف كان أنه بذلك ويقصد للبيت، العظيم املدير لقب يحمل كان
(وقد عرشة الثامنة األرسة منذ خطرها لها كان األخرية الوظيفة وهذه الفرعون؛ ببيت

القديمة). مرص من الخامس الجزء يف بإسهاب عنها تحدثنا
انتشار سبب عن واضحة صورة أمامنا وضع قد العظيم هذا فإن حال أية وعىل
تلك يف البالد عليه كانت ما مقدار لنا أبرز كما بارزة، بصورة الواحات يف أوزير عبادة
يذكرنا وهذا املدفونة. العرابة يف أوزير اإلله ملعبد عمله بما والثروة الرخاء من الفرتة

328



الثاني أحمس امللك

البلد تلك يف ومعبده أوزير بقرب واهتمامهم العظام، وفراعنتها القديمة مرص بعصور
الجزء القديمة مرص (راجع الثالث وسنورست األول سيتي عهد يف وبخاصة املقدسة،

الثالث). والجزء السادس

بسمتيك الكاهن (2-9)

(Leyden V, 18 «ليدن»، بمتحف اآلن محفوظة صغرية لوحات بعض الكاهن لهذا وجد
Piehl, Inscriptions (راجع التاليش يف أخذت كتابتها أن غري باملداد كتبت وقد ،& 19)
Br. A. R. (راجع برستد األستاذ عليها وعلق وترجمها نقلها وقد ،(III, XXVIII, G & H
تختص معلومات من لنا تقدمه فيما تنحرص اللوحات هذه قيمة أن والواقع .(IV, 1026
حكم مدة تحديد االستطاعة يف أصبح اللوحات هذه تواريخ ومن العرص. هذا بتأريخ
مؤكدة. تكن لم التي «إبريز» امللك حكم مدة طول وكذلك والعرشين، السادسة األرسة

وعرشة سنة وستني خمًسا وفاته عند هذا «بسمتيك» عمر كان يأتي: كما والحسبة
الثامن اليوم يف الثاني» «أحمس امللك حكم من والعرشين السابعة السنة يف ويومني، أشهر
تسع بمدة «أحمس» تولية قبل ولد قد يكون ذلك وعىل الثامن، الشهر من والعرشين

أيام. وأربعة وشهرين سنة وثالثني
امللك حكم من األوىل السنة من الشهر من األول اليوم هو والدته يوم فإن واآلن
تويل قبل سنة بأربعني يقدر امللك عرش «نيكاو» تويل يوم يكون ثم ومن «نيكاو».

التالية: األعداد مجموع هو األرسة حكم مدة طول يكون ذلك وعىل أحمس.

سنة ٥٤ األول بسمتيك
سنة ٤٠ و«إبريز» الثاني» و«بسمتيك «نيكاو»
سنة ٤٤ الثاني أحمس

سنة ١٣٨ املجموع

امللك عرش توليها تاريخ فإن ٥٢٥ق.م، عام يف حدث قد األرسة هذه سقوط كان وملا
٦٦٣ق.م. (١٣٨ + ٥٢٥) يف وقع قد
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عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

اللوحات، هذه عىل جاءت التي التواريخ نفس من «إبريز» حكم مدة تحديد ويمكن
يأتي: كما هي األخرى العهود كل فمجموع

سنة ٥٤ األول بسمتيك
سنة ٢١ الثاني وبسمتيك نيكاو

  (حذف) إبريز
سنة ٤٤ الثاني أحمس

سنة ١١٩ املجموع

لنا يبقى فإنه كلها، األرسة حكم طول وهو سنة ١٣٨ من املجموع هذا طرح وإذا
للملك الفنتني يف عليها عثر لوحة من ونعلم هذا «إبريز». حكم مدة وهو سنة، عرشة تسع
السنة يف الوقت بعض عاش (فقد سنتني من أكثر عاش «إبريز» أن الثاني» «أحمس
«أحمس»، عهد يف تقعان السنتني هاتني أن غري امللك، عرش «أحمس» تويل بعد الثالثة)

املنفرد. «إبريز» حكم من سنة عرشة التسع مدة يف تحسبا ولم
اللوحات: هذه عىل جاء الذي املتن وهاك

ملك جاللة عهد يف األول اليوم الثالث الفصل من الثالث الشهر األوىل السنة
«نيكاو». «رع» بن رع اب وحم البحري والوجه القبيل الوجه

والذي وبن» «اعح أنجبه الذي بسمتيك اإلله والد الكاهن ولد اليوم هذا يف
أشهر وعرشة سنة وستني خمًسا الطيبة حياته كانت وقد «عنختس»، وضعته
الثامن اليوم الثاني الفصل من الرابع الشهر والعرشون السابعة السنة ويومني.
هو (هذا الجميل البيت يف أدخل وقد الحياة، من رحيله يوم كان والعرشون
هو وكما التحنيط. عملية يف يوًما وأربعني اثنني أمىض حيث املحنطني مكان
يوًما أمىض٤٢ وقد املحنط)، هو «أنوبيس» اإلله كان املتن مضمون من ظاهر
يف الجميل الغرب إىل سالم يف اقِتيَد ثم املقدسة، األرض رب «أنوبيس» يد تحت
الجبانة يف وحياته ((…) اليوم التاسع (الشهر الثالث الفصل من األول الشهر

رسمديٍّا. األبد إىل
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بسمتيك كا-عنخ-ني-رع

«مانيتون». رأي حسب عىل أشهر ستة الفرعون هذا حكم
فيما عنه سنتحدث صك، يف الفرعون هذا اسم بردية عىل ذكر فقد اآلثار عىل أما
Griffith, Catalogue of the Demotic (راجع طوبة شهر الثانية بالسنة مؤرخ بعد

.(Papyri in the J. Rylands Library, Vol. III, P. 24
أن وألجل الثالث»؛ «بسمتيك امللك بعهد أرخ الذي الوحيد األثر هي الربدية وهذه
نعلم بمقتضاه الذي وهو «مانيتون» يف جاء ما مع الثانية السنة أي التاريخ؛ هذا بني نوفق
«أحمس أن «سبيجلريج» األثري فرض فقد أشهر، ستة إال يحكم لم الثالث» «بسمتيك أن
قد ابنه وأن الرسمي، التقويم حسب عىل أي املدنية؛ السنة نهاية يف مات قد الثاني»
سنة بمقدار السنة هذه من األخري الشهر من األخرية األيام حتى أو األخري، الشهر حسب
Spiegelberg. Die demotische Papyrus der Strassbourg Bibliothek, P. (راجع

.(15-16; Ed. Meyer, Gesch. des Altertuma I, P. 40 § 35.

.17 رقم شكل انظر 1



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

اآلراء فيها اختلفت فقد التأكيد، وجه عىل الفرعون هذا حكمها التي السنني عن أما
حني يف و٥٢٥ق.م، ٥٢٦ بني ما حكم أنه و«برتي» و«أونجار» «فيدمان» من كل ذكر فقد
و٥٢٧ق.م. ٥٢٨ السنتني بني ما حكم أنه يفضل وسبيجلربج «كرام»، األثريني من كل أن
عقد عىل وجد تاريخ وهو بسمتيك، يدعى ملك حكم من الرابعة السنة تاريخ أما
نسبه وقد ،(E 706) اللوفر بمتحف اآلن ومحفوظ الفخار من طبق عىل بالديموطيقية كتب
L. R. IV, (راجع الثاني بسمتيك إىل ينسب أن فيجب الثالث، بسمتيك إىل «رفييو» األثري
إىل تنسب أن يجب «سرتاسربج» ورقة أن نجد ذلك من العكس وعىل ،(P. 94, No. VI
عىل يزال ال كان الوثيقة هذه يف املتعاقدين األشخاص أحد ألن وذلك الثالث؛ بسمتيك عهد

األول. «دارا» امللك عهد من والثالثني الخامسة السنة يف الحياة قيد

عرشامللك الثالث بسمتيك تويل عند البالد حالة

مقدمة

عام من ديسمرب أو نوفمرب شهر يف املنية عاجلته الثاني» «أحمس أن سبق فيما ذكرنا
الوقت هذا وحوايل «سايس». بمدينة «نيت» لإللهة املقدس الحي يف ودفن ٥٢٦ق.م،
كان وقد مرص، عىل عرمرم بجيش الفرس ملك «قمبيز» العظيم العاهل انقض بعينه
«قربص» جزيرة يف بسفن جهز قوي، فينيقي أسطول الربي الغزو هذا مرشوع يؤازر
أية تحدث لم أنه عىل األحوال شواهد وتدل الفرس. عاهل جانب إىل انضمت قد كانت التي
يقول: إذ (Polybious, XVI, 40 (راجع بوليبيوس لسان عىل جاء ما إال اللهم مقاومة،
وكذلك مرص. عن دفاًعا الفرس وجه يف وقفت التي الوحيدة املدينة هي غزة مدينة كانت
دون «قمبيز» حملة بمناسبة «غزة» مدينة ذكر قد (Herod. III, 5) «هردوت» أن نجد
عىل «قمبيز»؛ بعرص وعالقته «بوليبيوس» يف جاء ما مع يتناىف وهذا يشء، أي يذكر أن
عند اإلنسان يفهمها أن يمكن فقط، «الفرس» كلمة ذكر من «بوليبيوس» يف جاء ما أن
بعد. سنرى كما أخوس؟ بامللك املعروف الثالث كزيس» «ارتكز امللك عهد يف الرضورة

العرب «سينا» جزيرة شبه صحراء يف الوعرة طريقه شق عىل «قمبيز» ساعد وقد
معارصي أحد بوساطة الفرس أمكن وقد ،(Herod. III, 7, 9 (راجع هناك القاطنون
«فانس» وهو األعداء، معسكر إىل فر قد وكان املرتزقني، الجنود من جيشه قواد أحمسمن
وبخاصة بعدوهم، الخاصة الحربية املواصالت كل عىل يتعرفوا أن «هلريكارناس»، أهل من
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الثالث» «بسمتيك امللك

يحمي أن الثالث» «بسمتيك حاول وقد الدلتا. رشقي يف التي واملسالك الحصون معرفة
فيها انترص واملرصي الفاريس الجيشني بني فاصلة واقعة وقعت ثم الدلتا، رشقي معاقل
جيش فيها حطم وقد «بلوزيوم». بلدة عند ٥٢٥ق.م سنة مايو حوايل وذلك الفرس،
فسقطت «منف»، إىل طريقه يشق أن الفاريس الجيش مقدور يف كان ثم ومن الفرعون،
كل ذلك بعد تالشت وقد ٥٢٥ق.م، سنة يونيه حوايل أسريًا «بسمتيك» وأخذ هجومه أمام
تلقاء من وسلموا «برقا»، وأهل و«السرييون» «اللوبيون» خضع ذلك أثر وعىل مقاومة.
الرشق دنيا أصبحت ثم ومن بسمتيك. دولة عىل مربًما قىضقضاءً وبذلك للفرس، أنفسهم

«قمبيز». العظيم الفرس ملك هو واحد سيد عليها يسيطر كلها
فتح عن الخيالية القصص وغري هردوت لنا قص ولكن الفتح، تاريخ موجز هذا
أنها غري الشعب، أقاصيص من أنها عىل تدل أحداث من فيها جرى وما ملرص، الفرس
تخلو ال ألنها هنا؛ بعضها وسنورد التاريخية. الحقائق من نواة عىل تحتوي ذلك مع
Herod. III, (راجع وشجاعة نبل من املرصيون أظهره ما وبخاصة تاريخية فائدة من
أخرى، جهة ومن عليهم. ملًكا «قمبيز» تويل تربر أسباب من انتحلوه ما إىل هذا (1–15
أن فيه جدال ال فمما املرصية. للديار مليكهم فتح سبب عن جانبهم من الفرس رواه ما
يف يناهضه كان الذي أخيه من وبخاصة الداخل، يف أعدائه من تخلص أن بعد «قمبيز»
التي مرص عىل لالستيالء قوته وجه السيثيني، إخضاع له تم أن بعد وكذلك امللك، عرش

عليها. والتسلط فتحها ينوي والده كان
بد ال وكان حلفاؤه، عنه تخىل أن بعد الحرج يف غاية «أحمس» موقف كان وقد
هذه يتوقعون املتوسط األبيض البحر من الرشقي الجزء سكان كل كان وقد القتال، من
غري قبل؛ من موضوعة سياسة تنفيذ هو الحروب هذه يف «قمبيز» رائد وكان الحرب.
كانتا اللتني الدولتني هاتني بني الحرب لقيام أخرى أسبابًا تصور قد الشعبي الخيال أن
لتكون االبتداعية؛ األسباب اخرتعت وقد الفرتة؛ تلك يف العالم يف دولتني وأعظم أقدم تعدان
تختلف لذلك انتحلت التي التفاصيل كانت وقد مثلت، التي العظيمة املأساة لهذه سببًا
علينا قص وقد أفريقيا. ويف آسيا يف منترشة كانت التي الروايات حسب عىل كثريًا اختالًفا
غري عىل عيون طبيب أرسل قد كان «أمسيس» أن روى فقد الروايات، هذه «هردوت»
هو الطبيب هذا وكان عينيه، يف مرض من ليعالجه الفاريس «كورش» للملك منه رغبة
:(Herod. III, 1) «هردوت» يقول ذلك ويف رش. من املرصية بالبالد حل ما كل يف السبب
واإلغريق هو جنوده معه وأخذ حربًا، هذا «أمسيس» عىل «كورش» بن «قمبيز» «أعلن
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بنت مرصوطلب إىل رسوًال «قمبيز» أرسل يأتي: ما الحرب سبب وكان الليبيني. واملؤديني
املرصي العيون طبيب اقرتاح حسب عىل الطلب بهذا قام قد وكان زوجه)، (لتكون أمسيس
يف األطباء كل بني من انتخبه قد كان ألنه وذلك «أمسيس»؛ يف كراهية ذلك عمل الذي
أرسل عندما وذلك للفرس، هدية وأرسله وأوالده، زوجه أحضان من بذلك وانتزعه مرص،
املرصي فإن ذلك وعىل مرص، يف للعيون طبيب أحسن منه طالبًا «أمسيس» إىل «كورش»
وإذا ذلك، أحزنه وافق، إذا حتى «أمسيس» ابنة يطلب أن عىل «قمبيز» حرض لضغينته
فقد الفرس، قوة يخىش «أمسيس» كان ملا ولكن «قمبيز». كراهية نفسه عىل جلب رفض
قصد «قمبيز» بأن تام علم عىل كان ألنه يرفض؛ أو أيذعن يعرف ولم الذعر عليه استوىل
امللك «إلبريز» كان يأتي: كما عمل األشياء هذه يف تدبر أن وبعد زوجة. ال حظية يأخذها أن
األرسة، من الحياة قيد عىل بقيت التي الوحيدة وهي جميلة، القامة طويلة ابنة السابق
ذهب من بمالبس العذراء هذه «أمسيس» زين وقد ،Nitetic «نيتيتيس» اسمها وكان
إياها مخاطبًا يحييها «قمبيز» كان عندما مدة وبعد ابنته؛ بوصفها فارس إىل وأرسلها
الذي «أمسيس» من خدعت قد أنك تفطن لم إنك امللك أيها يا العذراء: أجابته والدها باسم
الحقيقة أن حني يف ابنته بوصفي لك وقدمني إليك وأرسلني فاخرة، مالبس ألبسني قد
حرض أن بعد وذلك سيده، كان أنه من الرغم عىل قتله الذي «إبريز»، امللك ابنة أني هي
«كورش» ابن «قمبيز» االتهام وهذا الكلمات هذه حرضت وقد عليه. الثورة عىل املرصيني

الفرس.» قدمها التي القصة هي وهذه مرص. غزو عىل شديًدا، غضبًا غضب الذي
«كورش» إن قيل: فقد املرصية البالد يف أخرى بصورة الحرب هذه سبب ُروي وقد
مرص فتح كان ذلك وعىل «قمبيز»؛ له وضعت وإنها «نيتيتيس» من تزوج الذي هو نفسه
بوصفه ذلك عىل امللك قمبيز توىل وقد الغاصب، لبسمتيك الرشعيني للوارثني انتقام مجرد
(Herod. III, 1–3) هردوت: يقول ذلك ويف فاتًحا. منه أكثر «إبريز» نسل من فرعونًا
وذلك «إبريز»، ابنة وضعته قد كان وأنه ملكهم، هو قمبيز أن يدعون املرصيني أن غري
يخطئون أنهم غري ابنته، أجل من ألمسيس أرسل الذي «قمبيز» وليس «كورش» أنه
بالعادات تامة معرفة عىل قوم أي هناك كان لو (ألنه مالحظتهم؛ تفوت ولن هذا بقولهم
غريرشعي، ابن يحكم أن يشء كل قبل عاداتهم من يكن لم أنه املرصيون) فإنهم الفارسية
«كاساندان» ابن كان «قمبيز» ألن وثانيًا الحياة؛ قيد عىل رشعي ابن هناك يكون عندما
مرصية، امرأة من وليس األخمينيني أحد Pharnaspes «فارناسيس» بنة Cassandane
األمر. حقيقة هي وهذه «كورش»، أرسة إىل منتسب أنه مدعني الحقيقة غريوا أنهم غري
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امرأة فارسية سيدة زارت فقد تصدق. ال نظري يف وهي قصت قد أخرى قصة وهذه
أثنت بجانبها واقفني قامتهم وطول بجمالهم «كاساندان» أوالد رأت وعندما «كورش»،
«كورش» زوج «كاساندان» ولكن العادة؛ فوق لدرجة بهم أخذت ألنها وذلك كثريًا؛ عليهم
التي ويحرتم يحتقرني، «كورش» فإن األطفال هؤالء ملثل أم أني من الرغم عىل قالت:
وهو أنجالها أحد ولكن نيتيتيس، عىل حسًدا ذلك قالت وقد … مرص من عليها حصل
عىل رأًسا مرص كل سأقلب الرجولة سن أبلغ عندما والدتي يا ذلك «عىل قال: «قمبيز»
ولكنه ذلك، من النساء دهشت وقد عمره، من العارشة حوايل يف وهو ذلك قال وقد عقب».
حسب عىل مرص غزا اململكة عىل واستوىل نما عندما إنه حتى ذهنه يف ذلك يحمل كان

ذلك.
الطفل أن هو «كورش»، بامللك املرصية األمرية زواج قصة من املقصود أن والواقع
وقد عليها، فرعونًا وأصبح بعد مرصفيما فتح الذي قمبيز» «هو الزواج هذا عن نتج الذي
يكن لم التي القديمة، بشجاعتهم يفخرون دائًما كانوا الذين املرصيني كربياء ذلك أرىض
ذلك ومع الشجعان، بأجدادهم جديرون أنهم عىل يربهنوا أو يقلدوها أن اآلن مقدورهم يف
واحد إال عليهم يسيطر أن يمكن أو هزيمتهم، يمكن بأنه يعرتفوا لم املوقف هذا يف فإنهم
غرورهم. إلشباع دسمة مادة لهم قدمت قد «نيتيتيس» األمرية قصة فإن ذلك وعىل منهم،
الفرس أن يعني ذلك فإن املرصي، امللكي الدم من أمرية ا حقٍّ أنجبته قد «قمبيز» كان فإذا
دم من فرعونًا نصبت قد العكس عىل بل مرص، عىل ملًكا ليكون أحًدا عليهم تفرض لم
وقتئذ كانوا ألنهم أنفسهم؛ الفرس بوساطة العالم نصف وعىل الفرس، بالد عىل مرصي

شاسع. ملك أصحاب
الصحراء بذلك وأعني املتحاربني، العدوين بني تفصل كانت أخرى عقبة ولدينا
بني املسافة أن والواقع ،(Herod. III,) هردوت عنها تحدث وقد الدلتا، ومستنقعات
تكاد ال السورية الحدود عىل الواقع الحايل) يونس (خان انبيوس وحصن «بلوز» مشارف
أيام. عرشة من أقل يف الجيش بوساطة قطعها يمكن وكان ميًال، خمسني من أكثر تبعد
«اآلشوريني» أن غري ذلك، من أقل مىض فيما الصحراء من القطعة هذه عرض كان وقد
انعدام كان وقد قحالء؛ جرداء بالًدا جعلها يف سويٍّا تباريا قد «الكلدانيني» بعدهم ومن

الصعوبة. يف غاية بوساطتها االنتقال جعل يف سببًا اآلن فيها السكان وجود
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من ملمتلكاته القصوى النهاية عند أي «غزة»؛ مدينة عند «قمبيز» معسكر كان وقد
يحسب أن دون القاحل األقليم هذا مجابهة كيفية يف حرية يف كان أنه غري مرص، جهة
غري الحملة، تأخري عىل عازًما كان وقد الصحراء، رمال تحت جيشه نصف فقدان حساب
عن «هردوت» يف جاء ملا فاستمع الخطرية، الصعوبة هذه من خلصه قد املفاجئ الحظ أن

.(Herod. III, 4, 5 (راجع ذلك
«أمسيس» جنود بني من كان فقد الغزوة، هذه لتمهيد وقع قد اآلخر التايل والحادث
ألمسيس، الضغن بعض يحمل وكان «فانس»، يدعى «هليكارناس» رأسه مسقط رجل
مكانة صاحب رجًال كان وملا «قمبيز»، مع التواطؤ بقصد مرص من سفينة يف هرب وقد
كل باذًال ملطاردته أرسل «أمسيس» فإن مرص، بأحوال دقيقة معرفة وعىل الجنود بني
فقبض بسفينة، به للحاق خصيانه من إخالًصا الناس أشد أرسل وقد عليه؛ للقبض جهد
مرص؛ إىل ثانية يحرضه لم عليه قبض ملا ولكنه «مسينا»)، من (بالقرب «ليسيا» يف عليه
وصل وعندما الفرس، جانب إىل وفر حراسه أسكر فقد بحيلة، عليه تغلب «فانس» ألن
التي الطريق من شك يف كان إذ مرص نحو السري من ممتنًعا كان أنه وجد «قمبيز» إىل
خاصة أمور عن فأخربه القاحلة؛ الصحراء يجتاز أن يمكنه وكيف يسلكها، أن يجب
يمنحه أن يسأله العرب ملك إىل يرسل أن هكذا: إياه ناصًحا الطريق له وفرس بأمسيس،
فنيقيا من ألنه وذلك مرص؛ إىل مفتوحة الطريق تصبح وبذا أقطاره، يف املرور سالمة
يسمون الذين ألولئك تابعة كانت التي وهي (غزة) Cadytis كاديتيس بلده حدود إىل
«سادريس» من نظري يف أقل ليست مدينة وهي «كاديتيس»، أول ومن فلسطني، سوريي
من وكذلك العرب، مللك تابعة يونس» «خان مدينة حتى البحرية املواني كانت 2،Sardes
«كاسيوس» جبل بجوارها يمتد التي وهي ،Serbonis «رسبونيس» حتى يونس» «خان
«تيفون» أن قيل: التي وهي «رسبونيس»، بحرية ومن للسوريني، تابعة كانت البحر حتى

مرص. تبدأ فيها اختبأ قد الرش إله
وبحرية «كاسيوس» وجبل يونس» «خان مدينة بني الذي اإلقليم فإن واآلن
أيام. ثالثة مسرية عىل كلية املياه من خاليًا كان وقد الصغري، باإلقليم ليس «رسبونيس»
«فانس»، إليه أرشده بما القفار هذه إىل املاء وصول ذلك بعد «هردوت» لنا وصف وقد

شهرية وكانت بعده، من و«كورش» «كروسوس» امللك عهد يف القديمة «ليديا» مملكة عاصمة سارديس 2

وثروتها. بتجارتها
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يف مهارتهم لنا وصف كما ذلك، يف العهود يرعون كانوا الذين الصحراء عرب واستخدام
يقول: ملا فاستمع ،(Herod. III, 6–9 (راجع عليه الحصول

اآلن سآخذ حال واقعة مرص إىل بسياحات يقومون الذين الناس من قليل الحظ وقد
«فنيقيا» من وكذلك اإلغريق، بالد من تجلب بالنبيذ اململوءة الفخار أواني كانت ذكرها. يف
فيما هذه النبيذ أواني من واحدة تَُر لم يقال كما ذلك ومع عام، كل مرتني مرص إىل
كان فقد أيًضا. ذلك سأقص وإني فيها؟ يترصف كان كيف اإلنسان يتساءل وقد بعد،
أهل أن غري «منف»، إىل ويرسلها مدينته، من األواني هذه كل يجمع أن مجربًا حاكم كل
كانت وهكذا «سوريا»؛ يف القاحلة األماكن إىل يحملونها باملاء ملئها بعد كانوا املدينة هذه
«سوريا». يف فعًال كانت التي تلك إىل تضاف مرص إىل تورد كانت التي الفخارية األواني
بمدها البالد إىل املرور مرصسهلوا عىل املسيطرين أصبحوا عندما الفرس فإن ذلك وعىل
أرسل «قمبيز» فإن حاًرضا ليس املاء كان ملا ولكن سبق؛ فيما ذكرت التي بالطريقة باملاء
عىل حصل وقد املرور، سالمة وسألهم العرب إىل سفراء األجنبي الهليكارنايس بنصيحة

عليها. منهم حصل كما األمان مواثيق أعطاهم وقد ذلك،
كانوا التي واملواثيق للعهود العرب مراعاة وصف إىل «هردوت» ذلك بعد ينتقل
كان :(Herod. III, 8) فيقول والغرابة الطرافة يف غاية وهي أنفسهم، عىل يأخذونها
يريد فعندما اآلتية: بالصورة يوثقونها وكانوا قوم، كأي بتدين املواثيق يرعون العرب
ويحدث الفريقني، بني ثالث شخص يقف كان اآلخر مع رشف ميثاق يعقد أن فريق أي
يأخذ ثم املتعاقدين، من لكل األصابع. أطول من بالقرب اليد راحة يف حاد بحجر خدًشا
بالدم، بينهما موضوعة تكون أحجار سبعة ويدهن منهما، كل لباس من الخيوط بعض
انتهاء وبعد Urania و«أورانيا» الخمر) (إله «بكوس» من كالٍّ يدعو ذلك يعمل وهو وكان
املواطن، أو لألجنبي ضمانًا أصدقاءه امليثاق نفسه عىل يأخذ الشخصالذي يربط االحتفال
بميثاقهم. مرتبطني أنفسهم يعتربون كذلك األصدقاء وكان مواطن مع امليثاق كان إذا
يقص كان شعرهم إن ويقولون: و«أورانيا»3 «بكوس» غري آخرين آلهة بأي يعرتفون وال
عند جانبية مستديرة بصورة يقصونه كانوا ولكنهم «بكوس»، شعر قص طريقة عىل

«الالت». أورانيا ويسمون أوروتال، «بكوس» يسمون وكانوا الصدغني

أرضية. وكرة برميًال تحمل امرأة صورة يف وتمثل والهندسة، الفلك عىل ترشف التي التسع اإللهات أحد 3
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«قمبيز» قبل من أتوا الذين السفراء مع املواثيق العربي تبادل عندما ذلك وعىل
عىل حمله باملاء الجمال جلود مأل أن فبعد للفرس)، املاء توصيل (يف التالية الحيلة اتبع
أصدق وهذه «قمبيز»، جيش انتظر وهناك القاحل اإلقليم إىل ساقها ثم كلها، الحية جماله
إال صدًقا أقل كانت وإن أخرى، رواية نذكر أن الصواب من أنه غري رويت، التي الروايات
يف يصب Corys «كوريس» يدعى العرب بالد يف كبري نهر يوجد كان أيًضا: أكدت قد أنها
جلود من أنبوبة خاط قد وقتئذ العرب ملك إن قيل: وقد األحمر. البحر يسمى الذي ذلك
ثم القاحل، اإلقليم وبني النهر هذا بني ما يصل طولها كان بحيث أخرى، وجلود الثريان
فيه، املاء وحفظ عظيًما صهريًجا حفر القاحل اإلقليم وسط ويف بواسطتها، املاء حمل

مختلفة. أماكن ثالثة إىل أنابيب ثالثة بوساطة املاء حمل وبذلك
جيشه إىل يجلب كان الذي املاء بوساطة الصحراء اجتياز من قمبيز تمكن وهكذا
األسباب النقطعت األنابيب هذه قطعت ولو مرص، أبواب إىل وصل حتى الصحراء، عرب

عليها. واالستيالء مرص فتح يف وألخفق أمامه،
السورية البالد عرب تمر التي البرتول أنابيب قطع وقف فقد بالبارحة اليوم أشبه وما
األوسط، الرشق بالد احتالل أرادوا الذين املجرمني، الغزاة وجه يف عثرة حجر واألردنية
جيش فيها يسري كان التي اللحظة تلك ويف ظلمهم. من تحرر أن بعد عليه والسيطرة
عند «قمبيز» علم فقد تغريت، قد األمور كانت مرص، عىل لإلغارة الصحراء عرب «قمبيز»
وخلفه طويًال، يمهله لم مرض بعد مات قد «أمسيس» الجبار عدوه أن بلوز إىل وصوله
التي اللحظة تلك يف الجيش قيادة يف التغري وهذا الثالث»، «بسمتيك ابنه امللك عرش عىل
عظمى، كارثة ذاته حد يف كان البالد مستقبل يف والخطورة الحرج من يكون أقىصما تعد
بموارد التامة ومعرفته الدقيقة، واألمور الرجال أحوال يف الفائقة بتجاربه «أمسيس» إن إذ
من عىل شخصيته ونفوذ القيادة، حسن يف العسكرية ومواهبه وإمكانياتها مرص ثروة
يذعنون رجاله جعلت قد الصفات هذه كل الهيالنية، العلوم يف صائب بسهم ورضبه حوله،
عن يقال أن عساه ما واآلن قدره، حق ويقدرونه يبجلونه األجانب جعلت كما بالطاعة، له

عرشه؟ ورث الذي «بسمتيك» خلفه
بعضهم أن لدرجة املؤرخني، نظر يف نكرة يعد حكمه مدة لقرص الواقع يف كان لقد
وبخاصة «أمسيس»، عهد يف وقع قد ملرص الفرس فتح أن وزعم وجوده تجاهل قد
Aristotle, Rhetoric II, 8; John of Antioch, Fragm. 27; in (راجع اإلغريق كتاب
Muller-Didot, Fragm. Hist. Graec. Vol. IV, P. 552; Wiedemann, Geschichte,

.(P. P. 660, 661.
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الذي الرجل كان «بسمتيك» أن ويجوز حكمه. مدة قرص كان ذلك سبب أن ويجوز
لديه تكن لم أنه غري محدودة، موارد من لديه بما الجبار العاهل هذا يقابل أن يمكنه
السيايس الجو عن فضًال هذا النرص. له يضمن بما استعمالها يف للترصف الكافية الخربة
عندما املنرصم القرن يف الحال كانت كما ملرص، املنقلب بسوء ينذر كان الذي العالم يف
الخراب بشن ينذر خطر يف اآلن كانت بل والفرات، دجلة نهر بأمم مهددة مرص كانت
اإلمرباطورية بالد كل أخرى وبعبارة الدردنيل، حتى السند نهر أول من آسيا كل من عليها
البرش، من حليف أي لديها يكن لم الفرتة تلك يف مرص أن بلة الطني زاد وقد الفارسية.
ذلك عالمات بدت وقد املحنة، تلك وسط يف عنها تخلوا قد فكأنما اآللهة ترحمها لم بل
قل مرصي، إقليم يف املطر سقوط من ظهر بما التشاؤم من املرصي الفالح أظهره فيما
أن دون «طيبة» إقليم يف يسقط أن قل املطر أن وذلك الثقال، السحاب فيه تنهمر أن
تويل بعد أنه غري الزمان، من قرن كل يف مرات ثالث أو مرتني إال عواصف فيه تحدث
أنحاء إىل ذلك أنباء حملت وقد «طيبة»، يف خفيف مطر نزل امللك عرش الثالث» «بسمتيك
يف املطر سقوط أن عىل األحوال شواهد وتدل السوء، رواة يحملها التي باملبالغة البالد
يف الصعيد أهل أن روي ما ذلك فمن أيامنا، حتى سوء نذير يعد كان «طيبة» منطقة
نحن يقولون: كانوا «نابليون» حملة عن يتحدثون كانوا عندما عرش التاسع القرن بداية
بقليل. الحملة قبل «األقرص» يف أمطرت السماء أن بسبب وذلك تهددنا مصيبة أن نعلم
كارثة أن وظنوا القوم، تشاءم حال أية وعىل الجهة، هذه يف ا جدٍّ قليلة األمطار أن والواقع

الغزاة. الفرس يد عىل بمرص تحل أن بد ال
األهلني، من ورماة وعربات جنود من لديه بما عدوه ملقابلة «بسمتيك» أرسع وقد هذا
والكاريني، والنونيني والسرييني اللوبيني من جنود من معه كان ما غىل باإلضافة وذلك

واليابسة. الجزائر وإغريق
بن «بسمتيك» عسكر يقول: ملا فاستمع ذلك، عن يحدثنا «هردوت» اآلن ولندع
يجد لم «قمبيز» ألن وذلك «قمبيز»؛ منتظًرا البلوزي النيل مصب يسمى عندما «أمسيس»
تحدث لم سنة وأربعني أربًعا حكم أن بعد مات بل مرص، عىل زحف عندما حيٍّا «أمسيس»
املنطقة يف الذي الرضيح يف دفن وحنط مات أن بعد ولكنه عظمى، مصيبة أية خاللها يف

… هو بناها التي املقدسة
وذلك للمرصيني، أعجوبة أكرب حدثت «أمسيس» بن «بسمتيك» حكم مدة خالل ويف
ذلك يؤكد كما زمني، يف وال قبل من يحدث لم مما املرصية «طيبة» يف سقط املطر أن
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يسقط كان ولكن العليا، مرص أقاليم يف مطر قط يسقط لم ألنه وذلك أنفسهم؛ الطيبيون
من بالقرب عسكروا القاحل اإلقليم الفرس قطع أن وبعد طيبة. يف قطرات أحيانًا املطر
الذين املرصيني جنود انتقم وهناك معهم. االشتباك عىل مصممني كانوا كأنما املرصيني،
وقد مرص، عىل أجنبيٍّا جيًشا قاد قد ألنه «فانس»؛ من وكاريني إغريق من يتألفون كانوا
إىل فأحرضوهم مرص، يف خلفه أوالده «فانس» ترك فقد ضده: اآلتية الطريقة اتخذوا
ثم الجيشني بني التي الطريق وسط يف وعاء ووضعوا والدهم، من مرأى عىل املعسكر
نبيذًا صبوا األطفال كل ذبحوا وعندما الوعاء فوق وذبحوهم فواحًدا، واحًدا األطفال جروا
دار وقد املعركة إىل الحال يف انضموا الدم من الجنود كل رشب أن وبعد الوعاء، يف وماءً
الفرار. إىل املرصيون اضطر الجانبني كال من كبرية أعداد سقطت وعندما شديد، قتال

حمى قد «بسمتيك» كان إذ البالد، إنقاذ يف أمل كل ضاع قد يكن لم حال أية وعىل
من شرب كل يف الفرس محاربًا املختلفة، وفروعه النيل قنوات إىل املؤدية املنافذ بجنوده
يكسب كان وبذلك العارش)، الجزء القديمة مرص (راجع تهراقا قبله من فعل كما األرض
وأرسع صوابه، فقد قد «بسمتيك» أن غري العدو، ملحاربة جديًدا جيًشا فيه ليجمع الوقت
مكث وقد املهزوم. جيشه شتات جمع يحاول أن دون «منف» جدران داخل يف ليحتمي
يف املقاومة حركة يشل أن أراد قد «قمبيز» إن ويقال: «بلوز». إلخضاع أيام بضعة «قمبيز»
Polyaenus)؛ Stratigma VIII, 9 (راجع «بوليانوس» ذكرها بحيلة املحارصة البلدة تلك
املهاجمة، القوة رأس عىل مقدسة أخرى وحيوانات وكالب قطط توضع بأن أمر أنه وذلك
بعض قتل أو جرح من خوًفا أسلحتهم يستعملوا أن عىل املرصيون يجرس لن ذلك وعىل

آلهتهم.
ميليتي سفينة «قمبيز» أرسل «بلوز» فيه تحارص كانت الذي نفسه الوقت ويف هذا
الرسول قتلوا الرسالة بهذه سمع عندما الثائر الشعب أن غري السليم، «منف» من يطلب
طويلة، مدة تقاوم «منف» مكثت وقد املدينة، شوارع يف الدامية جثثهم وجروا والبحارة،
كانوا الذين الصعيد أهل أن إىل باإلضافة هذا أبوابها، لفتح النهاية يف اضطرت أن إىل
فارسية. شطربية «أسوان» حتى مرص كل أصبحت ثم ومن سلموا، يقاومون يزالون ال
وقد الجزية، مقدمني خاضعني أتوا بل التسليم، إليهم يطلب أن ينتظروا فلم اللوبيون أما
أثارت أنها لدرجة ضئيلة كانت هداياهم أن غري و«برقا»، «سرييني» بالد حذوهم حذا
قبولها من بدًال إنه حتى العنان، لغضبه فأرخى بذلك، أهني قد أنه واعترب «قمبيز»، حنق

… بيده جنوده إىل بها ألقى
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فاستمع «منف»، إىل الجيش فرار بعد القتال استمرار «هردوت» لنا وصف وقد
ساحة من كلية نظام غري يف هربوا املرصيون هزم «وعندما :(Herod. III, 13) يقول ملا
النيل يف صاعدة ميليتينية سفينة إليهم أرسل «منف» يف أنفسهم حصنوا وعندما القتال،
تدخل السفينة رأوا عندما أنهم غري للتسليم، املرصيني لدعوة فاريس رسول ظهرها عىل
إربًا املالحني مزقوا أن وبعد السفينة وحطموا الجدار، من واحدة كتلة يف هجموا «منف»
اللوبيون خاف وملا سلموا. وأخريًا املرصيون حورص ذلك وبعد القلعة. إىل حملوا إربًا
جزية لدفع وخضعوا مقاومة، دون أنفسهم سلموا مرص أصاب مما لهم املجاورون
مثل ففعلوا اللوبيني مع الذعر عليهم استوىل فقد والربقيون السريينيون وكذلك وهدايا،
تألم ولكنه اللوبيني، من أتت التي الهدايا خاطر طيب عن «قمبيز» تسلم وقد فعلوا. ما
أرسلوا «السريينيني» ألن وذلك قليلة؛ كانت ألنها أظن؛ كما «السريينيون» قدمها التي من

الجنود.» عىل بنفسه ووزعها بيده قبضها وقد الفضة من «مبنا» خمسمائة
مرص النهيار كان وقد الفرس. يد يف أسريًا الثالث» «بسمتيك الفرعون وقع وقد
عدة قرونًا العالم ممالك بني علية مكانة تحتل كانت أن بعد — الرسيع وتدهورها املفاجئ
املرصيني، نفوس يف وحزن أىس رنة — عليها االستيالء يريد مهاجم كل خاللها قاومت
قد أنه لدرجة منه، انتزع حتى امللك عرش يعتيل يكد لم الذي الفتى ملكها نهاية وبخاصة
عن «هردوت» نقلها قد بد ال التي األقاصيص له «قمبيز» ومعاملة سقوطه حول حيكت
والد قاله ملا فاستمع بؤسمرصوشقائها. أيام يذكرون يزالون ال كانوا الذين العامة، أفواه
قلعة عىل «قمبيز» استيالء بعد العارش اليوم «يف :(Herod. III, 14 (راجع ذلك يف التاريخ
املدينة مدخل عند فقط أشهر ستة حكم قد كان الذي املرصيني ملك أجلسبسمتيك «منف»
بالطريقة لشجاعته امتحانًا عمل وقد آخرين، مرصيني مع أجلسه قد وكان له، احتقاًرا
عذارى معها وأرسل ماء، لتحرض جرة ومعها وأرسلها أََمة مالبس ابنته ألبس فقد اآلتية:
ابنة بها ألبست التي الطريقة بنفس وألبسهن األرس، رؤساء بنات من انتخبت أخريات
عندما بالبكاء، عليهن اآلباء أجاب آبائهم حرضة يف يولولن العذارى أتت وعندما امللك،
ما وعرف رأى عندما بينهم من وحده «بسمتيك» ولكن الكيفية، بهذه ذليالت بناتهم رأوا
أرسل هؤالء، املياه حامالت مرت وعندما األرضوحسب. إىل بعينيه نظر فإنه جاريًا، كان
يف ولجم أرسان رقابهم وحول ِسنِّه نفس من املرصيني من ألفان ومعه ابنه ثانية امللك
«منف» يف ماتوا الذين امليلتيني أولئك أجل من االنتقام عليهم ليوقع اقتيدوا وقد أفواههم،
املرصيني رؤساء من رجال عرشة عىل بالحكم املليكون القضاة قىض وقد السفينة، مع
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يفعل لم املوت إىل يقاد كان ابنه أن وعلم به، مارين رآهم عندما فإنه ذلك ومع باإلعدام،
حوله جلسوا الذين املرصيني سائر أن من الرغم عىل ابنته، به مرت عندما فعله ما غري
متقدًما وكان الطيبني، رفاقه من واحًدا أن اتفق هؤالء، به مر أن بعد ولكن وأعولوا. بكوا
يسأل وكان شحاذ، يملكه ما إال لديه يكن ولم يملك، ما كل فقد قد اليشء بعض السن يف
الضواحي، يف جالسون واملرصيون «أمسيس» بن «ببسمتيك» مر وقد الجنود، من إحسانًا
من «بسمتيك» لطم باالسم، أصدقاءه مناديًا بمرارة يبكي رآه عندما «بسمتيك» ولكن
منه حدث قد يشء كل «قمبيز» إىل أوصلوا جواسيس هناك كان حال أية وعىل ذلك. أجل
عما منه مستعلًما رسوًال وأرسل امللك، هذا من دهش قد «قمبيز» أن غري موكب؛ كل يف
وابنك ذلت قد ابنتك رأيت عندما ملاذا يسأل «قمبيز» سيدك إن «بسميتوس» يا يأتي:
صلة بك له ليس شحاذ أجل من مهموم جد وكنت تتوجع، أو تنح لم اإلعدام إىل أرسل
ابن يا كاآلتي: جاوب بسمتوس ولكن السؤال، هذا سأل ذلك وبعد بذلك؟ أخرب كما نسب
كانت صديقي أحزان ولكن بالعويل، عنها يعرب أن من أكرب أرستي مصائب إن «كورش»
شفا عىل وهو يتكفف وأصبح والسعادة الثراء من هوى قد الذي فهو بدموعي، جديرة
كما بكى وقد القول، أحسن قد أنه لقمبيز ظهر الجواب بهذا الرسول عاد وعندما الهرم.
الفرس كذلك بكى وقد مرص، إىل «قمبيز» وافق قد كان ألنه «كروسوس»؛ املرصيون يقول
يف األوامر وأعطى الشفقة، وأخذته نفسه «قمبيز» تأثر قد وكذلك حارضين، كانوا الذين
الضواحي من ويحرضوه ينقلوه وأن سيعدمون، الذين أولئك بني من ابنه بنجاة الحال
قيد عىل بعد يعد لم أنه وجدوا ابنه أجل من أرسلوا قد كانوا الذين أن غري حرضته. إىل
يالقي أن دون معه بعد فيما عاش وقد «قمبيز»، إىل نفسه «بسميتوس» اقتيد وقد الحياة.
ويوكل مرص، إليه تعاد أن املحتمل من كان يتآمر بأنه اتهم قد يكن لم ولو عنف، أي
شقوا لو وحتى امللوك، أوالد احرتام اعتادوا قد كانوا الفرس ألن وذلك حكومتها؛ أمر إليه
كان ولكن … الحكم مهام أوالدهم يقلدون كانوا ذلك مع فإنهم الطاعة، عصا عليهم
الثورة، عىل يحرضاملرصيني أنه كشف فقد جزاءه، نال ولذلك السوء؛ يدبر «بسميتوس»
نهايته.» كانت وهكذا األثر عىل ومات ثور، دم يرشب أن أجربه «قمبيز» كشفه وعندما

رواية لدينا أن غري ونهايته، الثالث» «بسمتيك امللك عن «هردوت» رواية هي هذه
«كتزياس» يدعى كزيس»، الفرس«ارتكزر مللك طبيبًا كان آخر يوناني مؤرخ رواها أخرى
«بسمتيك» أن نجد املؤرخ هذا ذكره ما حسب وعىل الفرس. عن كتابًا كتب وقد Ctesias؛
سوسا إىل الناس من آالف ستة مع «قمبيز» وأرسله سوء؛ أي به يلحق أن دون ترك قد

.(Fragm. 29 § 9 in Muller Didot, ctesiae Cnidii Fragmenta, P. 47. (راجع
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ملك طبيب «كتزياس» ورواية «هردوت» رواية بني عظيًما فرًقا هناك أن يف نزاع وال
روح عن وتنم لهم مرشفة وهي املرصيني، من قصته سمع «هردوت» أن والظاهر الفرس.
املؤرخ هذا كتبها فارسية روح عىل فتدل الثانية الرواية أما صادقة، ووطنية عالية مرصية
ال قصة الواقع يف ولكنها وكرم، تسامح أهل كانوا أنهم ويظهر الفرس، ملوك عن ليدافع

الصحة.4 من لها أساس
املعرفة شعلة تحمل السنني آالف مكثت التي الفرعونية الدولة نهاية كانت وهكذا
الثالث»، «بسمتيك عهد حتى «مينا» عهد أول من العالم شعوب عىل بها تيضء والثقافة،
الفاريس. الغاصب يد من وتخليصها مرص، تحرير سبيل يف أعتقد ما عىل روحه أسلم الذي

الثالث بسمتيك خلفها التي اآلثار

ترك فقد ذلك ومع مرص، حكمه مدة لقرص وذلك كثرية، آثاًرا الفرعون هذا لنا يرتك لم
أهمها: العظيم نشاطه عىل تدل آثار بعض لنا

آمون لإلله قربانًا يقدم وهو فيه، يشاهد الكرنك معبد يف منظر له وجد الكرنك: (١)
القبيل الوجه ملك عليه: جاء وقد .(L. D. III, 275 f. Mariette. Karnak, 56 b. (راجع

أبديٍّا. الحياة معطى بسمتيك «رع» بن رع» ني عنخ «كا البحري والوجه
L. D. III, (راجع: «حور» لإلله يتعبد وهو كذلك الكرنك يف آخر منظر يف مثل وقد (٢)

.(275. g
أنها عىل صناعتها تدل الفرعون رأسلهذا اللوفر متحف يف يوجد «اللوفر»: متحف (٣)
(راجع بنديت األثري ونرشها اللوفر متحف إىل سيدة أهدتها قد وكانت جميل، طراز من
G. Benedite, Une tête de Statue Royale in the Gazette des Beaux-Arts Vol.

.(XVIII, P. P. 35–42; The Passing of Empires (English Ed.) P. 659.
و«مري» «بركش» مجموعة يف موجودتان امللك هذا اسم عليهما وقطعة صناجة (٤)

.(Wiedemann, Gesch, P. 661 (راجع
«بسمتيك امللك عهد من الثانية بالسنة مؤرخة بالديموطيقية وثيقة توجد وثيقة: (٥)
.(Spiegelberg, Demot. Pap. Strass. P. 15, facsimile Ibid. Pl. 1 (راجع الثالث»

.Kienitz, Die Politische Geschichte Agyptens P. 34 No. 6 راجع: 4
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النص: وهاك

إوزة وريشة (؟) إوزة وعرشين بواحدة مستند طوبة. شهر الثانية السنة
مستحقة وهي آمون، ملعبد (؟) اإلوز حارس «بوحور» بن «بدمنستو» من (؟)
خمسة آمون. معبد أوز حراس ثالثة بها واملكلف الخاصبآمون، اإللهي للوقف

إمضاءات.

بسبب الثالث»؛ «بسمتيك للملك الطيبية الوثيقة هذه «سبيلجربج» األستاذ نسب وقد
عهد من والثالثني الخامسة بالسنة مؤرخ لذلك مشابه صك يف ثانية يظهر «بدمنستو» أن
الثانية السنة من طوبة تاريخ أن أظهر وقد الربدية، األوراق من املجموعة نفس يف «دارا»

سبق. فيما ذلك أوضحنا كما حكمها، التي القصرية املدة يف وقوعه ممكن
الثالث» «بسمتيك امللك فيه مثل منظر بالكرنك بامريس» «أوزير معبد يف ويوجد (٦)
رع» اب نفر «عنخنس اإللهة زوج الثاني بسمتيك امللك ابنة صورة مقابل الواجهة، عىل
قد األكرب بالكاهن كذلك تلقب كانت التي اإللهية الزوجة هذه أن والظاهر الصيت. الذائعة
.(A. S. VI (1905) P. 131 (راجع والعرشين السادسة األرسة ملوك عهد حياتها جاوزت
املسمى األسطول عىل للمرشف صغري تمثال عىل الفرعون هذا اسم وجد وأخريًا (٧)
L. R. P. (راجع الفاريس والفتح قمبيز امللك عهد يف مليٍّا عنه وسنتحدث رسنت، وزحور

.(132
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أواخر يف اإلهلية للمتعبدة العظام املديرون
والعرشين السادسة األرسة عهد

يقومون كانوا الذين العظام املديرين وعن اإللهيات املتعبدات عن العارش1 الجزء يف تحدثنا
يف وبخاصة املديرين، هؤالء بعض عن القول فصلنا وقد طيبة، يف ملكهن شئون بتدبري
عرص يف جاءوا الذين أولئك وبخاصة بعضهم، عن الحديث واخترصنا الكويش العهد
اإللهية الزوجة بعدها ومن «نيتوكريس»، اإللهية املتعبدة من كل عهد يف الساوية األرسة
األرسة سقوط بعد الحياة قيد عىل ظلت يظهر ما عىل التي رع»، اب نفر «عنخنس

العارش). الجزء (راجع والعرشين السادسة
هذا تولوا الذين العظام، املديرين ثالثة عن نعرفه ما بكل نأتي أن هنا وسنحاول
التأريخية، الوجهة من املديرين هؤالء ترتيب وبخاصة الساوي، العهد أواخر يف املنصب

اآلن. حتى اليشء بعض غامًضا ترتيبهم ظل قد إذ

«بدينيت» بن شيشنق العظيم املدير (1)
له وجدت التي اآلثار (1-1)

باب عتب عىل املدير هذا ذكر جاء بالكرنك. «بامريس» املسمى أوزير معبد يف (١)
«عنخنس اإللهية املتعبدة خلف واقًفا هذا «شيشنق» اليمنى الجهة يف فيه ظهر منظر يف
املسمى اإللهية للمتعبدة للبيت العظيم املدير التايل: املتن معه ذكر وقد رع»، اب نفر

العارش. الجزء القديمة مرص راجع 1
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أن ويلحظ هذا «بدينيت». املسمى اإللهية للمتعبدة للبيت العظيم املدير بن «شيشنق»
Legrain A. S. T. (راجع الثالث بسمتيك الفرعون هو املنظر هذا يف ذكره جاء الذي امللك

.(VI, P. 131
«عنخنس اإللهية للمتعبدة الثانية املقصورة عىل للبيت العظيم املدير هذا ذكر وجاء (٢)
بسمتيك امللك ذكر جاء وقد الثاني، أحمس امللك بعهد وتؤرخ الكرنك، يف رع» اب نفر

الدهليز. إىل تؤدي التي العظيمة البوابة عىل الثالث
العظيم املدير رسم الجنوبية الجهة من الكبرية للبوابة الداخيل املمر عىل نقش وقد
Birch Revue Archeologique (1848) (راجع التايل واملتن اإللهية املتعبدة يتبع للبيت

.(IV Année, P. 626 No. 626; L. D. III, 274 C; Mariette Karnak Pl. 56, a

«بدينيت». … العظيم املدير (أ)
نفر «عنخنس صورة اليمني عىل التي الصورة يف املقصورة باب عتب عىل ونقش (ب)
املدير والحاكم الوراثي «األمري التايل: املتن ومعه للبيت العظيم املدير يصحبها رع» اب
للمتعبدة للبيت العظيم املدير بن «شيشنق» اإللهية، باملتعبدة الخاص للبيت العظيم

«بدينيت».» اإللهية

الكرنك من أتت أنها بد وال املرصي، بامُلتَْحف محفوظة حجر قطعة عىل له وعثر (٣)
والحاكم الوراثي األمري عليها: وجاء ،(Lieblein, Dic. Nom. P. 879, No. 2334 (راجع
اإللهية واملتعبدة اإلله لزوج العظيم املدير بن «شيشنق» اإلله لزوجة العظيم البيت ومدير

«بدينيت».

«بدينيت» املسمى للبيت العظيم املدير آثار (2-1)

األثريني أن القرب هذا أمر يف واملدهش «طيبة»؛ يف للبيت العظيم املدير هذا قرب يوجد
و«ويجل» «جاردنر» من كل أرخه فقد مختلفني، ملوك ثالثة بعهد أرخوه قد األحداث
Gardiner-Weigall, Topographical Catalogue (راجع الثاني» «بسمتيك امللك بعهد

.(of Private Tombs, P. 34
العظيم املدير بأنه هو لقب قد املدير هذا نفس قرب يف ألنه وذلك بني؛ خطأ وهذا
تكن لم رع» اب نفر «عنخنس أن حني يف وذلك رع»، اب نفر «عنخنس اإللهية للمتعبدة

«إبريز». امللك عهد من الرابعة السنة يف إال إلهية متعبدة نصبت قد
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نظرية حسب عىل الرأي هذا اتبعت قد «لختهني» األثرية أن نجد أخرى جهة ومن
اب نفر «عنخنس تتويج لوحة عىل مثل الذي للبيت العظيم املدير أن فيها اعتربت لها،

«بدينيت». بن «شيشنق» هو «إبريز» عهد من الرابعة السنة يف رع»
الثاني أحمس بعهد أرخه قد (J. E. A. III, P. 196) «جرفت» األستاذ أن نجد وأخريًا
امللك عهد قبل اإللهية املتعبدة لهذه آثار توجد لم أنه معتقًدا التبني، لوحة نيسوجود وقد

األوفق. هي نظريته أن يظهر حال أية وعىل الثاني. أحمس
يأتي: ما املدير هذا آثار وأهم

Champollion, Notices Desc. I, P. (راجع التايل الرئييس املتن قربه يف وجد (١)
اإللهية للمتعبدة للبيت العظيم واملدير والحاكم الوراثي األمري «أوزير :(552, B & C
بستت.» تادي والسيدة بسمتيك بن «بدنيت» أبديٍّا!) تحيا (ليتها رع» اب نفر «عنخنس

مردوم. ألنه اآلن؛ زيارته تمكن ال القرب هذا أن هنا مالحظته تجدر ومما
Daressy, Recueil de Concs (راجع جنازي مخروط عىل له عثر وقد (٢)
يأتي: ما عليه نقش .(Funéraires, Miss. Arch. Française I, 8, No. 159 P. 287
بسمتيك» اإلله «محبوب بن «بدينيت» اإللهية، املتعبدة لبيت العظيم واملدير الوراثي األمري

بستت. تادي والسيدة
املتعبدة لبيت العظيم واملدير واألمري الوراثي األمري عليه: جاء جنازي مخروط (٣)
Pelligrini, 1 coni funebri del Muses (راجع بسمتيك اإلله محبوب ابن بدينيت اإللهية

.(Archeologico di Firenze No. 48 P. 11

أزيس» «حورسا بن «شيشنق» العظيم البيت مدير (2)

يأتي: ما منها نذكر آثار عدة املدير لهذا وجد

Budge, Egyptian Antiq- (راجع «مو» السيدة مجموعة من الربنز من قرص (١)
uities in the possession of Lady Meux at Theobald’s Park, P. 115-116 No.

.(198.
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التايل: املتن عليه جاء وقد

كثريًا، املحبوب الوحيد والسمري امللك، خاتم وحامل والحاكم الوراثي األمري (١)
اإللهية، للمتعبدة للبيت العظيم املدير يحبه، والذي ا حقٍّ امللك لدى واملعروف
هي وأمه أزيس»، «حورسا اإللهية، للمتعبدة الترشيفاتية رئيس بن «شيشنق»

«تا-نت-هبي». السيدة
التي وابنته «شيشنق»، (املسمى) اإللهية للمتعبدة للبيت العظيم املدير (٢)
أن هنا نلحظ أن بد وال «نيتوكريس»، (املسماة) آمون قرص مغنية هي يحبها

«نيتوكريس». اإللهية املتعبدة باسم ابنته أسمى قد شيشنق

عليه: جاء وقد (Pelligrini. Ibid. P. 22 No. 123) جنازي مخروط (٢)

وأمه شيشنق، اإللهية، للمتعبدة للبيت العظيم واملدير والحاكم الوراثي األمري
هبي». «تانت السيدة هي

عليه: جاء (Dassay, Ibid. No. 188) جنازي مخروط (٣)

وابنه شيشنق، اإللهية املتعبدة لبيت العظيم واملدير والحاكم الوراثي األمري
وال أزيس». «حورسا (املسمى) اإللهية) (املتعبدة ترشيفاتي هو يحبه الذي
العادة جرت فقد أزيس، حورسا بن شيشنق ملك هو املخروط هذا أن يف نزاع
البنه هو والده اسم للبيت العظيم املدير يعطي أن أحيانًا الحديثة الدولة يف
B. I. F. A. O. t. LIII, P. 42, Leclant, Enquête sur les sacerdoces (راجع
et sanctuaires égyptiens à l’époque dite ethiopienne (XXV Dy) P.

.(25 y

عليه: جاء (Daressy Ibid. No. 186) جنازي مخروط (٤)

قرصاملتعبدة =) األفق ورئيسأرسار اإللهية، للمتعبدة الترشيفاتية املرشفعىل
أزيس» «حورسا امللك لدى املعروف اإللهية الزوجة مقصورة وكاتب اإللهية؟)

… السيدة ابن

حال وقد «شيشنق»، بوالد ا خاصٍّ كان ربما األثر، هذا أن عىل األحوال شواهد وتدل
املتن. كرس ذلك من التأكد دون
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بني أزيس» «حورسا بن «شيشنق» مكان عن نبحث أن يجب العرض هذا بعد واآلن
والعرشين. السادسة األرسة عهد يف للبيت العظام املديرين

شيشنق أن إىل تذهب (J. N. E. S. VII, P. 165 No. 18) لحتهيم األثرية أن والواقع
العظيم للمدير سلًفا بوصفه «نيتوكريس» اإللهية املتعبدة لبيت عظيًما مديًرا نصب هذا
نحدد أن لنا تسمح آثار ثالثة لدينا واآلن بذلك؛ تجزم لم ولكنها «أبا»، املسمى للبيت
للبيت العظيم املدير وظيفة أزيس» «حورسا بن «شيشنق» فيه يشغل كان الذي العرص
«حورسا بن «شيشنق» أن اآلثار هذه من والواضح ،(A. Sè LIV, P. 88-89 (راجع
مدير وأول «نيتوكريس»، اإللهية املتعبدة لبيت عظيم مدير آخر يعترب أن يجب أزيس»،
«بدي العظيم املدير بني هو ومكانه رع». اب نفر «عنخنس اإللهية املتعبدة لبيت عظيم

نيت». «بدي للبيت العظيم واملدير رسنت» حور
يف تغيريًا الحال يف يحتم ال كان إلهية متعبدة موت أن هنا مالحظته تطيب ومما هذا
«عنخنس أن نعلم عندما وبخاصة لها، خلف تولية عند خدمتها يف كانوا الذين املوظفني
تقريبًا. لها تجارب ال السن حديثة فتاة إال تكن لم «طيبة» عرش توليها عند رع» اب نفر
وبخاصة امللك، توليها قبل عليه كانت ما مع الحال تركت قد أنها عىل األحوال شواهد وتدل
للبيت. العظيم املدير خاصة وبصفة نيتوكريس، خدمة يف كانوا الذين العظام املوظفني
األرسة ملوك أن نعلم عندما وبخاصة الحالة، هذه مثل يف يد له كان الحاكم امللك أن بد وال
والبحري. القبيل الوجهني من كل يف األمور زمام عىل قابضني كانوا والعرشين السادسة
بوصفه وظيفته يف ثابتًا بقي قد كان أزيس» «حورسا بن «شيشنق» أن نفهم ثم ومن
اإلشارة من بد ال هامة مالحظة لدينا أن غري «نيتوكريس». موت عند للبيت عظيًما مديًرا
وظيفة يشغل «بدينيت» بن وشيشنق أزيس» «حورسا بن شيشنق من كل كان وهي: إليها
النقوش يف بينهما التفرقة من بد وال رع». اب نفر «عنخنس عهد يف للبيت العظيم املدير
«شيشنق» سميه بعد جاء الذي «بدينيت» بن «شيشنق» أن والواقع إلينا. وصلت التي
جهة ومن والده، باسم اسمه يتبع بأن اآلثار عىل يميز دائًما كان أزيس» «حورسا بن
إىل نعزو أن بد وال هذا الطريقة. هذه يتبع ال أزيس» «حورسا بن «شيشنق» كان أخرى
مصحوبًا للبيت العظيم املدير لقب فيها جاء التي اآلثار كل أزيس» «حورسا بن «شيشنق»
.(A. S. LIV, P. 90–92 املتون هذه عن (راجع والدته أو والده ذكر دون وحسب، باسمه
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الخالصة (3)

والعرشين السادسة األرسة عهد يف العظام املديرين تويل ترتيب (1-3)

شغلوا الذين العظام، للمديرين التاريخي الرتتيب التقريب وجه عىل اآلن لنا اتضح لقد
وهما األساسيني، العنرصين االعتبار بعني أخذنا وإذا «نيتوكريس»، عهد يف املنصب هذا
يف لإلله «بابسا» نذرهما اللذان وهما محرابها، ومن تواريس اإللهة تمثال عن الكشف
«أوزير» لإلله مقصورة «نيتوكريس» إقامة وكذلك الثانية،2 شبنوبت أقامتها مقصورة
لبيتها، العظيم املدير وقتئذ «بابسا» كان عندما حكمها، مستهل يف ذلك يكون أن يحتمل

«أبا». قبل التاريخي الرتتيب حيث من «بابسا» نضع أن يجب فإنه
امللك عهد من والعرشين السادسة السنة يف للبيت العظيم املدير هذا «أبا» كان وقد

«نيكاو». امللك عهد يف بدينيت الوظيفة هذه شغل وقد األول»، «بسمتيك
سنوات ست الثاني» «بسمتيك ابنه وحكم سنة عرشة خمس «نيكاو» حكم وقد
«إبريز». امللك عهد من الرابعة السنة يف إال تمت لم نيتوكريس أن نعلم ونحن تقريبًا.
قد «إبريز» حكم بداية يف أو الثاني، بسمتيك حكم نهاية يف أنه املحتمل من فإن ذلك وعىل

رسنت». حور «بدي محل أزيس» «حورسا بن شيشنق حل
و«عنخنس «نيتوكريس» اإللهتني املتعبدتني أزيس» «حورسا بن «شيشنق» خدم وقد
كان إذا هذا الثاني»، «أحمس عهد من األول والجزء «إبريز»، حكم خالل يف رع» اب نفر
مثل الذي هو أزيس حورسا بن شيشنق أن من كرستوف األثري يعتقده ما صحيًحا
A. S. LIV, P. 92) نفر-اب-رع» «عنخنس اإللهية باملتعبدة الخاصة األوىل املقصورة يف

الزمان. من قرن ربع نحو تقريبًا تعادل املدة وهذه ،(No. 5,
أن العهد هذا من جمعت التي اآلثار من لدينا توفرت التي املعلومات من ويمكن

التالية: النسب شجرة نضع
التالية: األلقاب يحمل أزيس» «حورسا بن شيشنق للبيت العظيم املدير وكان هذا

والحاكم. الوراثي األمري (١)

Roeder, Naos, Catalog. Gen. P. 106–109 et Pl. 37, et 56, Daressy, Statues de راجع: 2

.Divinités, Cat. Gen. P. 284 et Pl. LV
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حارسا أزيس

نيتوكريسحورسا أزيس

تانت هبي+

شيشنق

امللك. خاتم حامل (٢)
كثريًا. املحبوب الوحيد السمري (٣)

يحبه. الذي امللك من ا حقٍّ املعروف (٤)
سيدته. سبيل يتبع الذي (٥)

اإللهية. للمتعبدة للبيت العظيم املدير (٦)

«بدينيت» للبيت العظيم املدير

حكم منتصف حوايل يف فقط هذه وظيفته بأعباء يقوم كان «بدينيت» أن نفهم ذلك وعىل
وتدل جنازية، صيغة ذات كلها العظيم هذا لنا تركها التي واآلثار الثاني». «أحمس امللك
كان ذلك أثناء يف همه كل أن والظاهر وظيفته، يف طويًال يمكث لم أنه عىل األحوال شواهد

العظيمة. الوظيفة هذه يف ليخلفه الطريق له ويمهد «شيشنق»، ابنه إعداد يف ينحرص
نسبه: شجرة وهاك

أزيس» «حورسا بن «شيشنق» ألقاب مثل منوعة ألقابًا «بدينيت» يحمل ولم هذا،
ألقابه: وهاك

والحاكم. الوراثي األمري (١)
نفر-اب-رع». «عنخنس اإللهية للمتعبدة للبيت العظيم املدير (٢)
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شيشنق

تادي باستتبسمتيك

بدينيت

+

«بدينيت» بن «شيشنق» للبيت العظيم املدير

وخالل الثاني»، «أحمس امللك عهد من األخري الجزء خالل يف وظيفته هذا شيشنق شغل
مدة مكث قد يكن لم ذلك وعىل سنتني، من أقل حكم الذي الثالث» «بسمتيك حكم عهد

األثريني. بعض يظن كما هذه وظيفته يف طويلة
وأعضاء رع»، اب نفر «عنخنس اإللهية املتعبدة مصري كان ماذا املرء يتساءل واآلن
ومما حكمها؟ مقر طيبة عىل واالستيالء الفاريس، «قمبيز» يد عىل البالد احتالل بعد بيتها
تبنتها أن بعد سنة، وستني تسع نحو عمرها كان التي اإللهية املتعبدة هذه أن فيه نزاع ال
سالم؟ يف عمرها تقيضبقية الفرس تركها ترى يا فهل السن. يف تقدمت قد «نيتوكريس»
ألننا وذلك أكرمت؛ قد أنها يجوز قد ولكن التأكيد، بوجه ذلك عن شيئًا نعلم ال ونحن
العهد هذا رجال أحد اغتصبه قد وكان البطاملة، عهد يف عليه عثر فخًما تابوتًا لها وجدنا

ذلك. عن الحديث سبق كما امللكي الكاتب لقب يحمل
وملا عنه. يشء كل نجهل ولكننا «بدينيت»؟ بن «شيشنق» مصري عن كذلك ونتساءل
سميه، أزيس» «حورسا بن «شيشنق» قرب هو «طيبة»، بجبانة ٢٧ رقم القرب أن نظن كنا
ونعني والعرشين، السادسة األرسة عهد يف للبيت عظيم مدير آخر دفن أين نعلم ال فإنا

بدينيت». بن «شيشنق بذلك
وهي: ا جدٍّ عادية هذا شيشنق وألقاب

والحاكم. الوراثي األمري (١)
اإللهية). (والزوجة اإللهية للمتعبدة للبيت العظيم املدير (٢)
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املديرون نشأ وسط أي من نبحث أن علينا لزاًما نجد الطويل البحث هذا بعد واآلن
بالنسبة خاص وبوجه والعرشين، السادسة األرسة عهد يف اإللهية املتعبدة لبيت العظام
لقب أو يظن ما عىل كاهن لقب وهو منهم، الكثري يحمله كان الذي اإلله» «محبوب للقب

هنا. سنرى كما البالط. يف يحمل
املديرين، أولئك من للبيت عظيم كل والد يحملها كان التي األلقاب فحصنا وإذا

اآلتية: بالنتيجة نخرج والعرشين السادسة األرسة عهد يف عاشوا الذين
اللقب نفس يحمل «أبا» والد وكان اإلله»، «محبوب لقب يحمل «بابسا» والد كان
اإللهية؛ املتعبدة وترشيفاتي األول الكاتب لقب يحمل والده فكان رسنت»، «حور بدي أما
املتعبدة ترشيفاتية رئيس يلقب كان أزيس» «حورسا بن «شيشنق» والد أن حني عىل
«شيشنق» والد كان وأخريًا اإلله؛ محبوب لقب يحمل «بدينيت» املدير والد وكان اإللهية.

اإللهية. املتعبدة لبيت العظيم املدير يلقب «بدينيت» بن
«بدي وهما منهما اثنني أن للبيت العظام املديرين من ستة بني من نجد سبق ومما
قرص يف كبريًا موظًفا منهما كل والد كان أزيس» «حورسا بن و«شيشنق» رسنت» حور
بدينيت، بن وشيشنق و«بدينيت» و«أبا» «بابسا» وهم اآلخرون األربعة أما اإللهية. املتعبدة
عىل كان بأنه اللقب هذا فرس وقد اإلله». «محبوب لقب يحمل منهم واحد كل والد فكان
غري ومحبوبه»؛ اإلله «والد املركب اللقب يف اإلله» والد «الكاهن لقب يتبع التقريب وجه
الكاهن اللقب: عن مستقالٍّ أصبح قد اإلله» «محبوب لقب أن أظهر الدقيق الفحص أن
وبخاصة امللكي، البالط يف عالية مكانة ذا لقبًا كان اإلله محبوب اللقب وأن اإلله. والد
منهم كل والد حمل قد وبدينيت و«أبا» «بابسا» للبيت العظام املديرين أن نعلم عندما
يف أنه نلحظ عندما اللقب هذا أهمية وتظهر السمو. يف غاية لقب وهو اإلله، محبوب لقب
كانوا خمسة من للبيت العظام املديرين من ثالثة إال به يتحلَّ لم الزمان من قرن خالل
تكون ولكنها الصدفة، ملجرد ذلك يف مجال هناك يكون وقد اإللهية، للمتعبدة مديرين

عجيبة. صدفة
كانوا الذين من اللقب هذا يحملون طيبة كهنة من أفراًدا نصادف لم فإننا ذلك ومع
تذكر ال املتون أن نجد إذ اإللهية، املتعبدة فيها تظهر كانت التي األحفال، يف يشرتكون
املدير بجوار آمون بمعبد الخاصني الساعة وكهنة املرتلني، والكهنة املطهرين الكهنة إال
لوحة يف ذلك يالحظ كما العظام، واألصدقاء املقدسة املخطوطات وكاتب للبيت، العظيم

نفر-اب-رع». «عنخنس
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و«أبا» «بابسا» آباء أن نفرض بأن يظهر ما عىل لنا تسمح الحقائق هذه أن والواقع
بوصفهم وأنهم «سايس»؛ يسكنون كانوا وأنهم طيبة، عن تماًما غرباء كانوا وبدينيت
كانوا مخترصة وبعبارة املقربني ومن البالط، رجال من كانوا املبارشة امللوك حاشية ضمن
دائرته عن اإلله محبوب لقب يخرج وبذلك امللك. من أي اإلله؛ من املحبوبني بلقب ينعتون

تماًما. الدينية
«نيتوكريس». اإللهية للمتعبدة عظيمني مديريِْن أوًال كانا و«أبا» «بابسا» أن والواقع
من أوتي ما بكل يعمل العظيمة شخصيته قوة عنه نعرف الذي األول» «بسمتيك كان وقد
كهنة ناحية من األمور بزمام لألخذ جهده يبذل وكان القبيل، الوجه إدارة مراقبة عىل قوة
Kees Zu Innepolitik der Saiten Dyn. (راجع كبرية تزال ال ثروتهم كانت الذين آمون،
والحامني آمون لعبادة املشجعني كوش ملوك إىل امليل كل يميلون كانوا كما ،(P. 95–106
قد الثانية»، «شبنوبت اإللهية املتعبدة «نيتوكريس» ابنته خلفت عندما فإنه ولذلك لها؛
أبناء من اثنني األول «بسمتيك» عني فقد ثقته. موضع كانوا رجاًال منها بالقرب نصب
وهما اإللهية، للمتعبدة للبيت العظيم املدير وظيفة يف التوايل عىل املقربني حاشيته رجال

و«أبا». «بابسا»
كان وقد تقريبًا. واحد وقت يف ظهر ما عىل و«أبا» األول» «بسمتيك من كل مات وقد
يف وكذلك شيخوخته، يف وهو والدها، أيام أواخر يف بحرية تعمل أن نيتوكريس مقدور يف
فإنها ثم ومن «إبريز» عهد يف وكذلك الثاني»، «بسمتيك أخيها وابن «نيكاو» أخيها عهد
من أزيس» «حورسا بن و«شيشنق» رسنت» حور «بدي وهما بيتها مديري اختارت قد

بيتها. عظماء بني
«أحمس وهو وقتئذ، الحاكم امللك أرسل أزيس» «حورسا بن «شيشنق» مات وعندما

نفر-اب-رع». «عنخنس لبيت عظيًما مديًرا ليكون بدينيت؛ الثاني»
الواقع إذ الخاطر، عفو جاء قد يكن لم املنصب هذا لشغل بدينيت انتخاب أن عىل
لألرسة محبني مخلصني خداًما أفرادها كان أرسة إىل ينسب هذا للبيت العظيم املدير أن
يحمل كان كما الفرعون أي اإلله»؛ «محبوب لقب يحملون الذين أحد والده كان فقد املالكة؛
ابن «لبدينيت» كان أخرى جهة ومن والعرشين. السادسة األرسة مؤسس «بسمتيك» اسم
أن «بدينيت» بن «شيشنق» استطاعة يف كان ثم ومن فعًال، ويقدره أحمس امللك يعرفه
رع» اب نفر «عنخنس كانت وملا هناك. والده يدي عىل وينشأ «طيبة»، بالط إىل يقدم
العظيم املدير وظيفة يف لوالده خلًفا االبن يعني أن قبلت فإنها «أحمس»، إرادة طوع

للبيت.
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والعرشين السادسة األرسة عهد أواخر يف اإللهية للمتعبدة العظام املديرون

لبيت العظام املديرين أن التأكيد من بيشء هنا نقرر أن يمكننا إنه القول: وخالصة
األرسة ملوك بوساطة ينتخبون األحيان غالب يف كانوا يظهر، ما عىل اإللهيات املتعبدات
محبوب لقب يحملون كانوا الذين الحاشية، رجال أبناء بني من سايس نفس يف الساوية
نأخذ عندما الوظائف وراثة عن نتحدث أن ينبغي ال ذلك وعىل امللك، محبوب أو اإلله
والده خلف قد «شيشنق» ألن وذلك «شيشنق»؛ ابنه خلفه قد «بدينيت» أن اعتبارنا يف
هذه وراثة أجل من ال وفائدتها البالد ملصالح خدمة ذلك قرر قد «أحمس» ألن بدينيت؛

الوظيفة.
وهي الساوية، األرسة مؤسس وضعها قد كان التي هي السياسة هذه أن نرى وهكذا
أن بعد والبحري، القبيل الوجهني يف الفرعون يد يف السلطة توحيد إىل ترمي كانت التي
الذين امللوك يد يف اآلخر والجزء القبيل الوجه يف العظام طيبة كهنة يد يف منها جزء كان

الدلتا. يسكنون كانوا
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مرص يف اإلغريقية الجاليات وطالئع املرصي الجيش أحوال

والعرشين السادسة األرسة عهد يف جديًدا ثوبًا لبست قد مرص أن عىل الظواهر كل تدل
التليد، ماضيها لها يعيد جديد فجر نحو قدًما بالبالد سارت عارمة، نهضة بقيام يوحي
ملكها عرش توىل عندما وذلك النواحي، املتشعبة وثقافتها القدم يف العريقة وحضارتها
بالشعب بالده اختالط رضورة يرى فكره بثاقب وأخذ األول»، «بسمتيك الفتى فرعونها
تعرفهما مرص تكن لم أصيلة وثقافية فنية حضارة من بالده عليه انطوت وما اإلغريقي،
الحديثة، الحربية الفنون يف النبوغ من اإلغريقي الشعب أهل به امتاز ما وبخاصة قبل، من

والنزال. الطعن رضوب يف عراقتهم من الرغم عىل املرصيون يعرفها كان التي
األول»، «بسمتيك امللك إىل ببعض بعضهما القطرين اتصال يف األكرب الفضل ويرجع
من أوتي بما انتهز فقد مرص، يف «سايس» دولة تأسيس يف األوىل الدعامة يعترب الذي
حالة لتحسني العالم يف لبالده وقتئذ املناسب السيايس املوقف فذ وذكاء ومهارة حذق
تواجهه كانت مما بالده داخل بتطهري وجيزة فرتة ملدة أوًال بدأ وقد بها، والنهوض مرص
أبوا الذين اإلقطاعيني األمراء أولئك عىل التغلب هو به بدأ ما أول كان وقد الصعاب، من
انقضاء بعد إذ طويًال، إلخضاعهم النضال يستمر لم حال أية وعىل طوًعا؛ له الخضوع
هزيمة بعد إال يسلم لم بعضهم كان وإن خاطر، طيب عن جميًعا له خضعوا قالئل سنني
يخاف يزال ال كان الذين األمراء، هؤالء من األخري الفريق يضع أال بسمتيك رأى وقد نكراء.
مثًال هؤالء فمن أخرى. كرة عليه القيام من تمكنهم ال اسمية كبرية مناصب يف إال رشهم
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سيايس استقالل بأي بسمتيك عهد يف يتمتع يكن لم فإنه الطيبي، «منتومحات» األمري
أي لذلك؛ تؤهله كانت التي األلقاب يحمل كان ذلك مع ولكنه مىض، فيما الحال كانت كما
أرسة حتى أنه آنًفا ذكرناه فيما نلحظ وكذلك وحسب، ألقابرشف أصبحت قد كانت إنها
مصادقة من الرغم عىل فقدوا، قد املدينة أهناسيا يف مقرهم كان الذين السفن رؤساء أمراء
وذلك إقطاعي؛ ونفوذ سلطان من لهم كان ما كل «بسمتيك»، للفرعون القديمة عظمائها
حكومية وظائف يف القدامى األمراء تنصيب اتباع يف أخذ قد كان «بسمتيك» الفرعون ألن
اإلقطاعية. سلطتهم كل سلبهم بعد وذلك اإلمكان، بقدر األصيل موطنهم عن بعيدة إدارية
عام حوايل أي «بسمتيك»؛ حكم من والثالثني الرابع العام نهاية بعد أنه يلحظ ثم ومن
أرسة بها تتمتع كانت التي الوراثية السفن رياسة وظيفة األعني عن اختفت قد ٦٣٠ق.م
شبه أو املستقلة الوظيفة هذه مثل لوجود مجال هناك يكن لم ألنه وذلك بعينها؛ واحدة
عظيم بنفوذ قبل من شاهدنا كما صاحبها بها يتمتع كان التي الوظيفة وهي املستقلة،
هذه اختفاء وبسبب موحدة. جديدة مملكة يف العليا ومرص الوسطى مرص من كل يف
سلطان تحت «حور» يدعى حربيٍّا قائًدا املدينة» «أهناسيا يف نصادف الوراثية الوظيفة
معبد يف إصالحات بعمل قام كما الجمال، يف غاية عمائر ببناء قام وقد مبارشة، الفرعون
رأسه، مسقط هي أهناسيا كانت وقد املدينة)، أهناسيا معبود (حرشف «حرسفيس» اإلله
املقاطعة وهي «بوصري»، مقاطعة يف البحري الوجه يف قائًدا عني قد ذلك قبل كان ولكنه
الفرعوني العهد يف الجغرافية مرص أقسام (راجع البحري الوجه مقاطعات من التاسعة
املدينة» «أهناسيا يف هنا نجد ثم ومن «بسمتيك»، يدعى والده وكان ص٧٨). للمؤلف
املدينة» «أهناسيا أمراء نسل أن سنرى ذلك ومع الساوية، لألرسة ا جدٍّ املقربني من رجًال
تفنخت» «سمتاوى األمري أرسة يف ذلك يلحظ كما األكرب»، «اإلسكندر عهد حتى استمر قد
النفوذ لها يكن لم ولكن األكرب»، «اإلسكندر عهد حتى أهناسيا يف قائمة أرسته بقيت الذي

قبل. من به تتمتع كانت الذي العظيم اإلقطاعي
أصل من يكونوا لم وأرسته نفسه «بسمتيك» امللك وكذلك األمراء هؤالء أن والواقع
فرعون جيش أفراد من األعظم السواد كان الحديثة الدولة عهد منذ أنه وذلك مرصي،
املرصي الجيش كان الثالث» «رعمسيس عهد فمنذ خاص؛ بوجه لوبي أجنبي أصل من
الجيش رجال كل أصبح حتى األيام، مر عىل متزايدة بصورة لوبيني جنود عىل يحتوي
املدن يف األصليون املرصيون املواطنون أما عام، بوجه العنرص هذا من يتألفون بعد فيما
أغلق أن إىل األمر بهم انتهى حتى مستمرة، بصورة السالح حمل عن أبعدوا فقد والقرى،

العامل. الجيش يف والخدمة الجندية باب وجوههم يف
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التاسع). الجزء مرصالقديمة (راجع وتأليفه اللوبي الجيش عن قبل من تحدثنا وقد
متوارثة، وظيفة يشغل لوبي أصل من جندي كل كان األوىل األلف بداية منذ أنه والواقع
باسم املعروفة اللوبية القبيلة اسم مخترص قبل من ذكرنا كما وهي «مي» يسمى وكان
هؤالء وكان .Machimoi ماشيموي كلمة إىل اليونان حرفه األخري االسم وهذا «مشوش»،
وكان «كالزيري»، تدعى واألخرى «هرمونيري»، تدعى إحداهما فرقتني ينقسمون الجنود
وقد الدلتا. مقاطعات يف بذاتها قائمة أي مغلقة؛ حربية مستعمرات يف يسكنون جنودهم
عرش اثني مساحتها تبلغ الرضائب من معفاة األرض من قطعة يملك جندي كل كان

األرض). من هكتاًرا ١٢ =) أرورا
وذلك يرقى؛ أن دون وظيفته يف طويلة مدة يستمر ال هؤالء من جندي كل كان وقد
انتهى وقد الكفاية، بحسب أعىل وظائف إىل ويرقيهم يرعاهم دائًما كان األعىل قائدهم ألن
شيشنق وهو العظام كبارهم أحد اعتىل أن ٩٥٠ق.م عام يف اللوبيني الجنود بهؤالء األمر
القرن ونصف القرنني خالل ويف الفراعنة. عرش الجندية يف عريقة أرسة من كان الذي
عدة من تتألف وأصبحت التمزيق، إىل النهاية يف البالد أخذت امللك، عرش توليه تلت التي
منترشين كانوا الذين املشوش وقواد األول أخالفشيشنق يحكمها كان مقاطعاتصغرية

تقريبًا. مستقلني وأمراء ملوًكا، بوصفهم البالد يف
املقاطعات سائر وأخضع «بسمتيك» وهو النهاية، يف األمراء هؤالء أحد قام وقد
وبذلك قبل، من ذلك ذكرنا كما السلمية بالطرق وإما بالحرب إما ذلك وكان لسلطانه؛
الحربية أعماله يف «بسمتيك» نجاح األساسيف كان وقد وسلطانهم. استقاللهم كل سلبهم
إمرته تحت كان والذي ألفه، الذي جيشه وإخالص شخصيته قوة إىل يرجع والسلمية
وبخاصة املشوش، جنود من جزء عىل يعتمد أن بسمتيك استطاعة يف كان وقد مبارشة.
بسمتيك عىل املستحيل من كان أنه غري أهناسيا، األصلية مقاطعته يف معه كانوا الذين
املشوش، أمراء من تتألف هي كما وهي ثابتة، متينة أسس عىل مملكته دعائم يقيم أن
تجنيد يف أمل أي لديه يكن لم أنه ذلك إىل يضاف وحسب، أنفسهم املشوش جنود ومن
من ملك أي يفكر لم فإنه حال أية وعىل جلدته، أبناء األمراء هؤالء ليناهضبهم املرصيني؛
الجندية يتعودوا لم الذين الوطنيني، املرصيني من جيش إقامة يف قط العرصاملتأخر ملوك
للنهوض أخرى وسيلة بسمتيك أمام يبَق لم ثم ومن عنها، بإبعادهم وذلك بعيد، زمن منذ
البالد من مرص من عليه يفدون كانوا الذين الجنود من جيًشا يؤلف أن إال بالجيش،
ملساعدة مواتية الخارجية السياسية األحوال كانت وقد اإلغريق. بالد وبخاصة املجاورة،
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االستعمار حركة أن وذلك والفالح. األمل إىل تدعو مدهشة بصورة هذا عزمه عىل بسمتيك
التوسع. من ا جدٍّ عظيمة درجة عهده يف بلغت قد كانت بالدهم خارج اإلغريق بها قام التي
من جعل مما الفرتة، تلك يف بالسكان نفسها اإلغريق بالد ازدحام ذلك سبب كان وقد
اإلغريق من الغفري الجم كان ثم ومن وإيوائهم؛ أهلها إلطعام بالدهم رقعة اتساع املستحيل
نفسها، اإلغريق بالد عىل ذلك يقترص ولم جماعات. يف مستمرة بصورة بالدهم يغادرون
الكل كان وقد إغريق؛ يسكنها كان التي الصغرى آسيا شاطئ بالد إىل ذلك امتد بل
ومن بالسكان، وازدحامها بالدهم لضيق العالم يف مكان أي يف جديد وطن عن يبحثون
إغريقية مستعمرات له املجاورة والبحار املتوسط، األبيض البحر سواحل عىل نشأت ثم
«إسبانيا». سواحل حتى «ازوف» بحر عىل الواقعة Tanais «تانايس» أول من جديدة

كان كما اإلغريقي، إليه يسعى كان الذي األول املقصد هي التجارة تكن لم أنه ويلحظ
شواهد وتدل يشء. كل قبل االستيطان غرضهم كان بل عهودهم كل يف الفنيقيون يفعل
يف أنه نجد الواقع يف ولكن مرص، شطر وجوههم ولوا قد اإلغريق بحارة أن عىل األحوال
ولذلك السياسية؛ األمور من خالية نظرتها تكن لم أوقاتها أسوأ يف كمرصحتى ثقافية بالد
املرصيني كره بسبب هناك لهم مستعمرة بإنشاء للقيام لإلغريق فرصة هناك تكن لم
النيل، دلتا إىل يأتون كانوا قراصنتهم أن املضمار هذا يف إليه وصلوا ما كل وكان لألجانب.
وقد هناك. االستيطان طلب عىل يجرءوا أن دون عرًضا باملرصيني يتصلون كانوا وهناك
عندما مرص يف االستيطان أمر لإلغريق يسهل أن نفسه بسمتيك الفرعون إىل ذلك أوحى
الذين الكاريني إىل باإلضافة هذا الحربية، اإلغريق مهارة بسبب وذلك لغرضهم، فطن
يف ملهارتهم الهجرة عىل شجعهم فقد الصغرى، آسيا سواحل سكان وهم معهم، يذكرون
قرصنتهم يف الحربية الوجهة من القوم هؤالء مهارة يلحظ أن لإلنسان ويمكن الحروب؛
هذه من الدلتا عىل يفدون كانوا الذين القرصان استخدام بسمتيك بدأ ثم ومن الجريئة؛

سبق. فيما ذلك عن تحدثنا وقد ،(Herod II, 152 (راجع الجهات
الصغرى، آسيا يف قديمة بالد (وهي «ليديا» ملك «جبجيز» أرسل ٦٥٥ق.م عام ويف
جنوًدا «ساردس») وعاصمتها «ايجه» وبحر و«كاريا» و«فريجيا» «ميزيا» بالد بني وتقع
كانت القديمة اإلغريقية الرواية أن يف نزاع وال «بسمتيك». ملساعدة والكاريني األونيني من
«بسمتيك» نجاح يف الفاصل العامل كانت األجانب هؤالء مساعدة أن تذكر عندما حق عىل
هذه انتهاء وبعد حكمه، أول يف عليه ثاروا الذين اإلقطاع أمراء مع الداخلية حروبه يف
خدمته يف كانوا الذين والكاريني اإلغريق «بسمتيك» يرتك لم برسعة الداخلية الحروب
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خاصة مستعمرات يف يسكنوا أن جانبهم من هؤالء فضل وقد أوطانهم، إىل يعودون
الجزء يوزع أن نظر بعد من أوتيه بما «بسمتيك» رأى وقد املشوش، جنود مثل بهم
الشمالية الحدود بذلك وأعني بالده، من الخطرة الثغور عىل هؤالء جنوده خرية من األكرب
فرع عند الجيش» «معسكر دعي ما أسس ثم ومن للغزو، عرضة كانت التي الرشقية
اإلغريقية؛ اللغة املرصيني املواطنني يعلم بدأ ثم «بوبسطة»، مدينة أسفل يف البلوزي النيل
اإلغريق هؤالء قصد يكن ولم اإلغريق. من الجدد الوافدين لهؤالء تراجمة ليكونوا وذلك
التي األرض من ليحصلوا جاءوا بل سياًحا، أو مرتزقني جنوًدا يكونوا أن والكاريني
ما مقابل يف وذلك بالدهم، عن تغربوا أن بعد إلقامتهم ضمانًا تكون أن يستعمرونها

املرصي. الجيش خدمة يف بها تعهدوا التي االلتزامات من يقدمونه
العالقات الرسعة وجه عىل مهدوا أن لبثوا ما الجدد املستعمرين هؤالء أن والواقع
«آسيا من التجار وفود من نجده ما وبخاصة منها، وفدوا التي مرصوالبالد بني التجارية
املستعمرون، الجنود منها يجب كان التي األماكن وهي «ايجه»، بحر وجزر الصغرى»
إىل سفينة ثالثني بنحو وفدوا فقد ذلك، يف املعىل القدح مبليه بلده ألهايل كان وقد
حدث قد كان ذلك أن ويحتمل هناك. مستودًعا لهم وأسسوا «البولبيتي»، النيل فرع
ضاعفت قد البحرية «نيكاو» الفرعون سياسة أن يف نزاع وال ٦٢٥–٦٠٩ق.م، بني ما
ملرص كان عهده يف أنه نعلم عندما وبخاصة محسة، بصورة التجارية العالقات هذه
استمر قد اإلغريق وبالد مرص بني التجارة تبادل أن يف نزاع وال البحار، يف أسطول أكرب
Grafton (راجع فضة ثمنها يدفعون اإلغريق وكان الحبوب مرصترسل فكانت منسجًما،
Milne, The Trade Between Greece and Egypt before Alexander The Great

.(J. E. A., 25 P. 177 ff
من ذلك عىل أدل وال نفسها، اإلغريقية الدول مع عالقة صاحبة مرص كانت وكذلك
كان الذي وهو وخليفته، «كورنثه» صاحب الترياني 1Periander «بريندر» أخ ابن أن
باسم تسمى قد كان امليالد قبل السابع القرن يف اإلغريقي العالم يف شخصية أقوى يعد
يضاف ومصافاة. ود من البلدين بني كان ما عىل كاٍف دليل ذلك ويف به، تيمنًا بسمتيك

التجارة شجع وقد اليونان، بالد يف الحكماء السبعة وأحد ٦٢٥–٥٨٥ق.م من كورنثه ملوك أحد وهو 1

من بركلة «مليسا» زوجه قتل وقد العنف، يف غاية كان بالحكمة شهرته من الرغم عىل ولكن والفنون،
الحزن. ثوب ألبسه أمه موت ألن وذلك «كورسري»؛ إىل «ليكوفرون» ابنه ونفى رجله
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فمن اإلغريقي، بالعالم تربطه دينية عالقات إيجاد وراء يجري كان الفرعون أن ذلك إىل
«سوريا» عىل حملته يف يرتديها كان التي الحربية، درعه قدم قد «نيكاو» الفرعون أن ذلك
قربانًا قدم قد الثاني» «أحمس أن نجد بعد وفيما «ميلوس»، معبد صاحب «أبولون» لإلله
بناء يف كذلك الفرعون هذا أسهم كما و«لندوس»، «وساموس» وأسربتا سرييني آللهة
عظيًما دليًال يُعد العمل هذا كان وقد تلنتا،2 ٥٤٨ بمبلغ أحرق كان الذي «دلفي» معبد

بالغة. أهمية من مرص يف القاطنني اإلغريق للجنود ما عىل
هو اإلغريق بالد نحو مرص أبدتها التي املظاهر هذه لكل األسايس السبب كان وقد
صفوف يف لينخرطوا األجانب؛ من املدربني املهرة الرجال ثقة لكسب امللحة بسمتيك حاجة
كان اإلغريق مرصوبالد بني التجارية العالقات أن املقام هذا يف ذكره يطيب ومما جيشه.
كثريًا، وتعضيدها تنميتها يف نفسه الوقت يف يرغب الفرعون كان كما تنقطع، أن يمكن ال
فإنها القوة، سياسة حيث من أما بسمتيك. لدى موضوع ذات ليست األصل يف كانت وإن
بسمتيك عهد منذ اإلغريق، وبالد الساوية بني العالقات إيجاد يف هام دور بأي تقم لم
يف ليساعدها إغريقي جيش عىل تعتمد لم مرص إن أي عام؛ بوجه ٥٤٦ق.م عام حتى
جنود من مؤلًفا كان «بسمتيك» الفرعون جيش إن يقال: أن الخطأ من أنه عىل حروبها،
اإلغريقي. الجانب من التحيز من بيشء مذكوًرا ذلك نجد كما وحسب، وكاريني إغريق

وكذلك والكفاية، القدرة حيث من ممتاًزا دوًرا لعبوا قد والكاريني اإلغريق أن والواقع
ساحة يف بجانبهم يوجد كان أنه يفوتنا ال ولكن مرتزقة، جنوًدا بوصفهم العدد حيث من
األوراق من فنعلم والنوبيني. واللوبيني والسوريني والفنيقيني اليهود من جنود القتال
الفاريس العهد يف يهودية مستعمرة توجد كانت أنه «الفنتني» يف عليها عثر التي الربدية
الفاريس العهد قبل هناك يقيمون كانوا اليهود هؤالء أن غري اليهود، من جنود عىل تحتوي
يف معبد بإقامة «الفنتني» ليهود سمحت قد املرصية الحكومة كانت وقد طويل. بزمن
الحربية اليهودية املستعمرة ميزة لتوضيح مبني برهان من لدينا وليس هناك. حاميتهم
الحامية هذه أسست متى يتساءل اإلنسان ولكن املعني، مكانها يف ثابتة كانت أنها من أكثر

الفنتني؟ يف اليهودية
يأتي: ما ١٦ سطر ١٧ اإلصحاح يف اليهود ملك يقول التثنية كتاب يف أنه الواقع
ال لكم: قال والرب الخيل له يكثر لكي مرص؛ إىل الشعب يرد وال الخيل له يكثر ال ولكن

فضة. فرنك ٥٦٠٠ يعادل «التلنت» 2
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Ed. Meyer, (راجع «إدوردمري» املؤرخ فهم وقد أيًضا. الطريق هذه يف ترجعون تعودوا
Kleine Schriften Bd I, P. 77; Anm. I, Comp. Papyrusfund Von Elephantine
(Leipzig 1912), P. 34; Ed. Meyer, Geschichte des Altertums, III, 2, P. 146,
يف مرص إىل اليهود من جنود إرسال حول تدور نشطة تجارة وجود ذلك من (Anm. 2
الجنود حامية أن بد وال األول». «بسمتيك الفرعون عهد منذ ذلك حدث وقد خيل. مقابل
حامية وضع قد الفرعون هذا أن نعرف أن يف غرابة وال «الفنتني»؛ يف قائمة كانت اإلغريق
إجراء جانبه من كان ذلك أن يف شك ال إذ الجنوبية، بالده حدود عند اليهود الجنود من
ذلك بعد البالد إىل تصل اليهودية القوات أخذت وقد هذا النظر. وبُعد الحزم يف غاية
Ad. Philokr, (راجع Aristeas «أريستياس» لنا ذكر فقد «بسمتيك». أخالف عهد يف
كوش؛ بالد عىل حملته بمناسبة يهود مرص إىل جاء قد الثاني» «بسمتيك عهد يف أنه (13
املذكرة هذه أن يف نزاع وال الحرب. انتهاء بعد هناك مكنوا ثم املرصي، بالجيش ليلتحقوا
العرش السنني يف بأذى اليهود فيها أصيب التي الحالتني من كل يف أنه حقيقة أثبتت قد
تجري كانت األمور ألن وبخاصة مرص؛ إىل هجرتهم زادت السادس، القرن من األوىل
وقتل أورشليم، هدم بعد لهم حدث كما العقاب يخافون كانوا وقد يرغبون، ما غري عىل

نرص». «نبوخد واله الذي املدينة حاكم «جوليا»
جنود من إليه يفد كان بما «الفنتني» يف القاطن اليهودي املجتمع نما وهكذا
بينهم يوجد كان بل وحسب، يهود عىل تحتوي تكن لم الحامية أن عىل مهاجرين؛
ذلك عدا ونجد هذا اللوبيني. من كذلك ويحتمل بل واليهود، اآلسيويني من آخرون جنود

وفنيقيني. وسوريني نوبيني إىل باإلضافة هذا الساوي، الجيش يف لوبيني
نظام يف شيئًا يغري أن دون األجانب من قوة الجيش هذا يف «بسمتيك» أوجد وقد
يف سببًا كانوا الذين القدامى املشوش وجه يف تقف كانت القوة وهذه الحربية. املستعمرات
«هردوت» ذكر فقد اضطهدوا. قد أنهم رأوا عندما عليه بالخروج لقائدهم مصاعب خلق
و«دفنى» «الفنتني» يف كانت التي حامياتهم يف بقوا املشوش من مقاتل ٢٤٠٠٠٠ أن
أجل ومن إجازة؛ يف يرسحوا أن دون البالد حدود حراسة يف سنوات ثالث مدة و«ماريا»
يف البالد هذه ملك أسكنهم وقد كوش، بالد إىل وذهبوا األول» «بسمتيك عىل انتقضوا ذلك
ليعودوا رجاءه يسمعوا لم ولكنهم إلعادتهم، خلفهم بسمتيك أرسع وقد مملكته، جنوب
أوضحنا كما خرافة حديث من الهجرة هذه قصة تحتويه مما الرغم وعىل بالدهم، إىل
املشوش جنود من جزءًا أن بد ال إذ تاريخية، نواة عىل تنطوي فإنها سبق، فيما ذلك
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ومن القوية، «بسمتيك» فرقة إىل االنضمام رافضني كوش بالد إىل هاجروا قد القدامى
فيه لهم يرتك كان الذي العهد وهو مرص، عىل املنحل الكويش التسلط ذكرى أن الجائز
وبخاصة ذلك؛ يف يد له كان خاصة، بقوانني فيه يتمتعون كانوا والذي الغارب، عىل الحبل
بد ال حال أية وعىل ماضية. بعزيمة األمور ناصية عىل يقبض أخذ قد «بسمتيك» أن
العنارص من تخلص قد إذ يغضب، أن من أكثر العمل هذا من رس قد كان بسمتيك أن
اإلنسان ويتساءل ،(H. Schafer, Klio 4 (1904), P. 152 ff (راجع جيشه يف الجامحة
هؤالء من مقبولة بصورة متماسكة وحدة يؤلف أن األول بسمتيك مقدور يف كان كيف
للقتال؟ صالًحا جيًشا بذلك يصبح حتى متباينة متعددة قوميات من كانوا الذين الجنود،
ينحرصون كانوا الذين الضباط من جماعة بوساطة ذلك إىل توصل قد الفرعون أن والواقع
من التقاليد بحكم كانوا الضباط وهؤالء الساوية، األرسة فراعنة حول ضيقة دائرة يف

الدم. بحكم حوله وملتفني به مرتبطني كانوا الذين املشوش، جنود طائفة
فحصه يمكن ذلك فإن قليلة، ذلك لنا تؤكد التي التاريخية املادة أن من الرغم وعىل
من الرغم وعىل الثاني»، «بسمتيك امللك عهد من معلومات من لدينا ملا وجه أحسن عىل
األول؛ بسمتيك عهد درس من إليها توصلنا التي النتائج يف املرء يثق أن بد ال فإنه ذلك
أخذ قد بد ال كان الساوية األرسة عهد يف الجيش نظام عن بعد فيما نعلمه ما ألن وذلك
يتعلق فيما أم الدينية األمور يف ذلك أكان سواء الدولة، مؤسس وضعها التي األنظمة عن

وإعداده. الجيش بنظام
جنود من إغريقي جندي لنا تركه اإلغريقية باللغة نقش يف جاء قد أنه والواقع
يف أقامها التي الضخمة، الثاني رعمسيس تماثيل من تمثال عىل الثاني بسمتيك
الفنتني إىل بسمتيك امللك أتى «عندما يأتي: ما النوبة ببالد سمبل» «أبو معبد واجهة
ولقد ،Theokles «تيوكلس» بن «بسمتيك» مع مسأفرين كانوا الذين أولئك ذلك كتب
يقودهم كان الذين واألجانب النهر؛ به سمح ما بقدر Kerkis «كركيس» إىل وصلوا
بن Archon «أرخون» نحن كتبناه وقد «أحمس» املرصي والقائد «بوتاسيمتو»، القائد

«.Udamos «أوداموس» بن Pelkos و«بلكوس» Amoibichos «أمويبيكوس»
«تيوكلس»، يدعى والده كان اإلغريق قائد أن الوضوح تمام هنا الواضح ومن
باالسم يسمى ما (وهو القائد هذا به يدعى الذي االسم وكان أصيًال، إغريقيٍّا اسًما ويحمل
مرص. يف ولد قد كان أنه نفهم ثم ومن الفرعون، باسم أي بسمتيك؛ اسم هو الجميل)،
الثاني، بسمتيك بها قام التي الحملة يف اإلغريق الجنود قيادة توىل قد كان أنه سلمنا وإذا
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كان والده فإن ذلك وعىل ٦٣٠ق.م، عام يف ولد قد يكون فإنه عمره، من األربعني يف وهو
بني توجد وكانت هذا األول، بسمتيك حكم من األول النصف يف املرصي الجيش خدمة يف
Hall, Cambridge Ancient History (راجع وطيدة عالقة الساوي والبيت األرسة هذه

.(III, P. 301
الثاني»، «بسمتيك جيش أن استنبط قد الذكر السالفة سمبل أبو تمثال نقوش ومن

وهي: لجنب جنبًا تسري فرق ثالث من مؤلًفا كان النوبة بالد عىل حملة يف ذهب الذي

«أحمس». بقيادة املرصيني من فرقة (١)
«تيوكلس». بن «بسمتيك» بقيادة اإلغريق من فرقة (٢)

«بوتاسيمتو». بقيادة األجانب باقي من فرقة (٣)

«هردوت» ذكره ما وهي عليها، التغلب من بد ال حقيقية صعوبة هنا توجد أنه عىل
املوضوع ولكن مرص. يف بالدخول لهم سمح أجانب أول كانوا والكاريني املؤتيني أن من
اإلغريق. ذلك يف بما بمرصي ليس ما كل تعني إنها إذ أجانب، عبارة عىل يتوقف هنا
بمكانة «بسمتيك» اإلغريقي مكانة نقرن عندما الحال تكون كيف اإلنسان يتساءل واآلن
لقائد قربان وآنية تابوت لدينا أنه والواقع متساوية؟ مكانة يف كانا فهل بوتاسيمتو؟
وقد (أمسيس)، أحمس يدعى القائد وتمثال سماتوى»، بدي = «بوتاسيمتو يدعى مرصي
الثاني، بسمتيك به يلقب كان الذي اللقب اسمه يف يمزج القائدين هذين من كل كان
عليه يطلق ما وهو منهما، كل به ينادى كان الذي االسم بوصفه «نفر-اب-رع» وهو
كنت»، نب «(نفر-اب-رع) يسمى: األول القائد فكان الجميل» «االسم املرصيني عند
معارصين كانا إنهما القول: يمكن ثم ومن نخت» «(نفر-اب-رع) يدعى اآلخر والقائد
هما أنهما عىل دقيقة، واضحة داللة تدل اآلثار عىل وردت التي والبيانات الفرعون. لهذا
شخصيتهما، يف يشء أي يوجد ال وبذلك سمبل». «أبو تمثال عىل ذكرا اللذان الشخصان

سبق. فيما آثارهما عىل الكالم عند بإسهاب عنهما تحدثنا وقد
اإلغريق، الجنود قائد كان «بوتاسيمتو» أن هو ألقابهما يف نشاهده ما أول وكان
الحملة يف بينهما العالقة كانت ذلك وعىل اللقب، هذا يحمل ال كان «أحمس» أن حني يف
حني يف املشوش، جنود من املؤلفة املرصية الفرقة يقود أحمس كان فقد واضحة، النوبية
بوصفه «تيوكلس» بن «بسمتيك» وكان األجانب. الجنود كل يقود كان «بوتاسيمتو» أن

لألخري. مرءوًسا «بوتاسيمتو» جيش يف اإلغريق للجنود ضابًطا
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يف الجنوبية الحدود حصون يف معسكرة ذكرها سبق التي الحاميات وكانت هذا
جنود من تحتويه كانت ما غري يظهر ما عىل وذلك ويهود، إغريق عىل وتحتوي الفنتني،
باالسم، «إبريز» امللك عهد يف لنا معروًفا الفنتني لحصن القائد كان وقد ولوبيني. آسيويني
مرصيٍّا كان وقد سبق، فيما عنه تحدثنا وقد محفوًظا، يزال ال وتمثاله «حور» وهو
Kees, Nachrichten (راجع الفرتة هذه قواد سائر مع الحال كانت كما الدلتا أهل من
der Ges. der Wissinsch. Zu Gottingen (1935) P. 95 (zur Innenpolitik der

.(Saitendynastie; Comp. A. Z. 72, P. 43-44; A. Z. 48, P. P. 160–163.
يحمل وكان الثاني، بسمتيك عهد من «حور» يدعى لألسطول بحر أمري ولدينا هذا
واإلغريق األجانب قائد وكذلك البحري، الوجه ملك خزانة ورئيس أمري لقب واحد وقت يف
Petrie, Hyksos and Israelites Cities, P. 18, Pl. XV and XX, L. R. IV, P. (راجع

.(99 No. 33
اللقب هذا يحمل آخر قائًدا و«فيدمان» «أدوردمري» املؤرخني من كل لنا ذكر وقد
Gesch. Ag. P. 364, Anm 3 bez. Ag. Gesch. P. (راجع الثاني بسمتيك امللك عهد من
636 with No. 13, suppl. P. 70; K. Piehl. Rec. Trav. 3, P. 70 f, and Wiedemann

.(Rec. Trav. 6, P. 117
مضاعفة يمكن الساوي العرص من التي اآلثار من وغريها التماثيل وبفحص هذا
إغريًقا قومياتهم حسب عىل مقسمني كانوا األجانب الجنود أن نرى وهكذا األمثلة. هذه
كانت كلها األقسام هذه ولكن ضابطه، بإمرة قسم كل وكان إلخ، … ولوبيني ويهوًدا
خدمة يف القدامى املدربني القواد عىل حتى ينطبق وهذا املرصي، األعىل القائد إمرة تحت

عنه. تحدثنا الذي األفريقي بسمتيك حالة يف ذلك يلحظ كما الساويني،
الثانوي املركز عىل تدل رجال أسماء إلينا وصلت التي املكتوبة التقاليد لنا تحفظ ولم
القبيل هذا من إلينا وصل الذي الشاذ الوحيد واملثال اإلغريق، القواد يشغله كان الذي
عنه تحدثنا وقد الساوي، العهد آخر يف «هردوت» ذكره الذي الهلكرنايس»، «فانس هو
قيادة يف رئييس بدور القائد هذا يقم لم إذ حاسًما، ليس املثل هذا أن عىل سبق. فيما
الفرس، إىل بانضمامه لعبه الذي الخائن دور تنحرصيف شهرته كانت بل مرص، يف جيش
عالية مكانة يشغل لم هذا «فانس» أن عىل األحوال شواهد وتدل خيانته. جزاء لقي وقد
عىل وذلك األحوال. من حال بأية «تيوكلس» بن بسمتيك يشغلها كان التي املكانة مثل
مرصي ضابط إىل العليا القيادة إسناد أن فيه شك ال ومما وذكائه، مهارته من الرغم
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كافيًا يكن لم كما والنزعات، القوميات متعدد جيش إلدارة كافيًا يكن لم بمفرده كبري
أداة الكيفية بهذه املؤلف الجيش هذا يكن لم ذلك وعىل صفوفه، بني حقيقي نظام إليجاد
كان التي الفنتني حامية مثل حامية أن األمر وحقيقة صورة. بأية األول الطراز من حرب
املشوش جنود معسكر كمثل مثلهم كان باستمرار، واحد حصن يف معسكرين جنودها
صناعات يف يعملوا أن األصل يف جنودها عىل محرًما وكان مناسبات، يف فقط يعملون
مرة ٢١ سطر ٤٦ اإلصحاح يف «أرميا» قرن وعندما الجيش. أعمال عن خارجة أخرى
وسطها يف مستأجروها «أيًضا بقوله: العدو أمام تفر التي الحظائر، بعجول مرص جنود
أتى هالكهم يوم ألن يقفوا؛ لم مًعا. ويهربون يرتدون أيًضا هم ألنهم صغرية؛ كعجول
يف الخطأ كل يخطئ لم ولكنه منه، خبثًا الواقع يف كان ذلك فإن عقابهم.» وقت عليهم

هذا. تصويره
الجنود كل يفوقون كانوا اإلغريق املشاة أن حقيقة يغري ال ذلك فإن حال أية وعىل
دولة نهاية بعد جيل مدة ذلك عىل الحوادث برهنت كما الفرس، ذلك يف بما الرشقيني
مرص عىل لزاًما كان التي الصغرى، آسيا واليات جيوش يف وجدنا فقد الساوية. األرسة
Herod. (راجع اإلغريق الجنود من كبرية فرًقا «قمبيز» جيش يف األوىل للمرة تحاربها أن
مثل اإلغريق من املغامرين بعض نرص» «نبوخد امللك جيش يف خدم وقد ،(III, I; III, 139
،(Strabo XIII, 2-3) سرتابو الجغرايف عنه تحدث الذي Antemenidas «أنتيمنيدس»
الجيش عىل العظيمة انتصاراته من الرغم عىل نرص»، «نبوخد جيش فإن ذلك عن وفضًال
مؤلًفا الساوي الجيش مثل كان إذ الوجوه، من كثري يف عنه يختلف يكاد ال فإنه الساوي،
تنقصه النوع حيث من كان أنه كما الحربية، املستعمرات نظام عىل يقومون جنود من
وقد ،(Meissner, Babylonian und Assyrian Bd. I, P. 87–89 (راجع كثرية أشياء
«نبوخد عبقرية إىل ترجع حال أية عىل البابيل الجيش أحرزها التي االنتصارات كانت

نفسه. نرص»
النقائص، بهذه نرص» «نبوخد مثل تامة معرفة عىل مرصكانوا فراعنة أن يف نزاع وال
خطة متخذة كانت التي الخارجية سياستهم إبهام وال فيها لبس ال داللة ذلك عىل يدل
قوته يف ضعف من جيشه عليه كان ما «إبريز» الفرعون تجاهل أن عىل الهجوم. ال الدفاع
جراء من مرص ظلت وقد هو؛ هالكه ثم عرشه فقدان األمر نهاية يف كلفه قد ونظامه
أنحائها، يف انترشت التي والثورات االضطرابات أذيال يف تتعثر عاًما عرشين حوايل ذلك
قام فقد «إبريز»؛ عهد يف كبريين عصيانني قيام من علمناه ما الصدف باب من يكن فلم
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وهذا كوش»، «بالد إىل الذهاب جنودها وقرر الفنتني، حامية يف عصيان معلوم غري لسبب
من الرغم عىل ولكن بجيلني، ذلك قبل املشوش جنود اتخذه الذي بالقرار يذكرنا القرار
عىل العطايا بإغداق يقول كما العصيان وهدأ املرصي، «نسحور» الحامية قائد وصل ذلك
فإن الحالة لهذه وبالنسبة نصابه، إىل النظام وأعاد املوقف عىل سيطر ثم ومن الثائرين،

«نسحور». كربياء إىل ترجع قد املرضية النتيجة هذه
«سرييني» بالد مع حرب يف كارثة حكمه أيام آخر يف «إبريز» بجيش حلت وقد
الفرعون سقوط نهايته كانت عصيان لهيب اندلع ثم ومن قبل. من ذكرنا كما (لوبيا)
توجد كانت فقد املحزنة؛ النتيجة هذه إىل أدى آخر سبب هناك كان املرة هذه ويف وموته.
الجنود وبني الساوية األرسة خدمة يف الذين «املشوش»، قبيلة من واللوبيني املرصيني بني
ومحاباة مجاملة من أظهره بما «إبريز» أن املحتمل ومن مستمرة. منافسة األجانب
عىل املرصيني لهزيمة كان وقد الفريقني. بني كانت التي األحقاد إذكاء يف زاد قد لإلغريق
يف كانوا الذين اإلغريق كرههم إىل أدى املرصيني، نفوس يف سيئ أثر «سرييني» اإلغريق يد
إىل يضاف املرصية. الديار مغادرتهم ويتمنون العداء، أشد لهم يكنون جعلهم مما مرص
«إبريز» عىل شنها التي والحروب للعرش املشوش الجنود قائد «أحمس» اغتصاب أن ذلك
جانب إىل املرصيون فيها انضم التي الحروب وهي ٥٦٧ق.م، عام حتى ٥٦٩ق.م عام من
شقة يف زاد مما «إبريز»، جانب يف والكاريون اإلغريق كان حني يف املغتصب، «أحمس»
بعد أحمس فإن ذلك ومع البالد. داخل يف الفوىض وانتشار الجيش شطري بني الخالف

اإلغريق. الجنود عن يستغني أن يمكنه ال أنه أظهر قد مبارشة خصمه عىل انتصاره
يف الرشوع يف قط يفكر لم أنه األمثال مرضب بعد فيما أصبح الذي بذكائه ويشهد
مرص يف اإلغريق إلقامة جديد نظام عمل من بد ال أنه يرى كان أنه غري بدونهم، العمل
صمم قد كان الذي النظام بتنفيذ أحمس سارع وقد املستطاع، بقدر األهلني إغضاب دون
عىل تقع كانت التي والكارية، اإلغريقية الحامية إزالة عىل عمل أنه وذلك الحال، يف عليه
Herod. II, 154, Diod. (راجع «منف» إىل جنودها بنقل وذلك «البلوزي»، النيل فرع
يف قبل من ذلك مثل حدث وقد الخاص. حرسه بوصفهم يخدمونه وجعلهم ،(I, 67 i
أعدائها من مرص حماية األجانب الجنود مهمة تكن لم ثم ومن األول». «بسمتيك عهد
داخل يف للفرعون األيمن الساعد يكونوا أن واجباتهم من كان بل وحسب، الخارج يف
يف عسكرية حاميات تقيضبوضع إجراءات نفسه الوقت يف «أحمس» اتخذ وقد هذا البالد.
يف يستعملها أن مقدوره يف كان وبذلك مرص؛ يف الرئيسية الجغرافية االسرتاتيجية األماكن
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أنه ويلحظ هذا فتنة. أو عصيان أي عىل خاطفة برسعة وللقضاء منها يهاجم ناحية أي
بعض يف كذلك املحتمل ومن «الفنتني»، يف كذلك إغريق جنود يوجد كان «أحمس» عهد يف
كانت وقد الرشقية، الشمالية الحدود عىل تقع كانت التي للمعسكرات خالًفا أخرى أماكن
العدة األرامية األوراق غري ملرص؛ الفاريس الحكم عهد يف قائمة تزال ال «الفنتني» حامية
عىل تدل إشارة أية فيها ليس امليالد قبل الخامس بالقرن واملؤرخة الفنتني، يف وجدت التي
بنقل فقط يكتِف لم «أحمس» أن يعني ذلك أن ترى يا فهل البلدة، هذه يف إغريق وجود
منف؟ إىل الباقية أماكنهم عن أجالهم كذلك بل وحسب، املعسكرات من اإلغريق الجنود
جنود إغضاب إىل يميل «أحمس» يكن ولم الزعم. هذا يؤكد ما لدينا ليس أنه والواقع
بانتصاره، انتهت التي محنته يف اإلغريق الجنود عىل ونارصوه عززوه، الذين املشوش
مصلحة من يكن لم أنه والواقع «إبريز»؛ خصمه عىل قىض أن بعد امللك عرش واعتالئه

فعل. ما غري يفعل أن بالده مرص مصلحة من وال «أحمس»،
بالورطة العلم تمام يعلم كان أنه عىل يدل جريء إجراء باتخاذ «أحمس» قام وقد
البالد يف اإلغريق وجود يجعل أن هو إليه يرمي كان الذي غرضه أن وذلك فيها، وقع التي
عىل ثقيًال حمًال كان وجودهم أن يشعر كان إذ املرصيني، قبل من محس غري املرصية
كانوا تجارهم أن وبخاصة اإلغريق، شعور جرح يريد ال نفسه الوقت يف وكان كواهلهم،
اإلغريق تجارة كانت أخرى جهة ومن األخرية، سنة املائة خالل يف تجارتهم وسعوا قد
مكروهة كانت التجارية منافساتهم أن من الرغم عىل هذا املرصية؛ للدولة ومربحة هامة
مرصي فرد كل نفس يف يبعث كان مرص يف أجانب وجود مجرد وأن املرصيني، لدى
كانت البالد، إسعاد عن أمسيس عزم يثِن لم ذلك كل أن عىل االنسجام. وعدم الكره أشد
للمرصيني إرضاء ولكنه مرص، يف لإلغريق الحرة التجارة تشجيع هي خطاها خطوة أول
اللتني و«سايس» «منف» من كل كل يف وبخاصة البالد، أنحاء كل من مستودعاتهم أزال
عىل الواقعة نقراش مدينة منحهم ذلك مقابل ويف البالد، يف الرئيستني العاصمتني تدعيان
بعد فيما أصبحت وقد املتوسط، األبيض البحر عىل وقتئذ مكان أحسن يف الكانوبي الفرع
السادس القرن بداية منذ كمستعمرة أسست وقد املتمدين. العالم يف عظيمة شهرة ذات
األرايض عىل إغريقية مدينة تعترب وكانت عظيمة، برسعة النمو يف أخذت ولكنها تقريبًا،
أخرى جهة أي يف تجارته بسفن يرسو أن إغريقي تاجر أي عىل بذلك حرم وقد املرصية،3

أن «هردوت» أكد وقد ،(Herod. II, 178-9 (راجع: بالبحث الكثريون املؤسسة هذه موضوع تناول 3

قاله ما وهاك الفرعون. هذا عهد يف أسست قد إنها يقل: لم ولكنه لإلغريق، أمسيس منحها قد نقراش
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الريح معاكسة بسبب اضطراًرا؛ آخر مكان يف رست قد سفينة أن حدث وإذا البالد، من
اتخذه الذي اإلجراء هذا سهل وقد «نقراش». إىل سفن بوساطة تحمل كانت تجارته فإن
النقط ومن هذا اإلغريقية. السلع عىل الرضائب ودفع الواردات، الحكومة مراقبة «أحمس»

عن وفضًال متنوعني، إغريق عىل أخرى إنعامات أنعم لإلغريق متحيًزا أمسيس كان «وملا الصدد: هذا يف
السكنى يريدوا لم الذين أولئك أما ليسكنوها. مرص عىل وفدوا الذين أولئك نقراش مدينة أعطى ذلك
لآللهة مذابح فيها يقيموا أن يمكنهم أماكن منحهم فقد البحر بطريق االتجار يريدون كانوا ولكن فيها،
Petrie, Naukaratis I, (1884-5) P. 4 ff.; (راجع «برتي» األثري «نقراش» عن تحدث وقد إلخ.» …

.(comp. Gardiner, Naukratis II, (1885-1886) P. 10 ff
عن «اسرتابون» الجغرايف كتاب يف جاء ما استخدام مع هذا تقريره نهاية يف يقول أن أراد وقد
النصف يف حدث قد كان نقراش مدينة تأسيس إن :(Strabo XVII, 1, 18 (801) (راجع املدينة هذه
Rhein. Mus. 42 (1887), (راجع هرشفيلد الرأي هذا يعارض ولكن السابع، القرن منتصف أو األول

.(P. 209–211, Comp. 44 (1889), P. 461–7
وكانت إغريقية، مدينة لتكون ٥٧٠ق.م عام بعد أسست قد نقراش مدينة كانت رأيه حسب وعىل
Ed. Meyer, (راجع «أدوردمري» الرأي هذا يف تبعه وقد مرصية. مؤسسة هردوت يقول كما ذلك قبل
Gesch. Ag. P. 385 anm I, comp. P. 362 anm. 1; & G. D. A. II (1893), P. 673–7, § 417 A=III,

.(2, P. 623, Anm. 1
H. Prinz, Funde Aus Naukratis kilo Beiheft (راجع ثانية «برتي» رأي إىل «برنس» عاد وقد هذا

.(7 (1908) P. 1–6
E. R. Price, Pottery of Naukratis (Journal of Hellenic (راجع بريس رأيه عىل وافقه وكذلك
Studies 44) (1924) P. 180 ff; Comp. Kees. Naukratis in Pauly-Wissowa, Real Encyklopadie
der Klassischen Altertumswissenschaft, XVI, 2, (1935) P. 1945–1966, bis P. 1956–1959;

.(R. M. Cook, Amassis and the Greeks in Egypt. J. H. S. 57 (1937) P. 227
هذا كتبه ما أقرن بعد يظهر لم «بسنج» لألثري حديث مؤلف يف جديد من كله املوضوع بحث وقد
Bissing, Forschung zur Geschichte und Kulturellen Bedeutung der grieschen (راجع األثري

.(Kolonie Naukratis in Agypten, Forschungen und Fortschritte, 25 (1949, P. 1-2)
باسم جعران نفسها فيها وجدت والتي املدينة، هذه بتاريخ الخاصة الهامة الجعارين ومن هذا
الجعران أن والواقع «إبريز»، باسم وثالث الثاني» «بسمتيك باسم وآخر األول»، «بسمتيك الفرعون
لدينا وليس هذا وفاته. بعد عمل أنه عىل تدل إشارة عليه جاءت األول بسمتيك باسم وجد الذي الوحيد
نزاع وال الثاني. بسمتيك عهد قبل مرصية أو إغريقية مؤسسة وجود يحتم إغريقي أو مرصي أثر أي
املدينة لهذه ازدهار أول فإن ذلك ومع أمسيس، عهد يف يكن لم املؤسسة هذه إىل أتوا إغريق أول أن يف

لإلغريق. بالنسبة اتخذها التي لإلجراءات نتيجة كان عهده يف حدث

370



الساوي العهد يف املرصية املدنية

الرضائب أن من «كيس»، األستاذ زعمه ما الرضائب موضوع يف بحث إىل تحتاج التي
٣٨٠ق.م عام إىل تاريخها يرجع التي «نقراش» لوحة يف جاء ما حسب عىل تدفع كانت
«أحمس» عهد منذ املنتجات عىل ومثلها الواردات، عىل املائة يف عرشة يساوي ما وهو
Naukratis, R. E. XVI, 2 (1935), P. 1960—Die stele von 380, s. Anlage (راجع

.(10, Naukratis I, Nr. 2.
السياسة فإن االقتصاديات، حرية عىل وضعت التي القيود هذه كل من الرغم وعىل
أن الواقع إذ بقيمة؛ يقدر ال امتياًزا تعد اإلغريق مع «نقراش» يف «أحمس» اتبعها التي
ألهايل كان وقد برسعة. عظيمة شهرة ذا أصبح أن يلبث لم اإلغريقية املدينة هذه ثراء
السكان أن ذلك إىل يضاف «نقراش»؛ يف خاصة معابد و«أجنتا» و«ساموس» «ميلوس»
Kalzomenai و«كالزمينيا» و«فوسيا» Teos و«تيوس» ،Chios «خيوس» أهل من فيها
و«ميلوس»، Phaselis و«فاسبليس» و«هليكرناس» Knidos و«كنيدوس» و«رودس»

هيالنية. عامة معابد لهم كان
كريًما عمًال كانت «أحمس»، بها قام التي اإلجراءات أن اآلن مرص إغريق أحس وقد
«بسمتيك لهم أظهره الذي امليل من أكثر لإلغريق أحمس ميل أصبح وقد هذا لهم. بالنسبة
اتصاالت له كان فقد ذلك يف غرابة وال ذلك.4 عن األخبار حدثتنا كما قبل، من األول»

يف جاء ومما ،(Wiedemann Ag. Gesch P. 647–49 (راجع «فيدمان» األثري ذلك عن حدثنا وقد 4

إيطالية قديمة بلدة (وهي Elee إىل بلدة وفد قصة عن «هردوت» ذكره ما النظر ويلفت الصدد هذا
،Zenon «نون» الفيلسوف رأس مسقط وهي «األترسكي»، أو الترياني البحر يف هيليس نهر مصب عند
كان وعندما يقول: حيث الشهرية)، اإليلية املدرسة مقر كانت كما Perminide «برمنيد» والفيلسوف
أسسوا قد بأنهم مفتخرين «إيل» أهل من وفد وصل مرص عىل حاكًما هذا بسمتيك) (يقصد «بساميس»
أنه يعتقدون وكانوا العالم، كل يف والتفوق العدالة حيث من ممتازة أنظمة بوساطة األوملبية األلعاب
وعندما يفوقها. يشء أي تخرتع أن يمكنها ال إذ العالم، يف بلد أحكم لهم بالنسبة تعد لم مرص حتى
كانوا الذين هؤالء حضور امللك هذا طلب ذلك وعىل مجيئهم، من الغرض ذكروا مرص إىل وفدهم وصل
وهم «إيل» أهل إىل واستمعوا املرصيون معهم تقابل وقد أحكمهم، كانوا بأنهم املرصيني بني مشهورين
ليتساءلوا أتوا قد إنهم قالوا: يشء كل ذكروا أن وبعد األلعاب، لهذه بالنسبة عمله قرروا ما يقصون
سألوا مًعا تشاوروا أن وبعد فعلوه؟ مما عدالة أكثر يشء أي اخرتاع مقدورهم يف املرصيون كان إذا فيما
اإلغريق وكل إنهم فقالوا: األلعاب؟ هذه يف باالشرتاك لهم سمح قد وطنهم أهل كان إذا فيما «إيل» وفد
هذه بمثل بعملهم إنهم أجابوهم املرصيني ولكن باملباراة. لهم مسموًحا كان يريدون الذين اآلخرين
من مواطن محاباة ملنع طريقة يدبروا أن بذلك يمكنهم ال إذ العدالة، قواعد عن كلية حادوا قد القوانني
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5Solon «صولون» أمثال له معارصين كانوا الذين الشخصيات كبار بأعظم شخصية
ومع 9Pittakosوبتتاكوس 8Bias و«بياس» 7Kliobulosوكليوبولوس 6Thalesوتالس
عىل ليدل يكن لم اإلغريق من ومواطنوه «هردوت» فهمه كما أمسيس عمل فإن ذلك
من املرصيني تذمر بسبب منه، براءة يشء كل وقبل أوًال كان بل لإلغريق، الصداقة
عىل يدل سياسيٍّا عمًال نظرنا يف يزال ال هذا «أمسيس» عمل أن يف نزاع وال اإلغريق،

النظر. وبعد العبقرية
الفارسية، اإلمرباطورية من جزءًا أصبحت قد ٥٢٥ق.م عام مرصبعد كانت وملا هذا
نجم بدأ ثم ومن تتالىش، أخذت قد اإلغريق صالح يف كانت التي التحفظات هذه فإن
الرابحة تجارتها أخذت كما إغريقية، ثقافة ذات مدينة أنها ناحية من يأفل نقراش
قد مرص عن الفاريس الحكم زوال بعد املدينة هذه كانت إذا نعلم وال برسعة، تكسد
املدينة هذه أن رأينا وقد ال. أم أخرى كرة وازدهارها احتكارها، استعادة يف ثانية أخذت
يف «أبولو» معبد بناء إلعادة العام الهيالني االكتتاب يف ٣٦٠ق.م عام يف اشرتكت قد
Dittenberger, Sylloge, 13 P. 346 and P. 349; H. Prinz, Funde aus (راجع دلفي
Nautkratis, Klio Beiheft 7 (1908), P. 114-115. Comp. Homolle, Bulletin de

.(Correspondence Hellénique 20 (1896), P. 594, Note 2.

كانوا وإذا عادلة، قوانني سن ا حقٍّ يريدون كانوا إذا ولكنهم بأجنبي، رضر إلحاق عدم مع مواطنيهم
يسمحوا أال رشط عىل األجانب للطالب ألعاب بتأسيس ينصحونهم فإنهم الغرض، لهذا مرص إىل أتوا قد

«إيل». ألهل املرصيون أبداه الذي االقرتاح كان وهكذا فيها، يشرتكوا بأن «إيل» ألهل
الروح رفع الذي وهو (٦٤٠–٥٥٨ق.م) اإلغريق بالد يف الحكماء سبعة وأحد أتيني مرشوع وهو 5

دستوًرا بمنحها «أثينا» يف االنسجام وأعاد الفقراء، املواطنني أعباء من وخفف األثيني، الشعب يف املعنوية
منح مع هذا الثروة. حسب عىل بل الوالدة، حسب ألعىل مؤسسة طوائف إىل املواطنني وقسم ديمقراطيٍّا
الرفيع الشعر من يعد كان الذي شعره من قطعة محفوًظا يزال وال هذا املدينة. حكم يف جزءًا فرد كل

ا. جدٍّ
ومؤلف األيونية مؤسس وهو (٦٤٠–٥٤٨ق.م) Millet «ميلة» يف ولد أنه يحتمل إغريقي فيلسوف 6

وأشهرهم. السبعة الفالسفة أقدم وهو العالم، يف األول الدور لعب قد املاء إن القائل: املذهب
«صولون». وصديق اإلغريق بالد يف السبعة الفالسفة أو الحكماء أحد 7

العادلة. القضائية بأحكامه مشهوًرا وكان اإلغريق، بالد يف السبعة الحكماء أحد 8
املستبدين من خلصبالده الذي وهو ٦٥٠ق.م حوايل متلني يف ولد اإلغريق، بالد يف السبعة الحكماء أحد 9

الالزم.» من أكثر يشء «ال القائلة: الحكمة إليه تنسب الذي وهو سنني، عرش مدة وحكمها

372
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هذه عىل املربم القضاء فيه كان ٣٣١ق.م عام يف اإلسكندرية تأسيس أن غري
أن يف نزاع وال الزمان. من قرنني سقوطها قبل قائمة ظلت وقد العظيمة، املستعمرة
أكرب من تُعد نتيجة كان وهذا االحتكاري، مركزها إىل يرجع كان «نقراش» ازدهار سبب
يمكن ال الساوي البيت لفراعنة املساعدون اإلغريق كان فقد التاريخ، حوادث وأغرب
يمقتونهم بالدهم أنحاء جميع يف املرصيون كان نفسه الوقت ويف خدماتهم، عن االستغناء

وسيلة. بكل بالدهم من إخراجهم عىل ويعملون شديًدا، مقتًا
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تقل ال بدرجة الساوي العهد يف املرصي الشعب حياة يف ا هامٍّ دوًرا الدين رجال لعب
من وغريهم واإلغريق، املشوش من وأجنادهم الجيش رجال لعبه الذي الدور عن أهميتها
الحقبة تلك يف الكهنة أن والواقع آنئذ. املرصي الجيش منها يتألف كان التي الطوائف
الحديثة، الدولة عهد يف بها يتمتعون كانوا التي تلك تضارع قوة لهم كانت الزمن من
يف اإللهية طيبة دولة عن الحديث تناولنا وقد طيبة، يف العظام آمون كهنة وبخاصة
الرضا، إىل تدعو بصورة الدولة هذه عليه كانت ما نعلم أننا يف شك وال املكان، هذا غري
تنطوي كانت وما عليها، قامت مظاهر أحسن عن املختارة اآلراء البداية منذ هنا وسنضع

املدى. بعيدة ومقاصد آراء من عليه
الواحدة األرسة منذ طيبة يف قامت التي آمون اإلله مملكة أن عىل األحوال وتدل
نهاية قبل فعًال كانت أنها نعلم إذ بذاتها، قائمة سياسية هيئة قط تكن لم والعرشين
أرسة إىل ملوكها ينسب التي والعرشين، الواحدة لألرسة تابعة امليالد قبل الثانية األلف
عرش األول» «شيشنق املشوش أمري توىل وعندما ١٠٨٥–٩٥٠ق.م) حوايل (من «تانيس»
بتعيني السياسية الوجهة من اإللهية اململكة هذه كيان عىل قىض ٩٥٠ق.م عام مرص
مرعية، ملحوظة الدينية األرسة هذه مكانة ظلت ا حقٍّ أرسته. من «طيبة» يف األكرب الكاهن
وال قبل. من به تتمتع كانت الذي نفوذها من األعظم الجزء ذلك مع خرست قد أنها غري
مملكة بوصفها آمون مملكة يهاجموا لم أرسته من وأخالقه األول» «شيشنق أن يف نزاع



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

من قلنا كما ذلك وكان السيايس، نفوذها من التقليل كان فعلوه ما كل إن بل دينية،
الوظيفة هذه ظلت وقد آلمون؛ األول الكاهن منصب يف أرستهم أعضاء نصبوا أنهم قبل
طيبة يف الحربية املشوش رئيس وظيفة كانت كما وراثية، املتأخر العهد يف النفوذ الواسعة

ونفوذهم. اللوبيني الفراعنة سلطان تحت — القطر جهات سائر يف وكذلك —
والتي نفسه، آمون اإلله يديرها كان التي الحكومة أي اإللهية؛ الحكومة فكرة أن غري
يقترص لم إذ البالد، يف عنيفة هزة أحدثت قد «نباتا» من الكوشيون الفراعنة معه حملها
العملية الفكرة إىل ذلك تخطت بل وحسب، البحتة النظرية الدينية الفكرة عىل مداها
عونًا وكانوا شيشنق، أجداد من كانوا هؤالء كوش فراعنة أن ا جدٍّ املحتمل ومن السياسية،
اإلله إرادة لنرش صالحة وسيلة أنهم يعتقدون كانوا فقد طيبة؛ يف العظام للكهنة وسنًدا
بكل نفوذه ونرش نظرهم يف سيطرته من بد ال وكان األعظم، إلههم يعد كان الذي آمون
ذلك يف إنهم قلنا: إذا مبالغني ولسنا الوصف، حد يفوق ملذهبه تعصبهم كان وقد وسيلة؛
سياسة من كان أنه عىل الحديثة؛ عهودنا يف كبري حد إىل الوهابني طائفة يشبهون كانوا
ويعظمونهم، يحرتمونهم كانوا بل اآلخرين، املرصيني اآللهة من الحط عدم امللوك هؤالء

«آمون». العظيم إللههم أتباًعا بوصفهم القربان لهم ويقدمون
يف واملغاالة آمون بديانة الكوشيني امللوك هؤالء تمسك أن هنا مالحظته تجدر ومما
جعلوا أن إىل الكوشية اململكة عهد من األخري القرن نهاية يف كهنتهم قادت قد نرشها،
األمر لهم يصدر الذي هو كان كما امللوك، تعيني يف يفصل كان الذي هو «آمون» وحي
العادة هي عاداتهم يف ما أغرب إن ديدور: ذلك يف ويقول املوت.1 إىل وبالذهاب امللك، بعزل
يرصفون الذين «مروى» كهنة أن وذلك ملكهم، موت بمناسبة عليها يحصل كان التي
كانوا إذ طائفة، وأقوى أعظم هم الرشف تكسبهم التي والشعائر آلهتهم عبادة يف وقتهم
إن يقولون: ألنهم وذلك الفكرة؛ هذه لهم تعنُّ عندما باملوت يأمره مللكهم رسوًال يرسلون
من فرد قبل من املخلدين أمر يهملوا أال عليهم لزاًما وكان ذلك. عن لهم كشفوا قد اآللهة

.(Diod, III, 6, t. 3 (راجع البرش

Agatharchides (E. Schwartz, Diodoros, R. E. V. I, 1903, P. 673); Diodor. III, 6 t. 3; راجع: 1

.Comp. Stele der Konigswahl Urk. III, P. 81–100 etc.
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كما باستمرار، حسنة فكرة الورع التقي الكويش عن املرصي الكاهن حفظ وقد هذا
Diod. (راجع الصقيل ديدور وكذلك ،(Herod. II, 137, 139 (راجع هردوت بذلك حدثنا

واضحة. بصورة اآلراء هذه لنا نقال فقد ،(III, 2, 2 & III, 5
أمتن وصاحبة وأبسط، أقدم تعد «طيبة» صاحب آلمون اإللهية الحكومة أن والواقع
األحاسيس عن وكذلك عنها، التعبري حسن وجدت وقد التاريخ، عرفها إلهية لحكومة إجراء
آلراء مجال هنا يكن ولم بتطبيقها. يقومون املتأخر العرص هذا كهنة كان التي العاملية
األوضاع كانت ا حقٍّ وحدها. الديانة تحددها الدولة حياة كانت وكذلك خاصة، سياسية
املتعصبني، الكوشيني تأثري تحت األمر بادئ يف نشأت قد اإللهية آمون لحكومة املتطرفة
يف األساسية الفكرة أن يف نزاع وال هو. يريد ما حسب عىل إليها ينظر كان املرصي أن غري
فضًال كانت بل وحدهم، الكوشيني فكر وليدة تكن ولم مرصية، غري تكن لم الديانة هذه

طيبة. عىل قارصة مرص يف الفاصلة الهامة األمور وهذه ذلك عن
Der Gotter- (راجع اآللهة يف االعتقادات عن كتابه يف «كيس» األستاذ أظهر وقد
آمون كهنة بها يتمسك كان التي األفكار أن (glauben in Altenagypten P. 339–401
ولكنه مرص، عىل الكوشية السيادة منذ أوًال يبتدئ مصدرها كان الفرتة تلك يف مرص يف
اإللهية، اململكة عن اإلغريق الكتاب أوردها التي املثالية الصورة أن ينكر أخرى جهة من
وعىل محضة، كوشية كانت إنها بل البحري، الوجه من تأِت لم آمون يحكمها كان التي
الحكومة. لهذه املتطرفة الصورة وبني الفكرة هذه بني يفصل أن اإلنسان عىل يجب ذلك
السيادة فكرة «ديدور» عنه نقل الذي هو األبدري» «هكاتة أن «كيس» األستاذ ويرى

املرصيني. الكهنة طريق عن تأِت ولم «نباتا»، من أتت قد أنها للكهنة املثالية
األبدري» «هكاتة فيه كتب الذي الظرف تجاهل قد «كيس» أن هنا نذكر أن لنا ويطيب
أجله يمتد ولم األول»، «بطليموس امللك عهد يف عاش قد هذا «هكاتة» أن الواقع إذ رأيه؛
F. Jakoby, Real-Encyk. der Klassischen (راجع الثاني» «بطليموس عهد حتى
لم وقت يف وذلك ،(Altertumwissenschaft VII, 2, 1912, P. 2751, Hekataios 4
(Diod «ديدور» أن كذلك ونجد هذا الكوشيني. عن شيئًا فيه يعرفون يكادون اإلغريق يكن
(E. Schwartz, «هكاتة» مؤلفات من مرص عن معلوماته معظم استقى الذي 1, 37, 5)
عرفها صحيحة معلومات أول أن عىل برهن قد R. E. V, 1903 P. 670, Diodoros 37)
التي والبيانات الثاني. بطليموس حكم من األول الجزء يف كانت كوش، بالد عن اإلغريق
٦٥٠ق.م بني ما املدة يف كوش وبالد مرص بني العالقات عن نعرفه ملا بالنسبة أوردها
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أن ذلك عن فضًال بالغة أهمية له ومما تماًما. مقبولة امليالد قبل الثالث القرن بداية حتى
الوجه رأسه ومسقط الكهنة طبقة من وهو الديموطيقية، الحوليات لواضع األعىل املثل
هذه مثل ذيوع أن عىل يربهن وهذا القانون». هذا يهمل ال الذي «الحاكم كان البحري
عبادة مقر طيبة عىل يقترص ال كان املتأخر العرص يف املرصيني الكهنة بوساطة األفكار

آمون.
بصورة تطبيقها بإمكان سمحت قد وقتئذ البالد يف األحوال فإن حال أية وعىل
إىل نصل أن يمكننا ما وكثريًا ديني. تعصب من الكوشيون الحكام به اتصف ملا متطرفة
وذلك اإللهية، مرص حكومة عن املتأخر العهد كهنة لنا مثلها التي املثالية، الصورة هذه
التي الديموطيقية، الحوليات من مبارشة بطريقة إلينا وصل مما أو اإلغريق لنا نقله مما
يف جاءت التي البيانات من وذلك امليالد، قبل الثالث القرن يف البحري الوجه يف ألفت
(Ed. Meyer, G. D. أدوردمري املؤرخ أظهر وقد األبدري»؛ و«هكاتة «أفالطون» كتابات
عن نقل بل اإلغريق، تأليف من يكن لم املؤلفان هذان ذكره ما أن (A. II, 2, P. 42–45
يحكم أن مرصي ملك ألي ينبغي ال الصدد: هذا يف «أفالطون» ويقول بحتة. مرصية آراء
فإنه بالقوة، ذلك يف نجح قد أخرى طائفة من واحًدا أن حدث إذا ولكن كهنته، بدون
.(Politikos, 290 d, e. (راجع بالتضحية الطائفة هذه يف يدخل أن ذلك بعد عليه يجب
(راجع املرصية اإللهية اململكة عن موجزة صورة األبدري» «هكاتة لنا قدم وقد
التي املرصيني امللوك حياة أوًال كانت ثم ومن يقول: ملا فاستمع ،(Diodoros I, 70-71
فيفعلون أرستقراطي بسلطان يتمتعون الذين الناساآلخرين، حياة مثل ليست يعيشونها
أعمالهم كل كانت بل يفعلون، عما يحاسبوا أن دون تماًما فيه يرغبون ما األمور كل يف
وحسب، اإلدارية أعمالهم عىل قاًرصا ذلك يكن ولم قوانني، يف وضعت تعاليم حسب مرتبة
بالطعام وكذلك ليوم، يوم من وقتهم فيها يرصفون التي بالسبل الخاصة األعمال كذلك بل
خادًما يعترب منهم واحد يكن فلم مثًال، خدمهم بمسألة يتعلق فيما أما يأكلونه. الذي
أعظم أوالد من كلهم كانوا بل البيت، يف هكذا ولدوا أو بالرشاء، عليهم حصل كالذين
من كانوا كما سنة، والعرشين الواحدة يتجاوز منهم الواحد عمر وكان شهرة، الكهنة
للعناية الناس أرشف عىل امللك يستحوذ أن ألجل وهذا تعلًما؛ املواطنني أقرانهم أحسن
كان حاكم أي ألن وذلك خسيسة؛ أعماًال يزاول ال وبذلك وليًال، نهاًرا ولريافقوه بشخصه؛
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وكانت شهواته. يخدمون الذين هؤالء حوله كان إذا إال الرش طريق عىل قدًما يسري ال
لزاًما كان معينة ساعات ويف برنامج. حسب عىل وضعت قد والليل النهار من كل ساعات
الصباح يف فمثًال يشء، أحسن أنه يعتقد كان وما القانون، سنه ما يفعل أن امللك عىل
النواحي، كل من أرسلت التي الرسائل أوًال يتسلم أن عليه كان النوم من استيقاظه بمجرد
بعناية، عمل كل ويتمم اإلدارية األعمال كل ينهي أن عىل قادًرا يكون أن ذلك والغرضمن
قد يكون أن بعد ثم مملكته، أنحاء كل يف يعمل يشء كل عن بدقة أخرب قد يكون وبذلك
أن عليه كان امللك) شارة (أي: وظيفته بشارة وتحىل الفاخرة، املالبس وارتدى استحم

لآللهة. قربانًا يضحي
بجوار األكرب الكاهن يقف أن العادة كانت املذبح إىل تحرض الضحايا كانت وعندما
األشياء وكل والصحة امللك ليمنح عاٍل بصوت ويصلون الشعب، عامة به وتحيط امللك،
علنًا يعرتف كان وكذلك رعاياه، نحو العدالة عىل يحافظ كان إذا هذا األخرى، الطيبة
اآللهة نحو بتقوى يترصف كان إنه يقول: الكاهن فكان امللك، بها يتحىل فضيلة بكل
وصادًقا وكريًما وعادًال لنفسه ضابًطا كان ألنه وذلك الناس؛ نحو الشفقة وبمنتهى
الجرائم عاقب وأنه نفسه، يف رغبة كل عىل مسيطًرا كان وباالختصار بأمالكه؛ وجواًدا
إليه. إحسانهم من أكثر بالجميل اعرتاًفا إليه للمحسنني وقدم تستحق، مما شدة بأقل

األشياء، عىل بلعنة صالته ينهي كان النغمة بنفس بكثري ذلك من أكثر يتلو أن وبعد
العواقب كل تقع أن وسائًال لها، بالنسبة لوم كل من امللك معفيًا خطأ ارتكبت التي
امللك لريشد ذلك كل يفعل وكان آثمة. أشياء وعلموه خدموه الذين عىل والعقاب السيئة
سلوك عىل ليعوده أخرى جهة ومن جهة، من رضية عيشة ويعيش اآللهة، مخافة إىل
معني أحسن تكون والتي اللطيفة، املدائح بوساطة بل بالتحذيرات ال مستقيم، رصاط

الفضيلة. عىل
حسن، الفأل أن ووجد عجل أحشاء من العيافة أدى قد امللك يكون عندما ذلك وبعد
ليتأمل وذلك رجالهم، أشهر وأعمال التهذيبية النصائح بعض يقرأ املقدس الكاتب كان
اإلدارة نحو يتجه ثم العامة، املبادئ أميز عقله يف العليا القيادة عىل يقبض كان الذي
والنطق املجالس لعقد ال معني وقت هناك كان ألنه وذلك الشتى؛ للوظائف وضعت التي
وباالختصار زوجه، مع وبالنوم وباالستحمام بالنزهة للقيام كذلك بل وحسب، باألحكام

حياته. أعمال من عمل بكل للقيام
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البقر لحم إال لحًما يأكل يكن فلم خفيًفا، طعاًما يتناولوا أن امللوك عادة كانت وقد
من أكثر مكتظني يجعلهم أن عن يقرص النبيذ من معينًا مقداًرا إال يرشب وال والبط،
ليبدو حتى التقشف، من بدرجة يطلب الطعام كان عام وبوجه سكر. حالة يف أو الالزم
فقطصحتهم، ذلك يف مراعني األطباء أمهر بوساطة بل مرشع، بوساطة ال عني قد كان أنه
النظر يلفت مما أنه غري اليومي، طعامه زمام كل يده يف يكن لم امللك أن غريبًا يظهر وقد
أي يتمموا أو قضائي قرار أي يعطوا أن لهم مسموًحا يكن لم امللوك أن هو ذلك من أكثر
ألي أو غضب، حالة يف وهم أو نفسهم يف لحقد شخص أي يعاقبوا أو عشواء، خبط عمل
باتباع وذلك جريمة، لكل بالنسبة املوضوعة القوانني حسب عىل فقط بل عادل، غري سبب
يف ضغينة يحملون ال أو الغضب عن بعيدين داموا ما األمور، هذه يف العادة تمليه ما
أسعد طريق يف بالسري متمسكني بأنهم يظهرون فعًال كانوا العكس عىل فإنهم نفوسهم،
وبشهواتهم روية دون بسريهم اآلخرين الناس كل أن يعتقدون كانوا ألنهم وذلك حياة؛
األوقات من كثري ويف واألخطار، األرضار عليهم تجلب كثرية أعماًال يرتبكون كانوا الطبعية
دنيئة، بأعمال يقومون كانوا جريمة ارتكاب شفا عىل أنهم يدركون الذين بعض أن نجد
أخرى جهة من أنهم حني يف أخرى، عاطفة أية أو الكره أو الحب عليهم يتغلب عندما
بوساطة جميًعا غريها دون ألنفسهم انتخبوها حياه طريقة من اكتسبوه ما بفضل —
الطريقة هذه مثل يتبع امللك كان وملا األخطاء. أقل يف يسقطون كانوا — الناس احرتام
حتى تفوق كانت حكامه نحو نية حسن يظهر كان الشعب فإن رعاياه، معاملة يف الحقة
بسالمة اهتماًما أقل مرص سكان كل بل الكهنة طائفة تكن لم ألنه وذلك ألقاربهم؛ حبهم

عزيز. متاع من لديهم ما وكل وأطفالهم، أزواجهم بسالمة اهتمامهم عن ملوكهم
الحكم، يف نعرفهم الذين امللوك أمضاه الذي الوقت معظم خالل يف فإنه ذلك وعىل
ما سعيدة حياة بأرغد يتمتعون واستمروا منظم، مدني حكم عىل حافظوا قد أنهم نجد
أكثر شعوبًا فتحوا فإنهم ذلك من وأكثر متبًعا، كان وصفناه الذي القوانني نظام دام
أن يمكن ال التي واملباني باآلثار أراضيهم وزينوا آخر، شعب أي من أعظم ثروة وجمعوا

نوع. كل من غالية بهبات مدنهم زينوا وكذلك تضارع،
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بني محبوبني أصبحوا قد بإخالص القانون نصوص باتباعهم امللوك أن فالواقع
الحوليات واضع يقول ذلك ويف العالم، يف سلطان صاحب أي من أكثر رعاياهم

القانون.» عن يحيد لن فإنه سيأتي الذي بالحاكم «افرح الديموطيقية:
إىل البالد فيها آلت التي الفرتة تلك يف يرغبون كانوا الكهنة طبقة أن نجد ثم ومن
كانوا وإن الكوشيني أن عىل القديمة. املرصية التقاليد كنوز عىل يحافظوا أن التدهور
لم فإنهم أجانب، حكاًما بوصفهم املرصي التاريخ من الفرتة هذه يف مرص يف يقطنون
يشعرون يكونوا لم أنهم كما أجانب، السبب لهذا يعدون املرصيني الكهنة نظر يف يكونوا
عىل كانت بل سياسية، أصولها يف وطنيتهم تكن لم إذ العداء، من بيشء جهتهم من
يعدون كانوا الحقيقيني األجانب ألن وذلك دينية؛ سحرية وشعوره حاملها فكرة حسب
هردوت يف جاء ما (راجع أيًضا. الغنم ورعاة ورعاتها الخنازير مثل أنجاًسا نظرهم يف
كذلك ونعلم هذا 3(٣٤ سطر ٤٦ اإلصحاح التكوين سفر 2(Herod. II, 47,) التوراة ويف
تقديم أرادوا الذين الدلتا، مقاطعات حكام لبعض يسمح لم الكويش «بيعنخي» امللك أن
أَكَلِة من أنجاًسا كانوا ألنهم بيته؛ يف عليه بالدخول لحكمه، والخضوع الطاعة فروض
كانوا الذين من باملرصيني يختلطون كانوا األجانب من متزايًدا عدًدا أن ونجد هذا السمك.
كبريًا جزءًا «هردوت» منها لنا ذكر التي املرصية، الشعائر تعاليم يحفظون األمر بادئ يف

عليه فإن بمالبسه، حتى مروره أثناء إنسان ملسه إذا ذلك وعىل نجًسا، حيوانًا الخنزير املرصي عد 2

مواطنون أنهم من الرغم عىل الخنازير رعاة فإن أخرى جهة ومن فيه، ويغطس النهر إىل يذهب أن
كما معابدهم، من معبد أي يدخل أن له يسمح ال الذين الناس، من الوحيد الصنف هم كانوا مرصيون
الخنازير رعاة كان بل منهم، زوجة لنفسه يأخذ أو منهم لواحد ابنته يزوج أن رجل أي عىل محرم أنه
آلهتهم من ألي خنزير تضحية الصواب من ليس أنه املرصي يظن كان ذلك وعىل بينهم، فيما يتزوجون

إلخ. …
جاسان؛ أرض يف تسكنوا لكي جميًعا؛ وآباؤنا نحن اآلن إىل صبانا منذ مواٍش أهل عبيدك تقولوا: أن 3

للمرصيني. رجس غنم راعي كل ألن
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ذلك فمن املعادي، الشعور بنفس يعاملهم املرصي وكان هذا 4،(Herod. II, 37 (راجع
5.(٣٢ سطر ٤٣ اإلصحاح التكوين سفر (راجع التوراة يف جاء ما

أخذ قد ت التزمُّ أن املتأخر البالد تاريخ من الفرتة هذه يف النظر يسرتعي ومما
قد بالقوة البالد يف أدخلوا الذين األجانب اآللهة أن نجد إذ مستمرة، شديدة بصورة يظهر
عبادته ترجع الذي «ست»، القديم املرصي اإلله أن نجد ذلك عن فضًال بل جملة، اختفوا
Ed. Meyer, (راجع اآللهة طائفة من اسمه وحذف مجرًما، إلها عد قد العصور ألقدم
Gesch. Ag. P. 372, Erman, Die Religion der Agypter. P. 317-18; H. Kees,

.(Der Gotterglauben im alten Agypten. P. 410–14
كان بل وحسب، «أوزير» اإلله أخيه قاتل كان «ست» ألن يكن لم الحذف هذا أن عىل

األجنبية. اآللهة من يعد كان ألنه يشء؛ كل قبل
إىل الكويش قبله ومن املرصي عاد قد الثقافية امليادين يف أنه نجد أخرى جهة ومن
أن والواقع والوسطى. القديمة الدولتني عهد يف سائدة كانت التي القديمة، التقاليد إحياء

عىل يحافظون وكانوا اآللهة، لعبادة فائقة بدرجة انتباًها الناس أكثر العالم، كل بني من املرصيون كان 4

العادة هذه أن عىل يوم، كل يجلونها أصفر نحاس من كئوس من يرشبون وكانوا التالية، الشعائر مراعاة
مالبس يلبسون وكانوا يمارسها، الكل كان بل آخرين، عند ومهملة الناس، بعض عند متبعة تكن لم
إذ النظافة أجل من يختنون وكانوا ا، خاصٍّ اهتماًما بذلك يهتمون وكانوا جديد، من دائًما تغسل كتان
كل يحلقون الكهنة وكان املنظر، حسني يكونوا وأن نظيفني، يكونوا أن لهم األفضل أن يظنون كانوا
خدمة يف مشتغلني يكونون عندما عليهم، وساخة أية أو قملة توجد ال حتى أيام ثالثة كل جسمهم
لهم مسموًحا يكن ولم جيبل، ببلوص= من وأحذية الكتان من مالبس إال يلبسون ال الكهنة وكان اآللهة،
ومرتني يوم كل مرتني البارد باملاء يغتسلون وكانوا أخرى، أحذية أية أو أخرى مالبس أية يلبسوا أن
ليست بميزات يتمتعون كانوا أخرى جهة ومن الشعائر، من عدًدا يقيمون كانوا وباالختصار ليلة، كل
لهم يطهى كان بل الخاص، متاعهم من يشء أي يرصفون أو يستهلكون يكونوا لم ألنهم وذلك بالقليلة؛
يعطون كانوا كما يوميٍّا، منهم لكل واإلوز البقر لحم من كبري بمقدار لهم يسمح وكان املقدس، الطعام

السمك. بأكل لهم مرصًحا يكن لم أنه غري العنب، نبيذ
كان ما يأكلون ال كانوا أنهم عن فضًال هذا بالدهم، يف قط الفول يزرعون ال املرصيون وكان هذا
رؤية يمقتون الواقع يف الكهنة وكان طهيه. عند يأكلونه ال كانوا أنهم كما منه، هناك ينمو أن يتفق
كان كهنة عدة بوساطة بل بواحد، تَُؤدَّى ال إله كل خدمة وكانت نجسة. يعدونها كانوا إذ الحبوب، هذه

ابنه. محله يحل كان منهم واحد يموت كان وعندما أكرب، كاهنًا يعد واحد بينهم
يأكلوا أن يقدرون ال املرصيني ألن وحدهم؛ عنده اآلكلني وللمرصيني وحدهم ولهم وحده له فقدموا 5

املرصيني. عند رجس ألنه العربانيني؛ مع طعاًما
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الزاهر املجد إعادة منها الغرض كان الكويش، العهد يف بدأت التي الجديدة النهضة هذه
بدأت الكويش العهد فمنذ نظره؛ يف تتمثل كانت كما ثانية الحياة إىل الغابرة األزمان لهذه
Scharff, Handbuch der Archeologie I, P. (راجع القديمة الفنون إحياء إىل العودة
أقدم يف عليه كانت كما وتقليدها، القديمة املرصية اللغة ونقوش اللغة وكذلك ،(612 ff

نماذجها.
العتيقة األلقاب وكذلك القديمة، واألدبية الدينية الصيغ تعلم يف القوم أخذ وقد هذا
عبادة شجعت ذلك وبجانب أحيانًا، موضعها غري يف حتى واستعمالها برمتها ونقلها
أنه النظر يلفت ومما القديمة؛ الدولة عهد يف بارزة بأدوار قاموا الذين العظام الحكام
مخلفاتها كانت التي عرشة، الثامنة األرسة أوائل باستثناء اإلنسان يجد كان ذلك بجانب
كانت الذي الحديثة الدولة عهد أن الثقافة، نواحي شتى يف به معرتًفا نموذًجا تُعد الفنية
مع متبادل اتصال عىل والوسطى القديمة الدولتني عهد يف عليه كانت ملا مرصمخالفة فيه
بصدده. نحن الذي النهضة عرص حساب يف وفنونها ثقافتها تدخل ولم األجنبية، البالد
الحديثة، الدولة عاشتها التي السنة ألف تطورات تجاهل النهضة تلك رجال بذلك أراد وقد
غزوة قبل وفنون علوم من البالد يف سائًدا كان ما نهضتهم نماذج بداية يجعلوا أن عىل
البالد هذه بأهل القوي اتصالهم بسبب مرص؛ عىل البعيدة ونتائجها ملرص الهكسوس
كان السنني مئات ببضع هذا النهضة عهد قبل أنه عىل نظرهم. يف النجسني األجنبية

طويلة. ملدة للثقافة الالمع املثل أصبح قد الثاني «رعمسيس»
إذ وحدهم، الكهنة وحي من أصلها يف تكن لم جميًعا اآلراء هذه كل أن يف نزاع وال
يف روحانيني مجموعهم يف كانوا كذلك املرصيني سائر أن نفسها العامة الحياة يف نجد
األزمان تلك يف نفوسهم يف عقائدها وتتغلغل الدينية، النزعة عليهم وتتغلب املتأخر، العهد
معروًفا كان ما ذلك فمن الشعب، عامة عند وبخاصة كثرية، ذلك عىل واألمثلة املتأخرة.
قيام إىل يدعو كان مما شديد ديني تعصب من الروماني العهد يف مرص يف الفالحني عن
اعتناقها، عىل نشئوا التي الدينية، بعقائدهم متعلقة مسائل أجل من أخرى عىل مقاطعة
cassius. Dio. 42. 34. 2. (راجع الرءوس أجلها من وتشج الدماء بسببها تراق فكانت

.(Plutarch. De Iside et Osiride. 72. Comp. Juvenal. Sat. XV. 33/38.
تلك يف الشعب عىل وحده الروحي الكاهن سلطان أن إىل هنا النظر نلفت أن بد وال
وما املعابد، أن املحضة املادية الوجهة من كذلك نجد ولكن تقريبًا، له حد ال كان الفرتة،
من ذلك وغري ثمينة ومعادن وحيوان ورجال عقار من ضخمة ممتلكات من لها كان

الروحية. السلطة بجانب بها يستهان ال قوة تمثل الدنيا، عرض
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الخضوع مضطرين الساوية األرسة ملوك من وأخالفه األول» «بسمتيك امللك كان وقد
فنجد العليا، املثل الكهنة رأي يف تعترب ولكنها سياستهم، مع تتناىف كانت التي لإلجراءات
الدول مع االقتصادية سياساتهم يف ومصافاة ود عالقات عىل كانوا مثًال «سايس» ملوك أن
املبغضني األجانب يجلبون كانوا مرصوقتئذ، فراعنة أن ذلك إىل يضاف األجنبية؛ العظمى
يكن لم ذلك أن والواقع جملة. يمقتهم كان الشعب أن من الرغم عىل البالد إىل بأنفسهم
الكهنة أن غري تقتيضذلك، كانت السياسية األحوال ألن بل مرص؛ فراعنة جانب من عناًدا
هذه مرامي يفهموا أن مقدورهم يف يكن لم أجنبي هو ما وكل األجانب، عىل املتعصبني
كيانها وحفظ البالد، لصون اتباعها من بد ال كان التي منها الحربية وبخاصة السياسة،
التزام إىل األحيان معظم يف مضطرين الساويون امللوك كان وقد الخارجي. للعالم بالنسبة
بوجه الشعب يؤازرهم الذين الكهنة يهدده الذي مركزهم عىل محافظة والصرب الصمت

عام.
الكهنة، رىض الكتساب وسعهم يف ما كل الفرتة تلك يف الفراعنة عمل ذلك أجل ومن
الكهنة طلبات فكانت البالد؛ كيان لحفظ منها بد ال كان التي إجراءاتهم يف لهم ومؤازرتهم
تنفيذها يف يكن لم عندما تعضد أوامرهم كل كانت كما تامة، عناية موضع ذلك أجل من
جانب من معارضة مثًال هناك يكن فلم خطًرا، لها يسبب أو الدولة، كيان يمس يشء
القديمة املرصية الكتابة حيث من القديمة، األوضاع وإحياء تقليد إىل الرجوع يف الحكومة
مثل أن والواقع جديد. من وإحياؤها العتيقة باأللقاب والتحيل الرفيعة، الفنية واألعمال
مبارشة. فائدة لها ليس ظواهر إال تعد ال الحكومة من تطلب كانت التي الطلبات هذه

معابد، من أقاموه ما هو الساويني امللوك سياسة يف لنا تمثل محس عمل أول أن عىل
عني، بعد أثًرا أصبحت التي أسالفهم مباني من تهدم فيما عدة إصالحات من نفذوه وما
هذه من يفوتنا وال القدامى، امللوك ومقابر أهرامات يف إصالحات من به قاموا ما وبخاصة
كانت التي طيبة يف اإللهية للحكومة بالنسبة األول «بسمتيك» به قام ما نذكر أن الناحية
أمري «منتومحات» واألمري كوش مع سيايس تفاهم من به قام ملا كان فقد تقريبًا، مستقلة
تقف كانت عويصة مسألة حل إىل أدى قد ذلك أن الواقع إذ املدى، بعيدة أهمية طيبة
آمون، مملكة حكومة عالية وسياسة حكمة من أوتي بما ضم فقد البالد، وحدة سبيل يف
أن دون ذلك تم وقد البحري، الوجه يف مملكته إىل «طيبة» إقليم يف تتمثل كانت التي
يف القول أسهبنا وقد الكهنة. حكومة أخرى بعبارة أو آمون حكومة استقالل عىل يعتدى

وسياسته. األول» «بسمتيك عن التحدث عند ذلك
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من «نيتوكريس» بلغت فعندما الصدد. هذا يف سياسته الفرعون أخالف اقتفى وقد
سنة ديسمرب ١٣ يف أي حكمه؛ من األوىل السنة يف الثاني» «بسمتيك بعث أرذله العمر
نيتوكريس؛ تبنتها التي وهي رع»، اب نفر «عنخنس املسماة بناته صغرى ٥٩٤ق.م
فعًال أرسلها وقد األخرية؛ موت بعد طيبة يف كربى وكاهنة اإلله، زوج منصب يف لتكون
سنة ديسمرب ١٥ يف «نيتوكريس» توفيت وملا املنصب. هذا لتويل استعداًدا طيبة إىل
من أخذت قد الساوي البيت أمريات إحدى أن نرى وبذلك الحكم، زمام تسلمت ٥٨٥
يعد كان الذي الثاني أحمس أن إىل ذلك إىل يضاف طيبة، يف روحية وظيفة أعىل جديد
رشعيته ليجعل تزوجها بأنه القول لدرجة ا جدٍّ سامية مكانة أنزلها قد للملك مغتصبًا
يف التي املصادر يف وليس أساسه، من مكذوب الزعم هذا أن والواقع مقبولة. مرص لحكم
Gauthier, L. R. كذلك (راجع قبل من ذلك عن تحدثنا وقد أبًدا. ذلك يثبت ما متناولنا
IV. P. 102 Note 2; Sander-Hansen, Die religiosen Texte Aus dem Sarg der

.(Anch-nes-neferib-Re, Kopenhagen 1937 P. 2.
اإلله زوج ومعه الفرعون، ظهر قد الكرنك بمعبد منظر يف أنه النظر يلفت ومما
زوج أو اإللهية املتعبدة هذه مكانة عىل يدل مما لجنب، جنبًا واحد بحجم آمون
من تزوج قد الثاني» «أحمس إن القول: يف األساس هو املنظر هذا كان وقد اإلله.
يدل الثالث، بسمتيك عهد حتى اإللهية الزوجة هذه عاشت وقد عنخنس-نفر-اب-رع.
الثالث بسمتيك من كل طغراءَْي نجد بالكرنك بامرس» «أوزير معبد يف أنه ذلك عىل
الثالث بسمتيك أن من الرغم وعىل جنب. غىل جنبًا عنخنس-نفر-اب-رع اإللهية والزوجة
البالد يف الفرس الغزاة دخول قبل الوقت وجد قد فإنه أشهر، ستة من أكثر يحكم لم
وإذا هذا (A. S. 6 (1905) P. 130–133 (راجع ذكراه تخلد مبان إلقامة كافيًا املرصية
وتحتل الثانية تفوق األوىل أن وجدنا القبيل، الوجه بمعابد البحري الوجه معابد وازنا
Kees, zur Innepolitik der Saiten, Nachrichten der (راجع عالية بارزة مكانة
Ges. der Wissensch. zu Gottingen (1935) P. 102; Kees, Kulturgeschichte P.
كل قبل نفهم أن بد وال البحري، الوجه يف نشأت قد الساوية األرسة ألن وذلك ،(258.
فيها كان فقد مرص، يف والداخلية الخارجية للسياسة الرئييس املهد كانت الدلتا أن يشء
من األجانب كذلك يفد كان وإليها الرئيسية، الحاميات فيها تعسكر كانت كما امللك مقر

وَصْوب. َحَدب كل
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األصيل ملوطنهم إضايف إقليم بمثابة سايس ملوك نظر يف فكان القبيل الوجه أما
«طيبة» مثل كبرية أهمية ذات بعضبالد عىل إال يحتوي الصعيد يكن ولم البحري، الوجه

التاريخية. العهود أقدم منذ املرصيني عند املقدسة املدفونة» و«العرابة
كان ثم ومن الداخلية، السياسية األمور من تعد بها والعناية املعابد وكانت هذا
جدية. بصورة الحكومة بها ُعنيت التي الجديدة الهامة املوضوعات من بها االهتمام
باهظة مبالغ الدولة تكلف كانت التي املعابد إقامة عىل قاًرصا يكن لم األمر أن والواقع
معابد ببناء فيه تقوم الذي الوقت يف كانت الحكومة أن وذلك بكثري، ذلك تخطى األمر بل
يحبس أن يجب كان ما ذلك كل من وأكثر البىل، أصابها التي املعابد بإصالح ملزمة جديدة
البالد خريات من ذلك وغري زراعية، ومحاصيل وحيوان ورجال أراٍض من املعابد هذه عىل
فيما لذلك األمثلة رضبنا وقد فيها. الشعائر إلقامة صالحة لتجعلها لها الزمة كانت التي
ويستولون القانونية، الحدود يتعدون األحوال من كثري يف الساويون امللوك كان حًقا سبق.
قلعة قائد «نسحور» مع حدث ما ذلك فمن للمعابد. ويقدمونها عقارات عىل األهايل من
حكم من الرابع العام يف القائد هذا أهدى فقد سبق، فيما كثريًا ذكره جاء الذي الفنتني
مقاطعات من العارشة املقاطعة أرض من عظيمة ضيعة ٥٨٥ق.م «إبريز» الفرعون
هذه وكانت منديس، كبش ملعبد قبل، من إياه وهبها قد الفرعون وكان القبيل، الوجه
له كان «نسحور» أن نفهم ثم ومن نفسه، الفرعون من اقرتاح حسب عىل جاءت قد الهبة
الضباط مقتضاها عىل يسري سنة أو عادة هذه وكانت شيخوخته، يف منه يعيش معاش
H. Kees, zur Innepolitik der Saitendynastie NGGW 1935, P. (راجع واملوظفون
البالد. حكم من الفرتة تلك يف (95-96 and, P. 101-102; A. Z. 72, 1936 P. 40–52
الذي «بفنفدنيت»، املسمى العظيم اإلداري املوظف عن سبق فيما تحدثنا وقد هذا
إحدى دخل إيرادات كذلك انتزع فقد للفرعون، األول والطبيب للخزانة مديًرا كان
تدفع رضيبة كانت أخرى بعبارة أو الصحراء، من إليه تأتي كانت التي اإلقطاعيات
عند النهر عبور عىل تدفع كانت أخرى رضيبة وكذلك والواحات، القوافل تجارة عىل
هذه مثل وقوع من الرغم عىل ولكن «أوزير». معبد عىل ذلك كل أوقف وقد «طينة»،
مبالغ إىل قيمتها وصلت قد املعابد عىل تحبس كانت التي األوقاف فإن الفردية الحاالت

باهظة.
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حسابي بيان لدينا إذ املصادر حيث من الناحية هذه من سعيد موقف يف أننا والواقع
يرجع التي الشهرية الديموطيقية6 الحوليات بردية يف جاء فقد املوقف. هذا لنا يفرس
وغري وغالل وطيور وماشية فضة من الحكومة تورده كانت ما الفاريس، للعهد تاريخها
البيان هذا اشتمل وقد الثاني. أحمس امللك عهد يف املعابد إليه تحتاج كانت مما ذلك،
أن األسف جد له يؤسف مما أنه غري الذهب، من الواردات هذه بقيمة ختاميٍّا مجموًعا
قيمته ما يساوي املبلغ هذا أن «أدوردمري» املؤرخ ويرى قاطعة. بصورة مؤكدة غري قراءته
بصورة هنا النظر ويلفت قروش). ثمانية يساوي (املارك املركات من ماليني سبعة حوايل
(املديرية) شطربنيها كل من تتقاىض كانت الفرتة هذه يف الفارسية الدولة أن خاصة
عن النظر برصف (هذا و«سرييني» اللوبية الواحات إليها ا منضمٍّ مرص أي السادسة؛
يعادل ما للجنود)، تورد كانت التي والغالل «موريس» بحرية يف األسماك مصايد دخل
Herod. (راجع املركات من ماليني خمسة يساوي وهذا رضائب. بصفة «تلنتا» سبعمائة
لنا تظهر املوازنة هذه أن يف نزاع وال ،(III, 91, Ed. Meyer, G. D. A. IV, I, P. 150
ما أن والواقع زمنهم. يف املرصية للمعابد الساويون امللوك يقدمه كان ما واضحة بصورة
فيما كثريًا ذلك عن وسنتحدث منه. بد وال رضوريٍّا كان العرص هذا فراعنة يقدمه كان
بال وهي بعد، جاءت التي الحكومات يف الهبات هذه أحدثتها التي النتائج عن وكذلك بعد

باملعابد. مرتبطة مادية أهمية لها نزاع
االلتفات، يستحق آخر أمًرا والحذر الحيطة من يشء مع نذكر أن لنا يجوز وأخريًا
آثارها تزال ال بالتي حدة عىل ساوي فرعون كل أقامها التي املباني قرنا إذا أننا وهو:
الثاني و«نيكاو» األول بسمتيك أن أوًال نجد التالية: الصورة ذلك أعطانا اآلن حتى باقية
إال منها يبَق لم للثاني سنة و١٦ لألول سنة ٥٤ التوايل عىل وهي حكميهما، ملدة بالنسبة
اآلثار أن الساويني، امللوك عهد من الثاني النصف يف أنه أخرى جهة من نجد ولكن القليل،
وبخاصة األرسة، هذه حكم من األول النصف يف بقي مما أكثر اآلن حتى باقية ظلت التي
كانت ا حقٍّ سنوات. ست من أكثر يحكم لم أنه من الرغم عىل الثاني»، «بسمتيك عهد منذ
السيئة حالتها كانت الدلتا يف خاصة أهمية ذات الفرتة هذه يف أقيمت عديدة مباٍن توجد

Spiegelberg, Demotische Chronick Nr. VI. P. 32-33; Kommentar Ed Meyer Kl. راجع: 6

.Schr II, P. 98–100
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املباني مثل يذكر يشء منها يبَق ولم الوجود من زالت قد وهذه إصالحها، رسعة تتطلب
Herod, (راجع «هردوت» عنها تحدث قد التي وهي «منف»، يف األول بسمتيك أقامها التي
كذلك نجد إذ الساوي، العرص كل عىل ينطبق الوضع هذا فإن حال أية وعىل ،(II, 153
Herod. II, 1751, (راجع و«منف» «سايس» امللك عاصمتي يف الثاني أحمس مباني أن
مدافن فيها أقيم التي امللكية البلدة «سايس» كانت وقد املصري. نفس بهما حاق قد (176
البالد إدارة يف األوىل املكانة صاحبة كانت أنها «منف»7 ظهرت ذلك ومع املالكة، األرسة

.(Griffith, Dem. Pap. Rylands Libr. III, P. 7, 79, A. 4, 97 A. 2, 184 (راجع
من أنه أو صدفة؟ مجرد أنها الظاهرة تلك من اإلنسان يفهم ترى يا سبق مما فهل
وتنازالت امتيازات، عىل حصلوا قد الساوي العهد من األخري الجزء يف الكهنة أن املمكن
قام التي السياحة أخرى مرة نذكر أن بد ال املناسبة وبهذه نفوذهم؟ ملد امللوك من كبرية
سببها يكن لم إذا بابها يف غريبة الواقع يف وهي فنيقيا، بالد إىل الثاني» «بسمتيك بها
من قوي بتأثري حدثت قد خاص بوجه كانت أنها إىل هنا تشري أن يمكن فإنها حربيٍّا،
الثاني» «أحمس حرص أن يف ريب وال وخارجها. البالد داخل يف نفوذهم وعظم الكهنة
من أخرى بقعة أي يف بالسكنى لهم السماح وعدم «نقراش»، بلد يف األجانب اإلغريق
من األجانب يمقتون كانوا الذين الدين رجال شعور مراعاة سببه كان املرصية األرايض
ويف … والتجارية الحربية الناحية من مرص أفادوا قد أنهم من الرغم عىل قلوبهم، أعماق
الفاريس الفتح بسبب األحوال؛ تطورات حبل أمامنا انقطع الثاني» «أحمس حكم نهاية
وال كانت التي األخرية، املرصية النهضة عهد ختم وبذلك ٥٢٥ق.م، عام البالد داهم الذي
والحرب. والفن الثقافة ميادين كل يف ازدهاًرا وأكثرها مرص عصور أمجد من تعد تزال

.Herod. II, 169, III, 16 راجع: 7
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والعرشين السادسة األرسة يف بالواحات مرص عالقة

أوضحنا كما والعرشين، الثانية األرسة عهد يف املرصية الدولة أمالك ضمن الواحات كانت
ما بسبب ضعف قد كان سلطانها أن غري املوسوعة. هذه من التاسع الجزء يف ذلك
والعرشين والثالثة والعرشين الثانية األرسة أواخر عهد يف وانحالل تفكك من بمرص حل
يف سويٍّا تحكم كلها األرسات هذه وكانت والعرشين، الخامسة وأوائل والعرشين، والرابعة
عدة مقسمة الفرتة هذه يف الواقع يف البالد كانت فقد ذلك يف غرابة وال واحد، آن يف مرص
الدلتا. يف وبخاصة دويلة، عرشة ثماني من أكثر إىل خاللها يف وصلت صغرية دويالت

«بيعنخي» امللك لوحة عىل جاء ما االنقسام من املفزعة الحالة هذه عن لنا كشف ولقد
كوشعىل ملوك نفوذ عىل يدل ما والعرشين الخامسة األرسة نقوش يف ورد ا حقٍّ الكويش.1
نقوش إلينا تصل لم أنه غري شملها، وَلمِّ البالد عىل سلطانهم استقرار بعد الواحات، هذه
قطع بعض والعرشين الخامسة األرسة عهد من عليه عثر ما وكل الصدد،2 هذا يف بارزة
مبانيهم يف األحجار هذه األهايل استعمل وقد الواحة، يف «تهرقا» امللك أقامها مقصورة من

عرش. الحادي الجزء راجع: 1

Fakhry, Bahria Oasis, II, P. 73–80 with كذلك: وراجع عرش، الحادي الجزء القديمة مرص راجع: 2

.Fig. 53–64 & Pls. XL VIII
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قد «تهرقا» أن وبخاصة بعد، عنها يكشف لم له كثرية آثاًرا هناك أن يبعد وال الحديثة،
لنا. تركها التي نقوشه يف الواحات ثراء إىل أشار

مرص بني وثيق اتصال هناك كان فقد والعرشين، السادسة األرسة عهد يف أما
سحيقة أزمان إىل العالقات هذه وترجع وسيوة. البحرية الواحتني يف وبخاصة والواحات،
ذهبيٍّا عًرصا يعد األخري عهد كان وقد الثاني»؛ و«أحمس «إبريز» امللكني عهد يف القدم يف

للواحات.3 بالنسبة
الذي «أحمس»، بقيادة «إبريز» بني قامت التي الحروب عن سبق فيما تحدثنا وقد
بالد يف عهده يف قائمة كانت التي اإلغريقية املستعمرة وبني بعد فيما منه امللك اغتصب
ذكرناها التي لألسباب املرصي الجيش هزم أن ذلك جراء من كان وقد (سرييني)، لوبيا
كانت وقد «إبريز». سيده خلع أن بعد امللك عرش «أحمس» ذلك بعد وتوىل سبق، فيما
مرص وبني بينها العالقات كانت إذ «إبريز»، امللك عهد يف فعًال التقدم يف آخذة الواحات

موجودة. بقاياه تزال ال معبد4 عهده يف أقيم فقد محسة، بصورة الظهور يف آخذة
تكون أن يف والحيطة األهبة، تمام عىل امللك توليه بعد الثاني «أحمس» كان وقد
املفتاح كانت ألنها عليها؛ املسيطر هو يكون وأن سليمة، وطيدة الواحات مع عالقته
ذلك أجل ومن والسودان، النوبة بالد إىل املؤدية القوافل طرق وبخاصة ملرص، الخارجي
يف وسعى له، تابعة الصحراء يف والتجارية االسرتاتيجية النقط هذه تكون أن عىل عمل
أي لصد املعاقل إقامة وعىل أرجائها، يف والثراء األمن بث عىل ويعمل عنايته، يوليها أن
حقق حد أي إىل نظهر أن ييل فيما وسنحاول غربيها. يف كانوا الذين جريانه من عدوان

األغراض. هذه كل
الثاني» «أحمس أقام «لوبيا» لبالد خارجي محط أقرب تعد التي «سيوة» واحة ففي
أنه غري معبًدا، املعقل هذا داخل يف أقام كما مهاجمته، الصعب من كان صخرة عىل حصنًا
نسبها اليشء بعض مهشمة طغراء فيه وجد وقد واحدة، حجرة يف إال نقوش فيه توجد لم
«أحمد األستاذ أن غري الثالثني، األرسة ملوك أحد «أكوريس» امللك إىل «ستيندروف» األستاذ
املسمى األجنبية البالد مدير أقامه قد املعبد وهذا «أحمس».5 للملك إنها يقول: فخري»

.Porter & Moss, VII, P. 299–311 راجع: 3

Ahmed Fakhry, Die Kapelle aus der Zeit des Apries in der Oase Bahria in Archiv راجع: 4

.Fur Aegypt, Arch I (April, 1, 1938) P. 97 ff
.The Necropolis of Gabal el Mota, A. S., XL, P. 786 راجع: 5
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وهي شعره يف ريشة يضع وهو املعبد، هذا جدران أحد عىل مثل الذي «ستخارديس»،
عظيمة شهرة عىل «سيوة» معبد كهنة أصبح األيام مدى وعىل للوبيني. املميزة العالمة

املعروف. «آمون» اإلله وحي بسبب
غري «أحمس»، امللك عناية من قسًطا والخارجة الداخلة الواحة من كل نالت وكذلك
الفرعون هذا بها قام التي األعمال إثبات من تمكننا بصورة بعد تفحص لم آثارهما أن
الخارجة الواحة يف الواقع الكبري «هيبيس» معبد فإن حال أية وعىل الجهتني، هاتني يف
عهد يف كان ذلك أن املحتمل ومن والعرشين، السادسة األرسة عهد يف فيه العمل بدئ قد
قبل فيها العمل تم قد يكن لم املعبد هذا نقوش فإن أمر من يكن ومهما الثاني»، «أحمس

جدرانه.6 عىل يشاهد «دارا» امللك اسم ألن وذلك الفاريس؛ العهد
أن من ذلك عىل أدل وال الثراء، أسباب يف أخذت قد األخرى الواحات أن ونجد هذا
النيل وادي مدن يف تقام كانت التي تضارع فيها مقابر إقامة يف أخذوا السكان بعض
السادسة األرسة إىل عهدها يرجع مقابر أربع عىل عثر البحرية» «الواحة ففي نفسه،
منهما كان أنه ونعلم الواحة، يف عليا مكانًة يشغلون الذين من أصحابها كان والعرشين
و«حور»، «خنسو» لإللهني األكرب الكاهن «بدعشرت» (١) وهم: كاهن وظيفة يشغالن اثنان
و(٣) «بدعشرت» الكاهن حفيد كان وقد «آمون»، وحاجب «خنسو» كاهن وهو «باتي»، (٢)
(٤) وأخريًا «البويطي»، رشقي قرصسليم» «قعرت من بالقرب وقربه عنخ»، أمنوف «زد

األخري. غربي ويقع «باناننتيو» قرب
«زدخنسوف املسمى الثاني الكاهن أن عىل الجهة هذه يف املكشوفة النقوش وتدل هذا
عظيمني معبدين فيها أقام وقد وحاكمها؛ البحرية الواحة معابد كاهن أصبح قد عنخ»
تماثيل هناك لنفسه أقام بحيث الثراء من الحاكم هذا وكان الثاني»، «أحمس باسم
البحرية الواحة يف مقاصري عدة أقام وكذلك منهما، اثنني عىل عثر وقد املرمر، من كبرية
من املقاصري هذه أقيمت وقد منها. أربع عن كشف وقد «املفتال». عني من مقربة عىل
فيها يرى كثرية مناظر عليها ويشاهد باأللوان، وزينت جدرانها ونقشت واللبنات الحجر
كانوا الذين من آلهة عدة تشاهد كما له، املوايل البحرية الواحة حاكم يتبعه «أحمس»
عليه يعثر لم العظيم الحاكم هذا قرب أن األسف جد له يؤسف ومما هناك، يعبدون

.Bahria Oasis, Ibid, P. 21 راجع: 6
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«أحمد الدكتور عليهم عثر أقربائه من ثالثة مقابر عن كشف أخرى جهة من ولكن بعد،
فخري».

عهد قبل حتى عظيمة ثروة من األرسة هذه به تتمتع كانت ما عىل تدل املقابر وهذه
«إبريز». امللك عهد إىل بعضها إقامة يرجع الواقع يف إذ الثاني»، «أحمس امللك

الثاني» «أحمس عهد يف أقيمت التي الدينية املباني (1)

املفتال» «عني مقاصري (1-1)

املقاصري الثاني» «أحمس امللك عرص إىل إقامتها عهد يرجع التي الدينية املباني أهم من
تلك يف كثرية آثار بوجود الواقع يف يبرش الكشل وهذا املفتال». «عني يف عنها كشف التي
١٩٠٠م، عام يف منقوش جدار عن «ستيندورف» األثري كشف فقد املستقبل، يف الجهة
تابع ثم مقصورة، وهي املبنى جدران بقية عن فخري» «أحمد األثري بعده كشف ثم
املقاصري هذه وكل األوىل، من بالقرب أخرى مقاصري ثالث عن كشف حتى الحفر أعمال
«آلمون» الثاني الكاهن كلها أقامها قد وكان والعرشين. السادسة األرسة إىل عهدها يرجع
كانت أنها املقاصري هذه تصميم فحص من ويتضح وأرسته. عنخ» «زدخنسوف املسمى
أن عىل األحوال شواهد وتدل األرض. تحت مدفونًا يزال ال عظيم واحد مبنى من جزءًا

منها. جزءًا أو العاصمة مركز كان املفتال» «عني جوار
كل أن هنا ويلحظ الحالية، «القرص» قرية من قريبة مسافة عىل املقاصري وتقع
مبنية األَُول الثالث واملقاصري واللبنات. الحجر من قطع من مقامة األربعة املقاصري
يؤسف ومما باللبنات. فمبنية الرابعة أما ملونة، الغائرة نقوشها وكانت بالحجر، جدرانها
األهايل: يد عىل أغراضأخرى يف واستعملت منها، نزعت قد املقاصري هذه أحجار أن له

قاعتني عىل وتحتوي حجًما، األربع املقاصري أكرب املقصورة هذه األوىل: املقصورة
مثل قد «أمسيس» الفرعون أن ويالحظ النقوش، من خاليتني صغريتني وحجرتني
من األخرى الجهة ويف (حرشف)، «حرسفيس» اإلله حرضة يف املقصورة واجهة عىل

صقر. برأس مثل الذي لحور قربانًا يقدم امللك مثل الواجهة
وكالهما «أحمس»، سيده يتبع خنسو» «شن الحاكم يشاهد األوىل القاعة ويف
أقىص يف امللك ويشاهد الشمايل، الجدار عىل ممثلة إلًها، عرش لثالثة قربانًا يقدمان
أمامه يوجد كما رغفان، أربعة عليه طبًقا يده عىل ويحمل لآللهة، يقدم الغربي الجدار
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«ماحسا» اإلله (١) هم: لهم يقدم الذين واآللهة الغذائية. باملواد محملة قربان مائدة
عني (وتُسمى «موت» اإللهة (٤) «آمون». اإلله (٣) «باست». اإللهة (٢) أسد. برأس
الشمس. قرص عليه كبش برأس «حرسفيس» اإلله (٦) «خنسو». اإلله (٥) رع).
(٩) البحرية. الواحة نزيل «تحوت» اإلله (٨) األرضني. سيدة «حتحور» اإللهة (٧)
واإلله «طيبة» ينري الذي «آمون» اإلله (١٠) «تحوت». زوج وهي عاوا»، «نحم اإللهة
«أنوبيس» اإلله (١٢) األرضني. سيدة «موت» اإللهة (١١) البحرية. الواحة نزيل العظيم

املقدسة. العظيمة األم «أزيس» اإللهة (١٣) السماء. ورب مقصورته عىل املرشف
يقدم امللك فيه مثل وقد الغربي، الجدار عىل يشاهد الثانية القاعة يف منظر وأهم
(٥) «حور»، (٤) «نفتيس»، (٣) «أزيس»، (٢) «أوزير». وهم: آلهة لثمانية القربان
نزيل «تحوت» اإللهة (٦) األرضني، سيدة هنا لقبت وقد الكتابة، إلهة «سشات» اإللهة
الغرب صاحب «حا» اإلله (٨) «تحوت»، زوج عاوا» «نحم اإللهة (٧) البحرية، الواحة

الجهة). بهذه خاص وهو الصحراء (إله
«أمسيس» امللك واجهتها عىل ويشاهد األربع. املقاصري أصغر وتعترب الثانية: املقصورة
من األسفل الصف يف ويشاهد هذا صقر. وبرأس إنسان صورة يف إلله قربانًا يقدم
يصيل، «زدخنسوف-عنخ» وهو املقصورة باني وأمامه قاعًدا، «أوزير» اإلله الواجهة
املمتاز الخادم إن وهي: ألقابه، فيها جاء عمودية أسطر ثمانية وفوقه أمامه نقش وقد
الثاني، والكاهن السليمة، العني ومثبت الواحة، وحاكم الوراثي، واألمري سيده، لدى
(؟) الطفل» «خنسو وكاهن «خنسو»، وكاهن «موت»، اإللهة وكاهن الثالث، والكاهن
وكاهن الشهرية، نوبته يف الكبري املعبد وكاتب الطفل»، «خنسو ومربي «منتو»، وكاهن
مربي «مني»، وكاهن «حور» وكاهن «أزيس»، وكاهن فكا»، «سكر اإلله وكاهن «أوزير»،
األرضني ملك «آمون» وكاهن حب»، «أوزير وكاهن «أوزير» وكاهن «حوربوخراد»،
األمري ابن عنخ» «زدخنسوف املحصول: إىل أحرض قد «حتحور»، وكاهن الواحة، نزيل
حب «حور بن آمون» «بد بن «بدييس» السليمه) (العني مثبت الواحات حاكم الوراثي
واألمري «آمون»، بيت خزانة عىل املرشف حر» «ون بن وننفر» عنخ حر «ون بن خنو»

خنسو». «شبن الواحة حاكم الوراثي
باملناظر، متعلقة دينية مناظر الرشقي الجدار من األعىل الصف يف يشاهد وكذلك
الجدار عىل نشاهده ما هو فيها النظر يلفت ما وأهم الخلف، من الجدار هذا عىل التي
األسفل الصف ويف أفعى. عىل ونائًما محنًطا «أوزير» لإلله كبرية صورة وهو الخلفي،
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آلهة عدة لصور يتعبد عنخ»، «زدخنسوف األمري يشاهد الداخل من الجدار هذا من
دينية مناظر الخلفي الجدار عىل ويشاهد هذا سبق. فيما ذكرناها وقد كاهنها، هو كان
حمل يمثل منظر ذلك ييل ثم «أزيس»، وأخته زوجه تنعاه «أوزير» اإلله فيها ظهر
ليكون اآلخرة؛ عالم إىل ذهابه ثم للحياة «أوزير» إعادة ثم «حور»، ابنها يف «أزيس»

حاكمها.
انتزع قد مبانيها ومعظم منها، أمتار مسافة عىل األوىل قبالة تقع الثالثة: املقصورة
زينتها من بقي وما مدخن، لها واحدة حجرة عىل وتحتوي أخرى، أماكن يف واستعمل
اإلله لعبادة مخصصة كانت بأنها يوحي منها بقي ما أن غري ا، جدٍّ قليل ونقوشها
حياة يف هام بدور ويقوم الحديثة، الدولة عهد منذ يعبد كان اإلله وهذا «بس»،

املوسيقاريني.
«كوش»، بالد يف املحليني اآللهة من كان اإلله هذا أن عىل األحوال شواهد وتدل
األرسة عهد إىل وترجع اإلله،7 هذا صور عليها أعمدة برقان» «جبل معبد يف وجدت وقد
أن لنا ويطيب املرصيني. عند والرسور للفرح رمز هو اإلله وهذا والعرشين، الخامسة
قزًما إلها يمثل الواقع يف هو بل الصور، يف يظهر كما الخلق مشوه يكن لم أنه هنا نذكر
خاصة برقصة القديمة الدولة منذ يقومون كانوا الذين باألقزام يذكرنا وهذا وحسب.
للتسلية،8 أفريقيا أواسط من بإحضارهم يأمرون الدولة مرصيف ملوك كان كما دينية،
ألي نعلم وال والعرشين، السادسة األرسة عهد إىل ترجع املقصورة هذه أن يف نزاع وال
وقد هذا «بس». لإلله كانت أنها عىل األحوال شواهد تدل ولكن أقيمت، خاص غرض
ممالك أسماء من ستة األسفل الصف يف الرشقي الجدار من الجنوبي الجزء عىل وجد

املكان.9 هذا غري يف التفصيل ببعض األقوام هذه عن تحدثت وقد التسعة، األقواس
الثاني»، «أحمس امللك عرص إىل عهدها ويرجع بالحجر، بنيت فقد أبوابهما إال
صفوف أربعة يف بمتون البوابة جانبا نقش وقد عنخ». «زدخنسوف الكاهن أقامها وقد
مقدًما اليمني عىل واقًفا «أحمس» امللك األعىل الصف يف ويشاهد منها. األول الصف ضاع

حرضة. يف «أحمس» نشاهد الثاني الصف ويف آدمي، صورة يف إلله إناء

عرش. الحادي الجزء القديمة مرص راجع 7

العارش. الجزء القديمة مرص راجع 8

التاسع. الجزء القديمة مرص راجع 9
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اإلله باللبنات أقيمتا حجرتني عىل تقدير بأقل تحتوي املقصورة هذه الرابعة: املقصورة
رب «خنوم» اإلله «خنوم»: اإلله أمام ونقش واسمه لقبه امللك أمام نقش وقد «خنوم»،

«الفنتني». ضيف السماء،
كبش برأس مثل الذي «حرشف»، اإلله حرضة يف امللك مثل الثالث الصف ويف
خاصني كانا اإللهني هذين أن النظر ويلفت العظيم، اإلله «حرشف» النقش: ومعه
يعني «حرشف» وهو والثاني الشالل، إله هو فاألول الواحة. وطبيعة يتفق مما باملاء
بوجه ويعبد موريس» «بحرية توجد حيث «الفيوم»، جهة إله وهو بحريته»، عىل «الذي

املدينة». «أهناسيا يف خاص
األسفل الصف يف ويشاهد كثري، منها يبَق ولم ممزقة األيرس الجانب ونقوش
صورة فوق نقش وقد صورته، هشمت قد إله إىل قربانًا يقدم عنخ» «زدخنسوف
والكاهن … املدينة وحاكم الوراثي»، «األمري فيها: جاء أسطر أربعة عنخ» «زدخنسوف
والذي «بدييس» مثيله بن عنخ» «زدخنسوف «أوزير» وكاهن «نخبيت»، لإللهة الثاني

«نعس». أنجبته
الحجرة إىل املؤديتان وهما الحجر، من املصنوعتني البوابتني أن نجد وكذلك
النقش ولكن قربانًا، يقدم امللك يشاهد كذلك وهنا غائرة. بحروف نقشتا قد الثانية
اليسار عىل «حور» واإلله اليمني، عىل «تحوت» اإلله نشاهد األسفل الصف ويف مهشم.
رب العظمة املزدوج «تحوت»، «تحوت»: أمام ونقش التطهري، بعملية يقومان وهما
ونقش تطهر. إنك تطهر، إنك تطهر، إنك … السماء رب العظيم واإلله «األشمونني»
املختلفة، األلوان ذي الريش صاحب السماء رب العظيم اإلله «بحدتي» «حور»: أمام

الحياة. معطى «رع» مثل األفق من يخرج والذي
«أحمس الفرعون عهد يف بنيت قد األربع املقاصري هذه أن لنا يتضح سبق ومما
منها جزء عن كشف التي األوىل هي وأقدمها واحد. وقت يف تُبَْن لم أنها غري الثاني»،
نقوشها، يف ثانويٍّا دوًرا يلعب عنخ» «زدخنسوف األمري نجد حيث «ستيندورف»، األستاذ
البحرية. للواحة الحاكم بوظيفة يقوم كان الذي خنسو»، «شبن ألخيه األولوية وكانت
وقت بتحديد الثالثة املقصورة جدران عىل لنا بقيت التي القليلة النقوش لنا تسمح ولم
«زدخنسوف أن نفهم واألخرية الرابعة املقصورة نقوش ومن التأكيد. وجه عىل إقامتها
نقوش وتدل الثاني. الكاهن لقب يحمل كان كما إقامتها، عند الواحة حاكم كان عنخ»
لنا ذكر فقد مجده، قمة يف وهو أقامها قد عنخ» «زدخنسوف أن عىل الثانية املقصورة
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وقتئذ كان أنه والواقع األخرى، املقاصري يف نجدها لم التي ألقابه من سلسلة جدرانها عىل
سواء املقاصري، هذه جدران عىل ذكرت التي كلها اآللهة وكاهن البحرية، الواحة حاكم
هناك وليس فيها، يعبدون أصليني آلهة كانوا أم البحرية، الواحة عىل زواًرا وافدين أكانوا
وتدل هناك. الكهنة كل رئيس كان أنه يف نقوش— من لنا تركه ما صدقنا إذا — شك من
وكذلك املقاصري، هذه إلقامة وفري ومال كبرية سلطة يده يف كان أنه عىل األحوال شواهد
الواحة فإن حال أية وعىل اسمه، تحمل التي اآلثار من وغريه «البويطي» معبد إلقامة
«زدخنسوف وحاكمها الثاني» «أحمس امللك عهد يف لها عرص أمجد شهدت قد البحرية

عنخ».
بالنسبة اللقب وهذا الثاني، الكاهن هو الحاكم هذا به يتحىل لقب أعظم كان وقد
لقب يعترب كان التعريف عىل املجرد اللقب هذا أن والواقع غامًضا. لقبًا يعد للواحات
األكرب الكاهن كان فقد العرص. لهذا بالنسبة العادة جرت كما «آلمون»، الثاني الكاهن
الكاهن كذلك نفسه لقب قد عنخ» «زدخنسوف أن كذلك ويلحظ «طيبة». يسكن اإلله لهذا
سواء درجة، أي من كاهن لقب أن يف نزاع وال كاهنه. هو الذي اإلله يذكر أن دون الثالث،
عىل يعود كان اإلله اسم ذكر دون الرابعة أم الثالثة أم الثانية أم األوىل الدرجة أكانت
بث أن بعد وبخاصة العهد، هذا يف السائدة العبادة هي عبادته كانت الذي «آمون»،
أن بد ال كان عظيم نفوذ طائفته لسلطان وأصبح بارزة، بصورة عبادته الكوشيون
التي جذوتها، إطفاء يف الفاشلة مقاومتهم من الرغم عىل الساوية األرسة ملوك له تخضع
ذكر بعد أنه «آمون» اإلله هو هنا املقصود أن يؤكد ومما البالد. كل يف متأججة كانت
وهما «خنسو» اإلله كاهن ثم «موت»، اإللهة كاهن أنه جاء الثالث، والكاهن الثاني الكاهن
كذلك الوضع هذا وينطبق هذا «طيبة». عبادته مقر كان الذي «آمون» لثالوث املتممان
مدينة ذلك ويعني وحسب، «املدينة» بلفظة تذكر أحيانًا فإنها «طيبة»، مدينة ذكر عند
بلغ قد الواحة هذه يف يعبدون كانوا الذين اآللهة أن هنا النظر يلفت الذي واألمر «طيبة».
هؤالء ملعظم الكاهن بوظيفة يقوم عنخ» «زدخنسوف صاحبنا كان وقد العرشات، عددهم

اآللهة.
أن األول: األمر هامني؛ أمرين عن لنا تكشف اآللهة هؤالء أسماء يف فاحصة ونظرة
اإللهة أن نعلم عندما وبخاصة «سايس»، يف وليست «طيبة»، يف كانت العظمى الرياسة
امللك أن من الرغم عىل وذلك واملعابد، املقاصري نقوش يف واحدة مرة إال تذكر لم «نيت»
«آمون» عبادة تغلب عىل برهان وهذا «نيت»، بن «أحمس» يدعى كان عهده يف أقيمت الذي

العهد. هذا يف وسيادتها
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ومكان، زمان كل يف اآلخرة إله يعد كان الذي «أوزير» عبادة عن النظر بغض هذا
مركبًا كان البحرية حاكم اسم ننىسأن وال مختلفة. بصور املقاصري هذه يف اسمه جاء وقد
أي «لخنسو»؛ كاهنًا عمه ابن «بدعشرت» كان كما «آمون»، بن «خنسو» مع مزجيٍّا تركيبًا
وعرًضا. طوًال البالد كل يف مشرتكة كانت عبادتهم فإن اآلخرون اآللهة أما «آمون». البن
بطبيعة خاصة بصالة إليهم التقرب منها القصد كان الواحات يف عبادتهم أن والظاهر
هناك. الحاكم كان أنه وبخاصة املقاصري، هذه باقي وعظمة نفوذ وإلظهار الواحات،
عبادة هناك كانت فمثًال الواحات، وطبيعة تتفق خاصة آلهة هناك كانت أنه والواقع
مثل املائية اآللهة عبادة هناك كانت كما بالصحراء، خاص وهو الغرب إله «حا» اإلله
و«أهناسيا «الفيوم» إله والثاني «الشالل» إله هو واألول «حرشف»، واإلله «خنوم» اإلله
اإللهتني عبادة هناك كانت كما قارون» «بحرية أي بحريته؛ عىل املرشف ومعناه املدينة»
التي األرضية مياهها الواحات تأخذ ومنهما الشمايل، والنيل الجنوبي النيل أي «مرتي»؛

نهًرا. عيونها تتفجر
الواحات اتصال إىل فريجع بارزة بصورة املقابر يف وانتشارها «أوزير» اإلله عبادة أما

قبل.10 من ذلك إىل أرشنا وقد املدفونة»، «بالعرابة عرشة الثامنة األرسة منذ

القرص معبد (2-1)

قائًما كان البحرية، الواحة يف الكبري املعبد أن عىل اآلن حتى عملت التي البحوث تدل
قائمة املعبد هذا من قليلة جدران بعض تزال ال أنه والواقع الحالية. «القرص» قرية تحت
إىل تنسب هناك وجدت التي املقصورة أن يف نزاع وال القرية؛ عمدة منزل من بالقرب
قد «أحمس» أن يف نزاع وال الواحات، يف النهضة عهد بدأ من أول يعد الذي «إبريز» عهد

مرص.11 ملوك عادة هي كما املباني بعض إليها أضاف

هذا يف الثاني» «أحمس عهد يف الخزانة عىل واملرشف األول، الطبيب بفنفدينيت عن كتبناه ما راجع 10

الكتاب.
وهذا «القرص». قرية منازل أحد أمام آلمون الثاني للكاهن تمثاًال «ستيندورف» األستاذ رأى وقد 11

عثر وقد هذا هناك. «فخري» األستاذ شاهده وقد سنني، بضع منذ البوليس مركز إىل نقل قد التمثال
الثاني التمثال وهذا راكًعا، عنخ» «زدخنسوف جانبيه عىل مثل آخر تمثال عىل «فخري» األستاذ كذلك
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البويطي معبد (3-1)

قرية يف التي املنازل وسط يف الثاني» «أحمس امللك أقامه الذي املعبد ويوجد هذا
يمكن أنه غري القليل، إال منه يتبَق ولم للقرية الحالية املنازل تحت وهو «البويطي»،
بنقوشها. تحتفظ تزال ال السفلية مبانيه وأجزاء تصميمه، عىل نتعرف أن منه بقي مما

البحرية الواحة يف الثاني» «أحمس عهد من التي املقابر (4-1)
البويطي) (قرية

وقد الثاني»، «أحمس عهد من «البويطي» قرية منازل تحت هامة مقابر بعض عىل عثر
(٣) «بدعشرت»، ومقربة (٢) ثاتي، مقربة (١) وهي: ثالث وعددها نقوش عليها وجدت
القريب التل نفس يف قطعت وقد متجاورة، وجدت املقابر وهذه باست». «تانفرت ومقربة
عدة عىل منها واحدة كل وتحتوي الصخر يف مقطوعة وكلها الصوبي»، «الشيخ من
وبعض معظمها، يف دينية صبغة ذات ومناظرها ملون. مالط عىل نقوش عليها حجرات
السيدات مالبس أن ويلحظ العرص، هذا ديانة لدراسة عظيمة أهمية له النقوش هذه
فيها ويظهر العادية، املرصية املالبس عن وتختلف خاص، طابع لها هناك مثلهن الالتي
األرسة عهد يف بخاصة مرص ألن ذلك؛ يف غرابة وال اإلغريقي، وبخاصة األجنبي التأثري
السياسة مع تمشيًا محسة بدرجة ازداد قد باإلغريق اختالطها كان والعرشين السادسة

… رقم شكل انظر وقتئذ. املرصية
أو «إبريز» امللك عهد يف عائًشا كان بد ال «بدعشرت» أن عىل األحوال شواهد وتدل
والعرشين. السادسة باألرسة يؤرخان القربين فإن ذلك وعىل حفيده، فهو «ثاتي» أما قبله.
مميزات من فيها ما مالحظة مع اإليجاز من بيشء املقابر هذه نتحدثعن أن هنا وسنحاول

بارزة.

Fakhry راجع بصدده. نحن الذي املعبد أنقاض يف وجدا قد أنهما بد وال «القرص»، قرية يف وجد قد
.Bahria, P. 33
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«بدعشرت» مقربة

هذه نقوش أن ويالحظ حجرات. وثالث عمد ذات قاعات أربع عىل املقربة هذه تحتوي
منحوت وتابوتها أبيد. قد نقوشها معظم أن غري مهرة، مفتنني يد عىل عملت قد املقربة
واألربعون االثنان عليه رسم كما النهار، وساعات الليل ساعات عليه ونقش جميًال، نحتًا

دينية. صبغة ذات املقربة جدران كل عىل التي واملناظر املحاكمة. لقاعة قاضيًا
ومعنى عنرصأجنبي، فيه كان أنه عىل مزجيٍّا تركيبًا املركب املقربة صاحب اسم ويدل
منذ مرص عبادتها أدخلت وقد سورية إلهة وهي عشتار»، اإللهة «هدية هو «بدعشرت»
«سخمت» باإللهة أحيانًا وتوحد لبؤة. رأس لها امرأة بشكل وتمثل عرشة، الثامنة األرسة

«حتحور». باإللهة أحيانًا توحد كما القوة إلهة
وكان «حور»، اإلله وكاهن «خنسو» لإلله األول الكاهن لقبي يحمل «بدعشرت» وكان
تزوج وقد «تاأرو»، تدعى أمه وكانت اللقبني، نفس يحمل «حورخب» املسمى والده
التوايل عىل وهما وأنثى ذكًرا منها وأنجب باست»، «تانفرت تدعى سيدة من «بدعشرت»
لدينا التي القليلة األمثلة من مثل وهذا اآلخر، من أحدهما تزوج وقد و«نعس»، «بدييس»
نسب شجرة فحص وعند الشعب. عامة من أخته من األخ يتزوج التي القديمة مرص يف
«إبريز».12 امللك عهد يف الحياة قيد عىل كان بد ال «بدعشرت» أن لنا اتضح األرسة هذه
والكاهن «آمون»، لإلله الثاني الكاهن عنخ» «زدخنسوف أن النسب شجرة من نعلم ونحن
«بدعشرت». عم «بدييس» عم ابن هو نفسه الوقت يف وحاكمها البحرية الواحة آلهة ملعظم
ولكنه «إبريز»، امللك عهد يف حياته مجال بدأ قد عنخ» «زدخنسوف أن آنًفا ذكره ومما
أقدم هي «بدعشرت» مقربة أن والظاهر «أمسيس».13 امللك عهد يف مجده قمة إىل وصل
تقريبًا، عرشة الثامنة األرسة أواخر عهد إىل ترجع التي «أمنحوتب»، مقربة بعد مقربة

حلوه». «قعرت يف مقامة وهي
من كل عهد يف عاش قد عنخ» «زدخنسوف إن القول: يمكن النسب سلسلة ومن
السادسة األرسة إىل أرسته مقابر كل نسبة يمكن ثم ومن الثاني»، و«أحمس «إبريز»
استعمل فقد عاٍل، مستوى عىل ولكنها دينية، كلها «بدعشرت» مقربة ومناظر والعرشين.

.Fakhry, Bahria, Ibid, P. 98 راجع: 12

.A. S. XXXIX, P. 629 f راجع: 13
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«حور» اإللهني نشاهد ذلك مثال للملوك، إال تستعمل ال كانت التي املناظر تزيينها يف
الديانة يف الديموقراطية انترشت أن بعد حدث قد ذلك أن يف شك وال يطهرانه، و«تحوت»
و«نخن»، «با» أرواح أن نجد وكذلك العالم. يف ظهرت ديموقراطية أقدم وهي املرصية،
كأنهم الشعب أفراد وتنعي تنتحب، أصبحت اآللهة من إخوتها وتنعي تنتحب كانت التي

إخوتها.
«أزيس» اإللهتني قيام من بدًال أنه القرب هذا يف كذلك الغريبة املشاهدات ومن
أي شمع»؛ «مرت اإللهتان محلهما حل قد أنه نجد املتوىف، أخيهما عىل بالحزن و«نفتيس»
بعض يف توحدان وهما الشمايل، النيل إلهة أي محيت»؛ «مرت واإللهة الجنوبي النيل إلهة
الشمايل. النيل وفيضان الجنوبي النيل فيضان أي و«وازيت»؛ «نخبيت» باإللهتني املتون
ما وهو النيل فاض «أوزير»، أخيها عىل بكت عندما «أزيس» أن جهتنا من نعلم ونحن
سنة، كل من يونيه ١٩ حوايل يف تحدث التي النقطة» «بليلة اآلن حتى العامة عند يعرف
النيل ارتفاع ويبدأ الفاكهة، يف الحالوة تنزل الليلة هذه يف إن املرصيون: الفالحون ويقول

بالنيل. يوحد كان أوزير أن عن فضًال هذا تدريًجا.
وتشاهد البحرية، الواحة يف العهد هذا مقابر يف نجدها التي املألوفة املناظر ومن هذا
املناظر ومن حذافريه. بكل «أوزير» اإلله أمام املتوىف محاكمة منظر «بدعشرت» مقربة يف
يف نشاهده ما املقابر إىل وانتقلت لإلله امللك بها ويقوم املعابد، يف كذلك وجودها ألفنا التي
«بدعشرت» منظر للباب األيمن الجانب عىل نرى إذ «بدعشرت»،14 مقربة من الثانية الحجرة
وروحيٍّا، ماديٍّا له غذاءً لتكون «أوزير»؛ لإلله (العدالة) «ماعت» اإللهة صورة يقدم
لإلله األكرب الكاهن كان «بدعشرت» أن منه نعرف متنًا «ماعت» صورة تحت ونشاهد

أرو». «تا تدعى وأمه «حورخب» يدعى والده وأن «حور»، وكاهن «خنسو»
املقربة، صاحب فيه مثل الذي املنظر «بدعشرت» مقربة نقوش يف النظر يلفت ومما
بنا يعود املنظر وهذا «ماعت»، اإللهة وتقدمه «رع» اإلله أمام اآلخرة يف حسابه يؤدي
حل ثم «رع»، اإلله أمام يجري كان اآلخرة يف املتوىف حساب بأن القائلة األوىل الفكرة إىل

اآلخرة.15 إله أصبح عندما «أوزير» اإلله ذلك بعد محله

.Ibid, P. 111 راجع: 14

.Ibid, P. 119, Fig. 87 راجع: 15
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«ثاتي» مقربة

الرغم عىل وذلك األثرية، الوجهة من أهمية ذات مناظرها بأن السيد هذا مقربة تمتاز
وتقع عمد. ذات قاعة عىل وتحتوي الجنوب نحو بابها ويفتح دقيق. غري رسمها أن من
هذه العمد لقاعة خالًفا املقربة وتحتوي هذا السيد، هذا مقربة خلف «بدعشرت» مقربة
أنها والظاهر الدفن. حجرة هي كانت األخرية أن عىل األحوال شواهد وتدل حجرتني، عىل
لم توابيت أربعة فيها ولد وقد أخرى، كرة للدفن استعملت وقد املتأخر، العهد يف نهبت
يذكر يشء الحال بطبيعة معه يكن ولم محنط، رجل جسم وفيه واحد إال منها سليًما يبَق

الفاخرة. الحيل من
أمام املتوىف محاكمة منظر عىل تحتوي العمد قاعة جدران عىل صورت التي واملناظر
التطهري، بعملية يقومان و«تحوت» «حور» اإللهني فيها نشاهد كما قلبه، ووزن «أوزير»
لذلك، اإلشارة سبقت كما للملك، إال اإللهني هذين بوساطة قديًما تعمل ال كانت التي
األوىل «ب» وبلدة «نخن» بلدة أرواح صورتي الحجرة نفس يف نشاهد أننا هذا إىل يضاف
أرواح يمثلون كانوا الواقع يف وهؤالء آوى، أوالد من بأربعة واألخرى صقور، بأربعة ممثلة
امللوك خدمة يف قبل من وكانت املتوىف، خدمة يف لتكون هنا مثلت وقد غريوا، الذين امللوك

فقط. واآللهة
املقربة، صاحب زوج يمثل األهمية يف غاية منظر يشاهد العمد ذات القاعة هذه ويف
ومعها — زوجها قرب من مرت مائة من يقرب ما عىل وقربها — باست» «تانفرت وتدعى
مالبس16 ترتديان ال أنهما منظرهما يف النظر يلفت ما وأهم قربانًا. وتقدمان ابنتها
أو فنيقي أصل من أنها عىل الظواهر وتدل أجنبي، أصل عن مالبسهما تنم بل مرصية،
الذي «ثاتي»، والد عليه رسمتا الذي العمود نفس عىل يشاهد وكذلك يظن. ما عىل إغريقي
املقربة، صاحب أخو وهو أمامه يميش ابنه «بدعشرت» كذلك ويشاهد «بدييس»، يدعى كان
يشاهد وكذلك «ثاتي». جد يعترب الذي السابقة املقربة صاحب وبني بينه نخلط أال ويجب
خاص وبوجه امللوك، مقابر يف إال ترسم ال كانت التي من مناظر بعض القاعة هذه يف
أثناء يف وذلك الريح، من لخلوه السفيل العالم يف آوى أوالد تجرها الشمس سفينة منظر

اآلخرة. عالم يف ليًال «رع» سفينة سري

.18 رقم شكل انظر 16

401



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

مناظر تمثل ديني طابع ذات مناظرها كل نجد القرب هذا من الثانية الحجرة ويف
الدولة توابيت وعىل املوتى كتاب يف يوجدون الذين من اآللهة من وعدًدا اآلخرة، عالم من

الحديثة.
من كل تكنفه نعش عىل «أوزير» فيه ظهر منظر عليها مثل فقد الدفن حجرة أما

يساره. عن واألخرى يمينه، عن األوىل و«أزيس» «نفتيس» اإللهتني

ثاتي زوج باست» «تانفرت مقربة

أنه عىل املقربة حالة وتدل زوجها، مقربة خلف ا جدٍّ قريبة مسافة عىل املقربة هذه تقع
الداخلية الحجرة يف ويشاهد صغري، جزء إال القرب من يلون ولم نحتها، تم قد يكن لم
وتدل «أوزير»، اإلله إىل «نفتيس» أختها ومعها «أزيس»، اإللهة تقودها املقربة صاحبة

صاحبته. موت عند تم قد يكن لم القرب أن عىل األحوال شواهد

«البويطي» لجبل الرشقية الحافة يف املنحوتة سليم» «قعرت مقابر

وهما: الثاني» «أحمس امللك عهد من مقربتان الجهة هذه يف يوجد
عىل وتحتوي املقربة، لهذه مقصورة أثر يوجد لم أنه ويلحظ عنخ»: «زدأموتف مقربة
غري ثانية، للدفن واستعملت الروماني، العهد يف املقربة نهبت وقد عمد، أربعة ذات قاعة
الحديث، عرصنا يف جديد من نهبت وقد كثريًا، نقوشها تشوه لم الحظ حسن من أنه
الدفن حجرة وتحتوي نقوشها. ونرش فخري» أحمد «الدكتور جديد من نظفها وأخريًا
أمتار. خمسة حوايل عمقها برئ بوساطة اإلنسان إليها يصل تقريبًا مربعة غرفة عىل
املتأخرة، للدفنة املدخل فيه قطع الذي الجزء يف كان ما إال نقوشها كل لنا حفظت وقد
هذه نقوش يف مالحظته تجدر ومما لرونقها. حافظة النقوش هذه تزال وال هشم، فقد
أي معه يذكر أن دون عدة مرات ذكر قد عنخ»، «زدأموتف صاحبها اسم أن املقربة
تقريبًا العادة هي كما الدنيا، حياته يف يحملها كان التي الوظائف من وظيفة أو لقب
أن هو ذلك يف السبب ولعل النيل، وادي أنحاء كل يف عليها عثر التي املقابر كل يف
وادي بني يتجرون كانوا الذين من اليسار أصحاب من تاجًرا كان هذا عنخ» «زدأموتف
ولم الحكومة يف موظًفا يكن لم ولذلك املجاورة؛ البلدان من وغريها والواحات النيل
الظن أغلب عىل هو هذا أن عىل األحوال شواهد وتدل معينًا. لقبًا ذلك أجل من يحمل
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يوجد الذي ننتي» «بان يدعى الذي ابنه أن سنجد إذ الظاهرة، لهذه الحقيقي السبب
وهذا قربه، عىل لنا تركها التي النقوش يف كذلك لقب أي يحمل لم والده قرب بجوار قربه

موظًفا. قط يكن ولم حرٍّا تاجًرا كوالده كان أنه يعني
ومناظر بنقوش ُزيِّن قد مدخله أن القرب هذا نقوش يف مالحظته تجدر ومما
يصب منهما وكل اليمني، عىل «تحوت» اإلله وصورة اليسار عىل «حور» اإلله كالتي
دلت أن قبل من ذكرنا كما الظاهرة وهذه ملًكا، كان املقربة صاحب كأن الطهور ماء
عىل مرص يف قامت التي اآلخرة عالم يف الديموقراطية منتهى عىل تدل فإنما يشء، عىل

السادسة. األرسة سقوط بعد االجتماعية الثورة أعقاب
ما غالبًا كان الذي املوتى، كتاب من مأخوذة الداخلية الحجرة يف التي واملناظر
أن هنا والظاهر الربدي، من إضمامة عىل املتوىف مع ويوضع بعضه، أو معظمه يكتب
ثابتة، بصورة قربه يف الكتاب هذا بعض فصول معه تكون أن يحرصعىل كان املتوىف
للتلف قابًال كان الذي الربدي، عىل كتابتها من أكثر بقاءها يضمن الجدران عىل فنقشها
يف بارزة بصورة منترشة كانت اآلخرة إله «أوزير» اإلله عبادة أن وبخاصة برسعة،
املناظر من املقربة خلت وقد املدفونة». «العرابة وهو عبادته مقر من لقربها الواحات
الدينية املناظر عىل األمر واقترص الحديثة، الدولة مقابر يف نراها كنا التي الدنيوية

البحتة.
عن تحدثنا متونًا نشاهد كما آنيتني، يحمالن كاهنني نشاهد املقربة مدخل ويف
مدخل عىل صورن نائحات ثماني ذلك بعد نشاهد ثم للمتوىف، تقدم التي القرابني
عند الحزن لباس وهي بيض، مالبس ويرتدين الجانبني، من كل عىل أربًعا الحجرة
األربعة، «حور» أوالد للحجرة الرشقي الجدار عىل ذلك بعد ونشاهد القدامى. املرصيني
يوكل كان والذين اآللهة وهم «حابي»، ثم و«أمستي»، و«كبحسنوف» «دواموتف» وهم
الوسطى، الدولة عهد يف واضحة بصورة ظهورهم منذ املتوىف أحشاء حفظ إليهم
صورة يف اثنتان منهم هنا رسم قد أنه غري ذكوًرا، بوصفهم يرسمون كانوا وقد
«دواموتف» وهما اآلخران االثنان أما آنيتني، وتحمالن و«أمستي»، «حابي» وهما أنثيني
يَْدَرآِن كأنهما سكني، منهما كل يد ويف يهروالن رجلني هيئة يف مثال فقد و«كبحسنوف»،
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عىل الباقية واملناظر «حور».17 أوالد وظائف يف جديدة ظاهرة وهذه املتوىف، عن الخطر
عادية. دينية مناظر كلها بل النظر، يلفت ما فيها ليس املقربة هذه جدران

بالقرب «بناتي» مقربة توجد عنخ»: «زدأموتف بن «بناتي» أو ننتي» «بان مقربة
«زدأموتف برئ من عرشمرتًا خمسة مسافة عىل وبرئها «زدأموتفعنخ» والده مقربة من
عمق وتبلغ املقربة، لهذه مقصورة لوجود أثر أي هناك وليس الغرب، جهة من عنخ»
حجرة إىل وتؤدي الشمال، يف التي هي أهمهما فتحتان البرئ نهاية ويف أمتار، ستة البرئ
منقوشة منها واحدة مسدودة، كوات وثالث عمد ذات قاعة عىل تحتوي التي الدفن
فإن ثانية واستعملت الروماني، العهد يف نهبت قد املقربة أن من الرغم وعىل جدرانها.
فتحها أعاد وعندما نقوشها. إتقان إىل باإلضافة هذا جيًدا، حفًظا حفظت قد نقوشها

آثار. أية فيها يجد لم فخري» «أحمد الدكتور
يأتي: ما العمد ذات القاعة يف املقربة هذه جدران عىل صورت التي املناظر وأهم
إىل «أنوبيس» واإلله أمه) (عمود «أيونموتف» يقوده املقربة صاحب فيه يرى منظر
وأمامه واقًفا الغربي الجدار عىل املتوىف يشاهد ثم و«حور»، و«أزيس» «أوزير» اآللهة
واإللهة أختي» «حور اإللهني أمام مائدة نفسه كأنه راكًعا املتوىف يحملها قربان مائدة
السماء سيدة العظيمة اإللهه «عبعأست» أمامها كتب وقد قنفذ، رأسها عىل «عبعأست»
استعملت وقد مقدًسا، حيوانًا يعد القديمة مرص يف القنفذ كان وقد اآللهة. وسيدة

سحرية. تعاويذ صورته
املتوىف فيه مثل آخر منظر الذكر السالف املنظر يقابل الذي الرشقي الجدار وعىل
أمام نقش وقد أزيس». و«حورسا «آمون» اإللهني إىل و«أنوبيس» «أيونموتف» يقوده
«حزت». صاحب العظيم واإلله املقدسة)، (أي: األرضالعالية رب «أنوبيس» «أنوبيس»:
نظري ولدينا الجهة، هذه يف الجبانة فيه الذي العايل املكان تعني هذه «حزت» أن بد وال
امللكة هرم عن يتحدث كان عندما وذلك بالجيزة، «دبحني» مقربة يف التعبري هذا يشبه

«خنتكاوس».18
اآللهة: وهي حامل عىل منها كل آللهة رموز ستة الجدار نفس عىل ويشاهد هذا
بصورة القرب باب عارضتي زين قد أنه مثًال فنجد امللوك، ومقابر املعابد يف نجدها

التاسع. الجزء القديمة مرص راجع 17

.Excavations at Giza, Vol. IV, P. 168 راجع: 18
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حور «رع (٥) «نفرتوم»، (٤) «أبيس»، (٣) «حور»، (٢) الطريق)، (فاتح «وبوات»
أيًضا، حوامل عىل آلهة ستة اليرسى الجهة عىل يشاهد كما «خنسو»؛ اإلله (٦) أختي»،
حامل، عىل «نفرتوم» اإلله رمز نرى وكذلك «نفرتوم»، اإلله رمز عدا كالسابقة وهي
الرمز، لهذا حامية أجنحتهما نارشتني الجانبني عىل و«نفتيس» «أزيس» من كل وتقف

الشعب. أفراد مقابر مناظر يف بابه يف غريب املنظر وهذا
املتوىف مومية يحنط «أنوبيس» اإلله األعىل الصف يف الجدار نفس عىل ويرى هذا
من كل إليها تتعبد املومية نشاهد األسفل الصف ويف إلهتان، جانبيها عىل مغسلة عىل
النظر ويلفت أزيس». و«حورسا وننفر» «أوزير من كل حرضة يف و«نفتيس» «أزيس»
وعىل األمام. إىل يخطو إله هيئة يف بل مومية، هيئة يف يمثل لم وننفر» «أوزير أن هنا
اإلله ويحملها آوى، أبناء صورة يف آلهة تجرها الشمس سفينة نشاهد الشمايل الجدار
«األشمونني» بلدة وثامون آلهة إليها ويتعبد آخرين، آلهة وأربعة الهواء) (إله «شو»
األرض إله «جب» اإلله القاعة عمد عىل صور وقد قردة. صورة يف مثلوا آلهة وهم
األمديد تمي (إله كبش صورة يف بانبددو» «منديس واإلله السماء، إلهة «نوت» واإللهة
الفضاء إله «شو» اإلله وروح و«أزيس»، وننفر» و«أوزير «عبعأست» واإللهة الحالية)

الرطوبة. إلهة «تفنوت» اإللهة ثم
املجنحة، الشمس الخارجي العتب عىل الحجرة هذه مدخل يف يشاهد الدفن: حجرة
عىل «تحوت» اإلله يشاهد الباب عارضتي وعىل «أوزير»، اإلله يخاطب متن ومعها
وسط يف املدخل قبالة ويشاهد املتوىف. يطهران اليمني عىل «حور» واإلله اليسار
«أوزير» محاكمة قاعة منظر الجدار ويسار يمني وعىل النقوش، من سطر الجدار
عىل جالًسا «أوزير» فيه يمثل آخر منظر يوجد اليسار وعىل قلبه، ووزن للمتوىف
هذا القربان. له يقدمون اآللهة من عدد يتبعه املقربة صاحب يشاهد كما عرشه،
مناظر املدخل من اليمني وعىل اليسار عىل الجنوبي الجدار جانبي كال عىل أنه ويلحظ
اإللهة نشاهد األسفل الصف ويف األعىل، الصف يف تحنيط منظر اليمني فعىل ملونة،
«أنوبيس» اإللهان ويتبعها العظيمة»، «نيت لقبت وقد قوسها، عىل قابضة «نيت»
كالٍّ أن ويلحظ حربته، عىل يقبض «حا» اإلله يشاهد اآلخر الجانب ويف و«تحوت»،
بمومية ا رشٍّ يريدون الذين األعداء ملهاجمة ا مستعدٍّ كان و«نيت» «حا» اإللهني من

يتهددها. خطر كل من يحميانها كانا وبذلك املتوىف،
التي النقوش يف ذكرها يأِت لم «نيت» اإللهة أن هنا باملالحظة جدير هو ومما
السفيل، بالعالم الخاص الديني املتن هذا يف إال اآلن، حتى الواحات يف عنها كشف
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الثاني، «أحمس» بتعمريها قام التي الواحات يف اإللهة هذه عبادة انتشار ننتظر وكنا
السبب ولعل نيت». «أحمسبن أي «أحمسسانيت»؛ يدعى إذ لها أبًا نفسه يعد الذي
آمون كهنة سلطان وطغيان وقتئذ، الحجر صا كهنة نفوذ ضعف إىل يرجع ذلك يف
بأس يخشون كانوا والعرشين السادسة األرسة ملوك أن بعد وسنرى العهد، هذا يف
الخامسة األرسة عهد يف عظيمة بدرجة البالد عىل تسلطوا قد كانوا الذين آمون كهنة
التعصب بدرجة وتعاليمه آمون بعقائد متمسكني ملوكها كان التي وهي والعرشين،

تعصب. بعده ما الذي
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الساوي العهد كوشمنذ مرصببالد عالقة
الفاريس الفتح حتى

مقدمة (1)

غري العصور، معظم يف وثيًقا ارتباًطا بمرص مرتبطة العهود أقدم منذ النوبة بالد كانت
مرص يف تشب كانت التي الثورات عهد يف اليشء بعض عراه تنحل كانت االرتباط هذا أن
غزا حني والعرشين، الخامسة األرسة عهد حتى كذلك الحال ظلت وقد آخر، إىل وقت من
أن إىل الزمان من قرن حوايل يحكمونها وظلوا جملة، عليها واستولوا مرص الكوشيون
إقليم عىل استوىل حينما وذلك ٦٥٥ق.م، عام حوايل تماًما عنها األول» «بسمتيك أجالهم
ويف «سايس» يف الفراعنة دولة بقيت العهد ذلك ومنذ منها؛ كويش آخر وطرد طيبة،
العالقات تصوير يمكن كيف اآلن املرء ويتساءل بعض. عن بعضهما منفصلتني «نباتا»

الدولتني؟ بني كانت التي
أخرى، كرة مرص عىل االستيالء يحاولوا لم الكوشيني أن عىل األحوال شواهد وتدل
السودانية األرض إىل تتجه كانت آمالهم أن الواقع إذ الجنوب؛ إىل اهتمامهم كل وجهوا بل
طاملا التي مرص لفراعنة القديمة املرصية املستعمرة كانت فقد ذلك يف غرابة وال الخصبة؛
تخرتقها كانت التي القاحلة األرايض عكس عىل وذلك العميمة، الخريات عليهم أغدقت
بالد باسم املعروف األرض من الضيق الطويل والرشيط حلفا»، «وادي أعىل يف الشالالت
الذكريات عىل أوًال نتعرف أن بد وال السودان. عن مرص تفصل التي السفىل»، «النوبة
القوم تحملها التي املستمرة الهزائم أن والواقع كوش، ببالد مرص ربطت التي التاريخية

ذلك. إىل الوصول يف تساعدنا مرص يف
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تعدى قد «نيكاو» وخليفته ابنه وال األول» «بسمتيك ال أنه نعرف أخرى جهة ومن
حملة قيام أن عىل األول. الشالل جهة أي الفنتني؛ عند الجنوبية الحدود حصن سلطانهما
من يتهددها كان الذي الكامن، الضغط وجهها يف يقف كان الجنوب بالد عىل مرصية
األحوال ألن وذلك الجنوب؛ يف حربي عمل أي من الساويني ملوكها ويمنع الرشقي، الشمال
يقوم أن لحظة كل يف يتوقع كان إذ والقلق، الخوف إىل تدعو دائًما كانت الصغرى آسيا يف

قبل. من رأينا كما مرص عىل بهجوم كله الرشقي الشمال بالد جيش
اململكتني، بني اقتصادية أو حربية عالقات بوجود نعرتف أن بد ال أخرى جهة ومن
باسم قربان مائدة من قطعة عىل (منف) رهينه» «ميت يف عثر قد أنه ذلك عىل يدل
Cairo Museum, (راجع ٦٤٣–٦٢٣ق.م) (حوايل سكن» امن كا «سن الكويس الفرعون
J. D. E. Nr. 41293; Daressy, A. S. 109, P. 183-4, Gauthier, L. R. IV, P. 53 Nr.

.(2
وبخاصة السودانية، املحاصيل إىل حاجة يف يشء كل قبل كانت مرص أن يف شك وال
يف الفقرية النوبة بالد كانت أخرى جهة ومن جهة، من هذا النوبة، بالد جبال ذهب
استقلت أن بعد مرص من قليلة بكمية ولو استريادها، إىل حاجة يف الزراعية املحاصيل
التي الشالالت البلدين بني حال أية عىل التجارية العالقات وجه يف تقف كانت وقد عنها.
الطبيعية الصعوبات هذه يف يزيد كان وقد الفيضان. زمن يف إال اخرتاقها يمكن ال كان
الساوية السياسة وكانت هذا والنهب، السلب عىل جبلوا الذين السفىل، النوبة بالد قبائل
نحو متجهة أخرى جهة من «نياتا» مملكة سياسة كانت حني يف الشمال نحو متجهة
أنه غري فشيئًا، تتناقصشيئًا اململكتني بني العالقات أصبحت ثم ومن باستمرار، الجنوب

بعد. سنرى كما الثاني»، «بسمتيك عهد يف املوقف يف تغري حدث
ورقة يف جاء فقد كوش، وبالد مرص بني عالقات فيه نجد الذي الثاني األثر أما
،(٥٢٩ (أبريل «أحمس» امللك حكم من ٤١ عام من الرابع بالشهر مؤرخة ديموطيقية
Museum Berlin Nr. 13615. (راجع برلني بمتحف اآلن ومحفوظة الفنتني يف عليها عثر
بسجل يظهر ما عىل خاصة الورقة وهذه ،(W. Ericksen, Klio. 34 (1942), P. 56–61
(؟): مشاة … «كاتب التالية البيانات عليها جاء وقد كوش، بالد إىل ذاهبني أناس عن ألمري
س «نوبي»: رجًال، ١٣٠ (؟) مشاة رجًال، ٥٠ محارب: رجًال، ٣٠ مجدفون: رجًال، ١٣٠

رجًال. ١٥ سوري: رجًال، ٦٠ فلسطينيون: رجًال،
أو كوش، بالد ملحاربة ذاهبني كانوا ذكرتهم الذين الجنود أن األعداد هذه من ويفهم
لذلك. يكفي ال قليًال كان العدد هذا أن غري السفىل، النوبة بالد يف القبائل بعض إلخضاع
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ألنه وبخاصة تجارية، قافلة حراسة يف كانوا الجنود هؤالء أن عىل األحوال شواهد وتدل
كان القوافل هذه أن عىل يدل الجنود من الحرس هذا مثل وجود أن عىل كتاب. معهم كان

«نباتا». مملكة إىل تصل حتى اللصوص، من حمايتها الرضوري من
كانت الثاني» «أحمس عهد إىل األول» «بسمتيك امللك عهد أول من أنه نرى وهكذا
بني التي العالقات عىل الدالة متناولنا يف التي املتون حيث من قليلة، تزال ال معلوماتنا
قط، دور بأي تقم لم اململكتني بني السياسية العالقات أن يف نزاع وال كوش. وبالد مرص

٥٢٥ق.م. عام مرص يف الفاريس «قمبيز» ظهر حتى كذلك األحوال بقيت ثم ومن
األرسة بداية من كوش، بالد حكموا الذين امللوك عن نتحدث أن يأتي فيما وسنحاول
«بسمتيك امللك يد عىل نهائيٍّا مرص من الكوشيني خروج منذ أي والعرشين؛ السادسة
واستوىل «قمبيز»، جاء أن إىل الجنوب، يف ملكهم عاصمة نباتا يف ملوكهم وانزواء األول»،
يف جاهدين وسنحاول أيًضا. لسلطانه وأخضعها كوش بالد غزا ثم املرصية الديار عىل
بالدهم. يف باقية آثار من تركوه وما امللوك هؤالء عن إلينا وصل ما كل ذكر الباب هذا

واالنزواء بالدهم موارد تنمية عىل همهم قرصوا قد كوش ملوك أن من الرغم وعىل
أنفسهم يلقبون كانوا فإنهم الفاريس، الفتح حتى الخارجي العالم عن وبعدهم فيها،
بسمتيك هزمهم أن بعد وحتى دولتهم، نهاية مرصحتى ملك ويدعون الفرعونية، باأللقاب

بعد. سنرى كما الثاني
عهد أول من وترتيبها كوش، ملوك أسماء عن النقاب كشف يف الفضل ويرجع
ونرشها ريزنر، الدكتور بها قام التي البحوث إىل الكوشية الدولة نهاية حتى بسمتيك
(راجع قريب عهد حتى مجهولة بقيت حقائق عن اللثام أماطت قيمة كتب عدة يف
The Harvard-Boston Archeological Expedition in the Sudan. يف املصادر هذه
A Progress Report on Publication by Down Dunham, in Kush, Journal of

.(the Sudan Antiquities Service Vol. III, P. 70 ff
دم» و«ماكا و«جرفث» «جارستانج» األثريني من كل به قام ما ذلك إىل يضاف
The (راجع كوش بالد تاريخ عن النقاب كشف عن مثمرة نتائجها كانت حفائر من
Temples of Kawa by M. F. Laming Macadam in 4 vol. Oxford University

.(Press London 1949 ff
الذي األساس هي ريزنر، األستاذ وضعها التي امللوك قائمة أن من الرغم وعىل
الغموض يكنفها نقاط توجد فإنه كوش، ملوك عن التحدث عند اآلثار علماء عليه يسري
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بالده عن وصده الثاني بسمتيك امللك حاربه الذي امللك أن من ذلك عىل أدل وال واإلبهام،
عن يشء أي لنا يذكر لم «ريزنر» وضعه الذي التاريخ حسب عىل «اسبالتا»، امللك هو
حدثتنا كما املرصي للجانب فيها الفوز وكان مرص، وبني بينه نشبت التي الحروب هذه
لنا يذكر لم الثاني بسمتيك أن ذلك إىل يضاف حديثًا. عليها عثر التي املرصية النقوش
وتناولنا الحروب، لهذه ا خاصٍّ فصًال أفردنا ذلك أجل ومن حاربه، الذي الكويش امللك اسم
أتبعناه ثم معلوماتنا. إليه وصلت ما بقدر التفصيل من بيشء الدولتني بني العالقات فيه

الفاريس. العهد بداية حتى كوش ملوك عن آخر بفصل

الثاني بسمتيك عهد مرصيف كوشغزو ملوك محاولة (2)

يف «نباتا» إىل ارتدادهم بعد ومرص كوش ملوك بني العالقات عن معلوماتنا ظلت لقد
بوجه ذلك يف السبب ويرجع ا، جدٍّ قريب عهد إىل مبهمة غامضة آمون» «تانوت امللك عهد
ببعض الحديثة الكشوف علينا جادت أن إىل كذلك الحال ظلت وقد املصادر، قلة إىل عام
الوثائق وأهم األخرى، مع الواحدة البلدين عالقة يف قليل يشء عن تكشف التي الوثائق
قام التي الحملة عن اليشء بعض تحدثنا التي اللوحات، الصدد هذا يف إلينا وصلت التي
من املرصية البالد يهدد كان الذي الخطر لدرء ٥٩١ق.م عام حوايل الثاني» «بسمتيك بها
درسها فإن مهشمة، إلينا وصلت قد الوثائق هذه أن من الرغم وعىل «نباتا»؛ ملوك ناحية
البلدين بني كانت التي الروابط عن بها بأس ال صورة أمامنا يضع فيها جاء ما وتحليل

التفصيل. من بيشء الحملة هذه عن هنا وسنتحدث الوجوه. من كثري يف

الثاني» «بسمتيك امللك (1-2)

عىل حكمه يمتد لم «إبريز» امللك والد «بساميس» أن موجزة1 بصورة «هردوت» لنا ذكر
كوش، بالد عىل بحملة خاللها يف قام وقد (٥٩٤–٥٨٨ق.م) سنوات ست إال الكنانة أرض
«بسمتيك للملك «هردوت» تسمية املؤرخني بعض فرس وقد مبارشة. بعدها مات ثم
إىل مبهمة فرتة الفرعون هذا حكم وبعد مختلفة.2 بصورة «بساميس» بلفظة الثاني»

.Herodot, II, P. 161 راجع: 1

Mallet, Les Premiers Etablissements des Grecs en Egypte, (M. M. P. F., 12) P. 113 راجع: 2

.Note 3
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وحث «أشعيا» قهر الذي (٦٠٩–٥٩٤ق.م) الثاني» «نيكاو امللك حكم بني تقع ما درجة
سابقه عن يقل ال كان الذي «إبريز» امللك حكم وبني «أفريقيا»، حول بالطوفان القيام عىل
عن الثاني» «أحمس أنزله الذي وهو اليهود، ملساعدة خف فقد (٥٨٨–٥٦٨ق.م) شهرة
ال كان الثاني» «بسمتيك حكم إن القول: حد إىل بعضهم ذهب وقد رائعة، بصورة عرشه
الدقة، عن بعيًدا جائًرا حكًما يعد الثاني» «بسمتيك عىل الحكم وهذا مذكوًرا.3 شيئًا يعد
من عظيًما عدًدا لنا خلف قد فإنه العرش، توليه مدة قرص من الرغم عىل أنه الواقع إذ
وهي العظماء،4 موظفيه آثار من به بأس ال عدد إلينا وصل كما هو، به الخاصة اآلثار
أن عىل األحوال شواهد وتدل امللوك. من لسابقيه اآلثار من عليه عثر ما تفوق عددها يف
مادي تقدم طور يف تدخل أخذت قد الساوية، األرسة فيها كانت التي اللحظة يف يقع عهده

عظيم.5
من الوحيدة الحقيقة كانت إذا نسأل أن لنا يحق أنه أخرى جهة من اآلن ونجد هذا
الثاني»، «بسمتيك بذكرى يقرنها أن الفائدة من «هردوت» رأى التي املرصي، التاريخ
محدودة، جغرافية عملية إال الواقع يف تكن لم النوبة، بالد عىل بها قام التي الحملة وهي
عظيًما عدًدا نرى أننا والواقع عادة؟ عنها يقال كما سياسية أهمية أية لها ليس وأنه
دون حربية جولة بأنها النوبة بالد عىل الثاني» «بسمتيك حملة مثلوا قد املؤرخني من
فيما املؤرخني بعض أن نجد حال أية وعىل الثاني؛6 الشالل تتجاوز لم وأنها شهرة،
األثري منهم بالذكر ونخص األهمية، من شيئًا الحملة هذه عىل يضفوا أن أرادوا قد سبق
كانت الحرب هذه «إن الصدد: هذا يف األخري قال وقد «فيدمان»،8 واملؤرخ «بروكش»7
(كوش) أثيوبيا بني السلم سادها طوال سنني بعد أنه فيها نرى إذ عظيمة، أهمية ذات

.Mallet, Ibid, P. 114 راجع: 3

.Bull. Inst. Fr. D’Arch., T. L. P. 158 n. 1 راجع: 4

.Wiedmann, Gesch., P. 633 راجع: 5

Maspero, Hist. III, P. 537-538; Hall, C. A. H., 3, P. 301; Gauthier, Précis de l’Hist. راجع: 6

d’Egypte, I, P. 208; Moret, Hist. d’Orient P. 735-736; Meyer, Gesch. Alter, 3, Abt. 2 (1937),
.P. 147; Scharff, in Agypten und Vorderasein (1950)
.Egypt under the Pharaohs, P. 323 (Ed. 1881) راجع: 7

.Wiedermann, Gesch., P. 631 راجع: 8
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عادت قد األول»، «وبسمتيك تآمون» «تانو بني مقسًما البالد تاج خاللها يف وكان ومرص،
البلدين.» بني الحرب فيها نشبت فرتة ثانية

أخذت حني الحايل، القرن أوائل إىل الحرب لهذه بالنسبة غامضة األحوال ظلت وقد
تكشف هامة، وثائق عدة متناولنا يف أصبح حتى فشيئًا شيئًا لدينا تتجمع عنها املعلومات
«ماكس األثري نقل ١٩٠٥م عام ففي عدة. وجوه من البلدين بني العالقات مدى عن لنا
عليها بقي تاريخية، لوحة من قطع نقوش الكرنك ملعبد الثانية البوابة من بالقرب مولر»
األثري لنا قرر بمدة ذلك وبعد كوش.9 بالد عىل الثاني» «بسمتيك حملة قصة بقايا
النقوش يف جاءت و«بوتاسمتو»، «أحمس» القائدين عن آثار عدة جمعه خالل «لفرب»
الصخرية النقوش أن أكيدة بصورة سمبل»، «أبو يف وجدت التي الشهرية اإلغريقية
ذكريات إال ليست الثاني»، «رعمسيس تمثايل عىل والفنيقية والكارية باإلغريقية املنقوشة
مرصية آثار من وجد عما فضًال هذا النوبة.10 بالد صوب الثاني» «بسمتيك جنود ملرور
النقوش يف ذكرا اللذين بالقائديِْن توحدهما و«يوتاسمتو»، «أحمس» القائدين هذين عن

ذكره. سبق كما اإلغريقية
عىل «تانيس» يف «آمون» معبد خبيئة يف «مونتيه» األثري عثر ١٩٣٧ عام يف وأخريًا
وتؤرخ الحملة، هذه نفس عن جديًدا بيانًا لنا قدمت تاريخية، لوحة من األعظم الجزء

(٥٩١ق.م).11 الثاني» «بسمتيك امللك عهد من الثالثة بالسنة الحرب هذه بوضوح
لها كان بل وحسب، رسمية صبغة ذات تكن لم الحملة هذه أن يتضح سبق ومما
«بروكش» من كل ذكره ما أن يف نزاع وال لها. املعارص الشعب أعني يف خاصة أهمية
«بسمتيك أن نجد أننا الواقع إذ يعضده، ما له الحملة لهذه أهمية من و«فيدمان»
األرسة ملوك أسماء بتهشيم وذلك مرص، عىل الكوشيني تسلط ذكريات اضطهد قد الثاني»
يف وقعت التي الحربية بالحوادث عالقتها لها ظاهرة شك بال وهذه والعرشين، الخامسة
بهذه الخاصة الوثائق فحص عند أنه الحق ويف الفرعون.12 هذا حكم من الثالثة السنة
يف دقيًقا طوًرا الظن أغلب عىل تمثل بل قط، األهمية قليلة تكن لم أنها وجد الحملة،

.Max Müller, Egyptological Researches, I, P. 22123, Pl. 12-13; Ibid. II, P. 185 راجع: 9

.B. S. R. A. A. 21, (1925), P. 48–57; G. I. G. No. 5126, cf, P. 187 راجع: 10

.J. E., Caire, No. 67095; & Kemi 8, P. 39-40 راجع: 11

.Rev. d’Eg., 8, 215–239 راجع: 12
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ومملكة «نباتا» مملكة بني امليالد قبل الثامن القرن منتصف منذ نشبت التي املعارك
وقتئذ أوغلت قد أنها املرصية الجيوش عن التحفظات كل مع القول ويمكن «سايس»،
من كان مظاهر عدة صحبتها قد الحرب هذه فإن أمر من يكن ومهما السودان. قلب يف
ذكرناها التي التحفظات وهذه الكوشيني. عىل مرص نالته الذي بالظفر اإلشادة نتائجها
وهذا وحسب، املرصي الجانب من كانت إلينا وصلت التي املصادر أن إىل ترجع جانبنا من
جانب من إلينا جاءت فقد املرصيني، عىل وانتصاراته «بيعنخي» لوحة عىل جاء بما يذكرنا
ومتحيًزا. ناقًصا يكون بوساطتها الحكم فإن ولذلك وحده؛ الكويش الجانب وهو واحد

الكرنك لوحة (أ)

هي ٥٩١ق.م عام حملة يف الكوشيني عىل املرصيني بانتصار خاصة عليها عثر لوحة أول
بذكر اللوحة وتبتدئ ا. جدٍّ سيئة حالة يف إلينا وصلت وقد آنًفا، ذكرنا كما الكرنك لوحة
ويأتي كتابتها، بتاريخ مسبوقة كانت أنها املحتمل ومن كاملة، الثاني» «بسمتيك ألقاب
«أبت-سوت» عىل املسيطر األرضني عروش رب رع» «آمون «محبوب» النعت ذلك بعد
نجد وأخريًا … الكامل اإلله … قصري: مديح ذلك ييل «طيبة»، سيد و«منتو» (الكرنك)،
الفرعون نشاط عن شيئًا لنا تقدم ذلك تيل التي والجملة التسعة. باألقواس خاصة عبارة
اب «نفر … بحرية عىل بالتنزه قائًما جاللته كان «وهكذا الحملة: عن البيان بداية عند

«… عندما الثاني) (بسمتيك رع»
األعمال عن تفاصيل بعض يظهر ما عىل لنا تقدم الرابع العمود من الباقية والجمل
وكان الرشقية، الجميز «شجرات عن: فتحدثنا «بسمتيك»، حينذاك بها يقوم كان التي
تهشيم بسبب تماسكها؛ عدم من الرغم عىل العبارات وهذه للتأمل.» داخل وهو قلبه يسيل
يتنزه كان التي البحرية حافة يزين كان الذي الجميز شجر إىل تشري كانت ربما املتن
سريه الذي جيشه بمصري البال مشغول الثاني» «بسمتيك كان ملا أنه املحتمل ومن فيها.
«أبو ونقوش «تانيس» لوحة ذلك عن ستحدثنا كما مرص يف هو وبقي الجنوب، نحو
ما عىل ذلك أثناء ويف (؟) خلوية بنزهة نفسه عن يرفه أن إىل حاجة يف كان الكبرية سمبل»
الرابع السطر نهاية ذلك إىل تشري كما جيشه، بظفر جاللته مبًرشا الرسول وصل يظهر
جيشه عمليات عن السارة النتيجة امللك الواقع) (يف يعلم الخامس السطر ومن املتن، من
قد النوبة، بالد عىل أرسلته الذي جاللتك جيش إن يقول: املتن من تبقى ما ألن الحربية؛
الكرنك، متن يف الفقرة وهذه (؟) خسارة وبدون (؟) (سليًما) «بنوبس» إقليم إىل وصل
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قام التي الحربية العمليات يف هامة مرحلة تعد «بنوبس» أن نعلم بوساطتها التي وهي
اإلله ولعبادة «آمون» الدولة إله لعبادة املخصصة املدينة وهذه «بسمتيك». جيش بها
بملوك الخاصة الوثائق يف الواقع يف تظهر كوش بالد يف العظيم اآلخر اإلله وهو «أوزير»،
عىل العظيمة. األربع الكوشية للعواصم بالنسبة الشمال يف بلدة أقىص بوصفها «نباتا»،
يقرر املدينة، هذه ضواحي إىل زحفه يف وصل قد املرصي الجيش بأن العلم مجرد أن
هدفها وكان السودانية، الفرعونية اململكة إىل وجه قد كان ٥٩١ق.م عام حرب أن بوضوح
عىل الصدد هذا يف فحصت التي الوثائق وتدل السودان. ملك لسلطان الخاضعة األقاليم
«أرجو». جزيرة مكان يظهر ما عىل وتقع الثالث» «الشالل إقليم يف تقع «بنوبس»، أن
الشمايل الجزء تؤلف التي ا جدٍّ الثرية البالد إىل وصل قد املرصي الجيش يكون ذلك وعىل
منذ صادفته التي الطبيعية، العقبات بنجاح اجتاز أن بعد وذلك «دنقلة»، مديرية من

الثالث. الشالل من الخروج حتى الثاني الشالل دخوله
استمرار هو فيه جاء ما كان إذا املتن، هذا السادسمن السطر من بقي مما نعلم وال
جاء فقد الحربية، العمليات عن مستقالٍّ بيانًا لنا يقدم أنه أو لجاللته، حملت التي لألخبار
أنه علم وعندما بالشجاعة. مفعمة كانت وقلوبهم ضده) =) نحوه أجنبية بلدة «كل فيه:
إغريق من املرتزقة الجنود إىل يشري املتن أن حال أية عىل هنا والظاهر «… (؟) هزم قد
نقش وقد «بوتاسمتو». بقيادة الحملة يف مشرتكني كانوا الذين وهم وساميني، وكاريني

سمبل». «أبو معبد تمثايل عىل أسماءهم بعضهم
عن منهم واحد يشد أن دون … األعداء «يجعل وهو: السابع السطر من تبقى ومما
يستعد أن قبل عدوهم داهموا قد املرصيني أن يعني أنه يجوز قد «… ألجل عليهم قوسه
مقدور يف يكون أن دون العدو «هزم يأتي: بما املتن نكمل أن يمكن ذلك وعىل ملحاربتهم،

ليفوقه.» سهمه يركب أن منهم واحد
وبعد أرس، قد العدو أن مبهمة بصورة منه نفهم الباقية األسطر يف املتن من بقي وما
هذا الحملة. نجاح عىل لإلله شكًرا القربان تقديم يأتي ثم الحملة، عن البيان ينتهي ذلك

تحفظ. كل مع اللوحة هذه من استخالصه أمكن ما

«تانيس» لوحة (ب)

لنا تخول تفاصيل بعض لنا وتقدم نسبيٍّا، السابقة من أحسن محفوظة اللوحة هذه
حكم من الثالثة السنة يف النوبة بالد إىل أرسلت التي الحملة أن منها نستنبط أن
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يحتمل ما عىل أوغلت وأنها «نباتا»، مملكة إىل فعًال موجهة كانت الثاني»، «بسمتيك
الجنوب. يف بعيدة مسافة إىل

اللوحة وصف

لثالوث سائًال قربانًا يقدم وهو ممثًال امللك اللوحة أعىل يزين الذي املنظر يف نشاهد
هذا و«خنسو»، أرشو» سيدة و«موت «آمون» وهو «تانيس» يف يعبد كان الذي «طيبة»،
بامللك: خاصة حماية صيغة نقرأ األخري اإلله هذا وخلف «منتو»، الحربي طيبة إله إىل
تحتوي عرشسطًرا ثالثة اللوحة من األسفل الجزء ويف أبديٍّا». «رع» مثل حوله،13 «حماية
التي الخريية األعمال املعتاد حسب عىل فيها ذكر ومقدمة الثاني»، «بسمتيك أسماء عىل
املعتاد حد عن خارج وهو الحرب، عن مفصًال بيانًا لنا يذكر وأخريًا الفرعون، أنجزها

السابقة. الكرنك لوحة متن من أكثر تاريخية حقائق عىل ويشتمل قليًال،

الرتجمة

(سنفر الذهبي حور رع). (ورس التاجني سيد اب) (منخ القلب ممتاز حور امللك: ألقاب
محبوب (٢) (؟) ورسمديٍّا أبديٍّا عائًشا بسمتيك رع ابن رع») اب «نفر امللك تاوي
سيد و«منتو» و«خنسو» «ملوت» … ال سيد (؟) األرضني) (عروش سيد (رع)» «آمون،
(٣) مروج يف املوجود والتاسوع نفر»، «رع إقليم يف) القاطنة («حتحور» «طيبة»،

األحياء. حور مكان يف مثبت والقوة والثبات الحياة معطى) (سايس
ما عمل يف وقته أمىض ،(٣) الكل من أكثر اإلله يحب الذي جاللته فإن وهكذا املقدمة:
وإمداد قربانهم موائد وتموين للخراب، آلت التي معابدهم بتجديد لآللهة (٤) مفيد هو

والقوة. الشجاعة وهي ذلك عىل مكافأة له عمل وقد أدواتهم،
بالد إن تتويجه: من الثالثة السنة يف لجاللته ليقول إنسان ذهب الثالثة: السنة حملة
«شاس»، بالد تجاه يسري جيًشا جاللته جعل وقد (٦) (؟) محاربتك يف تفكر النوبيني…
امللك) =) الكور مقر هذه وكانت … إىل وصلوا قد فإنهم وهاك معه. القرص وإرشاف

حواليك. هللا اسم يقال: الرقي عند إذ العامة: عند باقيًا يزال ال التعبري هذا 13
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ووقعت جيشجاللته ذبحهم وعندئذ «تادهن». تدعى مدينة إىل وكذلك فيها، كان الذي
(؟) املقر يف … يف كان الذي امللك) =) الكور … فإنهم وهاك بينهم. عظيمة مذبحة
قتل ذلك وعىل جاللته. جيش مع (يحارب) هم … (٩) … معه ذهب وقد … ل التابع
أشجارهم عىل استوىل وقد هناك، عملوا الذين … الكور وجه فقد وهاك هم … (١٠)
«رع» مثل الحياة معطى أبديٍّا عائًشا «بسمتيك» (١٣) … من (؟) صورة … (١٢)

أبديٍّا.
عناء كبري دون الحوادث، سري فيه نتتبع أن يمكن فجوات من به ما عىل املتن وهذا
حتمت قد العدائية النوبيني مقاصد أن وذلك السادس؛ السطر إىل الخامس السطر من
النقوش وأهم أرشافه. رجال كبار بقيادة جيًشا عليهم يسري أن الثاني» «بسمتيك عىل
الجيش مع سريه يف يتعدَّ لم امللك أن تؤكد سمبل»، «أبو صخور عىل وجدت التي الصخرية
للقائدين الحربية األعمال توجيه أمر ووكل األرايضاملرصية، يف بقي بل «الفنتني»، حدود
عىل املرصي الجيش ناله انتصار أول ذكر وبعد (بوتاسمتو)، سمتاوى» و«بدي «أحمس»
يف جديدة مرحلة تبتدئ و«تادهن»، ر-با» … يف «كور» بكلمة إليه أشري الذي كوش ملك
يظهر جديدة وشخصية … جديد مكان ذكر فيها جاء مهشمة، فقرة يف ذكرت الحرب
من األسطر نصف من وأكثر ا، جدٍّ ممزق املتن ونهاية ملك). =) بالكور عالقة لها أن
أخرى كرة تقابل قد املرصي الجيش أن السطور بني من ونفهم هذا ناقص. ١٣ إىل ٩
الجيوش عند متبعة عادة كانت وهذه الكوشيني، بساتني وخرب (١٠ (سطر الكور مع
انتصارات نال قد العدو أثر اقتفائه يف الجيش أن تماًما ونفهم األزمان.14 كل يف املرصية
األمر كان إذا أما «شاس»، بالد حتى فعًال وصل قد أنه نفرض أن حقنا من وأنه جديدة،
السطر يف جاء (كما الحملة هدف بوصفه هنا اإلقليم هذا ذكر فإن ذلك، من العكس عىل

مشينًا! تضليًال يعد السادس)
فإنه الحملة، مراحل إحدى بوصفها «بنوبس» ذكرت قد الكرنك لوحة كانت وملا
الهدف وهي الثالث، الشالل جنوبي من مسافة عىل «شاس» بالد نضع أن علينا يتحتم
النوبة. لبالد ا هامٍّ مركًزا تكون أن ينبغي أنه كما وجنوده، امللك إليه يرمي كان الذي
أن عىل البحوث وتدل املعادي. األمري عاصمة عىل يحتوي شاسع إقليم أنها الظن وأغلب

.Bull. 50, P. 175, Note 3 راجع: 14
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الشاسع اإلقليم أو االسم هذا فيه وجد الذي «صنم»، إقليم يكون أن يمكن اإلقليم هذا
و«الكورو» «نوري» وجبانتي و«نباتا» نفسها «صنم» فيه بما امللكية العاصمة حول املمتد
كانت التي «شاس»)، (بالد «تاشاس» أن الجائز ومن كوش.15 ملوك فيهما دفن اللتني
وتقع كوش، ململكة نفسها العاصمة تمثل كانت ٥٩١ق.م عام «الساوي» الجيش هدف

بقليل. الرابع الشالل قبل
املرصيني بني وقع تصادم أول أن ذلك عن فضًال «تانيس» لوحة من ونعرف هذا
بالقرب وكذلك اليشء، بعض مهشًما اسمها ورد هامة، مدينة من بالقرب واألثيوبيني
يف كثرية أماكن عىل أطلق قد االسم وهذا املرتفع)، (ومعناه «تادهن» تدعى بلدة من
كثريًا ويحتمل و«جمأتون»، «نباتا» بني وتقع سودانية، مدينة اسم أنه ثبت قد مرص،
أن ألجل املرصي الجيش عىل كان وقد الحالية، العجوز» «دنقلة مكان تحتل كانت أنها
و«جمأتون» و«بنوبس» رشق) (عمارة «بريميس» وهي الكوشية، الكبرية العواصم يهدد
«دنقلة» أن والواقع األيمن. الشاطئ عىل يسري أن و«نباتا» (مروى؟) و«مراوى» (الكوة)
كبري مرتفع عىل وتقع والرابع، الثالث الشالل بني الرشق يف الواقعة الوحيدة املدينة هي
وهذه املديرية، عاصمة بوصفها لعبته الذي القديم دورها إىل أهميتها وترجع صخري،

مقبولة. نظرية
كلمة تقابل كوشية، كثرية كلمات مع مركبة نجدها التي «كور» كلمة أن ونعلم هذا

القديمة.16 املرصية يف «ملك»

الحملة أهمية (ج)

إال الحملة هذه إىل ينظروا أال املؤرخني، بمعظم الذيحدا السبب أن عىل األحوال شواهد تدل
للنقوش الجغرايف املوقع هو ا، جدٍّ محدودة السياسية أهميتها وأن اسرتاتيجية، حركة أنها
فعىل سمبل». «أبو يف املرتزقة الثاني» «بسمتيك جنود من كثري لنا خلفها التي الصخرية
متون ستة نقشوا قد كاريني جنوًدا أن نجد الضخمني، الثاني» «رعمسيس تمثايل ساقي
نعتقد.17 ما عىل العاجل القريب يف معناها عن األناضولية البحوث يف النقاب سيكشف

.Bull. Ibid. P. 176 راجع: 15

.Bull., 50, P. 186 ff راجع: 16

.Robert, Hellinica 8, (Paris (1950)) P. 5 ff راجع: 17
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النقوش هذه وبجانب «منتومحات».18 مقربة يف كارية نقوش وجود هنا نذكر أن بد وال
معني زمن منذ مؤسسة مستعمرة من جندوا قد كانوا الفنيقيني من كثريين أسماء توجد
كيف لنا يذكر أسطر، خمسة من مؤلف إغريقي صغري نقش يوجد وأخريًا مرص. يف
حول إمضاءاتهم كتبت وقد و«دوري». «أيوني» أصل من األجناد من كبري عدد يميز
«بساما مع ساحوا الذين وهؤالء «الفنتني»، حتى أتى قد «بسمتيك» امللك التايل:19 النقش
قد النهر يسمح ما بقدر «كركيس» إىل منحدرين وصعدوا «تيوكليس»، بن بسمتيكوس»
وتدل … املرصيني20 يقود «وأحمس» األجنبية الفرقة يقود «بوتاسمتو» وكان هنا كتبوا
أصحاب إليها وصل نقطة أقىص عىل الدالة اإلغريقية العالقات أن عىل التقليدية الرتجمة
لهذا أصبح الرتجمة وهذه الثاني. الشالل إىل إال تشري أن يمكن ال املتن، لهذا اإلمضاءات
أنهم عىل يدل «بنوبس» إقليم إىل الساويني الجنود وصول ألن بها؛ األخذ الصعب من
األخرية البلدة هذه عن الجنوب يف يبحث أن إذن ويستحسن الثالث. الشالل اجتازوا قد
عند األرجح عىل أي: بسمتيك) =) «بسمتيكوس» رجال عاقت التي الصعبة، املنطقة يف

الرابع. الشالل
قد الذكر السالفة «شاس» بالد إىل أرسلوا الذين الجنود أن يظهر ما عىل يحتم وهذا
ما عىل العاصمة هذه بعد واقعة «كركيس» تكون ذلك وعىل «نباتا»، إقليم إىل فعًال وصلوا
املكان هذا واسم الحملة. خالل تعدوه أنهم اإلغريق بعض فاخر الذي املكان وهي يظن،
مقابًال يكون أن يمكن ولكنه الصورة، هذه يف باإلغريقية لنا معروًفا ليس حال أية عىل
من تقريبه يمكن فقد السودان، يف الحديثة أو القديمة العدة األسماء من السم صوتيٍّا
وكذلك «دنقلة»، سهل مدخل عند النهر عىل ترشف صخرية محطة وهو كولكييل، جبل
قلعة توجد كانت حيث ،Korkos «كوركوس» القديم املكان موقع يف تكون أن الجائز من
األخرية، بالنظرية أخذنا وإذا الرابع، الشالل بعد الحديثة الدولة عهد يف املرور تحمي
أية وعىل الخامس، الشالل حتى أوغل قد الثاني» «بسمتيك جيش أن نعرتف أن بد فال
ببلدة توحد أن يجب «كركيس»، أن عىل بها نربهن أن يمكن حجج لدينا ليس فإنه حال
مع أسماؤها املركبة البالد فإن حال أية وعىل املروا). حجر =) «كوركوس» أو «كولكييل»

.Leclant, Orientalia N. 5. 20, P. 474, Pl. 64 راجع: 18

.L. D., 6, 98 (516, 517, 519) et 99, (515, 528, 529, 530, 534) راجع: 19

.Bull. No. 50, P. 188, Note 7 املؤلف. هذا يف القائدين هذين من كل به قام الذي الدور عن راجع 20
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… الساوي العهد منذ كوش ببالد مرص عالقة

يجوز فإنه ولذلك «بنوبس»؛ بلدة بعد الثالث الشالل جنوبي تقع «كلك» أو «كرك» كلمة
املرصية الجيوش خاللها وصلت قد ٥٩١ق.م عام حملة إن القائلة: بالنظرية األخذ تماًما
بعد املرصيني الجود أن تصوره يمكن مما فإنه حال أية وعىل «دنقلة». مرتفع حتى
الرابع، الشالل حتى العدو اقتفاء يف سريهم تابعوا قد (شاس)، العواصم إقليم احتالل

«السليمانية». شالالت حتى طريقهم شاقني باالستطالع قاموا منهم جماعة وأن
أوردناها التي والتفسريات، اإليضاحات من قصوى نتيجة نستخلص أن أردنا وإذا
التي الحوادث نكيف أن لنا يجوز فقد سمبل»، و«أبو و«تانيس» الكرنك متون من هنا
تحفظ كل مع ولكن التالية، الصورة يف الثاني» «بسمتيك عهد من الثالثة السنة يف وقعت

البحتة: النظريات نطاق عن يخرج ال ذلك إن إذ ممكن،
وأن الثاني»، «بسمتيك ملهاجمة يتأهب كان «كوش» ملك أن عىل األحوال شواهد تدل
تعدت وقد «الفنتني». حتى بنفسه وصاحبه ملهاجمته، بجيش مبارشة بادره قد األخري
إرشاف تحت كانت التي وهي «بسمتيك»، جيش منها يتألف كان التي الحربية الفرق
إقليم إىل وصلت حتى السري تابعت ثم الثاني الشالل اجتازت ثم الفنتني، بالطه عظماء
عىل اخرتقوا أو الحجر، بطن إىل الشاق بالسري الجيش قام أن بعد إما وذلك «أرجو»،
نال قد كان أنه والظاهر مجراه. من الجزء هذا يف النهر يحاذي الذي املقفر اإلقليم األقدام
املحتمل ومن «نباتا». نحو سريه واصل ثم «دنقلة»، سهل يف كوش ملك عىل مبينًا نًرصا
مرصحامًال إىل عاد ثم العدو بالد وخرب بمسافة، العاصمة هذه اجتاز قد الجيش هذا أن
يف أوغلوا قد اإلغريق الجنود بعض أن املحتمل ومن األرسى. أمامه وسائًقا الكثرية الغنائم
ذكرياتهم طريقهم يف تركوا عودتهم وعند الخامس، الشالل حتى النهر أعايل إىل سريهم

سمبل». «أبو آثار عىل
«شاس» األماكن موضوع يف هنا نقررها أن أمكننا التي املقارنات من الرغم وعىل
عىل املرصيون بها قام حملة فكرة مع كتابة تتفق أنها لنا تظهر و«كركبس»، و«تادهن»
مؤكد، غري يزال ال األماكن هذه ملواقع تحديدنا أن نخفي أن يمكن ال ولكن السودان،
حال أية عىل ولكن هنا. اقرتحناها التي الصورة من حذر عىل نكون أن يجب ذلك وعىل
فإنه أمر من يكن ومهما وحسب. بها للعمل مادة بوصفها النظرية هذه قبول يمكن
يظهر وموقعها «بنوبس» اسم قراءة أن نرى الكرنك، لوحة نقوش به تسمح ما بقدر
وصلوا قد الثاني» «بسمتيك جنود أن نعرتف أن يظهر ما عىل يمكننا ذلك وعىل مؤكًدا،
أسماء تهشيم لبداية اتخذ الذي التاريخ فإن حال أية وعىل «دنقلة». إىل تقدير أقل عىل
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األعداء زعيم عىل للداللة «كور» لفظة استعمال وكذلك والعرشين، الخامسة األرسة ملوك
(وهما النرص لوحتي يف كوش ململكة التابعتني املدينتني ذكر وأخريًا «تانيس»، متن يف
٥٩١ق.م عام حملة كانت التالية: النتيجة قبول تقريبًا علينا يحتم و«تادهن»)، «بنوبس»

املرصي. الجيش ممتلكاتها غزت التي «نباتا» مملكة عىل حربيٍّا عمًال
أو الحربية، األعمال هذه صحبت التي املظاهر أن عىل نفسها مرص يف األحوال وتدل
أحرزها التي االنتصارات ومع الحادث، هذا مثل خطورة مع تنطبق كانت بعدها جاءت

فنجد: مرص، مع وعالقتهم كوش مللوك بالنسبة املرصي الجيش
فقدوه ما اسرتجاع عىل يعملون أخذوا سابًقا، مرص حكموا الذين «نباتا» ملوك أن أوًال:
أنفسهم يعدون كانوا الذين والعرشين الخامسة األرسة ملوك أن والواقع اسم. من
التعدي جريمة ارتكبوا أفراد وأنهم مغتصبني، مرص يف يعتربون كانوا رشعيني ملوًكا
— ذكرياتهم محوا قد الساوية األرسة ملوك فإن ذلك وعىل املرصية، البالد سلطان عىل
حقوق نفسه الوقت يف أنكروا وقد — اآلخرة عالم يف لبقائهم منه بد ال كان أمر وهذا
املرصيني أن إىل باإلضافة هذا عرشمرص، عىل اكتسبوها التي رشعيتهم، كوشيف أمراء
الحقوق. بهذه مرص يف أتباعهم تذكر أن يمكن التي الخارجية، املظاهر هشموا قد
ثم ومن اإللهية.21 املتعبدات وآثار آثارهم عىل وأخالفه «بيعنخي» طغراءات فهشمت
اآللهة، أسماء إال كلها وتهشم قط، تحرتم ال كانت كوش ملوك أسماء أن املعابد يف نجد
واآلثار الجنازية اآلثار كانت وقد شاذة.22 حاالت يف إال املهشمني يد من تفلت ولم
نظر تحت تقع ال كانت التي اآلثار كل عامة وبصفة الصغرية اآلثار وكذلك الخاصة،
كانت الهبات، ولوحات املقدس الحيوان قبور وشواهد الصخرية النقوش مثل املهشم،
األنظار عن محجوبة كانت أنها بسبب وذلك املضطهدين، يد تمسها ال العادة يف كلها
عليها كانت التي الطغراءات فإن وبذلك الجدار، تجاه موضوعة أو منها قريبة بتماثيل
محل تحل األحوال من كثري يف كانت الثاني»، «بسمتيك ألقاب أن ونجد هذا ترى. ال

مفهوم.23 هو كما النسب سلسالت يف إال اللهم كوش ملوك من مهشم اسم

.Rev. D’Eg., 8 P. 215 ff راجع: 21

.Ibid. P. 218 N. 1; P. 222, N. 3; P. 222, N. 4; P. 224, N. 1 راجع: 22

.Rev. d’Egypte, 8, P. 234–237 راجع: 23
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… الساوي العهد منذ كوش ببالد مرص عالقة

النوبة ملوك اسم عليها يكون التي من «طيبية» مباني عدة جدران عىل أن لوحظ ثانيًا:
كوش ملوك عند الرأس بلباس الخاصة امليزة يعد كان الذي املزدوج، الصل أن مهشًما
ملك صورة من الكيفية بهذه ليتحول وذلك واحًدا؛ صالٍّ ليصري يصلح أو يكشط كان
وهذا واحًدا. صالٍّ إال يلبس ال مرص ملك كان إذ تقليدي، مرصي ملك صورة إىل كوىش
رأس لباس يف كذلك شوهد قد بل املناظر، يف التي الصور يف فقط ينحرص لم التغيري
وعىل امللوك، تماثيل من كثري يف نجده ما ذلك من وأفظع الضخم.24 «شبكا» اللك تمثال
تماًما تدل الحاالت هذه وكل ا. تامٍّ محًوا محيا قد الصلني أن نشاهد إذ املناظر بعض
لهذه النوبية الصفة عىل نهائيٍّا القضاء من الثاني» «بسمتيك فيه يرغب كان ما عىل
الكوشيني الدعاءات ظاهر رمز أي نفسه الوقت يف يمحو بأن شغفه وكذلك الصور،

والسودان. مرص عىل أي املزدوجة؛ بامللكية
(أي: «الكور» من جعلت التي الشعبية التقاليد نشأت قد أنه نفسه الوقت يف نجد ثالثًا:
الرشيوحد إله «ست» اإلله كان كما مستهجنًا، كوششيئًا ملرصومن األول العدو امللك)

نوبي. بكلمة
عظمة إبراز إىل تميل إيجابية بدعاية تضاعفت قد كانت السلبية الظواهر وهذه
الدالة النقوش بوساطة املظاهر من النوع وهذا الثاني». «بسمتيك أحرزه الذي االنتصار
وغريها السلف، أحرزها انتصارات واغتصاب باملديح، الخاصة والنقوش االنتصارات عىل
علينا يصعب فإنه ولذلك السالفني؛ الساويني امللوك عهود يف قليًال إال تشاهد تكن لم
الخامسة األرسة ورثة عىل حربًا أن يف نزاع وال هام. يشء إىل وتنوعها كثرتها ينسب أال
فقد خارجية؛ سياسية أموًرا أثارت ما بقدر داخلية سياسية أموًرا أثارت قد والعرشين
عن نتج الذي الخلقي، النفوذ من مكانة شعبه أمام يكسب أن يريد «سايس» فرعون كان

االنتصارات. هذه
لوحتا فمنها للحملة، املختلفة العالقات فيها مبينًا لوحات أقام قد نجده ذلك أجل ومن
وتشبه محفوًظا، األعىل جزؤها بقي التي الشالل، لوحة كذلك ويحتمل والكرنك، «تانيس»
يلقب امللك أن الكرنك لوحة عىل فنجد الطيبية، اآلثار نقوش توزيع نقوشها توزيع يف
«تانيس» لوحة وعىل «طيبة»، سيد منتو» و«مني األرضني عروش سيد آمون» «محبوب

.Bull. Inst, 50, P. 193 Note 3 راجع: 24
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أن اإلنسان ويمكن املتن. يف كما املنظر يف «طيبة» ثالوث يصحب األخري اإلله أن نجد
بإله املظفر «بسمتيك» يربط أن هو األثرين هذين يف املقصود يكن لم إذا فيما يتساءل

الحربي؟ «طيبة»
«الفنتني» ويف األول، بالشالل املحيطة الصخور عىل النوبة لبالد مواجًها ونجد
امللك باسم منقوشة األعالم وأسماء الطغراءات من عظيًما عدًدا و«بيجه» و«كونوسو»
كانت أنها عىل — ألسالفه مماثلة طغراءات وجود عدم مع — يشهد مما الثاني» «بسمتيك
أن وعىل مظفًرا، جيشه عودة أثناء يف أو «الفنتني»، يف امللك هذا إقامة أثناء يف نقشت قد

ملرص. الجنوبية الحدود عىل سلطانه توطيد إىل ترمي كانت كوش بالد فاتح عزيمة
آثار اغتصب بأنه النوبة بالد عىل انتصاره تأكيد يف الثاني» «بسمتيك بالغ وقد هذا
اإلله أمام األول» «شيشنق يمثل بالكرنك منظر يف فنجد كوش، بالد قهروا ممن آخر، ملك
مع العظيم «شيشنق» امللك أسماء مكان أسماءه وضع قد الثاني» «بسمتيك أن «آمون»
خاص وبوجه «شيشنق» بانتصارات املنظر يتبع الذي واملتن عداوة. بينهما يكن لم أنه
االغتصاب هذا كان إذا فيما نتساءل أن من حل يف فإننا ذلك وعىل النوبة.25 لبالد إخضاعه
كوش لبالد فاتًحا يكون أن يف «بسمتيك» جانب من الشديدة الرغبة سببه كان الشاذ
اسم بدل اسمه وضع عىل اقترصت بل جديدة، نقوش حفر تكلفه ال اقتصادية بطريقة

النوبة؟ بالد مىض فيما فتح آخر عظيم ملك
رب =) بحتي» «نب النعت الثاني» «بسمتيك طغراء يف عرًضا أدخل قد أنه ويلحظ
األول». «أحمس مثل العظام والفاتحون الحرب إله يحمله كان اللقب وهذا القوة)،26
أنه: الفرعون هذا فيه يلقب بولهول تمثال قاعدة عىل الثاني» «لبسمتيك نقش ولدينا
الشخصيات عىل يقيض خوفه والذي والنوبيني … آسيا يرضب الذي الكامل» «اإلله
كانت التي املدائح، ألقاب من مثاًال إال ليست العبارة هذه أن ا جدٍّ املحتمل ومن الرشيرة.27

الكوشيني. عىل انتصاره بمناسبة تظهره أن يمكن

.Müller, Egyp. Researches 2, PP. 145–152 راجع: 25

.Couyat-Montet, Hamm., 71, No. 100; Rev. d’Eg. 8, P. 238 راجع: 26

.A. S., 34, P. 129-130 راجع: 27
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الشجاعة رب رع» اب و«نفر قوي» رع اب «نفر الجميالن االسمان لنا ويظهر
كانا أنهما عىل الثاني»، «بسمتيك قائدي و«بوتاسمتو» «أحمس» من كل يحملهما اللذان

الحرب.28 هذه يف شجاعتهما عىل مكافأة إياهما أعطيا قد
يف رع اب «نفر أي ابت»؛ أم رع اب «نفر املسمى «حور» القائد أن ا جدٍّ املحتمل ومن
الوحيدة الحملة يف باشرتاكه الناس يذكر أن ألجل التسمية؛ بهذه نفسه سمى قد األقرص»
لهذا معاًرصا كان أنه يف نزاع وال كوش. بالد عىل الثاني» «بسمتيك أرسلها التي الباهرة،
خوف نرش والذي األرضني لسيد ثقة رجل التالية: النعوت ألقابه يف أدخل وقد امللك،
ولدينا طريقه.29 يف عقبة كانوا الذين أولئك بني الرعب وألقى األعداء، بالد يف جاللته
يف ملك صورة مقدًما نفسه مثل وقد «بزا»، يدعى الثاني» «لبسمتيك معارصة شخصية

التسعة.30 األقواس يدوس طفل مللك تقليدية هيئة
إىل الثاني» «بسمتيك بها قام التي السياحة أن املستحيل من يكون ال قد وأخريًا
اآللهة قدمتها التي الرمزية، األزهار طاقة له يحملون كانوا بكهنة مصحوبًا فلسطني
أن ألجل انتصار مجلس فلسطينية بلدة يف يعقدوا أن منها الغرض كان بالجميل، اعرتاًفا

املرصية.31 اململكة بطش قوة آلسيا يؤكدوا
نزاع بال كانت الثاني» «بسمتيك حكم من الثالثة السنة حرب أن من الرغم وعىل
الغشوم االضطهاد فإن ا، جدٍّ بعيد زمن منذ الساوية األرسة كسبتها مظفرة حملة أول
هذا قدست التي املظاهر إىل باإلضافة هذا القدامى، النوبة ملوك عىل وقتئذ وقع الذي
رغبة عن ال عقالها من انطلقت قد الحرب هذه أن بوضوح يفرس ذلك كل االنتصار،
تماًما تدل «تانيس» لوحة أن يف نزاع ال إذ الكوشيني: الفاتحني طموح بسبب بل مرصية،
حوايل أنه والواقع الكوشيني، قبل من أتى قد كان املرصية الوجهة من التعدي أن عىل
النوبة بالد ال خاص بوجه آسيا كانت الثاني» «بسمتيك تتويج تاريخ وهو ٥٩٤ق.م عام

.A. S., 38, P. 170; & P. 188 n. 7; Ibid. P. 169 راجع: 28

.A. S. 25, 259; A. S. 5, P. 199, § II راجع: 29

.Bull. Inst. 50, P. 198 راجع: 30

Sauneron-Yoyotte, Sur le voyage Asiatique de Psammetique II, Vetus Testa- راجع: 31

.mentum, 1/2, P. 140–144
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«نيكاو هزيمة فمنذ مقلقة. بصورة «سايس» ملك انتباه تسرتعي أن يجب كان التي هي
ملرص.32 خطريًا تهديًدا يعد فلسطني يف «بابل» قوة ازدياد كان «كركميش» يف الثاني»

ترسل أن مرص مقدور يف كان العهد هذا حوايل أنه يتصور أن اإلنسان عىل ويصعب
التي الحرب أن والواقع قصد. عن الجنوبية جارتها مناوشة متحدية السودان عىل جيًشا
كان فقد ذلك وعىل فخار. حرب ال دفاع حرب كانت أفريقيا يف الثاني» «بسمتيك شنها
أن ألجل الجارية؛ األحوال من يفيد أن رأى كوش بالد (ملك) «كور» أن أوىل باب من
أن بد وال مرص. عىل األول «نباتا» ملوك بها يتمتع كان التي اإلمرباطورية السياسة يعيد
حكومة غرض كان وقد «سايس». حكومة مضجع أقضت قد كانت الحربية تجهيزاته
يف مربًرا لها تجد أن يمكن ذكراها كانت التي األرسة، ذكرى اختفاء عىل تعمل أن «سايس»
يكن ولم مرص. عىل الطاغية املطامح ذوي الجنوب فراعنة مع يميل رأيهم كان الذين أعني
الجواب كان فقد مرشوعه. يف بعيدة مسافة ليخطو الوقت كوش ملك لدى يظهر ما عىل
باهر بنرص انتهى أن يلبث ولم الرسعة، يف غاية كوش استعدادات أحس عندما املرصي
حدود نفسه الثاني» «بسمتيك يتجاوز ولم يظهر. ما عىل واحدة حملة من أكثر يتطلب لم
يحملون كانوا الذين برسله االتصال حلقة يفقد أال شك بال ذلك سبب وكان «الفنتني»،
للخطر درءًا فلسطني يف يظهر أخذ كوش، يف الحرب بدأت أن ومنذ آسيا. من األخبار له

مرص. يتهدد كان الذي
قد كانت «نباتا»، مملكة عىل الثاني» «بسمتيك بها قام التي الحملة فإن ذلك وعىل
كانت السياسة وهذه والعرشين، السادسة لألرسة خارجية سياسية أزمة زمن يف حدثت
مظهًرا سببه كان التحول وهذا الحوادث. بمقتضيات آسيا نحو موجهة الحال بطبيعة
القرن منتصف منذ كوش ملوك قبل من مرص عىل بالسيطرة االدعاء إىل يرجع جديًدا
كان الذي املزدوج الصل ذلك يثبت كما حيٍّا يزال ال االدعاء هذا كان وقد ق.م، الثامن
عىل يحملونه يزالون ال كانوا فقد النوبة، بالد إىل تقهقروا أن بعد حتى أخالفهم، يلبسه
والصالن مرصوالسودان. ملوك أنفسهم يعتربون كانوا إنهم أي رأسهم؛ لباس يف جباههم

والسودان. مرص للبلدين يرمزان

De Meulenaere, Herodotos كتاب بابل وبني األول»، «سايس ملوك به قامت التي الحرب عن راجع 32

.Over. De 26me Dynastie P. 54–60
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محكومة كانت التي وهي والعرشين، الخامسة األرسة عهد يف «طيبة» والية كانت وإذا
تماًما، املتعبدة هذه قبضة يف كانت بأنها ظهرت قد كوشية ألرسة التابعة اإللهية باملتعبدة
كان حيث البحري، الوجه فتح يعيدوا أن عدة أحوال يف مضطرين كانوا الكوشيني فإن
لنزع الفرص انتهزوا أنهم ظهر قد «سايس»، خاصحكام وبوجه هناك املحليون األمراء
وأخريًا «شبتاكا» كذلك ويحتمل و«شبكا»، «بيعنخي» التوايل عىل فنجد عنهم. نريهم
القوم يشعروا أن ألجل ويسكنوها الدلتا، إىل ينزلوا أن عليهم يجب كان «تانوتآمون»
بالد إىل يرتد أن «تانوتآمون» امللك «آشوربنيبال» جيوش اضطرت أن وبعد بسلطانهم.
مع يوحده أن اإلنسان أمكن وإذا «طيبة»، إمارة عىل ثانية استوىل قد األخري فإن النوبة،
امللك نازل قد «بوليني» املؤرخ قول حسب عىل الذي وهو «تمنتيس»، املسمى مرص ملك
ملوك آخر بأن نعرتف أن يجب فإنه «منف»،33 من بالقرب يديه عىل وهزم «بسمتيك»،
ويمكن البحري. الوجه فتح يعيد أن أخرى كرة حاول قد كان والعرشين الخامسة األرسة
توحيد يف األمل امللك لورثة تركت قد ملرص الكويش الفتح إلعادة املستديمة الحالة أن

مًعا. ومرص كوش بالد ملك صولجان تحت جديد، من القطرين
االستيالء يف ٥٥٦ق.م عام منذ أفلح قد كان الساوي األول» «بسمتيك أن يف نزاع وال
اإللهية للمتعبدة خلًفا لتكون «نيتوكريس»؛ ابنته عرشها عىل يويل أن ويف «طيبة»، عىل
يف عليها عثر متن من قطعة ولدينا «الفنتني».34 يف حامية وضع يف أفلح كما الكوشية،
حملة حكمه من ما وقت يف أرسل قد كان األول» «بسمتيك أن عن لنا تكشف «إدفو»

السفىل.35 النوبة بالد إىل أي «واوات»؛ بالد إىل حربية
خروجها بعد لها كان النباتية األرسة أن عىل يدل ما نفسها مرص يف ويوجد هذا
يف توطن قد ق.م الثامن القرن خالل يف أنه نعلم إذ ذلك يف نزاع وال أعوان. مرص من
الحكم حول ملتفة كانت املحلية الكبرية األرسة أن كما نوبيني، أرشاف طبقة «طيبة» إقيم
«آمون».36 كهنة بني كبرية وظائف يشغلون كانوا كوشيني أمراء أن نجد فمثًال الكويش.

.Polyen, Stratagemata, 7, 3; cf Hopfner, Fontes, 342, 15 راجع: 33

.De Meulenaere, Herodot. Over., P. 38–40 راجع: 34

.Bull. 5, P. 201 No. 3 راجع: 35
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كويش، أصل من أنهم عىل بوضوح الطيبية اإلدارة رجال عظماء أسماء تدل وكذلك
األرسة أن والظاهر و«كاررخي-أماني»،39 و«أريجاديجان»38 «كارابيسكن»37 ذلك مثال
كهنة وبخاصة املختلفني، املحليني الكهنة حابت قد لذلك خالًفا كانت والعرشين الخامسة
تدل كما و«تهرقا» «شبكا» من كل له مقرٍّا اتخذها قد كان التي املدينة وهي «منف»،
فضلوا قد هناك املحليني األمراء بعض أن يلحظ أخرى جهة ومن النقوش.40 ذلك عىل
مرص، ملك حكم تحت يكونوا أن عن الجنوب فراعنة سلطان تحت يكونوا أن شك بال
معرتًفا كان الكوشيني أي الجنوب؛ فراعنة أن والواقع «سايس». ملك ملطامع مقاومة وذلك
أن عليه وكان رشعيتهم، عدم يف يفكر يكن لم «بسمتيك» إن حتى عظيمة لدرجة بهم
«بسمتيك» أن نلحظ القبيل الوجه عىل تسلطه من األوىل األزمان ففي خلفهم،41 بأنه يسلم
فمثًال «طيبة»، أصحاب الكوشيني بأمراء الخاصة املميزات من جزءًا ظاهًرا احرتم قد
«بسمتيك عهد يف منهما كل حافظ قد بعده، من «نسبتاح» وابنه «منتومحات» أن نجد
عمدتها أن نجد «إدفو» ويف القبيل. الوجه وحاكم طيبة) (أي: نو» «عمدة لقبه عىل األول»
الوجه حاكم بدور الساوي العهد يف يظهر ما عىل يقوم كان أنه ظهر «خنس-أرديس»،
عىل ولكن الكوشيني.42 عهد يف يشغلها «باثنف» والده كان التي الوظيفة وهي القبيل،
للخارجني تجمع مركز بقيت قد كوش مملكة فإن املهادنة، السياسة هذه من الرغم
عندما اللوبية، املرصية الحربية األرستقراطية رجال صوبها يتوجه كان إذ مرص، عىل
املرتزقة الجنود من خيفة يتوجسون وأصبحوا األول»، «بسمتيك يد عىل استقاللهم حرموا
السبل. بهم ضاقت أن بعد هجروه43 وأخريًا «بسمتيك»، عليهم يعتمد كان الذين األجانب

.Gauthier, L. R., 4, 23 & 41; A. S. 25, 25–31 راجع: 36

.P. M. I, 194 راجع: 37

.Kirwan, Melanges Maspero I, 373–377; & Kuenz, B. I. F. A. O. 34, P. 144 Pl. 1-2 راجع: 38

.Gardiner-Weigall, Topogr. Cat. Theban Necrop., 36, (223) راجع: 39

.Bull. 50, P. 202 No. 1 راجع: 40

.Rev. D’Eg., 8, P. 232–234 األول) (بسمتيك والعرشين الخامسة األرسة ملوك ذكر راجع 41

.Yoyotte, Trois Notes pour Servir à l’histoire d’Edfou, Kemi XII راجع: 42

.De Meulenaere, Herodot, P. 41–43 راجع: 43
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من الرغم عىل ثرائها، بعض عىل حافظت قد كانت «نباتا» أرسة فإن حال أية وعىل
دلت وما تركوها، التي العدة اآلثار قدر إذا اإلنسان أن والواقع بها. حلت التي الهزمات
Atlanersa «أتالنرسا» وهم «تانوتآمون» أخالف فإن ثروة من جباناتهم محتويات عليه
Amtalqa و«أمتالقا» Anlamani و«أنالماني» Senkamaniskin سكن» و«سنكامان
ومما عنهم.44 وسنتحدث أقوياء. ملوًكا كانوا بأنهم ظهروا قد Malenaqen و«مالناقن»
يحارب كان اآلن ذكرناهم الذين هؤالء بني من امللك هو من اآلن حتى نجهل أننا له يؤسف
سنة حرب فإن «ريزنر»، اقرتحه كوش مللوك تأريخ آخر حسب عىل ولكن الثاني، بسمتيك
يكون حسبه وعىل «أسبلتاه»،45 امللك حكم حوايل التقريب وجه عىل جدد قد ٥٩٤ق.م
قد الكويش الجيش كان إذا أنه والواقع ٥٦٨ق.م، لغاية عام٥٩٣ من هذا «أسبلتا» حكم
«الالماني»،46 امللك موت عند عام بوجه به املعرتف هو كما سمبل»، «أبو إقليم يف وجد
القوات كانت التي اللحظة التقريب وجه عىل كانت العهد هذا يف أنه الفرض يمكن فإنه

الكويش. الجيش فيها تنازل الساوية
يف عليها عثر التي سكن» «سنكامان لوحة أن ا جدٍّ املحتمل من فإنه ذلك وعىل
املغرية، األمور من يكون وقد املرصي. الجيش غنيمة من أتت قد كانت بد ال «منف»47
الطغراءات تهشيم يف «برقل» جبل يف اإلنسان يجد أن تماًما املؤكدة من تكن لم وإن
تهشيم يف وكذلك «أسبلتا»49 تتويج لوحة وعىل «الطرد»،48 تدعى التي اللوحات عىل التي
عىل شواهد و«أسبلتا»50 و«أنالماني» سكن» و«سنكامان و«تانوتآمون» «تهرقا» تماثيل
فإنه أمر من يكن ومهما الجهات.51 بهذه و«بوتاسيمتو» «أحمس» القائدين جنود مرور
كوش فيها ظهرت التي للحوادث عرصحرج بدأ كان امليالد، قبل السادس القرن بداية يف
إمارة أن والواقع القديمة. إمرباطوريتها إلعادة مرص ملك يف الطامحة الدولة بمظهر

.Bull. Inst. L, P. 202 No. 6 كذلك: راجع 44

.Reisner, J. E. A., 9, P. 75 راجع: 45

.Bull. Inst. Ibid, P. 203 No. 2 راجع: 46

.A. S., 10, P. 183-184 راجع: 47

.Bull., Ibid. P. 203 No. 4 راجع: 48

.Mariette, Mon. Div., Pl. 9; & L. R., 4, P. 55 (8/1) راجع: 49

.Bull., Ibid. No. 6 راجع: 50

.Ibid, N. 7 راجع: 51
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«شبنوبت»، املسماة الكوشية اإللهية املتعبدة حكم فيها اختفى قد كانت التي «طيبة»
كانوا الذين العظماء محل حل وقد عاًما، ستني مدة الشمال مملكة حكم تحت كانت
فمنذ جزئيٍّا، ولو الدلتا إىل ينسبون الذين املوظفني من آخرون النوبية السيادة عهد يف
يدعى الغربية الدلتا أرشاف من رشيف إىل «إدفو» حكومة نقلت األول» «بسمتيك حكم
ما عىل رع» أب نفر «عنخنس اإللهية املتعبدة بيت مدير «بابس» وكان «اسناوياو»،52
هذا ونفس رسني»، حور «بدي يدعى «أيا»54 سلفه ابن وكان الدلتا،53 رشقي من يظهر
التي وهي «سايس»، بلدة من كان منها كالٍّ أن املحتمل ومن خلفه55 يحمله كان االسم
التي النتيجة أن نجد ثم ومن املعبودات؛ أهم من وهو «حور-رسني»، فيها يعبد كان
إىل طريقها يف كانت والعرشون الخامسة األرسة استعملتها التي الهضم سياسة كسبتها

الزوال.
متعبدة نصبت قد الثاني» «بسمتيك حكم من األوىل السنة منذ أنه البارزة األمور فمن
فقدس تبنتها التي «نيتوكريس»، عمتها بجوار رع» اب نفر «عنخنس ابنته وهي إلهية،
كانت التي الساوية اململكة فإن ذلك ومع إليه،56 «طيبة» إمارة بضم أرسته إرادة بذلك
وكانت «نباتا»، مناهضتها ضد جدي عمل بأي قامت قد تكن لم آسيا قبل من مهددة
بعني ملكها إىل املرصية البالد ضم موضوع إىل دائًما تنظر الواقع يف «نباتا» مملكة
حوايل للحرب يظهر ما عىل مستعدة تعمل كانت كوش مملكة أن ترى كانت كما الرضا،
األطماع صدمت قد كانت عليه بالهجوم الثاني» «بسمتيك مبادرة أن غري ٥٩٤ق.م، عام
جيًشا الكنانة يف أن أكدت كما كوش، «كور» صدر يف تختلج كانت التي اإلمرباطورية
لهذا نهائيٍّا حالٍّ يكن لم املرصيون ناله الذي النرص فإن حال أية وعىل حماها. يحمي قويٍّا

املوضوع.

.A. Z., 44, P. 42–54 راجع: 52

Borchardt, Stat., 3, راجع: غمر. ميت مركز «البوهة» يف عليه عثر الذي تمثاله بذلك اقرن راجع 53

.P. 155-156
.J. N. E. S., 7, P. 165 راجع: 54

.Ibid, P. 165-166 راجع: 55

.A. S., 5, 84–90 راجع: 56
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ثانية، النوبة بالد ملحاربة السالح حمل إىل اضطروا املرصيني أن املؤكد من وليس
لنا تكشف الثاني»، «بسمتيك بأسماء «أسوان» إقليم يف الصخرية النقوش كثرة أن غري
حدودهم بأحوال الوقت ذلك منذ مهتمني كانوا الساويني امللوك أن عن ما حد إىل فعًال
الكثرية النقوش هذه يفرسوجود بعضاملؤرخني أن نجد أخرى جهة من ولكن ا. جدٍّ كثريًا
يف «أسوان» محاجر نشاط عىل دليل أنها عىل و«إبريز»، الثاني» «بسمتيك عهدي من التي
نصب قد كان أنه رصاحة «إبريز» عهد يف عاش الذي «أسحور» لنا ويذكر حكميهما.57
قصة ولدينا املتوحشني.58 جانب من فعلية غارات يصد أن ألجل الجنوب؛ لتخوم حاكًما
«الفنتني»، إقليم موضوع عن بقيت التي األدلة ثناياها يف نجد «بلوتارك» عن نقًال صغرية
ملك أمره «أحمس» أن يف القصة وتتلخص الثاني»، و«أحمس كوش ملك بني وقعت وقد
«بياس» (بنصيحة طلب الورطة هذه من يتخلص أن أراد وملا البحر، يرشب أن كوش
ممكنًا، املرشوع يكون أن ألجل األنهار مقدًما يوقف أن قرنه من السبعة) الحكماء أحد
الكاتب تخيلها خرافة األمر واقع يف تكن لم القصة هذه فإن البعض، يقول ما عكس وعىل
قالب يف ووضعها مرصية، قصة من أفاد قد اإلغريقي الكاتب أن املحتمل من بل اإلغريقي،
املمكن ومن مدمنًا، سكريًا «أحمس» من يجعل مرصيٍّا تقليًدا هناك أن والواقع إغريقي.

القوي.59 النبيذ من كبريًا مقداًرا يرشب أن عىل راهن قد أنه
«أحمس»، امللك حكم واألربعنيمن الواحدة السنة يف بالديموطيقية كتب تقرير ولدينا
أن غري الجنوب.60 نحو متجهة األول الشالل الجنود من صغرية كوكبة اجتياز إىل يشري
كانت الكوكبة هذه أن عىل األحوال شواهد تدل بل حملة إىل يظهر ما عىل ينسب ال ذلك
دفاعي نظام وجود تحتم األحوال كانت وقد السفىل. النوبة بالد عىل حربية بمراقبة تقوم

النوبيني. إغارة من خوًفا قوي
مركز دائًما كانت ٥٩١ق.م عام غزوة من الرغم عىل كوش مملكة أن نفهم ثم ومن
سياسة تواجهها التي العقبات تقوي كانت كما للخارجني، ملجأ بوصفها كاٍف خطر

.De Meulenaere, Herod., P. 119 راجع: 57

.Louvre, A. 90, col. 1; L. R., 4, P. 112 راجع: 58

.Bull., Ibid, P. 193 Note 6 راجع: 59

Erichsen, Klio 34, P. 56–61 (cf. C d. E., 18, 251–253 & De Meulenaere, Op. cit. راجع: 60

.(98.
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النوبيني عىل الثاني» «بسمتيك انتصار بعد حدث فقد البالد؛ داخل يف الساوية األرسة
كوش.61 يف ملجأ لهم يجدوا أن وحاولوا «إبريز»، عىل مرتزقون جنود ثار أن قليل بزمن
تم قد يكن لم التي «طيبة»، والية يف قوية املعارضة تكون أن يف أقوى سبب وهناك
بعد من تقريبًا قرن نصف بعد إال يظهر، ما عىل للدلتا اإلداري النظام يف فعًال اندماجها
الشاذ الهرياطيقي الخط من بدًال الديموطيقية إحالل أن نجد إذ الثاني»، «بسمتيك عهد

الثاني».62 «أحمس حكم خالل يف إال يحدث لم «طيبة» والية يف يستعمل كان الذي
الخامسة األرسة عىل األخري امللك هذا به صوَّ الذي املتأخر االضطهاد من الرغم وعىل
عهد يف «شبكا» بامللك اسمه يذكرنا «منف» يف شارع يوجد يزال ال كان فإنه والعرشين،
أعيدت محيت قد كانت التي و«تهرقا» «شبكا» من كل طغراءات أن ونلحظ هذا البطاملة،63
التي القصص معظم أن ذلك إىل يضاف الهيالني.64 العهد يف الطيبية املعابد يف ثانية
كوش ملوك لنا تظهر مرص عىل وتسلطهم الكوشيني، عن الكالسيكيون الكتاب وضعها
إنسانًا كان ما وبقدر تقي، صالح رجل بأنه «سبكون» يظهر فمثًال محببة، صورة يف
مساويًا للحقيقة مناقضة بصورة (تهرقا) «تركوس» ظهر وقد راق.65 أدب صاحب كان
لبالدهم الخيايل والغنى الكوشيني فضائل إىل باإلضافة هذا «سوزسرتيس»،66 للملك
من الظاهر وامليل الفاريس، العرص بها مفعًما كان التي العدة القصص وكذلك النائية،
هذا الفرس)، (ملك املمقوت الغاشم وجه يف عثرة حجر وقفوا الذين للقوم املرصيني قبل
التعلق هذا أن وكيف الكوشية، باألرسة بعضاملرصيني تعلق بمقدار تشهد عدة تقاليد إىل
كبرية، بمبالغة به احتفل الذي وانتصاره الثاني» «بسمتيك من الرغم عىل حيٍّا بقي قد

أسمائهم. ومحو الكوشيني آثار تهشيم عىل انصبت اضطهادات من به قام وما

.Louvre A. 90 cf Bull., 50, P. 177, No. 3 راجع: 61

Malenine, L’Origine du demotique Comm. XXIe Congrès intern. Des Orien- راجع: 62

.talistes
.L. R. IV, P. 16 No. 1 راجع: 63

.Leclant, Rev. d’Egypte 8, P. 115–120 راجع: 64

.Herod., 2, 137 et 139; Diodor, 1, 65 راجع: 65

.Strabon I, 3:21 et 15, 1:6, cf CDE, 22, 239–44 راجع: 66
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… الساوي العهد منذ كوش ببالد مرص عالقة

اململكة مع العالقات أن الشمال لحكومة خاضعة كانت التي «طيبة» إمارة يف ونجد
«بطليموس عهد يف الحال كانت كما البقعة تلك يف بأعراقها ضاربة بقيت قد الجنوبية،
مجددين النوبيني67 األمراء أحضان يف ارتمت قد الثائرة اإلمارات أن نجد حيث ابفان»،
العظيم خلفه طغراءات بتهشيم أمر قد الالجيدي امللك أن نجد إذ الساوية، الحركة بذلك

«الفيلة».68 يف أرستوفيس معبد يف «ارجامن»

Preaux, CDE 11, P. 530–536; Alliot, La fin de la résistance Egyptienne aous راجع: 67

.Epiphane Comm. Au VI Congrès Int. de Papyrologie
.L. R. IV, P. 425 (11) راجع: 68
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«نباتا» يف كوشالذينحكموا ملوك
«تانوتآمون» امللك بعد

بعدها وما والعرشين السادسة األرسة عهد يف





(٦٥٣–٦٤٣ق.م) «أتالنرسا» امللك
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أتالنرسا خوكارع

…» وامللكة «تهرقا» امللك ابن هو «أتالنرساه»1 أن عىل لدينا التي النقوش تدل
سالكا».

وتحتوي «أتالنرسا»، امللك باسم ٧٠٠ رقم «برقل» معبد يف وديعتان امللك لهذا وجد
هذا اسم وجد وقد هذا املطيل. والخزف والحجر املعدن من صغرية لوحات عىل منهما كل
كان املعبد هذا أن عىل األحوال شواهد وتدل وعمده. املعبد هذا حجرات بعض عىل امللك

بعد.2 فيما سكن» «سنكامان امللك اسم إليه أضيف ثم امللك، هذا تقريبًا أتمه قد

راجع: املصادر، 1

(1) G., L. R., IV, P. 53 f.
(2) Reisner, Prelimenary Report on the Harvard-Boston Excavations at Nuri; The Kings
of Ethiopia after Tirhaqa, P. 18 ff.
(3) J. E. A. vol. 35, P. 139; Names and Relationships of the Royal Family of Napata,
P. 143 No. 21.

.Reisner, Prelimenary Report, P. 21. ff راجع: 2



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

من وليست جنازية، لوحة وهذه ،٥٠٠ رقم «نوري» ردم يف لوحة له وجدت وكذلك
«أتالنرسا» أن املكان هذا يف اللوحة هذه وجود من «ريزنر» استنبط وقد معبد.3 أساس

ذلك. يؤكد ما الهرم هذا بقايا يف يوجد لم أنه غري ،٢٠ رقم الهرم يف «نوري» يف دفن
املعبد يف «لبسيوس» األثري عليها عثر قربان مائدة امللك لهذا وجد قد وكان هذا
األرضني، مهدئ «حور» عليها: جاء وقد «برلني»، متحف إىل وحملها «برقل»، بجبل F
«منتو» البحري، والوجه القبيل الوجه ملك العدالة)، =) «ماعت» محبوب السيدتان:
رب رع» «آمون محبوب «أتالنرسا» محبوبه، جسده من «رع» بن «خوكارع» جيشه،

الكرنك.4 عىل املرشف األرضني عرش
«برقل».5 جبل يف القائم H املعبد يف حجر قطعة عىل اسمه وجد وكذلك

الجرانيت من عمود) من (أو األرجح عىل مسلة من قطعة وجدت أنه ذلك إىل يضاف
العدالة) =) «ماعت؟ عليها: ونقرأ املرصي»6 «امُلتَْحف إىل بها وجيء «دنقله»، يف األسود
«رع» بن «خوكارع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك القوانني، مثبت الذهبي حور

املطهر. الجبل يف القاطن «نباتا» «آمون» محبوب «أتالنرسا»
يجعل مما غريبة7 كتابته أن غري اللوفر»، «متحف يف محفوظ جعران له وجد وأخريًا

«أديالنالس». يقرأ االسم

.Ibid, P. 47 راجع: 3

.L. R. IV. P. 53 راجع: 4

.Ibid, P. 53 راجع: 5

.Bouriant, Rec. Trav. VIII, P. 169; & L. R., IV, P. 54 راجع: 6

.Petrie, Historical Scarabs, No. 2001; & Hist, III, P. 310 راجع: 7
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٦٤٣–٦٢٣ق.م «سنكامانسكن» امللك
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سنكا-أمن-سكن سخرب-ني-رع

(؟) «ماليتارال» تدعى وأمه «أتالنرسا»، والده وفاة بعد امللك سكن» «سنكامان توىل
األوىل.

مربًعا.1 مرتًا ٢٧٥٩ مساحته وتبلغ ٣ رقم «نوري» جبانة يف وهرمه
الفرعون: لهذا عليها عثر التي اآلثار وأهم

باليد، كلها صنعت ثالثمائة من أكثر عددها يبلغ األنواع مختلفة مجاوبة تماثيل (١)
كوش.2 ملوك عادة هي كما بصلني ُحيل قد الرأس لباس أن ويلحظ

وغطاءات. لألحشاء آنيتان كذلك قربه يف وجدت كما (٢)
اسمه.3 عليها صغرية لوحات عىل له وعثر (٣)

بمتحف اآلن محفوظ وهو ،٥٠٠ رقم «برقل» معبد يف الجرانيت من تمثال له وجد (٤)
(؟) ماعت صورة والسيدتان، األرضني؟ مهدي حور التمثال: هذا عىل وجاء «بوسطون»،4

.Reisner, Prelim. Report, P. 48; J. E. A., vol. 35, P. 147; & Pl. XVI راجع: 1

.Ibid, P. 29 راجع: 2

.Ibid راجع: 3

.Boston. 23–731 (67, c) راجع: 4



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

«سنكامان «سخرب-ني-رع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك القوة، عظيم الذهبي، حور
سكن».

نقوشه نقل وقد «برقل»، معبد لبوابة الرشقية الواجهة عىل اسمه وجد وقد هذا
«كايو».5 األثري

خرائب يف «لبسيوس» عليها عثر أوجه، ثالثة من نقشت قربان مائدة عىل له وعثر
رع» «آمون «محبوب عليها: جاء وقد «برلني»6 متحف إىل ونقلها «برقل»، جبل يف F معبد
األرضني رب البحري، والوجه القبيل الوجه ملك املقدس، الجبل يف القاطن األرضني تاج رب

أبديٍّا.» سكن» «سنكامان التيجان رب «رع» ابن الحياة، معطى «سخرب-ني-رع»
الخزف من قطعة عىل له عثر قد «نباتا» يقطن كان الذي امللك هذا أن املدهش ومن
بامُلتَْحف اآلن محفوظة وهي رهينة»، «ميت بلدة يف جنازية لوحة من وهي مطلية،

املرصي.7
الحملة عهد يف بها جيء قد القطعة هذه أن املحتمل من إنه املؤرخني: بعض ويقول
املؤرخني بعض ويظن ٥٩١ق.م عام حوايل كوش بالد عىل الثاني» «بسمتيك بها قام التي
هذا بأن يوحيان قد البطش» أو القوة «عظيم اللقب وكذلك األرضني»، «مهدي اللقب أن
يحاولون دائًما كانوا كوش ملوك أن نعلم عندما وبخاصة قصرية، ملدة مرص غزا قد امللك
«بسمتيك أن رأينا وقد األول». «بسمتيك يد عىل منه خرجوا أن منذ املرصي القطر غزو
هذه وجود فإن حال أية وعىل مرص. عىل االستيالء تحاول كانت غارة صد قد الثاني»
إىل أرشنا كما تجارية، تكون قد البلدين بني عالقات بوجود توحي الخزف من القطعة

قبل. من ذلك

.Cailliaud, Voyages à Meroc, Pl. LIX; LXI; L. D., 1, P. 127 راجع: 5

.L. D., V. 15 a; Budge, Egyptian Sudan II, P. 57 راجع: 6

.A. S., X, P. 183-184 راجع: 7
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٦٢٣–٥٩٣ق.م «أنالماين»1 امللك
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ماني أنال عنخ-كا-رع

امللكة هي ووالدته سكن» «سنكامان والده موت بعد كوش عرش امللك هذا توىل
.٦ رقم «بنوري» هرمه يف ودفن «ناسلسا».

مسندة األوىل الردهة يف «بالكوة» T معبد يف حديثًا عليها عثر لوحة2 له أثر وأهم
أي: ٤٩٨ رقم للوحة الشمايل الجانب عىل الرشقي الجدار من الشمايل النصف عىل
وهذه .(١١ القديمة (مرص سبق فيما عنها تحدثنا التي السادسة للسنة «تهرقا» لوحة

.Bull., 51., P. 8 راجع: نل» «أمن الواقع يف االسم هذا يقرأ 1

عنايته فيها خص وقد مديرياته، أنحاء يف «أنالماني» امللك بها قام سفرة عن تحدثنا اللوحة هذه 2

«ناسلسا»، امللكية األم سياحة وعن «بولهو» بالد عىل «جمأتون» من أرسلها حملة عن يتحدث كما باملعابد
نعرتف أن فيجب «البلمي»، بالد حقيقة هي حملته «أنالماني» عليها أرسل التي «بولهو» بالد كانت وإذا
مملكة جنب يف شوكة كانوا السفىل، التوبة بالد يف متوطنني بعد فيما سنراهم الذين وهم القوم، هؤالء أن
وقد السفىل، السودانية الدولة عهد يف نجدهم الذين هم القوم وهؤالء السابع، القرن نهاية يف «نباتا»
راجع: امليالد قبل الثانية األلف نهاية إىل عهدهم يرجع وربما الرومانية، مرص مديرية عدة مرات غزوا

.Bull. Inst, 51, P. 30



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

Ny Carlsberg (راجع «بكوبنهاجن».3 جليبتوتك» كارلسربج «ني يف اآلن موجودة اللوحة
.(Glyptotek Copenhagen

الجرانيت من مصنوعة وهي مرتًا، ٠٫٢٥ × ٠٫٨٦ × ١٫٦٥ هي أبعادها اللوحة: وصف
التي اليمنى الجهة من تقريبًا أسفل إىل القمة من مكسورة جميلة لوحة وهي الرمادي،
وهي ،T معبد من األوىل للردهة الرشقي الشمايل الركن يف منفصلة قطع عدة منها وجد
الحجم متوسطة بكتابة سطًرا وعرشين ثمانية عىل وتحتوي فقط، وجهها من منقوشة
ذلك مع نقوشها أن غري «تهرقا»، امللك لوحات حفر مبلغ الحسن من يبلغ لم وحفرها

بسهولة. وتقرأ واضحة تزال ال
من املستدير األعىل الجزء يف والتي الرئييس، املتن يف التي الهريوغليفية والكتابة
بوجه الساقني وعضالت غائًرا حفًرا محفورة املناظر يف التي واألشكال محفورة، اللوحة

بوضوح. ممثلة خاص
القمة يف والصولجان السماء بعالمة اللوحة أعىل حدد اللوحة: من األعىل الجزء
الذي املجنح الشمس قرص بقايا السماء عالمة أسفل ويشاهد التوايل، عىل والجانبني
إىل اليمني من مكتوبة السماء.» رب العظيم اإلله «بحدت»، صاحب «هو تحته: نقش
املنظران هذا؛ من األسفل ويف بينهما، مشرتكة السماء» «رب وعبارة وبالعكس، الشمال

النقوش: من عمودان اآلخر عن منهما الواحد يفصل التاليان
«رع» بن «عنخ-كا-رع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك يشاهد األيرس: الجانب
«آمون» لوالده «ماعت» اإلله صورة ومقدًما واقًفا أبديٍّا، الحياة معطى «أنالماني»

الحياة. يمنحه أن عىس
اإلله رأس لباس الواقع يف هو طويل ريش من املؤلف امللك رأس ولباس
وكالهما «أونوريس»، لإلله يقدم امللك نجد حيث ،(L. D., V. P. 5 (راجع «أونوريس»
فوقه كتب والذي كبش، برأس هنا املصور رع» «آمون أما الرأس. لباس نفس يلبس
هذا الكبش. وقرنا العادي القرص رأسه فعىل «جمأتون»، صاحب رع» «آمون قول
األزمان منذ عادي الرقبة مقدمة يف منه جزء الذيظهر املستعار الشعر شكل أن ويلحظ
نادر حال أية عىل «تهرقا» لوحات يف نشاهده الذي املستعار الشعر وشكل املبكرة.

.The Temples of Kawa I. The Inscriptions Text P. 44 ff Ibid. Vol. I, Pl. 16 راجع: 3
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٦٢٣–٥٩٣ق.م «أنالماني» امللك

النقوش، من األول العمود اإلله هذا وخلف األمامية. الشعر خصالت فيه ليس إذ ا، جدٍّ
التي الكلمات اللوحة أعىل ويف املوجودين، املنظرين يفصالن اللذين العمودين أحد وهو
والسعادة الصحة وكل القوة وكل الحياة كل أعطيك «إني قوله: وهي اإلله، هذا بها فاه

أبديٍّا.» «رع» مثل
لباس رأسها عىل Nasalsa «ناسلسا» املسماة امللك أم «أنالماني» خلف وتقف
األمام، من أهداب ذا الكعب إىل الكتف من مسبًال طويًال رداءً وترتدي طويل، رأس
هيئة يف الخالية يدها رفعت وقد الحياة، تمنح أن ألجل لوالدها بالصاجات تلعب وهي

تعبد.
املمثل رع» «آمون اإلله أمام دينية شعائر يؤدي واقًفا «أنالماني» يشاهد األيمن: الجانب
والظاهر الحياة.» يعطي أن ألجل …» إال: به الخاصة النقوش من يبَق ولم برأسكبش،

«أوزير». مثل درة ويحمل أتف، تاج يلبس كان امللك أن

ريش رأسه وعىل 𓌐 والصولجان 𓋹 الحياة عالمة يقبضعىل هنا رع» «آمون واإلله
يف التي الكلمات نفس فيه وجاءت للمنظرين، الفاصل اآلخر العمود وخلفه طويل،

األول. العمود
األعىل الجزء إال صورتها من يبَق ولم «ناسلسا»، ثانية «أنالماني» خلف وتقف
يف تلبسه الذي اللباس نفس وتلبس الصاجات اليمنى ويف قصًدا، مرفوعة يديها وكلتا

تقريبًا. األول املنظر
التي والقطع «تهرقا»، امللك نقوش أسلوب عىل مجموعة يف مبني املتن هذا الرئييس: املتن
هذا يف الجدد السكان أن املحتمل ومن قط، عليها يعثر لم الناقصة األسطر أوائل فيها
ما األسطر من بقي قد الحظ ولحسن أخرى، أغراض يف لتستعمل أخذوها قد املعبد

األحيان: معظم يف نقص ما تكملة اإلنسان يقرتح أن يكفي

سعنخ-أبو السيدتان «حوركا-نخت-خع-م-ماعت، جاللته عهد يف … السنة
«عنخ-كا-رع» القبيل الوجه ملك «هر-حر-ماعت»، الذهبي حور ناوي»،
األرضني، عروش رب رع»، («آمون محبوب أبديٍّا)، يعيش (ليته «أنالماني»
لحاشيته جاللته قال «جمأتون». يف القاطن الجنوبية اململكة عىل األسد)
الذين أولئك العصاة إال زمني يف يقتل أحًدا تدع ال …» ركابه: يف كانوا الذين
يحزن أحًدا تجعل وال امللك، عىل لعنة ينطق فيما تدع وال … يخلقون؟)
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عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

بكر «إنك جاللته: وأجابوا زمني.» يف النميمة يتكلم إنسانًا تدع وال األرملة
أن قبل أمك فرج يف رآك وقد األحياء، األرايضورئيس وزعيم ونسله «آمون»
سيد والدي رؤية إىل أتوق «إني لهم: وقال املمالك.» … (٦) خرجت قد كنت
إىل (٧) يميل إنه ا) (حقٍّ له: فقالوا … «جمأتون» صاحب رع» «آمون اآللهة

األرض.» هذه يف أعدائك كل ويهزم اململكة ويعطيك روحك،
جاعًال مقاطعة، كل منظًما الشتاء من الثاني الشهر يف شماًال سافر وقد
معبد كل ولكهنة اإلله خدام للكهنة أوقاًفا ومانًحا (٨) إله لكل إنعامات
الشكر ومقدمة مهللة مقابلته عند مقاطعة كل فرجت وقد إليه، وصل
الشتاء، من الثاني الشهر يف «جمأتون» إىل وصل وقد ،(٩) الخشوع وحاملة
لم ما وذلك اإلله، هذا ملعبد ثالثًا كاهنًا نصب وقد والعرشين، التاسع اليوم
التي الوظيفة هذه عن «أما قائًال: متاًعا ومنحه غربوا، الذين أولئك يفعله
صاحب «آمون وجعل اآلبدين.» أبد أرستك ملك فإنها ،(١٠) عليك أغدقتها
كان الذي وهو «آلمون»، عيد أول يف … يملك) (أو (١١) يظهر جمأتون»
والنبيذ والطيور والثريان والجعة الخبز من عيًدا4 فأعطاه امللك. عيد يوم
وهي األيام، سبعة ملدة وليًال نهاًرا معيدين املقاطعة هذه يف وخدم … (١٢)
أبديٍّا، يعيش وليته أنالماني» «رع ابن يمجده روحك ليت … (١٣) اإلله عيد
أمواتًا أعدائه كل (١٤) واهزم الثالثينية األعياد بماليني يحفل أن امنحه
يشء وهو آلمون األول العيد يف تظهر وجعلك ثالثًا، كاهنًا نصب ألنه وأحياء؛
عىل واملكافأة ،(١٥) السابقون البحري والوجه القبيل الوجه ملوك يفعله لم
عىل واألسد األرضني عروش رب رع» «آمون والده بوساطة منحه هي ذلك
نفسه من الصحة وكل نفسه من الحياة كل «جمأتون» يف الذي الجنوب بالد
عرش عىل والظهور نفسه، من والسعادة الفالح وكل الثبات وكل ،(١٦)

أبديٍّا.» «رع» مثل األحياء مثل األحياء
(؟) بالط ورئيس (١٧) (بجا؟) «بولهو» بالد عىل جيشه جاللته أرسل واآلن
أوامر مصدًرا قرصه يف ظل بل إليهم جاللته يذهب ولم قائده، كان جاللته

وآخرنا. ألولنا عيًدا لنا تكون السماء من مائدة علينا أنزل 4
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منهم عظيمة مذبحة عملوا وقد ملًكا. أصبح أن بعد «لرع» … (١٨) بعد
أحياء. أرسى وأحرضوهم رجال أربعة أرسوا ذلك وبعد (١٩) لها حرص ال
وعينهم متاعهم وكل حيوانهم (٢٠) وكل أطفالهم وكل نسائهم كل وأخذوا
رغبة بكل زمنه يف فرحت األرض وهذه اآللهة. لكل وخادمات خدًما ليكونوا
والده ألن زمنه؛ يف البدو يثر ولم النهار؛ طلوع حتى نام إنسان وكل أنجزت،
بني أبديٍّا تعيش ليتها األم امللكة كانت واآلن (٢٢) كثريًا يحبه كان «آمون»
جاللته وأرسل النساء، كل سيدة الحب حلوة ملك أم وهي املليكات، األخوات
عرشه، عىل «حور» مثل متوًجا ابنها وجدت وقد إلحضارها. (٢٣) حاشيته
ابنها «أزيس» رأت كما جاللته، جمال رأت عندما الفرح جد فرحت وقد

األرض. (٢٤) عىل متوًجا «حور»
واحدة صالحات، العبات لتكن لآللهة األربع أخواته جاللته وهب وقد
وواحدة «جمأتون»، صاحب رع» «آلمون وواحدة «نباتا» صاحب «آلمون»
تلعبن أن ألجل نوبيا»؛ «ثور رع» «آلمون وواحدة «بنوبس» صاحب «آلمون»
للملك طويل وعمر وصحة وفالح لحياة ولتصلني (٢٥) أمامهم بالصاجات
الخطوة رسيع إنك «جمأتون»، صاحب رع» آمون «يا جاللته: وقال يوم. كل
املتآمر عن صد ،(٢٦) املرض من خالية طويلة حياة امنح يناديك، ملن تأتي
وامنحنا األرض عىل سعادتها وثبت والدتي إىل (بإحسان) انظر الرش، عىل
واجعل مؤٍذ، تأثري له ليس كبريًا ونبًال ،(٢٧) الحصاد وطبب عظيًما فيضانًا

زمني. يف األرضسعيدة هذه
وهذا حرضته، يف واقًفا كان حامًلا «جمأتون» صاحب رع» «آمون وظهر
ما لكل صاغيًا واقًفا طويلة مدة وأمىض نحوه، (٢٨) محياه حول اإلله
وكل لنفسه الصحة وكل نفسه، من والفالح والثبات الحياة كل ومنحه قاله،

رسمديٍّا. «رع» مثل «حور» عرش عىل والظهور نفسه، من السعادة

(رقم مروى بمتحف اآلن محفوظ الجرانيت من تابوت امللك هذا مقربة يف ووجد
يف اآلن وهما مقصورته، يف عليهما عثر الجرانيت من حوضان كذلك وله هذا و٢). ١

«بوسطون».5 متحف

.J. E. A., 35, Pl. XV, N. 14 b راجع: 5
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املطفي، الخزف من مصنوعة باسمه مجيبًا تمثاًال ٢٧٠ من أكثر قربه يف ووجد
مقصورته وكانت أيًضا،6 أحشاء أواني أغطية وثالثة لألحشاء آنيتان له وجدت كما

الجنازية. املناظر ببعض محالة
منقوشة الخزفكلها من عرشقدًحا ثمانية له األساسوجد ودائع فحصت وعندما

باسمه.7
معبد يف عليه عثر «بوسطون»، بمتحف محفوظ الجرانيت من تمثال امللك ولهذا

8.٥٠٠ رقم «برقل»
١٧ رقم «نوري» يف هرمها عىل عثر التي «مديقن»، امللكة من امللك هذا تزوج وقد
امللك عهد يف ماتت أنها والظاهر «ناسلسا»، وأمه سكن». «سنكامان أبيه من أخته وهي

أسطوانة.9 وغطاء مجيبة تماثيل عىل لها عثر وقد «أسبلتا»،

.Reisner, Ibid, P. 29 & 36 راجع: 6

Reisner. Ibid. P. 42. 7

.J. E. A., vol. 35, Pl. XV, No. النقوش14 راجع 8

.J. E. A., vol. 35, P. 144 راجع: 9
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أسبلتا مر-كا-رع

األصغر واألخ «ناسلسا»، وامللكة سكن» «سنكامان امللك بن «أسبلتا» امللك كان
بني الثامن الهرم وهو معروف وقربه األخري، موت بعد امللك توىل وقد «أنالماني». للملك
بمتحف محفوظ وتابوته الجنازية بالنقوش دفنه حجرة جدران زين وقد «نوري». أهرام
أواني عىل له عثر كما مكتوبة، منها عرش ثمانية مجيبة، تماثيل عىل له وعثر «بوسطون»،

دفنه.1 حجرة يف كثرية أخرى وأشياء وأقداح صغرية ولوحات لألحشاء
وأهم «بوسطون»2 بمتحف محفوظ وهو ،٥٠٠ رقم «برقل» معبد يف تمثال له ووجد

هي: عهده يف وضعت التي النقوش

للملك انتخاب لوحة أوًال: (1)

التي «بيعنخي» بامللك النرصالخاصة لوحة مع عليها عثر وقد الجرانيت من اللوحة وهذه
علميٍّا نرششيئًا من أول كان وقد املرصي، بامُلتَْحف موجودة وهي مكانها، يف عنها تحدثنا

.J. E. A., vol. 35, P. 142 راجع: 1

.J. E. A., vol. 35, P. 142 راجع: 2



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

عام «بدج» ترجمها ثم عليها،4 وعلق «مسربو» بنرشها قام ثم «مريت»،3 األثري هو عنها
«شيفر».6 نقلها وأخريًا 5١٩٠٧

راكًعا امللك فيه يظهر منظر فيه مثل وقد مستدير، اللوحة هذه من األعىل والجزء
أن املنظر هذا يف ويلحظ «برقل»). جبل (يف املطهر الجبل صاحب رع» «آمون قدمي عند
أنه ظن الذي «أسبلتا» امللك عدو بيد كان ذلك أن ويحتمل كشطت، قد الطغراءات نقوش
عدوه أن يظهر حال أية عىل الحظ ولحسن األرض. من «أسبلتا» اسم يمحو هذا بعمله
امللك، لهذا الحوري االسم عىل يحتوي كان نفسه النقش من األول السطر أن نيس قد
عىل يتعرف أن الحديث للباحث أمكن وبذلك الذهبي، حور واسم السيدتني اسم وكذلك

وحسب. به خاصة كانت أسماء ألنها اللوحة؛ صاحب اسم
الخمس، امللك هذا أسماء أن اللوحة لهذه ترجمة يجهز كان عندما «مسربو» الحظ وقد
الظهور»، الطيب «حور وهي: روجيه». «دي حيازة يف وقتئذ كانت لوحة عىل توجد
والوجه القبيل الوجه «ملك القلب»، «قوي الذهبي»، «حور الظهور»، الطيب «السيدتان
عالمة كبش برأس الذي اإلله يد يف ويشاهد «أسبلتا» رع»، «ابن كارع»، «مري البحري»،
اليمنى يده يف امللك ويقبض قدميه، عند الراكع امللك رأس عىل ممتدة األخرى ويده الحياة،
وهما صالن جبهته عىل ويشاهد الحياة، عالمة اليرسى يده ويف والدرة، الحكم عالمتي عىل

أمامه: الذي املتن يف اإلله ويقول والجنوب، الشمال عىل الحكم عالمتا

عرشه، عىل وسيادته «رع» تاج أعطيك إني … محبوبه: البنه نباتا آمون قول
األربعة، عمده عىل السماء ثبت كما رأسك عىل (التاجني) السيدتني أثبت وإني
وكل أبديٍّا، «رع» مثل لشبابك ومجدًدا لنفسك ومجدًدا قويٍّا وتكون وستعيش

قدميك. تحت مما جمعت قد الصحاري األرايضوكل

وكل الحياة إعطيك «إني تقول: التي السماء سيدة «موت» اإللهة اإلله خلف ويقف
أبديٍّا.» القلب فرح وكل الصحة وكل الفالح

.Mariette, Mon. div. Pl. 9 راجع: 3

.Revue Arch., Tom. XXV, P. 300; & Bibliothèque Egyptologique, Tom. VII, P. 223 راجع: 4

.The Egyptian Sudan, vol. II, P. 63 ff راجع: 5

.Schaefer, Urkunden, III, P. 91 راجع: 6
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٥٩٣–٥٦٨ق.م «أسبلتا» امللك

يمكن أنه غري اسمها، وكذلك وجهها محي التي «ناسلسا» امللكة اإلله أمام وتقف
يديها من كل ويف فضفاًضا ثوبًا امللكة وتلبس «اللوفر»، متحف يف لوحة من معرفته
ملكة امللكية واألم امللكية، األخت فيه: جاء أمامه الذي والنقش نعلني. ومحتذية صناجة
اإلله أيها يا األرضني عرش رب يا رع» «آمون يا إليك آتي «إني تقول: «ناسلسا» كوش
ابنك أنت مكن تابعك. القوة تعطي والذي االسم، يعرف والذي حريمه، يف القاطن العظيم
من أعظم هناك واجعله الرئييس، «رع» (؟) مأوى يف أبديٍّا العائش «أسبلتا» إليك املحبب
امنحه السماء. صاحب «آتون» (سني) مثل حياته عىل حياته سني ضاعف اآللهة. كل
يرتفع واجعله أمامك، القلب انرشاح وكل أمامك، الصحة وكل أمامك، والفالح الحياة

أبديٍّا.» «حور» عرش عىل ملك بمثابة

اللوحة مضمون

ملك يتوج كان عندما أنه يحدثنا «ديدور» املؤرخ أن نذكر أن أوًال بنا يجدر
لهذا الالئقني املرشحني من عدًدا ينتخبون أوًال الكهنة كان النوبة، بالد يف
أثناء يف اإلله تمثال أمام يحرضون املرشحون هؤالء وكان الرفيع، املنصب
الذي هو اإلله يعانقه أو يلمسه الذي الفرد وكان خاصة، دينية شعائر تأدية
عىل الحارضين جميع يسجد كان ذلك حدوث أثر وعىل للبالد، ملًكا يختار
قد اإللهية القوة أن معتقدين إلًها، بوصفه املختار امللك ويعبدون وجوههم،
سنرى كما «ديدور» أن نفهم ذلك ومن معانقته، أو التمثال بلمس إليه انتقلت
بصددها نحن التي التتويج لوحة لنا وتقدم هذا املوضوع، بهذا تام علم عىل بعد

لنا. قدمه الذي للبيان إضافة تعد تفاصيل عدة
عرش الثالث باليوم سطًرا ثالثني عىل تحتوي التي االنتخاب لوحة أرخت
يناير أوائل يف أي: الزرع) شهر (أي: الثاني الفصل من الثاني الشهر من
النوبي الجيش أن املتن ابتداء يف ويذكر «أسبلتا». حكم من األوىل السنة من
امللك موت بعد وذلك «ددون»، إلهه يدعى الذي املقدس الجبل عند اجتمع قد
خلف إن أي قرصه»؛ إىل الصقر «وصل بالكلمات: ذلك عن عرب وقد بقليل،
نلحظ أن املهم ملن وإنه روحه. عليه تقف الذي قربه يف وضع قد العرش» «حور
مكانه، يذكر لم «آمون» اإلله وأن القديم البالد إله وهو «ددون»، اإلله ذكر هنا
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رغبات ويريض امللك، انتخاب أثناء يف النظام ليحفظ جمع قد الجيش وكان
معارضة. أي حدوث حالة يف الناخبني

رجال وستة الجيش، يعينهم رجال ستة من يتألفون الناخبون وكان
يدعون هؤالء وكان املالك. البيت يعينهم رجال وستة املالية، رئيس يعينهم
عىل يرد الجيش وكان القوي. الفتي كالثور يكون ملًكا ويختار ليذهب الجيش
عليه. يتعرفوا أن مقدورهم يف كان إذا بينهم، موجود امللك بأن الدعوة هذه

عالم يف «رع» اإلله كان وملا هو. يعرفمن الذي هو وحده «رع» اإلله وكان
قرر قد «رع» وكان اختيارهم. يف يقودهم أن مقدوره يف يكن لم فإنه اآلخرة،
خاليًا كان العرش ولكن ابنه، يكون أن يجب النوبة ملك أن الزمان قديم من
سينتخب الذي من يعرفون الجنود يكن لم وملا تاجه، يلبس من هناك يكن ولم
من بإيعاز أنه إذن املحتمل ومن حزن. يف جميًعا كانوا فإنهم املنصب، لهذا
وقتئذ يعد كان الذي رع»، «آمون اإلله يستشريوا أن يقرتح كان «آمون» كهنة
ويرجونه الطاعة، له ويقدموا اإلله إىل يذهبوا أن عليهم وأن «رع»، لإلله ممثًال

لهم. القربان تقديم يف ويستمر اآللهة، يرشف ملًكا يمنحهم أن
ذهب ذلك وبعد مبارشة. به وعملوا حسن االقرتاح هذا أن الجيش أعلن وقد
يسألوا أن ورجوهم مجتمعني، الكهنة كل وجدوا حيث املعبد إىل والسمار القواد
شعائر عمل وبعد اإلله، حرضة يف كلهم وذهبوا لهم. ملًكا لينتخب رع» «آمون
امللكيني األخوة كل يقدم ذلك وبعد اإلله، أمام ملتمسه الجيش يضع التطهري
جميًعا. رفضهم رع» «آمون ولكن اإلله. أمام للملك املرشحون األعضاء وهم
«آمون أعلن وعندئذ اإلله، أمام «أسبلتا» امللكي األخ الكهنة أحرض ذلك وبعد
الفرد كان أنه أظهرت التي نسبه سلسلة وذكر ملًكا، يكون أن يجب أنه رع»

وأصله. بمولده النوبة بالد لحكم الالئق
وشكروا األرض، عىل امللكي البيت وموظفو الجيش قواد انبطح ذلك وبعد
أمام «أسبلتا» ذهب ذلك وبعد إياهم، منحه الذي امللك أجل من رع» «آمون
بالتاج دائًما ملًكا يعطيه أن ورجاه للعرش انتخابه عىل التحية ورد اإلله
امللك مسمع عىل ألقاه الذي الجواب يف رع» «آمون اإلله ذكر وقد والصولجان،
ذلك وبعد أعدائه. كل سيهزم وبه وصولجانه أخيه تاج أعطاه أنه «أسبلتا»،
يجعله وأن فالًحا، حكمه يجعل أن اإلله إىل فيها طلب ثانية صالة «أسبلتا» قدم
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أنه وأخربه التمسها؛ التي األشياء هذه بكل اإلله وعده وقد شعبه، من محبوبًا
ذلك وبعد إياه. سيمنح يتمناه أن يمكن يشء كل ألن يشء؛ إىل يحتاج يجعله لن
املوظفني كبار أن كما الفرح، بنداءات استقبلوه الذين األجناد إىل امللك خرج
أعياد إقامة «أسبلتا» قرر ذلك وبعد الجديد. بملكهم العظيم فرحهم أظهروا

الكهنة. عىل عظيمة هدايا ووزع رع» «آمون رشف عىل

اللوحة ترجمة

عرش الثالث اليوم (الربيع) الزرع فصل من الثاني، الشهر األوىل، السنة التأريخ: (١)
جميل ى) (املسمَّ (السيدتان) نبتي الطلعة، جميل حور جاللة عهد يف عرش) الخامس (أو
(املسمى) البحري والوجه القبيل الوجه ملك القلب، قوي (املسمى) الذهبي، حور الطلعة،
رع» «آمون محبوب «أسبلتا» التيجان رب (املسمى) رع ابن (مر-كا-رع)، األرضني رب

وعب). (جو املطهر الجبل القاطن األرضني عرش رب
(٢) املطهر): (الجبل وعب» «جو مدينة يف امللك موت بعد الجيش اجتماع (٢)
الذي واإلله وعب» «جو اسمها التي املدينة قاعة يف كان كله جاللته جيش فإن تأمل واآلن
عىل الصقر ثبت أن بعد وذلك (٣) كوش إله وهو (؟) نفرت خنتي «ددون» هو فيها

عرشه.
هناك يوجد كان تأمل العرش: ورثة بني من جديًدا ملًكا ينتخبون القواد (٣)
ضباط ستة هناك وكان تأمل رجال، ستة عددهم جاللته جنود من القلب ملء ضباط
القلب، ملء الوثائق عىل مرشفون هناك وكان األختام، عىل املرشفني من فيهم القلب ملء
الجيش لكل قالوا وعندئذ ستة. وعددهم امللكي للبيت األختام حاملو عظماء هناك وكان
فكر وعندئذ محاربته.» تمكن ال الفتي كالثور يكون سيًدا علينا ب نُنَصِّ «تعالوا قاطبة:
نعرفه وليتنا (٦) نعرفه. ال ولكن بيننا موجود سيدنا إن وقال: ا جدٍّ كثريًا الجيش هذا
جلس عندما «أزيس»، بن «حور» األرضان خدمت كما ونخدمه سلطانه تحت ندخل حتى

جبهته). عىل (اللذيْن لصليه صلوات ونقدم «أوزير»، والده عرش عىل
أحد «ال بينهم: من لصاحبه واحد قال ذلك وعىل يعرفه: الذي هو «رع» اإلله (٤)
كل يف تهدده التي الرشور امللك عن يبعد اإلله هذا ليت نفسه. «رع» إال الناس من يعرفه
غرب قد املتوىف) (امللك إنه جاره: إىل بينهم من واحد تحدث ثم فيها». يوجد التي األماكن
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جاره: إىل بينهم من واحد قال ذلك وعىل بيننا، باٍق تاجه ولكن (الجبانة) الحياة أرض يف
ابنه أعطاه وقد امللك، تاج وحد ومنذ السماء وجدت منذ «رع» قانون وهو «ماعت» «إنه
أن ألجل األرض؛ هذه ملك «رع» يجعله ألم األحياء. بني «رع» صورة امللك ألن محبوبه؛

سالم.» األرضيف هذه تظل
السماء إىل «رع» يذهب «ألم بينهم: من لجاره الواحد تكلم ذلك وبعد يتكلم: رابع (٥)
الذي ابنه وسيعطيها يديه، يف املمتازة ووظائفه ملك، عليه (ليس) حاكم من خاٍل وعرشه
هذا فإن ذلك وعىل عرشه.» عىل الحسنة القوانني سيعمل أنه يعرف «رع» ألن يحبه؛
جاللته جنود قال ثم ومن نعرفه.» ال ولكنا معنا سيدنا «إن متوجًعا: قال قاطبة الجيش
املطهر الجبل يف القاطن األرضني عرش رب رع» «آمون اإلله هذا ولكن واحد: بفم جميًعا
بالحسن ليس وإنه يجهله، كالًما نصنع وال إليه، ونذهب نحن «تعالوا «كوش»: إله هو
زمن منذ «كوش» مملكة إله فهو اإلله، أمام الحالة ولنضع علمه، بدون يعمل الذي الكالم
وهو يديه، يف «كوش» مملكة ألن يرشدنا؛ الذي هو وإنه «رع»)، حكم منذ (أي: «رع»
ونقول وجهنا، عىل األرضمنبطحني ولنقبل لوجهه فلنصلِّ يحبه، الذي ابنه يمنحها الذي
لجميع املعابد ولتقام ننعش، أن ألجل سيدنا فامنحنا «آمون» يا إليك أتينا «لقد أمامه:
بدونك كالًما نصنع ولم قربانهم، ولتأسيس البحري والوجه القبيل للوجه واإللهات اآللهة
كالم «إنه جميعه: الجيش قال ذلك وعىل تعرفه. ال كالم يقال ولن ترشدنا، الذي فإنك

املرات». آالف مئات صدقه ويعلن حسن
الكهنة ووجدوا «آمون»، معبد إىل امللك بيت سمار مع جاللته جيش قواد وذهب
اإلله لهذا أتينا لقد له: فقالو املعبد، باب عند واقفني املطهرين العظام والكهنة اإلله خدام
لجميع املعابد وليقيم ليحيينا سيدنا يهبنا لنجعله املطهر؛ الجبل يف القاطن رع» «آمون
دون كالًما ننفذ ولن قربانهم، وليؤسس البحري، والوجه القبيل للوجه واإللهات اآللهة

مرشدنا.» ألنه اإلله؛ هذا علم
شعائر كل وعملت املعبد، يف العظام املطهرون والكهنة اإلله خدام الكهنة دخل عندئذ
املعبد، يف امللك بيت عظماء مع جاللته جيش قواد دخل ثم البخور. وإطالق املاء صب
تاج رب يا رع» «آمون يا إليك أتينا «لقد وقالوا: اإلله هذا أمام بطونهم عىل وانبطحوا
القبيل الوجه آلهة معابد وليقيم ليحيينا ملًكا أعطنا املطهر، الجبل يف القاطن األرضني
الذي البنك امنحها يديك يف التي الفاخرة والوظيفة القرابني، وليؤسس البحري والوجه

تحبه.»
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بينهم. من واحًدا يأخذ لم ولكنه اإلله، هذا أمام امللك إخوة تجمع ذلك وعىل
السماء ربه «موت» وضعته والذي «آمون»، ابن امللكي األخ ثانية مرة وضع ثم
هو «إنه وقال: األرضني، تاج رب رع» «آمون اإلله هذا فقام مخلًدا، عاش «رع» ابن
البحري، والوجه القبيل الوجه معابد سيقيم الذي وهو سيحييكم، الذي هو وإنه مليككم
امللك، أخت وأمها املرحوم، … «رع» ابن ابني والده وإن قربانهم، سيؤسس الذي وهو
واملتعبدة امللكية األخت هي وأمها مخلدة، عاشت … «رع» وابنة كوش سيدة امللكية واألم

املرحومة. … «طيبة» يف اآللهة ملك رع» «آلمون اإللهية
املرحومة. … امللكية األخت وأمها
املرحومة. … امللكية األخت وأمها
املرحومة. … امللكية األخت وأمها
املرحومة. … امللكية األخت وأمها
املرحومة. … امللكية األخت وأمها

سيدكم. وهو املرحومة. … كوش سيدة امللكية األخت وأمها
هذا أمام بطونهم عىل املالك البيت وعظماء جاللته وعظماء جاللته قواد «وانبطح
التي الشجاعة بسبب (٢٢) اإلله لهذا الصلوات وقدموا ا جدٍّ كثريًا األرض وقبلوا اإلله،

مخلًدا.» عاش البحري والوجه القبيل الوجه ملك يحبه الذي البنه عملها
شارات فوجد األرضني، عرش رب رع» «آمون والده أمام وظهر جاللته دخل «ثم
أمام جاللته قال وعندئذ (٢٣) اإلله. هذا أمام موضوعة وصولجاناتها كلها «كوش» ملك
وامنحني املطهر، الجبل يف القاطن األرضني تاج رب رع» «آمون يا إيلَّ «تعال اإلله: هذا
حسب عىل التاج امنحني العظيم، حبك بسبب (قلبي) بايل يف يكن لم الذي املمتاز املنصب

الصولجان.» وكذلك رغبتك
املرحوم البحري… والوجه القبيل الوجه ملك أخيك تاج «إن اإلله: هذا أجاب ذلك وعىل
به وستهزم قبضتك يف وصولجانه جبينك. عىل … ما مثل جبينك عىل مثبت وهو ملكك،
قبضته، يف صولجانه وأعطى املرحوم، … أمام جاللته (توج) ظهر ذلك وعىل أعدائك». كل
إيلَّ «تعال وقال: ا. جدٍّ كثريًا األرض ليقبل اإلله هذا أمام بطنه عىل جاللته انبطح وعندئذ
الحب، اللذيذ العظيم اإلله أيها يا املطهر الجبل يف القاطن األرضني رب يا رع» «آمون يا
وفرح والصحة كلها والفالح والثبات الحياة امنحني … إليه يشكو من إىل يصغي والذي
«رع» زمن يف … الفهم وأعطني (٢٦) الطويل. الجميل والعمر أبديٍّا «رع» مثل كله القلب
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اإلله أجاب وقد (٢٧) «كوش». داخل يف الحب وامنحني تهليل، يف … تنام أجعلك ولن
ليت يا تقول: أن تحتاج ولن جميعها األجنبية البالد كل «سأمنحك قائًال: الدعاء هذا عىل
كثريًا قومه كل فرح (…) مثل لجيشه املعبد من جاللته خرج وعندما اآلبدين. أبد ذلك» يل
«رع» سنني مثل … سالم يف «تعال قائلني: وعبدوه أجله. من فرحة وقلوبهم مهللني ا جدٍّ

أبديٍّا.» «رع» مثل العرش عىل وترشف جيشك، وسط يف
وبعد األخريان. السطران يحتويه ما وهو سنوي، بقربان الحادث هذا امللك خلد وقد

الجعة. من جرة ١٤٠ املعبد كهنة منح املختلفة القربان أنواع ذكر أن

املتن لهذا وتحليل تعليق

الرأي، هذا «ديدور» لنا أكد وقد األقل، عىل اسميٍّا ولو انتخابية الكوشية امللكية كانت
أورده ما أن عىل قاطعة بصفة تربهن سبق فيما ترجمناها التي «أسبلتا» امللك ولوحة
عىل يعمل االنتخاب كان املؤرخ هذا قول حسب وعىل صحيح. أساس عىل كان «ديدور»
وكان لإلله، ليقدموهم طائفتهم من األعضاء أبرز أوًال ينتخبون الكهنة فكان درجتني.
يف جاء ما حسب وعىل الكل. من أكثر إليه يميل الذي العضو هؤالء بني من يختار اإلله
إخوة انتخاب أي دون «آمون» أمام يقدم فكان البساطة، غاية يف امللك انتخاب كان اللوحة
هذا ويف غربوا، الذين الفراعنة نسل من أو املتوىف األمري أرسة من أعضاء وهم الفرعون،
الدقة. بعدم نتهمه أن ويمكن اآلثار، عىل جاء ما مع يتفق ال «ديدور» أورده ما أن نجد
«طيبة»، يف العظام «آمون» بكهنة تصلها التي الكوشية امللكية النسب سلسلة أن وذلك
«ديدور» عنه نقل الذي املؤرخ أو «ديدور» فإن ذلك وعىل كهانه، أرسة من كذلك كانت
من للملكية املرشحني انتخبوا قد الكهنة أن ظن قد كان «كوش»، عن املعلومات هذه
الذين األعضاء أولئك فقط اإلله عىل يعرضون كانوا عندما الطائفة، هذه كل أعضاء بني

املالكة. األرسة إىل ينسبون
معني عدد حرضة يف الكبري «آمون» معبد يف نفسها «نباتا» يف يعمل االنتخاب وكان
وهاك الدولة. من معينة طبقات من املهمة لهذه خصيًصا عينوا الذين املندوبني، من
«تأمل الكوشية: لألمة املمثلني هؤالء لتقدم بصدده نحن الذي املتن يف جاءت التي الجملة
يوجد كان تأمل ستة، عددهم األختام عىل املرشفني من القلب ملء ضباط هناك يوجد كان
أشري قد األولني املمثلني ونرى ستة.» عددهم امللكي للقرص املالية عىل مرشفون حكام
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ستة كان فقد الستة. هؤالء عنها انتخب التي الطائفة عىل تدل بصيغة منهم، كل إىل
حفاظ القلب ملء ضباط ستة هناك وكان جاللته، جنود جمعية بني من القلب ملء قواد
لم طائفة قلب يمأل ممن الوثائق عىل املرشفني من أنهم ذكر قد الثالثة والطائفة األختام.
األختام وحفاظ الجنود أن وجدنا ا حقٍّ الطائفة؟ هذه هي ما اإلنسان يتساءل ولكن تذكر،
الكهنة طبقة أن فقط وجدنا وقد يمثله، من منهم طائفة لكل كان امللكي القرص وضباط

تذكر. لم عظمى أهمية ذات كانت التي
عن تحدثنا التي الجمل من األخرية الجملة نهاية يف لدينا يكون أن ينبغي كان وقد
هؤالء أن غري العظام.» املطهرين والكهنة اإلله خدام الكهنة قلب «ملء االنتخاب: ممثيل
وصول منتظرين بوصفهم ومثلوا بعد، فيما ذكروا قد املطهرين والكهنة اإلله خدام الكهنة
عاٍل موظف املقصود ولكن هنا، املقصودين ليسوا فإنم ذلك وعىل املعبد. باب عىل الوفود
أو للكتاب، الحياة بيت عىل املرشف وهو قبل ذكر الذي الختم حامل وظيفة تشبه مكانة له
جمعية من العلم فروع يف املتبحرين الناس جمعية قلب يملئون الذين الكتبة من جماعة

املقدسني.
بالذهاب املكلف الوفد أن املؤكد من فإنه املقرتح، اإلصالح هذا أمر من يكن ومهما
أي: أشخاص ستة من تتألف منها كل جماعات أربع من يتألف كان انتخاب يف لالشرتاك
امللكي. القرص وموظفي الكتاب وكلية والجيش لإلدارة تابعني شخًصا وعرشين أربعة
بعبارة يذكرون كانوا وأحيانًا امللكي، القرص أختام وحاميل الحكام سموا قد واألخريون

امللكي». البيت «أصدقاء بأنهم يذكرون وأحيانًا امللكي» القرص «حكام
أن لنا يسمح إذ عظيمة، أهمية له اللوحة هذه عىل امللك أصدقاء ذكر أن والواقع
و«اسرتابون»، «ديدور» من كل فيه وقع خطأ العرص هذا يخص فيما األقل عىل نصحح
ما لسبب امللك أن حدث إذا أنه الكوشية العادة كانت املؤرخني، هذين قول حسب عىل إذ
أجسامهم من العضو هذا نفس يقطعون رفاقه جميع فإن جسمه، أعضاء من عضًوا فقد
أصدقاؤه يظل أن ساقه امللك فقد إذا العار من أنه يظن كان وقد اختيارهم، بمحض
امللك أصدقاء إن كذلك: ويقال … أيًضا مثل عرًجا روحاته يف امللك يتبعوا ولم بسيقانهم،
كان املوت وهذا امللك، فيه يموت الذي اليوم يف خاطر طيب عن حياتهم عىل يقضون كانوا
امللك شخص عىل املؤامرات كانت وكذلك إخالصحقيقي، عالمة بمثابة ويعترب لهم رشًفا
يسهرون كانوا امللك حياة عىل بسهرهم امللك أصدقاء كل ألن وذلك كوش؛ يف ا جدٍّ نادرة
وجدت قد وأتباعه امللك خدم موت عادة أن والواقع أنفسهم. حياتهم بقاء ضمان عىل
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عرشة الثانية األرسة إىل الحديثة الكشوف حسب عىل عهدها ويرجع السودان، بلدان يف
(راجع املوسوعة هذه من العارش الجزء يف مكانه يف ذلك يف القول أسهبنا وقد املرصية،

العارش). الجزء القديمة مرص
يف غاية كان بصددها نحن التي اللوحة يف موصوف هو كما امللك بانتخاب واالحتفال
«تعالوا قالوا: فقد الكويش، الجيش يخاطبون الوفود كان اإلله يخاطب أن فقبل الغرابة.
مردًدا الجيش انفجر االقرتاح هذا وعند يقاوم.» ال الذي الفتي الثور مثل يكون ملًكا لنتوج
ونخدمه سلطانه، تحت ندخل حتى نعرفه ليتنا نعرفه، أن دون بيننا موجود سيدنا «إن
ونقدم «أوزير» والده عرش عىل جلس عندما «أزيس»، بن «حور» األرضان خدمت كما
«رع»، لإلله مدح عىل تحتوي الجنود بني محادثة العبارة هذه وتتبع لصليه.» صلوات
بعبارة ابتدأ كما ينتهي املتن من الجزء وهذا األرض، عىل صورته هو امللك أن فيها ويعلن

نعرفه.» ال ولكنا بيننا موجود سينا «إن الشكوى:
نكران من ويحذر «كوش» بالد إله «آمون» نحو أي: اإلله نحو الجيش اتجه وعندئذ
إليك أتينا لقد لوجهه: ولنقل أمامه «فلنسجد بدونه: يشء عمل يف يرشع وأال إلهه، قوة
الذي فإنك بدونك. ما كالًما نصنع ولن … ننعش أن ألجل سيدنا فامنحنا «آمون»، يا

تعرفه.» ال كالم يقال ولن ترشدنا،
ملًكا وليتسلموا اإلله، الستشارة «آمون» معبد إىل حفل يف الوفود ذهب ذلك وعند
سبب عن ويسألونهم ينتظرونهم، الكوشيني الكهنة املعبد باب عند وجدوا وقد يده، من
ليحيينا سيدنا يهبنا لنجعله «آمون-رع» اإلله لهذا أتينا «لقد قائلني: فيجاوبونهم مجيئهم،
يدخل اإلله أمام يقدموا أن وقبل مرشدنا.» ألنه اإلله؛ هذا علم دون كالًما ننفذ ولن …
األولية. القربات بتقديم جانبهم يف «آمون» يكون أن عىل وليمهدوا وصولهم ليعلنوا الكهنة؛
املرة هذه مبارشة ويجددون املحراب، إىل الوفود يعود القربان تقديم من االنتهاء وبعد
«آمون يا إليك أتينا «لقد فيقولون: والكهنة، الجنود بموافقة عرضوها التي الصيغة تالوة
فريفضهم امللكيون، اإلخوة إليه يقدم اإلله يوافق وعندما «… ليحيينا سيدنا أعطنا … رع»
آخر يف الجديد امللك يدخل ذلك وبعد فيقبله، امللك أخو «أسبلتا» إليه يقدم ثم بدوره كلهم

لوجه. وجًها اإلله أمام يقف حيث األقداس قدس وهي املعبد، من حجرة
اإلله بني الرسية املقابلة هذه مثل أن «بيعنخي» لوحة نص يف سبق فيما رأينا وقد
الذي السلم يف صعد «هليوبوليس» إىل وصل عندما «بيعنخي» أن وذلك حدثت، قد وامللك
يشد نفسه وامللك «حت-عا-بنبن»، يف «رع» يرى أن ألجل العظيم؛ املحراب إىل يؤدي
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لسفينة الصالة ويقدم عا-بنني» «حت يف «رع» والده ويرى املرصاعني ويفتح الضبة
املرصاعني يغلق ثم «آتوم»، باإلله الخاصة (مسكنت) الليل سفينة وإىل (معنزت)، النهار

نفسه. امللك بخاتم ويختمه الطني ويضع
التاج والده اإلله من يتسلم «نباتا» صاحب «آمون» مع «أسبلتا» مقابلة خالل ويف

عاديٍّا. فرًدا فيه دخل الذي املعبد من ملًكا يخرج ثم امللك، شارتا وهما والصولجان
وخطب واالستشارة الوفود انتخاب وهو الحفل، من األول الجزء أن فيه نزاع ال ومما
أهمية دون رسميات مجرد إال تكن لم اإلله، أمام االنتخاب وضع عىل والعزم الجيش،
الكهنة طبقة نفوذ عىل املستطاع بقدر يسرت أن ألجل تمثيًال كانت أنها الواقع بل سياسية،
ال بأنهم ظهروا قد الكهنة أو اإلله أن ويلحظ البالد. يف املطلق النفوذ أصحاب كانوا الذين
يقتنع السكان من الكهنة عن الخارج العنرص كان عندما إال االنتخاب، أمر يف يتدخلون
إىل يذهبوا أن عليهم لزاًما كان ذلك وعىل لهم، ملك اختيار عىل قادر غري أنه من بنفسه
فيه يحكم كان الذي العرص يف أنه والظاهر ملًكا. لهم لينتخب «آمون» لريجوا املعبد؛
كان حيث املضحكة، الروايات من نوع مجرد إال املبدئي االحتفال هذا يكن لم «أسبلتا»

بالخاتمة. قبل من يعلم وهو بدوره شخص كل يقوم
كان أنه من الرغم عىل الكهنة ألن قاطًعا؛ يكن لم االنتخاب مبدأ فإن حال أية وعىل
امللك ابن العادة يف ينتخبون شك بال كانوا إخواته بني من امللك ينتخبوا أن يف الحق لهم
بالتقديم االحتفال أن ذلك إىل يضاف «أسبلتا»؛ انتخاب أمر يف الحال هي وهذه املتوىف.
كان بالتتويج، خاص رسمي يشء بمثابة لوحتنا، عىل وصف الذي وهو نفسه، اإللهي
كل يتجنب أن ألجل واحدة؛ دفعة امللك إخوة أوًال يقدم كان فقد بأقىصرسعة. منه يفرغ
أرسع الذي «أسبلتا» امللكي األخ إليه أحرض واحدة دفعة امللك رفضهم عندما ثم تأخري،
الصولجحان تسلم إال «أسبلتا» أمام يكن ولم الناس كل حياه وعندئذ قبوله. يف اإلله
ويصري املنتخب امللك يوجد أن وألجل التتويج؛ حفل يتم أن ألجل اإلله محراب يف والتاج

بالفعل. وملك وراثي ملك كأنه
عىل وجدناها التي املعلومات وكذلك األثر، هذا عىل وجدت التي الحقائق اعتربنا وإذا
من فإنه األقدمون، املؤرخون لنا تركها التي الكتابات وكذلك العهد، لهذا السابقة اآلثار

الكوشية: اململكة تاريخ يف عصور ثالثة نقرر أن يظهر ما عىل املمكن
(كوش) أثيوبيا يف أدخلوا قد الطيبيون الكهنة امللوك كان عندما الوراثي العرصاألول

املرصية. اململكة عادات
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ملرص. فاتحني بوصفهم الكوشيون امللوك دخل عندما الثاني العرص
مرة حاولوا وقد السودان، بالد يف وانزواؤهم مرص من خروجهم هو الثالث والعرص
أنه عىل تدل األحوال شواهد أن غري يفلحوا، لم ولكنهم ثانية مرص فتح أكثر وربما واحدة

البلدين. بني معامالت توجد كانت
عهد يف موجودة كانت الحاكم امللك إخوة بني من امللك انتخاب عادة أن يلحظ
معبد يف عليها عثر التي «تهرقا» لوحة يف جاء كما «تهرقا» أخاه انتخب فقد «شبتاكا»،

.(١١ الجزء القديمة مرص (راجع «الكوة»
جبل يف عليها عثر لوحة «ناسلسا» امللكية للزوجة توجد السابقة للوحة وخالًفا
اللوحة وهذه هناك، رع»، «آمون ملعبد عملتها التي الهبات لتخليد أقامتها وقد «برقل»،
األمري عليها استوىل ثم بك»، «لينان للمهندس ملًكا أصبحت السودان من نقلت أن بعد
من هبة أعطيت موته وبعد روجيه» «دي لألثري ملًكا أصبحت ذلك وبعد «نابليون»،

«اللوفر». ملتحف أرسته
يقدم «أسبلتا» فيه مثل منحوت منظر اللوحة هذه من األعىل الجزء عىل ويشاهد
تقف امللك وخلف «خنسو»، واإلله «موت» واإللهة رع» «آمون لإلله قربانًا العدالة صورة
منهن وكل «خبيت»، األرض سيدة وأخته حسن» … «ماد وأخته زوجه ثم «ناسلسا»، أمه

صناجة. عىل اليرسى بيدها وتقبض اليمنى بيدها قربانًا تصب
عدة املتن هذا بالبحث تناول وقد سطًرا. وعرشون ثالثة نقش املنظر هذا وتحت
(٥) و«شيفر».10 (٤) و«برييه».9 (٣) ومريت.8 (٢) «بروكش».7 (١) منهم أثريني

و«بدج».11
اللوحة: ترجمة وهاك

والعرشون الرابع اليوم الزرع فصل من الرابع الشهر الثالثة السنة (١) التأريخ:
جميل (املسمى) السيدتني صاحب الطلعة، جميل «حور» جاللة عهد يف (؟)

.A. Z., 1871, P. 60 راجع: 7

.Rev. Arch., N. S. XII, P. 169 راجع: 8

.P. Pierret, Etud, Eg., I, 96; & Record of the Past, IV, 87 راجع: 9

.Schaefer, A. Z. (1895) P. 101 ff راجع: 10

.Budge, The Egyptian Sudan vol. II, P. 66 راجع: 11
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والبحري القبيل الوجه ملك القلب، شجاع (املسمى) الذهبي حور الطلعة،
مخلًدا. عاش «أسبلتا»، (املسمى) رع ابن كارع»، «مر (املسمى)

الذين املوظفني بأسماء قائمة (ثم النوبة، ثور رع» «آمون «محبوب» (٢)
آمون). معبد إىل أتوا

أمراء النوبة: بالد ثور رع» «آمون معبد إىل فيه أتى الذي اليوم هذا يف
عىل واملرشف النوبة، وأمري الفرعون، بالط خزينة عىل املرشف (وهم) جاللته
تا-رو-ها-ك-نن»، «أمن. … البالط خزانة عىل واملرشف «رو-مي-أمن»، …
«أ-أمن-سا-ك-نن»، … (؟) «نبوتو» الفرعون بيت خزانة عىل واملرشف
«كا-را-أمن-ثا-نن»، «أ-نا-وا-سارسو»، الفرعون خزانة عىل واملرشف
بيت عىل واملرشف سا-مي-خي-نن»، … «د الفرعون بيت عىل واملرشف

«نا-سا-تا-ي-بو-سا-ك-نن». العدل محكمة ورئيس الفرعون

خزانة عىل املرشف لقب يحملون وكلهم مجموعة، يؤلفون الستة املوظفون وهؤالء
اآلخرين. عن يميزه ا خاصٍّ لقبًا منهم كل يحمل اللقب لهذا وخالًفا الفرعون. بيت

تقع التي املديرية لهذه األعىل الرئيس إنه أي النوبة؛ بالد أمري هؤالء رأس فعىل
لقب «برقل» جبل معبد يف منهما كل يحمل و«موت»، «آمون» أن نعلم إذ العاصمة فيها
أن هنا ويلحظ اللوحة. عىل مهشًما وجد أنه غري آخر، لقب وله النوبة، أرض يف القاطن
جالس وهو صوره إذ محتده، رشف عىل يدل مخصصه جعل قد اسمه نقش عند الكاتب
املرشفان أما عادي. برجل خصصوا فقد اآلخرون أما الحكم. درة وبيده كرسيه عىل
واللقب أنثى. واآلخر ذكر، أولهما امللكية، األرسة من لعضوين تابعان فهما والثالث الثاني
لها يجد ولم وظيفته عىل ظاهًرا يدل ألنه وذلك خاصة؛ بصفة هام الرابع للمرشف الثاني
مفهومة. غري عبارة لقبه بعد جاء فقد الخامس املرشف أما يماثلها. ما املرصي الكاتب
ليسوا املوظفني هؤالء أن نفهم حال أية وعىل قضائي. موظف واألخري السادس واملرشف

الصغار. املوظفني من
امللك بهذا الخاصة االنتخاب لوحة نقوش يف رأينا قد أننا من ذلك عىل أدل وال
كل تشتمل التي الطوائف أربع جملة يف البارزة الشخصيات من أنهم نفسه، «أسبلتا»
«األمراء تسمى الطوائف هذه إحدى كانت فقد امللك، النتخاب أشخاص ستة عىل منها
الصدفة باب من ليس أنه نفهم ثم ومن ست وعددها الفرعون»، بيت خزانة عىل املرشفون
«املرشف لقب منهم كل يحمل موظفني، ستة هنا بصدده نحن الذي النقش يف نجد أن

املال». بيت خزانة عىل
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املتن: يستمر ثم

واملرشف امللكي والكاتب وا-أمن»، (؟) بي (؟) كوش«مي-را كتبة ورئيس (٧)
«ا-رو-تا» النوبي، «وارر» الخزينة عىل واملرشف «خنسو-اردي»، املخازن عىل
بالط خزينة ورصاف (؟)»، تا (؟) «تا-كا-رو» الغالل ملخزن امللك وكاتب (؟)
معبد إىل أتوا قد شخًصا عرش أحد إىل باإلضافة «بدي-نوب». (؟) الفرعون
البيت صاحب «حور» جاللة قبل من يقولون وهم … النوبة ثور رع» «آمون

املعبد: لهذا التابعني اآللهة آباء والكهنة للكهنة، العظيم
(؟) «ميدي (واسمها) العائش (للملك) امللكية والزوجة امللكية األخت «إن
«ناسلسا»، كوش سيدة امللكية واألم امللكية األخت أمها التي (وهي) نن» …
النوبة، ثور «آمون» والده أمام رو» … «أمن الفرعون كاهنة نصبها التي وهي
أن ألجل صناجة اليرسى يدها ويف الفضة، من إبريًقا اليمنى يدها يف ووضع
رغفان عرشة يأتي: ما املعبد هذا يف مئونة بمثابة لها وجعل اإلله، هذا قلب ترس
وثالثة شهريٍّا، الجعة من أبريًقا عرش وخمسة بيض، رغفان وخمسة «بيا»
األخت تعطيها … جعة … اثنان … واحد عيد كل يف (؟) عدا سنويٍّا ثريان
والزوجة امللك ألخت الكربى االبنة «خب» األرض سيدة امللكية واالبنة امللكية

نن». … «مي-وي املسماه العائش للملك امللكية

أن والواقع املفككة، الجمل هذه من الحقيقي املعنى إىل نصل أن الصعب ملن وإنه
(املجهولة) العائشة امللكة إىل (نن) املجهول امللك وهبه ما إن يقول: أن يريد الكاتب
تجعل هنا النسب سلسلة معرفة عدم أن غري (س). أختها اآلن يعطيه كاهنة بتعيينها
أن وينبغي اآلبدين. أبد ذلك يبقى أال «يجب املتن: يستمر ثم املنال. صعب الجملة فهم
«وإن شيئًا.» منها يقتطع أن دون أوالدهم وأوالد ألوالدهم اآلبدين أبد وتبقى ملًكا، تكون
بجانب محظوًظا سيبقى فإنه النوبة، ثور رع» «آمون معبد يف الوثيقة هذه بقاء يثبت من
رع» «آمون معبد من الوثيقة هذه يقص من أما كرسيه. عىل ابنه وسيمكن رع»، «آمون
عىل يبقى لن وابنه «سخمت» اإللهة وبلهيب رع» «آمون بسيف سيقطع فإنه النوبة، ثور

كرسيه.»
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اإلمضاءات

وا-ه-مي-ني-أمن». (املسمى) أرضالنوبة ثور رع» «آلمون الثاني الكاهن «أمام (١)
«ثا-نن-أمن. (املسمى) النوبة أرض ثور رع» «آلمون الثالث الكاهن أمام (٢)

«تا-نن-بو-تا». (املسمى) النوبة أرض ثور رع» «آلمون الرابع الكاهن أمام (٣)
ن. … النوبة أرض ثور رع» «آلمون املقدس الكاتب أمام (٤)

إلخ. … «سا-ب-ي-خي12 (املسمى) اإلله لهذا الكبري املطهر الكاهن أمام (٥)

خاليوت األمري لوحة (2)

لألمري تذكاًرا أقامها ميالدية، ١٩٢٠ عام يف «برقل» جبل يف لوحة «أسبلتا» للملك ووجد
األوىل. البوابة عند B 500 رقم باملعبد «خاليوت»13

وعرضها سنتيمرتًا، ١٣٠ طولها ويبلغ الشفيف، غري الديوريت من اللوحة وهذه
سنتيمرتًا. ٢٨ وسمكها سنتيمرتًا ستون

صعبة، تظهر األمر بادئ يف «أسبلتا» بامللك «خاليوت» األمري عالقة مسألة كانت وقد
واسمة األمري هذا ألقاب جاءت وقد يسرية. سهلة أصبحت اللوحة درس بعد أنه غري
أن عىل الرئييس املتن يف نصرصاحة وقد الرتجمة، يف سنرى كما اللوحة عىل مرات سبع
ابن أنه عىل اللوحة أعىل يف الذي النقش يف ذكر وقد «بيعنخي»، امللك ابن كان «خاليوت»
«بيعنخي» للملك ابنًا أن املستحيل من يكون يكاد أنه غري ظهره، من «بيعنخي» امللك
مقربة أقام الذي «أسبلتا» امللك عهد حتى الحياة، قيد عىل استمر قد يكون أن يمكن
مدد سبع توالت قد كانت إذ اللوحة، متن صلب يف رصاحة ذلك ذكر كما «خاليوت»،
هذه الحكم ومدد امللك. عرش «أسبلتا» تولية وبني «بيعنخي»، حكم نهاية بني مللوك حكم
«تانوتآمون» و«تهرقا»، و«شبتاكا» «شبكا» من كل حكم مدة هي قبل من ذكرنا كما
امللوك هؤالء حكم مدد «ريزنر» قدر وقد و«أنالماني». سكن» و«سنكامان و«أتالنرسا»
يف جاء ما حسب عىل اقرتح قد مقبول واحد تفسري إال لدينا وليس سنة.14 ١١٧ بنحو

.A. Z., 33, P. 1112 يف: ترصف مع الرتجمة انظر 12
.A. Z., 10, P. 35 ff راجع: 13

.J. E. A., vol. IX, 1923, P. 75 راجع: 14

459



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

أقام قد «أسبلتا» أن وهو: اللوحة، هذه متن من عرش السابع السطر يف ورد الذي البيان
عهد قبل مات قد كان «خاليوت» أن العبارة هذه من ويفهم لهم». مقابر ال ملن مقابر
«أسبلتا» وأن عهده، يف هدم قد كان أو النظر، يلفت شيئًا يُعد ال كان قربه وأن «أسبلتا»،
له أقام كما النقوش، لنا تذكر كما هرم صورة يف آخر مبنى املكان نفس يف له بنى قد
الذي الهرم هذا يف جديد من دفنه قد أنه كذلك الجائز ومن بالنقوش. محالة مقصورة
معدات، من يلزم ما بكل القرب هذا أمد قد «أسبلتا» أن اللوحة متن ويحدثنا هذا أقامه.
«برقل» جبل يف لوحة أقام وكذلك الجنازيون، الكهنة ذلك يف بما أوقاًفا له خصص وكذلك

أنجزه. الذي الصالح العمل هذا لذكرى إحياءً
بعد يعرف لم «خاليوت» األمري قرب أن عىل اآلن حتى عملت التي الحفر نتائج وتدل
األمراء أهرام بني يوجد أنه واملظنون «نباتا»، حول التي املواقع من موقع أي يف مكانه
عهد من تواريخها تنحرص األهرام وهذه «البجراوية». عند الواقعة الشمالية الجبانة يف
اسم عليها منقوش املرمر من أواٍن أحدها يف وجد وقد «نستاسن»، امللك حتى «بيعنخي»
العطور زيت أواني إحدى عىل التي والنقوش حفرة16 ذا هرًما كان وهذا «أسبلتا».15
مثل أعضاءك ترافق الحياة ليت لك. «الزهرة يأتي: ما هي «بالخرطوم» اآلن املوجودة

«أسبلتا».» كارع» «مر اآلثار وسيد األرضني، سيد يا «رع»
يأتي: كما الرئييس اللوحة متن وينقسم

األرض: عىل «خاليوت» حياة (أ)

.١–٣ سطر من لآللهة خدماته (١)
.٤–٨ سطر جرائم ارتكاب بعدم املتوىف اعرتافات (٢)

األفق»: «حور اإلله أجل من «أسبلتا» للملك «خاليوت» صلوات (ب)

.٩–١٥ سطر من الصلوات (١)
.١٦–٢٠ سطر من «أسبلتا» مديح (٢)

.٢١–٢٤ سطر من األوقاف عليه وأوقف «خاليوت»، قرب «أسبلتا» بنى كيف (٣)

.Sudan Notes & Records, vol. IV, No. 2, July, 1921 راجع: 15

.J. E. A., vol. IX, P. 44 راجع: 16
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.٢٥–٢٧ سطر من الصلوات استمرار (٤)
–٢٨ «خاليوت» لألمري «أسبلتا» قدمها التي األخرى القرب ومعدات باألواني قائمة (٥)

.٣٤

حني ويف «أسبلتا»، عن يتحدث اللوحة هذه نقوش من األعظم الجزء أن والواقع
وتخليد املوت بعد الحياة «لخاليوت» تضمن اآللهة أن اللوحة أعىل يف الذي املنظر يف نرى
«أسبلتا» للملك صالة كونه عن يخرج ال كالمه أن نلحظ أخرى جهة من فإننا اسمه،

وحسب.
نفسه، «أسبلتا» امللك بأمر جهزت قد كانت اللوحة أن عىل إذن األحوال شواهد وتدل
واحد يكشط لم أنه ويلحظ املعبد. يف فيه وجدت الذي املكان يف منه بتعليمات ووضعت
من مر مما الرغم عىل مكانها يف مقامة بقيت قد وأنها اللوحة، عىل التي الطغراءات من
يف الواقع الكشك وكان عليها. العثور عهد حتى «أسبلتا» امللك عهد من املعبد عىل أحداث
الذين أولئك أعني عن اللوحة أخفى وبذلك األوىل، البوابة مخرج أمام أقيم قد املعبد محور
وتقى، صالح من اللوحة من األوىل األسطر يف ما ويدل الرئييس. الباب من املعبد يدخلون

األثر. هذا حفظ عىل ماديٍّا وساعدت الكهنة عند حظوة ذات كانت أنها عىل
يشاهد قسمني اللوحة هذه أعىل يف الذي املنظر ينقسم اللوحة: أعىل يف الذي املنظر
طغراء يوجد الصلني بني ذلك وأسفل صالن منه يتدىل املجنح الشمس قرص فوقهما
الطغراء تحت ونقش الصولجان». «أعطيك نقش: الصلني من كل وبجانب «أسبلتا»، امللك
ففي أشكال؛ ثالثة عىل يحتوي املنظر من األيمن والجزء الكتابة. من عموديان سطران
عىل إلهة وخلفه صولجان، اليرسى وبيده اليمني نحو متجًها األفق» «حور يقف الوسط
«خاليوت» يقف األفق» «حور وأمام اليسار، نحو متجهة بقرنني الشمس قرص رأسها
الوسط ففي أشكال، ثالثة عىل يحتوي املنظر من األيرس والجزء تعبًدا. مرفوعتني بيديه
رأسها، عىل القرنني بقرصالشمسذي إلهة وخلفه اليسار نحو متجًها «أوزير» اإلله يقف
نقوش املنظر قسمي من بكل أحيط وقد اليمني، نحو متجًها «خاليوت» «أوزير» وخلف

وأدعية. صلوات تتضمن
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األرض عىل «خاليوت» حياة الرئييس: املتن

امللك ابن «كاناد»، حاكم «أوزير» بوساطة قيل (١) األول السطر لآللهة: خدماته
املرحوم. «خاليوت» القول صادق بيعنخي

عيًدا مقيًما لهم خاضًعا كنت كما اآللهة لكل تابًعا كنت األرض عىل كنت حينما
من قربانًا ومحًرضا واألرض، بالسموات خاص عيد يوم كل يف (اآللهة؟) ملك لإلله
كان الذي اليوم (أي: يومه يف كان الذي لإلله، والدواجن البقر ولحم والجعة الخبز
أريض أن ألجل فصولها؛ يف باألعياد االحتفال يف الحداد أقمت وقد القربان). فيه له يقدم

اإلله. أم العظيمة «أزيس» اإللهة هذه قلب
ولم اآللهة، يمقته ما وهي كذبة أقرتف «لم جرائم: ارتكاب بعد املتوىف ترصيحات
رجًال أقتل ولم بالفقري، اإلرضار إىل قلبي يتعدَّ ولم جرًما، أرتكب ولم الناس، أرسق
أسلم لم رشير، عمل أجل من رشوة أتسلم لم وقعت. قد جريمته تكن لم عندما ظلًما،
أحبل لم باطًال، حكًما أصدر لم متزوجة، بامرأة صلة يل يكن لم سيده. يد إىل خادًما
أعطيت بل اآللهة، قربان أغتصب ولم املقدسة، الحيوانات أذبح ولم املقدسة، الطيور
مالبس، والعريان ماءً، والظمآن خبًزا، الجوعان وأعطيت واإللهات، اآللهة كل قربانًا
لعنتهم عن وبعدت اآللهة، طرق عىل رست وقد األرض، عىل األشياء هذه عملت وقد

اآلبدين.» أبد األرض هذا يف بعدي يأتون الذين لألطفال طيبة نهاية ألجل
«أوزير» إن (٩) األفق»: «حور لإلله «أسبلتا» امللك أجل من «خاليوت» صلوات
اإلله أيها األفق»، حور «يا يقول: القول صادق «خاليوت»، امللك، ابن «كاناد»، حاكم
يف ويذهب يوم، كل السماء يخرتق من أبديٍّا، العائش والروح التاسوع، حاكم الفاخر،
مملكة يف سأعيشها التي السنني كل إن ليلة. كل املنعمني األموات بني السفيل العالم
«حور» يحبك، الذي ابنك األحياء، رأس عىل سنني تعطيها ليتك «أوزير»، أمام األموات
«أتوم»، ومملكة السماوي عمرك أعطيته لقد أبديٍّا. العائش «أسبلتا» الصقر هو الذي
«حور» عرش عىل البحري والوجه القبيل الوجه ملك بمثابة والظهور «جب»، وعرش
مرص يف «حور» ابنها مع عاشت ما مثل عائشة «ناسلسا» امللك أم وكذلك أبديٍّا، اإلحياء
لوالده فاخر ابن ألنه وذلك أشعتك؛ تيضء ما بقدر ممتدة هناك وآثاره والسفىل، العليا

(؟). أمه حامي «أوزير»
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كان العرش) (عىل جاللته ظهر أن منذ إنه إذ والناس، اآللهة أسعد «ما «أسبلتا»: مديح
صورهم يصنع أن هو واإللهات اآللهة لكل فعله ما كل وإن مفيد. هو ما وراء يجري
طيب، يشء بكل معابدهم ويمد محاريبهم، ويبني قربانهم، موائد ويقيم املقدسة،
وواهبًا املعابد، أوقاف لهم ومؤسًسا والنحاس، والفضة الذهب من قربانهم مضاعًفا
محرتًما لهم، مقابر ال الذين ألولئك مقابر ومقيًما املنعمني، لألموات جنازيٍّا قربانًا
جاعًال أنف لكل نفًسا يمنح وأنه مكانه. ابنه وواضًعا روحه، أثر بوصفها املتوىف صورة
تصميمات عمل لقد منه، مقربة عىل أو فيه تسكن خبيثة فكرة وال يعيشون، الناس كل
وأنه «أوزير»، والده عرش عىل ظهر أن بعد «حور» فعل كما األرض، هذه يف ممتازة

يوم.» كل قلبك يريض وأنه تحبه الذي الصدق يمنحك
أختي»، حور «رع سيدي «يا بأوقاف: ومونها «خاليوت» مقربة «أسبلتا» أقام كيف
هرًما يل أقام أنه أبديٍّا العائش «أسبلتا» «رع» ابن يل عملها التي األشياء هذه تعلم إنك
يشء، بكل السنني ملاليني بيتًا يل ومون رميل)، (حجر األبيضالصلب الجريي الحجر من
وأعطاني والنحاس، والفضة الذهب من قرباني وضاعف فيها، يمكث اسمي وجعل
(كهنة الخدم من حاشية ومنحني (؟) يوم كل … أزهاًرا يل يجلب أن ألجل أرًضا
«أوزير»). (لوالده «حور» فعل كما اآلبدين، أبد الطعام من قرباني ووطد جنازيون)،
الخفي األبدي الوارث وإنك اآلباء، والد إنك أختي»: حور «رع لسيدي ذلك أقول وإني
كل تقتل وإنك وقوتك. الفاخرة وحرضتك ملكك «أسبلتا» إياه) أعطيت (وإنك املمتاز
وكل والفالح والثبات الحياة كل تمنحه ليتك يوم. كل فيس»17 «أبو تقتل كما أعدائه
عىل أوالده كل تربي وليتك وارثه، توطد وليتك أبديٍّا. رع مثل القلب فرح وكل الصحة

اآلبدين.» أبد يفنون ال حتى األرض
«خاليوت»: األمري «أسبلتا» بها أمد التي األخرى القرب ومعدات بالجرار قائمة
ألجل أبديٍّا؛ العائش «أسبلتا» «رع» ابن عملها التي السائلة القربان بجرار قائمة
اآلبدين أبد بيته يمد أن ألجل القول صادق «خاليوت» امللك ابن «كاناد»، حاكم «أوزير»

«أوزير». لوالده «حور» فعل ما مثل

اآلخرة. عالم يف الشمس سري يعرتض الذي الثعبان 17
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يف وهي باملرة، قراءتها يمكن ال األخرية األسطر ستة من األكرب الجزء أن ويلحظ
نهايات ويف نهائيٍّا تآكل قد الحجر سطح إن حيث اللوحة، من اليمني من األسفل الركن
األصل يف أنها عىل وتدل معناها معرفة يمكن وكلمات، قليلة إشارات بعض توجد األسطر

جنازي. وأثاث قربان قائمة عىل تحتوي كانت
األخرض املطيل الخزف من مهشمان لوحان «الكوة» حفائر يف امللك لهذا وجد وقد هذا
منها. فائدة ال صغرية قطع بعض وكذلك اسمه،18 منهما كل عىل نقش وقد ،A معبد يف

اللعنة مرسوم (3)

الفرعون اسم ألن مؤكًدا؛ ليس هذا أن غري «أسبلتا»،19 للملك اللعنة مرسوم وينسب هذا
عدم من الرغم عىل هنا، وترجمتها اللوحة هذه وصف وسنورد محي،20 قد اللوحة يف

غرابة: من فيها ملا وذلك أصدرها، الذي امللك اسم حقيقة معرفة
لوحة عن التحدث عند ذلك يف القول أسلفنا كما «برقل» جبل يف اللوحة هذه عىل عثر
الجزء وعىل اللعنة»، «منشور اآلثار علماء عليه أطلق منشور عىل وتحتوي «بيعنخي».
العدالة صورة يقدم طغرائه من اسمه كشط الذي امللك فيه نشاهد منظر تحت منها األعىل
املحىل الشمس قرص يعلوه كبش رأس بصورة بدوره مثل الذي رع»، «آمون لإلله قربانًا
اإلله يمني عىل نقش وقد «خنسو». واإلله «موت» اإللهة وقفت اإلله هذا وخلف بريشتني،
املطهر، الجبل يف القاطن األرضني تاج رب رع» «آمون الكبش صورة يف رع» «آمون
سيدة السماء ربة «موت» «موت»: مع ونقش القوة.» وكل الحياة كل أعطيك «إني يقول:
الكاتب «طيبة»، يف «خنسو» «خنسو»: ونقشمع كلها.» الصحة أعطيك «إني تقول: اآللهة

الصدر.» انرشاح أعطيك «إني يقول: الرسور سيد للتاسوع، الحقيقي

.Kawa, I, P. 89 راجع: 18

.Bude, Annales of Nubian Kings, P. CI. & Budge, The Egyptian Sudan II, P. 69 راجع: 19

Urkunden der Alteren Athiopenkonige, III, P. 108 ff; Mariette, Mon. Divers, Plate راجع: 20

10; Maspero, Rev. Arch. 1871, Tom. XXI, P. 329; Records of the Past. Vol. IV, P. 95 ff.,
.Etude de Mythologie, Tom. III, P. 229; Mariette, Revue Arch. (1865), II, P. 161
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املتن

الخطوة واسع … (؟) باملوت يعرف والذي الخلق، بادئ و«أتوم» «رع»، مثل الطيب اإلله
يستويل ومن يحيون، الناس يجعل والذي أنف، كل النفس يعطي والذي «آتون»، وضوء
املمتازة األشياء رب حاالته، من حالة كل يف جاللته يرشد ومن أنجبه، من مثل بقوته
والشمال الجنوب ملك عرشه: تسلم عندما أجاب ومن له)، (املنتقم وحاميه األكرب واالبن
املطهر الجبل يف والقاطن األرضني، عرش رب رع» «آمون محبوب (…) رع ابن (…)

اآلبدين. أبد الحياة معَطى
معبد إىل جاللته وذهب عرش«جب»، عىل جاللته كان تتويجه (بعد) الثانية السنة يف
لإلله مبغضني كانوا الذين القوم هؤالء ليطرد املطهر الجبل قاطن نباتا»، «آمون والده
يف القاطن نباتًا» «آمون معبد يف بالدخول لهم يسمح أال عىل «اعمل قائًال: … الذين وهم
يف ارتكبوه قد الذي وهو ممقوتًا، شيئًا إعالنه يُعد الذي األمر بسبب وذلك املطهر، الجبل
قلوبهم يف منكًرا شيئًا ارتكبوا فقد اإلله، بعمله يأمر لم شيئًا عملوا وقد «آمون.» معبد
دفع وقد (٨) يعمل. بأال اإلله أمر الذي املنكر اليشء من خلوٍّا كان إنسان بقتل ا خاصٍّ
(٩) … وجعلهم ذبحهم وقد هالكهم بهم ينزل أن أراد ألنه أفواههم؛ يف كلماتهم اإلله
اإلله هذا حرضة يف سيدخلون الذين املقربني وكل اإلله خدام كل يف الخوف يلقي أن ألجل
خادم أي كان «إذا قائًال: سلطانه وعظم قدرته عظم عن جاللته تحدث الذي املقدس،
يسمح ولن سيرضبهم اإلله فإن املعبد، يف ذنب أي يرتكب مقرب أي أو كان، مهما لإلله
يمأل ال حتى بعدهم، من خلفاء يولوا أن لهم يسمح ولن األرض، عىل تكون أن ألقدامهم

منها.» خالية مبانيه تكون وأن باألرجاس املعبد

(Kawa, I, P. 89 (راجع الكوة يف تهرقا معبد يف أسبلتا آثار (4)

مكسورتان لوحتان له وجد كما الجرانيت، من لوحة من قطع بعض الفرعون لهذا وجد
.A معبد من املطيل الفخار من
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«أسبلتا» امللك أرسة (5)

أزواجه

باملقربة «نوري» يف دفنت التي تاخبيت» «حنوت امللكة من «أسبلتا» امللك تزوج (١)
وقد «ماديقني»؛ امللكة تبنتها وقد سكن». «سنكامان امللك ابنة أنها املحتمل ومن ،٢٨ رقم
وجدت كما هرمها، يف مجيبة تماثيل عىل لها وعثر «امتالقا». ابنة «أسبلتا» من أنجبت
الثالثة بالسنة املؤرخة اللوحة يف كاهنة تعيينها ذكر جاء وقد الذهب.21 من أوراق بقايا

سبق. فيما عنها تحدثنا وقد «أسبلتا»، حكم من
جبانة يف هرمها عىل عثر التي «أساتا» امللكة من «أسبلتا» امللك تزوج وكذلك (٢)
بمتحف محفوظ قلب وجعران مجيبة تماثيل عىل لها عثر وقد ،٤٢ رقم «نوري»

«بوسطون».22
فيها ووجد ٥٨ رقم «نوري» جبانة يف وهرمها «أرتاها»، امللكة كذلك أزواجه ومن (٣)

باسمها.23 مجيبة تمثيل
«نوري» جبانة يف هرمها عىل عثر التي «مقمايل» امللكة من تزوج أنه املحتمل ومن (٤)
عثر إنه يقال آخر مجيب تمثال لها وجد وكذلك مجيبة، تماثيل لها وجد وقد ٤٠ رقم

«صنم».24 معبد يف عليه

.J. E. A., vol. 35, P. 143; GlR., IV, P. 58 راجع: 21

J. E. A., vol. 35, P. 142. راجع: 22

.Ibid راجع: 23

.Ann. Arch. Anth., 9, P. 88-89, Pl. 18; & J. E. A., vol. 35, P. 145 راجع: 24
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واج-كا-رع أمتالقا

«حنوت امللكة هي وأمه «أمتالقا»، املسمى ابنه «أسبلتا» امللك بعد الحكم توىل
.٩ رقم «نوري» جبانة يف هرمه وجد تاخبيت».

باإلضافة هذا الذهب، من ورشيط أسطوانة، وقراب مجيبة، تماثيل هي الباقية وآثاره
صغرية لوحة عرشة إحدى منهما كل يف وجد هرمه، أركان من ركنني يف أساس ودائع إىل

الذهب.2 من Spacer توسيع إله عىل له عثر وكذلك باسمه،1 مكتوبة

«أمتالقا» امللك أرسة

بالهرم «نوري» جبانة يف دفنت (؟) «أخيقا» تدعى له أخت من تزوج أنه والظاهر (١)
لها عثر كما مجيبة تماثيل عىل لها عثر وقد تاخبيت»، «حنوت امللكة ابنة وهي ،٣٨ رقم

غرب»3 «مروى يف جعران عىل

.Prelim. Report of Harvard at Nuri, P. 8 راجع: 1

.J. E. A., Ibid, P. 142 راجع: 2

.J. E. A., Ibid, P. 141 راجع: 3



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

«نوري»، بجبانة ٢٨ رقم الهرم يف املدفونة تاكيل» «أماني امللكة من كذلك وتزوج (٢)
«مالناقن». امللك وأم «أسبلتا» امللك ابنة وهي
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٥٥٣–٥٣٨ق.م «مالناقن» امللك
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سخم-كا-رع مالناقن

تاكاي» «أماني امللكة فهي أمه أما «أمتالقا»، والده بعد «مالناقن» امللك الحكم توىل
.٢٦ رقم «نوري» بجبانة هرمها يف ودفنت «أسبلتا»، امللك ابنة

مجيبة تماثيل عدة عىل عثر وقد .٥ رقم بالهرم «نوري جبانة يف امللك هذا ودفن
األساس ودائع إىل باإلضافة هذا املرمر. من أواٍن خمس له وجدت كما العرشين، عىل تَْربُو
نقش لوحة عرشة اثنتي عىل منها مجموعة كل وتحتوي هرمه، من ركنني يف وجدت التي

مخلًدا.1 عاش «مالناقن» الطيب اإلله منها كل عىل
كتبت املطىل الفخار عىل منقوشة طغراءات خمس «الكوة» معبد يف له وجد وأخريًا

مختلفة.2 بطرق
.٤٥ رقم «نوري» جبانة يف دفنت (؟) «تاجال» تدعى ملكة من تزوج أنه والظاهر

هناك.3 مجببة تماثيل عىل لها عثر وقد

.Reisner, Prelim. Rep., P. 8; & J. E. A., vol. 35, P. 144 راجع: 1

.Temple of Kawa, I, P. 89, Pl. 35 راجع: 2

.J. E. A., vol. 35, P. 147 راجع: 3
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رع كا نفر بيتي نسوت ملعاي أنا

رقم «نوري» جبانة يف هرمه عىل عثر فقد ملعاي»، «أنا امللك عن القليل إال نعرف ال
ودائع أربع له وجدت كما مجيبة. تماثيل خمسة من أكثر القرب هذا يف وجد وقد .١٨
قربان آنية عىل له عثر وكذلك باسمه. صغريتني لوحتني عىل منها كل تحتوي أساس

مبارشة.1 بعده حكم أنه يظن الذي «أماني-نتكاي-لبتي»، امللك مقربة يف وجدت

.J. E. A., vol. 35, P. 142; & Reisner, Prelim, Report, P. 8 & P. 52 راجع: 1





٥٣٣–٥١٣ق.م «أماين-نتكاي-لبتي» امللك
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عا-خربو-رع أماني-نتكاي-لبتي

«نوري» بجبانة فيه دفن الذي هرمه يف مجيبة تماثيل عرشة من أكثر امللك لهذا وجد
محفوظة الفضة من ومرآة الذهب، من مصنوع أسطوانة قراب له وجد وكذلك عرشة، رقم
لوحتان منها كل يف أساس ودائع ثالث عن له الحفر أعمال وكشفت «بوسطون». بمتحف

باسمه.1

.J. E. A., Ibid, P. 142; & Reisner, Prelim. Report, P. 8–55 راجع: 1
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اإلغريقية احلضارة

يعرف أن عليه وجب صحيحة، دراسة أمة تاريخ دراسة يف رغب إذا اإلنسان أن يف نزاع ال
واالجتماعية السياسية الظروف من بينة عىل يكون حتى بها تحيط التي األمم أحوال
اإلغريق بالد اتصلت وقد تاريخها. يدرس التي األمة إىل بسبب ترضب التي والحربية،
وقد امليالد، قبل الثانية األلف منتصف من مبارش وغري مباًرشا اتصاًال املرصية باألمة
بدأت الذي العرص من أي: بارزة بصفة امليالد قبل السابع القرن يف االتصال هذا ازداد
باحتالل األمر انتهى أن إىل املرصي الشعب تاريخ يف ا هامٍّ دوًرا تلعب اإلغريقية البالد فيه

٣٣٢ق.م. عام البالد املقدوني» «اإلسكندر
منذ اإلغريقية الحضارة عن مختًرصا هنا نورد أن علينا لزاًما نرى ذلك أجل من
بحكام محكومة أصبحت حكمه مرصبعد ألن األكرب»؛ اإلسكندر «عهد نهاية حتى نشأتها

مستقلة. ظاهرها يف كانت وإن إغريق،

األوىل اإلغريقية األساطري

طريق عن إلينا وصل قد الحوادث وتدوين الكتابة اخرتاع قبل التاريخ حوادث كل إن
أفعمت التي واألقاصيص األساطري نتجت ثم ومن واهية، أسس عىل تعتمد التي الرواية،
القصص هذه مثل أن يف شك وال الجان. وقصص كالخرافات تظهر جعلها مما باملعجزات
دقيًقا، علميٍّا فحًصا فحصت ما فإذا التاريخية، الحقائق من كثريًا تضاعيفها يف تحمل
الحقيقة نواة لنا برزت أوهام من فيها ابتدع وما خيال من حولها نُسج ما عنها وأُميط
عن اإليجي البحر يف الواقعة كريت» «جزيرة عن خرافية قصة هنا وسنقص ما. بصورة

«مينوس». املسمى الشهري ملكها



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

أصبح وقد كلها، اآللهة أكرب «زيوس» ابن كان هذا «مينوس» إن األساطري: وتقول
نفوذه كان بل فحسب، «كريت» جزيرته يقترصعىل حكمه يكن ولم السلطان، قوي ملًكا
لذلك وانتقاًما «أثينا»، يف غيلة ذبح قد ابنه وكان «إيجة». بحر كل عىل يمتد الواقع يف
من وسبع الشبان من سبعة مقدارها جزية سنني تسع كل إليه يرسل أن عىل ملكها أجرب
ثور يفصورة مارد وهو ،Minotaur «مينوتور» إىل يقدمونضحية كانوا وهؤالء العذارى،
«دادالوس» املسمى صانعه له صنعه كان الذي التيه يف امللك وضعه قد ضخم رأس ذي
من املؤلفة بحمولتها اإليجي البحر عرب مرتني «أثينا» يف السفينة حملت وقد ،Daedalus
يف لكنه التيه، يف ويذبحون يؤخذون مرة كل يف كانوا وقد عذارى، وسبع شبان سبعة
بنفسه يذهب أن عىل «أثينا» ملك «إيجيوس» ابن Theseus «تيسيوس» عزم الثاثة املرة
كانت التي هذه العار وصمة عىل نهائيٍّا قضاءً يقيض ثم املارد، هناك ويذبح «كريت» إىل
السجن أعماق يف بدوره وضعه الذي «مينوس» أمام أحرض وفعًال «أثينا». بمدينة عالقة
حب يف امللك ابنة Ariadne «أريادني» وقعت السجني حظ لحسن ولكن لحتفه. انتظاًرا
من كرة أعطته كما املارد، به ليقتل سيًفا وأعطته خفية السجن إىل وذهبت «تيسيوس»،
«تيسيوس» قتل وفعًال ومنعطفاته. التيه منحنيات من الخارج إىل بها ليسرتشد الخيط
أقلعوا ثم وخلصأصحابه الخيط، بوساطة التيه خارج إىل سبيله ووجد «مينوتور» املارد

«أثينا». إىل «كريت» من «أريادني» وبصحبتهم
هلك، قد هو كان إذا أسود رشاًعا مالحوه ينرش أن «إيجيوس» والده وعد قد وكان
كثريًا يؤسف مما ولكن أبيض. رشاًعا ينرشوا أن عليهم فكان الحياة قيد عىل ظل إذا أما
حدثت قد الكارثة أن اعتقد «إيجيوس» رآه فلما األسود الرشاع ورفع نيس، قد األمر هذا أن
املتوسط األبيض البحر من الجزء هذا تسمية يف السبب هو وهذا املاء، يف بنفسه فألقى

والعذارى. الشبان من وضحاياها وماردها التيه قصة هي هذه «إيجي».
لهرم الجنازي املعبد عىل — التيه أي — «لربنته» لفظة «هردوت» املؤرخ أطلق وقد
يضل حجرات من يحويه كان ما لكثرة الفيوم يف أقامه الذي الثالث»، «امنمحات امللك

الزائر.1 فيها

الثالث. الجزء القديمة مرص راجع 1
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وصاحبة طويلة، ملدة بذاتها قائمة مملكة كانت كريت» «جزيرة أن حديثا كشف وقد
إىل يضاف ،Knossos «كنوسوس» عاصمتها وكانت «إيجة»، بحر يف العظيم السلطان

هروزني».2 «بيدرخ العالم بفضل لغتها لرموز حل عن اللثام أميط قد أنه ذلك
سلسلة أو هو أنه واملظنون «مينوس». يدعى ملك بوجود يعتقدون اإلغريق كان وقد
يف الجزيرة فيها كانت الزمن من مدة حكموا قد االسم هذا يحملون كانوا الذين امللوك من
الجزية. له دفعت أجنبية مدنًا أن الحكم هذا قوة من بلغ وقد ضخمة. وقوة عظيم رخاء
نتتبع أن ويمكن املنواني. العرص يسمى كان فيه عاش الذي الربونزي العرص وحضارة
منذ ألنه وذلك «كريت»؛ ملوك عظماء من غريه وحال وحالته «مينوس» حياة تفاصيل اآلن
Sir Arthur Evans إيفانز» أرثر «سري بقيادة األثريون أخذ الحايل العرشين القرن بداية
منذ املدينة قصة عن النقاب لنا كشف مما الجزيرة؛ هذه آثار يف حفائر بعمل يقومون

تصورها. يمكن جلية بصورة ذلك قبل حتى أو ٣٠٠٠ق.م حوايل
به يحيط «كنوسوس» بمدينة قرصه يف الجزيرة هذه ملوك أحد نتصور أن فيمكن
نصائحه بني املرتفع الظهر ذي عرشه عىل مرتبع وهو النظر، وبعد بالرزانة ويزدان الثراء
فقد بها يتمتع كذلك فراغ أوقات له وكانت بالعدل، أمورها مرصًفا مملكته يف وينهى يأمر
وكان قرصه. بجوار أقيم فسيح ميدان يف الشهرية الثريان مباراة بمشاهدة مغرًما كان
الثور أمام لوجه وجًها الفتيات أو الشبان من الرياضة من النوع هذا عىل املدرب يقف
ويقبض يتالفاه، الشاب كان حني يف أسفل إىل منحنية برأس ينقض الثور وكان الضخم،
عليه نفسه يضع أو مدة، عليه ويقف الثور، راس عىل نفسه ويأرجح قرنيه إحدى عىل

ليتلقفه. آخر مدرب ينتظره حيث الثور خلف األرض عىل ينقلب ثم لظهر، ظهًرا
وبها أعالم، ذات عظيمة ردهة عىل يحتوي «كنوسوس» قرص نواحي بعض وكان
عىل ملكي ومقعد درجات عليها تطل النظارة من خمسمائة أو أربعمائة تسع حجرة
كما الكرة، وألعاب واملالكمة املصارعة تقام كانت الردهة هذه ويف نهايتها. يف مرتفع علو
شهرية رقصات يؤدون والشواب، الشبان من والراقصات بالراقصني يموج مرسًحا تتخذ
وقد الكريت، سيدات من أرساب النظارة بني من وكان والصفارة. القيثارة أنغام عىل
شعورهن أما مشدودة، وأحزمة هدابات أطرافها تحيل طويلة بأثواب أنيق زي يف خرجن
القرصكله مساحة وكانت رءوسهن. عىل مصفوفة صغرية خواتم صور يف مجعدة فكانت

.Bedrich Hrozny, Histoire de L’Asia Antérieure P. 278 etc. راجع: 2
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بعضجهاتها، يف طبقات ثالث من وتتألف فدان، ونصف أفدنة أربعة عن يزيد ما تشغل
من يضمه وما القرص هذا يكون أن ويحتمل عالية. طبقات أربع من اآلخر البعض ويف
ذا التيه بعد فيما تعني صارت كلمة وهي اللربنته، أو التيه قصة منشأ عديدة حجرات
بسهولة طريقهم فيها يجدوا أن الناس يمكن ال التي امللتوية، واملسالك املعقدة املمرات
مشتقة وهي البلط، مكان األصل يف تعني أن يمكن «لربنت» وكلمة يرشدهم. دليل دون
ويف العمد عىل ونقشوه «كريت» أهل استعمله رمز وهي رأسني، ذات بلطة تعني كلمة من

القرص. من أخرى أماكن
مقدًسا. حيوانًا بوصفه الجزيرة يف مختلفة أجزاء عىل صور له وجدت فقد الثور أما
املارد قصة خلف مختفية التاريخية الحقائق آثار نرى بدأنا قد أوالء نحن وها

(لربنت). التيه «مينوتور»
أجزاء يف ُوجد فقد الرياضة. غري بها يهتم أخرى أشياء له كانت امللك أن يف شك وال
الكريتية الفخارية األواني فيه تصنع الفخار لعمل مصنع «كنوسوس» مدينة يف قرصه من
بالجرار مملوءة مخازنه وكانت البهجة. واأللوان النفس إىل املحببة النماذج ذات الشهرية
بابا» «عيل قصة يف عنها نقرأ كالتي رجًال، منها الواحدة تسع الفخار من املصنوعة
يستويل أن أراد عندما الثالث»، «تحتمس قائد أعدها التي كالسالت أو ا، لصٍّ واألربعني
كميات تسع كانت الكريتية الجرات وهذه جندي.3 مائتي فيها ووضع خلسة «يافا» عىل
ونحاتيه ومفتننيه ومستخدميه، وجنوده امللك الستعمال والحبوب والزيت النبيذ من هائلة

بالطه. عىل يفدون كانوا الذين األجانب وكذلك وخدمه، أسلحته وصناع
مثل — وأزهار وأشجار ومرافئ جبال من فيها بما جميلة «كريت» جزيرة وكانت
السكان من عظيم وعدد مدينة تسعني عىل تحتوي وكانت — والزعفران والورد السوسن
من واألسلحة الذهب، من الحيل بصياغة أو املالبس وصباغة بالنسيج بعضهم يشتغل
أو صيادين أو السفن ظهر عىل البحار يعربون جوابني آخرون ويشتغل املطعم. النحاس

وحرثها. األرض زرع يف عاملني
عظيًما. امتداًدا متناولها يف كانت التي والبالد «كريت» بني التجارة امتدت وقد
«كورنول». من يأتي كان أنه يحتمل والقصدير «قربص». من النحاس إليها يأتي فكان
البحر إىل ثم ومن األسود»، «البحر إىل «البلطيق» مخرتًقا أوروبا طريق عن والكهرمان

ص١١٠-١١١. األول الجزء القديم املرصي األدب كتاب راجع 3
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والعاج الحجر من املصنوعة األواني لها تورد فكانت مرص أما «كريت». وايل «اإليجي»
والقطع والنبيذ الزيت من كميات ذلك مقابل يف «كريت» تصدر كانت حني يف والخرز،
ونرى به. مشتهرة كانت الذي املعدن من املصنوعة األدوات إىل باإلضافة هذا الفنية،
عن تحدثنا وقد عرشة، الثامنة األرسة عهد يف «كريت» وجزيرة مرص بني التجارة ازدهار

القديمة.4 مرص كتاب يف معلوماتنا إليه وصلت ما بقدر ذلك
«كريت» ألن وذلك ميسوًرا؛ سهًال األخرى والبالد «كريت» بني التجارة تبادل كان وقد
ولم وراءه، وما إيجة بحر جزر يف عدة أماكن إىل مستعمرين أرسلت أو فتحت قد كانت
«إيجة». بحر سيدة «كريت» مع التجارة لرتفض وقتئذ وجربوتها عظمتها مرصعىل تكن
فال البحر قرصان عىل حديد من بيد يقبضون كانوا وقتئذ الجزيرة هذه حكام أن والواقع
تركوا أن إىل والجربوت بالنفس واالعتزاز الكربياء امللوك بهؤالء بلغ وقد سلب، وال نهب
الذي والبحر وأسطولهم، اسمهمم من الخوف عىل متكلني تحصني دون جزيرتهم مدن
الجزيرة هذه ترتك لم الطبيعة أن غري بقوتها، املزهوة الفتية مملكتهم لوقاية يحرسهم
قصورها، تخرب التي بالزالزل تفجؤها كانت بل والثراء، السلطان هذا بحبوحة يف تمرح

قبل. من عليه كانت مما أحسن بصورة أرضية هزة كل بعد ثانية األهلون فيعيدها
عليها، قىض مفاجئ زلزال البالد أصاب قد أنه يظهر ١٤٠٠ق.م عام حوايل ويف
األواني يف يصب أن وشك عىل كان الذي الزيت رئي قد «كوسوس» مدينة يف إنه حتى
أماكن ويف الزيت، يصب فلم ذلك دون حال الداهم املصاب هول ولكن الدينية، لألحفال
وهم بالناس حلت مفاجئة مصيبة حدوث يثبت ما عىل الحفارون عثر الجزيرة من أخرى
اآلن واملظنون البالد. خربت التي الحرائق انتشار ذلك إىل يضاف أعمالهم، يف منهمكون
الطني زادوا قد للبالد أعداء أن املحتمل من كان وإن زلزال، عن نجم قد الحادث ذلك أن

والنهب. بالسلب الزلزال عني عنه غفلت ما عىل فقضوا بلة،
كانت ما إىل تعد لم العاصمة يف الحياة أن غري «كريت» يف املباني بعض أعيد قد ا حقٍّ
مدة الحادث هذا بعد استمرت قد البحرية الجزيرة قوة أن والظاهر تماًما. قبل من عليه
يشقون البحر قرصان فظهر فشيئًا، شيئًا الضعف يف أخذ أسطولها ولكن الزمن، من

املتاجر. تحمل التي السفن يف فساًدا ويعيثون ثانية، عبابه

الرابع. الجزء القديمة مرص راجع 4
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ومن نفسها، اليونان بالد يف أثرها تركت قد «كريت» ثقافة أن هنا بالذكر والجدير
يد تخرجه ما عىل ترتكز الجزيرة هذه مدنية عن معلوماتنا ظلت وقد مدنيتها. تمت لم ثم
مجهودات بذلوا قد الباحثني العلماء ألن وذلك نقوش؛ من جد ما عىل ال آثار من الحفار
اللثام أماط أن إىل كذلك الحال وظلت بالفشل، باءوا ولكنهم نقوشها، رموز لحل جبارة
وقد القوم.5 هؤالء لغة أرسار عن له مقال يف هروزني» «بيدرخ العظيم اللغوي عنها
خليًطا كانوا يظهر ما عىل «كريت» سكان أن واستنبط اللغة هذه رموز من كثريًا حل
وفدوا الفاتحني من بطبقة األمر بادئ يف محكومة كانت الجزيرة وأن عدة، أقوام من
نكون ال قال: فقد أوروبي. هندي أصل من منهم األعظم والجزء «آسيا» بالد داخل من
يستقر كان البلقان يف الوسطى آسيا يف أقوام هجرة حدوث عند إنه قلنا: إذا مخطئني
املعروفة للمألوف املجاوزة الخارقة املدنية تألفت ثم ومن «كريت»، جزيرة يف بعضهم
وقد األوروبية. املدنيات جدة وهي اإلغريقية؛ املدنية سبقت التي وهي املنوانية، باملدنية
ولكن العالم، هذا بحوث إتمام ينتظر العالم وإن األوروبيني. الهنود بالسكان أوًال تألفت
«كريت» جزيرة أن الكريتية الكتابات من إليه وصل مما القول اآلن من يمكن حال أية عىل
للفنون املحبني من وسكانها البحر، عىل مهيمنة يوم ذات كانت املرشقة الشمس ذات
ذلك كل أخرى. جهة من وآسيوي جهة من أوروبي هندي أصل من وهم واملالذ، واألناقة
و«بالد السند» «نهر ووادي «خيتا»، وبالد و«مرص» و«أكاد» «سومر» بجانب تمثل جعلها
تاريخيٍّا األقدم أنها إىل باإلضافة هذا القديمة، للثقافة ا هامٍّ سادًسا مهًدا القديمة الصني»

األوروبية.6 املدنيات بني

Archivum Orientale Pragenese, (A. O. P.) XIV (1943) P. 1–117 & Ibid, XV (1945) راجع: 5

.P. 158
.Hrozny, Ibid, P. 313 راجع: 6
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صاحبة يوم ذات كانت «كريت» جزيرة أن يف نزاع وال نفسها، اإلغريق بالد إىل اآلن ننتقل
«اآلخيني» الجنساملسمى من أقواًما سقوط«كريت» قبل ما إىل نجد ولكنا فيها، عظيمة قوة
وحوايل اإلغريق، بالد من الشمايل الجزء إىل مواطنهم من جنوبًا يهاجرون كانوا Achean
وكانوا «إيجة». بحر يف قوم أقوى صاروا أنهم لدرجة أقوياء أصبحوا قد كانوا ١٢٠٠ق.م
املميزة الخاصة الصالحة حياتهم لهم أصبحت ولكن الكريتية، املدنية من كثريًا تعلموا قد
«ميسيني» وكانت ناعمة. وحياة وفري بثراء يتمتعون ومدنهم رؤساؤهم كان كما بهم،
«أجاممنون» املسمى التقليدي ملكها وكان والسؤدد، العظمة حيث من األوىل املكانة تمثل
وترف أبهة يف يعيش والسفن، والعربات والربنز والفضة الذهب من ضخمة ثروة صاحب
هذه مدينة عىل أطلق وقد منه. أسفل يقع الذي والسهل املدينة عىل املرشف قرصه يف

بها. خاص طابع لها كان إذ امليسينية» «الحضارة البالد
«طروادة»، تدعى أخرى مدينة توجد كانت «إيجة» بحر من الرشقي الشمال ويف
وكان بآسيا، أوروبا تلتقي حيث (الدردنيل) «هلسبونت» عىل وتقع منيع سور ذات وكانت
ملشاريعهم جديدة منافذ عىل بالحصول الشغوفني الجسورين البحارة من اآلخيني قوم
نار شبت وفعًال «طروادة»، مع تصادمهم هذا طموحهم سبب وقد إيجة، بحر رشقي يف
سنني. عرش نحو بينهما مستمرة استمرت إنها ويقال: ١١٩٠ق.م حوايل بينهما حرب
الشجاعة بأعمال تشيد القيثارة عىل املوقعة األناشيد الشعراء أنشد الحرب هذه وبعد
أثناء يف عليها وزاد األجيال تناقلتها وقد الجانبني، كال من الرؤساء بها قام التي العظيمة
حقائق. من فيها ما عىل طغت واألعاجيب األساطري من كثري جيل إىل جيل من انتقالها

بالد من اآلخيني من كثري هاجر بعد سنرى كما اإلغريق بالد الدوريون غزا وعندما
األقاصيص هذه معهم حاملني الصغرى آسيا ساحل عىل الواقعة «أيونيا»، إىل اإلغريق



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

الشعراء هؤالء أكرب وكان الطويلة، القصائد الشعراء فيها وقص متداولة، حية بقيت التي
٩٠٠ق.م عام حوايل «أيونيا» البرصوعاشيف كفيف كان واملفروضأنه «هومر»، وأعظمهم
مسقط أنه منها مكان كل يدعي فكان لنفسها، الجهة هذه يف أماكن سبعة نسبته وقد
وقد العالم. شعراء أعظم من كان أنه غري كثريًا، عنه نعرف ال أننا والواقع «هومر». رأس
و«األودىس»، «طروادة»، حرب من جزء عن تتحدث التي «األلياذة»1 وهما ملحمتني أنتج
من االنتهاء بعد اإلغريق بالد إىل عائد وهو «أودسيوس»، مخاطرات عن تحدثنا التي وهي

الطروادية. الحروب

األلياذة ملحمة

بل امللحمتني، هاتني كل فعًال يؤلف لم «هومر» أن عىل الحديثة العلمية البحوث وتدل
عليها بنى التي والقصة اآلخرين، الشعراء قصائد وكذلك قصائده، كل واحد كتاب يف وضع
زوج الجميلة «هيالنة» «طروادة» ملك «بريام» ابن «باريس» خطف يأتي: ما هي كتابه
هيالنة أن من الرغم وعىل «أجاممنون». وأخ وقتئذ «أسربتا» ملك كان الذي «منالوس»،
يف «أجاممنون» لواء تحت انضمت قد اإلغريقية املدن فإن خاطر، طيب عن معه ذهبت قد
الحرب هذه خالل يف «طروادة» أهل وقتل «طروادة» بخراب وانتهت «طروادة»، عىل حملة
ولواء أوطانهم إىل اإلغريق عاد وقد مدينتهم، خرائب بني قليل إال يبَق ولم أرسى، حملوا أو

رءوسهم. عىل معقود النرص
بنصيب أخذوا قد واإللهات اآللهة أن «هومر» الشاعر رواها كما القصة يف ويلحظ
«زيوس» اإلله هو هنا يعنينا الذي الوحيد واإلله بعد. فيما ذلك وسنرشح الحرب، هذه يف
والتنبؤ والشعر املوسيقى إله «أبوللو» اإلله منهم: فنذكر اآلخرون اآللهة أما اآللهة. أعظم
الحكمة، إله اآللهة رسول «هرميس» واإلله الحكمة، إلهة أثينا» «بالس واإللهة بالغيب،
بالنار. تصنع التي الفنون إله «هفاستيوس» اإلله ثم تحوت، اإلله املرصيني عند ويقابل
اإلغريقي املعسكر يف بطل أعظم كان الذي Achille «أخيل» امللحمة هذه فاتحة عند ونرى
أمة منه اغتصب قد «أجاممنون» أن بسبب عميق؛ وتفكري غضب حالة يف وهو رسادقه، يف
أيام مقابل مكافأته ذلك كان «لقد قائًال: «أخيل» صاح وقد الحرب. أثناء يف عليها استوىل

«طروادة». ملدينة آخر اسم وهو ،Llion كلمة من مشتقة «ألياذة» وكلمة 1
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كلها سلمت التي والكنوز املدن عىل لالستيالء الحرب يشن ساهًرا قضاها طويلة ولياٍل
إىل وال االجتماع مكان إىل «أخيل» يذهب لم وبذلك األعىل». سيده بوصفه «أجاممنون» إىل
إعالن صيحة سماعه عند يتوق وكان مثواه، يف التفكري يف قلبه أضنى بل الحرب، ميدان

العدو. منازلة إىل املعركة يف واالشتباك الحرب
ال التي الشجاعة برضوب يأتي املتحاربني الفريقني من كل كان الفرتة تلك ويف
فكان «زيوس» اإلله أما ذاك، إىل وتارة الفريق هذا إىل طوًرا يميلون اآللهة وكان تحىص.
أشجع وكان والطرواديني. اإلغريق أقدار وازنا الذهبي امليزان كفتي عىل يده يف يقبض
وابنه زوجه ودع فقد «بريام»، امللك بن «هكتور» هو الطروادي الجيش يف الشجعان
ليبقى زوجه؛ ترضعات إىل يصغي أن مقدوره يف يكن ولم املدينة، مشارف عند الصغري

الربنزية: خوذته رأسه وعىل أخرى كرة «هكتور» جاوبها وعندئذ معها

كثرية حكمة كلماتك يف إن العزيزة زوجتي
العار لحقني أحجمت إذا ولكني

أزواجهن أمام أذيالهن يجررن الالئي «طروادة» نساء أمام
للجبن مكانًا ليست ذلك عن فضًال روحي إن بل ال

بمفردي أقف أن واجبي إن
الطروادية السيوف أول أسلط وأن

نفيس أنا وفخري والدي فخر بذلك نائًال
واحد. يشء يُعرف وروحي قلبي أعماق يف فإنه ذلك ومع

خوذته رشية من منزعًجا مربيته أحضان إىل أرسع الذي البنه ذراعيه مد ذلك وبعد
ودعا ذراعيه بني الطفل وأخذ جانبًا، خوذته ألقى ذلك «هكتور» رأى وملا املنحنية،

نفسه. منه أكثر ومنتًرصا شجاًعا يصبح أن «زيوس»

بوداعة وأمه والده ضحك ذلك وبعد
األرض عىل خوذته «هكتور» ووضع

وقبله الطفل وأخذ بوضاءة. تسطع وكلها
حوله: الذين اآللهة وكل «زيوس» راجيًا

شجاًعا هذا ابني يكون أن «زيوس» يا هب
المعة تيضء شهرته وليت مثيل
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قوته تكثر وأن الطرواديني بني
القوة يف فاق «لقد الناس: سيقول وعندئذ
الحرب. من منتًرصا يعود عندما والده.»

وأن سيقتل، أنه روحه وأعماق نفسه قرارة يف يعلم وهو األعداء، ملحاربة ذهب ذلك وبعد
العدو. يدو يف ستسقط «طروادة»

ونادى اإلغريقي، املعسكر جدار فوق قفز ولقد األعداء، من كثريًا خلًقا «هكتور» قتل
«باتروكلوس» قتل ذلك وبعد هاربني، ولوا حتى اإلغريق شمل وشتت يتبعوه أن رجاله
إىل فنزل «أخيل»، نفس يف االنتقام نار أزكى وأخريًا «أخيل»، أصدقاء أكرب Patroclus
له صنعها قد «أخيل» درع وكانت وتبارزا، لوجه وجًها الخصمان وتقابل الوغي ساحة
ألنها الكتب؛ يف ذكرها جاء درع أشهر درعه وكانت 2،Hephacstus «هفاستيوس» اإلله
منها األيام تلك حياة من مناظر عليها وحفر والربنز والفضة بالذهب مزركشة كانت
وحرث حصاد ومنظر وكرم، وجيوشمحارصة السوق مكان يف وشجار زواج حفل منظر

ومرعى. أرض

هناك رقص مكان صور ذلك وبعد
«كنوسوس» يف «دادالوس» عمله قد كان ما مثل

جميلة لسيدة الشاسعة املدينة تلك
الجميل الشعر صاحبة أريادني العذراء وهي
األرض تلك عىل يرقصون شباب هناك وكان

استمالتهن صعب ولكن مغازلتهن كثرت وعذارى
األخرى بيد إحداهن ممسكة ويرقصن

يلبسون والشبان الجميل الكتان ارتدين والبنات
خافت مصباح لهم ييضء جميًال نسًجا نسجت أثوابًا

إكليل عذراء كل رأس يزين وكان بالزيت،
فقط بالذهب محالة خناجر يحملون كانوا والشباب
مشوا وهكذا الفضة. من متدلية سيوف وحماالت

والصناعات. والفن الحرف إله وهو «منف»، عبادته مقر كان الذي املرصي بتاح اإلله يقابل اإلله هذا 2
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برشاقة وخطوا تلف، ماهرة بأقدام
بعجلته فخار صانع يجلس بالضبط وهكذا

يجربها كأنه يديه بني ممكنة
يديرها وهكذا وقتها. يف لتجري

منظمة صفوف يف ثانية الباقي يقابل واحد كل وكان
الضيفان من كثري األنيق الرهط حول يجلس وكان

باإلله الشبيه الشاعر لهم يغني كان
صدرهم الفرح مأل وقد غنائية، أناشيد
بمهاجرين. أنفسهم جميًعا أحاطوا وقد

…

مثل «أخيل» تبعه ذلك وبعد أمامه، من أخريًا فر الذي «هكتور» «أخيل» وهاجم
ينطلق عندما الصيد ككلب أو يمامة عىل ينقض عندما كالصقر أو الحرب إله «إريس»
وقد الذهب، من املصنوعتني امليزان كفتي عىل يقبض «زيوس» اإلله وكان جرو. وراء

كفته. فهوت «هكتور» موازين خفت

آنذاك «أخيل» عىل الوحيش الغضب تغلب وقد
صدره أمام قابًضا انقض عندما فإنه ذلك وعىل

الالمعة خوذته وطوح املنقوشة درعه
ريشات أربع حولها يموج كان التي

أجمل فإن وهكذا «هفاستيوس»، مقربة عىل يجلس كان
يسري كان «هسربوس» السماء كواكب كل
الكواكب كل ضوءه يفوق مظلمة ليلة يف

عندئذ اليمنى «أخيل» يد يف وهكذا
املميته. حربته صوب عندما الحادة حربته سطعت

أن «أخيل» رجا األخري النفس الفًظا األرض عىل «هكتور» وسقط الطعنة هوت وعندما
«طروادة». جدران تحت املصري نفس سيالقي كذلك هو أنه وحذره جثته، بدفن يقوم
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أخرى: مرة — يموت وهو — الالمعة الخوذة صاحب «هكتور» تكلم وعندئذ

بوضوح وأرى تماًما أعرفك إني ا حقٍّ
أجيل من يتحرك لم صلب حديد من قلبك أن
و«أبوللو» «باريس» بيد ستقتل فإن ذلك ومع

«سكابني» بوابة عند عليك سيقىض أنه يف نزاع وال
أخرى مرة إذن فاحذر قوتك. كل من الرغم عىل

املر ربك كره عليك أصب لئال
املحزن مصريه نادبًا انتهى وقد

اآلخرة عالم إىل تذهب أن بد ال وكانت روحه وخرجت
قوتها. من ومحرومة شبابها من مجردة

يكرتث لم أنه كما لدفنه، «هكتور» رجاء عىل جوابًا يحري أن دون «أخيل» قتله وقد
هو. مصريه عن له قيل بما

نهايتك «فلتكن العظيم: «أخيل» تكلم ذلك وبعد
اآللهة.» سرتسله الذي الهالك سأتقبل كذلك وأنا

«أخيل» قلب يف الشفقة تحركت وعندئذ ابنه، جثة أخذ راجيًا املسن «بريام» أتى ذلك وبعد
لتدفن. إياها فأعطاه

مع بشجاره بدأ الذي «أخيل» غضب هو موضوعها ألن اإللياذة؛ قصة تنتهي وهنا
لديه. صديق أعز قتل الذي الرجل بدفن وانتهى «أجاممنون»،

األودىس ملحمة

عرشة إغريقي، رئيس وهو «أودسيوس» أمىض أن بعد أنه كيف عن تحدثنا امللحمة هذه
رأسه. مسقط «أتاكا» جزيرة إىل أخريًا وصل البحار يف هائًما أعوام

سنوات ثالث منذ تنسج كانت «أودسيوس»، زوج «بنلوبي» أن نرى امللحمة هذه ويف
بد ال كانوا لها عشاق عدة بني حائرة كانت ألنها وذلك فليلة؛ ليلة تنقضه وكانت نسيًجا
يأتون كانوا العشاق وهؤالء النسيج، هذا يتم عندما بينهم من واحًدا لتختار يضطروها أن
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ويحتسون واملاعز والغنم الثريان يضحون فكانوا بالوقاحة، مفعم بكربياء يوميٍّا بيتها إىل
نسائها إحدى عملها رس كشفت األمر آخر يف ولكن بيتها، ثروة مبذرين بتهور نبيذها
اإللهة أن نجد إذ اآللهة، مثوى «أوليمبوس» من إليها أتت قد كانت النجدة أن غري وأفشته،
وقد تُحد، ال التي واألرايض البحر عابرة كالريح برسعة لتخليصها أتت قد أثينا» «بالالس

العشاق: هؤالء فتحدى األصغر «أودسيوس» بن «تلماكوس» روح يف نفخت

بيت إىل بيت من ذاهبني أموالكم يف أرسفوا
أفضل يشء أنه ظهر إذا فإنه ذلك ومع بالتوايل،

نبيذه ويرشب اإلنسان طعام يؤكل أن
اللذات فلتذهب ثمن دون

يرسلوا أن الخالدين لآللهة سأرضع فإني ذلك ومع
وقته يف جزاء «زيوس» يرسل وأن انتقاًما،

مشكورين. غري نهايتكم ستنالون جميًعا وأنتم

واحد. آٍن يف بيته وسيد رجًال بوصفه غفلة حني عىل «تلماكوس» ظهر وقد
عرض يف مخاطراته نهاية من يقرتب «أودسيوس» كان الحوادث هذه أثناء ويف
الجميلة جزيرتها يف سنني سبع حجزته قد Calypso «كاليبسو» اإللهة أن والواقع البحار.
إىل الشوق ولكنه رأسه، مسقط «أتاكا» ينىس أن الساحرة بكلماتها طاقتها جهد باذلة
ورطته من ليخلصه «هرمس» اإلله «زيوس» اإلله أرسل وأخريًا قلبه. يربي كان وطنه

هذه:

برسعة مارٍّا «برييا» فوق
الرسيع «هرمس» جاء العليا الهواء طبقة ومن قافًال

إلخ. … البحر يف املاء غراب مثل وغاص

عرض يف ويذهب قاربًا لنفسه يصنع أن ألودسيوس سمح وقد رسالته، «هرمس» أدى وقد
امللبد البحر يف درع كأنها جزيرة، األفق يف له الحت يوًما عرش سبعة ميض وبعد البحر،
الجزيرة تلك إىل يصل أن قبل ولكن ،Phaecians «الفاسيني» أرض كانت وتلك بالضباب،
أن إىل وليلتني يومني املاء يف يسبح أن واضطر هوجاء، عاصفة قاربه أغرقت الرحيمة،
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األمواج به قذفت وقد األمواج، عليها تصطخب وشعاب وصخور رءوس ذات أرًضا رأى
الشاطئ. عىل سامًلا ورسا نهر مصب يف سبح ثم ومن الساحل، إىل

أتت قد Alcinous «ألسينوس» ملك ابنة Nausicaa «نوسيكا» كانت األثناء تلك ويف
املتفجرة: وعيونه بربكه الجميل النهر مجرى يف ثيابها لتغسل جواريها مع

أيديهن يف العربة من حملن وعندئذ
بقوة وأخذنها املالبس

املظلم املاء شاطئ عند األحواض يف هناك
ثانية نرشنها ثم املنافسة، يف منهمكات

األمواج حيث البحر شاطئ عىل
بالشاطئ. وتصدم الحصباء تمام تغسل

طلبًا النهر شاطئ بجانب واضطجعن أكلن، الزيتون بزيت وتدلكن استحممن وعندما
ذلك وبعد املغسولة، الثياب الشمس أشعة تجفف حتى منتظرات العمل مجهود من للراحة
يلعبن معها الالتي والعذارى امللك بنت وأخذت الوجبة، بعد بجانبهن كوفياتهن وضعن
سباته من «أودسيوس» فأيقظت املاء يف وسقطت الهدف، كرة آخر أخطأت وقد الكرة.
أكرمت حيث الجميل قرص«ألسينوس» إىل ذهب «نوسيكا» أمر حسب عىل وعندئذ العميق،
ومن أعور، مارد ومن «سيكلوبس» من هرب أنه وكيف بمخاطراته أخربهن وقد وفادته،
املرور أخطار ومن الفاتنات، سرينز ومن Circe «سريس» الساحرة ومن هوجاء عاصفة
تقفان ماردتان وهما — 3Charybdis و«شاريبدس» Seylla «سيال» البحر، ماردتي بني

البحارة. طريق يف عثرة حجر
رسيعة وكانت السحرية، سفنه إحدى يف «ألسينوس» وضعه التايل اليوم ويف
كان أنه من الرغم وعىل «أتاكا» إىل حملته وقد جوالته، يف كالفكر أو طريانه يف كالعصفور
«أرجوس»، كلبه عرفه كما عرفته قد املسنة مربيته فإن مسن، متكفف زي يف مستخفيًا

ذلك أصبح وقد «مسينا»، مضيق عند املشهورة والعقبات الدوامات تمثالن و«شاريبدس» «سيال» 3

يصطدم كان فإنه منهما، واحدة اإلنسان يقابل كان فعندما منهما، السياح ينتاب الذي الرعب عىل يطلق
منه. رش هو فيما ويقع رش من اإلنسان يتخلص عندما املثل بهما يرضب أصبح وقد باألخرى،
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ومهمًال، وضعيًفا مسنٍّا أصبح واآلن شجاًعا، وصياًدا رسيًعا عداءً مىض فيما كان الذي
ذلك: وبعد أذنيه وطأطأ رأسه رفع وقد

أذنيه وأرخى ذيله هز
السري عىل القوة لديه يكن لم سيده فإن ذلك ومع

الساعة هذه يف «أودسيوس» رأى وعندما
سنة ميضعرشين بعد فيها تالقيا التي
«أرجوس». عىل األسود املوت أخريًا سقط

الجبار، بنشابة العشاق «أودسيوس» قتل الحقيقة اآلن عرف الذي «تلماكوس» وبمساعدة
الحرب ويالت وانقشعت الخراب ذهب وقتئذ ومن نفسه. عن «لبنلوب» كشف ذلك وبعد

الناعمة. الظالل ذات الحجرات يف الطمأنينة وسادت رجعة، غري إىل
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العهد يف واالجتامعية السياسية النظم
اإلغريق لبالد املبكر

فكرة يكون أن يستطيع و«األودىس» «اإللياذة» ملحمتي يف «هومر» أشعار يقرأ من أن
التي األنظمة تلك وهي العتيقة، اإلغريق لبالد املبكرة السياسية األنظمة عن بها بأس ال
السواء؛ عىل واألملان الرومان ثم اإلغريق عنها ورثه الذي املشرتك، اإلرث بعد فيما صارت
بمفرده يحكم يكن لم أنه غري الحكومة، رأس عىل كان امللك أن األشعار تلك من فنفهم
إدارة يف يستشريهم رجال رؤساء من مؤلف مجلس يرشده كان بل إرادته؛ حسب عىل
جمعية أمام توضح املجلس هذا مع باالتفاق امللك يتخذها التي القرارات وكانت البالد.
والجمعية واملجلس امللك أي: الثالثة العنارص هذه من نما وقد الشعب. كل من مؤلفة

أوروبا. دساتري العمومية
ولكن والديمقراطية؛ واألرستقراطية للملكية املنوعة األشكال كل بذور نجد هذه ويف
يف الحقيقية القوة أن والواقع ومفكًكا. ضعيًفا السيايس النظام هذا كان العهود أقدم يف
كانوا أنهم نجد األمر بادئ يف باإلغريق نلتقي وعندما األرسة. يف كانت البدائي املجتمع
واسع، بمعنى أرس أو لقبائل مساكن إال تكن لم وقراهم أرسية. جماعات يف مًعا يسكنون
رئيس وكان الدم. رابطة ببعض بعضهم وتربط مشرتك جد من منحدرين أفرادها وكان
لم السلطة وهذه لألرسة. ينتسب من كل عىل واملوت الحياة سلطة يده يف األصل يف األرسة
األرسة، استقالل وجه يف وقامت بالتدريج الحكومة سلطة نمت عندما إال يده من تنتزع
واإلقليم ،Phyle «القبيلة» يسمى مجتمع من جزءًا إال تكن لم القروية املجتمعات ولكن
أقاليم عىل ما ملك يسيطر كان وعندما ،Deme «ديم» يسمى القبيلة تسكنه كانت الذي

قبيلة. من أكثر من مؤلف مجتمع ذلك من ينشأ كان له، مجاورين ملوك
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كان اإلخوة أي: «فرانزا» يسمى مجتمع يف سويٍّا أرس عدة تتجمع أن العادة وكانت
له وليس إخوة له ليس فرد بأنه طريًدا «هومر» وصف وقد مشرتكة. دينية عادات له

له. أرسة وال إخوة ال أي: موقد
فتحوها، التي للبالد اإلغريق تملك كيفية يف حية بصورة ممثلة األرسة أهمية ونجد
بل كله؛ املجتمع ملك ذلك مع تكن لم أنها كما الحر، للفرد ا خاصٍّ ملًكا األرض تكن فلم
املجتمع، يف األرسات عدد حسب عىل قطًعا األقاليم كل فيقسم القبائل أو القبيلة ملك كانت
مالكة تصبح أرسة كل كانت ذلك وبعد األرض، من الضياع هذه عىل تقرتع األرس وكانت
فيها. للترصف السلطة لديه تكن لم أنه غري األرسة؛ رئيس يديرها كان التي لضيعتها
يظهر ما عىل امللكية حق وكان معني. فرد ألي وليست أقاربه لكل ملًكا كانت فاألرض
حدود داخل يف موتاها تدفن أرسة كل وكانت دينية. فكرة عىل بل الفتح، عىل يرتكز ال
وأن فيها، دفن التي البقعة اآلبدين أبد إىل يملك املتوىف أن به املسلم من وكان أمالكها.
األبناء واجبات أهم من وكان املتوىف. ألقارب رشعيٍّا ملًكا كانت الرضيح حول التي األرض
امللك وكان املرصيني. قدماء عند بالضبط الحال كانت كما ويرعوها، آبائهم قبور يحموا أن
واحد. وقت يف للقبيلة األعىل الحرب وقائد القضاة ورئيس األكرب الكاهن بوظيفة يقوم
عالقة بشعبه عالقته وكانت أنفسهم، اآللهة من منحدرة أنها تدعى أرسة إىل ينسب وكان
لالبن، األب من تنتقل امللكية وكانت «ديم»، اإلقليم يف إلًها بوصفه يحرتم فكان حاٍم، إله
بأعباء للقيام كفئًا ليس عليهم خليع ابن توليه يرفض كان الشعب أن املحتمل من ولكن
أن منها منوعة ميزات له الصولجان صاحب امللك وكان والده. به يقوم كان الذي الواجب
الحرب، يف تغنم التي الغنيمة من كبري بجزء ويتمتع األعياد، يف الرشف مكان له يكون
ويصبح يحدد األرض من خاص جزء إىل باإلضافة هذا قربانًا. يقدم الذي الطعام ومن

أرسته. تملكها كانت التي من مميزة ملكية ضيعة
يف مرص ملوك بها يتمتع كان التي بامليزات كبري تشابه السالفة امليزات هذه ويف

الفرعوني. العهد
الشعب، رؤساء موافقة تحز لم إذا إرادته يفرض أن عىل القوة امللك لدى يكن ولم
بعض وكان برأيه، ويعمل الشيوخ، مجلس موافقة إىل دائًما يتطلع أن عليه لزاًما فكان
مجلس يتألف كان األرشاف هؤالء ومن «زيوس»، اإلله من منحدرة رشيفة أًرسا يعد األرس

املستقبل. أرستقراطية نواة نشأت هذا الشيوخ مجلس ويف الشيوخ.
نبعت الذي الشعب، اجتماع املستقبلة اإلغريق بالد لنمو واملجلس امللك من أهم وكان
تتألف الذين األحرار الرجال وكل — األحرار القبيلة رجال كل فكان الديموقراطية. منه
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بل معينة، أوقات يف ال سويٍّا يجتمعون — مًعا كثرية قبائل تتحد كانت عندما األمة منهم
وظيفة وكانت ومجلسه. هو اقرتحه ما عىل ويوافقوا ليسمعوا يطلبهم امللك كان عندما
الجمعية تكن ولم ويقرتحوا. ليناقشوا ال ويوافقوا يسمعوا، أن هي العمومية الجمعية هذه
الشعب جمعية هي الجمعية وهذه مؤسسة. بوصفها الجيش عن مميزة بعد العمومية
بصالت به مرتبطني واألتباع الرفاق من جماعة بامللك يحيط وكان الكلمة. معاني بكل

الحاشية. هم وهؤالء بخدمته، يقومون شخصية
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وبحًرا برا اليونان بالد أحوال
تقريًبا ١١٠٠ق.م عام منذ

اليونان لبالد الدوريني غزو

يدعون الغربي الشمال أو الشمال من غزاة ألن طويلة؛ مدة سالم يف اآلخيني قوم يرتك لم
انتهت وقد طريقهم. يف املدن وفاتحني مخربني اإلغريق بالد عىل انقضوا «الدوريني»
نجاحهم يف عامًال كانت التي األسباب ومن ١٠٠٠ق.م، عام حوايل القوم هؤالء غزوات
كان حني يف الحديد من مصنوعة وآالت أسلحة حروبهم يف استعملوا قد أنهم هو اليسري
الحديد، من صالبة أقل كان الذي الربنز، معدن من مصنوعة أسلحة يستعملون «اآلخيون»

الحديد. استعمال عرص دور يف بعد دخلوا قد يكونوا ولم
وقد «البلويونيز»؛ جزيرة شبه ومعظم «كورنث»، مدينة «الدوريون» احتل وقد
وكذلك ،Mycenae «ميسينا» ذلك يف بما اآلخر بعضها وخربوا املدن بعض عىل استولوا
الرئيسية، طريقهم عن بعيدة كانت التي «أثينا» مدينة أما دورية. مدينة «أسربتا» أصبحت
أوطانهم من طردوا الذين «اآلخيني» من كثري استوطن وقد بسوء، تمس ولم تركت فقد
وعندما ،Euboea «إيبوا» جزيرة استوطنوا كما «أثينا»، حول الذي اإلقليم وتشمل «أتيكا»،
وصارت الصغرى»، «آسيا ساحل إىل أهلها هاجر بالسكان مكتظة األماكن هذه أصبحت
هنا. بعد فيما عنها سنسمع التي وهي املثقفة، الغنية األيونية املدن تؤلف مستعمراتهم
اإلغريقية، يتكلم كان وكالهما و«دوريون»، «آخيون» اإلغريق بالد يف يسكن أصبح ثم ومن
اإلغريقية تتكلم أخرى جماعة لدينا كان كما اليشء، بعض مختلفة إغريقية بلهجة ولكن

«إيجة». بحر من اآلخر الجانب تقطن
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املستقلة املدن نمو

تبلغ ملدة اإلغريق تاريخ أن وهلة ألول يلحظ اليونان بالد تاريخ يف املتعمق أن يف نزاع ال
لنا يتضح أصبح قد أنه غري ومرتبًكا، مبهًما يظهر الدوريني دخول بعد سنة مائتي نحو
الخاصة بحياتها كل ينمو املدن من عدد بدأ قد ٨٠٠ق.م عام حوايل ففي فشيئًا. شيئًا
يقف طبعيٍّا ا حدٍّ مدينة كل اإلغريقية واملداخل الجبال وهبت فقد املستقلة. وحكومتها
منها واحدة كل كانت املستقلة املدن هذه أن من الرغم وعىل أجنبي، معتٍد كل وجه يف
تماًما، بعض عن بعضها منفصًال مستقلة كانت فإنها األخرى، املدن لغة نفس تستعمل
خاصة حكومة تؤلف منها كل كانت املدن وهذه والحرب. النزاع بينهم يقع كان ما وكثريًا

حولها. التي األرايض من معني جزء عىل تسيطر بذاتها قائمة

٧٧٠–٦٥٠ق.م من االستعمار عهد

بسكانها، تضيق نفوذها دائرة حدود كانت املستقلة املدن هذه نمت كلما أنه الطبيعي ومن
والواقع تستوطنها. أخرى بالد عن نطاقها خارج تبحث املدن من كثري أخذ ذلك أجل ومن
كانوا الذين وبخاصة وطنهم، يف األحيان من كثري يف بالخيبة تمنى كانت أهلها آمال أن
كانوا ما وغالبًا قاسية. كدح عيشة يعيشون كانوا الذين وهم األرض، بزراعة يشتغلون
للتجارة؛ جديدة مراكز يفتحوا أن يريدون املغامرة حب عىل جبلت نفوس ذوي رجاًال
الجهات كل يف وانترشوا ديارهم، من خرجوا قد مستعمرين أن نجد األسباب ولهذه

الربكة». حول «كالضفادع البحار حول واستقروا
املستعمرين بعضهؤالء وكان البحر، يف منترشة تزال ال القرصنة حرفة وكانت هذا
جزر اتخذوا قد املستعمرين هؤالء من طائفة أن نجد فمثًال بحر. قراصنة أنفسهم
األرض فالحة يف يشتغل نصفهم وكان لهم، موطنًا «صقلية» جزيرة من القريبة «ليباري»
ويسلبها «إيطاليا» من اآلتية «األترسكية» بالسفن يرتبص اآلخر النصف كان حني يف
الهمجية، العادة لهذه ا حدٍّ وضعوا املناسب الوقت يف اإلغريق فإن حال أية وعىل متاعها.

التالية: بالطريقة استعمارهم ونظموا
استحسنت قد اآللهة كانت إذا ليعرف «دلفي»؛ معبد وحي يستشريون أوًال كانوا فقد
رسيعة طويلة سفنًا العادة يف وكانت السفن، وتجهز قائد ينتخب كان ذلك وبعد املرشوع،
من كان ألنه ميسورة؛ سهلة اإليجي البحر عرب طريقهم وكانت مجداًفا، بخمسني تحرك
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تقريبًا ١١٠٠ق.م عام منذ وبحًرا برٍّا اليونان بالد أحوال

يف لهدايتهم وسيلة كأنها ترشدهم كانت التي الجزر رؤية عن السفن تبعد أن النادر
تذهب كانت السفن ألن الخطر؛ يف غاية كانت السياحات من كثريًا أن غري البحر، عرض
والبحر أفريقيا وشمايل «غال»، بالد وجنوب و«إسبانيا» «إيطاليا» إىل بعيًدا أحيانًا بهم

األسود.
(قاعة Prytaneum «بريتانيوم» من املقدسة النار معهم يحملون املستعمرون وكان
الجديد، ملوطنهم العام املوقد يف مشتعلة تبقى أن ألجل األصلية؛ مدينتهم من املدينة)
موطنهم يف كانوا أنهم من الرغم عىل واملحبة القربى أوارص عىل يحافظون كانوا وكذلك
حياتهم وطرق ومبانيهم، ولغتهم ديانتهم وكانت االستقالل، تمام مستقلني الحديث
تربة يف زرعت اإلغريق بالد من كبذور مستعمراتهم كانت ذلك وعىل بحتة، إغريقية

أجنبية.
كانت كما الثراء، يف غاية بعد فيما أصبحت املستعمرات هذه من كثريًا أن والواقع
«صقلية»، بجزيرة «سرياقوز» مدينة ذلك مثال األصلية. مدينتهم عن ساحتها يف تزيد
بعد فيما «القسطنطينية» — «بيزنطم» مدينة وكذلك «كورنت» لبلدة مستعمرة كانت فقد
األبيض البحر وتشمل املستعمرة املنطقة وكانت «مجارا». ملدينة مستعمرة كانت فقد —
األخرى، واملعادن والفضة الذهب مثل الطبيعية بمواردها غنية األسود، والبحر املتوسط
الغابات، من عليه يحصل كان الذي الخشب وكذلك املناجم من تستخرج كانت التي
من جزء من حرة تمر الثروة هذه كل وكانت املنزرعة. األرض من والنبيذ والزيت والقمح

منه. اآلخر الجزء إىل اإلغريقي العالم
عادة كانوا اإلغريق املستعمرين ألن وذلك املعرفة؛ انتشار الثراء هذا تبع وقد
أعمال لهم تسهل داخلية طرق هناك كانت ثم ومن البحر، عىل أماكن يف يستوطنون
يرودونها. التي البالد عن معلومات يرسلوا أن مقدورهم يف كان الكيفية وبهذه التجارة،
بشغف، القوم يتلقفها كان وتاريخها البالد هذه جغرافية عن الجديدة املعلومات وهذه
اتصال كان وقد الخارجي. العالم عن األذهان فتنري وطنهم يف يروونها اإلغريق وكان
ذلك إىل أرشنا كما ا جدٍّ عظيًما بعده وما السابع القرن يف أي: الفرتة تلك يف مرصباإلغريق
يفدون اإلغريق أخذ الحقبة تلك ففي والعرشين. السادسة األرسة ملوك عىل الكالم عند

علومها. من وينهلون مرص عىل
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تساعد التي الخفية، بالقوى مألى الطبيعة أن يعتقدون تاريخهم فجر يف اإلغريق كان
و«بابل» كمرص القديمة األمم كل شأن ذلك يف شأنهم الرضر به تلحق أو اإلنسان بني
والقطعان والتالل الغابات إله «بان» اإلله لديهم فكان الرشقية؛ األمم من وغريها و«آشور»
معزى، وساقي بقرني ولكن إنسان، صورة يف يمثل وكان والرعاة، — املاعز وبخاصة —
ينتاب الذي الرعب تعني وهي Panic «بنك» كلمة اشتقت Pan «بان» اإلله هذه اسم ومن

املفاجئ. بظهوره السابلة يخيف كان اإلله هذا ألن وذلك املوحشة؛ األماكن يف الناس
وكانت والجداول، األنهار يسكنَّ جميالت عذارى القوم يتخيلها املاء إلهات وكانت
والبحر. Dryads وتدعى واألشجار Oreads وتدعى والجبال 1Nereids «نريدس» تدعى
من قربان بتقديم وذلك لإلنسان، مصادقة تصري أن بد ال الطبعية الجنيات هذه وكانت
ومحاريب صغرية صور توجد كانت ذلك أجل ومن الوحشية، الحيوانات أو والشهد اللبن

الريف. يف لعبادتها وعرضها البالد طول يف مبعثرة قربان وموائد
وهذه السواء. عىل الريف ويف املدن يف تعبد اإلغريق لبالد العظيمة اآللهة كانت وكذلك
أعظم كانت ولكنها والنساء، الرجال مثل مخلوقات صور يف القوم يتصورها كان اآللهة
«هومر» ألن وذلك واضحة؛ بصور عقولهم يف اإلغريق يتخيلهم وكان جماًال. وأكثر منهم

البحر. إله وهو Nereus «نريوس» بنات من Nereids و«نريدس» 1
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لهم صنعوا قد واملفتنني املثالني ألن أخرى جهة ومن أشعاره؛ يف وصفهم قد جهة من
غري أخرى، قوة أية من أهمية أكثر فشيئًا شيئًا اآللهة هذه أصبحت وقد وصوًرا، تماثيل
فاستمرت غريه فاق قد الطبيعة، جنيات من إليها وما البحر وإلهات «بان» يف االعتقاد أن

الريفية. األقاليم يف خاص بوجه تعبد
فخاًرا اآللهة أعظم كان كما والناس، اآللهة والد «زيوس» هو اآللهة أعظم وكان
يعقد كان وهناك السحاب، فوق قمته عاٍل جبل وهو «أوليمبوس» يف يسكن وكان وقوة،
زوج «هريا» وكانت أغضبوه. الذين البرش عىل صواعقه يرسل كان ثم ومن اآللهة، مجلس
ألنها جذابة؛ تكن لم أنها غري عاٍل، ومقام بارع جمال صاحبة إلهة السماء وملكة «زيوس»
بريدها. قزح قوس إلهة Iris و«إريس» خادماتها الساعات وكانت غيورة، جامدة كانت
الصيد إلهة بوصفها وكانت القمر. نور بوصفها تعبد «أرتميس» اإللهة وكانت
حيوانات إما صائدة، ابها ونُشَّ بقوسها مسلحة والتالل واألنهار والوديان الغابات تطوف
«أبوللو» اإلله أخت وهي املاء، إلهات من أتباعها مع واللعب الرقص يف مشرتكة أو برية،

الرومان. عند ديانا وهي —
حب (إله Eros «إروس» هو ابنها وكان والجمال، الحب إلهة فكانت «أفروديت» أما

الوردة. هي املحببة وزهرتها املقدس طائرها اليمام وكان صغري)،
األرس لحياة ورمًزا مركًزا بوصفها عبدت وقد املوقد إلهة Hestia «هستيا» وكانت
كذلك يقام كان بل بيت، كل يف إقامته عىل يقترص ال املقدس موقدها وكان والدولة.
يسمح ال هناك املشتعلة النار وكانت مدينة، كل يف — املدينة قاعة — «الربيتانيوم» يف
عىل القربان يقدمون أخرى أماكن من والسفراء الدولة موظفي كبار وكان أبًدا. بإخمادها
املقدسة النار هذه بعض معهم املستعمرون أخذ قبل من ذكرنا وكما اآللهة. لهذه النار

الجديدة. أوطانهم إىل
والحامية الحرب إلهة تعد «زيوس» لإلله العذراء االبنة وهي أثينا» «بالس وكانت
وكانت الرأي وحزم الذهن وحضور واملهارة الحكمة إلهة كانت وكذلك «أثينا». ملدينتها
األعمال يف ماهرة القامة طويلة جميلة رشيفة إلهة وكانت أخرى، ولحرف للنسيج الحامية

الزيتون. شجرة هي املقدسة وشجرتها الفاخرة. اليدوية
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بصولجانه وكان وملحها، عذبها والينابيع البحر إله Poseidon «بوزيدون» وكان
منها وتنبثق املاء نافورات منها تنفجر التي الصخور ويغلق البحر، يهيج الشوكات املثلث

العيون.
ليضمنوا رشفه؛ عىل ورقصوا األثينيون غنى وقد النبيذ، إله «ديونيسوس» وكان
التي اإلغريقية، الدراما أصل كانت والرقصات األغاني وهذه كرومهم. من طيبًا محصوًال

وحاميها.2 إلهها بوصفه إليه تنظر كانت
منها يصنع ما وكل النار، إله يعترب «أخيل» درع عمل الذي «هفاستوس» وكان

غريبة. بصور املزركشة واألواني والفضة الذهب من املصوغة كالصور
إلحضار «زيوس» اإلله أرسله قد كان الذي املرصيني) عند (تحوت «هرميس» اإلله أما
النوم بها يحمل كان عصا وبيده اإلله رسول فكان «كاليسو»، جزيرة من «أودسيوس»
الذين اآللهة وهؤالء اآلخرة، عالم يف مسكنها إىل املوتى أرواح بها يقود أو الناس، أعني إىل
يف جاء ما حسب عىل ولكن الناس، عىل ومنعمني عظماء عام بوجه كانوا هنا ذكرناهم
وتقوم بينهم فيما يشتجرون ما غالبًا كانوا اإلغريق الشعراء من وغريه «هومر»، شعر
يف اإلغريق، و«أثينا» «هريا» من كل ساعد «طروادة» حرب ففي والبغضاء، العداوة بينهم

وعززاهم. «طروادة» أهل نارصا قد و«أبوللو» «أفروديت» أن حني
يوجد أنه فشيئًا شيئًا رأوا عميًقا تفكريًا ذلك يف يفكرون كانوا الذين الناس أن عىل
بدءوا قد الفكر أهل من وغريهم الشعراء أعظم رأينا أن نلبث ولم ذلك، يف خاطئ يشء
ملساعدة قريب وأنه األخرى، القوى كل عن بعيد وأنه ا، جدٍّ عاٍل أنه «زيوس» عن يكتبون
كانوا الشعب عامة فإن ذلك من الرغم عىل ولكن اآلثم. ويعاقب العدل، ويقيم الناس كل
تقام واألعياد العبادات اإلغريقي التاريخ أطوار كل يف فنرى القديمة باألفكار يتمسكون
واحد إله يف االعتقاد من الرغم عىل العديدين، «أوليمبوس» آلهة رشف عىل مكان كل يف
اختفت ثم ملدة، «آتون» عبادة ظهرت أن إىل مرص يف الحالة نفس كانت وتلك مسيطر،

األوىل. سريتها البالد وعادت

إلخ. … ص١ الثاني الجزء وأصلها الدراما، عن القديم املرصي األدب كتاب يف كتب ما راجع 2
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دلفي معبد

«الوحي»، باسم منها كل يعرف مقدسة أماكن اإلغريق بالد من أجزاء عدة يف يوجد كان
يحدد وكان دلفي»، «وحي هو وحي أهم وكان للناس. بإرادتهم توحي اآللهة كانت حيث
رشًقا «زيوس» أرسلهما قد وكانا — هناك تقابال إنهما قيل نرسان فيها أقيم التي بالبقعة
كشف وقد العالم. وسط هي «دلفي» أن عىل بذلك مدللني — العالم نهاية من وغربًا
عرش. التاسع القرن نهاية يف الفرنسيون بها قام التي الحفائر هذه «دلفي» عن النقاب
أخرى ويقيموا يزيلوها، أن الحفارين عىل كان حديثة قرية موقعها عىل أقيم قد وكان
يفوق وجماله جذابًا وكان «أبوللو»، هو «دلفي» وإله الحفر. أعمال يف البدء قبل منها بدًال
والتنبؤ. والشعر املوسيقى يف امللهم الكالم كل إله يُعد وكان اآلخرين، اآللهة كل جمال
كل جمع قد كان إذا غرابة وال بإرادته. ينطق وأنه نفسه، «زيوس» ابن إنه يقال وكان

املقدسة. حظريته يف اإلغريق بالد
عىل قدم ألف ارتفاعه شعب صورة عىل غريب مكان يف تقع «دلفي» أن والواقع
قمم من قمتني بني من وتنبع .Parnassus «برناسوس» جبل خلفها يرشف جبل، جانب
و«كاستيليان» «برناسوس» جبل من كل وكان الصخر. من «كاستيليان» عني الجبل هذا
الستشارة حاجة يف هم الذين الحجاج عىل وكان ،Muses «ميوزس» الشعر إللهات مقدًسا
إىل املقدسة الطريق يتسلقون كانوا ذلك وبعد الكستيليانية». «العني يف يغتسلوا أن الوحي
املذبح من مقربة وعىل صلواتهم، ويقيمون قربانهم يقدمون كانوا وهنا «أبوللو»، مذبح
حفظت مقدسة ونار «أبوللو»، لإلله تمثال عىل يحتوي كان الذي الكبري املعبد يوجد
به يوحى بما الوحي ينطق كان الداخيل املحراب ويف الصنوبر، وخشب بالغار مشتعلة
أن من بد وال Pythia «بيثيا» تسمى كانت يقول بما تنطق التي والكاهنة سائل. لكل
الذكاء؛ من يشء عىل تكن لم ولكنها حياتها، عىل غبار ال حرة «دلفي» أهل من امرأة تكون
هو إليه تركن ما كل كان بل واملهارة، العلم من يشء إىل تركن أن منها مطلوبًا يكن لم ألنه
الكاهنة هذه وكانت أخرى. بصرية وهبت قد كانت أنها كذلك املمكن ومن لها. اإلله إلهام
تأتي ثم وفرية، مقدس غار أوراق تمضغ كانت كما «كستيليان»، عني يف وتستحم تصوم
مثلث كريس عىل وتقعد الذهب، من بحيل شعرها محلية فضفاضة أثواب يف ذلك بعد
يظهر بخار الشق تحت عني من يخرج وكان األرض، يف شق عىل املحراب داخل يف األرجل
بها أوحى كلمات أو متقطعة بأصوات تنطق كانت إنها حتى غيبوبة، يف يجعلها كان أنه

اإلله.
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ويعطي لوحة عىل الجواب فيكتب ليرتجم مقربة عىل يقف «أبوللو» كاهن وكان
حرب يف الدخول قبل مثًال يستشار فكان األمور، كل يف يستشار الوحي وكان إياه. السائل
املواطنني «الوحي» أخرب الفرس من داهم خطر يف أثينا كانت وعندما مدينة. تأسيس أو
املقصود أن «تميستوكليز» سياستهم رجل لهم أكد وقد الخشبية، جدرانهم يف يثقوا أن
السفن؛ ظهر عىل أرسهم يضعوا أن وأغراهم الخشب، من املصنوعة سفنهم هو ذلك من
أحيانًا، وجهني عىل يفهم به املوحى وكان نجوا. وبذلك قريبة أماكن يف لهم حماية لتكون
كان الغني «ليديا» ملك — بعد فيما عنه سنتحدث الذي — «كروسوس» أن نجد فمثًال
كان وملا الفرس، عىل الحرب وإعالن الصغرى، آسيا يف «هاليس» نهر عبور عىل مصمًما

كاآلتي: الوحي جواب

(النهر) «هاليس» «كروسوس» يعرب وعندما
ستفقد. عظيمة إمرباطورية فإن

اإلمرباطورية أن بعد فيما وجد ولكنه النرص، من واثق وهو النهر «كروسوس» عرب فقد
إمرباطوريته. كانت فقدت التي العظيمة

بعامة؛ سليمة حكيمة كانت نصيحته ولكن خاطئًا، أو مبهًما الوحي يكون وأحيانًا
األحوال وعن الناس، عن كثريًا يعرفون كانوا الوحي يلقنون كانوا الذين الكهنة ألن وذلك
بها تنطق التي الكلمات ترجمة يف ملساعدتهم معرفتهم استعملوا وقد البالد، يف الجارية
اإلغريقية، الوحدة تربط التي الروابط إحدى الواقع يف كان الوحي وهذا الكاهنة. «بيثيا»
نفسها؛ «دلفي» بلدة ملك ال اإلغريق كل ملك املحراب هذا بأن يشعرون اإلغريق فكان
من مؤلف حلف من أرسلوا مقدًسا نائبًا عرش اثني عىل يحتوي كان مجلس تألف ولذلك
عضو أي عىل التعدي ملنع وذلك نائبني)؛ «دلفي» أرسلت (وقد دولة أو مدينة عرشة إحدى
مقدستان حربان قامت وقد نفسه. «دلفي» محراب عىل التعدي من وكذلك الحلف، من

املحراب. لهذا حماية الحلف أعضاء شنهما
أصبح املكان إن حتى الهدايا، كذلك له وتقدم الهبات املحراب هذا عىل تتدفق وكانت
من مقدموها نال ما عىل شكًرا تقدم التي واآلثار والتماثيل والنقوش باملحاريب مفعًما
اإلنسان يفعله أن عىس ما ولكن يجب، مما أكثر مزدحمة كانت «دلفي» أن بد وال نرص.

هدايا؟ القوم يقدم عندما
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«هالس».3 بالد أنحاء كل من الناس إليها يفد عظيمة أعياد «دلفي» يف تقام وكانت
هذه يف وكذلك إغريق، مواطنون جميًعا بأنهم «هالس» سكان يشعر كان البقعة هذه ويف
وكذلك عيدهم، من جزءًا تعترب كانت التي الرياضية، األلعاب يف يشرتكون كانوا البقعة

يتوسطها. كان الذي املحراب عند العبادة يف يشرتكون كانوا

الجغرافية؛ الوجهة من يكن لم وإن يستعمل كان وكذلك اإلغريق، بالد عىل يطلق اسم هو «هيالس» 3

اإلغريق. يسكنها التي األرايض كل عىل ليدل
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«أسربتا» دولة

جزيرة لشبه الجنوبي الشاطئ من ميًال وعرشين خمسة مسافة عىل «أسربتا» مدينة تقع
تحتل املدينة وكانت املحاربني، الدوريني قوم لغزاة الرئييس املقر وهي «البلويونيز»،
التالل منحدرات عىل الكروم فيه ينبت الجبال بني واسع واٍد يف نهر عىل جميًال موقًعا
والطني الربنز يف يعملون تاريخها باكورة يف صناعها وكان الحقول. يف والزيتون والغالل

والحجر.
ومباهجها. الحياة متاع من يشء فيها وكان بالشعراء، ورحب هناك معابد أقيمت وقد
٦٠٠ق.م عام حوايل ولكن األخرى، اإلغريقية املدن نسق عىل تنمو «أسربتا» كانت الحق ويف

قاسية. جافة حياتها جعل تغري حدث
فتحت قد الوقت هذا يف «أسربتا» كانت فقد الخوف. هو ذلك يف السبب كان وقد
«أسربتا» لحكم خضعوا الذين «الكونيا» وسكان أراضيها. أحسن عىل واستولت «الكونيا»
مع أنهم غري الخارج، ويف الداخل يف والتجارة بالصناعة أنفسهم وعالوا أحراًرا بقوا قد
الذين والسكان «بريواكوي»،1 يسمون كانوا بل «أسربتا»، أهل ضمن يحسبوا لم ذلك
وقد ،Helots «هلوت» اسم عليهم وأطلق عبيًدا أصبحوا النهاية حتى «األسربتيني» قاوموا
الغرب، نحو متجهني Taygetus «تايجيتوس» جبال هضبة بعد فيما األسربتيون عرب
هاجم النهاية يف ولكن وعناد، بشجاعة أهلها حارب وقد الخصبة. أرايض«مسينيا» وغزوا
هؤالء وكل عبيًدا. أي: «هلوت» وأصبحوا خضعوا وبذلك عليهم واستوىل حصونهم العدو
يعيشوا أن يضطرون كانوا حيث األرض من قطًعا يمنحون كانوا العبيد أو «الهلوت»

حول. القاطنون «بريواكوي» معنى 1
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يؤدوا أن عليهم وكان محصولهم. من محدًدا مقداًرا ألسيادهم ويدفعون بكدحهم، فيها
أرضهم من بعيًدا ينتقلوا أن عليهم محرًما كان السلم أيام يف ولكن العسكرية، الخدمة
وقد بيعهم، يمكن ال كان ألنه الحقيقي؛ باملعنى عبيًدا ذلك مع يكونوا ولم منحوها. التي
فاق حتى زمن طويل يمِض ولم الفالح، يصيبها مزارعهم كانت عندما غنيٍّا بعضهم أصبح
املهزومة، الساللة هذه أن من دائم خوف يف دائًما كانوا الذين «أسربتا» أهل عدد عددهم
عليهم عينوا منهم خوفهم شدة من إنهم حتى عليهم أفرادها ما يوًما يخرج أن يمكن
يف شكوا من كل ويقتلون «الهلوت»، هؤالء بني يندسون كانوا الرسية الرشطة من نوًعا
كان بل إلخضاعهم، كافيًا يكن لم القايس العمل هذا أن يعلمون «أسربتا» أهل وكان أمره.
أنفسهم عىل حرموا لذلك وتنفيذًا إلذاللهم، ممكنة طريقة بكل أنفسهم يقووا أن عليهم
وطردوا الحديد من واحدة عملة لهم جعلوا بأن الخارجية التجارة فمنعوا الكماليات، كل
عنهم قال وقد جنود. أمة أنفسهم من وجعلوا لهم، فائدة ذلك يف يرون كانوا عندما األجانب
نصيبه فيه رجل لكل كان الذي املسلح املعسكر من نوًعا كانت مدينتهم إن «بلوتارخ»:
وكانت بالده. ليخدم ولد كأنه نفسه إىل ينظر منهم الفرد وكان تؤدى. واألشغال املؤن من
لألطفال إال بالحياة يسمح يكن فلم للدولة. ملًكا الوالدة منذ األصيل «األسربتي» حياة
«تايجيتوس»، جبل إىل يحملون كانوا فإنهم الضعفاء أما جيدة، بصحة يتمتعون الذين

حتفهم. ليالقوا هناك ويرتكون
سن حتى الدولة وتدربهم بيوتهم، من السابعة سن يف يؤخذون الذكور وكان
من ومقطوعات الحساب ومبادئ واملوسيقا والكتابة القراءة يتعلمون وكانوا العرشين،
يسمح يكن ولم Tyrtaeus «تريتايوس» شاعرهم شعر من مقطوعات أو «هومر» شعر
الكتابة؛ أو الكالم تنميق عىل التمرن عدم مع هذا الحرب، عن كانت إذا إال كتب بقراءة لهم
القليل إال األلفاظ من يستعملون ال فكانوا الكالم يحتقرون كانوا «أسربتا» أهل ألن وذلك
«الكونيا» بلدة من املشتقة Laconic «الكونيك» كلمة إن حتى املستطاع، بقدر كالمهم يف
الجري عىل التمرين وكان املخترصاملقتضب. الكالم عىل للداللة اآلن حتى تستعمل تزال ال
األلعاب عىل بتدريبهم أصبحوا وقد حركة، خفة مع أقوياء األوالد جعل والرماية واملصارعة

الحاجة. عند قواًدا ليكونوا صالحني شجعانًا البأس أقوياء األخرى
من جمعوه الذي القش، عىل وينامون حفاة ويمشون واحًدا رداءً يلبسون وكانوا
بسيًطا كان وطعامهم الشتاء، يف إليه العوسج شوك بعض ويضيفون النهر، شاطئ
أجل من ال بالسياط رضبوا الرسقة أثناء يف عليهم قبض وإذا بالرسقة، عليه يستولون
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احتمال ليتعودوا مرة سنة كل بالسياط يرضبون وكانوا فيها. مهارتهم لعدم ولكن الرسقة
الحرب، فنون عىل العرشين إىل عرشة الثامنة سن من ا خاصٍّ تدريبًا يدربون وكانوا األلم.
ولكن بالزواج لهم ويسمح الصغار، لألوالد معلمني يصبحون العرشين سن من وكانوا
«ويسمون تماًما مواطنني يصبحون فوق فما الثالثني سن ومن بيوتهم. يف يقيموا أال عىل
يف الرئيسية وجباتهم يتناولون كانوا ذلك مع أنهم غري بيوتهم، يف ويعيشون األكفاء»
إىل والذهاب السالح لحمل يطلبون قد إذ إذن دون املدينة برتك لهم يسمح وال املعسكرات

القتال. ساحة
وإذا وجباتهم، أخذ عند واحدة مائدة يف يشرتكون منهم رجًال عرش خمسة كل وكان
عرشة األربعة من واحد كل عىل لزاًما كان الجماعات هذه إحدى إىل ينضم أن فرد أراد
حوض يف بها ويلقي — اقرتاعه صوت وتعد — الناعم الخبز من كرة يأخذ أن اآلخرين
ألن الجديد؛ العضو قبول رفض دحيت قد الكرات هذه من كرة أن وجد فإذا خاصبذلك،
أن فرد كل عىل وكان إليهم. انضمامه يف يرغب ال األقل عىل واحًدا فرًدا أن عىل يدل ذلك
وكانت ولحم. سمك لرشاء النقود وبعض والتني، والجبن والنبيذ الشعري من نصيبه يورد
أصدقاء كانوا كما األرجواني، باللون مصبوغ ثوب عىل وتحتوي واحدة الجميع مالبس

املزمار. نغمة عىل القتال ميدان إىل سويٍّا يسريون وكانوا والحرب، السلم يف حميمني
شجعان. لرجال أمهات ليصبحن وبدنيٍّا عقليٍّا يدربن فكن األسربتيات البنات أما
رجالهن يحثثن كن يتزوجن وعندما الذكور، كاألوالد الرياضية األعمال عىل يدربن فكن
من يعود أن ابنها أخربت قد أسربتية ا أمٍّ إن ويقال والفروسية. الشجاعة أعمال عىل
بدرعه يلقي ال كان الجندي ألن وذلك عليها؛ محموًال أو العظيمة درعه مرتديًا إما املعركة

ميتًا. عليه وطنك إىل تحمل أن واألفضل الهرب، عند إال

أسربتا حكومة

فشيئًا، شيئًا سلطانهما من يفقدان أخذا وقد واحد، وقت يف ملكان «أسربتا» ملدينة كان
ثمانية من مؤلف ومجلس مرشفني، أو «أفور» خمسة يد يف األمور تسيري كان ولكن
استحضار استطاعتهم يف كان بحيث القوة من املرشفني مع لهم وكان شيًخا؛ وعرشين
كانوا الشعب أفراد أن يف تنحرص فكانت جمعيتهم يف الشعب سلطة أما أمامهم. امللكني
لم أنه غري املجلس، اقرتحها التي القوانني عىل ليصوتوا شهر كل مرة األقل عىل يجتمعون
التي الطريقة إىل يلتفت ال كان أحيانًا املجلس أن والظاهر مناقشتها، سلطتهم من يكن

بها. صوتوا
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قد قوانينهم نظم كل أن يعتقدون كانوا أنفسهم «أسربتا» أهل أن الطريف ومن
أراد حكيًما رجًال كان إنه ويقال: ،Lycurgus «ليكورجوس» يدعى مقنن لهم وضعها
عمله أتم أن وبعد يده، يف سلطة جمع ذلك وراء من يقصد يكن ولم مدينته، يساعد أن
أن إىل قوانينه عىل يحافظوا أن عىل األهلني، من ميثاًقا أخذ أن بعد يقال كما املدينة ترك
وتسعد ستفلح «أسربتا» أن بدوره أخربه الذي «دلفي» وحي إىل الحال يف ذهب وقد يعود.
عنه يسمع ولم «أسربتا» إىل قط يعد لم فإنه ذلك وعىل قوانينه، عىل محافظة دامت ما
أن والواقع األسربتية، القصص أو األساطري يف تروى كما القصة هي تلك ثانية. ذلك بعد
يحفها التي وشخصيته املقنن هذا عن تحدثنا فلم مبهمة كانت الفرتة هذه يف التواريخ
والظاهر تاريخية. شخصية نظرنا يف يعد أن يمكن ال إنه حتى لنا بالنسبة الغموض
مما أنه غري حولها). وما «أسربتا» =) «لسيدمون» بالد يف يعبد إلًها أو بطًال كان أنه
كما وضعها التي للعادة الخارقة واألنظمة القواعد عىل حافظت قد «أسربتا» أن فيه شك ال
اليونان بالد يف برية حربية دولة أقوى أصبحت قد بوساطتها وأنها «ليكورجوس»، يقال

جمعاء.
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اليونان، بالد منها تتألف التي الصغرية الدويالت كباقي أمرها بادئ يف «أثينا» كانت
كانت األخرية أن وجدنا «بأسربتا» قرناها وإذا جميًعا. فاقتها الزمن مر عىل أنها غري
حفنة شئونها يدير أقلية حكومة كانت أنها الواقع إذ تتغري، ال صارمة بقوانني محكومة
ديموقراطية حكومتها كانت إذ راقية، حرة دولة صارت قد «أثينا» أن حني يف الرجال من
وصلت أنها كيف ييل فيما وسنرى الشعب، إرادة حسب عىل مواطنوها شئونها يدير
العالم. تاريخ كل يف األمثال مرضب أصبحت حتى فشيئًا، شيئًا الشعبي الحكم هذا إىل
يدها يف وأبقتهما بالقوة، و«مسينيا» «الكونيا» من كل فتحت قد «أسربتا» نرى حني ففي
تاريخ يف نجد أننا والواقع بإرادتها. «أتيكا» حكمت قد «أثينا» أن نجد والعنف، بالخوف
حكومة لواء تحت انضمت قد «أتيكا» إقليم منها يتألف كانت التي املدن أن املبكر أثينا
أحاطت قد إذ «أثينا»، حظ حسن من ذلك كان وقد ما، عنف دون السلمية بالطرق «أثينا»
ميل آالف عرشة حوايل تبلغ عظيمة مساحة عىل يمتد سلطانها وجعلت بأصدقاء نفسها
والقصدير والفضة جبالها يف واألحجار املرمر مثل طبيعية موارد عىل وتحتوي مربع،
الغالل وبعض الوفرية والكروم والزيتون الفخار، لصنع أنهارها يف والطني مناجمها يف
لسد السكان عدد وازدياد األيام مر عىل كافية تعد لم الغالل أن غري تربتها، تنبته مما

حاجاتها.
هذه تكنفها تكن لم ولكن بجبال، محميٍّا اليابسة جهة من «أتيكا» إقليم كان وقد
يف فيربز «أتيكا» ساحل أما السلم. وقت يف استعمالها يمكن عربها ممرات لوجود الجبال
البحر، عرض يف املخاطر ركوب عىل مغريًا كان وهذا والرشق، «إيجة» جزر نحو البحر
الزيتون بزيت محملة مينائها من سفن عدة أبحرت حتى طويًال تلبث لم أنه والواقع
مع «إيجة» بحر يف نشطة التجارة كانت ذلك وعىل بالغالل، العودة ثم للتجارة، والفخار
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حدث ٦٥٠ق.م عام حوايل ولكن بملوك، محكومة أمرها بادئ يف «أثينا» وكانت «أثينا».
سلطانهم فقدوا الذين امللوك أن وذلك السلمية، بالطرق بل ثورة طريق عن يأِت لم تغيري
يد يف البالد حكومة وأصبحت منه، االسمي حتى الحكم عن انقطعوا قد فشيئًا شيئًا
بادئ يف عددهم وكان «أركون»، عليهم يطلق حكام يقودها الرشيفة األرس من عصابة

األرس. هذه أفراد من ينتخبون هؤالء وكان تسعة، إىل ازدادوا ثم ثالثة األمر
التصويت حق الطبقات لكل وكان الثروة، حسب عىل طبقات مقسًما الشعب وكان
انتخاب عىل املوافقة املمكن من كان الجمعية هذه ويف الشعب. جمعية يف طبقة أحط إال
اليمني يحلفون كانوا األمور زمام الحكام هؤالء تويل وعند رسميٍّا. (الحكام) «األركون»
االلتزامات بهذه يقوموا لم وإذا قط، رشوة يقبلوا وأال القوانني حسب عىل يحكموا أن عىل
كان التمثال هذا أن املحتمل ومن الذهب، من تمثاًال «دلفي» ملعبد يهدوا أن عليهم كان
بني خاص وبوجه الصعاب قامت حتى زمن طويل يمِض لم ولكن الطبيعي. بالحجم
سنة والخمسني املائة مدة يف فإنه وهكذا سياسية؛ حقوق لها يكن لم التي السفىل، الطبقة
الديموقراطية نحو بأثينا سارت آلخر، وقت من تغيريات عملت النظام هذا وضع تلت التي

عظيمة. درجة إىل الحقة
قائمة يضع أن «دراكون» يدعى (حاكم) «أركون» إىل طلب ٦٢١ق.م عام ففي دراكون:
إال لدينا معروفة ليست القانونية وترشيعاته «دراكون» أن والواقع «أثينا». بقوانني
صارمة كانت املدنيني عىل توقع التي العقوبات أن جليٍّا يظهر ولكن مبهمة، بصورة
«بلوتارخ» لنا ذكر وقد والشدة، القسوة يف املثل بها يرضب هذه أيامنا إىل إنه حتى ا جدٍّ
املوت عقاب يوقع فكان تقريبًا، الجرائم كل عىل العقاب كان املوت أن الروماني املؤرخ
ولكن نفس. قتل أجل من أو البطالة، أجل من أو كرنبة، أو تفاحة رسقة أجل من
بيانه يكون أال فيحتمل سنة، ٧٠٠ بنحو «دراكون» عهد بعد ذلك كتب «بلوتارخ»
صارمة كانت القوانني أن اعتقدوا أنفسهم اإلغريق أن فيه شك ال مما أنه غري مضبوًطا؛
بالدم، بل بالحرب مكتوبة تكن لم إنها «دمادس»: األثيني الخطيب عنها قال حتى ا جدٍّ
مكتوبة بها يحكمون قوانني لهم يكون أن يف لألثينيني خطوة كانت فإنها حال أية وعىل

أخرى. قوانني محلها حلت حتى طويلة مدة القوانني هذه تلبث لم ولكن للجميع،
وغريه «ليكورجوس» مثل التاريخ يف املبهمة األشخاص عهد من اآلن ننتقل سولون:
عرفناهم أشخاص إىل «دراكون» مثل محسة، بصفة لنا املعروفني غري األشخاص من
ينحدر الذي «سولون» أوًال بالذكر ونخص اليونان، بالد تاريخ يف مدونني أكيدة معرفة
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كيف أسفاره يف الحظ ثريٍّا تاجًرا أوًال فكان والنسب، الحسب يف عريقة أثينية أرسة من
وضع قد أنه من الرغم عىل «دراكون» ترشيع أن رأى ولقد األخرى، املدن تحكم كانت
األغنياء ظلم عام كل يرى كان فقد الفساد، جذور يلمس املقنن للحكم األسايس الحجر
عزم ذلك أجل ومن الزراع. صغار بني أمره يتفاقم كان الذي والفقر العدد، القلييل
انتخب أن إىل يعلو اسمه أخذ وقد لبالده، نبيًال عمًال ويعمل «أثينا» يساعد أن عىل
كما مرص عن القوانني بعض نقل وقد بإصالحاته. يقوم فأخذ «أركون» ٥٩٤ق.م عام

الثاني. أحمس امللك عن الكالم عند ذلك إىل أرشنا
الفقر، من يئنون الفالحني صغار من كبري عدد «أتيكا» يف يوجد كان أنه والواقع
أثرياء من وغريهم املالك كبار من فاحشة بأرباح نقوًدا يقرتضون كانوا أنهم لدرجة
يرهنون كانوا أنهم يعني وهذا زراعية، أرض من أيديهم ملكت ما بضمان القوم،
ديون. من عليهم ما بتسديد يقوموا لم إذا لدائنيهم، يسلمونها كانوا إنهم أي أراضيهم؛
وغالبًا — الرهن أعمدة أحيانًا وتسمى — بأحجار محددة كانت األرايضاملرهونة وهذه
ذلك وعىل عليه. ما دفع يف الدائن أخفق إذا تزحزح ال هناك منتصبة تبقى كانت ما
سدس يدفع كان أنه والظاهر ملكه، يوًما كانت التي األرض يف يعمل يستمر املدين كان
مقدورهم يف يكن لم الذين أو أرض لهم ليس الذين والناس لدائنه. فائدة محصولها
يظل وعندما وأرسهم، أنفسهم يرهنوا أن أحيانًا عليهم كان رضيبة من عليهم ما دفع
داخل يف بيعهم يمكن الذين العبيد موقف يف الرهائن هؤالء يصبح ذلك بعد قائًما الدين

أسيادهم. يد عىل خارجها يف أو البالد
عىل وحرم العبيد وحرر الحدود، أحجار خلع أن «سولون» به قام عمل وأول
كان العمل وهذا ذلك. بسبب فرضت التي الديون وألغى أنفسهم، يبيعوا أن الناس
وجيزة مدة يف «أثينا» فعًال خلصت وقد النرب»، «نزع معناها إغريقية كلمة عليه يطلق
طبقة خطر عليها خطًرا وكانوا سيئة، معاملة عوملوا رجال من حولها كان من كل

تاريخها. أطوار كل يف «أسربتا» ظهر يف شوكة كانوا الذين «هلوت»
شعبي روح فيهم يدب مواطنني األثينيني من يجعل أن «سولون» حاول وقد
التصويت حق الكادحون وهم طبقة أحقر وأعطى طبقات الشعب فقسم طيب، عاٍل
محلفني مواطنني من تتألف ترشيعية محاكم ووضع للشعب، العمومية الجمعية يف
ضبط يف وشدد التجارة وشجع «أثينا»، عىل يفدون كانوا الذين باألجانب ورحب
كان كما العامة، األماكن يف األحياء يغتاب أن لواحد يسمح ولم واملكاييل، املوازين
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قد يكن لم إذا ابنه معونة ينتظر أال والد كل عىل أنه وقرر املوتى، يذم أن عليه محظوًرا
الحياد؛ عىل يقف أن فرد ألي يسمح لم أنه كما حرفة، أو تجارة صاحب ليكون رباه
البالد. يف مختلفة أحزاب هناك كان إذا بالده، مصالح يف االشرتاك عن بعيًدا يقف أْن أي
عىل هذه قوانينه «سولون» كتب وقد زينتها، يف تغايل أن امرأة ألي يسمح لم وأخريًا
أن مواطن كل عىل وحتم ،Prytaneum املدينة قاعة يف وحفظت الخشب، من ألواح
ثم سنوات، عرش ملدة ثانية بأسفاره قام اإلصالحات هذه كل أتم أن وبعد … يطبعها

٥٥٩ق.م. عام «أثينا» يف عزلته يف مات

Pesistratus «بيزسرتاتوس» عهد يف أثينا

يدعى آخر عظيم رجل األثينية الحياة مرسح عىل ظهر «سولون» موت وقبل
املتطرفة، الديمقراطية بميوله الشعب عامة جانبه إىل استمال وقد «بيزسرتاتوس»،
لنفسه وكان «أثينا»، بجوار املرتفعة الجهات يقطنون كانوا الذين التالل سكان وبخاصة
شيئًا «سولون» يعمل لم الذين املواطنني إىل باإلضافة هذا التل، حزب يدعى حزب منهم

يرضيهم.
انقسام إىل أدى مما الشعب؛ طبقات كل ترِض لم «سولون» ترشيعات أن والواقع
عىل كان الذين التالل أهل ثم السهل، وأهل الشاطئ، أهل وهم أحزاب، ثالثة السكان
يف بعربته يسري كان يوم ذات إنه ويقال: ٥٦١ق.م، عام منذ «بيزاسرتاتوس» رأسهم
ذلك يكن ولم أعدائه، يد من قال كما أصابته التي الجروح إىل فأشار السوق، مكان
وصدقه صاغية أذنًا وجد كالمه ولكن الناس، ليضلل نفسه جرح قد إنه إذ صحيًحا
جندي، أربعمائة إىل زادوا أن يلبث ولم رجًال، خمسني من مؤلًفا حرًسا وأُعطي الشعب
املنحدرة الجوانب ذو التل وهو — Acropolis «األكروبوليس» عىل استوىل وبمساعدتهم
حزبه بوساطة «أثينا» عىل مطلًقا حاكًما فرضنفسه ذلك وبعد — «أثينا» وسط يف القائم

التالل. رجال من املؤلف
من الرغم عىل طاغيًة، قاسيًا حاكًما األصل يف تعني ال «ترينت» مطلق حاكم وكلمة
رجًال هنا تعني «ترينت» وكلمة الصفات. بهذه متصًفا يكون أن يمكن املطلق الحاكم أن
أزمان يف إغريقية مدن عدة حكمت وقد الدولة. من يراقب أو يحاسب أن دون يحكم
أن والواقع وثرائها. وعظمتها املدن هذه شهرة يف سببًا كانوا مطلقني بحكام مختلفة
مصلحتها، يبغي نزاع بال كان «أثينا» عىل مطلًقا حاكًما اآلن أصبح الذي «بيزسرتانوس»
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اإللهة معبد إصالح فأعاد السلطان، عزيزة الجانب قوية مثقفة جميلة يجعلها أن وأراد
األعياد يف وقراءتها «هومر» أشعار نرش وأعاد «األكربوليس»، تل عىل كان الذي «أثينا»
بواسطة التالل من الصايف النقي باملاء املدينة أمد وقد هذا اإللهة. بهذه الخاصة العظيمة
ومستعمراتها «أثينا»، تجارة وصلت زمنه ويف الحقول، يف األعمال شجع كما قنوات،
والغرية الحقد بعني تالحظ كانت اإلغريقية املدن أن بد وال (هلسبونت)، «الدردنيل» إىل
املتزايدة. وأهميتها ثرائها عىل يدل مما ومنها «أثينا»، إىل بالبضائع محملة وهي السفن
ونفوه عليه خرجوا الذين وهم «أثينا»، يف أعداء له كان «بيزاسرتتوس» أن يف نزاع وال
ابنه خلفه وقد ٥٢٧ق.م، عام مات النهاية ويف مرتني. كذلك أعادوه أنصاره ولكن مرتني؛
والشبهات الريب حوله وتحوم القوم عىل يقسو أخذ عندما ولكن مطلًقا، حاكًما «هبياس»
املطلق الفرد حكم من أنفسهم خلصوا قد األثينيني ألن مجيًدا؛ عمًال ذلك كان وقد نُفي.

أحراًرا. وأصبحوا

Cliesthenes «كليستنيز»

الديمقراطية بها تُدار التي اآللة وأقام املؤسسات أنشأ قد «سولون» أن سبق فيما رأينا
سبيل يف الخطرية العقبة كانت فقد إدارتها، يمكن لم آلته أن كيف رأينا وقد األثينية،
حافظ قد العصبيات عىل «سولون» بإبقاء ألنه للعصبيات؛ السياسية القوة هي نجاحها
حقيقة الديمقراطية تصبح أن ألجل ولكن وضعه، الذي للدستور أساًسا القبائل نظام عىل
محلها. جديد نظام وإحالل السياسية، القوة من العصبيات حرمان من بد ال كان واقعة
عام حوايل الحكم زمام توىل الذي «كليستنيز» هو العظيم العمل بهذا قام الذي والرجل
ديمقراطية حكومتها جعل مما «أثينا»؛ قوانني عىل جديدة أشياء أضاف فقد ٥٠٨ق.م،
أيدي يف للدولة األعظم النفوذ وضع قد طبقات البالد «سولون» تقسيم أن وذلك حقيقية،
فقسم النظام هذا غري أنه «كليستنيز» به قام عمل أول فكان الغنى، وأصحاب املال رجال
وتجمع تتمزق، القديمة األقسام جعلت بطريقة مؤلفة قرى من مجمعة مراكز الشعب
نحو واجبهم ألداء واحد صعيد يف وفقريهم غنيهم الدرجات كل من األحرار املواطنني
من املؤلف املجلس انتخاب ويف «األركون» انتخاب يف أصواتهم يعطون وأصبحوا الدولة،
أن بد ال قراراتهم كانت الذين وهم — قبيلة لكل عضًوا خمسون — عضو خمسمائة
يف حقيقيٍّا نصيبًا له بأن مواطن كل شعر ذلك وعىل الشعب، جمعية من عليها يصدق
لكل مفتوًحا املجلس كان وملا ويأخذ. يعطي أن واحد كل عىل مفروًضا وكان الحكومة،
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مكانة إىل يرقى أن مقدوره يف أنه عرف قد واحد كل فإن الثالثني، عىل عمره يزيد رجل
بلده. خدمة يف عليا

تبقى أن من بدًال أنها وذلك «أثينا». حياة يف مدهش زمن إىل يقودنا النظام وهذا
مهندسو كان وقد الصحيحة، الحرية اتجاه يف ونمت تغريت قد «أسربتا» مثل جامدة
حالة وتحسني مدينتهم، تجميل إىل أدى مستمر عمل يف والصناع واملثالون العمارة
يف األخرى اإلغريقية املدن شاركت قد كانت الوقت ذلك يف أنها إىل باإلضافة هذا أهلها،
أهل بها قام التي األسفار، الفرتة تلك يف عنها كشف التي واألعاجيب املدهشات الوقوفعىل
وبخاصة لبالدهم، املجاورة األقطار جابوا الذين رجاالتها من املخاطرات وأصحاب الفضل
هذا املتوسط، األبيض البحر وجزر آسيا يف اليونان بالد أهايل أسسها التي املستعمرات
عنها لنا وتركوا وغريها، فارس مرصوبالد زاروا الذين واملؤرخني العلم أهل إىل باإلضافة
البحوث وتدل التفصيل. من بيشء وتاريخها البالد تلك أحوال تصف التي املمتعة املؤلفات
املرصية العلوم من الكثري نقلوا قد وعلماءها، اليونان فالسفة أن عىل الحديثة العلمية
العلوم يف مرص تأثري مقدار فيه يظهر خاص فصل يف عنه سنتحدث مما بالدهم، إىل

اإلغريقية.
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مقدمة (1)

فقد امليالد، قبل السابع القرن إىل بنا ترجع املتمدين بالعالم اليونان بالد اتصال حلقة إن
كما املكان، هذا غري يف ذلك بينا كما األول»، «بسمتيك امللك عهد منذ بمرص متصلة كانت
وبخاصة «أيونيا»، يدعى الذي الصغرى آسيا ساحل طريق عن بالرشق تتصل أخذت
«بابل». بالد من الغربي الشمال يف ميل ألف مسافة عىل تقع كانت التي «ليديا» بدولة
موقعها كان كما تحتويها، التي الذهب ومناجم الخصبة بأرضها غنية هذه «ليديا» وكانت
الثراء، يف املثل به يرضب كان «كرسوس» ملكها أن لدرجة ا جدٍّ عظيًما التجارة حيث من
املدن ذلك يف بما الصغرى»، «آسيا من الغربي الجزء عىل مسيطًرا كان أنه والواقع

عليها. استوىل قد كان التي األيونية اإلغريقية
«ميديا»، تدعى الرشق دول من أخرى كربى دولة و«ليديا» «بابل» بالد بني وتقع
الفرس وجريانهم امليديون وهؤالء «كرسوس»، مملكة حدود تتاخم وقتئذ حدودها وكانت
يف الفتية الفرس دولة ساعد اشتد وعندما قوية، ساللية ببعضروابط بعضهم يربط كان
فضل بالدهم، وفتحت امليديني من أقوى وصارت (٥٢٩ق.م) األكرب «كورش» ملكها عهد
دولة وتؤلفان اململكتان، تنضم أن دم قرابة الفرس بملك تربطه كانت الذي «ميديا» حاكم
الكربى املمالك يفتح «كورش» الفرس ملك أخذ ذلك وبعد الفرس، مملكة باسم واحدة
ممتلكاتها، عىل واستوىل الحروب، أنهكتها كانت التي وهي اآلونة، تلك يف له املجاورة
وبذلك بالده فقهر «ليديا»، ملك «كروسوس» امللك كان ممتلكاته من الغربية الجهة ففي
الرشق ويف اإلغريقية، «أيونيا» مدن ذلك يف بما وإمرباطوريته مملكته عىل املسيطر أصبح
نفاهم يهوًدا هناك وجد «بابل» ويف يده. قبضة يف إمرباطوريتها وأصبحت «بابل»، هزم
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رحيًما، ملًكا هذا «كورش» كان وملا مضت. سنة ستني منذ «أورشليم» من بختنرص
من جزءًا أصبحت التي يهوذا بالد إىل بالعودة لليهود فيه سمح منشوًرا أصدر فإنه

إمرباطوريته.1
صولجان عىل بعدها استوىل سنني لبضع ابنه العرش عىل خلفه «كورش» موت وبعد
وتمتد مرص، تشمل وقتئذ إمرباطوريته كانت الذي األول «دارا» يدعى عظيم ملك امللك
هذا مع دورها يأتي عندما اإلغريق بالد مصري يكون ماذا وسنرى الهند. حدود عرب رشًقا
–٥٢١) «دارا» امللك أن والواقع البطش. القوية األطراف املرتامية وبالده العظيم، الفاتح
ملكه. عاصمة «سوس» إىل تؤدي طرق بشبكة إمرباطوريته أطراف ربط قد ٤٨٦ق.م)
١٥٠٠ طولها طريق توجد كانت ممتلكاته غربي يف معسكره مقر «رسديس» مدينة فمن
السياحة وكانت فارسية، بجنود األنهار مصاب وعند الجبال، ممرات عند محروسة ميل
«سوس» من تنقل كانت املستعجلة الرسائل أن غري أشهر ثالثة تستغرق املدينتني بني
عىل الربيد لغبار خيل واصطبالت بريد محاط توجد كانت ألنه وذلك أسبوع؛ يف وإليها
عىل الربيد خيل ركاب كان حيث ميًال، عرش أربعة األخرى عن منها الواحدة تبعد مسافات
بريد حامل آخر كان وعندما الخيل. ظهور عىل بالتناوب الرسائل لحمل نهار ليل استعداد
السهل ويكنف غزيرة، ومياًها خصبًا سهًال أمامه يرى كان هدفه من يقرتب هؤالء من
التي العظيمة «سوس» مدينة تقع كانت الخصيب السهل هذا ويف منه، مسافة عىل جبال
تؤلف أنها والواقع ميًال، وعرشين عرش خمسة بني بما اإلغريق كتاب بعض محيطها قدر

امللك. قرص عليه أقيم هائًال طوارا
ذات قاعة يدخل ثم امللكي بالحرس ويمر العظيم، السلم يرقى الرسول كان وهناك
يحيط والفضة، الذهب من املصوغ عرشه عىل العظيم امللك يرتبع كان حيث شامخة، عمد
وأبنوًسا وعاًجا وبخوًرا وفضة ذهبًا رعاياه من يتسلم كان وهنا وكتبته، مستشاروه به
وهم — «الشطاربة» وكذلك ممتلكاته من السفراء يستقبل كان كما نوع، كل من وجزية
وكان — «شطربا» أو حاكًما عرشون وعددهم عليها يسيطر كان التي األقطار حكام
يف يطوفون كانوا الرجال وهؤالء وآذانه، امللك عيون يسمون إحصاء موظفي يستقبل
ما هناك كان إذا لريوا الدولة؛ رجال كبار من وغريهم «الشطاربة» ويرقبون البالد أنحاء
القانون، هو سيفه وكان «دارا» يد يف كان يشء كل أن والواقع مليكهم. يعرفه أن يجب

.١–٤ السطر األول اإلصحاح عزرا، 1
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لقومه معامالته يف ومعتدًال عاقًال حاكًما كان فإنه املطلق، سلطانه من الرغم عىل ولكن
عليه. يثوروا لم إذ هذا لعرصه بالنسبة

و«بابل» و«مرص» «اليونان» بالد يف كالتي لآللهة معابد الفرس بالد يف يكن ولم
اإلله وهو الخري يمثل عظيًما واحًدا إلها يعبدون كانوا القوم ألن وذلك و«آشور»؛
القمر وجعل األرضوالسماء، وحفظ النجوم طريق الذيحدد «أورموزد» أو «أهورامازدا»
والظهرية والصبح والنوم والظالم النور وخلق والسحاب، الهواء وسخر ويصغر؛ ينمو
رمًزا كانت ألنها وذلك مذابح؛ عىل الجبال رءوس عىل مقدسة نار توقد وكانت والليل.2
الهزيمة النهاية يف نصيبها وكان «أهريمان»، تدعى للرش أخرى قوة تناهضه وكانت لإلله.
ملا اإلغريقية بالديانة قرنت ما إذا املغزى، رفيعة ديانة كانت وهذه الخري. قوة يد عىل
للمفكر تعزى الفارسية الدينية التقاليد هذه ومعظم وأرقى. أعىل روحي معنى من فيها
وجه عىل نعلم ال أننا غري «فارس»، أرض من انبثق الذي «زورواسرت»، العظيم الديني

امليالد. قبل سنة ألف حوايل جاء أنه واملحتمل ظهر، تاريخ أي يف التأكيد
رحاها دارت التي الطاحنة الحروب يف دخولها قبل «الفرس» بالد أحوال هي تلك
الصغرية. مديرياتها إحدى مساحتها تعادل تكاد ال كانت التي اليونان، بالد وبني بينها

األوىل الحرب (2)

تثور األيونية املستعمرات أخذت عندما اليونان، بالد عىل األوىل «فارس» حرب بدأت وقد
الواقعة األيونية املدن أن والواقع ممتلكاته. إىل ضمها أن بعد فيها الفاريس الحكم عىل
سكان وكان «دارا»، عهد يف سالم يف تجارتها تمارس كانت الصغرى، آسيا ساحل عىل
دولة حسنات من كانت وتلك وديانتهم، وقوانينهم عاداتهم اتباع يف أحراًرا املدن هذه
تبقى جعلها مما الخاصة؛ مستعمراتها شئون يف تتدخل تكن لم إذ العهد ذلك يف «فارس»
ولكن الخاصة، أحوالها تمارس «أيونيا» مدن من مدينة كل ذلك عىل فكانت طويلة. مدة
عند محببًا كان الحكم من نوع وهذا امللك، نصبه إغريقي مطلق حاكم رأسها عىل كان
عن وفضًال الديمقراطية، حب عىل جبلوا الذين اإلغريق عند مبغًضا كان ولكنه «الفرس»،
ما تدفع بأن للملك املدن هذه والء يحقق أن — لإلقليم الحاكم — «الشطرب» عىل كان ذلك

.Cambridge Ancient Hist. vol. IV P. 207 راجع: 2
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عندما وأسطوله، الفاريس للجيش عسكرية خدمات من عليها بما وتقوم جزية، من عليها
حريتهم، لفقدان يتذمرون املدن هذه يف اإلغريق السكان أخذ وقد لذلك. الحاجة تدعو
«ميليتوس» مدينة من لهيبها اندلع وقد ٤٩٩ق.م، عام بثورة قاموا أن األمر وانتهى
الثورات تتابعت ذلك وبعد الصغرى»، «آسيا ساحل عىل أيونية مدينة أهم وهي ،Miletus

الفرس. حكم من التخلص بغية قلوبهم يف مشتعل واألمل األخرى، املدن يف
طالبة «أسربتا» إىل املدن هذه التجأت وقد املستبدين، حكامهم فعًال طردوا وقد
أرسلت كما سفينة عرشين الثائرين إىل أرسلت «أثينا» أن حني يف رفضت ولكنها النجدة،
عىل األيونيني لتساعد سفن خمس Euboea «أيوبوا» جزيرة يف الواقعة «أرترييا» بلدة
عىل استولوا وقد الفاريس، للجيش الرئييس املركز تعد كانت التي «سارديس»، مهاجمة
من ذلك يكون وقد — بيوتها إحدى يف النار جندي أشعل عندما قلعتها إال كلها املدينة
أن ذلك نتيجة وكانت بالخلط. املدهوك والقش بالغاب مبنية كانت التي — الصدفة باب
عاد ثم ومن الفرس، مع اتفاق إىل وصلوا قد أهلها أن والظاهر املدينة، كل يف النار شبت

وطنهم. إىل سفنهم يف «أرترييا» وأهل األثينيول
سمع عندما «دارا»، امللك شعور عن حية صورة التاريخ والد «هردوت» لنا ترك وقد
العقاب من يفروا لن ألنهم — «أيونيا» أهل التفات أي يعر لم يقول: إذ الحادث، بهذا
سهًما فيه وركب قوسه طلب خربهم أخرب وعندما اآلثينيون؟» هم «من قال: ولكن —
يمنحه أن — الفرس آلهة أكرب «أورموزد» يعني — «زيوس» ودعا السماء، يف وأطلقه
عند مرات ثالث له يقول أن خدمه أحد أمر ذلك وبعد األثينيني، من االنتقام عىل القدرة
القدامى املؤرخني أن هنا نلحظ أن بد وال األثينيني.» اذكر «سيدي يتناولها: وجبه كل
حتى أو عنها، يتحدثون التي الشخصية أقوال هم بأسلوبهم يصوغوا أن عادتهم من كان
الحقيقة، من كثريًا تشمل جهة من ألنها ثمينة؛ الواقع يف كانت الكلمات وهذه يتخيلوها،
عقول عن فاحصة نظرة لنا نقدم ماهر مؤلف من صادرة وهي ألنها أخرى؛ جهة ومن

فيها. عاشوا التي األزمان يف املتكلمني
فعاقب املدن هذه ثورة إخماد يف سننينجح أربع وبعد جموعه، األول «دارا» جمع وقد
«سوس»، إىل واألطفال النساء ونفى رجالها قتل إذ وأقساه، العقاب أشد «ميليتوس»
سقوط عند وأمره الحزن بأعمق «أثينا» شعرت وقد قلعتها. يف فارسية حامية ووضع

التايل. سيكون دورها أن وعلمت «ميليتوس»
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اإلغريق فاريسلبالد غزو أول (3)

هوجاء عاصفة ألن وذلك بالفشل؛ اإلغريق بالد لغزو «دارا» بها قام محاولة أول باءت
الجيش باقي أما «آتوس»، جبل عن بعيًدا العظيم ملكها سفن من مائتني حطمت
«دارا» كان الحادث هذا عىل عامني ميض وبعد التقهقر. إىل اضطروا فقد واألسطول
«إيجة» بحر لجزر رسًال أوًال أرسل وقد ثانية، اإلغريق بالد غزو ملحاولة استعداد عىل
وأرسلوا الجزر معظم أطاع وقد له، للخضوع رمًزا وماءً ترابًا منها طالبًا اإلغريق ومدن
من الرغم عىل رفضت فإنها أخرى، إغريقية ومدن و«أسربتا»، «أثينا» إال طلب ما له
من املؤلف أسطوله «دارا» أرسل وعندئذ عليها. حرب قيام يعني ذلك أن تعلم كانت أنها
املدينة أهل حارب وقد جيشه. هناك ونزل «أيوبا»، جزيرة يف «أرتريا» إىل سفينة ستمائة
املدينة أبواب فتحوا السكان بني من خائنني ولكن الجبار، العدو هجوم صادين أيام ستة
العبودية إىل وساقهم الناس واغتصب معابدها وحرق ونهبها عليها، استوىل الذي للعدو

«دارا». أمر حسب عىل وذلك
الرشقي الشاطئ عىل الواقعة «ماراتون» بلدة إىل الفاريس األسطول ذلك بعد وتحرك
سهل عىل الجيش من جزءًا وأنزل «أثينا»، عن ميًال وعرشين اثنني مسافة عىل «ألتيكا»
جنودهم سحب عىل األثينيني يحملوا أن ألجل ذلك فعلوا أنهم البعض ظن وقد الساحل،
«هبياس»، املطلق الحاكم يعيد أن يريد املدينة يف حزب يوجد كان ألنه وذلك «أثينا»؛ من
الفرس مع يتآمر «هبياس» حزب وكان ملساعدتهم، الفارسية السفن أحد عىل أتى الذي

وقتئذ. محصنة تكن لم التي املدينة ليدخلوا
مسافة قطع الذي «فيديبيدس» الرسيع بريدها «أسربتا» إىل «أثينا» أرسلت وعندئذ
أهل رجا وقد العاجلة. النجدة التماس وسلم ساعة، وأربعني ثمان يف ميًال وأربعني مائة
األيون بالد يف مدينة أقدم ويشاهدوا منهم، مقربة عىل يقفوا أال الالسيديميني3 «أثينا»
بالد وصارت العبودية، ذل يف وقعت قد «أرتريا» وكانت همج، قوم يد يف أسرية تصبح
بعيد تحتفل كانت وقتئذ «أسربتا» ولكن املجد، يف عريقة مدينة بفقدان ضعيفة اإلغريق

الفجر. تمام قبل ديارها من تخرج أن عليها قوانينه تحرم ديني

«الكونيا» إقليم كل هنا الحال هي كما أحيانًا كذلك وتعني «أسربتا»، عن آخر تعبري «السيدمون» وكلمة 3

جزءًا. «أسربتا» منه تؤلف كانت الذي
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األهايل جانب من الرتدد أو التأخر فإن ولذلك خطر؛ يف كانت «أثينا» أن والواقع
تكن لم املدينة أن وبخاصة بالهجوم، القيام من الفرس يمكن أن نتائجهما من سيكون
عرشة «كاليماكوس» املسمى للجيش األعىل القائد قيادة تحت كان اآلونة هذه ويف مسورة.
الذي املكان عند العدو يقاوم أن رأيه من كان وقد «ملتياديز». منهم واحد يسمى قواد
جندي آالف تسعة كان واحد يوم مسرية وبعد رأيه، اتبع وقد الفرس أسطول فيه رسا
وقد البحر، وبني بينهم الذي السهل عىل مطلني «ماراثون»، من القريبة التالل عىل يقفون
مدينة هناك إىل أرسلتهم جندي ألف إال يساعدهم يكن ولم األثينيني، من وحدهم كانوا
نفسها وضعت قد وكانت ،Boeotia «بوشيا» أقليم من Palataea «باالتيا» تدعى صغرية

مضت. سنة عرشين منذ «أثينا» حماية تحت
بني ما ترتاوح مسافة عىل الفارسية السفن ترسو كانت األثيني الجيش من وأسفل
بهجوم يقوموا أن ألجل ثانية؛ أنزلوا قد كانوا الفرسان أن هو السائد والرأي وثالثة. ميلني
طويل. خط يف البحر من بالقرب السهل يف اصطفوا فقد املشاة أما «أثينا». عىل مفاجئ
وفريق التمهل يحبذ فريق فريقني قواده انقسم وقد حربيٍّا مجلًسا «كاليماكوس» عقد وقد
القيام عىلرضورة حث «ملتياديز» ولكن خمسة، ضد خمسة وكانوا الحال، يف العمل يريد
بد ال اللحظة هذه وأن حياتها، يهدد خطر أعظم يف كانت «أثينا» ألن رسيع؛ باسل بهجوم
للمعركة استعداًدا جنوده فصف الهجوم، «كاليماكوس» قرر وعندئذ مصريها، نقرر أن
يف ولكن الجناحني، يف وقواه الفاريس الصف طول بنفس صفه جعل وقد العدو، عىل
تقدم وعندئذ الهجوم إشارة أعطيت وقد صفوف. بضعة يتجاوز ال عمقه كان الوسط
أصابهم قد الجنود هؤالء أن الفرس ظن وقد العدو، عىل برسعة األمام إىل اإلغريق الجنود
رأوا عندما الدهشة عليهم استولت وقد الوغى، حومة يف معهم والتحموا ريب، بال مس

التالل. نحو التقهقر إىل مضطرين أنفسهم
إىل عدوهم يتابعوا أن من حذر عىل — اإلغريقي الجيش جناحا — الجناحان وكان
سقط هجوم الفاريساملنترصيف الجيش قلب شمل وشتتوا حولهم التفوا بل بعيدة، مسافة
إىل الفرس جيش من الباقية البقية هربت ذلك وبعد رصعى، العدو جنود من كثري فيه
عظيًما عدًدا منهم فقتلوا باأليدي، رصاع بينهم ونشب أثرهم يقتفون واإلغريق سفنهم،

النهاية. يف سفن سبع عىل واستولوا
ُرئي بسفنهم إقالعهم أثناء يف الفرس إن تقول: شائعة «هردوت» املؤرخ اقتبس وقد
كانت ذلك إن وقيل: «أثينا». وبني بينها يقع «ماراثون» خلف جبل قمة من يسطع درع

«أثينا». يدخلوا أن يمكنهم أنه للفرس ليظهروا املدينة؛ يف الخونة من إشارة
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وجدوا ولكنهم «ألثينا»، الرشقية امليناء إىل وصلوا حتى الساحل الفرسحول لف وقد
نجاح كان وقد أمامهم، هناك ووقفوا «مارثون»، من خاطفة برسعة ساروا قد األثينيني
علم وعندما املؤامرة، خيبة يف سببًا يظهر ما عىل الرسعة بهذه مالحقتهم يف األثينيني
الخيبة ذيل يجرون بالدهم إىل عادوا ملنازلتهم املفاجئ «أثينا» جيش بانتظار الفرس

والهزيمة.
تمام بعد «أسربتا» جنود من ألفان «أثينا» إىل جاء األحداث هذه كل تمت أن وبعد
الجنود امتدحوا وهناك الواقعة، مكان ليشاهدوا «ماراثون» إىل ذهبوا ثم ومن القمر،
النرصلم هذا أن عىل «أسربتا»، إىل ثانية عادوا ثم نرصمبني، من أحرزوه ما عىل األثينيني
أن عن فضًال منه جزء إال املعركة يف يشرتك لم ألنه وذلك تماًما؛ الفاريس الجيش يسحق
أن ذلك يف الهامة النتيجة ولكن الجرارة، الجيوش لتأليف كثرية موارد لديهم كان الفرس
جيش تجرب أن تقريبًا مساعدة دون استطاعتها يف كان فقد مشهوًرا، أصبح «أثينا» اسم

مقهوًرا. بالده إىل يتقهقر أن عىل الجانب الرهيب الفرس

٤٨٠ق.م سنة اإلغريق لبالد الثانية الفرس غزوة (4)

بالد لغزو بيتوا ولذلك «ماراثون»؛ موقعة يف صدموها التي الصدمة الفرس ينَس لم
األوىل، الغزوة عىل أعوام عرشة ميض بعد غزوتهم الفرس بدأ وقد أخرى. كرة اإلغريق
كل عىل بل وحسب، و«أيوبوا» «أثينا» عىل موجًها املرة هذه الفرس هجوم يكن ولم
للحرب. القائدة الدولة هي الثانية الحرب هذه يف «أسربتا» وكانت بأرسها. اإلغريق بالد
«أثينا» أما املقبلة. الحروب يف كامًال بنصيبها تأخذ أن يف رغبتها أظهرت قد أنها والواقع
التي الدراية تلك بحرية، دراية من لها وما أسطولها للقتال قدمت قد حال أية عىل فإنها
الوقت يف «تمستوكليس» هو سياستها رجال أحد رأى وقد اإلغريق. جانب النرصيف جعلت
البحرية. السيادة له تكون من جانب يف النرصسيكون وأن داهًما، كان الخطر أن املناسب
ولذلك املعدن؛ هذا من عظيمة كميات يخرج فضة منجم الوقت هذا يف «أتيكا» يف وكان
عىل الثروة هذه ينفقوا وأن ماهرين، بحارة يكونوا أن عىل األثينيني «تمستوكليس» أغرى
لها اآلونة هذه يف «أثينا» وكانت كبرية، ورشع كثرية بمجاديف مجهزة حربية سفن بناء

اإلغريق. بالد يف آخر أسطول أي بكثري يفوق أسطول
اليونان، بالد عىل أخرى لحملة يستعد كذلك األول» «دارا ملكهم فكان الفرس أما
ولم وغروره، بضعفه اشتهر الذي «أكزركزيس» ابنه وخلفه ٤٨٦ق.م عام مات ولكنه
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جيشه أن وقرر واسع. نطاق عىل للحرب التعبئة يف استمر وقد والده، عظمة من شيئًا يرث
بحر يعرضإىل أال يجب إمرباطوريته، منها تتألف التي أمة واألربعني الست من جنده الذي
عىل يكون األسطول أن حني يف اإلغريق بالد ساحل حول يسري أن يجب بل العاصف، إيجة
،Athos «آثوس» جبل برزخ يف لألسطول قناة حفرت ذلك أجل ومن بحًرا. معه اتصال
منذ األول» «دارا سفن فيه غرقت قد كانت الذي وهو العواصف، فيه تصطدم كانت الذي
— «هلسبونت» مضيق عىل السفن من قنطرتان أقيمت وكذلك خلت. سنة عرشة اثنتي

سالم. يف الجيش مرور ألجل — الحايل الدردنيل
املدينة هذه ويف «سارديس». عند الفرسيتجمع جيش كان التجهيزات هذه خالل ويف
حطمتها قد «الدردنيل» عىل أقيمت التي األوىل القنطرة بأن «أكزركزيس» إىل األخبار جاءت
قد «أكزركزيس»، غضب أن البديع القصيص بأسلوبه هنا «هردوت» ويحدثنا عاصفة.
وأن القنطرة، هذه أقاموا الذين املهندسني رقاب بقطع أمر إنه حتى كبري حد إىل وصل
عىل اآلتية الجوفاء بالكلمات نطق وقد هذا مرة، مائة بالسوط «الدردنيل» مياه ترضب
جرًما ارتكبت قد ألنك عليك؛ العقاب هذا يوقع سيدك إن املرة، املياه أيتها «أنت املضيق:
أم أردت سواء سيعربك «أكزركزيس» امللك وإن حقك، يف قط يخطئ لم وهو حقه يف
الحال ويف أجاج!» ثائر نهر ألنك لك؛ إنسان أي يضحي أال الصواب ملن وإنه تُريدي، لم
ومغطاة قوية أمراس يعلوها أخرى وقوارب حربية، مراكب من جديدة قناطر بعمل أمر
وقد املثبت، والطني الخشب من بأغصان ومكدسة الخشبية األلواح من مصنوعة بطريق
األخرى الحيوانات أو الخيل تنزعج ال حتى الخشب، من بأوتاد الجانبني كال من أحيطت

له. عبورها عند البحر منظر من
أول كان وقد «سارديس». من يزحف الجيش بدأ االستعدادات، جميع تمت وعندما
نصف من أكثر يؤلف ذلك وكان عدة، أمم من جيوش ثم والحيونات األمتعة هو تحرك ما
حصان آالف بعرشة وقفوا الحراب ورجال الفرس فرسان ذلك تبع وقد كله. الجيش
والعربة بيض جياد ثمانية ذلك بعد وأتى العدة، بفاخر ومطهمة عادي غري حجمها
محرًما كان ألنه قدميه؛ عىل يميش سائس يقودها خالية موزد» «أور لإلله املقدسة
يسري عربة يف نفسه «أكزركزيس» جاء العربة هذه وبعد فيها. يجلس أن برش أي عىل
بأفخر مسلحني املشاة من فارس آالف عرشة وكذلك آخرون، وخيالة حرابه رجال خلفها
من فقد من كل ألن «املخلدين»؛ يسمون كانوا هؤالء إن «هردوت»: لنا ويقول العدد.
وقد باستمرار. منقوص غري كامًال عددهم يبقى أن ألجل آخر؛ محله يحل كان بينهم
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الشمس بزوغ وعند له. عبورهم يوم جاء وأخريًا «هلسبونت»، مضيق عند الجيش وصل
املضيق، عىل مطالٍّ األبيض املرمر من عرش عىل وجلس نومه، من «أكزركزيس» استيقظ

أقىصحدودها. حتى أوروبا فتح عن يشء يعوقه أال الشمس نحو ووجهه ودعا
كانت الحمل وحيوانات املتاع أن حني يف القنطرة عرب يتحرك املوكب بدأ ذلك وبعد
سهل إىل وصل حتى غربًا الجيش سار وقد السفن. من أخرى قنطرة عىل املضيق تعرب
يحىص، ال كبريًا عددهم كان وملا مشاته. «أكزركزيس» أحىص حيث «تراقية»، يف عظيم
فرغت قد املساحة وهذه بالضبط، تسعهم مساحة يف حشدوا قد منهم آالف عرشة فإن
هذه وعند فيها. مبالًغا «هردوت» رواية تكون أن بد وال مرة. وسبعني مائة ملئت ثم
اآلشوريون منهم فكان واألشكال، املظاهر املختلفي الجنود «هردوت» لنا يصف النقطة
بعباءاتهم والكاسبيون الحديدية، العقد ذات وعصيهم امللتوية الربنزية بخوذاتهم مثًال
قطنية مالبس مرتدين والهنود قصرية، مستقيمة سيوًفا حاملني الجلود من املصنوعة
البسني السود واألثيوبيون الحديد، من أسنة فيها مركب الغاب من بسهام ومسلحني
األبيض أو األحمر باللون يصبغونها كانوا التي أجسامهم، عىل أسود جلود أو فهود جلود
والرتاقيون النخل، جريد من أقدام ست منها الواحد طول بأقواس ومسلحني للمعركة،
وينتعلون قمصانهم، فوق ألوانها مختلفة وعباءات رءوسهم عىل ثعالب جلود مرتدين
قبعات يرتدون كانوا الذين والليسيون الظباء، جلود سيقانهم وعىل أقدامهم يف أخفاًفا
الجلود، من مالبس يلبسون كانوا الذين امللبد الشعر ذوو واللوبيون بالريش، مزركشة
منهم يتألف كان الذين من هؤالء غري وكثري أطرافها، محروقة الخشب من وحرابهم

الفاريس. الجيش
عند اجتماًعا عقدوا قد اإلغريقية املدن من لكثري ممثلني أن نفسه الوقت يف ونجد
أحد Leonidas «ليونيداس» قيادة تحت يكون جيًشا يؤلفوا أن وقرروا «كورنت»، برزخ
املتحد، األسطول كل قيادة يف الحق صاحبة أنها آنذاك «أثينا» شعرت وقد «أسربتا». ملكي
«أثينا» فإن «ألسربتا»، القيادة جعل يف ترغب اإلغريقية الحكومات من كثري كان ملا ولكن

جميًعا. يهددهم كان الذي الخطر بسبب حقها عن نزلت
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Thermopylae ٤٨٠ق.م عام «ترموبييل» موقعة (5)

إىل طريقه يف ما كل فاتًحا جنوبًا اتجه و«مقدونيا» «تراقيا» «أكزركزيس» اخرتق أن بعد
قد وكان والجبل. البحر بني ضيق ممر وهو «ترموبييل»، «املسمى» املكان إىل وصل أن
«ليونيداس»، بجنود وجهه يف أقفل أنه وجد إذ دهش ولكن اإلغريق»، بالد «بوابة سمي
األصل، أسربتيي محارب ثالثمائة بينهم من كان إغريقي آالف سبعة حوايل يبلغون الذين
املجاور «بوشيا» إقليم من جنود وبعض «بلوبونيز»، جزيرة شبه جنود من كبري وعدد
حسب عىل األثينيني الجنود صف أمام اصطفوا قد «أسربتا» جنود وكان «أتيكا». إلقليم
وجل أي ذلك أجل من يظهروا ولم «أكزركزيس»، للملك الجواسيس نقلها التي الرواية
شعورهم ترسيح إىل منرصفني وإما والرياضة، اللعب يف منهمكني إما كانوا بل رعب، أو

املعركة. قبل دائًما عادتهم كانت كما الطويلة،
منتظًرا أيام أربعة فمكث ذلك، رأى عندما «أكزركزيس» عىل الدهشة استولت وقد
عرشه عىل مكانه واتخذ بالهجوم، جنود أمر صربه فرغ ملا ذلك وبعد يتقهقر، أن العدو
وظل متتالني، يومني «الخالدين» حتى الفارسية الجنود صدت وقد املعركة. سري والحظ
عىل مرات ثالث قفز إنه حتى «أكزركزيس»، عىل الذعر استوىل وقد اإلغريق، يد يف املمر

جنوده. عىل خوًفا عرشه فوق من يقال ما
«قوسيس»، أهل من جندي ألف املمر جنوبي الجبال عىل طريًقا يحمي وكان هذا
أهل من خائنًا أن غري نفسها، تلقاء من الخدمة بهذه قامت صغرية إغريقية دويلة وهي
عرب الطريق إىل الفرس وأرشد وطنه، عىل انقلب Ephialtes «إفيالتيز» يُدعى اإلقليم
أوراق عىل العدو جنود أقدام وقع «قوسيس» أهل سمع الثالث اليوم فجر ويف الجبال،
وعندما سريهم. يف الفرس جنود واستمر فهربوا األرض، عىل املتساقطة البلوط شجر
أنه ذلك وراء من يأمل كان أنه الجائز ومن — حلفاءه رصف بذلك «ليونيداس» سمع
وبقي — خلفه يف الجبال من ينزلون كانوا عندما الفرس، يهاجموا أن مقدورهم يف يكون
حوايل عددهم «ويبلغ «بوشيا» جنود بعض ذلك إىل مضاًفا مًعا «أسربتا» وجنود هو
ستحجب سهامهم يطلقون عندما الفرس أن ظنوا وقد املمر، عىل للمحافظة مقاتل» ألف
سارة أخبار «وهذه قائًال: ذلك عىل منهم واحد عقب وقد كثرتها، من نفسها السماء
التي الهائلة الحرب اإلغريق الجنود به قابل الذي الروح هو ذلك الظل.» يف إذن فسنحارب
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عىل أقيم وقد وقتلوا أحيطوا ثم فشيئًا شيئًا رجاله وتقهقر «ليونيداس» فقتل ذلك، أعقبت
يأتي: ما عليه نقش بعد فيما تذكار املوقعة ساحة يف دفنهم مكان

هنا. لكلمتها طائعني نرقد بأننا هنا املار الغريب أيها «أسربتا» إىل األخبار احمل
عروشها، عىل خاوية تقريبًا وجدها ولكنه «أثينا»، عىل «أكزركزيس» ذلك بعد زحف
و«أجينا» «سالمس» جزيرتي إىل للتجارة طلبًا أهلها من املحاربني غري أبحر فقد
الذي «دلفي» وحي يقصده كان ما هو «تمستوكليس» قال كما ذلك ألن املجاورتني؛
استوىل وقد بحًرا). وسينترصون سفنهم (أي: الخشبية جدرانهم يف يثقوا بأن نصحهم
عنها يدافعون كانوا الذين الجنود من الضئيل العدد يد من املدينة عىل «أكزركزيس»
ذلك وبعد «سارديس»، ملدينة وانتقم «أثينا» عوقبت وأخريًا وبيوتها، معابدها وحرق
الفرح بأنغام شوارعها فدوت ملكه عاصمة «سوس» إىل املبني النرص هذا خرب أرسل

الغار. بأغصان ونثرت
بعًضا بعضهما يحارب والفاريس اإلغريقي األسطولني من كل كان ذلك خالل ويف
السفن عدد وكان الجنوبية. الجهة يف بينهما الحروب وكانت الشاطئ، من مسافة عىل
األخرى اإلغريقية املدن بني يكن لم أنه حني يف سفينة، ومائة ثمانني «أثينا» أرسلته الذي

سفينة. ثالثني من أكثر أرسل من

٤٨٠ق.م البحرية «سالمس» وقاعة (6)

كل عىل ضيق بخليج بحرية كأنه يظهر جونا وتسد «أثينا» غربي «سالمس» جزيرة تقع
البلوبونيز قواد أن يعلم «تمستوكليس» وكان اإلغريقية. السفن تجمعت وهنا جانبيه، من
بنت قد كانت التي الربية قواتهم إىل وينضمون «كورنث»، إىل ينسحبوا أن يف يرغبون
من الالجئني هالك فقط يعني ال كان وذلك أنفسهم، لحماية الربزخ عرب جداًرا برسعة
سفن تحطيم كان الوحيد أملها ألن اإلغريق؛ بالد خراب كذلك فيه كان بل األثينيني،
مدعيًا «أكزركزيس» العظيم امللك إىل رسوًال «تمستوكليس» أرسل ذلك أجل ومن الفرس،
السفن فإن وإال الهجوم يف يرسع أن عىل إياه وحاثٍّا معه، وصفاء ود عىل بأنه فيه
حبائل يف فعًال «أكزركزيس» وقع وقد الليل، حلول قبل تهرب قد الجون يف التي اإلغريقية
عىل يطل جبل منحدر عىل وضع عرش عىل فجلس العدو حرصسفن وقرر املكيدة، هذه
ينتظره؛ كان الذي النرص عن املالحظات تدوين أهبة عىل كتابه به يحيط الرشقي املضيق
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«سالمس»، جزيرة عىل «أثينا» من الهاربون وهم آخرون ينتظر كان املضيق غرب ويف
الواقعة. هذه عىل معلًقا مصريها كان التي

ملقابلتهم، اإلغريق وتقدم الصباح انفالق عند األمام إىل يتحرك الفاريس األسطول بدأ
ال وأصبحت ازدحامها اشتد الضيق يف تأخذ كانت التي املياه الفارسية السفن دخلت وكلما
وسطها يف وسادت أطرافها وتتقابل ببعض، بعضها تتالصق أن اضطرت وقد لها، ساعد
عيني أمام حطم أو غرق وقد عليها، اإلغريق مراكب وبهجوم عددها كثرة الفوىضبسبب
كل كان الشمس غروب وعند غرقوا، أو رجالها وقتل سفنه من سفينة مائتا «أكزركزيس»
«هلسبونت». إىل الفاريس األسطول من الباقية البقية هربت الفجر وقبل انتهى، قد يشء
منهم كثري مات وقد جنوده، مع البحر بطريق بالده إىل «أكزركزيس» عاد ذلك بعد
ثانيًة ووقفوا «هلسبونت»، عرب الحياة قيد عىل منهم بقي وما بالطاعون، أو الجوع من
خلفه «أكزركزيس» وترك أوروبا. بفتح حلمه «أكزركزيس» يحقق لم ثم ومن آسيا. يف
إقليم يف Platea «بالتا» عند كبرية واقعة يف هزم ولكنه عظيم، جيش لقيادة قواده أحد
نفس يف اإلغريق انترص وقد اإلغريق. بالد يف الفرس نهاية الرضبة هذه فكانت «بوشيا»،
النرص هذا كان وقد الصغرى، آسيا ساحل عىل الفاريس األسطول عىل (٤٧٩ق.م) السنة
قد الحرة اليونان بالد أن نرى وهكذا الفرس. حكم من األيونية البالد تحرير بداية هو
يف حاسمة لحظة وهذه الرشقي أخرى بعبارة أو الفاريس، االستبداد عنها بعيًدا صدت

العالم. تاريخ
أكرب وهو «هردوت»، اإلغريقي املؤرخ عن مأخوذة هنا دوناها التي الحقائق هذه
أحد لنا ترك وقد فيها. وعاش عارشها أنه وبخاصة الفرتة، هذه حروب عن لدينا مصدر
الشاهد كأنها والحوادث األحوال لنا تصف تمثيلية رواية العهد هذا يف اإلغريق شعراء
واقعة بعد كتبها «الفرس» سماها وقد ،Aeschylus «أسكيلس» للشاعر والتمثيلية العيان.

أعوام. بثمانية «سالمس»
من مقربة عىل «سوس» يف العظيم امللك قرصمصيف هو منها األول الفصل ومنظر
امللك أم «أتوتا» حلمت الزمن، ببعض الواقعة حدوث بعد وذلك األول»، «دارا امللك قرب
أخبار انتظار يف «سوس» وشيوخ هي وكانت «أكزركزيس»، بموت ينذر مزعًجا حلًما
األسطولني أن كيف فيخرب مزعجة، أخباًرا يحمل مرسًعا يأتي رسوًال فنشاهد الحرب، عن

528



والفرس اإلغريق بني وقعت التي الحروب

ينشدون املعركة إىل تقدموا اإلغريق أن وكيف «سالمس»، مياه يف اآلخر منهما الواحد واجه
يصيحون: وهم النرص أنشودة

اإلغريق بالد أبناء يا
أرضكم حرية أجل من حاربوا تقدموا
محاريب ونجوا وأزواجكم وأطفالكم
خطر. يف يشء كل إن اآللهة، أجدادكم

استوىل أو أغرقت، قد الفارسية السفن أن بعد نشبت التي املوقعة يف نرى ذلك وبعد
مالبس امللكة ذلك بعد ترتدي إليهم، ينظر و«أكزركزيس» قتلوا أو الجنود وغرق عليها
ويسديهم األرض إىل للعودة «دارا» يدعوا أن الشيوخ وتأمر للموتى قربانًا وتقدم الحزن،
بالده، عىل الخراب هذا مثل جلب الذي «أكزركزيس» جنون ويندب شبحه فيظهر النصح،
عقابهم: عن أما اإلغريق، بالد أخرى مرة تهاجم أال هو الوحيد الفرس أمل أن يخربهم ثم

الشجاعة عندهم وكان «هالس» إىل ذهبوا
املحاريب ويحرقوا اآللهة صور إىل يسيئوا أن

املوائد ويهشموا واملعابد
عوقبوا. ذلك أجل ومن

مهلهلة بأثواب «أكزركزيس» ويعود — جبار ملك خيال وهو — ذلك بعد الشبح يختفي
الحزن بصيحات التمثيلية وتنتهي امللك ومهابة «دارا» عظمة تنقصها حزينة، صورة يف

والخسارة.
تخيلنا إذا التمثيلية، هذه رؤية عند «أثينا» أهل شعور نلمس أن استطاعتنا ويف
الجيش كهزيمة والفشل، بالخيبة وعاد العدو فيها كرس املرصيني أمام تمثل تمثيلية
يف الفرنسيني مع هزيمتهم أو ميالدية ١٨٠٧ عام يف «دمياط» عند مثًال اإلنجليزي

العام. هذا بورسعيد
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الفارسية الحروب بعد أثينا (7)

ال مكانتها وصارت بالبنان، إليها يشار شهرة ذات أصبحت قد «أثينا» أن يف نزاع ال
الدويالت بعض كانت فقد ذلك يف غرابة وال اإلغريق، بالد دويالت بني مكانة تدانيها
مفكرة فعًال امتنعت قد أو العدو، ملحاربة الكاملة الشجاعة تنقصها األخرى اإلغريقية
أقىص مظهرة الخطر أحضان يف بنفسها ألقت قد «أثينا» أن حني يف هي، مصريها يف
بالد خلصت قد أنها رأينا فقد اليأس، إىل االستسالم رافضة والصرب، الشجاعة رضوب
السيادة بانتزاع الثانية الغزوة ويف «ماراثون»، من الفرس بطرد األوىل الغزوة من اإلغريق
املجد ذروة إىل رفعها املبني النرص وهذا الحرب. كسبت وبذلك الفرس، أيدي من البحرية
الذوق وحسن بالجمال وتتحىل والفالح، السعادة بها وتحيط الحياة وعنفوان والسلطان

بعد. سنرى كما وعلوم فنون من فيها نشأ بما
والتشتيت، الترشيد بعد وطنهم إىل الرضوس الحرب هذه بعد «أثينا» أهل عاد عندما
بيوتهم، بناء إعادة يف فأخذوا عني، بعد أثًرا مدينتهم وبيوت بلقعا خرابًا أراضيهم وجدوا
رسوًال إليهم أرسلوا «أسربتا» أهل أن غري مدينتهم، حول جديد من جدار إقامة ويف
للفرس حصن إىل املدن سيحول ذلك ألن الجدار؛ هذا يبنوا أال إليهم طالبني الحال، يف
السبب هو ليس هذا بأن «أثينا» أركون «تمستوكليس» علم وقد ثانية. إليها عادوا إذا
الرجال مستعمًال الجدار هذا إقامة يف قوة من لديه ما بكل يعمل أخذ ذلك وعىل الحقيقي،
هو ذهب وقد أيديهم. تحت تقع التي املواد من لديهم بما إنجازه يف واألطفال والنساء
أن بعد إال اآلخرون «أثينا» مبعوثو به يلحق بأال ترتيبه عمل ولكنه «أسربتا»، إىل بنفسه
الوقت يف أنه النتيجة وكانت للبلد، حاميًا يجعله الذي بالقدر ارتفع قد الجدار بناء يكون
«تمستوكليس» وكان الجدار هذا إقامة عىل ويحتجون األسربتيون، فيه يتساءل كان الذي
يَر ولم فعًال، أقيم قد الجدار كان املبعوثني، تأخر من مندهًشا كان أنه كيف لهم يفرس
تحصني يف «تمستوكليس» أخذ ذلك بعد الواقعة. الحقيقة قبول من ا بدٍّ «أسربتا» أهل
«أثينا»، من الغربي الجنوب من أميال خمسة مسافة عىل تقع كانت التي «بريوس»، ميناء

الهامة. ميناءها اآلن أصبحت وقد
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«ديلوس» حلف وتأليف «تمستوكليس» سقوط (8)

ما فهم إىل سباق وأنه الذكاء، حدة يف غاية بعقل يمتاز رجل أنه «تمستوكليس» أظهر
إىل الوصول سبيل يف بيشء يعبأ ال األخطار، مواجهة يف ماهر األيام، عنه تتمخض قد

الحضيض. إىل يهوي وهو اآلن وسنراه عظمته، أوج يف وهو رأيناه وقد أغراضه،
فيه الناس ثقة فقد أو محبوب، غري أصبح إذا الرجل أن «أثينا» يف العادة كانت وقد
الفخار، من قطعة عىل اسمه يكتب بأن عام كل مرة إلسقاطه الفرصة مواطن لكل كان
األصوات أغلبية تكون الذي الرجل فإن كذلك، أصواتهم أعطوا آالف ستة أن حدث وإذا
وهذا معلومة. سنوات لعدة يُنفى — «أوسرتاكا» وتسمى — هذه الفخار قطع عىل ضده
هناك إقامته أثناء ويف «أرجوس». إىل ذلك بعد نفي الذي «تمستوكليس» للبطل حدث ما
يذهب ولم عليه، تثبت لم التهمة هذه أن غري بالفرس، اتصال عىل بأنه األثينيون اتهمه
وصل البلدان يف كثريًا طاف أن وبعد اإلغريق، بالد غادر بل نفسه عن ليدافع «أثينا» إىل
الصغرى آسيا يف موطنًا ووهب باحرتام عومل حيث الفرس، ملك بالط إىل املطاف به
الذي «أرستيدس» «أثينا» أفق يف ظهر العظيم الرجل هذا نفي وبعد هناك. مات حيث
قومه بني معروًفا كان هذا و«أرستيدس» البالد، سياسة يف رأيه يرى وال يناهضه، كان
الذي «ديلوس» حلف بناء يف األسايس الحجر وضع الذي وهو نفسها، العدالة يمثل بأنه

األثينية. اإلمرباطورية إىل بعد فيما تحول
بحر ساحل عىل التي واملدن اإلغريقية الجزر أن هو الحلف هذا تكوين وسبب
املدن هذه طلبت ذلك أجل من لحظة، أية يف الفرس هجوم من محمية غري كانت «إيجة»،
وقد «إيجة»، بحر ودويالت حكومات من يتألف حلف يف قائدتها تصبح أن «أثينا» إىل
يكون أن عىل الحلف تألف ٤٧٨ق.م عام ويف خاطر. طيب العرضعن ذلك «أثينا» قبلت
رأس مسقط إنها قيل وقد «إيجة». بحر يف صغرية جزيرة وهي «ديلوس»، جزيرة مقره
كان الجزيرة هذه ويف لتعظيمه. «أيونيا» أهل كل فيها يجتمع كان حيث «أبوللو» اإلله
تحفظ الحلف مالية كانت وكذلك بينهم، فيما أعضاؤه ويتشاور الحلف مجلس يجتمع
أما اإلغريقي، األسطول تكوين يف أكثر أو بسفينة تسهم أن حكومة كل عىل وكان فيها.
الطاقة. قدر عىل سويٍّا باملال تسهم كانت فإنها ذلك، عىل قادرة تكن لم التي الحكومات
الحلف، هذا يف االشرتاك عىل األخرى اإلغريقية البلدان تجرب «أثينا» أخذت األيام مر وعىل
«أثينا»، إىل «ديلوس» من الحلف خزانة نقلت ثم منه، الخروج تحاول كانت التي وتقهر
أن ويمكن «أبوللو»، لإلله مقدسة جزيرة كانت «ديلوس» أن من الرغم عىل أنه ذلك وسبب
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الفرسويغتصبوا يهاجمها أن يحتمل إنه قالوا األثينيني أن إال هجوم، أي عن بعيدة تكون
وغريها التغريات هذه وسبب حمايتهم، تحت أمان يف تكون الخزانة فإن ذلك وعىل فيها، ما
يكون تأليفه من سنة وعرشين أربع ميض بعد «ديلوس» حلف أصبح الهامة األمور من

«األثينية». باإلمرباطورية نسميه ما

عرص«بركليز» (9)

تلبث لم ولكن رفعتها، أوج بلغت الحلف هذا أعضاء عىل السيطرة بعد «أثينا» أن والواقع
التي الدويالت هذه من عدد عليها ثار إذ الحلف، هذا أعضاء من تنتابها املتاعب بدأت أن
يقتل وأخذ «أتيكا»، مهاجمة عىل أسربتي جيش تجارس وقد لسلطانها، خاضعة كانت
قائد وقتئذ «أثينا» رأس عىل كان أنه الحظ حسن من كان وقد البالد. ويخرب ويحرق
من «أثينا» به تتمتع كانت مما الرغم عىل أنه الثاقب بفكره رأى فقد «بركليز»، مثل حكيم
الوقت ويف عليها، الخارجة البالد يف الثورات تخمد أن استطاعتها يف يكون لن فإنه قوة،
صلح عليه وأطلق سنة ثالثني ملدة «أسربتا» مع صلًحا أوًال فعقد «أسربتا»، نحارب نفسه

«بركليز».
حارض كان كما العقل وسمو النفس وضبط بالجد يمتاز رجًال هذا «بركليز» وكان
الشهرة وراء يجري ال مصقًعا وخطيبًا امليول، ديمقراطي النزعة، أرستقراطي الذهن،
أطلقوا الناس إن حتى واالحتشام العزة عىل تدل بطريقة عنها يبتعد كان بل الشعبية
رأي، وأصالة بعزم «أثينا» يف األمور بزمام ممسًكا عاًما ثالثني بقي وقد «األملبي»، عليه
أن يف نفسها اليونان بالد يف اإلغريقية الصغرية الحكومات إغراء محاولة أوًال بدأ وقد
إصالح إعادة عىل عمل وكذلك حرة، مدن من مؤلف اتحاد لتكوين «أثينا»؛ إىل تنضم
ما عىل األثينيني شكر إظهار عىل دليًال لتكون حروبهم؛ خالل الفرس خربها التي املعابد
العرض هذا البلوبونيز حكومات رفضت وعندما الجبار، عدوهم عىل نرص من وهبوهم
من جزءًا استعمل وقد «أثينا». معابد بناء إعادة إىل ومجهوداته أفكاره «بركليز» حول
ذلك يف األثينيني من نفر عارض وعندما لذلك، الالزمة النفقات يف «ديلوس» حلف أموال
«أثينا» فإن الفرس، من مأمن يف أصبحت قد واملدن الجزر كانت إذا بأنه «بركليز» أجاب
املحتمل ومن األمن. هذا إىل للوصول يلزم ما كل عملت التي هي الحلف رئيسة بوصفها
«أثينا» جعل يف ورشع طريقته، له كانت «بركليز» ولكن املعارضني، مع اإلنسان يوافق أن
«اكروبوليس» تل كان تقريبًا سنة عرشين مدى ففي قاطبة، اإلغريق بالد مدن أجمل
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وقتئذ منظرها أن بد وال البديعة، والتماثيل الجميلة باملعابد توج قد املنحدر الصخري
هذه أن وبخاصة وبحرها، وجبالها الصايف «أثينا» وهواء سماء يف البهجة يف غاية كان
منحدر وكان الزاهية. باأللوان أجزائها بعض ولونت املرمر، من مقامة كانت املباني
مؤلف جميل بناء وهو «بروبيال»، املسمى املبنى إىل أعاله يف يؤدي الغربي «اكربوليس»
صخري ركن عىل أقيم يمينه وعن التل، قمة إىل منها اإلنسان ينفذ طريق له عمد عدة من
«سالمس». جزيرة عىل ويطل «أثينا» لإللهة مقدس وهو الصغري، النرص معبد بعد فيما
شاهًقا وكان أثينا»، «بالس لإللهة العظيم الربنزي التمثال التل قمة عىل يشمخ وكان
كان «أتيكا» يف جنوبية نقطة أقىص حول يلفون كانوا الذين البحارة إن حتى ارتفاعه يف
«برثنون» هو وهذا العالم. مباني أهم من مبنى أقيم وخلفه رؤيته. استطاعتهم يف
اللون السمني األبيض الرخام من مقاًما وكان العذراء، اإللهة «أثينا» معبد 4Parthenon
قاعة الرشقية نهايته من املفتوح بابه من يرى وكان «فدياس»، الشهري الحفار وزينه
بالعاج مغطى وكان أيًضا. «فدياس» نحته لإللهة آخر تمثال كذلك فيها نصب عمد ذات
يُعد كان السامي جماله يف التمثال وهذا وترسا. وزردية خوذة، ويرتدي بالذهب وسجف

مدينتها. لحماية استعداد عىل واقفة آللهتهم مجسمة صورة األثينيني عند
من إليها يدخل الضوء كان ولكن منافذ، عىل تحتوي اإلغريقية املعابد تكن ولم
منها يتألف التي الشفيفة املرمر أحجار من كذلك املحتمل ومن — العظيم الرشقي الباب
اآللهة قاعة وخلف التمثال. يغطي كان الذي والعاج الوهاج الذهب فينترشعىل — السقف
الحكمة إلهة اإلغريق عند وهي «أثينا»، لإللهة خزانة استعملت صغرية حجرة توجد كانت
ترسها، عىل حفر ذلك عن يعرب أن أراد عندما «فدياس» فإن ولذلك الشخيص؛ والنظام
املتوحشة األمازون عىل اإلغريق انتصارات تظهر مناظر املعبد ظاهر يف أماكن وعىل
منه املقصود كان ذلك كل فخورة، جامحة شياطني عىل منترصة إلهة ومناظر و«سنتور»،
«برثنون» جدران عىل أخرى مناظر حفرت وقد ومدينتها. «أثينا» اإللهة روح عن التعبري
كل يف يوجد كان العمد فوق مرتفع مكان ففي اآللهة. هذه قصة علينا لتقص الخارجية؛
لنا ويفرس تماثيل، مجموعة عىل تحتوي (واجهة) «قورصة» تسمى مثلثة مساحة طرف
قوس إلهة «إريس» اإللهة وتشاهد الخارج، يف انترشت قد والدتها أنباء أن كيف منها واحد
فرست األخرى (الواجهات) والقورصات السارة، األنباء لتحمل ألوانها تنرش وهي قزح،

العذراء. معناها باإلغريقية Parthenos «برثنوس» كلمة 4
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اإللهة وأصبحت «بوزيدون»، اإلله مناهضها عىل انترصت قد «أثينا» اإللهة أن كيف لنا
يف لسيادتها رمًزا كان الذي امللح الينبوع ملدينتها بذلك كسبت وقد «أثينا»، ملدينة الحامية
يوجد وكان التجارة. عىل السيادة زيته منحها الذي الزيتون عىل استولت قد وكانت البحر،
الذي العظيم املوكب يمثل وهو منقوش، املعبد عمد من الخارجي الصف داخل يف أفريز
والعذارى والشبان الرجال صور أن إليه للناظر ويخيل «أثينا». اإللهة رشف عىل أقيم
طريقه يف اإلنسان تقدم كلما العمد بني األمام إىل يسريون والخيل الضحية وحيوانات
اعرتاًفا لإللهة األثينيون قدمها التي الخدمة يمثل كان املعبد كل أن والواقع املعبد. خارج

لهم. الحامية وقوتها وهداياها بعظمتها

«بركليز» عهد يف االجتماعية الحياة (1-9)

ناعمة لحياة صالًحا جوٍّا الطويل حكمه مدة يف بها قام التي باإلصالحات «بركليز» خلق لقد
الحياة فيها يرى كان الوقت ذلك يف «ألثينا» الزائر إن حتى البلدان من حولها وما «أثينا»، يف
«بروس» ميناء قدمه تطأ كانت فعندما اللب، عىل ويستويل النظر يدهش ما بكل تعج
عرشمرتًا، ستة ارتفاعها يبلغ قوية بجدران «تمستوكليس» حصنها قد كان التي العظيمة
وسفن الشحن وسفن األثينية، الحربية بالسفن مزدحمة يراها مرتًا عرش خمسة وسمكها
شحنتها تفرغ والدانية القاصية الجهات كل من السفن كانت امليناء هذه ويف التجارة.
وكذلك للصناعات، مواد بمثابة وعاج ونحاس وحديد وقمح ونبيذ وصوف خشب من
من السجاجيد اإلغريق لبالد الرئييس املركز تعد كانت التي امليناء تلك عىل تتدفق كانت
قال وقد تحىص. ال التي األخرى، املواد من وغريها العرب بالد من والعطور العجم بالد
التجارة هذه ومعظم العالم.» كل محاصيل تجذب مدينتنا «إن الصدد: هذا يف «بركليز»
األثينيني، املواطنني ضمن يحسبون يكونوا ولم «أثينا»، يف يقطنون أجانب بها يقوم كان
نفسه. الوقت يف «أثينا» إىل الثروة يجلبون كانوا كما أغنياء غالبًا يصبحون كانوا أنهم غري
مرت مائتي حوايل عرضها بطريق «أثينا» إىل «بروس» ميناء من اإلنسان يصل وكان
كما البحر، عىل تسيطر «أثينا» جعل مما الحجر؛5 من جدارين بني اإلنسان فيها يسري
فإنه الغرب، جهة من املدينة إىل اإلنسان يصل كان وعندما الحرب. وقت يف تحميها كانت

برسعة. السقوط إىل تئول أخذت فقد «فالربوم»، طريق أما الطويلة الطريق وهي 5
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الصائغ إىل الحبال وصانع اإلسكاف من صنف كل من صناع بها شوارع يف يمر كان
يعملون كانوا العمال وهؤالء األحجار. وينحت العاج وينقش الذهب، يصوغ الذي املاهر
عظيم عدد يوجد كان أنه والواقع وعبيد، تالميذ يساعدهم كان ما وغالبًا أنفسهم، لحساب
جلبوا قد معظمهم كان إذ «أثينا» عن غرباء كانوا أنهم غري اإلغريق، بالد يف العبيد من
حسنة معاملة «أثينا» يف يعاملون يكونوا لم حال أية وعىل باملال، اشرتوا أو حرب أرسى

قاسية. أحوال يف يعملون كانوا حيث الفضة، مناجم يف إال
صانع عجلة إن إذ الفخار، صناعة حي يف كانوا الذين أولئك هم صناع أهم أن عىل
النبيذ جرار مثل واألنواع، األشكال كل عىل الصلصال من أواني تخرج كانت الفخار
املسوح. وصناديق العطور وزجاجات الخلط، وأواني الرشاب وأقداح والشهد والزيت
أيامنا يف تقلد وهي الشكل، أنيقة أواٍن عمل يف عبقرية ذا اإلغريقي الفخار صانع وكان
اإلغريقية، األساطري من بمناظر األواني تزيني يف مشهورون مفتنون معه يعمل وكان هذه،
للون املائلة األواني رقعة عىل األسود باللون ترسم وكانت اليومية، الحياة من مناظر أو
التي املسافات وكانت صباغة، بدون األشكال تركت الفارسية الحرب زمن ومنذ األحمر،
والرسامون الفخار صناع وكان السوداء. بالصبغة تمأل اآلنية رقعة عىل األشكال هذه بني
منهما اثنان كتبه ما ذلك مثال عليها، إمضاءاتهم يضعون كانوا وغالبًا بأعمالهم، يفخرون
إىل يميلون كانوا اإلغريق أن وجدنا إذا غرابة وال رسمني «آسون» أو صنعني «ارجينوس»
خارج إىل تصدر كانت األواني هذه أن إىل هذا اليومية، حياتهم يف األواني هذه استعمال

كبرية. بكميات اليونان بالد
من منها البيت يتألف كان الجنوبي الجزء هذا يف الواقعة «أثينا» مباني من وكثري
بيوت كانت وهذه الشارع. عىل تطل نوافذ له وليس مسطح سقف وله طابقني، أو طابق
تحفها لها سقف ال مفتوحة ردهة إىل مؤدٍّ ممر من اإلنسان فيها يدخل وكان الشعب، عامة
كانوا «أثينا» أهل ألن البساطة؛ يف غاية وأثاثها البيوت هذه وكانت والحجرات. الخارجات
يف إرساف أي يرون ال كانوا نفسه الوقت يف أنهم عىل الكماليات عىل أموالهم ينفقون ال
وكانت إنفاقه. يمكن ما كل عليها ينفقون كانوا فقد اآللهة، ومعابد العامة مبانيهم تجميل
ومالبس مالبسها وتصنع وتنسج تغزل بيتها داخل يف وقتها معظم ترصف البيت ربة
حد، أقىص إىل ضئيًال تعليمها وكان بيتها، خدم شئون تدير كانت كما بيدها، زوجها
العالم عن يشء أي لتتعلم قليلة أمامها الفرص وكانت السياسة، يف شيئًا تعرف ال فكانت
ومعها إال بيتها من قط تخرج ال وكانت بهم، االختالط أو الناس ملقابلة أو الخارجي،
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يشء يف تختلف ال كانت التي حياتهن ويبدأن دارهن، عقر يلزمن بناتها وكانت لها، تابع
يبلغون كانوا عندما يوميٍّا املدرسة إىل يرسلون فكانوا الذكور أوالدها أما أمهن، حياة عن
عرشة الرابعة حتى يتعلمون وكانوا ، مربٍّ لقب يحمل عبد يصحبهم عمرهم من السادسة
ويرضبون ويلقونه «هومر»، شعر يحفظون وكانوا والحساب، والكتابة القراءة املدرسة يف
والتمارين والرقص املصارعة مدرسة أو «الباالسرت» يف أجسامهم ويمرنون القيثارة، عىل
حتى التعليم يف يستمرون كانوا األوالد فإن األغنياء، من الوالدان كان وإذا الرياضية.
مواطن كل كمثل ذلك بعد مثلهم وكان عمرهم، من عرشة الثامنة أو عرشة السابعة يبلغوا

الجيش. يف سنتني مدة ويخدمون يدربون، أثيني
مبكًرا بالقيام مغرًما أثيني كل كان فقد بالفوائد، حافلة فكانت الزوج حياة أما
التجارة معظم يرتك وكان يومه. معظم فيه ويرصف الطلق الهواء إىل ويخرج نومه، من
التي األخشاب تجارة أو املناجم مثل ذلك غري عظيمة مهام لديه كان ولكن لألجانب،
بوصفه دوره يأخذ فكان العامة، واجباته إىل باإلضافة هذا فائدة، فيها له يكون أن يمكن
أو املجلس أعضاء من عضًوا ينتخب ال قد أنه من الرغم وعىل القضائية، املحاكم يف محكًما
ألجل بالشعب؛ الخاصة الطلق الهواء يحرضجمعية أن منه ينتظر كان فإنه عاليًا، موظًفا
الواجب، هذا تأدية يف يرتاخون كانوا الذين واملواطنون العامة. املسائل يف صوته يعطي أن
ممسكني عبيد بوساطة الجمعية إىل منها يساقون كانوا السوق يف التسكع ويفضلون
بأنهم ويظهرهم مالبسهم يلون كان الذي — أحمر لون — بالزنجفر مدهون طويل بحبل
القضائية؛ املحاكم يف للخدمة صغريًا أجًرا «بركليز» أنشأ وقد والبالدة. الكسل إىل يميلون
ولكن محكًما، فيختار بنصيبه يقوم أن عىل قادًرا مواطن كل يجعل أن أراد ألنه وذلك

واجبهم. أداء عىل للناس مقابل دفع أجل من استهزاءً رءوسهم هزوا «أثينا» شيوخ
عندما وذلك الظهر، قبل مزدحمة «أجورا» السوق كانت الفخار صناع حي وبجانب
هنا يبيعون فكانوا حوانيتهم. يف دككهم عىل محصولهم يعرضون القرى سكان كان
دكك توجد كانت وكذلك وخنازيرهم، ودجاجهم ونبيذهم وجبنهم وفاكهاتهم خرضهم
األسواق، يف رؤيتها املألوف املناظر من ذلك وغري والكتب، واألحذية للفخار منوعة
تل عليه يرشف كان ألنه املألوف؛ لحد خارق جمال ذا كان السوق هذه موضع ولكن
عمد قاعة «األجورا» وبجانب للناظرين، متعة كانت التي وتماثيله بمعابده «األكربوليس»
«األجورا» أن والواقع «طروادة»، عىل واالستيالء «ماراثون»، موقعة من بمناظر ملونة
مقدور يف كان املكان هذا يف إذ سوق. مجرد ال مدنيٍّا مقرٍّا اآلن نسميه ما تقابل كانت
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عىل التي الشائعات أو واألخبار، الحارضة السياسة أصحابهم مع يناقشوا أن األثينيني
ظهر. تمثال أحدث أو مثلت رواية آخر وكذلك األلسن،

متجددة شيقة الحياة جعل مما يسمع؛ أو يرى جديد يشء هناك كان أنه والواقع
أهم وهي البيت، يف تؤخذ املساء وجبة وكانت الحديث. يف باإلفاضة املغرمني «أثينا» ألهل
إذا الوجبة هذه يف يشرتكن أن حال أية عىل للنساء يسمح ال وكان اليوم. يف عندهم وجبة
لحضور املرسح إىل بالذهاب حال أية عىل للنساء مرصًحا يكن ولم هذا ضيوف. فيها كان
الذي الكبري «باناثنا» عيد وبخاصة األعياد، بعض يف االشرتاك أو الرتاجيدية الروايات
تختار وكانت أثينا»، «بالالس اإللهة رشف عىل سنوات أربع كل الصيف يف يعقد كان
مستطيلة قطًعا الكبري العيد هذا انعقاد قبل أشهر تسعة مدة ليغزلن أثينيات عذارى
ستة وكانت اإللهة. لهذه يقدم ثوبًا تكون أن ألجل األصفر؛ باللون مصبوغة النسيج من
الرياضية. واأللعاب القصائد وإلقاء املوسيقا يف للمباراة تخصص العيد من األوىل األيام
متقدة بشعلة الشباب فيه يتسابق كان الذي املشاعل سباق يعمل كان األخري اليوم ويف
الشاب بها يحظى املكافأة وكانت املدينة، إىل 6Prometheus «بروميتوس» مذبح نار من
بالتناوب، السباق هذا كان أخرى أعياد ويف متقدة. تزال ال وهي بالشعلة أوًال يصل الذي
عىل واملكافآت بالتتابع. الفرقة أفراد لكل آلخر شاب من تسلم كانت الشعلة أن وذلك
األثينيني. عن املقدس الزيتون شجر من جميًال زيتًا تحتوي كبرية جراًرا كانت األلعاب
كانت اآلخر وعىل جانبيها، أحد عىل اآللهة صور باليد عليها مرسوًما كان األواني وهذه
هذا أيام من يوم آخر ويف الجائزة. كسبت أجلها من التي الحادثة صور تصور غالبًا
الزعفراني والثوب أسطوانات، عىل تسري بسفينة أوًال يفتتح عظيم، موكب يقام كان العيد
وثريان قربان سالالت يحملن عذارى ذلك يتبع ثم رشاع، كأنه ساريتها عىل منشور اللون
أو الخيل، ظهور يمتطون وشبان الزيتون، أغصان يحملون وشيوخ للتضحية، بيضاء
أفريز يف منقوًشا كان املوكب من األخري الجزء وهذا — والعربات الجياد بجوار يقفون
البوابات داخل يف «لألكروبول» الحاد املنحدر صاعًدا املوكب وكان — «الربثنون» معبد
لإللهة مقدًسا الخشب من قديًما تمثاًال يضم كان معبد إىل «بالربثنون» ومارٍّا العظيمة
سباق العد نهاية وكانت هذا اللون. الزعفراني الثوب يوضع كان وعليه أثينا»، «بالالس

تفاصيله. عن شيئًا نعرف ال قوارب

اإلنسان. بني الستعمال األرض إىل ناًرا أحرض ألنه «أثينا»؛ يف يقدس كان إله وهو 6
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األوملبية واأللعاب الرياضية األلعاب (أ)

رشف عىل بها يحتفل كانت التي الخاصة األعياد إىل باإلضافة أخرى أعياد تقام كانت
بالد لكل أي: «البانهيالنية» األعياد تدعى كانت األعياد وهذه الواحدة، املدينة إلهة أو إله
من إغريق يحرضها وكان كله. اإلغريقي العالم عىل يطلق كان الذي االسم وهو «هليوس»
فيما عنه تحدثنا وقد «دلفي»، يف األعياد هذه من بواحد يحتفل وكان اإلغريق. دنيا كل
«أوملبيا» يف يقام وكان قاطبة، العامة األعياد هذه أشهر اآلن بالوصف وسنتناول سبق،
«زيوس» اإلله رشف عىل «بلوبونيز» جزيرة لشبه الغربي الساحل عىل الواقعة «أليس» يف
التي واملباريات األلعاب بسبب العالم؛ كل يف شهرة صاحب وكان اإلغريق، آلهة أعظم

العيد. هذا يف تحدث كانت
شاب كل تربية من جزءًا تؤلف كانت الرياضية األلعاب أن أوًال نفهم أن بد وال
للرياضة مالعب فيها بنيت املدن نمت كلما وكانت اإلغريقي، الرجل حياة من بل إغريقي،
بعمد محاطة كبرية مالعب كانت بل عندنا، الحال هي كما مسقوفة هذه تكن ولم البدنية،

للتربيد. أشجار وخميلة ماء مجرى بجوار وتقع
لدنه، أطرافه لتصري بالزيت جسمه يدلك ثم مالبسه، يخلع الريايض الرجل وكان
جسمه ليحفظ البدرة أو بالرتاب جسمه يرش املصارعة مثل التمارين بعض يف وكان
بوساطة بالكحت بعد فيما جسمه من يزاالن كانا الرتاب وهذا الزيت وهذا ا. وجافٍّ بارًدا
أو بالحربة والرماية والنط واملصارعة الجري عىل تحتوي التمارين وكانت صغرية. آلة
أخرى ألعاب هناك وكانت — املعدن أو الحجر من مستدير قرصمسطح وهو القرص—
فيها نشاهد أواٍن عىل صور ولدينا اآلن. الهوكي لعبة تشبه كانت وهذه الكرة، لعب مثل
ينفخ رجًال نشاهد وكذلك قضيب منهم واحد كل وبيد الالعبني، بجوار واقفني املدربني
فحسب، والرسعة بالقوة ال جميلة إيقاعية بطريقة ليتحرك التلميذ؛ ليساعد مزمار يف
يدلك ثم «دش»، تحت يقف أو بارد ماء يف الالعب ينغمس كان التمرينات انتهاء وبعد
أمة اإلغريق أصبحت التدريب هذا وبكل خاصة، بآلة جلده ويحك بالزيت أخرى مرة
هذه يف املشهورين للمثالني مغرية موضوعات الرشيقة القوية أجسامهم وكانت رياضية.
ليدعوا «هيالس»؛ مدن من مدينة كل إىل أعوام أربعة كل يأتون الرسل وكان األيام.
يف هناك يعقد كان الذي بالعيد ليحتفلوا «أوملبيا»؛ إىل ليأتوا اإلغريق من األحرار املواطنني
أكانت سواء العظيم، الرتحاب بنفس مكان كل يف يستقبلون هؤالء وكان الصيف. أواخر
ولم األسود. البحر سواحل أو مرص أو إيطاليا يف بعيدة أم نفسها اإلغريق بالد يف املدينة
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رجال ينتخب كان بل «أوملبيا»، إىل للرحيل يستعدون الذين هم وحدهم الرياضيون يكن
كان ألنه وذلك «أوملبيا»؛ يف تقام كانت التي األحفال كل يف مدينتهم يمثلون وفود بمثابة
مدة عملهم ويرتكون كهذا، بعيد مكان إىل يذهبوا أن املواطنني كل عىل املستحيل من

كهذه. طويلة
األيام خمسة تكون وبذلك مقدسة.7 هدنة «زيوس» اإلله باسم يعلنون الرسل وكان
أو الحرب من مأمن يف اإلغريقي العالم أنحاء كل من وبحًرا برٍّا والرحالت بالعيد الخاصة

الخطر.
أكثر «أوملبيا» إىل املؤدية والربية البحرية الطرق ازدحمت االحتفال يوم اقرتب وكلما
بالتالل محوط صغري سهل وهو العيد، مكان إىل سبيلهم يف كانوا الذين باإلغريق فأكثر
أكثر؛ أو شهر بمدة املكان هذا إىل سبقوا قد املتنافسني كل وكان جاٍر. نهر ويرويه
يف يقيمون واملمثلون هؤالء وكان األلعاب، قواعد حسب عىل املسابقة مكان يف ليتمرنوا
يكن ولم العراء. أخصاصيف يف أو خيام يف ينامون كانوا بعضالزوار ولكن خاصة، أحياء
باآللهة الخاصة واملوائد املعابد تشمل كانت التي املقدسة البقعة يف ينام أن ألحد يسمح
تمثال يجلس كان املعبد هذا ففي نفسه. «زيوس» معبد وهو مكان أقدس ذلك يف بما
بالذهب ومزين واألبنوس، العاج من منحوت عرش عىل والعاج الذهب من املصنوع اإلله
وهذا اليرسى. يده يف وصولجان اليمنى يده يف «النرص» صورة ومعه الكريمة، واألحجار
ال الصيت ذائع التمثال وكان «فدياس»، املثال يد أخرجتها فنية قطعة أعظم كان التمثال
يوحي بما الناس أذهان مأل قد وجماله جالله ألن بل قدًما؛ أربعني يبلغ كان الذي لحجمه

واحرتام. هيبة من
الهام املركز يُعد عليها مقاًما كان التي املقدسة األرض إىل باإلضافة املعبد وهذا
األيمان يعقدون والرياضيون واملدربون القضاة فكان االحتفال. هذا يف الديني للجزء
األول، اليوم يف بالضبط املعبد خارج موضوًعا كان الذي العظيم «زيوس» مذبح عند
يسري عظيم موكب الثالث اليوم يف يقام وكان مسابقاتهم. يف معتدلني يكونوا أن عىل
هدايا حاملني املدن من وممثلون وكهنة، أرجوانية، مالبس مرتدين األلعاب قضاة فيه
وأصحابهم. والرياضيون بعرباتهم خيالة هؤالء ويقفو والفضية. الذهبية األواني من
أغصان املقدسة اإلله شجرة من يهرص وكان مقدسة، ضحية يقدمون كانوا هؤالء وكل

العرب. عند الحرم األشهر ذلك ومثل يقف، أن بد ال قتال أو حرب كل أن يعني وهذا 7
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كان الخامس اليوم ويف األلعاب، يف لالنتصار مكافآت تعطى كانت التي لألكاليل زيتون
األكاليل. بهذه متوجون وهم «زيوس»، لإلله ضحية يقدمون املنترصون

استطاعتهم يف كان إذ الزوار، تهم كثرية أشياء هناك كانت األحفال لهذه وخالًفا
وعىل والتماثيل، املعابد عىل متفرجني البقعة لهذه املقدسة األشجار وسط يف يجولوا أن
املؤرخون وكان والشعراء، الفالسفة يسمعوا أن يمكنهم وكان لإلله، أحرضت التي الهدايا
أو تلك أو املدينة لهذه جديدة قوانني يعلنون وهم الرسل إىل ويصغون مؤلفاتهم، يقرءون
عليه جبلوا ملا اإلغريق عند هامة كانت األشياء هذه وكل منها، اثنتني بني أبرمت معاهدة
يف تعقد كانت التي كاأللعاب لعواطفهم، مثرية تكن لم هذه أن غري االستطالع، حب من

العيد. هذا أيام من والرابعة والثالثة الثانية األيام
يكتفني كن فإنهن األلعاب، هذه بحضور لهن يسمح ال املتزوجات النساء كانت وملا
العيد وهذا «هريا»، اإللهة رشف عىل به يحتفل كان الذي النسوة عيد يف الخاصة بألعابهن
أن والظاهر العظيمة، األلعاب عيد عن مختلفة أعوام يف ولكن «أوملبيا»، يف يعقد كان
قرن ما إذا بسيط عيد وهو منه بالقرب يسكن كن الالئي هن يحرضنه كن الالئي النسوة

الرجال. بعيد

األلعاب

لدى شديدة وضجة انفعاالت، يسبب كان الذي العربات سباق هو سباق أول وكان
الشوط لقطع املضمار حول تلف وهي األرض تنهب العربات كانت عندما املتفرجني
إىل هذا املرسحة، غري الخيل سباق ذلك يتبع وكان أميال. تسعة طوله يبلغ كان الذي
والرماية والنط الجري من تتألف كانت التي وهي للرياضيني، املضمار يف التجارب عمل
كانت الثالث اليوم ويف للمكافأة، عام وجه عىل محكمون هناك وكان والحربة. بالقرص
كان الرابع اليوم ويف واملالكمة. واملصارعة األقدام عىل الجري عىل وتحتوي األوالد ألعاب
أن ويمكن أميال. ثالثة إىل ياردة مائتي بني الطول يختلفيف كان الذي الرجال جري سباق
الفاصل، الخط يدوسون املتسابقون كان حيث الحجر، يف التي العالمات اآلن حتى تشاهد
لدى عظيمة بدرجة محببة وكانت ا، جدٍّ القوية واملالكمة املصارعة، بعض ذلك بعد ويأتي
وليمة وبإقامة باالبتهاج ينتهي يوم آخر وكان السالح. مباراة تأتي وأخريًا املتفرجني،

لها. يدعون الفائرون كان عامة
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الشاعر قول حسب عىل املهزومون وكان مدنهم، إىل الكل يعود لذلك التايل اليوم ويف
يستقبلون كانوا الفائزين ولكن حظهم، بسوء مصابني خلسة أوطانهم إىل يصلون «بندر»
أناشيد وكانت «هالس»، كل من مرأى عىل ملدينتهم الرشف معهم حملوا قد ألنهم بالفرح؛
تنشدها وكانت العرص، شعراء من وغريه «بندر» الشاعر بقلم رشفهم عىل تكتب النرص
األرجواني، الثوب يرتدي الفائز البطل كان ما خالل وذلك واألوالد، الرجال من الجماعات
أغصان من املصنوع نرصه إكليل له ليقدم للمدينة؛ الرئييس اإلله معبد إىل عربة يف ويسري
رشف مكانه يحتل أن يف الحق له كان كما مكافأة يمنح «أثينا» يف الفائز وكان الزيتون.
حاجة يف كان إذا «بريتانيوم» املدينة قاعة يف ثمن بدون وجبات ويتناول العامة، األعياد يف
متتاليات، دورات ثالث يف املباريات يف ألعاب ثالثة يف انترص قد الفائز كان إذا أما إليها.

نفسها. «أوملبيا» يف تمثاله له يقام كان فإنه
كانوا عندما إنهم حتى اإلغريق، أعني يف األهمية يف غاية كان العيد هذا أن والواقع
وهو ٧٧٦ق.م سنة أول من يحسبونها كانوا لهم وقعت حادثة أية يؤرخوا أن يريدون
املسيح عرص بتاريخ املسيحيون يؤرخ كما أي: — األوملبي للعيد انعقاد أول تاريخ
تزال وال كانت، العيد هذا يف تقام التي واأللعاب — ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا بهجرة واملسلمون
املختلفة العالم ممالك يف تعقد التي العاملية، الدورات عىل عرصنا يف أطلقنا حتى شهرية

األوملبية. األلعاب اسم الحديثة

اإلغريقية الدراما ظهور أول (ب)

دلت فقد العالم، يف نوعها من األوىل تكن لم اإلغريقية الدراما أن عىل األحوال شواهد تدل
بآالف املضمار هذا يف سبقتها قد املرصية الدراما أن عىل الحديثة والكشوف البحوث
كانت املرصية الدراما أن وكما املكان.8 هذا غري يف املوضوع هذا رشحت وقد السنني،
«ديونيسيس». باإلله خاصة كذلك كانت اإلغريقية الدراما فإن «أوزير»، باإلله خاصة
أن يعتقد املؤرخني بعض أن لدرجة واحًدا كان منهما دور كل أن عىل املوازنة وتدل
كلمتي معنى نفرس أن هنا سنحاول حال أية وعىل «أوزير»، من مشتق «ديونيسيس»
كما بل اآلن، نحن نفهمها كما ال مضحكة)، تمثيلية =) و«كومدي» مأساة) =) «تراجدي»
مجدها. عز يف «أثينا» مرسح يف وبخاصة مسارحهم، يف األمر بادئ يف اإلغريق يفهمها كان

ص٦٤. إىل ص١ الثاني الجزء القديم املرصي األدب كتاب راجع 8
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إله «ديونيسيس» لإلله عظيم عيد يعقد كان سنة كل من مارس شهر نهاية ففي
يهرع الثالثة العيد أيام من يوم كل يف فكان الدرامات. نمت رشفه عىل الذي وهو الخمر،
مقاعد عىل يحتوي تقريبًا مستدير مكشوف فسيح مكان إىل الفجر مطلع عند الناس
وكانت «ديونيسيس»، مرسح كان وهذا «األكروبوليس»، تل جانب يف نقرت مدرجة،
يحرض أن إنسان لكل الخري من وكان وخشنة. وضيقة مقسمة وغري ظهر غري من مقاعده
ألن مظلة؛ معه يحرض أن عليه محرًما كان ولكن كامًال، يوًما يكفيه وطعاًما وسادة معه
خمسة حوايل عددهم يبلغ الذين املتفرجون وكان خلفه. الذي الصف يضايق كان ذلك
يف يلبسون القوم كان إذ بهًجا، منظًرا فكان فشيئًا، شيئًا املكان عىل يفدون عرشألفنسمة
البيضاء املالبس كذلك يلبسون كانوا كما زاهية، ألوانها مختلفة مالبس املناسبة هذه مثل
التي وهي األول، الصف يف التي املقاعد كانت يقرتب التمثيل وقت كان وعندما املعتادة.
والقواد والكهنة باملوظفني تمأل تكرمهم، أن املدينة أرادت الذين لألفراد محجوزة كانت
الحكومات من والسفراء مدينتهم، أجل من الرشف ميدان يف آباؤهم سقط الذين واألطفال
يوجد وكان «ديونيسيس»، اإلله كاهن فيه يرتبع فكان األول، الرشف مكان أما األجنبية،
ويف «مرقص»، أي: أوركسرتا يدعى مستدير مسطح مكان املقاعد من األول الصف أسفل
كان ظهر له منخفض طوار املحتمل من كان ذلك وخلف «ديونسيس» اإلله مذبح وسطه
غري امللكية، األرس تتناول غالبًا كانت التمثيلية الروايات ألن وذلك قرص؛ واجهة عادة يمثل
منظًرا أو معبد، واجهة يمثل أن يريد كان إذا املنظر هذا بمثل مرتبًطا يكن لم الشاعر أن
يف املكافأة سيمنحون الذين املحكمون كان الوقت هذا ويف ستارة. هناك يكن ولم طبعيٍّا
تمثيل. أحسن ومثلت كتبت تمثيلية رواية ألحسن مباراة كان العيد ألن وذلك مقاعدهم؛
كل ألن وذلك أيًضا؛ طويًال اليوم هذا وكان يوم، لتمثيل واحد شعراء ثالثة ينتخب كان وقد
يف ا تامٍّ ارتباًطا ببعض مرتبًطا بعضها يكون ما وغالبًا — مآٍس ثالث كتب قد كان شاعر
بعدها يأتي وكان — واحدة لتمثيلية طويلة فصول ثالثة كأنها األغلب يف وتكون الغرض،
وكان املآيس. تلك مشاهدتهم بعد للنظارة تفريح بمثابة تكون مضحكة رواية مبارشة
فطس، أنوف لها طروبة مخلوقات وهي «بجن»، صور يف يمثل التمثيليات هذه جوق

«ديونيسيس». اإلله بعبادة متصلني وكانوا وذيول، وحوافر مدببة وآذان
–٥٢٥) «إيسكبلس» وهم ثالثة اليونان عند — تراجدي — املأساة كتاب وأكرب
(٤٩١–٤٠٤ق.م) «سوفوكليس» ثم «ماراثون». موقعة حرب يف اشرتك وقد ٤٥٦ق.م)
(٤٨٠–٤٠٦ق.م) «يوربيديز» وأخريًا بعد، فيما «أثينا» حروب إحدى يف قائًدا كان وقد

542



والفرس اإلغريق بني وقعت التي الحروب

فطنا خشنًا «إيسكيلس» فكان بينا، اختالًفا املشارب مختلفي كانوا الثالثة الشعراء وهؤالء
جدية بصورة كتبت قد كانت ولكنها الجمال، يف غاية مآسيه كانت ا حقٍّ عظيًما. كان ولكنه
«سوفوكليس»؛ جانب يف لإلجازة وصوتوا يملونها، الناس أخذ سنني بضع بعد إنها حتى
أناس كأنهم ظهروا بل ورسمية، جدية صوًرا يلبسوا لم تمثيلياته أشخاص ألن وذلك
أما نفًسا. أهدأ كان كما منه تهذيبًا أكثر كان «سوفوكليس» أن نجد ثم ومن حقيقيون،
يكتب الذي الشعب يفهم كان يظهر ما عىل فإنه ،Euripides «يوريبيديز» وهو ثالثهم
السامعني تستهوي رواياته كانت ولذلك الطبيعة يحب وكان «سوفوكليس»، من أكثر له

كثرية. إنسانية بموضوعات مليئة كانت ألنها عواطفهم؛ وتحرك برسعة
وكانت العاملي. األدب به يفخر بعضما كتبوا قد الثالثة الشعراء هؤالء أن يف نزاع وال
أي: املبكر القديم التاريخ من وأحيانًا عادة، األساطري من مأخوذة قصصهم موضوعات
ذلك ساعد وقد ونتائجها. «طروادة» حروب موضوعات من أو واألبطال، قصصاآللهة من
وخرافاتهم القومي تاريخهم صميم من كانت ألنها التمثيلية؛ فهم عىل املتفرجني كثريًا

الشعبية.
رواية ولتكن «سوفوكليس»، تمثيليات إلحدى ملخًصا هنا القارئ أمام وسنضع
إحدى «طيبة»، قصة من موضوعها أخذ شهرية تمثيلية وهي ،Antigone «أنتيجون»
كانت فرتة عليها أتى قد البالد هذه تاريخ يف عظيم شأن لها كان التي اإلغريق بلدان
«طيبة» يف املالك البيت من وكلهم التمثيلية، أشخاص وأهم اإلغريق. بالد يف دولة أقوى
ثم ماتا قد كانا اللذين و«بولينيسس»، «أوتوكليز» أختا وهما و«اسمني» «أنتيجون» هم
«أنتيجون». خطيب «هامون» املسمى ابنه وكان «طيبة»، ملك وقتئذ وكان عمهما كرون
«طيبة». قرص واجهة هو واملنظر مسنٍّا، طبيبًا عرش خمسة من مؤلفة جوقة وتوجد
من منظر أي يف فيها يتكلمون أدوار لهم ممثلني ثالثة من أكثر املرسح عىل يكن ولم
كالجنود يتكلمون ال كثريون ممثلون املرسح عىل يوجد كان ولكن إغريقية، تمثيلية أية
اختريا برجلني ومثلتا و«اسمني»، «أنتيجون» من كل دخلت وقد وغريهم، البالط ورجال
يمثلها التي الشخصية نوع ليظهرا قناعني يلبسان وكانا وصوتيهما، وجمالهما لقوتهما
األختان وكانت طولهما، يف لتزيد ا جدٍّ سميكة بنعال أحذية يلبسان كانا كما منهما، كل
نقض قد «أوتوكليز» كان التمثيلية بداية وقبل أخويهما. ملوت الحداد مالبس ترتديان
بلدة من بجيش وقتئذ جاء الذي «بولينيسس»، مع بالتناوب «طيبة» يحكم أن يف عهده
منهما الواحد األخوان وقتل الجيش هذا هزم وقد «طيبة». مدينته ليحارب «أرجوس»؛
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عىل حرم منشوًرا وأصدر امللك، عرش «كرون» عمهما اعتىل ذلك وعىل مبارزة. يف اآلخر
قد كان أنه بسبب ذلك؛ خالف من لكل املوت عقوبة وحدد «بولينيسس»، دفن فرد كل
أقاربه». دماء ويسفك اآللهة أجداده ومحاريب وطنه أرض بالنار يحرق «أن ألجل أتى

ويف جسده. يدفن حتى مكان لها يستقر ال املتوىف روح أن يعتقدون اإلغريق وكان
«بولينيسس»، جثة دفن عىل عازمة أنها «اسمني» أختها «أنتيجون» تخرب االفتتاحي املنظر
عبثًا «اسمني» حاولت وقد الدفن. مقام يقوم كان ذلك ألن الرماد؛ عليها تذر األقل عىل أو
من املؤلفة الجوقة بعدهما ويدخل املرسح، ذلك بعد األختان ترتك عزمها. عن رصفها
وقعت التي الواقعة عن ويغنون ينشدون وهنا «طيبة»، رجال من مسنٍّا عرش خمسة
يف مظهرين مقدسة رقصة يف يتحركون أو يقفون غنائهم أثناء ويف املدينة. جدران عند
كانوا كما «بولينيسس»، ارتكبه الذي للعمل واستبشاعهم رجفتهم، وأوضاعهم حركاتهم
وخوف فرح مقاطيع يغنون كانوا وكذلك — «طيبة» لنجاة واغتباطهم فرحهم يظهرون
بسهولة فيعرف القرص، من «كرون» يخرج ثم — التمثيلية خالل فرتات عىل وتحذير
ليخربه حارس يدخل حتى زمن طويل يمِض ولم وحاشيته، الفاخرة امللكية بمالبسه
يدخل أغنية املجموعة تغني أن وبعد «بولينيسس»، جثة عىل الرتاب ذر قد ما فرًدا أن
جثمان عىل القربان تصب وهي بها أمسك التي «أنتيجون» ومعه أخرى، مرة الحارس
فهو لوجه. وجًها و«أنتيجون» «كرون» ذلك بعد يرتك امللك. أمر من الرغم عىل أخيها
الكيفية، بهذه القانون خرق يقف أن دولته نحو واجبه ألن منشوره؛ يف جاء بما يتمسك
وهي أخيها، نحو بواجبها قامت قد كانت ألنها الصالح؛ بعملها تفخر جانبها من ولكنها

موتها: يعني ذلك أن تماًما عاملة

رجل مرسوم أن أعتقد ال
السماء قوانني يعلو حتى القوة له
تعيش ألنها وثابتة تكتب لم التي

أبديٍّا. األزمان كل يف بل أمس وال اآلن ال

كل شخصني بني معركة تكن لم هذه أن والواقع عزمه، عن منهما كل يتحول لم وهكذا
لقوانني عظيمني واجبني بني تصادًما كان هذا إن بل عليه، عزم ما عىل مصمم منهما
محروستني، القرص إىل اقتيدتا قد و«اسمني» «أنتيجون» وكانت اآللهة. وقوانني اإلنسان
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بذلك. «أنتيجون» رضا عدم من الرغم عىل مصريها أختها تشاطر أن نريد «اسمني» وكانت
وعىل مسورة. حجرة يف املوت إىل سبقت فقد «أنتيجون» أما «اسمني»، سبيل أخىل وقد
توبيخه ثم «هامون»، وترضعات امللك لنصح بها فاهت التي املجموعة كلمات من الرغم
لتحذيرات «كرون» خضع األمر نهاية يف ولكن قراره. عن يتزحزح لم فإنه للملك املر
اآللهة من فظيع عقاب بهما سيحل ومدينته أنه منه سمع أن بعد أعمى عجوز كاهن
«بولينيسس»، جثمان «كرون» دفن ذلك وعىل الدفن. شعائر رفضه أجل من غضبوا الذين
بيدها نفسها قتلت أنها وجد إذ متأخًرا، أتى ولكنه املوت من «أنتيجون» ليخلص وذهب
سعادته، كل عنه وذهبت يأس يف «كرون» بقي وقد جثتها. فوق انتحر قد «هامون» وأن
مغزى عن درًسا لنا تقدم املجموعة أنشدتها التي األخرية والكلمات نعيمه. أيام وولت

التمثيلية:

السعادة من نصيب أهم إن
لآللهة ومحرتًما عاقًال تكون أن هو

شديدة برضبات تعاقب العظيمة الكربياء وكلمات
الشيخوخة. سن يف عقالء يكونوا أن الناس تعلم وهذه

الهزلية التمثيلية

الثالثة املؤلفني عاشبعد الذي «أريستوفانيس» الشاعر الهزلية للروايات مؤلف أعظم كان
سخريته كانت وقد مواطنيه، من يسخر بأن مغرًما كان وقد ذكرهم. سبق الذين للمآيس
كان ولكنه بها، التمتع عن يستغنوا لم أنفسهم األثينيني أن لدرجة بالنكتة ومليئة الذعة
نظام يف يراها التي باألخطاء يندد فكان معينة، إصالحات الهزليات هذه وراء من يقصد

الحكم. نظام يف الهامة األمور من ذلك وغري الديموقراطية
التمثيلية هذه يف واملجموعة — «العصافري» سماها التي هزلياته إحدى يف أنه فنجد
الهواء يف خيالية بلد بناء هو الرواية وموضوع — عصافري صور يف بمالبس تظهر كانت
فهربا مدينتهم يف القضايا كثرة من مالَّ قد كانا األثينيني من اثنني أن وذلك العلوي،
عظيمة تسلية كانت وتلك السحاب، يف مدينة لهما لتبني وأغرياها الطيور، إىل الناس من
والسماع املحكمة، إىل الذهاب إال تسلية يظهر ما عىل لديهم يوجد ال كان ألنه لألثينيني؛
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أحد قال عندما قلوبهم بملء ضحكوا قد املتفرجني أن بد وال واملحاكمات، القضايا إىل
الرواية: شخصيات

شهر مدة تجلس الجنادب ألن
األثينيني ولكن األغصان، عىل تزقزق

السنة طوال ويتناقشون يزقزقون يجلسون
والقانون. البيان من نقاط عىل جاثمني

الجزء يف الضفادع أغنية بسبب كذلك سميت — «الضفادع» تسمى أخرى تمثيلية ويف
ميزان نصب ألنه وذلك و«يوريبيديز»؛ «إيسكيلس» بني فيها قرن — التمثيلية من األول
شعر من فذة وأبيات إيسكيلس شعر من وزن ذات أبيات كفتيه يف وضع املرسح عىل
مقابل كفة يف كالمه من سطران يوضع أن طالبًا «إيسكيلس» تقدم وقد «يوريبيديز»،
صالح يف القايض حكم وقد األخرى. الكفة يف أرسته وجميع مؤلفاته وكل «يوريبيديز»،
النصح للدولة ليقدم تماًما تؤهله الصائب ورأيه الرتيبة كلماته ألن وذلك «إيسكيلس»؛
التمثيليات هذه لوصف أو للتحدث هنا املجال وليس منها. تنئ كانت التي متاعبها يف
والعبث الصائب النقد والخشونة، الجمال من خليط من عليه تنطوي كانت وما الهزلية،
العظيمة. األعياد يوميٍّا بها فيختم العرص، أوقات يف تمثل كانت أنها املحتمل ومن الحسن.
استحالت فقد الهزلية، الرواية وجه تغري «بركليز» عهد تال الذي القرن خالل ويف
اليومية. الحياة صميم من قصص إىل السيايس والشطط والرقة، النعومة إىل الخشونة

كانت الذي «مناندر» هو تسمى كانت كما الحديثة، الهزلية للروايات كتاب وأعظم
أثروا بدورهم الذين وهم بعد، فيما الرومان من الهزليني للكتاب نموذًجا الهزلية رواياته

الحديثة. الهزلية الروايات كتاب عىل

املؤرخون (ج)

«هردوت» وهما عظيمان، مؤرخان «بركليز» عهد يعيشيف كان أنه هنا نذكر أن يفوتنا وال
فقد الفرس، حروب عن نعرفه ما معظم يف «هردوت» إىل الفضل ويرجع و«ثوسيديدس»،
القليل اليشء إال يعرفون فيها املتمدينون يكن ولم صغريًا العرصمكانًا ذلك يف الدنيا كانت
فكان عهده، يف معروفة كانت التي األنحاء كل يف «هردوت» جال وقد أحوالها. وعن عنها
ما دون ذلك وبعد للناس، الكثرية األسئلة يضع كان كما وأذنيه، عينيه يفتح حل أينما
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«أكزركزيس» مرور وصف عندما فمثًال قصصية، تحفة كانت وكتابته سمع، وما رأى
أن متأكًدا وكان شيًقا، وصًفا القوم لنا ويصف يقف تجده «هلسبونت» مضيق عىل
إال اإلنسان يسع ال حتى ذاتها يف حسنة قصة ولدينا إليه. السماع يحبون كانوا قراءه
ضمن كان إنه ويقال: األوملبية، املباريات يف ألفه الذي تاريخه قرأ أنه وهي تصديقها،
عندما وأنه «ثوسيديدس»، يدعى عمره من عرشة الخامسة يف صبي عليه استمع من
كذلك «وأنا نفسه: يف وقال بالدموع، عيناه اغرورقت املتكررة االستحسان صيحات سمع
يجعل لم ولكنه «هردوت»، شهرة يف مؤرًخا «ثوسيديدس» أصبح وقد مؤرًخا.» سأكون
أنه غري «هردوت»، قراءة عند كبرية لذة هو وجد كما قصة، يقص كأنه يشعرون قارئيه
يرسدها، التي للحوادث دعت التي األسباب رأيه بثاقب يرى معتدًال، كتابته يف واضًحا كان
يف ساعني مراًرا مؤلفاته قرءوا الكتاب من كثريًا إن حتى واهتمام تام بوضوح ويذكرها
التي «البلوبونيز» حروب تدوين يف الفضل يرجع وإليه كتب. كما يكتبوا أن يتعلموا أن

فيها. هو واشرتك و«أسربتا» «أثينا» بني دارت
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احلروب أو و«أسربتا» بني«أثينا» النضال
٤٣١–٤٢١ق.م البلوبونيزية

«أسربتا» كانت وروعة جمال يف وتقوى وتزدهر تنمو «أثينا» فيه كانت الذي الوقت يف
وال فخمة مباٍن لها يكن فلم ساذجة، خشنة عيشه من قديًما عليه كانت ما عىل تزال ال
إمرباطورية إىل تطور قد «ديلوس» حلف أن عن فضًال هذا نقوشفاخرة، وال هائلة تماثيل
أن اآلن رأت وقد «أسربتا». أهل نفوس يف والغرية الحقد شعور أهاج قد هذا كل أثينية،
التي اإلغريق بالد وأن خطر، يف تجارتها وأن مهددة، أصبحت اليونان بالد يف مكانتها
تجمع فأخذت األثينيني. قبضة يف مستعبدة أصبحت قد حرة سبق فيما نظرها يف كانت
وغريتها أفكارها تشاطرها كانت اإلغريق، أرض دويالت من حلفاء فشيئًا شيئًا حولها
أمر حدث وفعًال كارثة. أية حلت إذا مساعدة دون ترتكها أال لها وتعهدت «أثينا»، من
قد «أبريوس» ساحل عن بعيدة جزيرة وهي «كورسريا»، أن وذلك ٤٣٣ق.م، عام خطري

لتساعدها. «أثينا» إىل فالتجأت «كورنث» وهي لها، التابعة املدينة مع تشاجرت
الحقد، مواد من كمية يف النار أشعلت التي الرشارة هو «كورسريا» حادث كان وقد
لجزيرة نجدة أرسلت فعندما مضت، عدة سنني بعضمنذ فوق بعضها ترتاكم كانت التي
أنشبت طويل جدال وبعد مساعدتها، تطلب «أسربتا» إىل «كورنت» لجأت «كورسريا»
هذا تقريبًا، البلوبونيز بالد كل «أسربتا» جانب يف كان الفريقني. بني أظفارها الحرب
«بالتيا» عدا «بوشيا» وكل «أثينا» برزخ عىل الواقعة و«مجارا» «كورنث» إىل باإلضافة
يمكن كان إنه حتى حد، أقىص إىل متمرن مدرب قوي بجيش تحتفظ وكانت .Plataea
إىل هذا قليلون، حلفاء «أثينا» جانب يف وكان جبارة. موقعة كسب يف تقريبًا عليه االعتماد
ذلك إىل يضاف إمرباطوريتها؛ تكون التي األحالف تقدمها كانت التي اإلجبارية الخدمة
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كل وفوق جيشها، يف تجنيدهم يمكن الرجال من كبري وعدد للحرب، ادخرت كثرية أموال
ال فن املالحة إن «بركليز»: قال وكما ماهرون. بحارة يديره قوي أسطول لها كان ذلك
هذا يمارسون األثينيون كان وقد الهواية، مثل العادية غري األوقات يف استعماله يمكن
فن يف بهم لتلحق طويًال؛ زمنًا تنفق أن من «ألسربتا» بد ال وكان سنة، خمسني مدة الفن

املالحة.
املؤرخ للتاريخ وضعها قد الحرب هذه قصة أن هنا إليه اإلشارة تطيب ومما
كلها، الحرب هذه مدة طوال عاش وقد العالم مؤرخي أكرب من يعد الذي «ثوسيديدس»،
يكون ويكاد ٤١١ق.م عام حتى وقعت التي الحوادث لكل يقًظا مؤلًفا ثم قائًدا أوًال وكان

هنا. إليه اإلشارة سبقت وقد الحروب هذه عن لدينا الوحيد املصدر هو

أتيكا غزو (1)

«أتيكا». نحو «أسربتا» قوات سارت نضج قد القمح كان عندما مايو شهر نهاية يف
أوالدهم معهم حاملني لحمايتها، «بركليز» من بنصيحة «أثينا» إىل الريف أهل أتى وعندئذ
املجاورة، الجزر إىل فأرسلوها وحيواناتهم أغنامهم أما الشخصية؛ وأمتعتهم وأزواجهم
فلما دائًما، األرياف يف يسكنون كانوا ألنهم الناس؛ هؤالء معظم عىل الحزن استوىل وقد
مجهولة مواطن إىل لهم ملًكا دائًما كانت التي ومحاريبهم ومزارعهم أوطانهم فارقوا
القليل إال منهم يجد ولم إليهم. املحببة األوطان هذه فرقة بمرارة شعروا املدينة يف لهم
املدينة، من الخالية املساحات يف ليسكنوا ذهبوا قد سائرهم فإن ولذلك إليه؛ يأوي مأوى
املدينة. جدران يف التي األبراج ويف — «األكروبوليس» غري — واملحاريب املعابد يف أو
«بريوس». وميناء الطويل الجدار بني الواقعة املساحة يف أكواخ لهم أقيمت بعد وفيما
يف مدمرين «أثينا»، من أميال سبعة مسافة عىل صار حتى «أسربتا» جيش زحف وقد
منهم الشباب وبخاصة املدينة، يف الذين الناس معظم فكر وقد واملزارع. الغالل طريقهم
وقد بحدة، وتناقشوا عصابات فعًال تجمعوا وقد الحال. يف العبث هذا لوقف يخرجوا أن
أنه والواقع العدو، ملقابلة رأسهم عىل يرس لم ألنه «بركليز»؛ عىل املدينة يف الغضب انفجر
من مؤلًفا أسطوًال أرسل ولكنه برية، معركة يف االشتباك إىل يقودهم أن حكمة عن رفض
نضب وملا «البلوبونيز». جزيرة شبه عىل الواقعة املدن عىل وتستويل لتنهب سفينة؛ مائة
لهم املضادة الهجمات وكذلك غاراتهم ولكن وطنهم، إىل عادوا األسربتي الجيش طعام
الحرب. من الفرتة هذه يف تقريبًا سنة كل تحدث كانت األثينيني يد عىل الساحل حول
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ميدان يف سقطوا الذين أولئك أجل من «أثينا» يف عام مأتم أقيم السنة نهاية ويف
تابوت يوجد كانت كما عربات. عرش من مؤلف موكب يف تحمل عظامهم فكانت الرشف،
لهم يعثر ولم فقدوا، الذين املجهولني الجنود أولئك رشف عىل جنازي بكفن مغطى خاٍل
بألفاظ فيها تحدث «بركليز» ألقاها رثاء خطبة تبعته املوكب وهذا لهم. مميز أثر عىل
اإلغريقي العالم كل ألن وذلك هالس»؛ «مدرسة تعد كانت التي املدينة بها ممتدًحا متوهجة
والحكمة. للجمال محبني أحرار رجال من تتألف التي املدينة فهي عنها، العلم يأخذ كان
داعي دعا إذا الذين الشجعان الرجال هؤالء أنشأت التي املدينة فإنها ذلك؛ يف غرابة وال

تفنى. وال تموت ال ذكرى وراءهم تاركني ليموتوا خرجوا الحرب

«بركليز» وسقوط الطاعون (2)

املدينة سكان بني برسعة وانترش «أثينا»، يف الطاعون ظهر الحرب لقيام التايل العام ويف
هذا وصف يف «ثوسيديدس» أسهب وقد صحية، غري حالة يف كانت والتي املزدحمة
وكيف غفلة، حني عىل أتى أنه كيف عرف وقد منه، ونجا هو أصابه الذي الطاعون
ويقول اليدين، مكتويف الوباء هذا أمام وقفوا قد األطباء أن وكيف شديدة، حالته كانت
أن آخر مرض ألي يمكن ال أنه ظنوا منه نجوا الذين الناس إن كذلك: «ثوسيديدس»
السكان عدد قط يعد ولم املدينة، سكان ربع املرض هذا جرف وقد حياتهم، عىل يقيض

الطاعون. هذا قبل عليه كان ما إىل
ما عىل حق بغري والموه «بركليز» عىل قاموا السكان عىل والبؤس اليأس استوىل وملا
غري عليه، يقِض لم ولكنه نفسه، هو به مرض وقد بالطاعون ماتا قد ابناه وكان فيه هم
قائًدا، وانتخبوه ثانية عنه الناسرضوا أن من الرغم وعىل تماًما. منه صحته يسرتد لم أنه
الرجل وهو «بركليز»، نهاية كانت وهكذا ٤٢٩ق.م عام أي: التالية السنة يف مات أنه إال
األثينية. اإلمرباطورية أسس كما الفرس حروب بعد حياتها رصح وبنى «أثينا» أقام الذي
يف كان إذ منترصين، عام بوجه األثينيون كان التالية السنني ثمانية خالل ويف
مفتوحة البحرية الطرق تكون أن عىل ويحافظوا العدو، أسطول يهزموا أن مقدورهم
فكان «بركليز»، بها يتصف كان التي الحكيمة السيطرة أخطئوا ولكنهم مؤنهم؛ السترياد
مثل رجل هناك يكن ولم مختلفة. جهات يف تشد خيل تجرها عربة كمثل الدولة مثل
أي ومنع حراسة عىل ويسهر النظام إىل ويقودها بخيله فيمسك اآلن ليقودها «بركليز»؛

إليه. يرمي الذي الهدف عن نظره يحول أن دون حوله، خطر
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Cleon «كليون» (3)

رجًال كان فقد «أثينا»، يف السياسيني القواد من جديد نوع من مثًال لنا يقدم و«كليون»
يهز أن والكالم الرأي يف والعنف القول بلغو استطاع الذي القائد نوع هو وهذا شعبيٍّا،
وسنرى وماهًرا. بنفسه، واثًقا القلب، قايس كان أنه والواقع عليه. ويتسلط الشعب مشاعر
كانت الذي هذا شخص أي وسنشاهد الصفات، بهذه اتصافه صدق التالية الحوادث من

ييل: فيما األثيني الشعب قيادة يده يف

عىل خرجت قد كانت التي «لزيوس» جزيرة يف مدينة أهم «ميتيلني» كانت فقد (١)
الرجال، كل بقتل الحال يف أمًرا ترسل بأن األثينية الجمعية «كليون» أغرى وقد «أثينا»،
عىل ندموا لذلك التايل اليوم يف األثينيني ولكن املدينة؛ هذه يف واألطفال النساء كل واستعباد
لسحب ونهاًرا ليًال «إيجة» بحر عرب مرسعة أخرى سفينة وأرسلوا املرسوم، هذا إصدار
الجائر. الحكم هذا من القوم ونجا املناسب، الوقت يف السفينة وصلت وقد املرسوم، هذا
أن يجب الذين الثوار معاملة يف الضعف هذا عىل ساخًطا «أثينا» يف «كليون» ترك وقد

املوت. معناه العصيان أن للكل مظهًرا يستحقون بما يعاملوا
«دموستني» القائد أن وذلك «كليون»، تعنت عن أخرى حادثة التاريخ لنا ويروي (٢)
عىل استوىل — بعد فيما عنه سنتكلم الذي الشهري الخطيب غري وهو — البأس القوي
جزيرة من الغربي الساحل عىل يقع ٤٢٥ق.م عام «بيلوس» يسمى األرض من رأس
يف السيدموني وعرشين أربعمائة وجه يف الطريق سد وبذلك ،Sphacteria «سفاكترييا»
عىل االستيالء هذا عىل «أسربتا» أهل حزن وقد «بيلوس». جنوبي «سفاكترييا» جزيرة
يعرضون «أثينا» إىل رسًال أرسلوا أنهم لدرجة رجالهم حصار وعىل أراضيهم، من جزء
بأنهم قائلني الحرب، وحزب «كليون» عيني يف يرق لم ذلك أن غري واملهادنة، الصلح عليها
مقابل يف وانتقاًما طمًعا املزيد ويطلبون عنه التخيل يمكن فال يشء، عىل اآلن استولوا قد
«أثينا»، مغادرة إىل الرسل اضطر مما يجب، مما أكثر التعساء هؤالء عن الحصار فك
تاريخ يصبح أن يمكن كان كيف املرء يتساءل واآلن مرضية. نتيجة إىل الوصول دون
«كليون» ذلك بعد نرى هذا؟ «كليون» من أعقل ناصح رأسها عىل كان إذا مختلًفا «أثينا»
ببطء أذيالها يف تجر «سفاكترييا» حادثة لجعلهم القواد موبًخا العمومية الجمعية يف ثانية
أشار فقد املشهد، هذا عن حيٍّا بيانًا «ثوسيديدس» املؤرخ لنا ويقدم حاسم، عمل دون
عىل يستويل أن يمكنه الذي هو بأنه مفاخًرا القواد أحد Nicias «نيسياس» إىل «كليون»
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وقد بكلمته، الجمعية أخذته عندما دهش وقد يده. يف الجيش قيادة كانت إذا الجزيرة،
وكم يوًما، عرشين مدى يف الحادث هذا سينهي أنه أخريًا أعلن عندما بالضحك انفجروا
األخبار تمدنا ولم الساعة. بطل جعله مما األسربتيني باألرسى عاد عندما دهشتهم كانت
الشكر؟ عن شيئًا نال هل العمل هذا عبء بمعظم قام الذي «دموستني» القائد هذا عن
عىل انترص الذي «براسداس»، األسربتي والقائد «كليون» قتل أعوام بثالثة ذلك وبعد
و«أثينا» «أسربتا» من كل وكان الحرب. نفس يف «مقدونيا» يف حاسمة موقعة يف األثينيني
صلح يدعى صلح بينهم فعقد سنني، عرش استمرارها بعد وتعبت الحرب، ملت قد وقتئذ
٤٢١ق.م، أرضعام من فتحه وما األرسى، من عنده ما فريق كل يسلم أن عىل «نيسياس»
وعمل واملشاحنات، القالقل مبارشة إمضاءه أعقب فقد مضطربًا صلًحا كان هذا أن غري

الوجوه. كل مع السالم ينايف ما وهذا ونقضها محالفات

«صقلية» عىل الحملة (4)

أو سنتني ملدة الحرب نار إخماد هو هذا «نيسياس» صلح جلبه ما فإن حال أية وعىل
املختلفة، اإلغريق بالد حكومات بني تعقد كثرية ومحالفات أحالف كانت خاللها ويف ثالث،
من صديقها تعرف أن استطاعتها يف كان هذه من حكومة أن العجب من كان إنه حتى
هو ما عملت ألنها عليها؛ حانقني «أسربتا» حلفاء فكان األخرى، الحكومات من عدوها
املستوىل املدن من كثريًا أن إىل هذا بمصالحها. تهتم ولم املعاهدة، هذه يف لنفسها صالح
وقد املعاهدة. ذلك عىل نصت كما السابقني، حكامها إىل ثانية تعود أن يف عارضت عليها
ما إطاعة عىل حلفائهم بإجبار يقيض اتفاًقا بينهما فيما و«أثينا» «أسربتا» من كل عقدت

رشوط. من املعاهدة يف جاء
أمالك بزيادة إال بيشء تهتم ال كانت «أثينا» أن عىل األحوال شواهد وتدل
تكتِف لم ولكنها اإلغريق، بالد رشقي يف التي الجزر وقتئذ تحكم وكانت إمرباطوريتها،

ذلك. يف تفكر أخذت ثم ومن صقلية، جزيرة إىل تطلعت بل بذلك
األبيض البحر ساحل حول أقيمت قد إغريقية مدنًا أن كيف سبق فيما رأينا وقد
مستعمرة «رسقوصة» وكانت إيطاليا. جنوب ويف «صقلية» حول وبخاصة املتوسط،
يف مدينة أقوى اآلن أصبحت وقد ٧٣٤ق.م حوايل هناك مىض فيما «كورنث» أسستها
كثريًا اجتذبت وقد ملوك، كأنهم وقوة بذخ يف يعيشون املطلقون حكامها وكان صقلية،
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من إليها وفد الذي «إيسكيلس» منهم بالذكر ونخص بالطها، إىل اإلغريق بالد عظماء من
والتشجيع القوة من املدينة وكانت غريهما، كثري إىل هذا «طيبة»، من و«بدار» «أثينا»
«رسقوصة»، كربياء أدى وقد الغرب». «أثينا تلقب أصبحت بحيث والعلوم للفنون
الغاشمة معاملتها وكانت «صقلية»، مدن بعض عىل الحرب أعلنت أن إىل وغرورها
عدة سنني ظلوا أن بعد عليها يحقدون املدن هذه أهل جعلت «قد تطاق ال التي وطرقها
انتهزت وبذلك املدن، هذه بعض مع ومصافاة ود عىل «أثينا» وكانت مدنهم. يف أحراًرا
األخري. سلطان ازدياد من خوًفا «رسقوصة» عىل ونفوذها سلطانها لتمد الفرصة هذه
من إليها اآلتية الغالل من مواردها فعًال تهدد «رسقوصة» كانت هل املرء يتساءل ولكن
كانت كما الغرب نحو إمرباطوريتها ملد أمامها السانحة الفرصة كانت هذه وأن «صقلية»،
أخذوا قد الرجال من صنف أي ونرى «أثينا»، إىل نعود أن يجب ذلك عىل وجوابًا تريد؟

السؤالني. هذين عىل اإلجابة أنفسهم عىل
دين رجل قصرية مدة إال يدم لم الذي الصلح باسمه سمي الذي «نيسياس» كان
قيادة يف براعته أظهر وقد األمور. ترصيف يف معتدًال للسالم، ومحبٍّا ومحرتًما أمينًا ثريٍّا
عاتقه. عىل امللقى بالواجب للقيام الالزمتان والعزيمة القوة تنقصه كانت أنه غري الجيش،
األخالق حيث من منه نقيض طريف عىل رجل مع يعمل أن الواجب هذا إلنجاز عليه وكان

واألفكار.
وقد الطلعة، مرشق المًعا شابٍّا كان فقد ،Alcibiades «ألسيبيادس» هو الرجل هذا
املالقني سحر تحت وقع أن ذلك بعد يلبث ولم والرتف، الناعمة الحياة أحضان يف نشأ
«بركليز» حتى اآلخرين السياسة ورجال القواد، كل سيفوق بأنه أوداجه يف نفخوا الذين
احرتاًما له يكن كان الذي «سقراط»، الفيلسوف تعاليم تستطع لم هذا أجل ومن نفسه.
عزمه. عن «ألسيبيادس» عقل تثني أو امللق هذا كل عىل تتغلب أن خالصًة ومحبًة حقيقيٍّا
مستقيًما يكون أن يعرفمعنى وال لقانون، يخضع وال هدفه عن يتحول ال كان أنه والواقع
أن استعداد عىل وكانوا ومباهاته، ببالغته أخذوا قد املواطني من كثريًا أن غري ورشيًفا؛
يف ويكون السالم، لنقض يعمل اللحظة تلك يف وكان الجريئة. مشاريعه كل يف يتبعوه
إىل يضم أن مقدوره يف أنه يظن كان فقد الغرب، بالد عىل عظيمة بحملة القيام فكرة عقله
أفريقيا وساحل و«قرطاجنة»، «صقلية» القوية الالمعة قيادته تحت «أثينا» إمرباطورية

وإيطاليا.
بالد من بلدين بني شجار نشب ٤١٦ق.م عام ففي املواتية. الفرصة انتهز وقد
Segesta و«سجستا» «رسقوصة» تعضدها كانت التي Selinus «سلينوس» هما «صقلية»
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أن عىل النجدة، طالبني «أثينا» إىل «سجستا» من الرسل وجاء «أثينا». حليفة وكانت
إذا لريوا، «أثينا»؛ من مبعوثون أرسل ذلك عىل وجوابًا الحملة، مصاريف كل يدفعوا
بعد الواحد املدينة بيوت يف بالبحارة احتفل وقد وعدها، تنفذ أن يمكن «سجستا» كانت
رأى وقد والفضة، الذهب من املصنوعة الرشاب بأقداح مجهزة موائد لهم وأقيمت اآلخر،
بكل األثينيون أخذ وقد املعبد. خزانة يف كذلك املقدسة األواني من عظيًما عدًدا الضيفان
رفضوا وقد «رسقوصة». عىل للحملة وصوتوا رأوه بما «ألسيبيادس» عىل وأثروا الثراء هذا
ما لها ليس أخرى حرب نار إشعال يف الرشوع من حذرهم عندما «نيسياس»، إىل اإلصغاء
برياسة الحملة وضعوا وقد األمواج». وسط يف تزال «ال كانت بالدهم أن حني ويف يربرها،
«الماكوس» يدعى لهم املشهور العاملني الجنود من وقائد و«ألسيبيادس»، «نيسياس»
ذات األثينيون أزعج وساق قدم عىل قائمة االستعدادات كانت أن أثناء ويف .Lamachus
البيوت بعض أبواب وعند محاريب يف منصوبة كانت التي «هرًما»،1 وجدوا حينما صباح
«ألسيبيادس» أمر يف اشتبه وقد مجهولة. بأيٍد الليل أثناء يف وكرست وجوهها، هشمت قد
الهياج كان وقد فيه، انغمسوا قد الذي الجنوني السلوك نوع هو أنه ذلك وعد وصحبه،
للحملة، شؤًما فأًال يعد كان اإلله لحرمة االنتهاك هذا مثل وأن أشده، بالًغا ذلك بسبب
فإن ذلك ومع الديموقراطية؛ عىل مؤامرة من جزءًا كان املشني العمل ذلك أن الجائز ومن

«ألسيبيادس». ومعها الصيف منتصف يف املنشود غرضها نحو تحركت قد الحملة
اليوم فجر ففي بارًعا، وصًفا الشهرية الحملة تلك «ثوسيديدس» لنا وصف وقد
فرد كان ذهب وقد السفن. تجهيز يف وأخذوا «بريوس»، ميناء إىل األثينيون ذهب املحدد
األمل أما واألىس، األمل يحدوه واألبناء واألقارب األصدقاء ليودع كذلك تقريبًا املدينة من
ولكن ثانية، ذويه يرى أال لخوف فكان األىس وأما جديدة، مغانم عىل للحصول فكان
كل وكان وجماله، أسطولهم قوة إىل نظروا عندما الشجاعة نفوسهم يف دبت قد الجميع
يف األخرى السفن تفوق بأنها سفينته تظهر أن يف جهده يعمل حربية سفينة صاحب
بعًضا بعضهم ينافس قد منتخبني، رجاًال وكانوا املحاربني، رجالها ويف والجمال، الرسعة

للحرب. التسلح حسن يف
قاد ثم السكون، ليسود بوق نفخ ظهرها عىل يشء كل وكان السفن جهزت وعندما
الذين الحشود إليهم انضمت وقد السفر، قبل املعتادة بالصالة للقيام حاجب الجميع

مربعة. عمد عىل «هرميس» لإلله نصفية تماثيل وهو 1
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لإلله صالة البحارة أنشد ذلك وبعد الصالة. هذه إقامة يف الشاطئ عند متجمعني كانوا
كثرية أخرى وسفنًا حربيًة سفينة وثالثني وأربًعا مائة يقودون البحر يف وساروا «أبوللو»،
وتسابقوا واحد، صف يف أوًال أبحروا وقد مقاتل. ألف وعرشين سبعة ظهرها عىل تحمل
ومن متجمعة؛ حلفائهم سفن كانت حيث «كورسريا»، إىل أرسعوا ثم ومن «أجيتا» حتى
إال «سجستا» يف يكن لم أنه سمعوا «صقلية» من اقرتبوا وعندما الغرب. إىل أبحروا ثم
وأن مذهبة، فضة كانت املقدسة الذهبية األواني وأن به، وعدوا الذي املال من ا جدٍّ القليل
جمعت قد مضيفيهم موائد عىل معروضة كانت التي والفضة الذهب من الرشب أواني
كاذبة فكرة بإعطاء للتمويه بيت إىل بيت من ونقلت املدن من غريها ومن «سجستا»، من
بحملتهم، القيام يف امليض قرروا أنهم غري سيئة أخبار هذه كانت ا حقٍّ املدينة. ثروة عن
أوًال اجتهدوا بل الحال، يف «رسقوصة» يهاجموا فلم «ألسيبيادس» بنصيحة عملوا وقد
لم ألنه خاب؛ قد التصميم هذا فإن حال أية وعىل األخرى. املدن جانبهم إىل يكسبوا أن
الوقت «رسقوصة» لدى كان حني يف Naxos «ناكسوس» مدينة إال بالرتحاب يستقبلهم
الرسعة جناح عىل رشاعية سفينة «ناكسوس» حرضإىل وقد نفسها. عن للدفاع لالستعداد
ولكن «هرما»، تماثيل تهشيم بسبب يحاكم أن ألجل «بألسيبيادس»؛ عادت «أثينا» من
بقيادة واملنغصات العوائق هذه كل من الرغم وعىل «رسقوصة»، إىل أقلع األثيني األسطول
الجنوب من جدار بإقامة املدينة عىل الخناق تضييق يف وأخذ جيشه أنزل فإنه «نيسياس»،
الجدار يقطعوا أن أرادوا عندما ألنهم تقريبًا؛ يأس يف «رسقوصة» أهل كان وقد والشمال،
الساحل نحو تمتد البناء أعمال فصارت منهم أرسع األثينيون كان مضادة جدران ببناء
الكبري. مينائهم يف اآلن اإلغريقي األسطول كان ذلك إىل وباإلضافة فأقرب؛ أقرب الشمايل
الجدار حول دارت التي الحرب يف ألنه األثينيني؛ عىل انقلب الحظ فإن حال أية وعىل
يف وحده تركه الذي «بيسياس» أن بلة الطني زاد ومما «الماكوس» قتل يتم، لم كان الذي

مرض. أصابه القيادة
واتخذ «أثينا»، إىل تحمله كانت التي السفينة من «ألسيبيادس» هرب األثناء تلك ويف
يمكنهم كيف األسربتيني أخرب فقد بالده عىل خائن إىل انقلب وهناك «أسربتا». نحو طريقه
قائدهم «رسقوصة» إىل وأرسلوا نصيحته، حسب عىل فعملوا باألثينيني األذى يلحقوا أن
جدارهم، إتمام عن األثينيني أوقف حتى ونشاط بقوة عمل وقد .Glypippus «جليبيبوس»

حوله. دار الذي القتال يف وهزمهم
وقد «نيسياس»، ملساعدة وأسطول بجيش «أثينا» من «دموستني» اآلن أرسل وقد
للقمر كسوف حدث الحظ ولسوء الكبري. امليناء يف األثينية السفن يف رجاله إنزال عىل حثه
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عىل ظاهرة هذه أن املتشائم «نيسياس» ظن وقد الجنود، إنزال يف بدءوا قد كانوا عندما
الذي الوقت حل وعندما يوًما. وعرشين سبعة ملدة كانوا حيث ينتظروا أن عليهم يجب أنه
أصبح وبذلك امليناء، مدخل سدوا قد «رسقوصة» أهل كان بجيشه فيه يتحرك أن ريض

البحر. عرض إىل الحاجز يخرتقوا أن هو األثينيني أمام الذي الوحيد األمل

٤١٣ق.م سنة سبتمرب امليناء موقعة (5)

املياه يف أنه البدهي ومن امليناء. يف عظيمة واقعة وقعت ثم وجهزت، السفن إىل الجيش نزل
سفينة اشتبكت فقد الحرب، يف نظام يوجد أن يمكن ال كان بالسفن املزدحمة الضيقة
يتحاربون بحارتها كان باألخرى تلتصق الواحدة كانت وعندما امليناء؛ أنحاء كل يف أخرى
وكان القيادة. من املنبعثة العالية واألصوات املتصادمة، السفن أصوات وسط يف باأليدي
املعركة مراقبني معسكراتهم يف يقفون األثينيون كان كما املدينة، سكان الشاطئ يقفعىل
الشاطئ، إىل األثينيني مراكب الرساقويص الجيش أجىل النهاية ويف واليأس، الرجاء بني

معسكراتهم. يف النجاة طالبني البحارة واندفع

التقهقر (1-5)

سدت قد طريقه وجد ولكنه غربًا، اليابسة عىل يتقهقر األثيني الجيش ذلك بعد أخذ
بني الظالم فرق تقهقرهم من السادس اليوم ليلة ويف جنوبًا فعادوا بالعدو، وجهه يف
فحورص النهاية. بداية الحادث هذا كان وقد الجيش. منهما يتألف كان اللذين الفيلقنْيِ
رأس عىل كان الذي «نيسياس» أما التسليم، عىل وأجرب الزيتون من خميلة يف «دموستني»
عىل أمامه العدو فوجد ماء، مجرى إىل وصل حتى محاربًا طريقه شق فقد الثاني، فيلقه
بعيًدا منهم كثري كان وملا ظمأهم، ليطفئوا املاء إىل رجاله هجم وقد للنهر؛ الثاني الشاطئ
و«نيسياس»، «دموستني» من كالٍّ قتل وكذلك وقتله، عليه انقض العدو فإن إخوانه، عن
منهم بقي ومن «رسقوصة»، محاجر من األحجار قطع يف ليعملوا األرسى من كثري وسيق
عليهم ألقوا أنهم مقابل يف أسيادهم حررهم منهم وقليل عبيًدا. بيعوا الحياة قيد عىل
ليقصوا وطنهم إىل منهم القليلة القلة ووصلت «يوربيديز»، شعر من أناشيد أو خطبًا
أن رفضت «أثينا» فإن حملوها، التي املخيفة األخبار من الرغم وعىل مصابهم. قصة

جديًدا. أسطوًال وبنت لليأس تستسلم
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الفرس عند ذهب ثم «أسربتا»، مع تشاجر قد «ألسيبيادس» كان الوقت هذا ويف
«ألسيبيادس» رأينا أن نلبث ولم بثورة. القيام عىل «أثينا» حلفاء يشجعون كانوا الذين
عىل ولكن فعًال، فاستدعته «أثينا» إىل ثانية يعود أن وطلب للفرس، املجن ظهر يقلب
أخرى مرة بالخيانة اتهم فإنه البحر، يف نًرصا تنال أن عىل ساعدها قد أنه من الرغم
«فريجيا»، إىل ذهب بعد وفيما «هلسبونت» من بالقرب قرصه يف اعتزل ثم ونُفي، فُعزل

وقتل. الفرس من بجنود «أسربتا» من بأمر بيته حورص حيث

أثينا سقوط (2-5)

تسع ذلك بعد الحرب يف استمرت فإنها حلفائها، معظم فقدت قد «أثينا» أن من الرغم عىل
سارت األمر نهاية يف ولكن بحًرا، هامة انتصارات بعض انترصت وقد أخرى، سنوات
Aegospotami «أجوسبوتامي» يف ملحاربتها عظيم بأسطول والفرس «أسربتا» من كل
القائد «ليساندر» أجرب وقد هزيمة رش فهزماها ٤٠٥ق.م عام «هلسبونت» عىل الواقعة
مواردها عنها ومنع نفسها وحارص«أثينا» له، يخضع أن عىل «أثينا» حلفاء آخر األسربتي
اإلغريق لبالد عظيمة بخدمات قامت ألنها املدينة؛ يخرب لم ولكنه سلمت، حتى الغالل من
إال سفنها وكل إمرباطوريتها عن تنزل أن عىل أجربها أنه غري املايض، يف محنتها زمن يف
،Piraeus «برياوس» يف وحصونها الطويلة جدرانها تهدم جعلها كما سفينة، عرشة اثني

حرة. فيه كانت فإنها ذلك عدا وما «ألسربتا»، حليفة تكون أن «أثينا» عىل وكان
فقد «أثينا»، يف أمان أو سلم هناك يكن لم التالية شهًرا عرش الثمانية مدة خالل ويف
عىل الحزب هذا من ثالثون استوىل وقد باألقلية، تحكم «أثينا» جعل إىل يرمي حزب قام
الثالثني الحكام اسم عليهم أطلق قصرية مدة ويف .Critias «كريتاس» بقيادة السلطات
كثري، ونفي الديموقراطيني من مئات قتل القايس حكمهم مدة خالل ويف املستبدين.
أنصار مع حرب يف «كريتياس» قتل بعد إال الدماء وسفك الفوىض هذه عىل يُْقَض ولم
املطلقون، الحكام نُفي وبمساعدته الحزبني بني ليصلح «أثينا» ملك أتى ثم الديمقراطية،

٤٠٣ق.م. عام ربوعها إىل الديمقراطية وأعيدت
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الفلسفة (1)

نضع أن يأتي فيما وسنحاول وإمرباطوريتها، اإلغريق بالد حروب عن سبق فيما تحدثنا
يف علوم ومبادئ فلسفة من للعالم خلفته ما وبخاصة العقلية حياتها عن مصغرة صورة
واألدبية؛ والعلمية العقلية حياتها أوروبا عليه بنت الذي األساس كان مما الفروع، شتى
الوراء إىل نعود أن يجب اإلغريق، بالد يف ونموها العقلية الحياة كنه إىل نصل أن وألجل
العظيم فيلسوفها ظهور قبل أي: واملعارف العلوم حيث من البالد هذه نشأة تاريخ يف
قد رجال يد عىل التقدم سلم ترقى البالد تلك كانت عندما سنة مائتي بنحو «سقراط،

روحها. وإذكاء الفكرية الحياة تنمية إىل بل الحرب، عىل ال حياتهم وقفوا
بدأ قد إذ اإلغريق، لبالد املجاورة املمالك إىل يرجع ذلك يف الفضل أن والواقع
من عظيم جانب عىل لها املتاخمة الرشق ممالك فيه كانت وقت يف يسطع اإلغريق نجم
إغريق بمواطنني مسكونة كانت الساحلية «أيونيا» بالد أن ذلك وآية واملعارف. العلوم
والواقع معارفهم. عنهم ويأخذوا الرشقية اإلمرباطوريات بأهل يختلطوا أن مقدورهم يف
جهات من جهة كل يف واملخاطرات لألسفار حسنة بداية نقطة كانت الجهة هذه أن
واألفكار الجديدة باملعارف بها قام من عىل عادت األسفار وهذه وقتئذ. املعروف العالم
من الحقيقة إىل الوصول حب وراء تبحث التي العقول أصحاب عىل وبخاصة الحديثة،
أنها اإلغريقية، البلدان هذه تاريخ يف ا جدٍّ مبكر عرص يف أنه نرى وبذلك األيونيني، أولئك

نفسها. اإلغريق بالد من تقدًما أكثر أصبحت
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Thales «ثالس»

ولد «ميليتس» أهايل من «ثالس» هو «أيونيا» أهل من املفكرين هؤالء وأعظم أول وكان
أمىضفيها مرصحيث إىل السفر عىل حملته قد الهندسية أعماله إن ويقال: ٦٢٤ق.م عام
ترك أنه لدرجة املرصية بالعلوم اإلعجاب يملؤه الفراعنة بالد من عاد وقد عدة، سنني
الكسوف، بوقوع يتنبأ أن قدرته يف وكان الفلك فدرس العلم تحصيل إىل وانقطع التجارة،
فإن درسوها، قد املرصيني أن من الرغم وعىل الهندسة، علم يف واسعة خطوات وخطا
خاصة صورة أو خاص حجم ذات زوايا أو خطوط من تتألف كانت الهندسية أشكالهم
مثال يصفه، كان الذي النوع من شكل ألي صالحة حقائق كشف قد «ثالس» أن حني يف
اللتني الزاويتني وأن قائمتني، زاويتني يساوي مثلث أي زوايا مجموع أن عرف أنه ذلك
تتكونان اللتني املتقابلتني الزاويتني وأن متساويتان، الساقني متساوي مثلث قاعدة عند
عىل الهندسة يطبق أن مقدوره يف كذلك وكان متساويتني. تكونان متقاطعني خطني بأي
اليابسة. من البحر يف سفينة بعد مسافة أو ظله، من هرم ارتفاع كحساب العملية املسائل
من تحدث التي والكهرباء الجاذبية، أو املغنطيسية عن شيئًا يعرف «ثالس» وكان هذا
وهو — إلكرتون) = باإلغريقية (وهو الكهرمان وكان بأخرى). مادة بحك (أي االحتكاك
البلطي البحر ساحل عىل تنمو الصنوبر شجر من نوع من املستخرجة املتجمدة العصارة
يف الحال هي كما — وحيل قالئد اإلغريقيات السيدات استعملته وقد بجماله، معروًفا —
— اإلسالمي العالم كل يف مسابح يستعمل أنه عن فضًال هذا األرياف يف وبخاصة مرص،
من صغرية قطعة إليه يجتذب ملبس بنسيج يحك عندما الكهرمان أن «ثالس» الحظ وقد
ووجد فيه، كامن جن أو خفي، روح إىل يرجع ذلك أن ظن وقد الرتاب، أو القش أو الشعر
حجر هي املادة وهذه لألشياء، الجاذبة القوة هذه نفس لها كانت أخرى واحدة مادة أن
صبي عن تروى قصة وهناك الصغرى. آسيا ببالد «ماغنيزيا» يف وجد الذي املغنطيس
املعكوفة عصاه إن وقيل: الشمس، حرارة من بصخرة يحتمي كان «طراودة» من راٍع
ثانية هذا فرس وقد رأسه فوق بالصخر وعلقت يده، من اجتذبت قد الحديد من املصنوعة

جهًرا. أو خفي روح يسكنه كان الغفل الحديد بأن
تأخذ لم ولكن ذكراها، بقيت قد وكانت — «ثالس» الحظها التي املالحظات وهذه
١٦٠٠م عام يف استعملها قد — الوسطى القرون يف أو القديمة األزمان يف العلمي تطورها
تجارب إجراء يف األوىل للمرة Colchester «كولشسرت» من اإلنجليزي «جلربت» الدكتور

والكهربية. املغناطيسية علوم يف منظمة
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والرياضيات، العلوم تشمل الحكمة) (حب األول طورها يف «فلسفة» كلمة وكانت
حولهم. عجائبه رأوا الذي العالم وطبيعة سبب يف يفكروا أن يف بعضالفالسفة اجتهد وقد
هو املاء أن يف فكر ولذلك وامدادها؛ الحياة عىل ساعد الذي هو املاء أن «ثالس» رأى وقد
وتوهم النار، هو األول السبب أن يف غريه آخر فكر وقد األشياء، هذه لكل األول السبب
إال الواقع يف يكن لم الذي البخار أو الضباب هو أنه رابع وظن الهواء، هو أنه ثالث
بعض وكشف واألرض. والسحاب والهواء واملاء النار منه تتألف أرفع أو أسمك صورة
العلماء أحد اعتقد ذلك مثال العلمي الفكر من جزءًا بعد فيما أصبحت حقائق الفالسفة
قواعد عىل يسري يكن لم الذرات هذه استعمال يف أنه غري ذرات،1 من يتألف العالم أن
الذرات هذه من يتألف كان ومشتمالته العالم أن ظن ألنه وذلك ا؛ جدٍّ صحيحة علمية
عائم مسطح بطبق الدنيا «ثالس» قرن وكذلك الفضاء. يف تسقط عندما مًعا متصادمة
املحتمل من وأنه كرة، تكون أن يمكن أنه العلماء بعض ظن الوقت هذا يف ولكن املاء، عىل
وأنها نرى مما أكرب كانت الشمس وأن السماوية، األجرام حوله تدور الذي املركز تكون أال
قد ثالس أن عىل األحوال شواهد وتدل «البلوبونيز». جزيرة شبه كل من أكرب املحتمل من

الكنانة. ألرض زيارته يف املرصيني عن هذه أفكاره من الكثري نقل
من تنمو «أثينا» كانت الطريقة بهذه الحقائق عن يبحثون العلماء كان حني ويف
بقيادة «أثينا» وأصبحت فارس حروب انتهت فعندما ا. جدٍّ هامة مدينة إىل صغرية مدينة
أنحاء من العلماء إليها توجه وآدابها، وفنونها بقوتها عظيمة شهرة صاحبة «بركليز»
الذين «بالسفسطائيني» تعرف طبقة العلماء هؤالء بني ومن اإلغريقي، العالم من كثرية
واآلداب األجرومية وبخاصة البالد، أفراد من فرد أي بأجر يعملوا أن عاتقهم عىل أخذوا
بوضوح، يفكر أن عىل وتساعده تثقيًفا أكثر الفرد تجعل كانت الدراسات وهذه والبالغة،
وأن ما، حد إىل تعليًما إال يكن لم التعليم هذا ومثل املجتمع. يف الحديث حسن ويكون
بطريقة يعرضوا وأن الحياة، يف يسريوا أن عىل فقط الشبان تدريب كان منه الغرض

الناس. عىل معارفهم خالبة
وأصبحوا العالم، طبيعة عن التأمالت يميلون أخذوا قد الفالسفة كان الوقت هذا ويف
ومن اإلنسان. وسلوك العقل درس من يتبعها وما البرشية، بالفلسفة أكثر يهتمون اآلن

«سقراط». الفيلسوف الحقل هذا يف املفكرين أهم

جزئيات. إىل كرسها يمكن ال أجزاء وهي 1
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اإلنساني الفكر يف وأثره «سقراط»

العالم عظماء بني الطليعة يف يعد «سقراط» فإن الخالدة، بآثارهم يقدرون الرجال كان إذا
فيه، عاش الذي العالم عىل يسطع نورها وجعلوا الفلسفة، شعلة حملوا الذين املفكرين
تركت قد و«ليسندر» «بركليز» أعمال كانت وإذا بعده. من تحىص ال التي األجيال وعىل
يمحى ال أثًرا ترك قد «سقراط» روح فإن العالم، من صغرية جزء يف قليلة أجياًال أثرها

اإلنساني. الفكر عىل األبد إىل
التي الجسام الحوادث وعارص ٤٦٩ق.م عام «أثينا» من بالقرب الفيلسوف هذا ولد
ويف نرصها عز يف «أثينا» رأى فقد بعده، ومن «بركليز» عهد يف اإلغريق بالد يف وقعت
واجبه يناديه كان عندما إال يغادرها لم إنه حتى ا، جمٍّ حبٍّا يحبها وكان سقوطها، ذل
حارضة وبديهة شجاعة أظهر وقد «البلوبونيز». حرب يف ليحارب أثينيٍّا مواطنًا بوصفه
جرح عندما بجانبه بوقوفه امليدان ساحة يف مرة «ألسيبيادس» نجى فقد الحرب، يف
برد شدة يف إنه حتى القارس، والربد الجوع تحمل عىل صبوًرا وكان األعداء. من وحماه
يميش كان الدافئة باملالبس الربد من أنفسهم يقون الناس كان عندما القارس الشتاء
الصباح من أنه وذلك غريب، أمر املعسكر يف حدث يوم ذات ويف الثلج. عىل القدمني عاري
بقي وقد ويجاوبها، نفسه يسأل كأنه عميق، فكر يف وحده واقًفا رئي املساء حتى املبكر
يالحظ كان «أثينا» ويف ذهب، ثم بصالة فحياها الشمس طلعت أن إىل الليل طوال واقًفا
لراحته يشء بأي يهتم يزال ال وكان الناس، من غريه عن شاذ أنه كذلك «سقراط» عىل
العينني، جاحظ األنف، أفطس منبسط، وجهه امللبس رث الخلقة قبيح وكان الشخصية،
كان التي من أخرى أماكن ويف السوق، يف الناس من حشد به يحيط كان فإنه ذلك ومع

مواطنوه. فيها يتجمع
وقد العليا. ومثله وسلوكه وعقله باإلنسان يهتمون بدءوا قد الناس كان عرصه ويف
الحقيقة عن بالبحث الخاصة وهي الفلسفة، من الناحية هذه إىل نفسه «سقراط» وهب
وبعيد منتظرة، غري بصورة عبقريٍّا كان وقد الناس. سلوك تقود أن ينبغي والتي والحكمة
عقولهم يف بأعراقها ورضبت سامعيه، آذان عىل استحوذت قد كلماته أن لدرجة النظر
ألنه وذلك الناس؛ من تعليمه مقابل أجًرا يأخذ ال «سقراط» وكان بليغ. كالم أي من أكثر
البالغة الدهشة عليه استولت وقد أتباعه. مع املعرفة عن باحثًا زميًال إال ليس أنه ادَّعى
إذا الوحي ليسأل «دلفي»؛ إىل املندفع Chaerephon «كايرفون» صديقه ذهب عندما
قال وقد منه. أعقل هو من يوجد ال أنه فأجيب «سقراط»، من أعقل رجل أي يوجد كان
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الرغم عىل عقًال أكثر يكن لم أنه وجدت ولكني سيايس، رجل إىل أوًال ذهبت «سقراط»:
الرجل تلو الرجل أسأل ذلك بعد ذهبت ثم هكذا، فكر نفسه هو فيه بما إنسان كل أن من
ولكنهم فنهم، يف مهرة كانوا وصناع شعراء إىل ذهبت وأخريًا يوم، كل أعداء يل مكونًا
من قصد الوحي أن قررت األمر نهاية يف فإني ذلك وعىل الحقيقي، باملعنى عقالء ليسوا
يشء. إىل تصل ال حكمتهم أن مثيل يعرفون الذين هم عقًال، األرجح الناس هؤالء أن جوابه
ذلك وعىل الخري، يجهلون كانوا ألنهم الرش؛ عملوا قد الناس أن يظن «سقراط» وكان
والوضيع والرشيف والعدل الصالح هو ما مثل: بأمثلة الحقيقة إىل يرشدهم أن يف اجتهد
آراؤهم كانت كيفية بأي ليعرفوا والجواب؛ السؤال بطريق وأرشدهم والقبيح؟ والجميل
يبحثونه. الذي األمر أصول إىل يصلوا أن ألجل ألنفسهم يفكروا وأن مرتبكة، أو سطحية
تضايقت وقد مثلهم. باحثًا كان بل أفكاره من قط شيئًا يميل أو تالميذه يحارض ولم
يحرجهم أخذ ثم منهم، التعلم إىل حاجة يف أنه ادعى عندما منه السفسطائيني طبقة
له مخلصني كانوا كما وسحره فطنته أحبوا يتبعونه كانوا الذين الشباب ولكن بأسئلته،

اإلخالص. أشد
به يظنون األثينيني بعض أخذ التعليم من النحو هذا عىل عاًما أمىضثالثني أن وبعد
قد أتباعه إن قالوا: فقد الدولة. عىل خطر مصدر أصبح بأن اتهموه إنهم حتى الظنون،
ا، مستبدٍّ انقلب الذي و«كريتياس» الخائن «ألسيبيادس» وبخاصة عنارصسوء، إىل انقلبوا
وقتهم يضيعون كانوا أوالدهم أن ظنوا ألنهم تذمروا؛ آباء هناك كان أنه إىل باإلضافة هذا
هذا وكلمات بطرق الناس من كثري عقول اضطربت وكذلك مستقرين؛ غري وأصبحوا معه
كان أنه من الرغم عىل وذلك اآللهة، عن آرائه يف شكوا وقد األطوار. الغريب الفيلسوف
القصص رصاحة أنكر فإنه عليه، الواجبة والصلوات بهم الخاصة الشعائر بأداء يقوم
وعن اآللهة، عن ال هللا عن يتحدث كان ما وكثريًا وأضغانهم، بحروبهم الخاصة القديمة
درس يتأمل كان عندما آلخر، وقت من إليه أتى قد كان قديس وازع وعن خفي، صوت
وأنه جدد، بآلهة جاء وأنه املدينة، آلهة يف يعتقد ال بأنه اتهم ٣٩٩ق.م عام ويف موضوع.
أن استطاعته يف كان أنه من الرغم وعىل املوت. هو ذلك عىل العقاب وكان الشباب، أفسد
من مؤلفني محكمني أمام محاكمته ويواجه فيها يبقى أن فضل فإنه «أثينا»، من يفر

األثينيني. من وواحد آالف خمسة
التعليم، عن أجر تسلم رفضه وعن الخفي، صوته وعن الوحي عن «سقراط» تحدث
اآلخرين، آراء يف وال املال جمع يف كثريًا يفكروا أال عىل الناس حث يف «ألثينا» خدمته وعن
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من يهرب لم إنه وقال: الروح وكمال والصدق كالحكمة وزن لها التي باألشياء يعتنوا بل
الخوف بسبب اآلن هرب إذا منه غريبًا سلوًكا يعد كان ذلك وعىل الحرب. وقت يف وظيفته
لو حتى حياتي طريقة أغري «لن قال: فقد يفعل، أن به هللا أمره ما عمل ومن املوت، من
أكثر اآللهة يف أعتقد «إني بقوله: دفاعه انتهى وقد عدة.» مرات ذلك أجل من أموت كنت
هو بما فيها للحكم وهلل إليكم قضيتي أسلم وإني متهمي، من واحد أي فيهم يعتقد مما

ويل.» لكم خري
قد األثيني القانون حسب عىل فإنه ذلك وعىل صوتًا، ستني بأغلبية مذنبًا اعترب وقد
ورفض العقاب ال الرشف يستحق إنه فقال: به، ليعاقب آخر نوًعا يقرتح أن له سمح
وبخاصة كتالميذه، إليهم يتحدث من يجد ال آخر بلد أي يف أنه يرى كان ألنه النفي؛ فكرة
ذلك وعىل تقبل فلم تافهة غرامة قدم وقد به، بأس ال مبلًغا العمر من بلغ قد كان أنه

ابتسامة. شفته وقىضوعىل الكأس فرشب باملوت عليه حكم
الفجر عند األخري اليوم يف إليه فأتوا سجنه، يف بزيارته «سقراط» ألصدقاء سمح وقد
الحزن أو الهرب عىل يساعدوه أن رفض ولكنه أبًا، فيه سيفقدون بأنهم يشعرون وهم

مجهول. جديد عالم إىل لروحه رحلة بأنه ذلك إىل ينظر كان إذ موته، عند
نغمته عرفنا ولكنا لنا، يحفظ لم محاكمته عند الفعيل «سقراط» جواب من والواقع
الذي «أفالطون» رفيقه أمدت قد املحاكمة هذه ألن وذلك عليه؛ ينطوي كان وما وروحه
وقد «سقراط» دفاع هو ذلكم العاملي، األدب يف القرين منقطع ملؤلف بمادة حاًرضا كان
حياته تفسري لنا وصف فقد لقرائه. ونقلها أستاذه شخصية لبس أنه يف «أفالطون» أفلح
كانت إليه نسبت التي األشياء من كثريًا أن إظهار يف صعوبة يلَق ولم منها، وأغراضه
ونمو قيام عىل القديم النظام احتجاج يمثل كان «سقراط» إعدام أن يف نزاع وال كاذبة.
نجد أن التاريخ مجرى يف النادر ملن وإنه الوجود، عالم يف تظهر أخذت التي الفردية،
التي القضية وخدمت الضارب عىل وانقلبت خابت، قد النوع هذا من شديدة رضبات
بدأت وقد واألىس، بالفخر األثينيني عند مذكوًرا «سقراط» بقي فقد بها اإلرضار أريد
حكمها للديموقراطية تالميذه يغفر فلم موته، مأساة مفعولها يف زاد بتأثري تقوم تعاليمه
وكان تعاليمه، نرش يف حياتهم وأمضوا مخيالتهم، درس يف ونما عاش وقد باإلعدام، عليه
مبارشة غري بطريقة ينرشها كان التي الفردية نرش وبخاصة «أفالطون»، ذلك يف أكثرهم

منه. علم دون
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أبقراط

عن اآلن ونتحدث وأفكارهم، الناس عقول برتبية وعنايته «سقراط» قصة اآلن نرتك
حياته خصص وقد سنني، بتسع «سقراط» يصغر صاحبها أخرى إغريقية شخصية
عىل أطلق كما الطب والد عليه أُطلق وقد «أبقراط» هو هذا الناس، بأجسام للعناية
تدعى «إيجة» ببحر جزيرة يف ٤٦٠ق.م عام حوايل «أبقراط» ولد التاريخ. والد «هردوت»
الذين األطباء بني من وجده والده وكان الطب، لدراسة مركًزا وقتئذ كانت Cos «كوس»
بلغ أن إىل عاش وقد «أبقراط»، حياة عن القليل إال نعلم وال الجزيرة، هذه يف عاشوا
«أثينا» ذلك يف بما البلدان من كثري يف وساح عالية، شهرة له وكانت أرذله، العمر من
كان التي السحر وأمور الرقى عىل قط طبه يف يرتكن يكن ولم حرفته، ويمارس يدرس
به أصيب الذي املرض أعراض بدقة ودون الحظ ولكنه املايض، أطباء يستعملها ما غالبًا
وعالجه. نفسه املرض ملعرفة أساًسا أقام الطريقة بهذه حاالت عدة من وهكذا القليل،
تسمى عامة قاعدة إىل أوصلته صادفته التي الحاالت من االستنباط يف الطريقة وهذه
عن مالحظات «أبقراط» عمل األهمية. يف غاية علمية طريقة وهي االستنباطية، الطريقة
بعناية عليها حصل التي املعلومات بعده أتوا الذين ألولئك يسلم أن أراد ألنه كشوفه؛
ما غالبًا هي الطبيعة وأن طبعية، أسباب إىل أصله يرجع املرض أن اعتقد وقد كبرية.
الجيد، والغذاء النقي الهواء أساسها للمعالجة معقولة قواعد اتبع وقد السبب، هذا تحدث
ينبغي كما كان «أبقراط» أن املريضويظهر صحة إعادة يف الطبيعة عمل يساعدان وهما
مريضه بمصلحة العناية كثري ومعرفًة، حكمًة ممتلئًا هادئًا كان إذ الطبيب، عليه يكون أن

الروح. بنفس طريقته عىل ساروا قد بعده عاشوا والذين عديدون، تالميذ له وكان
اليمني يسمى الذي اليمني يحلفون كانوا أطباء بوصفهم عملهم يبدءون كانوا وعندما
وأنهم أجر، بدون أوالده يعلموا وأن والد، بمثابة علمهم من إىل ينظروا أن وذلك األبقراطي،
األطباء، قانون حسب عىل وتالميذهم معلمهم أبناء وإىل أبنائهم إىل معرفتهم سيسلمون
عنه يتكلموا أال عليهم ينبغي وأنه املريض، ملصلحة تستغل أن بد ال مهارتهم كل وأن
مقدار لنا يظهر الطب مدارس تالميذ يعقده يزال ال الذي اليمني وهذا آخرين، ألناس

العظيمة. الطب مهنة ألعضاء وأتباعه «أبقراط» وضعه الذي العايل املستوى
يوجد كان بعده وما «أبقراط» عهد من بدأ الذي العادي الطبي العالج عن وفضًال
املعبد ولكن للعالج، املعابد هذه تأسيس بدأ وقت أي يف نعلم وال املعبد. عالج يسمى ما
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من النوع وهذا امليالد. قبل الخامس القرن حتى يزدهر لم أنه يحتمل اآلن سنصفه الذي
الرومانية. الدولة من جزءًا اإلغريق بالد فيه أصبحت الذي العرص إىل استمر قد العالج

بينها من مثًال وسنأخذ اإلغريقي، العالم يف النوع هذا من أماكن ثالثة توجد وكانت
حسنًا مركًزا وكانت «أرجوس»، مدينة عن بعيدة تكن لم التي «أبيداروس» يف العالج وهو
التالل تماًما تحميه صغري سهل عىل يقع املستشفى وهذا الداخل. يف اإلغريقية املدن ملعظم
ويف مقدسة، وعني حوض من غزير وماء األشجار من خمائل عىل ويحتوي به، املحيطة
يجري العالج وكان الطب، إله «أسكلبيوس» لإلله معبد أُقيم قد كان البهج املكان هذا
بملح كان ذلك أن املحتمل ومن أوًال، يظهر املريض فكان حوله. املقدسة األرايض عىل
يف النظافة إىل يحتاج الذي وحده الجسم ليس أنه املريض يذكر ذلك وكان بحر، ماء أو
اإلنسان يكون أن بد ال املعبد داخل ففي وروحه. عقله كذلك بل املقدس» «املكان املحراب
قواعد إحدى لنا تذكر هكذا صالحة»، بارة أفكاره الفرد يكون «أن هي والطهارة مظهًرا،
مغموسة الشهد من سمينة فطائر عىل ويحتوي قربانهم، املرىض يقدم ذلك وبعد اإلله.
أو خنزيًرا أو حمًال القربان فتشمل أغنياء كانوا إذا أما فقراء، كانوا إذا هذا الزيت، يف

لإلله. القربات هذه تقديم أثناء يف تسمع والصلوات والغناء املوسيقا وكانت خروًفا.
للمرىضبالدخول يسمح ومعناه، املكان هذا فرسعبادة قد الكهنة أحد يكون أن وبعد
وكان والقداسة. الهدوء من جو يف العالج يبتدئ وهكذا اإلله، صورة وملس املحراب يف
الظالم كان املرىضوعندما لنوم مكانًا إحداها استعملت مكشوفة عمد قاعات املعبد بجانب
يف املرىضملفوفني يرتك لآللهة، هداياهم منهم يأخذ أن وبعد الكاهن، منهم يقرتب يخيم،
بزوغ قبل بمعجزات شفوا قد كثريًا إن وقيل: وظلمته، الليل سكون إىل البيضاء أغطيتهم
التي أحالمهم عليه يقصوا أن املرىض الكاهن يسأل كان األحيان أغلب يف ولكن الفجر،
وصحته، املريض عقلية عن املعلومات بعض إىل يصل الكيفية بهذه الكاهن وكان رأوها،
الطبيب لدى يكون وبذلك لها. وتفسريه األحالم للطبيب يذكر أن استطاعته يف كان وبذلك
الحدس أعمال من كثري هنا كان أنه نفهم ذلك ومن املرىض، لشفاء حسبه عىل يعمل يشء
ولكن فشلها، عن يقال كان مما أكثر الشفاء حوادث عن يقال كان ما وأن والتخمني،
تنمو معالجاتهم وكانت الطب، عن أكثر معرفة يكتسبون الوقت هذا كل يف كانوا األطباء
وأن خاصة، حمية يتبع أو يصوم أن املريض عىل وكان العلمي. طريقها يف فشيئًا شيئًا
واأللعاب والتدليك االستحمام أن إىل هذا بكثرة، ماء ويرشب ويتضمخ نقيٍّا هواءً ينشق
ولكن والجراحة، الطب إىل باإلضافة وذلك العالج، من ا هامٍّ جزءًا تؤلف كانت الرياضية
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عبادة فإن ولذلك العالج؛ من ا هامٍّ جزءًا يزال ال كان اآلن عليه يطلق كما باإليمان الشفاء
وأصبحت املؤسسات هذه نمت الزمن مر وعىل قط. تهمل لم الطب إله «أسكلبيوس» اإلله
املتفرجني، آالف يسع أن يمكن كبري ومرسح سباق ومضمار ومدرسة مكتبة عىل تحتوي
املعابد وكانت اإلغريق، بالد أنحاء كل من نظارة يحرضه أعوام أربعة كل عيد يقام وكان
عىل تسري البقعة هذه يف موكب يف «أسكلبيوس» اإلله صورة وتحمل الضحايا وتقدم تزين
باقي أما املكان. هذا يف حدثت التي الشفاء معجزات تعلن وكانت والتابعني. الكهنة نغمات
الروايات. وتمثيل املوسيقية للمسابقات وكذلك الرياضية، لأللعاب يخصص فكان الوقت
أن ويمكن النقاهة، دور يف كانوا الذين للمرىض حسنة نزاع بال كان األشياء هذه كل
هذه تسافر عندما الحزن، عليهم يدخل لن مرىض بالفعل كانوا الذين هؤالء أن نتصور

وراحة. هدوء يف ويرتكونهم املحتشدة الجموع
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امليالد قبل الرابع القرن يف اإلغريق بالد

تقنع لم األخرية أن غري «أسربتا»، سلطان تحت أصبحت قد «أثينا» أن سبق فيما رأينا
أن بعد عندها من حكاًما عليها وفرضت اإلغريقية األخرى املدن كل فأخضعت بذلك،

«أثينا». هزيمة بعد والحرية باالستقالل تمنيها كانت

الفرس تدخل

املساعدة، يد مد الفرس إىل طلبت قد «أسربتا» وبخاصة اإلغريقية، املدن بعض وكانت
مقدور يف صار أن النتيجة وكانت ضخم، ثراء ذات البطش قوية دولة تزال ال وكانت
وهاك و«أسربتا». هي معها معاهدة عقد عىل اإلغريق بالد تجرب أن ٣٨٧ق.م عام «فارس»
يعتقد «أكزركزيس» امللك «إن الفرس: ملك «أكزركزيس» امللك بها فاه التي الكلمات
األخرى اإلغريقية املدن فإن ذلك عن وفضًال ملكه، تكون آسيا1 مدن أن العدل من أنه
هذا قبول منها واحدة أية رفضت وإذا نفسها، لتحكم حرة تكون والكبرية الصغرية
امللك». «صلح يُدعى ما وهذا واملال.» بالسفن وبحًرا برٍّا الحرب عليها فسأعلن الصلح،
كانت التي الصغرى آسيا بالد الفرس سلم ألنه اإلغريق؛ لبالد معرة يعد كان الصلح وهذا
اإلغريق بالد أما الوطن، بأرض وثيق اتصال عىل دائًما وكانت الصبغة، إغريقية الواقع يف
ومن بعض، عىل بعضهم تسلط منع عبثًا حاولت فقد حكومات، من تحتويه وما نفسها
يدعو الذي كالحلف كان الفرس عىل العام الهبالني الحلف ولكن بينها، فيما أحالف قيام

قط. قبوًال يلَق فلم الخطيب «أسقراطيس» باستمرار إليه

منها. القريبة والجزر الصغرى آسيا اآلن نسميه ملا الغربي الشاطئ عىل التي املدن يقصد 1
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قد «أسربتا» أن أوًال فنجد وساق. قدم عىل سائًرا املدن مختلف بني الشجار ظل وقد
ملكها حكم تحت السلطان قوية «طيبة» أصبحت ٣٧١ق.م عام يف ذلك وبعد القيادة نالت
«لوكرتا» موقعة يف منكرة هزيمة «أسربتا» هزم أنه لدرجة Epaminodas مبنوداس» «أبا
ماتت وبموته واقعة، يف «طيبة» ملك قتل ذلك من سنني تسع وبعد «بوشيا». يف Leuctra

سيادتها. وانتهت «طيبة» قوة كذلك
كانت ملا ولكن اإلغريق، بالد يف قيادتها تسرتد «أثينا» الفرتة تلك يف بدأت وقد
فإنه غريها، أو «أثينا» مع حلف يف االنضمام حال بأية تريد ال اإلغريق مدن حكومات
زمن أن األمر وحقيقة البالد. يف وضعف واضمحالل جديدة حروب قيام من بد ال كان
عالم يف قوية ممالك ظهور عرص وحان وانقىض، وىل قد كان املستقلة املدن حكومات
عدو الفرس بالد وأعني العظمى الدول إحدى تقع كانت اليونان بالد رشقي ففي الوجود،
وهي الفتية، «مقدونيا» مملكة الشمال يف كان حني يف بأسها، يخىش وكان القديم اليونان

وخطرها. أمرها تجاهل يمكن ال بحيث القوة من قليل بعد صارت التي

الفرتة تلك يف «أثينا» يف الحياة

الحياة أن الداخلية والحروب باالضطرابات امليلء الوقت هذا يف نجد أن ا حقٍّ املدهش من
محملة ودانيها قاصيها البحار عباب تمخر كانت فسفنها مزدهرة، المعة كانت «أثينا» يف
تمدها كانت كما الثروة، عليها تدر كانت األخرى البالد مع التجارة وهذه بالسلع،
ووفد والثقافة، الفكر مركز أصبحت إنها حتى املستحدثة، واآلراء الجديدة باملعلومات

الفلسفة. وتلقي الخطابة فن لدراسة الناس عليها

وأرسطو أفالطون

نهل تلميذ أعظم «أفالطون» وكان و«أرسطو»، «أفالطون» من كل عاش العهد هذا ويف
حياة بليغة إغريقية بلغة كتب الفيلسوف وهذا (٤٢٧–٣٤٧ق.م) «سقراط» عن الحكمة
والتعليم الحكومة عن أفكاره فكتب علمه فيض من الكثري أضاف كما وتعاليمه، أستاذه
لكل اإللهية األسباب وعن والجمال، والطيبة الصدق طبيعة وعن وروحه، اإلنسان وعقل
حكومة فيها لنا يصور التي «الجمهورية» الصيت الذائعة مؤلفاته أحسن ومن األشياء.

570



امليالد قبل الرابع القرن يف اإلغريق بالد

«األكاديموس» يف «أفالطون» درس وقد الفلسفية.2 آرائه عن لتعرب وضعها وقد مثالية،
وارفة أشجار تحليها «أثينا» من مقربة عىل «جمنازيوم» مدرسة وهي ،Academus

«أكاديمي». باسم مدرسته وتعرف جارية، ومياه الظالل
اسمه اشتهر قد «أرسطو» تلميذه كان عمره من الستني يف «أفالطون» وفاة وبعد
عىل مدرسة وهي الظليلة، Lyceum «ليسيوم» طرقات يف يعلم وكان الفلسفة، عالم يف
فروعها. بكل العلوم يف بسهم فرضب املعرفة، من نوع كل يف يبحث وكان «أثينا». مشارف
والسياسة واملنطق اإلنسان وسلوك األخالق وعلم الحيوان وعلم النبات علم وبخاصة
العظيمني، املفكرين بهذين األزمان كل يف متأثًرا كان العالم أن يف نزاع وال الشعر. وصناعة
الحديثة. العلوم بوالد «أرسطو» ويُلقب الحديثة، الفلسفة والد بأنه «أفالطون» فيُنعت

يف غاية كبرية تماثيل نحتت ولكن «أثينا»، يف كثرية مباٍن تقم لم الفرتة هذه ويف
األجنبية، املدن يف ويعملون الخارج، يف يسيحون اإلغريق املغنون كان ما وكثريًا الجمال،

اإلغريقي. والفن اإلغريقية الثقافة نرشوا وبذلك
كانت أمور والفقر االستقرار وعدم السخط فإن االزدهار هذا كل من الرغم وعىل
املخاطرين الرجال من كثري ترك وقد اإلغريقية، املدن من وغريها «أثينا» يف أطنابها ضاربة
من بالذكر ونخص املجاورة، األمم بعض جيوش يف مرتزقني جنوًدا وانخرطوا مدنهم،
يف مخاطرة بأكرب قامت التي تلك املرتزقة هؤالء من فرقة وأشهر وفارس. مرص بينها
فرقة يؤلفون كانوا وهؤالء اآلالف» عرشة «بموكب املعروفة املخاطرة وهي القديم، التاريخ
أخيه من عنوة يستويل أن أراد قد كان «كورش» يدعى فارس أمري خدمة يف اإلغريق من
وقد مضت. سنة وخمسني مائة منذ األكرب «كورش» يعتليه كان الذي فارس عرش عىل
انتصارهم عن فيخربنا العظيمة، أعمالهم عن «سقراط» تالميذ أحد «أكزنوفون» حدثنا
كانت التي املكيدة من هربهم لنا يذكر ثم الفرس، ملك عىل «بابل» من بالقرب موقعة يف
األنهار عابرين لهم مجهولة أراٍض يف وتقهقرهم «أكزنوفون»، بقيادة لهم نصبت قد
محروسة كانت التي الجبال مضايق يف طريقهم وشاقني الكثيفة الثلوج عىل وسائرين
حني عىل صاحوا جبل قمة إىل الشجعان هؤالء مقدمة وصلت عندما وأخريًا بأعدائهم،

مكان) ال (أي: «يوتوبيا» كتاب بينها من نذكر غرارها، عىل خيالية كتبًا املحدثون الكتاب وضع وقد 2

«وليم لصاحبه News from Nowhere مكان» ال من «أخبار وكتاب مور» توماس «سري لصاحبه
موريس».
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البحر إىل الشاق سفرهم يف وصلوا قد كانوا وقتئذ ألنهم وذلك البحر! البحر! قائلني: غفلة
برهنت قد الهائلة املخاطرة وهذه وطنهم. إىل بسهولة طريقهم وجدوا ثم ومن األسود،
تاريخ نفسه «أكزنوفون» لنا ترك وقد الفرس. من أحسن جنود اإلغريق أن عىل أخرى مرة

ممتع. كتاب يف الحادث هذا
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املقدونيون

هذه يف السيادة أن اليونان، بالد تاريخ عىل ألقيناها التي العامة النظرة من نرى وهكذا
ثم طويلة، مدة يدها يف وبقيت «أثينا» إىل انتقلت ثم «أرجوس»، يد يف أوًال كانت البالد
النفس حب أن يف نزاع وال «طيبة». يد يف كانت وأخريًا «أسربتا» قبضة إىل يدها من انتقلت
وجعلها جميعها، البالد باضمحالل انتهى قد املدن هذه بني السلطان وتنازع والغرية،
البطل هذا كان وقد ومهارة. بحذر يعمل كيف يعرف حازم الشكيمة قوي لرجل فريسة
بالد حدود عىل الواقعة «مقدونيا» بالد ملك به وأعني الفرصة، ينتظر بالده يف مرتبًصا

الرشقية. والشمالية الشمالية اإلغريق
كانوا اإلغريق أن غري اإلغريقية ويتكلمون إغريًقا، أنفسهم يعدون املقدونيون وكان
ولكنهم إغريقي، دم من جزئيٍّا كانوا املقدونيني هؤالء أن املحتمل ومن كالمهم. يفهمون ال
سنة من ملكهم «أركلوس» حال أية عىل وكان كبرية. بدرجة منهم تمدينًا أقل كانوا
يف رحب فإنه ولذلك بالده؛ يف اإلغريقية الحضارة إدخال عىل يعمل ٣٩٩ق.م إىل ٤١٣
العظيم الرسام Zeuxit «زوكسيس» بينهم ومن اإلغريق من والشعراء باملفتنني بالطه
بالثقافة املعجبني من أخالفه أحد الثاني» «فيليب وكان الفحل. الشاعر و«يوربيدس»
يف صبيٍّا وكان اليونان، بالد يف حدثت التي التقلبات كل كثب عن يرقب وكان اإلغريقية،
إىل رهينة وأخذه مقدونيا، إىل «بلوبيداس» حرض عندما عمره من عرشة الخامسة سن
«أسربتا». ملك «أبامينوداس» والد بيت يف يظن ما ثالثسنواتعىل هناك مكث وقد «طيبة»
كانوا وكيف اإلغريق، يعيش كان كيف ليتعلم ريب بال الفرصة لديه كانت فإنه يكن ومهما
جيش ألف بالده إىل عاد فلما بالدبلوماسية. أحيانًا الحرب مالفاة يمكن وكيف يحاربون
باسم تعرف مقدونيا أرشاف من رشذمة خيالته وكان الطيبي، الجيش غرار عىل مشاته
األكرب»، «اإلسكندر بقيادة ألفني إىل عددهم وصل بعد فيما الذين هم وهؤالء «الرفاق»،



عرش) الثاني (الجزء القديمة مرص موسوعة

عىل استوىل ألنه ثريٍّا؛ «فيليب» وكان الحربية، املواقع يف معه األعداء يهاجمون وكانوا
يعقد أو يهدد، أن عىل ساعدته جيشه قوة إليها مضاف الثروة وهذه «تراقيا» ذهب مناجم
أو الشمال حول التي املراكز يراقب أو ويفتح منه، القريبة اإلغريقية البالد مع محالفة
عىل املخيم الثقيل كالسحاب كانت النامية القوة وهذه «إيجة»، بحر من الغربي الشمال
مع بعضهم اتفق وقد وذهول. بانزعاج األثينيون الحظها وقد الشمال، من اإلغريق بالد
يسري وأن لها قائًدا «فيليب» وتقبل مًعا، اإلغريقية الحكومات تنضم أن عىل «أسوكراتيس»
املسمى خطبائهم أشهر رأي تبع منها كثريًا أن غري ملحاربتها، الفرس بالد إىل جنودها
1.Philippics «الفلبيات» باسم تعرف خطب عدة يف «فيليب» هاجم الذي «دموستنيس»،
بالد عىل زحف الذي «فيليب» ملقاومة العدة اإلغريق واتخذ «دموستنيس» رأي تغلب وقد
٣٣٨ق.م عام «بوشيا» يف Chaeronea «كارونا» موقعة يف و«طيبة» «أثينا» وفتح اإلغريق
دعاهم ذلك وبعد «أسربتا»، عدا لسلطانه تخضع اإلغريقية الحكومات كل جعل وبذلك
عىل تصميمه عن وأخربهم ملكهم، ال قائدهم نفسه لقب حيث «كرنث»، يف كبري مؤتمر إىل
عىل كان عندما ٣٣٦ق.م عام ويف املقدونيني. جنوده من جيش رأس عىل الفرس بالد فتح
عرش وتوىل عمره من واألربعني السادسة يف وهو اغتيل، الفرس بالد عىل الزحف أهبة

«اإلسكندر». ابنه بعده امللك

األكرب اإلسكندر (1)

فيهم بما سياسة رجال أو محاربني، من القديم العالم أبطال بني يوجد ال أنه يف نزاع وال
غري من بينهم من يوجد ال أنه كما «اإلسكندر»، مثل اشتهر من نفسه قيرص» «يوليوس
العالم حكومة وجهة ومن الدول، حكومة وجهة من تفكريهم يف الناس مثاليات بعمق
خيال عىل قوية بصورة أثر من يوجد ال كما هللا، أو الطبيعة أو الرجال أو الشعوب أو
هو يشء وأول مثله. قصاصني أو كتابًا أو مفكرين أو أمراء أكانوا سواء بعده، أتوا الذين
يأتي ذلك وبعد تنفيذها، إىل وصل وكيف بها، قام التي التغريات عظم مقدار ندرك أن
وليس ذلك؟ كل أنجز الذي الرجل هذا نوع ما وهو: تعقيًدا وأشد أصعب يعد الذي السؤال
أخالق عن تقريًرا نضع كأننا وغثها، ثمينها بصفاته قائمة ذلك عىل جوابًا نضع أن بكاٍف

فرد. أي مع شديدة خطبة عن لتعرب بعد فيما استعملت قد الكلمة وهذه 1
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هل بنقائصه؟ صانع أنت فماذا الحسنة صفاته تحيصكل عندما ألنك املدرسة؛ يف تلميذ
قد التاريخ رجال عظماء أن البدهي من أليس منها؟ تطرح أو األخرى صفاته إىل تضاف
مثلنا، خرقهم لحظات لهم كان وألنهم وطمعوا، كذبوا مثلنا برش ألنهم أنجزوه؛ ما أنجزوا
الرجل أخطاء عدد كثر كلما أنه والواقع واجبهم؟ أهملوا أو الرشاب يف أفرطوا وألنهم
عن لتبحث لك أكرب حافًزا يكون ذلك فإن ظاهرة، ضعفه نقط أصبحت وكلما العظيم،
ولكن جبارة، أعمال من إليه وصل ما كل إىل يصل أن عىل ساعدته التي الحقيقية القوة
العبقرية وأن العبقرية، هي ما نعرف ال أننا نعرتف أن بد ال أنه يقال ما كل بعد يحتمل
عىل نتعرف أن ا حقٍّ ويمكننا األمور. عظيم من يأتيه ما معظم تعمل التي هي الرجل يف
االتفاق ذلك عىل وتساعده منها، تنبع صاحبها أخطاء حتى أنه نرى وأحيانًا العبقرية،
إنجاز إىل متهيئني مساعدين إىل ويتحولون فيه، يعتقدون جعلهم مما الناس مع الغريب

العظيمة. خططه
دعاه فقد الصيت، الذائع الفيلسوف «أرسطو» «اإلسكندر» مربي بني من وكان
العلم يلقنه ومكث عمره، من عرشة الثالثة يف وهو ابنه لرتبية بالطه إىل والده «فيليب»
إىل يميل أخذ «اإلسكندر» ألن ا؛ جدٍّ الهامة األمور من ذلك وكان عرشة الخامسة حتى
باألدب كذلك شغف كما الطبيعة وعلوم الطب وبخاصة «أرسطو»، يد عىل البحتة العلوم
وأرسل مخدته، تحت وخنجر «اإللياذة» وملحمة ينام كان «اإلسكندر» إن ويقال: اإلغريقي
يف الشعراء فحول وضعها التي العظيمة، املآيس كتب من نسخ إلحضار اإلغريق بالد إىل
وكان اإللياذة، يف ينحرص يشء كل فوق إعجابه كان ولكن آسيا. يف بحمالته قيامه أثناء
نظرته أصالبه من منحدرة أنها «اإلسكندر» والدة تدعي كانت الذي «أخيل» إىل ينظر
راض صباه ففي وحده، للدرس حال أية عىل «اإلسكندر» يعش ولم العظيم، بطله إىل
إنه إذ جماحه، من يكبحوا أن وأتباعه «فيليب» والده مقدور يف يكن لم «نسليا» من جواًدا
الضحى إىل أداره أن وبعد هدأه، نفسه ظل يف وانغمس خاف الحصان أن الحظ عندما
املسمى الشهري الجواد هو وهذا رسعته، بمنتهى ليجري العنان له وأرخى ظهره، عىل قفز

حمالته. يف يركبه كان الذي Bucephalus «بوسفالوس»
جعله الحرب، بسبب غائبًا والده وكان عمره، من عرشة السادسة «اإلسكندر» بلغ وملا
فيها رائده كان صغرية حربًا «اإلسكندر» شن الفرتة تلك ويف مملكته، بأعباء يقوم والده
لن «فيليب» والده أن يخاف كان كما للفتح، تواًقا فعًال كان ألنه ثائرة؛ قبيلة عىل النرص
الفرسان رأس عىل سار Chaeronea «كارونا» موقعة ويف يفتحها، ما البالد من له يرتك
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عظيًما رجًال أن القوم رأى عمره، من العرشين يف وهو العرش توىل وعندما األعداء. عىل
النظري. املنقطع دوره ليلعب العالم تاريخ مرسح يف يدخل كان

الفرس ملحاربة التعبئة

يف وجعلها بالده، تخوم تحصني يف والده موت بعد األوليني السنتني «اإلسكندر» أمىض
لها. قيادته وتقبل تعرتف اإلغريقية الحكومات كل جعل ثم مفاجئة، غارة أي من مأمن
خطة لتنفيذ الرشق؛ عىل يزحف أن عىل والعرشين الثانية سن يف وهو قادًرا عندئذ وكان

الفرس. بالد غزو آماله محط كان الذي «فيليب» والده
غري النفس، عىل وقع لها جميلة شخصية وقتئذ الفرس ملك الثالث» «دارا وكان
اليونان بالد عىل األوىل الفارسية بالحروب قام الذي العظيم» «بدارا يقرن ال كان أنه
شهرة ذا عظيًما أسطوله وكان ضخامتها، يف الخرافة حد إىل تصل ثروته وكانت وغريها.
من تمتد وإمرباطوريته الحركة، خفة تنقصه كانت أنه غري عظيًما الربي وجيشه واسعة
صغريًا جيًشا إال يملك ال «اإلسكندر» كان ذلك مقابل ويف الهند. إىل الصغرى وآسيا مرص
من معتدل ودخل صغري، أسطول ظهره يشد النظام حسن جيًشا كان ولكنه نسبيٍّا،
من عنده كان البطل هذا فإن حال أية وعىل والغابات، واملراعي بالده، يف الفضة مناجم
مقاصده تنفيذ عىل يقدم جعله ما ومصريه بنفسه اإليمان وقوة القيادة وحسن الشجاعة،

تُقهر.» ال إنك بني «يا قائلة: مرة «دلفي» كاهنة إليه توِح ألم وجل. أو خوف دون

الصغرى آسيا عىل حملته

«طروادة»، إىل الذهاب هو «هلسبونت» مضيق عرب بعد «اإلسكندر» به قام عمل أول كان
وجد حيث «جرانيكوس»، نهر إىل ذلك بعد سار ثم «أخيل»، قرب عىل إكليًال وضع وهناك
فهاجم والسهام، بالحراب لصده استعداد عىل له املقابل الشاطئ عىل معسكرين الفرس
ميزوا الذين رفاقه يقود وهو «بوسوفالوس»، جواده ظهر عىل النهر عرب أن بعد العدو
واحًدا إن حتى هدفهم الفرس جعله وقد املجنحة، البيضاء بخوذاتهم جنوده باقي عن
املوت. من ونجاه الرضبة صد «كلينوس» صديقه أن لوال بسيفه قتيًال يرميه أن كاد منهم
بقوة إنه حتى وجههم، يف وقفوا الذين األعداء شمل ورجاله «اإلسكندر» شتت ذلك وبعد
انتصارات من تبعه وما النرص وبهذا اليوم، كسب الثابت املستمر كتيبته ونضال هجمته
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وجيزة مدة وبعد الفاريس. األسطول وجه يف املواني وسد الصغرى، آسيا عىل سيطر
الهضبة يف الواقعة «جورديوم» عند جنوده الرشق نحو لزحفه ذلك بعد «اإلسكندر» جمع
نريها وكان الشهرية، «جورديوس»2 عربة توجد كانت املكان هذا ويف البالد. لهذه الوسطى
عىل سيحكم من بيد سيكون حلها إن الوحي: قال وقد معرقلة، الحبال من بعقد موثقوًقا
أظهر وقد بسيفه. العقدة قطع فإنه يحلها، أن «اإلسكندر» مقدور يف يكن لم وملا آسيا.
قطع عبارة فإن ثم ومن صدق، قد الوحي أن التالية الليلة يف ورعد برق من حدث ما له

سهلة.3 مبارشة بطريقة معقدة صعوبة لحل تستعمل تزال ال الجوردنية العقدة
الجبال يف ممر وهو — «سليسيه» بوابات داخل يتجه «اإلسكندر» طريق اآلن وأصبح
من عليه ما رفع بعد إال فيه يمر أن يمكنه ال جاللته إن قيل: إنه حتى الضيق يف غاية
الطريق تاركة «اإلسكندر» اقرتاب عند هربت بحامية محروًسا املمر هذا وكان — أثقال

سوريا. إىل ثم ومن «ترسوس»، إىل مفتوحة

سوريا دخول

الجيشان تقابل الحال ويف «اإلسكندر»، تقدم لصد زاحًفا «دارا» كان ذلك خالل ويف
يجعل أن أمكنه املاهرة «اإلسكندر» وبخطط ٣٣٣ق.م، عام «أسوس» سهل يف نهر عرب
مع ولكن الضخم. عدده لعظم بالنسبة ا جدٍّ ضيقة مساحة يف يصطف الفاريس الجيش
أخذ وعندئذ هاربًا، وىل قد «دارا» أن أعلن أن إىل استمرت قاسية، حرب دارت قد فإنه ذلك
وانقض معسكرهم، عىل وجنوده «اإلسكندر» فاستوىل التقهقر، يف الفاريس الجيش كل
ويقول «اإلسكندر». حفظتا وعربته «دارا» رسادق أن غري الغنيمة عىل املنترص الجيش
من كلها العطور وصناديق االستحمام أحواض «اإلسكندر» رأى عندما وهنا «بلوتارخ»:
تعطريًا املئات كل بها عطر التي الروائح عبري واستشنق عجيبًا، شغًال املشغولة الذهب
واملوائد األرائك كانت حيث االرتفاع، شاهق الحجم عظيم إيوان إىل انتقل ثم ومن جميًال،
هي «هذه وقال: حوله، من إىل التفت ذلك عند والعظمة، األبهة يف غاية لوليمة واالستعداد
أنها علم وعندما املالصق، الرسادق يف ولولة «اإلسكندر» وسمع امللكية.» يظهر ما عىل

قديم. ملك وهو 2

والبيضة. «كوملبس» كمثل وهو 3
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قيد عىل يزال ال «دارا» أن ليخربهن رسوًال أرسل وابنتيه وزوجه «دارا» امللك أم من آتية
بل رشًقا هربه يف «دارا» أثر «اإلسكندر» يقف لم عليهن. خطر ال أنفسهن وأنهن الحياة،
قوية بحرية قاعدة وهي «صور»، ساحل إىل انحدر ثم سوريا، شطر جنوبًا وجهه وىل
مقاومة أشهر سبعة مقاومتها وبعد فحارصها، الشاطئ من ميل نصف تبعد جزيرة عىل

بالهجوم. عليها استوىل اليائس

غزومرص

أمالك من جزءًا تؤلف وقتئذ كانت التي مرص عىل زحف وفلسطني سوريا فتح أن وبعد
هذه يف سفراته إحدى أثناء ويف مرص. عىل فرعونًا به واعرتفت له فسلمت الفرس،
أسماها إغريقية مدينة أسس وهنا النيل، دلتا عىل أسماك صيد بقرية مر املرصية البالد
سائر بكثري تفوق ولكنها اسمه، منحها التي العديدة املدن إحدى وهي «اإلسكندرية»،
يف يوجد وكان املوقع. وحسن والشهرة العظمة حيث من االسم بهذا لقبت التي املدن
يف أيام عرشة أو ثمانية سفر وبعد «آمون». املرصي لإلله يوحي شهري معبد النيل غربي
ونخيلها وينابيعها مائها بعيون املشهورة «سيوة» واحة إىل «اإلسكندر» وصل الصحراء
كل ألن وذلك اإلله»؛ «ابن بوصفه الكهنة فاستقبله الوحي، مقر كان وهناك وزيتونها،
يف له قيل ما فرد ألي «اإلسكندر» يكشف ولم إلهي، أصل من يعدون كانوا الفراعنة
به أوحى وما الكهنة ترحيب أن والظاهر وحده. له قيل ما سمع قد أنه غري املحراب،
يفوقان ومستقبل قوة صاحب كان أنه وهو نفسه، قرارة يف به يشعر ما صدى كان الوحي
األبيضاملتوسط. البحر الفرسحول سلطان حطم قد أنه والواقع العاديني، البرش ألهل ما

أقىصحدودها. إىل إمرباطوريتها يفتح أن عاتقه عىل أخذ واآلن
واقعة يف «دارا» هزم حيث الدجلة نهر إىل الفرات وعرب رشًقا «اإلسكندر» سار
ودخل «دارا» وهرب «أربال»، من مقربة عىل قرية وهي (٣٣١ق.م) «جاوجامال»
التي «برسبوليس» إىل ثم ومن «سوسا»، ثم «بابل» عىل فاستوىل بالده عواصم «اإلسكندر»
مدهشة ثروة من العظيمة املدن هذه تحتويه ما ذلك بعد أصبح وقد عنوة. بالهجوم أخذها
وغري مسكوكة والفضة الذهب من تلنت ألف ومائة ثمانني عىل منها استوىل فقد له، ملًكا
الغنائم «إن «بلوتارخ»: ويقول أخرى. وكنوز األرجواني صبغة من كميات وعىل مسكوكة،
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بغل ألف عن يقل ال ما لحملها يلزم كان أنه لدرجة عظيمة كانت «برسوبوليس» من
قزوين، بحر جنوبي الواقع اإلقليم يف به ولحق «دارا» طارد وقد جمل.» آالف وخمسة
احتفل وقد معه، املتآمرين ورفاقه شطاربته أحد بيد مميتًا جرًحا جرح أنه وجد ولكنه
الفرس. ملك نفسه يعد أخذ الوقت ذلك ومن بملك، يليق احتفاًال «دارا» بدفن «اإلسكندر»
يشاطرهم جانبه من هو وكان بنانه، طوع اللحظة هذه حتى «اإلسكندر» جيش كان
وكان واألعياد، املسابقات لهم وأقام مكافآت فمنحهم إسعادهم، فيه بما وُعني متاعبهم،
يف يدبر «اإلسكندر» كان اآلن ولكن واملعارك، الزحف أوقات بني الراحة أسباب لهم يهيئ

مراميها. أو مغزاها فهم استطاعتهم يف يكن لم عظيمة خطة عقله
وكل وفنها وآدابها لغتها — بها ويعجب اإلغريقية الثقافة يحب «اإلسكندر» وكان
الثقافة هذه ينرش أن فأراد — صباه يف «أرسطو» إياها لقنه مما بها الخاصة العلوم
يضم أن وأراد همج قوم مجرد الفرس اعتبار يمكن ال أنه رأى وكذلك مكان، كل يف
منهما ويؤلف وعرفان، ثقافة من األمتني يف ما أحسن ذلك يف بما واإلغريق الفرس مًعا
الفرس، من بجنود جيشه يف الثغرات أوًال فمأل رأسه. عىل ملًكا هو يكون واسًعا ملًكا
أتباعه من كثريًا أغضب ذلك ولكن املقهورة، املديريات حكم يف نصيبًا أرشافهم وأعطى
وأخذ كبرية، غنيمة جمعوا قد رجاله وكان جنوده. بني رضا وعدم تذمر أول ظهر ثم ومن
منذ تركوها التي أوطانهم إىل العودة إىل واشتاقوا نفوسهم إىل يترسب الحرب من امللل
كرهوا كما للفرس، امللك أظهرهما اللذين واإلكرام الرعاية وكرهوا مضت، أعوام أربعة
املالبس يستسيغوا لم وكذلك إله، كأنه امللك أمام وجوههم عىل وسجودهم الرشقية طرقهم
إن حتى الرضا، عدم أظهروا قد الناس وكان بها. يقابلهم كان التي الفاخرة الرشقية
وال باإلعدام. عليه حكم أجله من الذي بالعصيان اتهم قد «اإلسكندر» أصدقاء بعض
نهاية ال كان الذي والتنظيم مكان، إىل مكان من الجيوش وزحف املعارك أن يف نزاع
ظهرت وقد أعصابه، عىل عظيم مفعول له كان جروحه تأثري وكذلك املدن، وتأسيس له،
رست وليمة يف «كليتوس» صديقه قتل فقد نفيس. انفعال ساعة يف بعد فيما ذلك نتيجة
لم «اإلسكندر» ولكن ازدراء، كلمات بعض بسبب وذلك لبيهما، عىل فيها الخمر نشوة

بعد. فيما الزلة هذه لنفسه يغفر
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الوطن إىل األقىصوالعودة الرشق عىل الزحف

السند»، «نهر وادي أعايل إىل بالثلوج املغطاة «هندوكوش» جبال «اإلسكندر» ذلك بعد عرب
تلك هناك، مخاطراته من واحدة وسنذكر رشحها، يطول التي بالعجائب هناك قام وقد
فيحدثنا الحالية. البنجاب أجزاء أحد ملك «بوروس» وبني بينه دارت التي املعركة هي
ظهر الضخم فيله ركب عندما وأنه أقدام، سبع حوايل كان قامته ارتفاع «أن «بلوتارخ»:
بعد عليه «اإلسكندر» تغلب وقد جواده.» الفارسمع كتناسب ركوبته مع متناسبًا كان أنه
«اإلسكندر» وسأله أسريًا، «بوروس» أخذ وعندما وطيسها، حمي واقعة يف كبرية مصاعب
وقتئذ ستصبح كانت بالده أن من الرغم وعىل «كملك.» أجابه: به يعامل أن يريد عما
أرايض أعطاه ذلك وفوق بالده عىل ملًكا نصبه «اإلسكندر» فإن مقدونيا، أمالك من جزءًا
«بوسفالوس»، املسمى الشهري «اإلسكندر» جواد مات مبارشة ذلك وبعد ليحكمها. أوسع
حاربها التي واقعته مكان من بالقرب «بوسفالوس» تسمى السمه تذكاًرا مدينة فأسس

السند. نهر عىل
لدى يكن ولم مبهمة، بصورة معروفة السند نهر خلف التي اململكة وكانت
الرشق، جهة إىل بعيًدا تمتد آسيا وأن جنوبًا، تمتد الهند بالد أن عن فكرة «اإلسكندر»
الذي املحيط يف يصب ماءه لريى «الكنج»؛ نهر حتى مجاهلها كشف إىل نفسه تاقت فقد
والحيوانات والنباتات املناجم، عن شيئًا يعرف أن يف يرغب كان وكذلك باألرض؛ يحيط
رجاله أبى النقطة هذه عند لحكمه. البلدان هذه يخضع وكذلك تجارة، طريق ويفتح
عىل قضت قد «بوروس» مع األخرية الحرب كانت فقد ذلك، من أبعد إىل معه يسريوا أن
عرضه يبلغ البعيد الكنج نهر أن سمعوا قد أنهم وبخاصة شجاعة، من عندهم كان ما
فضًال هذا بالجنود، مزدحًما كان املقابل الشاطئ وأن قدم، ستمائة وعمقه أميال أربعة
اثني من يقرب ما األقدام عىل قطعوا قد الجنود هؤالء أن والواقع ميل. آالف ستة عن
من أبعد واحدة خطوة يسريوا لن أنهم عىل وصمموا أعوام، ثمانية يف ميل مائة عرش
هو ذهب وقد بالتقهقر. األوامر وأعطى يخضع أن إىل ذلك أمام «اإلسكندر» فاضطر ذلك،
صحراء عرب ثم ومن السند، نهر مصب إىل وصل حتى لالرتياد طويلة جولة يف وحرسه
«اإلسكندر» أصيب هنا ولكن «بابل»؛ عند قواته كل تقابلت النهاية ويف «جدروسيان»،
من والثالثني الثانية يف وهو ٣٢٣ق.م عام صيف يف مات يوًما عرش اثني وبعد بالحمى،

تقريبًا. عمره
محبوبًا، يزال ال كان أنه كيف مظهًرا أيامه آخر عن Arrian «أريان» املؤرخ ويحدثنا
شدة يف كان بالحمى إصابته من السادس اليوم «يف جيشه: كل من اإلعجاب وموضع
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فاقد كان ولكنه ضباطه عىل يتعرف أن استطاعته يف وكان القرص، إىل وحمل املرض،
بعدها، التي والليلة التايل اليوم يف وكذلك مرتفعة، الحمى كانت الليلة هذه ويف النطق،
يزال ال وهو يروه أن يف بعضهم ورغب يروه، أن يف جنوده ألح وقد التايل، اليوم يف وكذلك
أُخفي قد موته وأن فعًال، مات قد كان أنه أعلن قد ألنه رؤيته؛ يف رغبوا وآخرون حيٍّا،
الطريق اقتحموا أن إليه، وشوقهم عليه، حزنهم سبب فقد الكثرة أما حرسه، بوساطة
فحياهم فواحًدا، واحًدا أمامه مروا ولكنهم النطق، فاقد أنه فرأوا حرضته، يف ووقفوا
فأخذ الحياة فارق التايل املساء ويف بعينيه. إليهم ومشريًا واحدة مرة قليًال رأسه برفع

اإلغريق.» بالد إىل الكل ورجع الجيش، قيادة تسلم خاتمه أعطاه الذي قواده أحد
وهي: محببة، حكمة اإلغريق ولدى املدهشة؟ وأعماله «اإلسكندر» يف نصنع فماذا
نقيصة وتلك واإلفراط، املبالغة فوق أعينهم يف «اإلسكندر» كان وقد اإلفراط.» يف يشء «ال
للثقافة حبه عليه ينكر أن ألحد يمكن ال ذلك مع ولكن األخرية، فتوحه يف فيه نمت
كل توحيد يف تستعمل أن يمكن كان التي وهي املألوف، لحد الخارقة وقوته اإلغريقية
يف كانت الحرب فإن حال أية وعىل اختطفه. املوت أن لوال السالم بروابط اإلغريقي العالم
يكن لم و«اإلسكندر» إليها. متجهًة الحال بطبيعة أفكاره وكانت بها، مسلًما قضية أيامه
ورسعة القوة حيث من آخرين، رجال عقول فاق عقل له كان بل وحسب، عبقريٍّا قائًدا
العمل. حيز إىل املدى البعيدة خططه إبراز يف والشجاعة الحيوية إىل باإلضافة الفهم
بل التاريخ؛ قواد أعظم من واحًدا كان ألنه ال األكرب»؛ «اإلسكندر بحق يسمى أن ويمكن
لوحد عاش لو وألنه الرشقي؛ العالم كل يف اإلغريقية واآلراء اإلغريقية الثقافة نرش ألنه
عادًال كان أنه عىل الظواهر كل دلت الذي حكمه، تحت واإلخاء الحب لواء تحت العالم

اآلن. ذلك إىل أحوجنا وما والسالم، املحبة رائدها عاملية أمة تكوين إىل يرمي

العرصالهيالني (2)

مدة بينهم فيما قواده تحارب ذلك أجل ومن للفرس، رشعيٍّا وارثًا اإلسكندر يرتك لم
إمرته. تحت كان الذي اإلقليم عىل أمريًا منهم واحد كل يكون أن وراء سعيًا سنة أربعني
مرصوسوريا عمًرا وأطولها وأهمها إمرباطوريته أنقاض عىل بعده ممالك عدة قامت وقد
وبقيت املناسب، الوقت يف بنفسه نفسه حكم إىل عاد فقد األقىص الرشق أما ومقدونيا،
عىل «فأثينا» كبرية، بحرية تتمتع كانت ولكنها املقدوني، الحكم تحت اإلغريقية املدن
املدن بني الحروب أما عظيمة، ثقافة مركز تزال ال كانت مضت قد عزها أيام أن من الرغم
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كل بعد «اإلسكندر» به أتى الذي الجديد ما التساؤل إىل ونميل استمرت. فقد اإلغريقية
كان الذي العالم نفس يعد لم العالم إن إذ جديد كل هو ذلك عن والجواب العالم؟ إىل ذلك
وهذه التالية. السنة مائتي تاريخ إىل نظرنا إذا ذلك وسنرى جديدة، حلة لبس بل قبله
بالد آراء أثرت بوساطتها التي املدهشة الطريقة بسبب الهيالني»؛ «العرص تسمى املدة

املتمدين. العالم كل عىل — «هيالس» كل أي — العظمى اإلغريق
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واألشكال الصور

األول. بسمتيك :1 شكل



األول. بسمتيك تمثال :2 شكل

الحرب. يف اإلغريق الجنود تمثل صورة :3 شكل



الساوي. العهد يف (أدفينا) دفني قلعة :4 شكل

(الرسبيوم). بسقارة العجول ملدفن العظيم الدهليز :5 شكل



تابوت. وبها أبيس العجل دفن حجرة :6 شكل

اآلسيويني. عىل الثاني نيكاو امللك انتصارات إىل يشري متن عليه جعران :7 شكل



الساوي. العهد من مرصية سفينة :8 شكل

الثاني. بسمتيك ابنة رع اب نفر عنخنس اإللهية املتعبدة تابوت :9 شكل



ابريز. امللك يمثل بولهول تمثال :10 شكل

السلفيوم. نبات تمثل صورة :11 شكل



اللوبي. أركسيالس امللك حرضة يف السلفيوم شجر محصول وزن تمثل صورة :12 شكل

الحالية). الحجر (صا القديمة سايس مدينة خرائب يمثل منظر :13 شكل



بولهول. هيئة عىل الثاني أحمس يمثل تمثال :14 شكل

الثاني. أحمس تمثل صورة :15 شكل



الساوي. العرص ىف منف مدينة من منظر :16 شكل

الثالث. بسمتيك رأس :17 شكل



مرصية. غري بمالبس مثلتا وقد ابنتها وأمامها باست تانفرت السيدة تمثل صورة :18 شكل
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