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لنا وقيمته درسالفراعنة

الحضارة. أصل مرص بأن القائلة النظرية صاحب سمث: إليوت

الخطوط أو اللغة شامبليون عرف أن إىل ا تامٍّ جهًال مجهوًال الفراعنة درس كان
كثرية ألسباب مجهوًال تاريخهم بقي االكتشاف هذا بعد حتى ولكن القديمة، املرصية
أطالل نسمي زلنا وما كفاًرا، كانوا الفراعنة أن وهو الدينية، العقائد إىل يرجع بعضها
كفري» «تل بأنها أرضهم لتسميد ترابها الفالحون يأخذ التي القديمة املرصية املدينة

سنة. ٤٠٠٠ أو ٣٠٠٠ قبل الكفار يسكنها كان املدينة هذه أن هو املقصود واملعنى



الحضارة أصل مرص

يتسامحون األوروبيني املايضجعل القرن يف أوروبا ساد الذي التسامح روح ولكن
يف الكرايس ويخصون آثارهم، دراسة عىل ويقبلون التوراة، يف الفراعنة عن ُكِتَب فيما
عن بالتنقيب تقوم لكي مرص إىل العلمية بالبعثات يبعثون بل الدراسة، لهذه الجامعات

وكشفها. اآلثار هذه
املرصي التاريخ تتناول التعليم برامج تكن ولم اآلثار، هذه نحنيفمرصنجهل وبقينا
الدراسة تبعث لم ولذلك فقط؛ لالستذكار تلميذ كتبها قد خالصة كأنها موجزة بصيغة إال
فلم لالستزادة، العليا املدارس خريجي أو الطلبة بني شوق أي الفراعنة لتاريخ املدرسية

املوضوع. هذا املجالت أو الجرائد تتناول ولم الفراعنة، تاريخ يف كتاب يَُؤلَّْف
اقترص بل القديمة، املرصية اللغة يتعلم املرصيني من أحد يكن لم أنه ذلك عىل وزاد

األجنبية. بلغاتهم يؤلفون كانوا الذين األجانب عىل تعلُُّمها
بعثت والحرية االستقالل إىل الحديثة النهضة فإن اآلن؛ كذلك ليست الحال ولكن
بآثارهم، ويفخرون الفراعنة بذكر يعتزون جعلتهم الشبان، نفوس يف جديدة كربياء
بعض كشف يف جربة وسامي حسن سليم مثل املرصلوجيني بعض نجاح ذلك ووافق
آمون عنخ توت «درامة» أن كما الفراعنة، عن للكالم موضوًعا الصحف فوجدت اآلثار،
ذلك أثناء يف أو ذلك وبعد األمة، أبناء جميع بني والغبطة الدهشة بل االنتباه بعثت قد
موضوًعا صغرها عىل أيًضا فكانت والعربية، الفرعونية عن الفنجان يف الزوبعة تلك حدثت

نهضتنا. يف أو ثقافتنا يف الفراعنة قيمة عن العام للتنبيه
الحياة قيمة يف فيها اآلباء يفكر ال قد التي األرس تلك يف حتى واضح التنبيه هذا
وخوفو وأسيس رمسيس مثل مرصية بأسماء أبناءهم يسمون ذلك مع وهم الفرعونية

ذلك. يف سواء واملسيحيون واملسلمون وأهمس،

األوروبيني بدرس قيس إذا ضئيًال الفراعنة بدرس اهتمامنا يزال ال ذلك كل مع ولكن
اإلنجليزية اللغة يف باملئات تعد جدودنا تاريخ عن أُلَِّفْت التي الكتب فإن له؛ واألمريكيني
إلقاء عىل الكبرية النفقات ينفق األمريكية وبعض األوروبية الجامعات وجميع وحدها،
سنوات أربع نحو وقبل آثارهم، لدرس مرص إىل البعثات وبعث الفراعنة عن املحارضات
نضع أن ذلك وعرضمع للتنقيب، جنيه مليوني نحو ينفق أن روكفلر معهد علينا عرض

رفضنا؟ ملاذا لآلن أحد لنا يقل ولم رفضنا، ولكنَّا التنقيب، لهذا رشوطنا نحن
األستاذ مثل عظيًما مرصلوجيٍّا يجعل الذي هو املرصية باآلثار الغربيني واهتمام
وجود من يثق ألنه العربية؛ دون اإلنجليزية باللغة مكتشفاته عن كتبه يؤلِّف حسن سليم
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لنا وقيمته الفراعنة درس

بني الجمهور هذا وجود من يثق ال وهو اإلنجليزية، باللغة يؤلف حني القراء من جمهور
بالده. أبناء

أو برلني أو لندن يف القراء جمهور أن عليها يُْؤَسُف التي الحال لهذه والنتيجة
هؤالء أبناء أننا مع نحن، ندري مما أكثر حسن سليم مكتَشفات عن يدرون نيويورك

ترشفنا. ال الحال وهذه الدرس، موضوع هم الذين الفراعنة
تُنَْكُر ال خدمة وهذه القديمة، العربية الكتب بطبع تقوم حكومية هيئات لنا إن
يؤلِّفها التي الكتب برتجمة نفسها الهيئات هذه تقوم ال فلماذا األدب، لتاريخ أو لألدب

وطبعها؟ الفرعونية اآلثار عن املرصلوجيون

يف وبينهم بيننا انقطعت قد الصلة ألن كثريًا؛ يفيدنا ال الفراعنة درس أن يعتقد من وفينا
والفنون. والثقافة واالجتماع والسياسة والدين اللغة

يف يجري مرصيون، الساللة حيث من نزال ال أوًال فإننا خطأ؛ االعتقاد هذا ولكن
بيننا تنقطع لم واللغة سنة، آالف خمسة قبل جدودنا يف يجري كان الذي الدم عروقنا
تُْكتَُب أنها عليها طرأ ما وكل املرصية، الكنائس يف حية تزال ال ألنها الفراعنة عصور وبني
ولو سنوات، بضع قبل عربية بحروف الرتكية تُْكتَُب كانت ما نحو عىل إغريقية بحروف
القبطية اللغة لرد — عالم وطنيته مع وهو — وطنيٍّا قسيًسا القبطية للكنيسة الحظ أتاح

املرصي. الخط إىل
مرص إىل واألسس األصول يف تعود جميًعا فإنها والفنون واالجتماع السياسة أما

قديم. مرصي اخرتاع الحضارة ألن القديمة؛

الخالصة الساللة هم األقباط أن الشائع فإن ألهميتها؛ اإلبراز تستحق نقطة وهنا
الفراعنة درس وأن العربي، بالدم دماؤهم اختلطت قد املسلمني وأن القدماء، للمرصيني

األقباط. عند له التي القيمة املسلمني عند له يكون أالَّ يجب
ما يعرتضه كان ولكن التاريخية، الناحية من معقول الفرض هذا أن أظن كنت وقد
الفالحني بني الغالبة السحنة بني املطابقة بل املشابهة عظم من الريفية اختباراتنا يف نراه
نفسه، سمث إليوت بها يعرتف الحقيقة وهذه القدماء، املرصيني عىل الغالبة السحنة وبني
قبور من ليومها أُْخِرَجْت قد املنحوتة التماثيل كأنهم أفراد األقباط بني هناك كان وإن

الفراعنة.
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الحضارة أصل مرص

األستاذ أناقش أن حسن ظرف يل أتاح حتى الحقيقة هذه تعليل يف أحار وكنت
فرعونية. بسحنة املرصية وطنيته فوق يمتاز رجل وهو املوضوع، هذا يف لطفي سعيد

ألن األقباط؛ من املرصية العنرصية أخلصيف املسلمني أن لطفي سعيد األستاذ ويرى
مزيج أفرادها عروق يف يجري خالسية الحاكمة الطبقة كانت مرص َغَزْوا حينما العرب
مرص يف َقَضْوا قد اليونان) (أي الرشقيون الرومان وكان الروماني، والدم املرصي الدم من
كان االختالط هذا ولكن باملرصيني، كبريًا اختالطهم فكان العرب دخول قبل سنة ألف
خمسني نحو قبل بالدنا يف قائًما كان ما نحو عىل فقط، الحاكمة الطبقة عىل مقصوًرا
خليًطا البالد يف االقتصادي السلطان وذات املرصيني من الحاكمة الطبقة كانت إذ سنة؛
عند فكانوا األمة أفراد وسائر والعمال الفالحون أما والرشاكسة، واملرصيني األتراك من
احتالل عند كانوا كما الروماني، الدم من شائبة تشوبهم ال أقحاًحا مرصيني العرب دخول

الرشكيس. أو الرتكي الدم من يشء يشوبهم ال أيًضا الحال هذه عىل اإلنجليز
الحاكمة الطبقة أما اإلسالم، يف دخلوا األمة أفراد وسائر والعمال الفالحون وهؤالء
بخروج اآلمال لت وأمَّ بمقامها وامتنعت بمركزها اعتزت فقد االقتصادي السلطان ذات أو
خالصة تكن لم قلنا كما وهي اآلن األقباط إليها ينتسب التي هي الطبقة وهذه العرب،

الدم.
وأوثق دًما أخلص املرصيني املسلمني أن يثبت وهو معقول، املنطق هذا أن وعندي

الرومانية. السحنة بينهم نجد ما كثريًا الذين األقباط من بالفراعنة رابطة

يرى وكان الجديد، الهوى بهذا نحن نغرم أن قبل النزعة فرعوني أمني قاسم كان وقد
نضع أن يكفي إنه يقول وكان صحيح، أساس عىل تنهض ال بالعرب االختالط دعوى أن

السحنتني. بني العظيم الفرق نرى لكي مرصي جنب إىل ا قحٍّ عربيٍّا
العرب من يتخلصون امللوك كان كيف يعرف العربي مرص تاريخ قرأ من وكل
كانوا لو يرحلوا أن ميسورهم يف يكن لم بالطبع وهم البالد، عن يرحلوا لكي ويرشونهم
احتفظوا — العالية الطبقات إال — املرصيني أن عىل يدلنا هذا وكل بالسكان، اختلطوا قد
الصعيد يف يعرفهم وكلنا بالفالحني، يختلطون ال عرب اآلن بالدنا ويف الفرعوني. بدمهم
يخالف ما ورعايتها والغنم اإلبل تجارة من يمارسون حيث والرشقية، والبحرية والفيوم

والفالحة. لإلقامة واالنتجاع الرحلة مخالفة الفالحني مألوف
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لنا وقيمته الفراعنة درس

أمة لكل كذلك واالجتماعي،، البيولوجي تراثه من تتألف التي شخصيته فرد لكل وكما
ننظر أن يمكننا ال ولذلك واالجتماعي؛ الثقايف وتراثها تاريخها من تتألف التي شخصيتها
للشخصية درس هو املرصي للتاريخ فدرسنا التاريخ. وحدة من لها ما باعتبار إال لألمة
سياسة يف النيل لوادي الطبيعية البيئة تخلفه الذي ولألثر املرصية، ولألخالق املرصية

الحاكمني. ونزوات الدولة
فقد املايض، العام يف مات الذي ويجال املرصلوجي بها أدىل مالحظة تحرضني وهنا
مرص إن — أذكر ما عىل — فقال ماضية سنة آالف ستة مدى يف املرصي التاريخ إىل نظر
مفتَّحة حدودها فإن االستقالل؛ أرادت إذا إمرباطورية تكون أن يجب الجغرايف بموقعها
وإن الرشق، من أم الجنوب من أم الغرب من سواء غزوها يبغي الذي للعدو األبواب
العكس، كانت أو كذلك كانت أنها عىل يدل العربي الحكم أيام أو الفراعنة أيام تاريخها
نملك أن وإما قبائلها، تغزونا أو طرابلس نملك أن وإما يملكنا، أو السودان نملك أن فإما
الفراعنة أيام حدث الذي هو وهذا األقطار، هذه تملكنا أو األقطار من واالها وما فلسطني
أقوياء نكن لم حني أما الفاطمية، اإلمرباطورية أيام حدث الذي هو وهذا القوية، الدول يف
موقف تقف أن يمكنها ال مرص أن واملغزى وحكمتنا. غزتنا بنا املحيطة األمم هذه فإن
األمم هذه تغزو أن إما فهي تحميها، ال حدودها ألن لها املجاورة لألمم والسالم الحياد
الجغرايف. وموقعها تاريخها به ينطق ما هو األقل عىل هذا أو األمم، هذه تغزوها أن وإما
هذا ولكن اإلمرباطورية، ونزعاته يتفق آخر مغزى بالطبع يريد ويجال واملسرت
العوامل نفهم لكي أننا وهو عليه، اعتمد الذي التاريخي املنطق هذا قيمة من ينقص ال
الحديث عىل نقترصمنه وال كله، تاريخنا ندرس أن يجب شئوننا يف تتحكم التي السياسية

املسيحي. امليالد سبقت التي السنني من اآلالف أربعة إىل نرجع بل

أن املرصي عىل يجب فإنه بالده تاريخ يدرس أن إنسان كل عىل واجبًا كان إذا ولكن
القديمة الحضارة تاريخ الدنيا، تاريخ ألنه بل مرصفقط تاريخ ألنه مرصال تاريخ يدرس
إىل والرباري الغابات يف والرحلة الطعام وجمع الحجري العرص من اإلنسان أخرجت التي

واألرسة. الحكومة وإنشاء املنازل يف واإلقامة الطعام واستنتاج الزراعة عرص
الحضارة اخرتعت التي — املؤرخني من كبرية طائفة باعرتاف — هي مرص فإن
ونعرف األنثروبولوجية هو آخر علًما ندرس القديم تاريخها ندرس حني ونحن األوىل،
عىل األمم أجمعت وملاذا الطعام، توبلة وبني الجثة تحنيط بني العالقة وما الطب نشأ كيف
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الحضارة أصل مرص

نشأت وكيف الحارضة، باألزمة املشئوم املعدن هذا عالقة وما الذهب، شأن من اإلكبار
الذي وما الرشيفة، لألرسة والرنك للحرب الراية عرفت وكيف األرشاف، وطبقات امللوكية
أخذ وملاذا القديم، مرص باسم اآلن الكيمياء تسمى وملاذا األمم، بني التجارة عىل بعث

اآلن. الهند يف البقرة تَُقدَُّس ملاذا بل املرصي، التقويم األوروبيون
التي األوىل الحضارة ألن مرص؛ تاريخ ندرس عندما ندرسه أن نستطيع هذا كل
يف األقطار جميع يف بل فقط بالدنا يف ليست آثار ولها العالم يف نقشت جدودنا اخرتعها

العرب. وجزيرة وإيطاليا الوسطى وأفريقيا وأمريكا وإنجلرتا الصني
يف البرشي الذهن يتخذها التي األساليب عىل منه نقف تاريخنا ندرس حني ونحن
لتاريخ فدراستنا العقيدة، بها تتفىش التي السيكلوجية عىل نقف كما واالخرتاع، االبتكار

والسيكلوجية. واألنثربولوجية والفلسفة العاملي للتاريخ أيًضا دراسة هي جدودنا
تُْشَرتَى لكي صغرية أو كبرية مدينة كل يف اللجان تَُؤلََّف أن يجب الفراعنة لدرس
ثم بالتعاون تشرتيها اللجان وهذه األفراد، طاقة أثمانها تتجاوز ما كثريًا التي الكتب
كما — الكتب وهذه فيها، للمناقشة يجتمعون كما لدرسها بينهم فيما أفرادها يتوزعها

اإلنجليزية. اللغة وخاصة األوروبية اللغات يف باملئات اآلن تعد — قلت
لعرض املرصلوجيني أحد بإرشاف الفراعنة عن التاريخية األفالم تُْصنََع أن يجب كما
أخرى أفالًما نرى أن فيجب كليوبطرة عن يؤلَّف فلًما رأينا فقد القديمة، املرصية الحياة
الغربي العالم يف مألوفة ليست األسماء وهذه ورمسيس، وتحتمس أخناتون عن تؤلَّف
علينا يجب وإذن عنها، التأليف إىل مؤلفوهم ينشط ال قد ولذلك كليوبطرة؛ اسم ألف الذي

الجدود. بذكري القلوب وإيناس األذهان لتنوير العمل بهذا نقوم أن نحن
استطاع فقد الفراعنة؛ هؤالء تراجم يف العربية باللغة الكتب تؤلَّف أن يجب كما
يكون أن يجب وكان كبرية، صفحة ٣٠٠ عن يقل ال أخناتون عن كتابًا يضع أن ويجال
يجب كان كما الروحاني، جهاده لنا ح توضِّ العربية يف كتب بل كتاب الصالح امللك لهذا
يف الكتب من أخرى وعرشات رمسيس به قام الذي الحربي الجهاد يف آخر كتابًا نجد أن

القديمة. املرصية الحضارة
الفرعوني. التاريخ تدريس يف تتوسع أن املدارس عىل يجب كما

بنصيب تأخذ أن يجب السائحني، وَمَحجُّ القطر عاصمة هي القاهرة مثل كبرية ومدينة
رضيح يف نراه كما والفخامة والوقار الهيبة يبعث الذي الفن هذا الفرعوني، الفن من

قريبًا. إليه الرشيف جثمانه يعود أن نرجو الذي سعد
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لنا وقيمته الفراعنة درس

أن أقرتح ولست مرصية، مسالت وإستانبول وواشنطون ولندن باريس من كل ويف
بعضالتماثيل إقامة يمكن أنه أظن ولكني مرصية، مسلة القاهرة يف امليادين أحد إىل تنقل
إىل رمسيس تمثال نقل يبغي كتشنر اللورد كان وقد القاهرة، يف مياديننا يف الفرعونية
ُهِدَم وقد نقله، يتحمل ال النيل جرسقرص إن الوقت ذلك يف قيل ولكن الحديد، باب ميدان
التمثال هذا نقل يف فنفكر نعود ال فلم وسعته، بمتانته يمتاز آخر مكانه وأقيم الجرس هذا

بالفراعنة؟ ويذكره العاصمة إىل قادم كل يستقبل لكي امليدان؛ هذا إىل العظيم
الوحيد هو الحديد باب ميدان وال نقله، يمكن الذي الوحيد هو رمسيس تمثال وليس
يقام أن ويمكن كثرية الفراعنة تماثيل فإن فيه؛ التماثيل إقامة يمكن الذي امليادين بني
وتحيي الذهن تنبه فرعونية مسحة منها املدينة تكتسب لكي العاصمة يف كبري عدد منها

القلب.

تتمم ألنها الدعاية هذه نريد ونحن للفراعنة، الدعاية النهاية يف هو الفراعنة درس إن
التي واألسس األصول عن أذهاننا وتنري القومية، كرامتنا وتزيد التاريخية شخصيتنا

العالم. حضارة أي حضارتنا عليها قامت
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والفراعنة البرشية السالالت

وكان إنجلرتا، يف البرشية القحوف عن يفحص مرة ذات كان أنه سمث إليوت يذكره مما
لرأس قحف جنب إىل مصادفة فوضعه الفراعنة عهد من مرصي لرأس قحف أمامه

االثنني. بني املطابقة بل املشابهة إال راعه فما الوفاة، حديث إنجليزي

بهمان. مدام رسم الصعيد من حديث قبطي

القديم املرصي بني فرًقا نجد نكاد ال اللون من الرءوس نجرد عندما أننا والواقع
الساللة إىل ينتمي املرصي الشعب فإن إنجلرتا؛ يف السكان بعض وبني الحديث» «أو



الحضارة أصل مرص

تنترش والتي «ميديرتان» املتوسط البحر اسم إىل تُْعَزى التي الساللة هذه امليديرتانية،
وجزيرة والحبشة ومرص الشمالية وأفريقيا وإسبانيا إيطاليا يف إليها املنتمية الشعوب
وتمتاز ويلس، وخاصة إنجلرتا. أنحاء وبعض الجنوبية وفرنسا القديم والعراق العرب
وبالشعر الخلف من القمحدوة بروز مع باالستطالة الشعوب هذه جميع يف الرءوس
وتوسط الجسم ونحافة الوجه أو الجسم يف سواء الشعر وقلة الطويل والوجه املتموج
علمها أن بعد الحضارة اخرتاع يف ورشعت مرص سكنت التي هي الساللة وهذه القامة،

املتوسط. البحر حول األخرى األمم إىل ت تفشَّ مرص ومن الزراعة، مبادئ النيل

إلخناتون. تمثال يف املرصي الوجه
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والفراعنة البرشية السالالت

أصل إىل ترجع وأنها فقط، ٍستٌّ اآلن هي البرشية السالالت أن سمث إليوت ويرى
الشبه فإن العليا؛ بالقردة يذكر ما فيها اإلنسان يجد أن يمكن ثالثة أو أصلني أو واحد
أبناء نحن تربطنا سمات هناك وكذلك أوتان، أورانج القرد وبني املغول بني ا جدٍّ كبري مثًال
مالمح يف واضحة والغوريال الزنجي بني القرابة أن كما بالشمبنزي، امليديرتانية الساللة
فإن أصول؛ عدة البرشية للسالالت أن وهو الفرض هذا صح إذا ولكن عديدة، وتقاسيم
ينجح التالقح ألن «بغال» اآلن البرش بني ليس أنه بدليل القرابة شديدة كانت األصول هذه

الحارضة. السالالت أفراد جميع بني

الثالث. أمينمهعت تمثال يف املرصي الوجه

اآلراء بعض يخالف هنا وهو سمث، إليوت يراها كما الست السالالت هذه ولنذكر
ألنه آرية ساللة هناك بأن للقول معنى يري ال فهو املايض، القرن يف شائعة كانت التي
القديمة للكلمة معنى يرى ال وكذلك الساللة، دون اللغة عىل ينطبق اآلرية وصف أن يرى

القوقازية». «الساللة

باقيًا أفرادها من قليل عدد يزال ال التي األسرتالية الساللة هي السالالت وأحط (١)
وهم قتلهم، يف وا ألحُّ املهاجرين البيض ولكن كبريًا عددهم وكان أسرتاليا، وادي يف يعيش
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تحنيط يعرفون ولكنهم القماش، نسج أو املنزل بناء أو الزراعة يعرفون ال شعرانيون
يعرفونها التي القليلة الثقافة أن عىل يدل ا ممَّ القدماء باملرصيني تُذَكُِّر عقائد ولهم املوتى
الثقافة هذه انْبَتَّْت ثم القديمة املرصية الثقافة بُوا أُْرشِ أناس أيدي عىل إليهم وصلت قد

تقهقرت. بل ترتِق فلم

ألخناتون آخر تمثال يف املرصي الوجه

والجنوبية الوسطى أفريقيا يف ينترشون الذين الزنوج فهي الثانية الساللة أما (٢)
وانفطاس أملط يكون يكاد الذي والجسم املفلفل بالشعر يمتازون وهم الجنوبية، وآسيا
مثل قامة وأقرصهم الشيلوك، مثل قامة الناس أطول الزنوج وبني الشفة، وغلظ األنف
ترى كما امليديرتانية بالساللة الزنوج اختلط وقد الكونجو، من الرشقية األقاليم يف األقزام
زنجية. وليست ميديرتانية تزال ال هؤالء عند املالمح ولكن السودان، وعرب النوبيني يف

الشحم وفرة هي األخرى البرشية السالالت يف تُْعَرُف ال خاصة البوشمان زنوج ويف
بدائيني يزالون ال الزنوج وأقزام القامة، استواء عن كبريًا بروًزا تربزان بحيث األليتني يف
اكتسبوه قد وتوحشهم متوحشون، الزنوج معظم ولكن الحضارة، من شيئًا يعرفون ال
وأحيانًا وقفت بل التقدم يف تطرد لم ثم مرص من إليهم بت ترسَّ التي القليلة بالثقافة

تقهقرت.
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والفراعنة البرشية السالالت

فرعوني. مرصي زخرف

املرصي. الشعب إليها يعزى التي امليديرتانية هي الثالثة الساللة (٣)
جبال إىل نسبة األلبية بالساللة اآلن اإلتنولوجيون يسميه ما هي الرابعة الساللة (٤)
وشعوب القمحدوة، وانتفاء الرءوس باستدارة يمتازون وهم أفرادها، يكثر حيث األلب
ومنهم تقريبًا، الغربية الصني حدود إىل وينترشون الوسطى أوروبا يمألون الساللة هذه
منهم لواحد ليس إذ الخلف من يتشابهون هؤالء وجميع والسوريون، واألتراك األرمن
حيث بيننا املقيمني السوريني من واضح هو كما الشعر، كثريو وهم بازرة، قمحدوة
يف الحال وكذلك ألبيون، الفرنسيني ومعظم ووجوههم، أجسامهم عىل غزيًرا شعًرا نجد

ومقدونيا. وهنغاريا الشمالية وإيطاليا سويرسا
الوهم هذا بعث والذي مغول، األتراك بأن القول هو طويلة مدة ساَد َوْهٌم وهناك
السوريني مثل ألبية وجوههم فإن الساللة؛ عىل تدل ال اللغة ولكن مغولية، لغتهم أن هو
املرصيني فإن األنف، عظم الساللة هذه ميزات ومن القدماء، الحيثيني أو الفرنسيني أو

قنياء. بارزة اآلن األتراك أو األرمن كأنوف الحيثني أنوف رسموا القدماء
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الرابعة األرسة من تمثال يف املرصي الوجه

أملانيا أي الشمالية أوروبا يف تنترش التي النوردية فهي الخامسة الساللة أما (٥)
خفيف بروز مع اللون وخفة القامة بطول تمتاز وهي ونروج، وأسوج ودنمركا وإنجلرتا
أو ١٣٠٠ سنة حوايل وإيران الهند عىل أغارت التي هي الساللة وهذه الوجنتني، عظم يف
أي الغرب من اإلفريقيني غارة املرصيون يذكر نفسه الوقت هذا ويف امليالد، قبل ١٢٠٠

النورديني. وصفات يتفق بما ويرسمونهم اللوبيني
وهم والتتار، الصينيون إليها ينتمي التي املغولية فهي السادسة الساللة أما (٦)
يف بروز أي قماحد لهم إن حيث من األلبيني من يختلفون ولكنهم الرءوس مستديرو
األلبيني بخالف ا جدٍّ الشعر قليلو وهم أبًدا، ج يتموَّ ال مستقيم وشعرهم الرأس، خلف

الشعر. غزار
أمريكا سكان أي األمرنديني وشعوب األلبي، عند بارز املغويل عند مفرطح واألنف

الشمالية. أمريكا يقطنون الذين اإلسكيماويون وكذلك أيًضا، مغول القدماء
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والفراعنة البرشية السالالت

اللغوية التقاليد أن أذهاننا من يربح أال يجب ولكن البرشي، النوع سالالت هي هذه
السنني من ألفني أو ألف مرور بعد تنتهي األمم إحدى تتوارثها التي واالجتماعية والدينية
أن لنستطيع حتى برأسها قائمة ساللة كأنها تجعلها لألمة، خاصة ميزات إيجاد إىل
من السوري ونميز الساللة، يف األصل ميديرتاني كليهما أن مع املرصي من اليمني نتبني

األلبية. الساللة إىل ينتميان أنهما مع السويرسي
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العامل مرصاألصلحلضارة

إليوت الدكتور يُدعى إنجليزي معلم العيني بقرص الطب «مدرسة» يف كان سنة ٣٥ قبل
مبادئ الطلبة تعليم هي الكامل الوجه عىل يها ويؤدِّ منها يعيش التي حرفته وكانت سمث،
ونمارسه نهواه يشء الرسمي عملنا جانب إىل يكون أنه كثرية أحيانا يحدث ولكن الطب،
درس سمث إليوت عند الهوى هذا وكان الكسب، أو بالحرفة عالقة له تكون فال للذة،

الفراعنة.
كسبه، يستهلك بل فراغه يستغرق الفراعنة درس كان الهوى، يف الشأن هو وكما
واملومياءات، الجماجم وجمع اآلثار لدرس الصعيد إىل يرحل الفرصة له سنحت كلما فكان
يحلل أو يقيسها الجماجم هذه إىل يقعد بيته يف أو العيني قرص يف نفسه إىل خال إذا وكان
الفراعنة، ثقافة عن جمعها التي الكتب مئات من واحًدا يقرأ أو املومياء جسم من قسًما

وينتقد. ويقابل يقرأ وكان
العلمية، النزاهة نفيسبروح ُمِلئَْت قد التاريخ، يف يبحث واألنثربولوجية الطب يف عالم
القارات يف الحديثة املدنية وأصول املتوحشني وعادات األساطري بدرس ذهنه نضج وقد
التي بل املنطق، تخالف التي العادات من عادة وجد كلما عظيمة دهشته فكانت الخمس،
إذا أوغندا، سكان عند أو الجنوبية أمريكا أو الصني يف يمارسونها بمن مرضة تكون قد
ممكن التفسري هذا ولكن يستطع، لم فيها نبتت التي البيئة بظروف تفسريها حاول هو

الفراعنة. أيام مرص إىل ردَّها هو إذا
هي واحدة أمة كان إنما العالم هذا أن فرأي القديم، العالم أمامه انبسط وعندئذ
نستطيع اآلن إىل وإنه العالم، أنحاء يف املدنية هذه ْت تََفشَّ ثم األوىل املدنية اخرتعت مرص
والدفن املوت وتقاليد والنقد والزواج والقضاء الحكومة نظام يف العالم بعادات نَْرِجَع أن

الفراعنة. إىل األطفال قصص يف بل



الحضارة أصل مرص

سمث إليوت ولكن لوطنيته، فيه التُِّهَم الرأي هذا ارتأى الذي هو مرصيٍّا عاملا أن ولو
عىل بسموه وقال عنه فدافع مثًال اإلغريقي األدب بجمال افتتن أديبًا ليس وهو إنجليزي،
لفظة كتبه يف نجد ال ولذلك والشك؛ التمحيص اعتاد قد عالم هو وإنما اآلداب، سائر
ويخىش الحقائق يقرِّر الذي النزيه العاِلم أسلوب نجد وإنما إعجاب، عبارة أو حماسية

اإلرساف. أو املبالغة يوهم ما كل عن فيرتاجع االستنتاج يف التورط من
األحياء نشوء َعَزا األول فإن سمث؛ وإليوت داروين تشارلس بني املقارنة أقيمت وقد

مرص. هو واحد أصل إىل املدنية نشوء يعزو والثاني قليلة، أصول أو أصل إىل
نوع كل أن داروين قبل السائد االعتقاد كان فقد واضح، والشبه صحيحة واملقارنة
سمث إليوت قبل االعتقاد وكان مشرتك، أصل األنواع يضم ال حدة عىل نشأ قد الحيوان من
التي الشواهد جعلت وقد العالم، يف مختلفة أنحاء يف مستقلة نشأت القديمة املدنيات أن

بنظريته. يؤمنون املؤرخني سمث إليوت حشدها

النظرية؟ هذه هي ما واآلن
فلم الزراعة، يعرف ال وهو سنة آالف عرشة نحو قبل يعيش كان اإلنسان أن هي
األثمار وجني الجذور واقتالع بالصيد يجمعه كان وإنما بالزراعة الطعام يستنتج يكن

الربية.
استنتاجه. وبني الطعام جمع بني عظيم وفرق

الحكومة نظام يعرف ال يوم، كل ينتقل راحًال بدويٍّا اإلنسان يبقى األوىل الحال ففي
وبنى مكان يف استقرَّ عرفها ومتى الزراعة، يعرف الثانية الحال ويف املسكن، بناء أو
الحيوان كاستئناس عديدة أشياء الزراعة من يدرك ثم للحكومة، وريضبالخضوع املسكن

املدنية. تنشأ وعندئذ والفلك والهندسة
الناس؟ سائر جهلها حني األوىل املدنية باستنباط املرصيون اختص ملاذا ولكن

الشعوب سائر مثل كانوا فقد عبقريني، يكونوا لم املرصيني أن ذلك عىل الجواب
ثمرة يكن لم للمدنية استنباطهم ولكن ا، حقٍّ عظيم ذكاء عىل املتوسط بالبحر تحيط التي
الذي السنوي بفيضانه النيل أن وذلك املرصي؛ للوسط ثمرة كان ما بمقدار العبقرية
العالم ويف الزراعة، أصول منهم الرغم عىل يعلِّمهم كان الوادي يف عام كل ينساح كان
فهي امليعاد، حيث من وال املقدار حيث من ال فيضاناتها يف تنتظم ال ولكنها كثرية أنهار
مواعيدها باختالف ذهنه وتربك واديها، يف يعيش الذي البدائي اإلنساني تعليم إىل تيسء
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يلقون سنة ١٠٠٠٠ قبل جدودنا كان ولذلك منتظًما؛ يزال وال فكان النيل أما ومقاديرها،
يموتون، وأحيانا يجوعون كانوا بل الجذور، واقتالع الصيد من الطعام جمع يف الصعاب
وتنبت زاهية خرضة األرض فتكتيس ينحرس ثم ينساح الفيضان بماء وإذا ذلك يف وهم
جدودنا منه فتعلم أخرى، بعد سنة الفيضان هذا تكرر ثم الفرح، فيعم املختفية الجذور
خري وأنه البذور، أو بالجذور الزراعة من االستكثار يمكن وأنه للنبات رضوري املاء أن
الربية. والنباتات الغابات من يجمعوه أن من بالزراعة الطعام ويستنتجوا يزرعوا أن لهم
بيوت لهم فالحني وأصبحوا يربحه، ال مكان يف منهم كل فسكن الزراعة ونشأت
يف إليه يُْرَجُع «شيخ» صورة يف الحكومة ظهرت وعندئٍذ يرحلون، بدًوا كانوا أن بعد
يمكن كيف أدركوا الذين املهندسون ظهر التجارب وتواُفر الزمن بتوايل ثم املنازعات،
ولعل الزراعة، ومواعيد يتفق فلكي نظام عىل التقويم ينظم وكيف بالِحياض، املاء تدبري

الفراعنة. أول هو األول الفلكي أو األول املهندس هذا
الحياض لهم وأنشأ الزراعة خريات إىل البالد هدى الذي األول الفرعون هذا ولكن
وهم بجسمه جدودنا فاحتفظ باملوت، حي كل عىل يُْقَىض كما عليه ُقِيض التقويم، ونظم
الدفن فعرفوا بالحياة، االحتفاظ إىل يؤدي بالجسم االحتفاظ أن يحسبون سذاجتهم يف
األديان فنشأت حياته، يف يفعلون كانوا كما موته بعد يستشريونه كانوا ثم والتحنيط،

املعبد. وُعِرَف األوىل
فماذا للماشية، واستئناس للمنزل وبناء وتقويم وهندسة وعبادة وملك وديانة زراعة

األوىل؟ املدنية لتكوين ذلك بعد يبقى
هي ذلك بعد والزيادة ُوِضَعْت، قد املبادئ جميع فإن التدرج؛ سوى يشء يبق لم
الزراعة ألن الزراعة؛ مبادئ أي املبادئ هذه من تنشأ التي الفنون وتنوع التجارب توافر
كانت األوىل املدنية ولكن صناعية مدنية أيامنا يف نرى وقد املدنية، لفكرة األصل هي

زراعية. مدنية بالطبع
التحنيط وعَرفت للذهب االجتماعية القيمة اخرتعت التي هي األوىل املدنية هذه
«كيمياء» اللفظة هذه املتمدن العالم يعرف اآلن وإىل للكيمياء، األوىل املعارف وجمعت

أصلها. يدري من َقلَّ ولكن
الختصاص املرصي» «العلم هذا سموا اإلغريق ألن مرص؛ بمعنى خيما أصلها إن

به. جدودنا

النظرية؟ هذه نحقق كيف واآلن
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للتحقيق: كثرية طرق عندنا
األساطري وكذلك قديمة، قصص إىل ترجع الحديثة األساطري أن نعرف نحن فأوًال:
األستاذ كتب فقد اإللياذة، حال هو مثًال وهذا منها، أقدم قصص إىل ترجع القديمة
يف هومريوس ذكرها التي األساطري جميع أن فيها أثبت مقاالت بضع حمزة القادر عبد
اإلغريق أن وواضح مرص، عن اإلغريق نقلها قديمة مرصية قصص إىل ترجع ملحمته
تالئم لكي حرَّفتها أو بنصها نقلتها أخرى أمًما إن إذ القصص هذه بنقل يختصوا لم
هذا إن نقول أن لنا جاز اإلغريقي األدب أساس اإللياذة إن قلنا فإذا الجديدة، البيئة

مرصي. أصل عىل يقوم األدب
اإلغريقي الفن أن علمه أو نزاهته يف يُطعن أن يمكن ال الذي برستد األستاذ أثبت وثانيًا:
أن اإلنسان وحسب القدماء، املرصيون وضعها التي األسس عىل نهض إنما القديم
وبني اإلغريقي، والعمود املرصي العمود بني للمقابلة وضعها التي الصور إىل ينظر
القديم اإلغريقي الفن بأن يعرتف لكي القدماء املرصيني وتماثيل األول اإلغريقي التمثال

مرص. من مقرتض
أخرى أشياء أيًضا نقلوا قد وفنونها قصصمرص نقلوا الذين اإلغريق أن وبدهي

والحكومة. والزراعة والزواج واألرسة الدين يف
الثقافة أن عىل يدل ما واملتوحشة املتمدنة الرشقية األمم بني الحديثة العادات يف وثالثًا:
هي البقرة هذه فإن الهنود، عند البقرة عبادة مثل مرصي، أصل إىل ترجع الفاشية
التتويج حفلة يف وكذلك مرصي، فالح كل اسمها يعرف التي «هاتور» القديمة معبودتنا
التتويج حفلة يطابق يكاد بل يشبه ما اآللهة سليل بأن وصفه ويف اليابان إلمرباطور
كان ألنه سحرية ألغراض املرصيون اخرتعها التي هي الحرب راية بل الفراعنة، عند
كان أو العدو، عىل الغلبة له ويهيئ املوت من حامله يحمي الذي الصقر عليها يرسم
عن وتخرج بعضاألمم تختزنه الذي الذهب بل الغرضعينه، لهذا التمساح عليها يرسم
وتقويمنا القدماء، املرصيني من االجتماعية القيمة هذه ُمِنَح إنما الدول بعض قاعدته
اإلسكندرية، من قيرص يوليوس أخذه القديم الفرعوني تقويمنا هو اآلن اإلفرنجي
عىل املتوحشني بني يَُماَرُس يزال ال الجثة لتخليد جدودنا اخرتعه الذي والتحنيط
أكثر يومئ الوسطى أفريقيا أنحاء بعض يف امللك تتويج بل القديمة، املرصية الطريقة
ولكن نقحت قد قديمة مرصية صناعة هو السفن وبناء الفراعنة، تتويج إىل إيماءة من
ويبني ويكفنهم موتاه يدفن معظمه أو كله والعالم واضحة، تزال ال املرصية أصولها
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الطريقة عىل البيت من تُْطَرَد أن يجب الروح حتى املرصية، العقائد عىل القبور لهم
باسمه القديمة العصور يف شاع حتى القمح زرعوا الذين هم وجدودنا القديمة، املرصية

املرصي.
وكان العالم، عمت ثم جدودنا استنبطها التي األشياء تعديد يف نزيد أن ويمكننا

النيل. طريق عن الزراعة إىل اهتداؤهم فيها األصل

هي وما املدنية هذه ت تفشَّ فكيف األوىل املدنية اخرتعت التي هي مرص أن عرفنا اآلن
تدل كما مثًال الجنوبية أمريكا يف أثرها نرى حتى مرص من تخرج جعلتها التي العوامل

التحنيط؟ عادة ذلك عىل
الدينية أو السحرية العقيدة هو القديمة املرصية املدنية هذه تفيش يف الوحيد العامل
األقطار يطوفون أيًضا جعلتهم ثم والجواهر، الذهب عن يبحثون جدودنا جعلت التي
وليس املقدسة، واألخشاب التحنيط إليها يحتاج التي الطيوب عىل يحصلوا لكي النائية
القارة إىل األوروبيون قصد عندما كذلك كان فقد االكتشاف رائد الذهب يكون أن عجيبًا
العرص يف الجنوبية أفريقيا الستثمار السبب وهو عرشة، الخامس القرن يف الجديدة

الحديث.
هي أخرى خاصة الجمال هذا إىل أضيف إذا به فكيف بجماله العني يبهر الذهب إن

املوت؟ ويمنع العمر يطيل أنه
السبب هو وهذا الذهب، عن القدماء املرصيون بها آمن التي األوىل العقيدة هي هذه
وإنما ميتًا ليس تابوته يف امللك أن ننىس أالَّ علينا يجب ألنه امللوك؛ توابيت يف وضعه يف
من يُجمع الذهب وكان تطول، لكي الذهب إىل فيها يحتاج الحياة من أخرى حال يف هو
هنا ومن الدولة؛ خزانة الوقت ذلك يف وهي فرعون، خزانة إىل ويحمل البعيدة األقطار

للتعامل. نقًدا الذهب صار
األخرى الجواهر فإن العمر؛ إطالة أي الخاصة هذه يف وحيًدا الذهب يكن ولم
والجواهر الذهب يأكلون العامة بعض كان قريب وقت وإىل كذلك، كانت واللؤلؤ كاملرجان

العمر. يطيالن إنهما باعتقاد
الذي األصيل الباعث عىل يدل ما املعنى هذا ويف الذهب، بالد تعني «النوبة» ولفظة

يستعمرونها. القدماء املرصيني جعل
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كانوا أنهم األول شيئني: نالحظ أن يجب والجواهر الذهب عن للبحث املرصيني هجرة ويف
بعُد عرفوا قد يكونوا لم إذ سهلة املواصالت تكن ولم حوله، يقيمون منجم إىل يهتدون حني
حوله ما فيزرعون املرصيون إليه ينتقل لالستعمار نواة املنجم فكان الفرس، أو الجمل
يغادروها، أن قبل مرص يف ألفوه الذي النحو عىل حكومتهم ويقيمون قريتهم ويبنون
إليهم ينجذبون هؤالء وكان متوحشون، كأنهم البرش من حولهم من إىل ينظرون وكانوا
املرصيني بعض وكان واألرس، بالقتال كرًها وإما تغريهم الزراعة خريات ألن طوًعا ا إمَّ
يلبثون كانوا منهم كثريين ولكن واألرسى، والجواهر بالذهب إىلمرصمحمًال يعود بالطبع

حولهم. التي املتوحشة القبائل مع ويتزوجون يتناسلون هم حيث
الحبشة إىل النوبة من املرصية الثقافة انتقال أن نالحظه أن يجب الذي الثاني واليشء
امتزجوا الذين النوبيون ينتقل أن يكفي بل األقحاح، املرصيني هجرة له يشرتط ال مثًال
أو الحبشة يف الثقافة هذه تستقر ثم الحبشة، إىل املرصية بالثقافة فوا تثقَّ أو املرصي بالدم
الحبشة من فتنتقل والجواهر بالذهب تتعلق التي العقائد ومعها املرصية األنظمة تتفىشَّ

جرا. وهلم الصومال إىل
املرصيني أن املقصود املعني فليس أمريكا، إىل انتقلت مرص ثقافة إن قيل فإذا
وسلمتها بها تأثَّرت مختلفة شعوب أيدي عىل مرَّت قد الثقافة هذه تكون قد إذ نقلوها

البيئة. اقتضتها تنقيحات بعد أو تسلَّمتها كما

وعبادة التحنيط طريقة فيها ونجد مرص، يف التي كاألهرام أهراًما أمريكا يف نجد إننا
حفظت ألنها تؤدي ولكنها الزمة غري تفاصيل التحنيط طريقة يف ونجد والثعبان، الشمس
يف دينية بشعائر تلتصق ألنها مرص يف تجري كانت كما أمريكا يف تجري فهي بالتقاليد،

مرص.
االشرتاك لهذا نفهم فال أمريكا، يف الثعبان عبادة إىل مقرونة الشمس عبادة نجد ثم

شمس. وعني إدفو مدينتي يف جمعتهما التي الظروف وعرفنا به رجعنا إذا إالَّ مغًزى
أو الهند يف نجدهما وال النائية أمريكا يف وتحنيًطا أهراًما نجد ملاذا هنا: نتساءل وقد

القريبتني؟ إيران
أو تقاليدها تنقح فإنها قوية التقدم عوامل األمة تجد حني أنه ذلك عىل فالجواب
ما وفارس الهند عىل طرأ وقد تقاليدها، تستبقي فإنها وجمدت ركدت إذا أما تلغيها،
الثقافة معالم فذهبت خاصة فارسية أو خاصة هندسية مدنية ألنفسهما يكوِّنان جعلهما
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فرعونية. زخارف

ما سيالن أو الهند من الجنوبية األقاليم يف الجمود يسود حيث ولكن القديمة، املرصية
إندونسيا. يف النائية األقاليم بعض يف الحال وكذلك التحنيط، نجد زلنا

بل وعلومهم، فنونهم وكذلك منه، نشأت الذي املرصي األصل تثبت اإلغريق أساطري إن
يف هو األوىل املرصية للحضارة ودرسنا وأمريكا، وآسيا أفريقيا يف املتوحشني آثار كذلك

الفرعونية. لوطنيتنا غذاء هو كما التاريخية للفلسفة ساٍم درس حقيقته
حياة يرتك كيف منهم تعلَّم الذي العالم آباء هم بل فقط آباءنا ليسوا الفراعنة إن

وفخارنا. بدرسنا جديرون لذلك وهم والحضارة، الزراعة حياة إىل البداوة
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وآسيا العراق مرصيف حضارة

مرص؟ يف أم العراق يف نشأت هي األوىل الحضارة مسألة الجدال فيها كثر التي املسائل من
واملنبت األصل هي إنها تقول يفصفمرص، اآلن هي اآلثاريني من الساحقة واألغلبية
العراق بأن تقول ويل ليوناردو ُمَها يتزعَّ أقلية هناك ولكن األوىل الحضارة فيه نبتت الذي

أور. يف العظيمة املكتشفات صاحب هو هذا ويل وليوناردو األصل، هو
اململكة تلك سومر أن يعنون العراق يف نشأت الحضارة إن يقولون عندما وهم
ساللة إىل ينتهي شعب والسومريون األوىل، الحضارة اخرتعت التي هي البائدة القديمة
لحاهم، ويرسلون رءوسهم يحلقون كانوا أنهم نفوسهم من يبدون وهم معروفة، غري
فيجف بالحفر الطني عىل يكتبونه كانوا الذي املسماري أو األسفيني الخط أصحاب وهم
زلنا ما التي هي الوحدة وهذه ،٦٠ العد وحدة جعلوا الذين هم السومريون وهؤالء ويُقرأ،

بابل. برج أصحاب وهم الساعة، قياس يف بها نعمل
الحقائق من ولكن قليل، عنهم يُعرف وما ساميني، يكنوا لم السومريون وهؤالء
مرص من جاءهم قد «وكان هنا: يقول برستد فإن مرص، من الزراعة تعلموا أنهم الفاشية

املرصي». باسمه دعوه ولذلك حبوبه؛ تنشق الذي الحنطة من ونوع الشعري
والشعري؛ القمح غري آخر شيئًا تكن لم امليالد قبل ٤٠٠٠ سنة حوايل والزراعة
علَّمت مرص إن قلنا فإذا النباتني، هذين اكتشاف عىل قامت الحبة يد زراعة كانت ألنها
مرصعلمت أن يعني هذا فإن املرصي، االسم ومنحتهما والشعري القمح زراعة السومريني

الحضارة. مراحل أول هي والزراعة الزراعة، السومريني
خليج من عليهم هبط رجل علَّمهم الذي إن تقول قديمة تقاليد السومريني وعند
نعرفأنمرصكانت أننا مع امليالد قبل ٣٠٠٠ سنة قبل عنهم نعرفشيئًا ال ونحن فارس،
فإذا الفراعنة، عهد قبل ٤٠٠٠ سنة حوايل والبحر النهر ومالحة الزراعة تعرف متحرضة
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السومريني علَّم الذي الرجل هذا أن اعتقاد من مفرٍّا نجد لم السومرية التقاليد هذه صدقنا
والعقاقري الذهب عن للبحث خرج مرصي رجل هو للقمح املرصي االسم وأعطاهم الزراعة

الزراعة. مبادئ العراق إىل ونقل الحياة، تطيل التي والجواهر

يمكن التي التاريخية املكانة لها ليست آثارها عن التنقيب يف ويل ليونارد يعمل التي وأور
أثرية مدينة هناك ولكن الحضارة، اخرتاع حيث من مرص بمكانة اإلنسان يقارنها أن
هذه ألن وذلك القديمة؛ بآثارها الدهشة تبعث التي العيالميني مدينة سوسة هي أخرى
فيها ُوِجَد فقد الفرعونية، األرس عهد قبل القديمة املرصية اآلثار الشبه كل تشبه اآلثار
بها ووجدت األرس، قبل مرص يف اْستُْعِمَل الذي املنجل يطابق بل يشابه ال حجري منجل
أخرى وأشياء للسهام ورءوس الحجر من وفئوس أخرض وطوب مستطيلة منازل آثار
بوتييه إدمون املسيو قال وقد الفرعونية. األرس عهد قبل مرص يف يُصنع كان ما تطابق
لألرس األوىل العصور ويف التاريخ عهد قبل املرصية اآلثار نفحصعن «عندما ١٩١٢ سنة
يف نجد مرص ويف العالميني، آثار وبني بينها العديدة الشبه ملواضع ندهش الفرعونية،
آثار سوسة ويف أور يف سوسة». بآثار يذكرنا ما وصنعة والتفاصيل واألشياء األشكال

بدائية. حضارة عىل أيًضا تدل قديمة
وبني سوسة حضارة بني أكرب وهو مرص، وحضارة أوروبا حضارة بني كبري والشبه
بأن القائل الزعم هذا نتبع لم وإذا املنطقي االستنتاج نغتصب لم فإذا مرص، حضارة
إذا مكان، كل يف االخرتاع عىل قادرة لذلك وهي مكان، كل يف تتشابه البرشية الطبيعة
التي هي مرص أن أو مرص علََّما قد وسوسة أور إن نقول أن من َمَفرَّ فال ذلك نقل لم

الحضارة. مبادئ علمتهما
عرصالزراعة إىل يتدرج ثم بالعرصالحجري يبدأ الصفحات كامل مرصكتاب ولكن
أطوار فإن القديم تاريخنا يف ينقطع ال االستمرار هذا أن ريزنر الدكتور أثبت وقد األوىل،
ما مرص يف وعندنا األوىل، الزراعية الحضارة أطوار يف وتندغم تتدرج الحجري العرص
يف شبه له وليس امليالد، قبل ١٢٠٠٠ سنة حوايل يقع وهو البداري» «عرص اآلن يسمى
الحضارة من مرصبيشء فيه عرصبدأت وهو العالم، يف أخرى بقعة أي أو أور أو سوسة
الذي النيل هو مرص يف الزراعة وأساس الزراعة، هو مرص يف الحضارة وأساس البدائية.
القديم اإلنسان أدرك حتى آخر بعد عاًما فيضانه ومواظبة بانتظامه مبادئها املرصيني علَّم
ال نهران ودجلة الفرات ألن العراق يف يُعرف لم األساس وهذا حي، يشء كل أصل املاء أن
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عىل يبعثان أو الذهن يفتقان ال لذلك وهما النيل، يف نراه الذي االنتظام فيضانهما ينتظم
ينقطع ال الذي التدرج هذا سوسة أو أور يف نجد ال نحن ثم مرص، يف حدث كما التفكري
ال سوسة أو أور حضارة ثم مرص، يف نراه كما األوىل الحضارة وبني الحجري العرص بني
مرص يف تمتد هي حني يف ويل املسرت تقدير يف امليالد قبل ٣١٠٠ سنة من أبعد إىل ترجع

األرس. عهد قبل بكثري ذلك من أبعد إىل

إنه نقول أن نستطيع العراق تاريخ وبني بينه وباملقابلة القديم املرصي التاريخ ضوء ويف
الرشق إىل تقصد النيل من املرصية السفن يفمرصخرجت األوىل الدولة سبق عرصقديم يف
األحمر البحر فقطعت والعقاقري، واملعادن كالجواهر الحياة تطيل التي املواد هذه وتنشد
للحضارة النواة كانت وهناك والعراق، فارس دخلت أن إىل العربية السواحل جازت ثم
انحطت ما رسعان ولذلك أجنبية مرصية حضارة هي سوسة فحضارة األوىل، املرصية
التي الثقافة فتنوسيت الشعوب من حولهم فيمن اندغموا أو انقرضوا أقاموها الذين ألن
أن من بدًال ترتقي لوجدناها فيها أصلية سوسة حضارة كانت ولو مرص، من جلبوها

تنحط.
البواعث لنفس الرشق إىل «سوسة» والعيالميني «أور» السومريني حضارة انتقلت ثم
هؤالء بعثت الحياة بإطالة تتصل التي العقائد فإن الهجرة، عىل املرصيني بعثت التي
عن يتحدث مارشال الرس نجد ولذلك السند؛ إىل والجواهر الذهب طلب يف الهجرة عىل

دارو. موهنجو يف هندية» سومرية «حضارة
وتحمل الذهب مناجم طريقها يف وتتبع والصني الهند إىل الحضارة هذه تنتقل ثم
مع جلبت التي هي األوىل الثقافة وهذه والشعري، القمح من األوىل الزراعية الثقافة معها
أعيش وأنا أوزوريس «أنا الرب: يقول حتى بالزراعة تختص التي القديمة املرصية اآللهة

الشعري». وأنا ، كالَحبِّ وأنمو كالَحبِّ أعيش وأنا كاآللهة
انتقلت كذلك الهند، إىل السند وانتقلتحضارة السند، إىل سومر انتقلتحضارة وكما
إىل املالوية الجزر حضارة ذلك بعد انتقلت ثم املالوية، والجزر سيام إىل الهند حضارة
اسم نجد واآلن العراق، يف استُعمل قد للقمح املرصي االسم أن رأينا وقد األمريكية، القارة
أن قبل هذا ويرى الجنوبية، أمريكا إىل انتقل قد املالوية الجزر يف الزراعية اآلالت بعض

السنني. بآالف القارة هذه كوملبس يعرف
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حضارة عن سمث إليوت لألستاذ التالية الكلمة هذه ننقل أن املفيد من يكون وربما
السومريني.

األرس عرص بداية يف مرص يف أثَّرت قد السومريني حضارة إن يقال أن املألوف «من
عادات عن الفحص أن وذلك ذلك، استحالة لنا يوضح التاريخ يف النظر ولكن الفرعونية،
عادات وجد ويل املسرت فإن املوضوع؛ هذا عىل ضوءًا ألقى قد أور يف األوىل املدافن يف الدفن
نعش يف وتُوضع حصري يف تلفف الجثة كانت فقد األوىل، القبور يف تتبع كانت مختلفة
سقوف لها تبنى القبور وكانت الخشب، من مستطيل نعش يف أو الطني من بيضوي
بال مفاجئة واحدة مرة سومر يف تظهر العادات وهذه الحجر، من مرفوعة أو مقنطرة
لهذه التدرج عىل يدل أثر أي «أور» سومر يف أو «سوسة» عيالم يف نجد ولسنا تدرج،
يدل الدفن ملعالجة العديدة األشكال هذه ووجود الدفن، يف املعقدة العادات من السلسلة
يكشف ما آخر قطر يف وجدنا فإذا األولني، أور لسكان الثقافة هذه وراء معقد تاريخ عىل
لهذه األصل هو القطر هذا أن نزعم أن يف الحق لنا كان العادات هذه يف التطور عن لنا
الدفن، عادات يف التطور لهذا مرص يف الكامل التاريخ بري املسرت لنا رشح وقد العادات،
وخاسنحموتي. بريابسن حكم يف الثانية األرسة نهاية عند ومورست ُعِرَفْت كلها وأنها

الجلد يف موتاهم يلفون كانوا األرس عهد قبل املرصيني أن كيف رأينا أن سبق وقد
النعوش صنع إىل أرشدتهم العادة هذه أن وكيف الرتاب، من يحموهم لكي الحصري أو
مدة الحصري يف موتاهم يلفون القديمة الدولة عهد يف يزالون ال الفقراء وكان املختلفة،
ثم األرس، عهد قبل بالخشب جدرانها تصفح القبور وكانت الثانية، األرسة بعد طويلة
أنه يف شك وال العالم، يف نعش أول هو حمله يمكن الخشب من صندوق ذلك بعد ُصِنَع
الفخار، أو الطني من ويصنعونه النعش هذا يقلدون الفقراء صار ثم لألغنياء، أوًال ُصِنَع
الشكل وهذا الثالثة. األرسة بداية أو الثانية األرسة نهاية يف بيضويٍّا يصنعونه وكانوا

املستطيل. الشكل من والفخار الطني يف صنعا أسهل البيضوي
من املصنوعة النعوش أن أور يف وجد حني دهش ويل املسرت أن نالحظ أن املهم ومن
كل ويف لألغنياء، مرص يف هي كما فكانت الخشب من املصنوعة أما للفقراء، هي الطني

بالخشب. مصفحة طاقات ولها الخشبية النعوش وجدت وأور مرص من
أور، يف بلغته الذي الطور بلغت مرص يف الدفن عادات تجد األوىل األرسة بداية وعند
بعد َع اخُرتِ هو إذ مرص يف بعُد ظهر قد يكن لم القبوي والسقف بالحجر البناء ولكن
من كبري قرب أول ولكن األوىل، األرسة يف للقبور بالحجر البناء يف مرص يف بُِدئَ وقد ذلك
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القبوي السقف ُعِرَف األرسة هذه أواخر ويف الثانية، األرسة يف خاسخموي قرب هو الحجر
النبالء. لقبور املرفرف

يف نمت إنما السومريني عند أور يف نجدها التي املختلفة املجموعة إن نقول هذا وعىل
الثانية، األرسة نهاية يف تمت أن إىل األرسة عرص قبل بدأت التي املخرتعات برتاكم مرص
األخري الجزء تعارص كانت سومر يف األوىل الحضارة إن الثقة بملء نقول أن يمكن وكذلك

ق.م.». ٣٠٠٠ «حوايل مرص يف الثانية األرسة عرص من
مرصية مستعمرات سوى وسومر عيالم تكن ولم مرصيٍّا، اخرتاًعا كانت الحضارة إن
فقط قسًما ألن الحضارة كل يكن لم نُِقَل ما ولكن الثقافة، خمرية املرصيون إليها نقل

أخرى». مميزة عنارص لذلك وثمت ونما ونبت ل تأصَّ الثقافة هذه من
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وأن الذهب، يف رغبتهم إىل تعود األمريكية القارة إىل األوروبيني هجرة أن يعرف كلنا
فحيثما الذهب، أثر يف الدوام عىل يسري كان نفسها املتحدة للواليات األمريكيني استعمار

الذهب. أجل من إال تُْستَْعَمْر لم الجنوبية وأفريقيا السكان، إليه يهرع املنجم يكون
إىل الهنود هجرة أن تذكر السنسكريتية الكتب فإن القدماء؛ عندما الحال وكذلك
القدماء الهنود ولكن الذهب، مناجم إىل تؤدي التي الطرق تلك الدوام عىل تتخذ كانت الهند
بل اآلن، يُطلب كما والنقد الزينة أجل من الذهب يطلبون يكونوا لم القدماء املرصيني مثل

عندنا. قيمته من بحياتهم وألصق عندهم أكرب قيمة صفات إليه يعزون كانوا
اللغة يف ُ تُْقَرأ تزال ال التي كتبهم يف الذهب يصفون الهنود من القدماء كان
الحياة ويطيل الشباب يعيد وأنه النار من متولد وأنه خالد بأنه املنقرضة السنسكريتية

مًعا. والخلود والنور النار وهو النسل، ويكثر
عن أخذوها هم وإنما الهند، إىل املهاجرون اآلريون يخرتعها لم والصفات وهذه
وكان رع، أبناء أي الشمس أبناء كانوا فهم فرعونية، عقيدة الذهب تقديس فإن الفراعنة؛

رع. عن ورثوه الذي الذهب سائل عروقهم يف يجري
من عظيًما مقداًرا ورأينا آمون، توتنخ قرب اكتشف عندما سنوات قبل دهشنا وقد
األرسة منذ الفراعنة جميع فإن الذهب وفرة يف شاذٍّا يكن لم الفرعون هذا ولكن الذهب،

الخلود. إىل الوسيلة ألنه القبور يف الذهب يضعون كانوا النبالء جميع بل األوىل
بل القديمة، األمم إىل انحدرت قد الفراعنة أيام الذهب إىل نُِسبَْت التي القداسة وهذه
بالبحث الحياة إكسري عن البحث اختلط حني الوسطى القرون يف حتى أثارة منها بقيت
االختالط وهذا رأسها، يف بالطبع والذهب رشيفة معادن إىل الخسيسة املعادن إحالة عن

الخلود. إىل والسبيل اآللهة معدن وأنه الذهب قداسة يف العقيدة قدم يؤيد
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املنزلة؟ هذه إىل الذهب وصل وكيف
الذهب، من مصنوًعا ودًعا املرصي املتحف يف نجد إننا نقول السؤال هذا عىل للجواب
الودع، هيئة يف الذهب يصوغ صائغ اآلن العالم يف وليس األوىل، األرسة إىل يُعزى وهو
فوق برضبه طالعنا عن يخربوننا الذين العرافني عند نجده زلنا ما الذي الودع هذا ونعنى

الرمل.
حتى الحجري، العرص يف البدائي اإلنسان عقائد يف ا جدٍّ كبري أثر له كان الودع هذا
جاكسون ولفرد املسرت ذلك أوضح كما البرش بني األوىل الثقافة انتقال يف سببًا كان لقد

الثقافية». الهجرة عىل وداللتها «األصداف كتابه يف
هي األم أن يعتقد كان بحيث السذاجة من كان الحجري العرص يف اإلنسان فإن
الودعة إىل نظر ولذلك البيولوجي؛ بمعناها األبوة يجهل وكان للوالدة، الوحيد العامل
السبب لهذا فقدسها مشابهة، من املرأة يف التناسل عضو وبني بينها ملا خاصة نظرة
هي دامت ما أنها يتوهم وهو يحملها لكي النائية البقاع من لجلبها املشاق يتجشم وصار
وتطيل األمراض من وتقيه دائمة صحة يف تحفظه أن عىل قادرة فإنها الحياة يف األصل
يحفظها ما إىل أيًضا تحتاج أخرى حياة كان عنده املوت ألن وذلك املوت؛ بعد حتى عمره

ويطيلها.
تُجلب كانت ذلك مع وهي مصادمة، تنكرسألقل ٌة َهشَّ َصَدَفٌة بطبيعتها الودعة ولكن
اإليمان وظل الحجر، من ودًعا يصنع أن يف البدائي اإلنسان فكر ولذلك النائية؛ البقاع من
وكانوا الحضارة، وأسسوا الزراعة إىل املرصيون اهتدى أن بعد حتى طويلة مدة بالودعة

والذهب. الحجر من يصنعونها
بعثاتهم يبعثون كانوا حني مصادفة كان للذهب اكتشفاهم أن سمث إليوت ويرى
وإنما الشمالية سواحلنا يف يوجد ال الودع هذا فإن الودع، لجمع األحمر البحر سواحل إىل
تَُه وِخفَّ لونه فاستحسنوا الذهب مناجم عىل عثروا وهناك األحمر، البحر يف كثريًا يوجد
من يصنعوها أن من بدًال للودع صغرية تماثيل منه يصنعون فصاروا ونصاعته، ومرونته
انتقلت القرون أو السنني بتوايل ثم الغاية، لهذه الذهب استعمال ذلك بعد وشاع الحجر،
به يتحىل أو يحمله من عىل يضفي نفسه املعدن أصبح حتى الذهب إىل الودعة ميزات

البقاء. طول أو والخلود الصحة صفات

معاني الفراعنة جدودنا أذهان يف تمثل كانت الثالثة األشياء هذه والذهب: والبقرة الودعة
الحضارة ت عمَّ عندما قيمتها فقدت الودعة أن بد وال والخلود، العمر وطول الصحة
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ولكن التناسل، يف البيولوجية الرجل وظيفة يف يفكرون الناس ورشع األوىل البدائية
البقرة أما مكانته، فبقيت عواطفهم يالبس كبريًا مكانًا نفوسهم من احتل قد كان الذهب
حيازته كانت املعادن هذه ألن الذهب؛ من أعم وهي أذهانهم يف الدوام عىل حارضة فكانت
رمًزا وكانت الزارعون، يملكها الريف يف عامة فكانت البقرة وأما األغنياء عىل تقترص
هنا ومن أمه؛ من يرضعه الذي اللبن مقام الطفل عند فيقوم لبنها الناس ترضع لألمومة

هاتور. الربة — الهند يف تَُقدَُّس تزال ال التي — البقرة أصبحت
القول وهذا واحدة، مهمة تؤدي جميعها ألنها اختلطت والذهب والبقرة الودعة ولكن
الذهب، تعني لهاتور الهريوغليفية الكلمة ترى ولذلك التاريخية؛ الشواهد تثبته الذي هو

الذهبية». «هاتور بأنها توصف وهي
لجلبة النائية األقطار إىل البعثات يبعثون كانوا الذي بالذهب القدماء عناية هنا ومن

املوتى. مع ودفنه به واحتفالهم

الفراعنة عرص يف — الشمس أبناء حضارة — الحضارة لنقل وسيلة بذلك الذهب وكان
يف فيجد ب املنقِّ السائح يطوف واآلن أمريكا، إىل بل وأوروبا وأفريقيا آسيا إىل مرص من
فيها نزلوا الذين اآللهة أبناء عن قصًصا الباقية تقاليدها يف أو فيها ينزل التي األمم تاريخ

الذهب. واكتشفوا
الذهب كان حيث أقاموا الذين املرصيون هم رع، أي الشمس أبناء هم اآللهة وأبناء
اإلنسان ونقلوا الهرم، وبناء املوتى وتحنيط الشميس التقويم حولهم من وعملوا وزرعوا

الحضارة. إىل الحجري العرص من
املعادن، عرص به افتتحوا املرصيني فإن الثقافة، إفشاء عند الذهب مهمة تقف ولم
وجدوا ثم بينهما، الكبري للشبه الذهب يُستعمل كما أوًال واستعملوه الناس واستخرجوا
الحجرية األسلحة هيئة عىل الخناجر منه فصاغوا لآلالت صالًحا يجعله ما صالبته من
صهر من املتخلف الرماد يف ووجدوا طويل، خنجر وهو السيف صنعوا ثم القديمة،
الزجاج. صنع إىل ذلك من ارتقوا ثم الفخار، بها يُطىل التي املينا لصنع مواد النحاس

عىل جميعها نشأت البرشي الرقي ألوان من الحلقات متعددة سلسلة نجد وهكذا
العمر. يطيل الذهب أن هي قديمة أسطورة

العالم وهذا عمره، من والثمانني الحادية فريزر جيمس الرس يبلغ ١٩٣٥ العام هذا يف
وهو باأللوف، صفحاته تعد الذهبي» «الغصن يُْدَعى بكتاب صيته وذاع ُعِرَف قد العظيم
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التي والعقائد والعرافة السحر وألوان والشعائر والعبادات العادات من وافية مجموعة
.٧٥٦ صفحاته تبلغ موجز الكتاب ولهذا واملتوحش، املتحرض العالم أنحاء يف تتمىشَّ

الكتاب هذا وسيبقى وإحاطته، وَجَلِدِه املؤلف ِة بِهمَّ يُْعَجُب الكتاب لهذا والقارئ
املدونة الحقائق فإن خطأ؛ كله أساسه كان وإن غالية مراجع تَُعدُّ التي الكتب بني خالًدا
ثبت فقد منها املؤلف استنتاجات أما بها، ينتفع أن قارئ كل يمكن التي فائدتها لها فيه

اآلن. لها قيمة وال خطأها
للظواهر تستجيب وأنها مكان، كل يف واحدة البرشية الطبيعة يفرضأن املؤلف فإن
السفىل أمريكا يف بريو يف معروف التحنيط أن عرفنا إذا ولذلك متشابهة؛ بعقائد الطبيعية
أن نعرف أن يجب فإننا الكونجو، ويف مرص ويف أسيا جنوبي يف املالوية الجزر ويف
متشابهة، استجابات األقطار هذه جميع يف اإلنسان لها فاستجاب تشابهت الظروف
قطر من التحنيط مسألة يف انتقلت الثقافة أن نفرض أن إىل يدعونا ما إذن هناك فليس
والكهانة الحكومة ونظام املعادن إىل واالهتداء الزراعة اخرتاع يف الشأن وكذلك آخر، إىل

ذلك. غري إىل والزواج
البرش يعيشها التي الحياة بشهادة ندعمه أن نستطيع الذي الواقع هو هذا هل ولكن

املختلفة؟ أممهم أو قبائلهم أو
حدود يف منها كل تعيش ذلك ومع تتجاور أحيانًا القبائل أو األمم أن يثبت الواقع إن
تجمع تزال ال ولكنها تجاورها، وأخرى الزراعة تمارس قبيلة فهذه املوروثة، ثقافتها
بعض تحريم أو الزواج عادات تمارس طائفة وهذه استنتاًجا، تستنتجه وال جمًعا الطعام
ويختلطون. يتجاورون الجميع أن ولو بها، املحيطة األخرى الطوائف فتخالف الطعام

يكرهه. أو غريها يحبه ال ما وتكره تحب يجعلها ثقافيٍّا تراثًا منها لكل ألن ذلك وكل
الذي النشيط باملفكر هو وليس الجديدة العادة عىل يقبل ال جامد بطبيعته واإلنسان
اخرتاع أو اكتشاف إىل اهتدت األمم إحدى أن فرضنا فإذا واالكتشاف، االخرتاع يف يدأب
ستخرتع األمم سائر أن نعتقد أن البرشي بالذهن الظن حسن يف الكبرية املبالغة من فإن
عىل يدل الحديثة األديان وانتشار وفتور، بطء يف عنها تنقل أنها يحدث ما وقصارى مثلها،
الحضارة كانت وملا مألوًفا، كان القديمة العصور يف آخر إىل قطر من الثقافة انتقال أن
والخلود العمر وطول بالصحة تتعلق التي العقائد وتمس بالدين تتصل القديمة املرصية
كما األشياء، بهذه مهموم اإلنسان ألن حلت أينما تلهًفا بل قبوًال تجد كانت والتناسل؛
األيام هذه الناس بني فشت التي الفيتامينات عن الجديدة املعارف هذه مثًال ذلك عىل يدل
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ما إىل لشوقهم الناس فإن العلمية؛ حدودها عن بها خرجت كثرية مبالغات فيها وبولغ
الذين الكتاب أن كما املوضوعات، هذه قراءة من يكثرون الصحة ويقوي العمر يطيل

الفيتامينات. فائدة يف يبالغون أصبحوا قد الشغف هذا عرفوا
الذهب فائدة عن املرصيون أشاعه الذي الوهم فإن القديمة العصور يف الحال وهكذا
إىل بها وترتقي حضارتهم وتقبل مذهبهم تعتنق األخرى البدائية األمم جعل والتحنيط

األخرى. واالخرتاعات االكتشافات

أحدهما إنسانني بني نميز أن العالم أقطار إىل املرصية الثقافة انتقال نبحث عندما ويجب
املتوحش. اإلنسان واآلخر البدائي اإلنسان

التقاليد، من قليل أو كثري تراث عنده وليس الزراعة يعرف ال البدائي اإلنسان فإن
والسبي. والغزو واملسكن اللباس فيها يجهل ساذجة عيشة يعيش فهو

السحر منها يمارسها، العقائد من عظيمة طائفة فيعرف املتوحش اإلنسان أما
جيمس الرس جمع الذي هو اإلنسان وهذا الزراعة، يعرف وأحيانًا الحكم ونظام والقتال
الذهن استجابة يف املشابهة يثبت لكي كتابه يف وعرضها األقطار جميع من عاداته فريزر

الظروف. اتفقت إذا للبيئة البرشي
منها ْت تََفشَّ التي الحضارة أصل هي مرص بأن تقول التي كمربدج مدرسة ولكن
وصلت القديمة املرصية الثقافة بأن املتوحشني عند التوحش هذا تفرسِّ األقطار سائر إىل

وانمسخت. أيديهم عىل انحطت هي أو ترتِق ولم فركدت إليهم
الثقافة بذور الحارضة املتوحشني عادات يف نجد ألننا االستقراء؛ يربره التفسري وهذا

القديمة. املرصية
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الحجري العرص يف اإلنسان فإن املتوحش؛ والشعب البدائي الشعب بني نميز أن يجب
اجتماعية نظم فله املتوحش الشعب أما الحضارة، فنون من شيئًا يدري ال بدائيٍّا كان
عجز أو الفهم يف انحطاط مع مارسها ولكنه املتمدنني ثقافة من شيئًا لقن أنه عىل تدل
التضحية يمارس ذلك مع ولكنه والدين امللوكية ويعرف الزراعة يمارس فهو الرتقية، عن

ذلك. غري إىل والرق البرشية
األقاليم أنأى إىل انسلَّت قد الحضارة ألن بدائي؛ شعب اآلن العالم يف يكون يكاد وال
الثلج من بجدران بيوتهم يبنون الذين اإلسكيماويون حتى الطبقات، جميع إىل ورشحت
يمكن ولكن العلب، يف املحفوظة األطعمة ويأكلون األقمشة يشرتون صاروا كندا شمال يف
عىل أو غابة يف العالم عن انقطعت قد أرسة أو فرد عىل السائح يقع أن آلخر وقت من
فتبقى الجماعات، أو القبائل إحدى فيها يطمع ال ضنينًا عيًشا تعيش حيث جبل ذروة

ساذًجا. بدائيٍّا عيًشا تعيش وهي
بدائية حال يف تعيش كلتاهما وكانت انقرضتا، قد البرش من تني أمَّ العلماء عرف وقد
مئة بنحو تبعد التي اإلنجليزية الجزيرة تسمانيا سكان التسمانيون هي األوىل ساذجة:
وقد الجنوبية، أفريقيا يف يعيشون كانوا الذين البوشمان هي والثانية أسرتاليا. عن ميل
ُجِمَعْت التي املعارف من بقي ولكن الثانية، الهولنديون أي البوير وأباد األوىل اإلنجليز أباد

آمنوا. العقائد وبأي عاشوا كيف نعرف ألن يكفي ما عارصهم ن ممَّ عنهم
كان كيف نعرف التسمانيون عاشها التي العيش طريقة عىل نقف عندما ونحن
التي العيش طريقة عىل نقف وعندما سنة، ألف مئة أو خمسني نحو قبل آباؤنا يعيش

سنة. آالف ١٠ أو ١٥ نحو قبل حالتنا نعرف البوشمان عاشها
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تنفي بريطانيا صارت إذ ١٧٧٢ منذ إال تُْستَْعَمْر لم ولكنها ١٦٤٢ سنة تسمانيا اْكتُِشَفْت
فيها وكان فيها، ويعيشون إليها يهجرون اإلنجليز رشع ذلك بعد ثم مجرميها، إليها
أحطُّ لعلها منفصلة برشية ساللة وكانوا ألًفا، عرشين نحو يبلغ ما األصليني السكان من
يزيد يكن لم أفرادها عند الجمجمة تفريغ فإن الحديث؛ عرصنا إىل عاشت التي السالالت
وأحيانًا ١٤٠٠ عىل اآلن عندنا يزيد هو حني يف مكعب سنتيمرت ١٢٠٠ عىل املتوسط يف
قد هذه «كريهة» لفظة بل كريًها، والوجه قصرية القامة وكانت مكعب، س ١٥٠٠ يبلغ
من عاينوهم الذين أولئك شعور عىل تدل وهي عنهم كتب ما جميع يف متكررة مرات ذُِكَرْت
من االستحياء أو للعورة معنى يعرفون وال عرايا يعيشون التسمانيون وكان األوروبيني،
وأحيانًا واملغرة بالدهن برشتهم يدهنوا بأن املطر من أجسامهم يحمون وكانوا كشفها،
إىل يعيش الذي الكييس الحيوان وهو الكنغر، جلود أكتافهم عىل وضعوا الربد اشتد إذا

وتسمانيا. أسرتاليا يف اآلن
تزين كانت املرأة فإن اللباس؛ يف كبرية قيمة للزينة أن نعرف التسمانيني ومن
الكنغر، جلد من بنسائر ركبها وتزين والعنق، الذراع يف الزهر من وقالئد بحلقات جسمها
كما بجلودهم يُحدثونها التي الحزوز إىل وهذا والسن، املحار من قالئد يتخذون والرجال

الزنوج. يفعل
لهم كانت ذلك مع ولكنهم قرية، يف االجتماع أو املنزل بناء التسمانيون يعرف ولم
العادة. هذه ابتكروا الذين هم أنهم يف اإلنسان يشك وهنا امليت فوق خيمة ببناء عناية

به يحذفون باملطرد يصيدون وكانوا املعادن، يعرفون ال الخشب من آالتهم وكانت
ولكنهم السواحل من املحار يستخرجون وكانوا مرتًا، ٤٠ أو ٣٠ مسافة عىل وغريه الكنغر
يف سلقه يجهلون كانوا ولكنهم النار عىل طعامهم يشوون وكانوا السمك، صيد يعرفوا لم
عموديٍّا عوًدا يحكُّون بالحك، النار يشعلون كانوا ولكنهم بالزراعة ا تامٍّ جهلهم وكان املاء،
أفقية. خشبة يف مستديرة فجوة يف العود يديرون أو ا وردٍّ أخذًا أفقية خشبة من أخدود يف
األكثر عىل يومني يقيمون دائمة، رحلة يف كانوا فإنهم الصيد عىل يعيشون كانوا وملا

آخر. صيد إىل يرحلوا ثم يأكلوه أن إىل الصيد مكان يف
دون األم عىل قائًما النسب وكان عنه، بعيدة أخرى قبيلة من يتزوج التسماني وكان
ويشك زوج، عن تبحث لكي أخرى إىل وترحل قبيلتها الفتاة ترتك أن يحدث وكان األب،
أن الزوجة عىل وكان واحدة، بزوجة يقنع كان الرجل أن األغلب إذ املضارة عرفوا أنهم يف
كما منه يفيض ما إليها يلقي وهو لزوجها، وتقدمه اللحم وتشوي للمحار املاء تغوصيف
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احتفال أنه تفهمه مما يشء الزواج يف يكن ولم األخرى، بعد اللقمة ينتظر كلبًا كانت لو
التقبيل. يجهلون وكانوا عرس، أو

يجب ومما أيًضا، هم تقريبًا انقرضوا وقد التسمانيني، من سذاجة فأقل البوشمان أما
أو باإلنجليز يتزاوجوا أن دون انقرضوا والبوشمان التسمانيني من كالٍّ أن إليه االلتفات
ومن أبادوهم، حتى القتل فيهم وأعملوا التزاوج هذا من اشمأزوا هؤالء ألن وذلك البوير؛
تختلط لم النياندرتايل اإلنسان مثل وانقرضت ظهرت التي القديمة السالالت أن نفهم هنا

أيًضا. االشمئزاز نتيجة كان انقراضها أن األرجح ألن بنا
للبوشماني أن األول الغرابة: غاية بشيئنييف أفرادها يمتاز البوشمانية الساللة وكانت
حتى املهبل حرف من تتديل شفة للمرأة أن والثاني ا، جدٍّ بارزة ألية امرأة أم كان رجًال

رجًال. الرائي ظنها سارت فإذا سنتيمرتًا، ١٢ إىل ١٠ الطول يف تبلغ
من يمتاز وكان اليوم، طعام غري يبايل ال العيش هموم من خلًوا البوشماني وكان
وكانوا باألصباغ، الرسم يف بارعون رسامون له كان فقد الفنية، وقدرته بذكائه التسماني
الكهوف هذه جدران ويف الكهوف، يف وإما والشجر القش من خصاص يف إما يعيشون

والغناء. بالرقص يعنون وكانوا الرسوم، هذه ُوِجَدْت وسقوفها
أو باألرواح اإليمان مثل واألوهام العقائد عن بتاتًا يشء التسمانيني عند يكن ولم
موتاه ويدفن املوت بعد الروح بقاء ويعتقد باهلل يؤمن كان البوشماني ولكن العفاريت،
بَْت ترسَّ أنها األغلب إذ العقائد لهذه املخِرتع هو أنه يف نشك أن أيًضا يجب وهنا بعناية،

املتوحشة. األخرى اإلفريقية القبائل من إليه
ورغبته للعورة بالحياء شعوُره حيث من التسماني من أيًضا يمتاز البوشماني وكان
أو خرًزا يحمل النساء زنار وكان واألمام، الخلف من ذَنٌَب له زناًرا يتخذ وكان إخفائها، يف
الفيل، حتى الصيد يف براعة للبوشمان وكان خفيفة، بنعال ينتعلن وكن خيوط، منه تتدىل

ا. تامٍّ جهًال الزراعة يجهلون كانوا ولكنهم يصيدونها، كانوا واأليائل والجنو والزرافة

وكان العروس، يخطف العريس أن أساس عىل عرًسا أو احتفاًال يقيمون الزواج يف وكانوا
وتجلد الرضب تحمل فإذا ويرضبونه، وعشريتها أهلها إيها يُهرع خطفها يحاول حني
وكان طبو، ألنها أبًدا يراها ال حماته يتجنب أن الزوج عىل وكان ينلها، لم عجز وإذا نالها،

بالرتايض. يحدث الطالق
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ال والتي للحضارة األصل تعد التي الزراعة يعرفا لم بدائيني شعبني حال هو هذا
ألن املتوحشة؛ الشعوب من اِن يَُعدَّ ال نفسه الوقت يف وهنا بدونها، حضارة تقوم أن يمكن
البيئة أفسدتها التي أو األوىل أطوارها يف الراكدة أو الناقصة الحضارة نتيجة هو التوحش
بيوتها وتزين القتال تمارس التي الشعوب من وآسيا أفريقيا يف املتوحشني يف نرى كما
من كالخلو أو خلو ألنه البدائي يجهلها التي القسوة رضوب من ذلك غري أو بالجماجم،

سيئ. أو حسن اجتماعي نظام
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التماثيل، ونحت البناء اإلنسان تعلم منه القديمة، الحضارة أصول من أصًال القرب كان
ووصل التحنيط، عن الكيمياء وُعرفت القديمة، األديان وتأسست املعابد أنشئت وعنه
املوت. بعد العمر إلطالة بهما واإليتاء واملعادن الذهب عن أقىصاألرضيبحثون إىل الناس
ويبدو الجثة فتجف للشمس موتاهم يرتكون القبور يعرفوا أن قبل املرصيون كان
غري حفرة لها ويحفرون القماش يف يلفونها ثم األعضاء، سليم يزال ال صاحبها كأنها
الرتاب يمنعون لكي بالبوص الحفرة جدران وبني بينها يفصلون أحيانًا وكانوا عميقة،
بألواح القرب وجدران األرض يفرشون صاروا ثم الجثة، عىل االنهيار عن املحيط الرمل أو
كان النعش إن نقول أن اآلن ويمكننا النعش، صنعوا وأخريًا البوص، من بدًال الخشب من

العالم. يف البناءون بناه ما أول القرب وإن النجارون صنعه ما أول
ال حياتها أن إىل يطمئنوا لكي الجثة تخليد عن األوىل تجاربهم يف املرصيني ولكن
سليمة تبقى أن من بدًال الجثة ألن النعش؛ باخرتاع الغاية عكسوا أنهم رأوا باقية، تزال
يبقى أن يف كبرية مصلحة لهم وكانت البقاء، زال اللحم زال ومتى اللحم، وينحل تفسد
يزيد كان الذي هو أنه يعتقدون كانوا ألنهم ملًكا؛ أو كاهنًا أو كان رئيًسا العظيم امليت

الطعام. نقص من خطر هناك يكون ال املوت) (بعد حيٍّا دام فما املحصوالت،
ما سليًما يبقى أن اللحم يمكن أنه وتجفيفه السمك تمليح من يعرفون وكانوا
بهذه املرصيني عناية إىل اإلغريقي السائح هريودوتس التفت وقد مجفًفا، أو مملًحا دام
ملنع رشط هو األحشاء نزع أن عرفوا كما عندهم، عريقة كانت أنها عىل يدل ا ممَّ الصناعة
تمليح من الجثة تمليح إىل اهتدوا أنهم املرجح ومن اإلنسان، أو السمك يف سواء التعفن

التحنيط. أساس هو والتمليح السمك
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التي هي األيام وهذه امليت، وفاة عىل يوًما أربعني بمرور نحتفل اآلن إىل زلنا وما
وتَُحنََّط تَُعاَلَج لكي بعدها تخرج ثم وامللح املاء يف مغمورة وهي تقضيها الجثة كانت
ولكن تدفن، أن قبل باألقمشة وتلفف والراتينجات واألفاويه العقاقري من أخرى بأنواع
فصنعوا الجثة ستعرف الروح بأن الثقة كل املرصيون يثق لم التحنيط هذا مع حتى
مالمحه تتغري الوجه فإن التحنيط أتقنوا مهما أنهم رأوا فإنهم تضل، ال لكي تمثاًال لها
فصنعوا تكف لم الصورة هذه ولكن األصل، تشبه املومياء لفائف فوق صورة أوًال فصنعوا

التمثال.

الفيوم. يف املسيحي العرص من مومياء وجه

العناية من كالهما نشأ قد والنحت الرسم إن نقول أن املبالغة من يكون وربما
ترك وقد املنفعة، حدود تتجاوز لذة وللفنون ذلك، من أكرب اإلنسانية الطبيعة فإن بامليت؛
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فيها، واضح الفني الروح إن إذ النفعية؛ بالغاية َ تَُفرسَّ أن يمكن ال رسوًما البدائي اإلنسان
— الوسائل األقل عىل أو — األصول أحد كان املرصي القرب بأن نعرتف أن يجب ولكن
باأللوان. يُْرَسُم املومياء ووجه الحجر أو الخشب من يُْصنَُع التمثال فكان والرسم، للنحت
وجيه جثة اللصوصرسقوا بعض أن هو غريبًا خربًا الصحف ذكرت أسابيع وقبل
كانوا الذين اللصوص أولئك ساللة من هم اللصوص هؤالء أن بد وال املنيا، وجهاء من
أكرب كان القديمة األزمنة يف بالرسقة واإلغراء الدولة، رجال وكبار الفراعنة قبور يرسقون
هذا بأن اعتقاًدا الذهب من مقداًرا امليت مع يضعون كانوا أسالفنا ألن وذلك اآلن؛ هو ا ممَّ
بحيث القرب بناء يف كثريًا املرصيون فكر ولذلك الفساد؛ عنه ويمنع الحياة يطيل املعدن
التفكري وهذا إليه، الوصول عن مرصلوجيٍّا عامًلا أو سافًال ا لصٍّ أكان سواء الباحث يضل
فرعون ألن فقط امليت ألجل اإلتقان هذا ولكن بالحجر، البناء صناعة يتقنون جعلهم

اآلن. إىل فالحونا يفعل كما النيئ الطوب من قرص يف يعيش كان نفسه
ومن عليها، ليوضع القرب أمام منصة فبُنِيَْت الطعام إىل يحتاج امليت أن اعتقدوا ثم
حياته، يف إلًها كان فرعون أن نذكر أن ويجب والقربان، املعبد نشأ القرب وبناء املنصة هذه
القديم. املرصي املعبد إىل القرب تطور كيف علينا يسهل هنا ومن وفاته، بعد كان وكذلك
يف النائية العالم أقطار يف نجده زلنا ما بل فقط، مرص يف نراه ال املرصي القرب وهذا
خرجوا الذين املرصيني ألن وذلك وأفريقيا؛ آسيا وأقطار وبريطانيا وفرنسا العرب جزيرة
أحيانًا كانوا للميت، يلزم ما وسائر والخشب والعقاقري الذهب عن للبحث مرص من
جزيرة يف هم حيث قبورهم يبنون فكانوا بالدهم إىل العودة لهم تُتاح أن قبل يموتون
الصناعة، يف الدقة يجهلون وهم يبنونها كانوا ولكنهم فرنسا، يف أو السودان يف أو العرب
الطعام منصة بني يصلون مثًال كانوا فقد لألصل، الكروكي الرسم وكأنه يُبنى القرب فكان
ما يأكل أن التمثال يستطيع لكي مفتوح بطاق امليت هيئة عىل يُنحت الذي التمثال وبني

له. يقدم
صنع يستطيعوا ولم الطاق فتحوا مثًال الهند يف ولكنهم مرص، يف أي األصل يف هذا
امللحقات، سائر تحقيق عن عجزوا ولكنهم الرساديب وحفروا األعمدة أقاموا أو التمثال،
منها يخلو يكاد ال بَنَْوَها الذين هم املرصيني أن عىل تدل التي األطالل أو القبور وهذه

«دوملن». اإلنجليزية اللغة ويف أرام، العرب عند تسمى وهي العالم، يف قطر
مناجم من قريبة أنها نجد قائمة األطالل هذه فيها تزال ال التي األماكن نتتبع وعندما
قد الهرم أن نجد أننا وكما غريه، أو النحاس مثل الذهب يشبه آخر معدن أي أو الذهب
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منتًرشا املرصي القرب نجد كذلك املرصية، بالثقافة تثقفوا أناس أيدي عىل أمريكا إىل انتقل
منها. وانتشاًرا عدًدا أكثر هي ولذلك األهرام؛ من بناء أسهل والقبور مكان كل يف

كانوا بَنَْوَها الذين أن عىل يدل منها بالقرب أو املناجم جنب إىل اآلرام هذه وقيام
عرصنا إىل الحال هذه بقيت وقد الذهب، جلب إىل النائية األقطار إىل رحلتهم من يقصدون
الرحالت الباعث نتأمل عندما بل املعادن، لجلب إنجلرتا إىل رحلوا الفينيقيني فإن الحديث؛

بالتحنيط. عالقة ولكليهما واألفاويه املعادن جلب تنحرصيف تكاد أنها نجد القديمة
حتى التحنيط فن انتقل كذلك العالم أنحاء يف وتفىش املرصي القرب بناء انتقل وكما
صار قد أمريكا يف التحنيط أن عىل تدل ترشيحية شواهد وهناك األمريكية، القارة بلغ
يف خاصة بطريقة عولجت التي األعضاء بعض إن مرصحتى يف اتُِّبَعْت التي الطريقة عىل
وعادات بشعائر تتعلق ألنها األمريكية؛ القارة يف أيًضا عولجت قد نفسها هي نراها مرص

املرصيني. أي الشمس أبناء
تحتفظ األمم وهذه تقاليدهم، من املختلفة األمم من أمة تخلو ال هؤالء الشمس وأبناء
فهم القديم، فيها الجديد ينسخ لم التطور بطيئة تزال وال كانت ألنها التقاليد بهذه
املوتى ودفن والزراعة العبادة وعلَّموهم جاءوهم الشمس» «أبناء أن تقاليدهم يف يذكرون

الحجر. ونحت الذهب واستخراج القبور وبناء
تعني وهي كيمي لفظة أطلقوا اإلغريق إن حتى الكيمياء اإلنسان عرف التحنيط ومن
األوقات معرفة إىل اضطر ألنه الفلك؛ اإلنسان عرف الزراعة ومن العلم، هذا عىل مرص
الخرايف البحث ومن الحصاد، أو الزرع أيام يخطئ ال حتى الشميس النظام عىل الزراعية
ومن الجسم، صحة تحفظ التي الوسائل عن البحث إىل املرصيون ارتقى املوتى تخليد عن
ومن اإلهمال، من طويلة فرتة بعد املساكن بناء إىل ثم املعبد بناء إىل ارتقوا القرب بناء

أخناتون. أيام الواحد اإلله عبادة إىل املتعددة اآللهة عبادة

٤٥٠٠ نحو عن نتحدث أننا يفوتنا أال يجب القديمة املرصية الحضارة عن نتكلم وعندما
نقول حني نتجوز نحن ولذلك مختلفة؛ حضارات عىل البالد فيها تقلَّبت امليالد قبل سنة
يف نجد اآلن وإىل املتعاقبة، القرون هذه طول واحدة تكن لم ألنها املرصية» «الحضارة
وشواهد السادسة، أو الخامسة األرسة مرصيف ثقافة انتقال عىل تدل شواهد العالم أنحاء
والعرشين. الخامسة األرسة حتى أو عرشة الثانية األرسة أيام يف انتقالها عىل تدل أخرى
هو ما عىل بقي القبور بناء ولكن األوىل، األرس بعد مرص من الهرم بناء زال وقد
ما ومع املسيحي، الدين دخول بعد ما إىل حتى التحنيط وبقي الحديثة، العصور إىل عليه
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قد كانت العادة ألن ذلك يستطيعوا لم إلغائه من األوىل القرون يف املسيحية أبناء حاوله
مرص، يف موتاهم يحنطون وهم قرون بقواعده املسيحيني فإن ولذلك النفوس؛ يف تأصلت

اإلسالم. دخول بعد إال العادة هذه عىل يُْقَض ولم
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الحكومة وبني روكفلر األمريكي املثري بني ط توسَّ الذي األثري العالم هو برستد األستاذ
املرصية اآلثار عن البحث لزيادة الجنيهات من مليونني الثانية األول يهب لكي املرصية
األمريكيني أن مع الهبة هذه حكومتنا رفضت وقد مرص، إىل القدوم إىل العلماء وتنشيط
روكفلر معهد عىل وما الهبة لقبول أيرشوط تكتب أن الحكومة عىل عرضوا إنهم يقولون

القبول. سوى
وكتابه مرص، مرصوغري يف القديمة اآلثار يف ثقافته بسعة معروف برستد واألستاذ
يدأب ثقافته لسعة وهو األوىل، الحضارة نشوء يف ُكِتَب ما أبدع من الحضارة» «فتح
مرص بني أو وبريطانيا مرص بني أو ودنمركا مرص بني يقابل واملقارنات املقابالت يف
يف الحضارة أصل مرص إن رصيحة بعبارات يقول ال وهو األخرى، الرشقية واألقطار
األمم تاريخ من للقارئ يعرضه الذي العظيم العرض من يستنتج ما هو هذا ولكن العالم

املختلفة.
اآلثار بعض رسوم كتابه من وننقل وحده هو عليه نعتمد الفصل هذا يف ونحن
أوًال الزراعة عرفوا الحضارة، اخرتعوا الذين هم املرصيني أن عىل تدل التي القديمة
دين من القديمة الحضارة مالبسات سائر اخرتاع إىل الصناعة هذه بحكم اضطروا ثم

إلخ. … وخمر وخبز ومالبس ومسكن وآنية وحكومة
يشرتكون املعادن يعرفوا أن قبل كانوا املرصيني إن فنقول: املرصي بالخنجر ولنبدأ
الجذور عن بها يحفرون األحجار، سكاكني استعمال يف بداوتها يف الشعوب سائر مع
ملَّا ولكن العالم، أنحاء جميع يف مطمورة اآلن توجد السكاكني وهذه الوحوش، بها ويقتلون
السكاكني مثال عىل القديمة خناجرهم صنعوا والربونز النحاس وعرفوا املرصيون َ تََحرضَّ
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دنمركي خنجر ثم جورا جبال يف ُوِجَد خنجر ثم إيطايل خنجر يليه مرصي خنجر باليسار
املرصي. عن منقولة وكلها

األوروبيون فصنع أوروبا إىل مرص من وخرجت الصناعة هذه انترشت ثم الحجرية،
طويل. خنجر وهو السيف األوروبيون اخرتع ثم املرصية، الطريقة عىل هم خناجر

حتى الصور اخترصت ثم أوًال، تصويرية وكانت الهجاء حروف املرصيون واخرتع
والرشق الشمال مرصنحو حضارة اتجهت وقد الهجاء، حروف لنا تؤديه ما تؤدي صارت
ال جدٍّا طفيف بتعديل كريت جزيرة آثار يف اآلن نراها ولذلك املرصية؛ الحروف فشاعت
صناعة أخذوا كذلك مرص من الحروف هذه الكريتيون أخذ وكما املرصي، أصلها ينكر

امليالد. قبل ٢٧٠٠ سنة حوايل اآلنية صنع يف املرصية الطريقة فنقلوا الفخار
وهو برستد، األستاذ يقوله ما بعكس فيقول هنا يعرتض أن القارئ يمكن وقد
اآلنية وصنع الهجاء حروف ونقلت أوروبا من املعدنية الخناجر صنع نقلت مرص أن
املرصية الهريوغليفية للكتابة ألن وذلك مردود؛ االعرتاض هذا ولكن كريت، جزيرة من
التي األخرى واللغات يتفق ال ولكنه القديمة، املرصية واللغة يتفق واضًحا مرصيٍّا أصًال
عنك دع فيها واملسبوق السابق عىل يدل اآلثار تقدير إن ثم الحروف، هذه استُْعِمَلْت
باالنتقال تنقيح من عليها يطرأ ما ثم اخرتاعها، ألول املخرتعات يف نراها التي السذاجة

آخر. إىل قطر من
يشء وهو املرصية، اآلثار أقدم من الهول» «أبو العامة يسميه الذي واإلسفنكس
الكبري اإلسفنكس نرى الجيزة أهرام فعند إنسان، وجه له حيوان وهو الكرنك، يف مألوف
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طفيف. تنقيح مع «باليمني» كريت جزيرة سكان نقلها «باليسار» مرصية هريوغليفية حروف

إنسانية وجوه لها كباًشا نرى الكرنك ويف إنسان، وجه له أسد وهو اإلسفنكسات وأقدم
القدماء أعجب وقد واإلنسان، والطائر الدابة بني فيجمع جناًحا لإلسفنكس نجد وأحيانًا
وكان اإلغريق، ثقافة يف دخل وقد وجود لها حقيقة اإلسفنكس أن واعتقدوا الفكرة بهذه
لغًزا أي أحجية عليهم يلقي ثم للناس يعرض حيوان، وجسم امرأة بوجه يصنعونه هؤالء
نجد فإننا دينية؛ داللة املرصي لإلسفنكس كان أنه بد وال خنقهم، يحلوه لم فإذا ا شاقٍّ
واألشوريون والحيثيون الفينيقيون أخذه وقد األهرام، عند منه قريبًا حسنًا معبًدا لآلن
الكريس. أو املائدة طرف عىل ويضعونه العاج من يصنعونه األثاث به يزينون وصاروا

وما األخرى، األمم نقلته وعنهم الزجاج صناعة عرفوا من أول املرصيون كان وقد
أو النيئ الفخار من اآلنية يصنعون كانوا وقد الصناعة، يف بعبقريتهم تشهد آنيتهم تزال
الشفاف املرمر أو العادي املرمر من كانت إذا الحجر يف نقًرا ينقرونها كانوا أو املصهور،
األمم عند املرصي الطراز عىل اآلنية شاعت وقد الزجاج، من يصنعونها كانوا أو «األلبسرت»

عنه. نقلت ألنها األخرى
فالجواب األمم، من غريهم عىل وتفوَّقوا املرصيون برع يشء أي يف نقول أن شئنا وإذا
ذلك األمم أخذت وقد خاصة، والنحت البناء صناعة ويف عامة الصناعة يف برعوا أنهم
املعابد بناء عىل يغري ما أعظم آلهتهم وتعدد وثنيتهم من املرصيون وجد وقد عنهم،
والتوحيد املسيحي التوحيد بعد إال املثالون ينقرض ولم النحت يمت ولم التماثيل، ونحت
يف يجدوا أن األثريون استطاع وقد هدمه. يجب صنًما التمثال من جعل وكالهما اإلسالمي،
عىل األوىلصنعت التماثيل فإن عليه؛ قام الذي األساساملرصي ذلك اإلغريقي النحت تاريخ
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املرصي. عن نقًال كريت يف ُصِنَعْت زهريات وباليمني الحجر من مرصية زهريات باليسار

املرصية. الطريقة عىل أشور يف صنع إسفنكس
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وجد قمقم وباليمني بابيل قمقم وبالوسط مرصي قمقم باليسار الزجاج، من للعطور قماقم
املرصي. الطراز عن منقولة وكلها الشمالية، إيطاليا يف

تنقيحات بعد إال املرصي الفن من تتخلص لم رصيًحا نقًال فكانت املرصية التماثيل غرار
التي الفريدة الصناعة هذه اإلغريق وألهمت النحت صناعة العالم ألهمت فمرص كبرية،
اإللهية والعظمة الحقيقة يتوخى كان املرصي بينما الجمال، منها ْوا وتََوخَّ فيها تفوقوا
يف بذرته زرعوا الذين اإلغريق إيحاء إىل يرجع الهندي الفن أن ثبت وقد الروحي، والهدوء
بل آسيا أنحاء إىل الهند من الصناعة هذه وانترشت الهند، عىل املقدوني اإلسكندر حملة

األمريكية. القارة إىل ذلك بعد انتقلت
ونقله العمود اخرتعوا الذين هم فاملرصيون البناء؛ يف أيًضا حدث النحت يف حدث وما
يف املرصي اللوتس أوراق استعملوا املرصيني أن النقل هذا عىل والربهان عنهم، اإلغريق
وليس الحلية هذه اإلغريق فنقل عندهم، ودينية فنية داللة األوراق ولهذه األعمدة، تزيني

الداللة. هذه لها
املرصيني أن وهو اآلن، العلماء يقوله ما مصداق وجد الرسوم هذه القارئ تأمل فإذا

العالم. يف األوىل الحضارة أشاعوا
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وضعه يحاكي املرصي غرار عىل صنع إغريقي تمثال وباليسار قديم مرصي تمثال باليمني
األعضاء. جميع يف

ولسنا والرشق، الشمال إىل املرصية الحضارة نقل عىل الحسية األدلة ذكرنا وقد
ملوك نقلها املرصية األهرام مثل أهرام عىل يحتوى اآلن السودان أن نذكر ألن حاجة يف

الدينية. والشعائر العقائد معها نقلوا كما مرص عن إثيوبيا
ترسبت قد إفريقيا يف القبائل وملوك السودان، يف اآلن يوجد هاتور للربة تمثال وأكرب
يعترب فامللك الحار، مناخهم وافق وما استطاعوا ما منها فمارسوا املرصية الحضارة إليهم

أسالفنا. عند الفراعنة كان كما اآللهة من عندهم اآلن إىل
حفلة يف واضًحا أثرها يزال وما الرشق، أمم عند «الشمس» رع عبادة انترشت وكذلك
انتقلت الرشقي آسيا جنوب يف الواقعة والجزر األقطار ومن اليابان، إلمرباطور التتويج
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قرص يف حائط من جزء وبالوسط اللوتس، بورق حيل وقد الخشب من مرصي عمود باليسار
بها إغريقية ألعمدة رأسان وبأسفل مرص، من املنقول اللوتس رسم وبه بابل يف نبوخذنرص
إال اللوتس ورق يرى فال كبري تنقيح به حدث إغريقي عمود وباليمني املرصية، اللوتس حلية

جميلة. حلية إىل استحال وقد أعاله يف

شعائر أن منها كثرية ذلك عىل والرباهني القارة، فشملت الغربية أمريكا إىل الحضارة
الشاطئ يف ُوِجد فيل لرأس تمثال ومنها الوسطى، أمريكا يف تَُماَرُس كانت دينية مرصية
أمريكا يف استعملت التي معزقة لفظة أن ومنها فيلة، األمريكية القارة يف وليس الغربي

الجنوبي. آسيا رشق يف استعملت التي اللفظة نفسها هي الجنوبية
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لشيئني: ينظر املدني وجدانه بداية يف القديم املرصي كان
شبابه. قوة ويديم عمره يطيل كيف األول:

الطعام. يوفر كيف والثاني:
واللؤلؤ كاملرجان الجواهر بجلب إليهما يتوسل فكان الشباب وإدامة العمر إطالة فأما
بأن اعتقاًدا سليمة الجثة لبقاء التحنيط عىل يعتمد كان ثم كالذهب، النفيسة املعادن أو
واملعادن الجواهر هذه لجلب الهجرة كانت هنا ومن النفس؛ سالمة تكفل الجسم سالمة

العالم. أنحاء يف املرصية الحضارة وتفيش التعارف وكان
بنا تمر لم ألنه األيام هذه نحن قيمته ندرك ال قد آخر ا همٍّ فكان الطعام توفري أما
العالم تاريخ ولكن الجوع، من يموتون الناس وجعل القحط فيها حلَّ السنوات من سنة

اآلن. هي مما أكثر القديمة األزمنة يف كانت أنها بد وال املجاعات، بهذه حافل
وهما الطعام، وتوفري العمر إطالة ، نْيِ الَهمَّ هذين من أخطر هموم لإلنسان يكن ولم
يقومون الزنوج هؤالء فإن الزنوج؛ بني الهمج قبائل أو املتوحشني عند الهموم أخطر اآلن
ينسبها أن من يتمالك ال الشعائر لهذه واملتأمل والزراعة، بالشباب تتعلق دينية بشعائر

ملرص.
ألن يَُؤلَُّه فرعون فكان الغايتني، لهاتني مرص يف والشعائر واألديان األنظمة نشأت
أو املطر» «كاهن به يقوم ما نحو عىل ومباركته الزرع من االستكثار األصلية مهمته
االحتفاظ إىل ترمي جميعها مرص أديان وكانت اآلن، املتوحشني عند الزراعة» «كاهن

املوت. وتوقي بالشباب
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الحديثة األمم يف تطورت ثم تقريبًا العالم أنحاء جميع يف الحضارة هذه تفشت وقد
القديمة املرصية الحضارة عن نبحث أن شئنا فلو كادت، أو األوىل معاملها غابت حتى
واالجتماعية السياسية انقالباتها يف أوروبا ألن املشاقِّ بعض لوجدنا الحديثة أوروبا يف

القديمة. التقاليد طبقات من انسلخت قد واالقتصادية
ويف اإلغريقية هومريوس إلياذة يف املرصية الحضارة لهذه األثر نجد زلنا ما ولكنا
إلخ. … امللوكية ويف القديمة الرومانية الدينية األساطري ويف أوروبا أنحاء يف املبثوثة اآلرام

أمينمهعت. قرب من موسيقية آالت

القديمة املرصية العقائد أن نجد تطورها يف بطيئة أو راكدة األمة تكون حيث ولكن
والوسطى الجنوبية أمريكا سكان بني يختلفا لم الجثث وتحنيط األهرام بناء فإن واضحة؛
تمارس أفريقيا يف قبائلهم أو الزنوج ممالك تزال ال وكذلك أسالفنا، عند عليه كانا ا عمَّ

سنة. ٣٠٠٠ نحو قبل عنه أقلعنا أو نحن نسيناه ما القديمة وشعائرنا عاداتنا من

وخاصة أفريقيا أنحاء يف ت تفشَّ التي املرصية بالتقاليد سنخصها نقولها التي الكلمة وهذه
وقد الزنجية» وأفريقيا «مرص مؤلف سيليجمان األستاذ عىل فيها ونعتمد الزنوج، بني

العام. هذا الكتاب هذا صدر
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أمينمهعت. أيام املرصية لآلالت مطابقة وهي اآلن، الغربية أفريقيا يف تستعمل موسيقية آالت

وتتصل الزنوج تعرف الخامسة األرسة منذ مرصكانت أن سيليجمان األستاذ ويرى
أفريقيا: وأنحاء مرص بني لالنتقال طرق أربعة هناك وكانت بهم،

وقد إلخ، وتونس طرابلس اآلن نسميه ما أو الغربي الشمايل الطريق هو األول (١)
قبل الثالث القرن يف لنقودها رسًما املرصي الشمس قرص تتخذ «تونس» قرطجنة كانت

امليالد.
األبيض. النيل طريق ثم (٢)
األزرق. النيل طريق ثم (٣)
الواحات. طرق وأخريًا (٤)

الحبشة يف فتعرف أفريقيا أنحاء مرصإىل حضارة تصل كانت األربعة الطرق وبهذه
الكونجو. يف بل ونيجرييا والبحريات

مرص عقائد يف االجتماعية وأنظمتهم الزنجية العقائد يف األصل نلتمس أن ويجب
بال مرص يف سنة ٥٠٠٠ قبل كانت كما امليالد بعد ١٩٣٤ سنة يف نراها ونحن القديمة،

القديمة. تقاليدها عن تقلع وال ترتقي ال راكدة القبائل هذه ألن تبديل؛ أو تنقيح
آالف قبل آباؤنا يمارسه كان ملا مشابهة ليست وعادات أشياء بضعة اآلن نذكر
العادة كانت مثًال الخامسة األرسة ففي ينقح، لم نقًال منقولة ألنها مطابقة بل السنني،
يمارس اآلن وإىل ، اليلَّ ذلك لنا تبني باقية رسوم تزال وال البقرة، قرن يُلوى أن الفاِشيَة

العادة. هذه النوير يف البقرة رعاة
أوغندا. يف امللوك عند اآلن كذلك وهو الفراعنة، عند امللوكية شعار الصقر كان وقد
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إىل يحتاج كما والعقاقري، بالكيمياء علم إىل يحتاج قديم مرصي فن الجثة وتحنيط
والعقاقري، الكيمياء عن الكونجو يف الزنوج عجز وقد املومياء، بها تلفف كثرية أقمشة

للتحنيط. الخارجي املظهر هي كثرية بأقمشة األمري أو امللك جثة يلففون ولكنهم
املرصية اآلالت نفسها هي اآلن الغربية أفريقيا يف تستعمل التي املوسيقية واآلالت

مطابقة. بل مشابهة مسألة ليست املسألة أن نقرر أن يجب وهنا القديمة،

الزنوج. ملوك بعض اآلن يفعل كما األربع الجهات ترضب مرص فرعوني طهراقة زوجة

هذه وكانت بالحبشة، واتصلت السودان من الشمايل الجزء يف املريوئية اململكة نشأت وقد
فعرف املحيطة، األقطار يف وتوزيعها لنقلها ووسيلة املرصية للمدنية أخرى طبعة اململكة
درست كما مرصية عادات بالطبع ونقلت هاتور الربة عرفت كما السودان يف الهرم بناء

املرصية. الثقافة
بني شاعت التي املرصية الشعائر أو العادات نجد أننا هنا يالحظ أن يجب ومما
مرص يف ترتقي لقد حتى البدائية، بمسحتها عجيبًا احتفاًظا تحتفظ أفريقيا يف الزنوج
أصلها عىل الزنوج بني هي فتبقى أعىل طور إىل بها ترتقي أو منها وتتخلص ذلك بعد
القبائل أو األمم جميع بني عام هو بل الزنوج عىل مقصوًرا هذا وليس مرص، من زال الذي

القديمة. مرص ثقافة بينها ت تفشَّ التي الراكدة
اآلخر بالعالم والتمتع الروح خلود اعتقاد كان الخامسة األرسة قبل مرص ففي
ما ولكنا الحق، هذا تعميم وطلب الشعب ثار ثم والكهنة، واألمراء امللوك عىل مقصوًرا

وآسيا. أفريقيا أنحاء بعض يف قائما القديم االعتقاد نجد زلنا
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االعتقاد هذا زال وقد البرشية، بالتضحية يقول أيًضا القديم االعتقاد كان مرص ويف
الحاكم كان حني حتى السودان شمال يف ُعِرَفْت التضحية هذه ولكن األوىل، األرسة قبل

مرص. من موفًدا مرصيٍّا واليًا
أصح بكلمة أو البعيدة األزمنة يف مرص فرعون بأن الظن إىل يدعو ما هناك بل
إذا يُْقتَُل كان وأنه اآللهة، من يعد كان الفراعنة عرص سبق الذي الرئيس أو األمري ذلك
الزرع وصحة الزرع، هي له األصلية املهمة ألن وذلك الشيخوخة؛ أمارات عليه ظهرت
حتى ُقِتَل شيخوخة أو مرض من الضعف به أََلمَّ فإذا وقوته، صحته عىل تتوقف كانت

والقوة. بالصحة يتمتع شاب بمهمته يقوم
البعثات يبعثون الفراعنة وصار األمري، قتل ومن البرشية التضحية مرصمن وارتقت
الغرض لهذا قبورهم يف ويضعونها والقوة الشباب تديم التي والجواهر الذهب عن للبحث

نفسه.
تزال ال — والزرع املطر كاهن أو األمري وقتل التضحية ثقافة — األوىل الثقافة ولكن
يقتلوه أن قومه إىل يطلب الكاهن إن حتى هذا، يومنا إىل أفريقيا يف الزنوج بني قائمة
أن املصلحة من وأن والزرع، لألرض ضعف هو ضعفه أن يعتقد ألنه الضعف؛ أحس إذا
يُقتل حني أنه أذهاننا من يربح أالَّ يجب ثم الربكات، يزيد لكي منه بدًال الحكم شاب يتوىل
فهم ما نحو عىل هنا بحياته متصلة هناك حياته وأن اآلخر للعالم انتقل قد نفسه يعد

بالتحنيط. الثاني للعالم استعدوا حني تماًما الفراعنة

فيه، واضحة املطابقة ألن االستنتاج؛ عىل وال املشابهة عىل يقوم ال آخر شيئًا نذكر واآلن
خاصة شعائر يؤدي قبائلها إحدى يف امللك أن البوجندا قبيلة عن كتابه يف روسكو ذكر فقد
فيشد السهام له تقدم ثم آدمي جسم من نزع قد َوتٌَر لها قوًسا يتناول فإنه تتويجه؛ يوم

األمم». بها «يرمي لكي أوتارها
سهام أربعة ومعها للملك ُسلَِّمْت القوس ِت ُشدَّ «ملا رأى: ما وصف يف روسكو ويقول
ما يقول وهو األربع الجهات من جهة يف منها واحد كل القوس، عن جميعها فرماها
يف بالسهم يرمي وهو األمم من واحدة اسم ويذكر وأغلبها. األمم أرضب إني ترجمته:
آخر… احتفال إىل الجعبة يف تحفظ التي السهام إليه فيحملون أتباعه ويهرع ناحيتها،

عام». كل بداية يف يكرر كان االحتفال هذا ألن
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الثالث تحتمس امللك فإن الفراعنة؛ قبور يف مرات منقوشجملة نقسه االحتفال وهذا
امللكة وزوجته طهراقه نرى آخر نقش ويف النقوش هذه من واحد يف األربع الجهات يرمي

والغلبة. للقوة رمز االحتفال وهذا بالقوس، األربع الجهات ترمي

أصل إىل ترجع الزنجية أفريقيا يف املتوحشني ثقافة أن عىل تدل جميعها األمثلة هذه إن
فإن ذلك؛ دون حالت قد بهم املحيطة البيئة فألن يرتقوا لم الزنوج كان وإذا مرصي،
فيها عرفت الدينية، للعقائد بوتقة وهي امليالد قبل سنة آالف أربعة من أكثر مرصقطعت
وكثري السيئة عىل والعقاب الحسنة عىل واإلثابة الثاني والعالم الخلود ومعنى املوتى دفن
فتغنى عقائد من كثريًا العالم ألهمت وقد وكهنتها، آلتها إىل ُعزيت قد السامية الحكم من
التي بومباي مدينة يف أسيس القديمة ربتنا معبد بنفيس رأيت وقد آمون، بالرب اإلغريق
يف األهرام وبنيت املرصي، الشمس قرص القرطاجنيون عبد وقد فيزوف، بركان طمرها
ما هناك بل الرهبانية نظام أشاعت التي ومرصهي هاتور. الربة أيًضا وعرفت السودان،

الفراعنة. جدودنا أيام الكهنة مالبس نفسها هي أيامنا يف الكهنة مالبس أن يرجح

تاريخ يف حدث انقالب أعظم — سمث إليوت يقول كما — الحضارة اخرتاع كان لقد
له حيٍّا جسًما كانت وإنما املكتشفات من ملفقة مجموعة األوىل الحضارة تكن ولم البرش،
يدور كان القديمة لألمم التواريخ عن نعرفه ما وكل العمر، وإطالة الزراعة هما قلبان
وعلوم والقضاء واألرسة وامللوكية والحكومات األديان نشأت فمنهما األمرين، هذين حول
الصناعات من كبرية طائفة يف األصل أيًضا كانا كما والطب، والكيمياء والهيئة الهندسة

البرية. وتخمري األقمشة ونسج السفن وصنع والنجارة والتعدين والبناء الفخار مثل
يف شائعة كانت أسطورة هنا يروي بالطبع وهو اإلغريقي، املؤرخ بلونارك قال لقد
يعيشها التي كتلك حياة يعيشون املرصيني وجد مملكته إىل أوزوريس جاء «ملا عرصه:
ثم اآللهة، عبادة وعلمهم القوانني لهم وسن الزراعة فنون يعلمهم إليهم فعمد الدواب،

املدنية». ينرش العالم أنحاء وجاب ذلك بعد خرج
قصة هي وإنما اإلغريق، أيام تُْخَرتَْع ولم عبثًا روايتها تكن لم األسطورة وهذه

البعيدة. األزمنة يف يغيب تاريخ عىل تدل قديمة مرصية
بعد آلهة استحالوا الذين األولني األمراء أو الفراعنة أحد سوى هذا أوزوريس وليس
املرصية التقاليد ورثوا الذين الزنوج واألمراء الكهنة بني اآلن إىل الشأن هو كما وفاتهم،

القديمة.
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ما كل ويجهلون الزراعة يجهلون كانوا ألنهم كالدواب يعيشون املرصيون وكان
إىل العالم يف الحضارة إفشاء وَعْزُو العديدة، والصناعات والقضاء كالحكومة منها نما

أفشوها. الذين هم املرصيني بأن القول من أكثر يعني ال أوزوريس
العلمية، ونزاهته ثقافته سعة يف برستد يضارع أن يمكنه رجل اآلن العالم يف وليس
الحضارة أن وهي نهائيٍّا ثبوتًا العلمية الحقيقة هذه ثبتت «لقد العالم: هذا يقول ذلك ومع

مرص». يف أوًال نشأت

تُغذَى ما بأحسن وطنيتنا نغذو بدرسه ألننا ندرسه؛ أن يجب القديم املرصي التاريخ هذا
نستعيد أن عىل وتحثنا الوطنية الكربياء نفوسنا يف تبعث التي الحقة الحقائق وهو به،

أسالفنا. كان كما الحضارة يف للقيادة مركزنا
للعالم والقراءة الكتابة اخرتعنا الذين نحن فإننا لإلصالح، غريتنا يغذو الدرس وهذا
أكثرنا الذين ونحن اخرتاعهما، من سنة آالف ستة بعد يجهلهما فالحنا نرتك أالَّ يجب
جميع فيه شِبع قد عرص يف املرصي العامل أو الفالح نجيع أالَّ يجب بالزراعة الطعام
إنسان سكنه منزل أول بنينا الذين ونحن اخرتاعها، من سنة آالف ثمانية بعد الناس
فيها يدفن أن يرىضاألوروبي ال مباني يف يعيشون الذين للمرصيني املنازل نبني أن يجب

أحيائه. عن فضًال موتاه
أالَّ ويجب امليدان هذا يف األمم جميع تتقدم أن يجب الحضارة اخرتعت التي مرص

الهمجية. إىل يردها ألن ألحد تسمح

67





والعجل والقمر البقرة

اعتبارات: ثالثة نعترب أن يجب القديمة املرصية لألديان التحليل نظرة ننظر عندما

إىل اهتدى الذي اإلنسان بها يحاول بدائية عقائد نشأتها يف كانت األديان هذه أن (١)
خياله. إليه يصل ما بأبسط الكون مظاهر بها يفرس أن الزراعة

عمره. إطالة هي العقائد هذه من إليها قصد التي األساسية الغاية أن (٢)

الهند. يف البقر لتقديس األصل وهي القمر، قرنيها وبني القديمة مرص يف املقدسة البقرة
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وكانت عنده عظيًما اكتشاًفا كانت إليها القديم املرصي اهتداء بطبيعة الزراعة أن (٣)
وآماله. نشاطه محور

يف نتورط أن دون القديمة العقائد نفرس أن نستطيع االعتبارات هذه ضوء ويف
يف ماديٍّا كان ألنه البعد كل عنهما بعيًدا القديم املرصي كان وروحانية صوفية فروض

الزراعية. املحصوالت ووفرة العمر طول بها يبغي الدينية عقيدته

مرص. يف أبيس العجل ذكرى إلينا يعيد وهو اآلن الهند يف املقدس العجل

قرون انقضاء بعد إال إداريٍّا أو سياسيٍّا اتحاًدا تتحد لم مرص أن املعروف ومن
باختالف واختلفت بينها العقائد ْت تََفشَّ ولذلك فيها؛ الزراعية الحضارة تََفيشِّ عىل عدة
يبدو ما هنا ومن وتندغم. تزدِوج العقائد أصبحت اإلدارة يف البالد َدِت ُوحِّ فلما األقاليم،
ونستطيع العبادة، يف بالبقرة القمر أو بالشمس الثعبان اقرتان نجد عندما غرابة من لنا
نعجز أحيانًا أننا كما االزدواج، هذا يف األوىل الفكرة أصل إىل نهتدي أن بالتحليل أحيانًا

املصادفة. سوى االزدواج لهذا مسوًغا نجد وال ذلك عن

كله، القديم العالم ذلك بعد ت عمَّ مرصثم اخرتعتها التي األوىل العبادات من البقرة وعبادة
إذ هاتور؛ شهور يف الفالحني بني حيٍّا يزال ال اسمها أن كما الهند يف تُْعبَُد تزال ال هي بل
محرتًما العجل يزال وال أبيس العجل نعرف فإننا العجل عبادة وكذلك اسمها، هو هذا إن

70



والعجل والقمر البقرة

كل وعىل ينهره، أن ألحد يجوز فال املدن يف ويقدس» يرسم أن «يعد يطلق وهو الهند يف
ويعطل الشوارع أحد يف العجل يرقد وقد للتربك، به ويتمسح الطعام له يقدم أن إنسان
البقر عبادة املرصيون اخرتع وقد وينهضه، يرضبه أن ألحد يجوز ال ذلك ومع املرور
ورثتها التي بتقاليدها تحتفظ الرباهمة طبقة ألن تنسها لم الهند ولكن ونسوها، والعجل

عام. ٣٠٠٠ قبل
واستأنس الزراعة إىل اهتدى عندما عظيمة دهشة دهش القديم املرصي أن بد وال
فيغذو رضعها من اللبن يخرج إذ اإلنسانية؛ األم صفات له أليًفا حيوانًا فيها فوجد البقرة
أمه، من بدًال اللبن له وتقدم عليه تحنو التي ظرئه أنه منها وشعر األطفال، وغري األطفال
القبور جدران عىل ُرِسَمْت وقد تأليفها كان هنا ومن األطفال، يف الحياة تبعث بذلك وهي

لبنها. يرضع وامللك املرصية
يقرأ أن وقل القديمة، األمم جميع لها اهتمت التي الشئون من والوالدة والحمل
أهم من التناسل خواص أن ويِجد إال الهند أو بابل أو مرص يف لآللهة وصًفا اإلنسان
عند بها الالئقة املكانة أخذت البقرة فإن وتكثريها؛ األمة بإخصاب موكلة وأنها صفاتها
ترفع التي هاتور الربة أصبحت حتى تتطور زالت وما لألمومة، الرمز ألنها األمم جميع

السماء. إىل األرض من اإلنسان
ازدوجت أو اندغمت مرصثم يف مختلفة أماكن يف متعددة نشأت العقائد إن قلنا وقد
وقد العبادات، وتقرر املعابد تنظم رئيسية كهانة للبالد أصبح السيايسحني االتحاد عقب
كل تحيض أنها تعرف امرأة كل فإن البقرة، مهمة من تقرب تناسلية مهمة للقمر كان
صلة له كأن األوىل الحضارة يف إليه نُِظَر القمر فإن ولذلك قمري؛ شهر كل أي يوًما ٢٨

والحمل. الطمث بتنظيم
جمع هو املقصود كأن قمر قرنيها وبني أسالفنا عند ُرِسَمْت البقرة أن نرى ولذلك
بني جمع أيًضا هو بينهما الجمع وكأن هاتور، هي واحدة ربة يف واألمومة الحمل صفات

والسماء. األرض
وأخو البقرة ابن فإنه العجل؛ يف العقيدة منطق بالبقرة العقيدة منطق من وقريب
أو للبقرة سواء واإلخصاب والتلقيح الفحولة أو الذكورة رمز وهو الرضاع» «يف اإلنسان
يقدس كما وقدَّسوه القدماء املرصيون أَلََّهُه ولذلك زرعها؛ وينبت يحرثها التي لألرض
عذراء، أمه أن يعتقدون كانوا فقد واأللوهية تتفق صفات إليه ونسبوا الهند، يف اآلن العجل
شعاع عليها ينضب عندما أمه به تحمل أبيس العجل «إن بقوله: فلوطرخس ذكره وقد

الشبق». يف وهي القمر من قوي
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املقدسة. البقرة بذنب يقسم هندي

ال عاقًرا تعود والدته عقب ثم بقرة تضعه أبيس العجل «هذا هريودوتس: ويقول
هذا فتحمل السماء من عليها ينزل «النور» النار من شعاًعا إن املرصيون ويقول تلد،

العجل».
بل شيئًا منها نعرف وسوف اآلن، أرمنت يف مومياءاتها عن يكشف العجول وهذه
كما وابنها البقرة يقدس األول اإلنسان جعل الذي البدائي املنطق هذا عن كثرية أشياء
العقائد يف حية تزال ال آللهة خاصة صفات ينسب جعله كما اآلن، الهنود يقدسهما

الحديثة.
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عىل مدنية أول أوجدوا الذين للمرصيني زخارفه يف مدين «العالم برتي: األستاذ قال
األرض».

زهرتي يمثل ومعظمها والدوائر كالخطوط بسيطة أشكاًال املرصي الفن بدأ وقد
أشكال يف وينقحون ويوازنون يزيدون رويًدا رويًدا الرسامون أخذ ثم والربدي، اللوتس

األخرى. األمم أخذتها التي الزخرفية األشكال مئات أوجدوا حتى الزهرتني هاتني
املشهورة الوحدات أهم من القديمة املرصية الزخرفة فن يف اللوتس زهرة تَُعدُّ ولقد
ولم عليهم، رمًزا تكون أن لتكاد حتى املرصيني، آثار يف استعمالها عمَّ وقد الفن، هذا يف
تجاور كانت التي األقطار إىل رست إنها بل وحدها مرص يف للزخرف اتخاذها يقترص
عىل كان األثر وهذا األخرى، األقطار فنون غالب يف أثر لها فُوِجَد القديم، العهد يف مرص
كان املرصي الرسام به يأخذ الذي التنقيح إن بحيث مرص، يف عنها ُعِرَف ملا تابًعا الدوام

األخرى. األقطار يف الرسامون عنه ينقله
التيجان يف ثم الفرعونية األرس قبل أي القديمة الزخارف يف الزهرة هذه ظهرت وقد
أو ساقها مع أو مفردة وهي أوضاعها يف التفنن من املرصيون أكثر وقد األعمدة، ورءوس

أخرى. بعد واحدة الزينة تتناوبان بحيث الربدي زهرة جوار إىل ترسم كانت
الربدي أما منه، نوع النبات هذا أن أو اآلن البشنني باسم يُْعَرُف الذي هو واللوتس
من يُْصنَُع كان الذي هو هذا والربدي النيل، أعىل يف اآلن منترش ولكنه مرص يف ينبت فال
ويف واليرسى، اليمني األطراف تي ملتفَّ وريقتني من أسالفنا عند الكتابة ورق سيقانه
إىل أقرب الزهرة يف الوضع هذا فكان املنظور، بأصول ترى كأنها ثالثة وريقة وسطهما
زاد ثم كذلك، ظنها األمر بادئ يف العلماء من كثريًا إن حتى بالزنبق، شبيهة يجعلها أن
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أسفل. يف اللوتس وزهرة أعىل يف الربدي زهرة

إىل مدوها وأن واحدة، من أكثر الوسطى الوريقة جعلوا بأن الوضع ذلك عىل املرصيون
«املروحة». شكل أخذت حتى منها وأكثروا األخريات، من أطول

يف اللوتس وزهرة الربدي لزهرة الطبيعيَّتني الصورتني إىل بالنظر القارئ ويمكن
الثانية. أو لألوىل تنقيًحا فيها فيجد التالية الرسوم يميز أن األول الرسم

املرصية الزخرفة عن كتابهما يف خفاجي ويوسف يوسف أحمد األستاذان وصف وقد
بقولهما: الربدي نبات القديمة

اللوتس ساق بعكس مستقيمة، خطوط يف تخرج قوية، طويلة ساق ذو نبات
تشبه صفراء كثرية بخيوط تتفتح بزهرة الساق وتنتهي … الضعيفة القصرية
الزهرة هذه اتخاذ يف القديم املرصي تفنن وقد اللبخ، زهرة أي الباشا» «ذقن

زخارفه. من عظيًما مقداًرا شغلت أشكال عىل زخرفية كوحدة
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الشبكة، شكل يف أخرى، إىلرشائح السيقان بشق الورق، املرصيون الربديصنع ومن
ُعِرَف ما هو الورق من صحيفة عىل فيحصلون خرضاء، وهي جميًعا عليها الضغط ثم

الربدي. بورق
كل يف معها متمشية اللوتس، بجانب املرصية، الزخارف يف الربدي زهرة وظهرت
يف ا هامٍّ دوًرا مثلت تراها وقد بسواء، سواء كاللوتس ومألوفة قديمة فهي تاريخها، أدوار
توضع فكانت البحري، الوجه عىل رمًزا القدماء املرصيون جعلها أن منذ املرصي، التاريخ

امللك. حكم تحت الوجهني اتحاد إىل معها لرتمز خاص بشكل عقدة يف اللوتس مع
أخرجها التي الوحدة تلك بشكل وقارنَّاها الطبيعة يف الزهرة تلك شكل إىل نظرنا وإذا

الفنان.
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الحجر ونحتت املعادن واكتشفت الزراعة اخرتعت التي هي للحضارة، األول املهد مرصهي
املهد هي إغريقيا ولكن والقانون، واالجتماع للدين األوىل األسس وأوجدت املباني، وشيَّدت
الديمقراطية املدينة حكومة وأقامت والنقود التجارة مت عمَّ التي هي للحضارة، الثاني
التفكري حركة وبدأت العقيدة فوق الرأي ووضعت األتوقراطية القطر حكومة من بدًال

الحديث.
التجارة. حضارة هي اإلغريق وحضارة الزراعة، حضارة هي الفراعنة حضارة

فرضية. وآراء فلسفة ولإلغريق جزمية، وعقائد ديانة للمرصيني
منه ننفصل ال قديم عالم يف أننا نشعر القدماء املرصيني مخلفات نقرأ حني ونحن
روح فيها نجد فإننا اإلغريق مخلفات نقرأ حني أما أيًضا، كيفيٍّا بل فقط كميٍّا انفصاًال
نجد ال ما املختلفة االجتماعية النهضات من الحارض عرصنا يف وليس الحديث، العرص
وتوحيد االشرتاكية إىل والدعوة الحديثة النسوية الحركة فإن اإلغريق؛ عند األوىل بذرته
والبحث والفاشية والديموقراطية بالتزاوج اإلنسان وتأصيل واحدة حضارة يف األمم
من والرحلة والجمال الرياضة إىل والدعوة العري وحركة الفلسفية واملضاربة العلمي
عظم مع ولكن الحادة املناقشات له عقدوا وقد اإلغريق يعرفه كان هذا كل العلم، أجل
مرص حضارتي بني تصل لالتصال حلقات نجد القدماء واإلغريق املرصيني بني الفرق هذا

وإغريقيا.

جملة اليونان أو األيونية الجزر دخلت القديمة مرص حضارة أن التاريخ يثبته الذي إن
القديمة الدولة يف مرص من خرجت التي األوىل املوجة اكتسحتها األوىل املرة ففي مرات؛
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الزراعة معها وانترشت الفرعونية املرصية للقبور محاكاة بنيت التي اآلرام فعممت
والنحاس. الذهب واستنباط

وقد الوسطى الدولة أيام أوروبا إىل ثم كريت إىل مرص من أخرى موجة خرجت ثم
وكان أوروبا، من مختلفة أقسام عىل طغت كما اليونانية الجزر عىل املوجة هذه طغت
جاليات أو جالية كانت حيث ولبنان كريت من لقربها غريها من أكرب الجزر هذه حظ

باإلغريق. وتتصل فيها تقيم مرصية
عرص يف والعرشين السادسة األرسة أيام الثالث أهم وهي الثالثة املوجة جاءت ثم
مدن أنشئت حتى واإلغريق املرصيني بني االتصال زاد وهنا وبعده، قبله بل إبساماتيك
٧٠٠ سنة حوايل القطرين بني التجارة واتصلت مرص من الشمالية األقاليم يف إغريقية
أنشأها اإلغريق تحكم كانت مرصية ملوكية أرسة أن تقول اإلغريق وأساطري امليالد، قبل
يرون كانوا اإلغريق أن عىل تدل فإنها تصح لم أم األسطورة هذه ت أصحَّ وسواء دانوس،

يربرها. ما القطرين بني الصلة من

مرص إىل يحجون كانوا اإلغريق والفالسفة واألطباء الفن رجال أن يف شك هناك وليس
مما أكثر مرص يف وعاش طيبة يف الكهنة نظام يف فيثاغورس دخل لقد بل عنها، وينقلون
اإلغريق فالسفة أول طاليس ويعد مرص، زار أنه أفالطون عن واملشهور وطنه، يف عاش
التي مرص عقيدة كانت كما األشياء جميع أصل املاء إن يقول الذي وهو ق.م.» ٦٠٠»

أوزوريس. ديانة عليها تنص
هيكات إن بل بيس، الراقص الرب مثل إغريقيا، إىل املرصية األرباب نقلت وقد
السحر، بمعنى املرصية هيكا لفظة من مشتقة اإلغريقية العربية» «عكاظ السحر ربة
اإلغريقية والتماثيل املرصية، الطريقة عىل اليونانية الجزر يف «الجعران» الُجْعَل نحت وقد
اليمنى. عىل قليًال تتقدم اليرسى والقدم تُرسالن الذراعان املرصي: النمط عىل نحتت األوىل
يف أصولها إىل االهتداء يمكن هومريوس إلياذة يف ذكرت التي األساطري من وكثري

القديمة. القصص

الصاوي العهد يف باملرصيني اتصلوا أن نهضتهم بداية يف وهم اإلغريق حظ من وكان
وتنقل القديمة، الدولة إىل تصبو عادت األرسة هذه فإن والعرشين؛ السادسة األرسة أي
عىل التماثيل وتنحت األهرام، عند امللوك مقابر إىل الدلتا شمال من فراعنتها مومياءات
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القواعد تكلف دون الطبيعة التزام تشرتط الطريقة وهذه يفعرصاألهرام، الفراعنة طريقة
النحت. يف الذروة بلغوا أن إىل بها وارتقوا الطريقة بهذه اإلغريق وأخذ املوروثة،

الفراعنة حضارة عن عظيًما بعًدا بعيدة كانت إبساماتيك عهد يف املرصية والحضارة
أما يشء، كل قبل للزراعة زعيًما ق.م. ٣٠٠٠ سنة حوايل امللك كان فقد األهرام، أيام
فإن ولذلك للتجارة امللك استحال فقد إبساماتيك أيام ق.م. ٧٠٠ أو ٦٠٠ سنة حوايل
املهد هي ق.م. ٦٠٠٠ أو ٧٠٠٠ سنة حوايل مرص يف تُذكر التي الصاوية الحضارة

اإلغريقية. الجديدة للحضارة الطبيعي

جزيرة أن يف شك ليس ولكن إغريقيا، إىل مرص حضارات بها انتقلت التي الطرق تعددت
تعمقنا نحن وإذا الجزيرة، شبه وبني بالدنا بني تقع فإنها الطرق، هذه أعظم كانت كريت
مرص عىل عياًال كانت كريت أن عىل القاطعة الرباهني أَْلَفيْنَا كريت يف اآلثار بحث يف قليًال

إيفانز. آرثر الرس يسميها كما املينوية حضارتها من عرفته ما كل يف
عاشوا سكانها أن عىل يدل ما فيها ليس أنه الجزيرة هذه يف يستغرب ما وأول
لم الجزيرة أن عىل يدل وهذا الزراعة، عرفوا السكان أول فإن الحجري؛ العرص يف
كان وملا السفن، عىل إليها رحلوا الناس وأن القديم الحجري العرص مدة مسكونة تكن
إىل رحلوا الذين أيًضا هم أنهم املعقول فإن والزراعة السفن اخرتعوا الذين هم املرصيون

الزراعية. الحضارة معهم ونقلوا باإلنسان عهدها ألول وسكنوها كريت

أثبتت قد إيفانز الرس أبحاث ولكن كريت، يف قديمة أسطورة كأنه مينو يذكرون واإلغريق
وصلت سنة ٢٠٠٠ أكثر عليها مىض قديمة لحضارة اليانعة الثمرة هو مينو عرص أن

الفرعونية. األرسة وقبل امليالد قبل ٣٥٠٠ سنة مرصحوايل من كريت
مرصقبل من استوردت قد أنها إما املرمر، من وآنية النحاس من أسلحة ُوِجَدْت وقد

الجزيرة. هذه يف صنعتها قد املرصية الجاليات أن وإما األرس عهد

أبناء من والحيثينيوغريهم الزنوج يرسمون كانوا املرصيني أن االستغراب مع يالحظ ومما
يرسمونهم املرصيون فكان الكريتيون أما تهزئتهم، يراد أجانب كأنهم األجنبية األقطار

ألوانهم. تخفيف مع الكاريكاتورية، النزعة هذه بدون أنفسهم يرسمون كما
املرأة وشعر األرس، عهد قبل املرصيني مالبس الشبه كل تشبه الكريتيني ومالبس

النوبيني. عند الشأن كان كما الظهر عىل ويرسل يضفر
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الغاية لهذه وجدت وقد املزدوجة، الفأس هي الدينية الشعائر يف قيمة لها أداة وهناك
قد «أنخ» القديم املرصي والصليب فيها، قدس العجل أن كما وكريت، مرص من كل يف

أيًضا. القطرين يف عرف

االنحطاط عقب الدوام عىل يصيبها كان االنحطاط أن كريت تاريخ يف يُروى ما أعجب ومن
ألن نهضة كريت يف أيًضا تكون نهضة مرص يف تكون وحينما مرص، يصيب كان الذي
كريت وبني متصلة، والعالقات ا تامٍّ الحضارة يف والتجانس بينهما قويٍّا كان االرتباط
رسم عليها قدور سفنوس وهي منها واحد يف وجد وقد الجزر من عرشات إغريقيا وبني

القبيل. بالوجه نقادة يف أيًضا وجد الرسم هذا ومثل مرصية، سفينة
قد كريت يف استقرت التي مرص حضارة أن عىل للداللة األمثلة من نزيد أن ويمكن
سبقت التي السنني من اآلالف الثالثة يف الجزيرة شبه إىل ومنها اليونانية الجزر إىل انتقلت
وبعده. إبساماتيك حكم يف الصاوي العرص أيام قوة االنتقال هذا وزاد املسيحي، امليالد

إىل متوالية موجات وخرجت القديم العالم يف تفشت القديمة مرص حضارة أن وكما
هذه وأثر ذلك، بعد اإلغريق حضارة ت تفشَّ كذلك مختلفة عصور ويف العالم أنحاء جميع
كما األسيويني، من املاليني مئات بها يؤمن التي البوذية يف واضًحا يزال ال الحضارة
عن نعرفه الذي الرأس كساء فإن آسيا أقىصحدود يف املتوحشني مالبس يف أيًضا يتضح

آسيا. أنحاء بعض يف اآلن املتوحشون يتخذه بركليس
املرصية الحضارة تفيش عىل مبارش غري برهان هو اإلغريقية الحضارة وتفيش
والظروف بالتطبع، يتمدن هو وإنما بالطبع مدنيٍّا حيوانًا ليس اإلنسان فإن القديمة؛
كل يف فليس قطر، كل يف توجد ال وهي ا جدٍّ قليلة جديدة حضارة إيجاد عىل تبعث التي

تعلمها. عىل ويجربه الزراعة الناس يعلم «نيل» قطر
هي جديدة حضارة وتنشئ اإلغريق أيام تنترش التجارة جعل الذي النقود واخرتاع

مكان. أو زمان كل يف يتكرر أن يمكن ال املستقلة املدينة حضارة
الثقافة أن كيف وهي أعيننا أمام البارزتني الحقيقتني هاتني يف نتأمل أن وحسبنا
ثقافة فإن اإلسالمية؛ للثقافة أيًضا ذلك تم وكيف الخمس، القارات يف انترشت املسيحية
الثقافة وصلت ما نحو عىل والوسطى الجنوبية أمريكا إىل وصلت قد القديمة مرص
١٣٠٠ نحو سوى اإلسالم عىل يمض لم أنه مع الهادي املحيط يف فيليبني جزر اإلسالمية
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قبل سنة ٧٠٠٠ أو ٦٠٠٠ عن يقل ال القديمة املرصية الحضارة تاريخ أن حني يف سنة،
امليالد.
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التاريخ بداية يف كانتا االثنتني فإن قديًما؛ واأللوهية امللوكية بني اآلن القائم االنفصال ليس
اآلن القائمة الحال هو هذا بل امللك، هو واإلله اإلله هو امللك كان فقد موحدتني، متصلتني
آلهة الفراعنة وكان يعبد، أن يجب الذي اليابانيني إله هناك اإلمرباطور فإن اليابان يف
سيوة واحة إىل رحل مرص إىل قدم حني املقدوني اإلسكندر أن كيف يذكر وكلنا مرص،
السفر م تجشَّ حني اإلسكندر يكن ولم أمون، لإلله ابنًا جعلته التي الشعائر له أقيمت حيث
كان أنه الحقيقة بل اإلغريق، أو املرصيني يخدع أو يمزح الصحراء وقطع الواحة هذه إىل
ونحن اآللهة. عداد يف املعبد يف الشعائر من له أقيم بما أصبح وأنه اإلله ابن بأنه يؤمن
مجردة األلوهية وفكرة العرشين، القرن يف نشأنا ألننا أذهاننا عن الفكرة هذه نستبعد
وكان اليونان، أم مرص يف سواء سنة ٢٥٠٠ قبل كذلك تكن لم ولكنها املادة عن عندنا
آلهة يف الوضوح كل واضحة البرشية واألخالق والسمات اآللهة، أبناء كانوا كما آلهة امللوك

اإلغريق.
اإلغريق وحضارة اإلسكندر أيام ويف سنة ٢٥٠٠ قبل الناس حال هذه كانت فإذا
واللغة التكون طور يف والعقائد األفكار كانت حني سنة ٧٠٠٠ قبل حالهم كانت فكيف

اإلله؟ لفظة ترادف امللك ولفظة التعبري عن ناقصة
وهو املرصي الشعب هذا نتخيل أن يجب الحضارة أصل املرصيني إن نقول حني إننا
وأنه الناضج، التفكري عىل تسعف ال بدائية بأفكار الدنيا فهم عىل ويحتال الطبيعة يجاهد
قد لعلَّه بل امللوك أول ليس مينا فامللك الفراعنة؛ عهد إىل يصل أن قبل السنني آالف جاهد
واملوت املرض ويمنع املحصوالت من يكثر أن األصلية مهمته أمري أو ملك مئة نحو سبقه
ُعِزي املحصول أمحل إذا أو املرضواملوت، وتفىش األمة أفراد يف الوباء كثر فإذا األمة، عن

بالبالد. املترصف اإلله هو ألنه إليه ذلك
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هذا نتيجة هي وما الفراعنة عهد قبل البدائي املرصي عند الحال هذه منطق هو فما
املنطق؟

سيحتفظ فإنه وعافية قوة شبابه من وله تامة صحة يف دام ما اإلله أي امللك أن هو
املرض به نشب إذا أما للمحصوالت، بها يحتفظ كما يحكمها التي لألمة الصفات بهذه
صحة أمته يُكسب أن عىل يقدر لن فإنه الشيخوخة به حلَّت أو الضعف اعرتاه أو
األقوياء الشبان من غريه العرش يتوىل لكي يُْقتََل أن يجب وإذن وفرة؛ املحصوالت أو

األصحاء.
هذا نستنتج ولكنا الفراعنة، قبل ملوًكا نجد لم ألننا مقتوًال ملًكا مرص يف نجد ولم

أشياء: جملة من القتل
السنوي عيده وكان ُقِتَل، قد أوزوريس الرب إن تقول القديمة املرصية الرواية أن أوًال:
مرص ملوك من ملًكا بد ال كان الرب وهذا … األموات بني من قيامه ثم موته ينحرصيف

الفراعنة. قبل
الحضارة من األوىل الطور يف األخرى األمم مرصإىل من ت تفشَّ امللوك قتل عادة أن الثاني:

الرومان. عرص إىل يُقتلون إثيوبيا ملوك كان وقد املرصية،
أحسبالضعف إذا امللك وكان السودان، يف قريب عهد إىل جاريًا كان امللوك قتل أن الثالث:
صحة وعن الزارعة عن املسئول هو إذ شعبه؛ الضعف يصيب ال حتى بالقتل ريض

الشعب.
أحد ولكن الشعب، ى ترقَّ ثم مرص، يف قديم عهد يف ُموِرَسْت البرشية التضحية أن الرابع:
الوسط ألن قربه يف البرشية الضحايا فُوِجَدِت إليها عاد السودان يف املرصيني الحكام
بل املرصية الحضارة مع الرقي يف متدرًجا يكن لم فيه يعيش كان الذي السوداني

األول. طورها عند وقف
الشعر أصهب رجًال يحرقون كانوا املرصيني أن ذكر املرصي املؤرخ مانيتو أن الخامس:

أوزوريس. قرب عىل بها ى يَُضحَّ كان البرشية التضحية هذه وأن رماده، يذرون ثم
فالرجل أصهب أصفر والقمح القمح، رب هو أوزوريس أن التضحية هذه وتفسري

الزراعة. أجل من وُقِتَل وربٍّا ملًكا كان الذي أوزوريس يمثل األصهب
بعد وعرفوها امللوك، يف — الفراعنة عهد قبل — البرشية التضحية عرفوا فاملرصيون
التضحية يعرفوا لم أسالفنا أن ندَّعي بأن مجًدا نكسب ولن آخرين، أفراد يف الفراعنة
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كانوا فإنهم الجناية؛ هذه ارتكاب من عواطف وأسمى ذهنًا أعمق كانوا وأنهم البرشية
ذهنهم هداهم وقد محصوالتهم، ووفرة صحتهم لزيادة واآلراء العقائد يتحسسون مبتدئني
العقيدة هذه أذاعوا ثم قتله، وجب أهمل فإذا والربكة، الصحة عن املسئول هو امللك أن إىل
تومئ حفالت تُقام حيث اآلن نفسها أوروبا يف أثًرا لها نرى لقد حتى العالم أنحاء يف
هذه مارسوا إلينا املتوحشني امللوك أقرب وهم السودان وملوك امللك، أي اإلله قتل إىل
وكتاب منعتها، قد األوروبية الحكومات تكن لم إن يمارسها بعضهم يزال ال وربما العادة

امللوك. قتل وهو األساس هذا عىل يقوم فريزر ألَّفه الذي الذهبي الغصن

نعرف فلسنا ملوكهم قتل عن وكفوا السيئة العقيدة هذه من املرصيون تخلص كيف أما
طريقة إىل اهتدوا أنهم الفراعنة أيام نجد ولكنا عليها، ارتقوا التي الدرجات التحقيق عىل
ويف األربع، الجهات إىل القوس عن السهام برمي الخاصة الشعرية يف امللك إىل الشباب لرد
التتويج وحفلة شعائر، وتؤدى صلوات له وتقام وتاًجا لباًسا امللك يتخذ حني التتويج
جديدة حياة يُمنحان العروسني فإن األقباط؛ زواج يف اآلن إىل تُرى التي نفسها هي هذه
ملوكية، وتيجان مالبس يف وهما لهما تؤدَّى التي والشعائر واألدعية الصلوات أساسها

العامة. إىل ثم الخاصة إىل امللوك من الحفلة هذه تنتقل أن واملعقول
فضًال له كأن لشخصه العبادة تكن لم الشعب أفراد من يُعبد كان حني القديم وامللك
إىل منه تنتقل لكي الصحة إليه تعود حتى له األفراد هؤالء من خدمة كان بل األمة، عىل

واملزروعات. األمة
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شوهها أو الخيال زيَّنها حقائق عىل تقوم وهي املزخرف، التاريخ هي القديمة األساطري
الحقائق يجد أن يستطيع والتاريخية الجغرافية البيئة ضوء يف لها املتأمل ولكن الخوف،
عىل نقف تجعلنا كثرية حقائق أوزوريس الرب أسطورة ويف والخوف، الخيال أوهام من

الثالث: النتائج بهذه نخرج أن يمكننا األسطورة هذه ومن مرص، يف الحضارة نشأة

األولني. ملوكهم قتلوا املرصيني أن (١)
االثنتان. واندغمت امللوكية من نشأت عندهم األوىل األلوهية أن (٢)

والخصوبة الزراعة كانت األوىل املرصية الحضارة يف واإلله للملك األوىل املهمة أن (٣)
الزراعي. والتقويم

أوزوريس، قصة فلوطرخس مثل املتأخرين اإلغريق الكتاب من كثريون كتب وقد
أسالفنا يف وجد وقد املرصية، املصادر بعض عىل كتبه فيما اعتمد فلوطرخس أن بد وال
«الغصن يف فصول جملة عن صناه لخَّ ييل فيما نذكره الذي وهذا قاله، مما كثريًا يؤيد ما

لفريزر. الذهبي»
عنه ويؤثَر القدماء، املرصيني قلوب إىل وأحبها املرصية األرباب أقدم هو وأوزوريس
شمسية؛ سنة تصبح لكي القبطية السنة عىل الستة أو الخمسة األيام أضاف الذي هو أنه
الشأن هو كما يوًما ثالثون منها شهر كل قمرية كانت القديمة املرصية السنة أن وذلك
تتفق ال األشهر ألن الزراعة توافق ال القمرية السنة هذه ولكن البدائية، األمم جميع عند
الخمسة األيام هذه أضاف الذي هو أوزوريس أن واملأثور الشمس، حول األرض ودورة

الزراعة. تالءم لكي الستة أو
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لآلن تُْعَرُف التي األيام هذه من يوم أول يف ولد إنه تقول التقاليد أن ذلك ويؤيد
«ملك يقول والدته وقت البالد أنحاء يف يدوي عظيم صوت سمع وقد النيسء أيام باسم

أوزوريس. هو ولد» قد عظيم
ملًكا الحكم توىل ثم الفراعنة، يفعل كان ما نحو عىل أسيس أخته أوزوريس وتزوج
وتزيد اآللهة، عبادة وعلمهم القوانني لهم وسنَّ البداوة من املرصيني وأخرج األرض عىل
جوالتها أسيسيف ولكن البرش، يأكلون كانوا املرصيني أن منها زيادات ذلك عىل األسطورة
وا فكفُّ زراعتهما املرصيني أوزوريس وعلم والشعري القمح اكتشفت الغابة أو الربية يف
وداس العريش عىل الكرمة وربى الشجر من األثمار جني علَّمهم وكذلك البرش، أكل عن

الخمر. الستخراج والعنب الزبيب
وزوجته ألخته الحكم فرتك الربكات هذه إىل كله العالم بحاجة أوزوريس شعر ثم
الناس يعلم وكان والحضارة، الزراعة ينرش العالم أنحاء فجاب خرج ثم مرص، يف أسيس

الكروم. لغرس تصلح ال األرض أن وجد إذا الشعري من الجعة استخراج
العلماء إليه اهتدى ما يعرفون كانوا أسالفنا أن القارئ يدرك الخالصة هذه ومن

العالم. أنحاء يف ونرشوها الزارعة اخرتعوا قد أسالفهم أن وهو اآلن املرصلوجيون

أوزوريس، شقيق «شيت» سيت صدر يف دبَّت التي الغرية ذكر إىل األسطورة وتستطرد
أوزوريس إىل عمد بأن وذلك هالكه يف ففكر بلغها، التي املكانة عىل وحسده منه غار فقد
بعض مع الرشاب إىل ودعاه القياس، هذا عىل نعًشا صنع ثم وعرًضا طوًال جسمه فقاس
أو النعش سيت أحرض وعندئذ ويقصفون، ويرشبون يأكلون الجميع وقعد اإلخوان،
وأخريًا يوافقه، أنه يجد فال جسمه عىل الصندوق يقيس منهم كل ونهض الصندوق،
عليه الغطاء فألقى سيت عندئذ وهب الصندوق فحواه فعلهم وفعل أوزوريس نهض

النيل. يف وألقاه الصندوق حمل ثم املصهور بالرصاص ولحمه ه ودقَّ
وسارت الحداد واتخذت شعرها من خصلة فجزَّت وأخته زوجته أسيس الخرب وبلغ
مناقع حيث البحري الوجه إىل السري وقادها إليه، تهتدي لكي تجوبه النيل شاطئ عىل
كوخ أمام اإلعياء من األرضمنهوكة عىل ووقعت عقارب، سبع صحبتها يف وكانت الربدي
الكوخ ودخلت تركتها قد العقارب هذه من بعقرب وإذا كذلك وهي فقرية، امرأة تسكنه
وولولت األم فرصخت وقتلته، فلسعته املرأة هذه ابن فوجدت الباب تحت من إليه متسللة

الحياة. إليه ردت رقية فرقته املقتول الطفل ووجدت إليها ونهضت أسيس فالتفتت
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تعرف ألنها عمه عن فتخفيه هورس، فتسميه صغريًا ربٍّا أسيس تلد األثناء هذه ويف
هورس، تلسع العقارب إحدى ولكن أوزوريس، البن السيئة النية من عليه ينطوي ما
إليها فيبعث لندائها يستجيب الذي رع بالرب فتستجري السم من تربئه أن أسيس وتحاول
الحياة بها تعيد رقية فيلقنها القبطية شهورنا يف اسمه نحفظ زلنا ما الذي توت بالرب

هورس. ويحيا للموتى،

إىل به خرج أن إىل النيل يف التيار حمله قد أوزوريس جسم يحوي الذي الصندوق ويكون
وهناك سوريا، شواطئ عىل بيبلوس بلغ أن إىل األمواج تتخبطه يزال فما املتوسط، البحر

بها. فيعجب امللك يراها شجرة عليه تنبت
جنب إىل هناك وتقعد إليها فتهرع بيبلوس إىل وصل الصندوق أن أسيس وتعرف
وعىل يفوح عطر ولها قاعدة أسيس فرتى امللكة ووصيفات القرص خادمات فتأتي برئ،
تزينها، لكي امللكة فتدعوها ويخربنها امللكة إىل فيذهبن العني، يأخذ مرجل شعر رأسها
الشجرة جزع يقطع أن زوجها من تطلب لكي بيبلوس ملكة أسيس الربة تغري وهناك
هذا يزال ال اآلن إىل إنه األسطورة وتقول املعبد، يف ويضعه الصندوق فوق نبت الذي

بيبلوس. يف يُعبد الجزع
بعدت وملا زورق، يف به وأبحرت أسيس فأخذته الصندوق ظهر الجزع رفع وملا
وبكت وقبلته صدرها عىل أوزوريس زوجها جثة وضمت الصندوق فتحت الشاطئ عن
وقصدت الصندوق هورسفرتكت ابنها تذكرت وهناك مرص، بلغت أن إىل ذلك عىل وبقيت

تراه. لكي ابنها إىل
إليه فقصد يحرسه، من ليس وحده وهو ترك قد الصندوق أن عرف سيت ولكن
أمكان يف فوزعها األشالء وأخذ شلًوا، عرش أربعة صارت حتى ومزَّقها الجثة وأخرج
وسارت الربدي من َرَمثًا لنفسها وصنعت فسارعت أسيس الخرب وبلغ النيل، من مختلفة
املرصيني إن األسطورة تقول الربدي من َرَمثًا ركبت أسيس وألن األشالء، تجمع النيل يف به

النيل. يف الربدي أرماث ركبوا إذا التماسيح من آمنني اآلن إىل يزالون ال
السبب هنا ومن مرص، بالد يف شلو بعد شلًوا تدفنها وصارت األشالء أسيس وجمعت

مرص. أنحاء يف متعددة مختلفة قبوًرا أوزوريس للرب أن يف
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ما دندرة معبد يف وجد وقد اإلغريق، كتاب رواها كما أوزوريس الرب أسطورة هذه
والربة أوزوريس أشالء يجمع الذي هو رع الرب بأن ذلك عىل اآلثار وتزيد يؤيدها،

الثاني. العالم يف ولكن فيحيا الحياة فيه تنفخ التي هي أسيس
امللففة املحنطة الجثة أي املومياء بهيئة يُصنع السبب لهذا أوزوريس وتمثال
ى يَُسمَّ القدماء املرصيني عند ميت كل وكان صولجان، يده ويف تاج رأسه وعىل باألقمشة،

محنًطا. دام ما الخلود له يُكتب ميت كل وكان أوزوريس

وصولجان، تاج له ملًكا أوزوريسكان أن عىل تدل وهي األسطورة، أو القصة خالصة هذه
األرض يف الخصوبة يُحِدُث الذي هو إذ املرض أو الشيخوخة من عليه ُخِيش ألنه ُقِتَل وأنه
يصيب القحط فإن وشاخ أََسنَّ إذا أما الخصوبة، إحداث عىل قادر فهو شابٍّا دام فما

آخر. شاب مكانه يتوىل لكي ُقِتَل وإذن األرض،
أنه وهو آخر العتقاد فذلك مرص أنحاء يف مختلفة أمكنة يف دفنت أشالءه أن أما
قتل أي مرص؛ من العالم أنحاء يف العقيدتان هاتان رست وقد الزرع، يف يتجسد كان
ذكر وقد الزرع، يف تتجسد لكي مختلفة أمكان يف أشالئها بدفن البرشية والتضحية امللوك
أصهب برجل عام كل يضحون كانوا أسالفه أن البطالسة) (أيام مانيتو املرصي املؤرخ
حصاد يف املرصيون وكان املحصول، يكثر حتى الحصاد أيام القمح) لون (يف الشعر
يكون أن يجب الحصاد وقت ألن وهلة ألول مستغرب وهذا ويولولون، ينوحون القمح
األصهب. الرجل يمثله الذي أوزوريس الرب بقتل معلًال كان النواح هذا ولكن فرح، وقت
يف يُلقى ثم إنسان هيئة عىل يصنع الذي التمثال أي النيل» «عروس تكون وربما
عود التمثال هذا رأس يف يوضع كان إذ الزراعة رب إنه حيث من أوزوريس يمثل النيل

الذرة. من
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مرصي أصل إىل تعود األساطري ومعظم القديمة األمم عند الشائعة والحكم األمثال معظم
أنفى «القتل وهي الكتاب بعض فيها اختلف التي العربية الكلمة فإن منقح؛ أو رصيح
التي الطوفان وقصة قديمة، مرصية أنها حمزة القادر عبد األستاذ أثبت قد للقتل»
نفسها الطوفان لفظة حتى أصلها عن تنم التي املرصية باأللفاظ حافلة التوراة روتها
ويف مرصي، أصل إىل يعود اليوناني هومريوس قصص من وكثري عربية، وليست مرصية
للضمري املرصيني إدراك أن نرى امليالد قبل العارش القرن إىل تعود التي أمينوموب حكم
ينبوًعا وكانت العربانية إىل تُْرِجَمْت التي الحكم هذه ونعني القمة، بلغ قد والشخصية
إىل تُْعَزى التي ولألمثال أمينوموب لحكم بسيطة ومقابلة األمثال، لكتاب الخطر عظيم

وجالء: وضوح يف الحقيقة هذه لنا تتبني الحكيم سليمان

األمثال موب أمينو حكم

إىل قلبك ه ووجِّ الحكماء، كالم واسمع أذنك أمل
قلبك. يف حفظتها أن حسن ألنه معرفتي؛

لفهمها قلبك وَهيِّئ تعليمي لتسمع أذنك أِمْل
للذي والويل قلبك يف تضعها أن املنفعة ومن

يخالفها.
األيتام. حدود تدخل ال القديم، التخوم تنقل ال يف جشًعا تكن وال حقل، يف الحدود معالم تُِزْل ال

أرملة. حدود تتعدَّ وال األرض، من ذراع سبيل
عينيك تُطري هل غنيٍّا، تصري لكي نفسك تتعب ال

هو. وليس نحوه
حاجتك تكون إذ املزيد، طلب يف نفسك تتعب ال

مقضية.
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األمثال موب أمينو حكم

إىل يطري كالنرس أجنحة لنفسه يصنع إنما ألنه
السماء.

تمكث فلن بالرسقة تأتيك الثروات كانت إذا
ترى لن الصباح يأتي حينما الليل، أثناء معك
كاألوز أجنحة لنفسها صنعت إنها إذ أثًرا؛ لها

السماء. إىل وطارت

عند والشخصية األخالق نشوء نتبني املتقدمة للنصوص الرسيع العرض هذا ومن
وضع هو االجتماعية، والتجربة االختبار مبعثه كان النشوء هذا وأن املرصيني، قدماء
الثقة أمرين: يف يفيدنا األمور إىل النظر وهذا هذا كل صنع الذي االجتماعية الهيئة
للبحث الفكري النشاط وبعث اإلنسانية مستقبل يف واألمل فيه، الكامنة وبالقوة باإلنسان
دراسة الواقع يف هي القديمة مرص لتاريخ إذن فدراستنا الحياة إىل املطلق والنظر الحر
العبقرية بلغت حد أي إىل رأينا قد الدراسات هذه ويف قومية، دراسة تكون أن قبل إنسانية
اإلنسانية يف املرصي العقل هذا اندس حد أي وإىل القديم، املرصي الشعب يف اإلنسانية
نتلمس أن خليقون اآلن نحن خفي أو ظاهر بطابع وطبعها عليها وطغى فمألها كلها

مكان. كل يف معامله
بعبقريتنا الثقة نستعيد أن اآلن نحن فلنا املرصي العقل شأن هو هذا كان وإذا
به أتى بما يأتي بأن جدير الحديث املرصي العقل أن أعيننا نصب نضع وأن الكامنة،
مرصإنما يف نوره أرشق الذي اإلنساني الوجدان فهذا املعجزات، من القديم املرصي العقل
السوداء األرض هذه نتاج وهو املرصي، النيل نتاج فهو الصميمة، العنارصاملرصية فتنته
الضحوك. الصاحية السماء هذه السافرة، الشمس هذه نتاج وهو جانبيه، عىل املمتدة

كانت عما تتغري لم اإلنساني الوجدان أحضانها بني نضج التي العنارص هذه كل
املحدثني املرصيني نحن عروقنا يف يجري الذي الدم أن وعرفنا كله هذا عرفنا إذا عليه،
من ستتفجر فينا كامنة العبقرية إن نقول أن حينئٍذ أمكننا العظام؛ أجدادنا دم هو إنما

فولتري. يقول كما الحديقة نفلح أن هو إليه نحتاج ما وغاية ما، يوًما جديد
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الحيا من الحياة العرب يشتق أن عبثًا وليس ماءه، الرجل َمِني العرب يسمي أن عبثًا ليس
والنفس النسيم من والنََّسَمَة الريح من الروح يشتقوا أن عبثًا وليس املرأة، فرج وهو
اآلن إىل حية بقائها مع تزال ال العربية واللغة بدائية، ة أمَّ كانوا العرب فإن النفس، من
عىل يدل العرب نساء بني الحجاب بقي كما األوىل، العقائد عىل يدل ما ألفاظها بني تحمل
لها ويجعل منها وينفصل الرجل يتوقاها أن يجب ضعيفة املرأة أن وهي البدائية العقيدة

أيًضا. هو فيضعف إليه منها الضعف عدوى تنقل لئال ا خاصٍّ حرًما
األول اإلنسان فإن القديمة؛ الثقافة ضوء يف ذكرناها التي األلفاظ هذه يف ولننظر
الوحيد األصل هي املرأة أن يحسب فكان للتناسل رضورية األبوة أن يعرف يكن لم
الحيا أي الفرج أصبح ولذلك للحياة؛ األصل هو فحياها منها ينزل الطفل دام وما للوالدة،
عمره يطيل لكي ويحمله الودع يجمع صار تشبهه الودعة كانت وملا العمر، لطول رمًزا
الذهب إىل واهتدى عرفها فلما الحضارة، يعرف أن قبل كله ذلك فعل زرعه، ويخصب
يُْطَلُب فصار الذهب إىل الودع خاصة انتقلت وعندئذ الودع، هيئة يف الذهب يصوغ صار

ِلذَاِتِه.
واضحة فإنها إلخ؛ … والريح الروح بني العالقة توضيح إىل القارئ يحتاج وال
فقد الريح انقطع فإذا النزع، وقت الشخص فم عىل يده يضع كان البدائي اإلنسان ألن

تلك. من تحريف اللفظة فهذه الروح؛ خرجت
من رأى فقد للماء، القديم املرصي نظرة فهو الرشح بعض إىل يحتاج الذي أما
لهذه النباتية، الحياة لهذه األصل أنه فاعتقد الزرع ويخرج البالد يعم أنه النيل فيضان
كانت القديمة األمم أن يعرف وكلنا والكساء. بالطعام منها يتزود التي العميمة الربكات
مس وإذا الكنج، نهر يف بالنزول يتطهر يزال ال الهندي حتى للطهارة، رضوريٍّا املاء تعد
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وليست صوفية الغاية ألن النظافة ألجل التطهر وليس باملاء، منها تطهر نجاسة اإلنسان
مادية.

صار فلما فتنبت، الحبة يف الحياة يبعث الذي هو املاء أن القديم املرصي اعتقد
هي التطرية ووسيلة بالتطرية، الحياة إليها يرد أن إىل احتاج بالتحنيط الجثة يجفف
ترد وحركات وأدعية صلوات إىل تحتاج املادية التحنيط عملية بعد كانت املومياء ألن املاء؛

الشعائر. هذه إحدى باملاء تطريتها فكانت الثاني، العالم يف الحياة إليها
طراءة تكتسب فلكي امليت، من «أموت» هو بل ميت، جاف جسم املومياء أن وذلك
للوراء الرأس ويرد الظهر ويُْحنَى الساقان فتُثْنَى وتحرك تبلل أن يجب الحي الجسم
سذاجته يف القديم املرصي يظن كان التي الحركات هذه آخر إىل اليدان وترفع واألمام
أنها اعتقد أو القديم املرصي عرف التي الوسائل وهذه املومياء، إىل الحياة بها يرد أنه
املاء يسكب فصار نفسه، يف يستعملها ساذج أناني بمنطق عاد املومياء إىل الحياة ترد
شبابه، يجدد أو عمره يطيل لكي يديه ويرفع ساقيه ويحني ساقيه ويحرك جسمه عىل
إىل يتوسل أن إىل منها يقصد يكن لم فإنه القديم؛ املرصي عند الصالة أصل هو كله وهذا
وتجديد عمره إلطالة تعاويذ أو تعويذة فيها يرى كان وإنما أوزوريس، الرب أو رع الرب
التطور هذا تطور استقرت فلما اآللهة، عبادة تستقر أن قبل بالطبع هذا كان وقد شبابه،

لآللهة. توسًال ذلك بكل يقوم وأصبح
القدماء؛ املرصيني عند النجاسة إزالة يف املاء إىل ُعِزيَْت التي للميزات األصل هو هذا
بها يأتي التي والغالت الربكات وزيادة العمر إلطالة أخرى صيغة هي النجاسة إزالة ألن
لحركات األصل هو مومياء أعضاء وتحريك امليتة، القمح حبة يف الحياة فيحدث النيل
يف مقدس قربان إىل الرب يف ملومياء الطعام تقديم استحال وقد الفراعنة، عند الصالة

املعبد.
حجر التمثال هذا فإن امليت؛ تمثال عند أوًال استعمله البخور، املرصي عرف وقد
املومياء، مع تستعمل كانت التي تلك تشبه عمليات بعد إال الحياة يكتسب ال وهو جامد،
يشعل القديم املرصي فكان كذلك، فليس التمثال أما أعضائها تحريك يمكن املومياء ولكن
الدفء من فيكسبه التمثال عىل «بخورهما» أو بخارهما فيخرج وغريهما واملصطكي املر
املرصية، املعابد يف قيمة للبخور أصبح هنا ومن الحي، بالجسم شبيًها يجعله ما والعرق
العمر. إطالة أو الحياة رد واألصل الرش، وينفي العني يرد لكي الرقى يف نستعمله زلنا وما
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ويجعل نظرياتهم ويقلب املؤرخني بال يشغل الذي املوضوع هذا عن حديثنا آخر هو هذا
بما عقولنا يغذو األحاديث أطيب هو هذا وحديثنا األوىل، البدائية للحضارة مركًزا مرص
أسبابًا لها نفهم نكاد ال التي العادات ونشأة االجتماع تطور لنا تبني حقائق من فيه
لم قمة عىل الفراعنة آباءنا يضع ألنه قلوبنا يغذو وهو مرص، إىل الرجوع لوال معقولة
بداوة من وإخراجهم للناس تحضريهم فضل سجل قد إذ األمم من أمة إليها تتطاول

الزراعة. عرص إىل الحجري العرص
آالف بعد باإلعجاب يُذَْكُروَن وسوف اإلنسانية فخر هم اآلباء هؤالء الفراعنة، هؤالء
وعلََّمِت األوىل الحضارة فيه نشأت الذي الوحيد القطر بأنها مرص تذكر وسوف السنني،
إىل أسدى الذي القديم مرص وشعب العلوم، ومبادئ والفنون والقوانني الدين الناس
املتوسط البحر حول عاشت التي تلك أي امليديرتانية؛ الساللة من هو الفضل هذا اإلنسانية
البحر، هذا حول أبناؤها يزال وال أوروبا، أم آسيا أم أفريقيا يف سواء األربعة بشواطئه
أوروبا أو الجنوب يف اليمن أو الحبشة تبلغ حتى ساللتهم وتنساح عددهم يزداد وربما

الشمال. يف الوسطى
واستطاعت األرس، عهد قبل قديمة أزمنة من املالحة فن اخرتعت أو مرص وعرفت
املرصيون يكن ولم جزره، ويف البحر هذا حول األوىل الحضارة تنرش أن السبب لهذا
القليل إال تخالفهم، األمم هذه أن عىل يدل ما حوله تعيش التي البدوية األمم يف يجدون
سائدة كانت التي اللهجات أو اللغات أن األرجح بل الشمالية، األمم يف اللون خفة من
املرصيني َعا شجَّ اللغة يف والتقارب الساللة يف الوحدة وهذه متقاربة، كانت شواطئه حول
لكي والجواهر والعقاقري الذهب عن يبحثون منها وانترشوا كريت فاستعمروا الهجرة عىل

والدفن. بالتحنيط تتصل التي املواد عىل يحصلوا



الحضارة أصل مرص

يفيض نهر إىل األذهان قوية األجسام قوية ساللة من ذكي شعب متجمعة، ظروف
حول يعيش التي البحرية كأنه بحر إىل الناس، يعلِّم أن يريد كأنه النبات فينبت بميعاد
الظروف لهذه التنقل، حيث من اليابسة بفضل والبحر واحدة، ساللة أفراد شواطئها
هذه كانت وإذا جزره، ويف املتوسط البحر حول وانترشت مرص يف الحضارة ظهرت
أوروبا وسط وألن البارد، للمناخ مالئمة تكن لم فألنها أوروبا يف تتوغل لم األوىل الحضارة
وهذا فيها األفراد رءوس تستدير التي األلبية الساللة هي أخرى ساللة تقطنه كانت

أفرادها. رءوس تستطيل التي امليديرتانية الساللة بخالف

األمم ونقلتها مرص يف نشأت إنما األوىل االجتماعية املؤسسات أن نثق أن اآلن ويمكننا
النقل ألن آخر سبيل عن وإما البعيدة األقطار هذه إىل املرصيني بهجرة إما عنها األخرى
الذي هو بالذات املرصي يكون أن رضوريٍّا وليس ناقل، بعد ناقل عن أيًضا يمكن
حني الفينيقيني أن ننىس أالَّ يجب وكذلك التحنيط، مبادئ األسرتاليني أو األمريكيني علَّم
الحضارة مبادئ رحلوا أو حلُّوا كلَّما يبنون كانوا إنما إنجلرتا إىل ووصلوا إسبانيا استعمروا

مرص. من تعلموها التي
وما والطوطم الطبو عن يذكر وما «املتوحشني» عادات أن نثق أن يمكننا وبذلك
وليس املرصيني، عن منقول هو وإنما عندهم أصيًال ليس العبادة أو الزراعة من يعرفون
منها تستخرج لكي العالم يف مختلفة أنحاء يف املتوحشني عادات تَُدرََّس ألن معنى هناك
ال بسيط رجل بدائي، هو وإنما متوحًشا ليس األول اإلنسان ألن األول؛ اإلنسان منطق
يعيش بل العبادة، أو الجيش أو األمة معنى يفهم وال الرق، وال الزراعة وال القتال يعرف
أن يجب وعقائدهم املتوحشني عادات نفهم ولكي العليا، القردة اآلن تعيش كما الغابة يف
جمع وهو — الذهبي» «الغصن كتابه يف فريزر اتبعها التي الطريقة أما مرص، إىل نرجع
للذهن القديم املنطق منها يستخلص لكي املختلفة املتوحشة األمم من والعقائد العادات
تسلمتها بل والعقائد العادات هذه تخرتع لم األمم هذه ألن خطأها ثبت فقد — البرشي

شوهتها. أو أصلها عىل وأبقتها مرص من

الحضارة؟ بنرش العالم مرص أفادت هل يتساءلوا: أن الفلسفي املزاج ولذوي
السنني هذه يف وخاصة املناقشة تقبل األقل عىل أو الشك تقبل مسألة هذه أن والحق
منهم! كبري عدد الجوَع يُعاني حني يف واللحم، والبن القمح املتحرضون فيها يحرق التي
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أن يف يشك من هل ولكن السذاجة، وجمال بالبداوة يتغنَّى لكي روسو بيننا وليس
ليس قانعة هانئة ذلك مع كانت ولكنها الخريات قليلة بحياة ينعم كان البدائي اإلنسان

عناء؟ أو رق أو حرب أو اعتداء أو قتل فيها
القديمة، األساطري تذكرها التي الجنة هذه عىل الهناء، هذا عىل قضوا املرصيني ولكن
تزال ال الذي الذهب وهذا والحرب، والرق القسوة فعلَّموهم الحضارة الناس وعلموا
العالم وأزمة الدينية، أساطريهم من إال قيمته يكتسب لم قاعدته عىل تتعامل كثرية أمم

بالذهب. التعامل إىل معظمها يف تُعزى الحارضة
املحصوالت لتوفري البرشية التضحية مبدأ بذلك فعرفوا الحضارة املرصيون أنشأ
تدريبًا القتل هذا فكان الغايتني؛ هاتني أجل من األولني ملوكهم وقتلوا والصحة، الزراعية

القسوة. عىل لهم
عادة أسوأ العالم يف وأنشأوا الرقيق فجلبوا املعادن عن البحث مرصيف من خرجوا ثم
العمر إطالة ويف اآلخر العالم يف التفكري أدمنوا ثم أخيه، استعباد وهي اإلنسان عرفها
وقد والتعاويذ، والرقى والسحر والعفاريت والجن األساطري من كشكوًال للعالم ألَّفوا حتى
والفلك الكيمياء مبادئ منها فُعرفت العلمي لالكتشاف حسنة ذريعة األشياء هذه كانت
والدمار الحروب بعثت مذهبية لخالفات سببًا أيًضا كانت ولكنها والحساب، والجغرافيا

األمم. بني
الطور هذا ولكن األوىل، بالبداوة نقابلها عندما الحضارة عن يقال أن يجب هذا كل

أوشك. أو مىض قد والرق واألساطري والقتل القسوة طور الحضارة من
الطور ولوال واملساواة، والحرية والعلم بالسلم يقول آخر طور عىل مقبلون ونحن
من بإخراجه العالم إىل أساءوا قد املرصيون كان فإذا الثاني، الطور هذا كان ملا األول
هذا إىل اإلنسان عليه ارتقى الذي السلم هم فإنهم روسو وأمثال روسو زعم يف البداوة

الحديثة. الحضارة أي الجديد الطور

قد والسحر والعفاريت الجن عن العامة تعرفه وما العالم يف فشت التي األساطري وكذلك
الذي هركوليس القديم املارد هذا األوروبيون عرفها التي اْلَمَرَدِة وأعظم مرص، يف كله نشأ
بأنه وصف إذ املارد، هذا إليه ينسب الذي األصل تعدد وقد الجبابرة، مآثر إليه نُِسبَْت
فدل النيل؛ ابن بأنه وصفه الروماني الكاتب شيرشون ولكن اليوناني، زفس الرب ابن
الذي «مولوك» نفسه هو هركوليس أن ماسنجهام املسرت ويرى املرصي، أصله عىل بذلك
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ثم األرض عىل حياته مدة ملًكا كان وأنه فينيقيا يف املرصية املدينة بيبلوس يف يُْعبَُد كان
وصف هو وهذا الشمس، ابن بأنه إسبانيا يف هركوليس ُوِصَف وقد وفاته، بعد إلًها صار

الفراعنة.
اإلسفنكس يف نرى ما عىل واإلنسان الحيوان أجسام بني يمزجون املرصيون وكان
إنسانية وجوه لها التي العفاريت فكرة نشأت األعضاء بني الخلط هذا ومن الهول» «أبي
سوى عندها التنني وليس «التنانني» بالد الصني ى وتَُسمَّ ومخالب، وأذناب بهيمية وحوافر
ويف سبع، مخالب أصابعهما يف قدمني له إنسان وأعضاء إنسان وجه من مؤلَّف جسم
ماسنجهام املسرت ويرى جناحان، ظهره وعىل خنجر اليرسى ويف طربزين اليمنى يده
وهذا البرشي، الخيال يف نشوءُها يتم أن قبل العفاريت فكرة لنا يمثل الصيني التنني أن

التنقيح. بعض ناله قد مرصي إسفنكس هو الصيني التنني
هي بحتة مرصية فكرة وهي هذه اإلسفنكس فكرة بأن ذلك عىل نزيد أن يمكن بل
يتخيل كان ما نحو عىل الطري أجنحة مع الناس وجوَه تُعطى التي املالئكة رسم يف األصل

أوروبا. يف الوسطى القرون أبناء

األزمة أساس يف حجر أكرب أو أساًسا تعد التي قيمته الذهب أكسبوا الذين هم املرصيون
اخرتعوا الذين أخريًا وهم القاسية، والقوانني والرق الحرب أوجدوا الذين وهم الحارضة،

مختلفة. صور يف اإلنسان يعانيها يزال ال التي األساطري هذه
وتعلم الغابة من خرج وملا الحضارة اإلنسان عرف ملا لواله ولكن صحيح، كله هذا
إىل وهي وتتفرع، وتنمو تتألف حضارة غضون يف جاءت كلها املساوئ هذه ألن الزراعة؛
رويًدا ستتخلص تقدمت كلما أنها شك وليس للنمو، الطبيعية حدودها آخر تبلغ لم اآلن

األشواك. هذه من رويًدا
متحرض كل ففي السيكلوجية الناحية من مرًضا ما بوجه الحضارة تعد أن ويمكن
القيم عن غريبة أو بعيدة قيمة واالعتبارات األشياء يكسب يجعله حضارة» «مركب
سخيفة الطبيعة إىل الدعاة نظر يف تَُعدُّ غايات أجل من كبريًا عناءً نفسه ويكلف الطبيعية،
من يشء أذهانهم داخل قد وغاندي وتولستوي وكاربنرت روسو أن بد وال عقيمة، أو
تكن لم حيوان كل غاية بل اإلنسان غاية ولكن الحضارة، جحدوا عندما األفكار هذه
من والحضارة الطبيعة، عىل التسلط كانت وإنما البداوة، يف تتوهمها التي السعادة َقطُّ
خدمة نقدر أن شئنا فإذا السعادة، إىل تؤدِّ لم وإن التسلط، هذا إىل تؤدي الناحية هذه
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قدرته وزادت الطبيعة عىل اإلنسان سلطت ما بمقدار ذلك يكون فإنما لإلنسانية مرص
عليها. وسيطرته
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تُْقتَنَى كما وتَُدرََّس تُْقتَنَى أن يجب التي الكتب من الذهبي» «الغصن كتاب أصبح
أثر لها يبقى فال الدنيا من تزول أن مادته توشك موضوًعا يعالج فإنه القديمة؛ الكتب
عادات يتناول موضوعه أن وذلك وفروعه، أصوله ويحقق إليه يرجع أن اإلنسان يستطيع
وما والعبادات، والرقى السحر من يمارسونه وما وعقائدهم العالم أنحاء يف املتوحشني
املتوحشون وهؤالء ذلك، غري أو الزرع أو الوفاة أو الوالدة أو الزواج يف عادات من يلتزمونه
ملًكا منعت قد مثًال السودان حكومة فإن توحشهم؛ وتنسيهم الحديثة الحضارة تغريهم
تزول أن وخيش شاخ ألنه يطلبه بالقتل راضيًا كان الرجل أن مع رعيته تقتله أن من
األرملة، إحراق الهند يف منعت قد الربيطانية والحكومة بشيخوخته، الربكات رعيته عن
يف األمريكية والحكومة األصنام، وتحطم الجدود عادات تمحو الحديثة الصينية والنهضة
هناك ثم الجماجم، لجمع الناس قتل يف يخرجون الذين القبائل زعماء تحارب فيليبني

باملتمدنني. احتكت إذا البدائية أو املتوحشة القبائل يصيب الذي االنقراض هذا
السنني يف أقصاه عىل االنقراض هذا أو املتوحشني حياة يف التطور هذا كان وقد
إنجليزي رجل يرصد أن الثقافة يحبون من لجميع الحسن الحظ شاء ولكن املاضية،
الذهن نشأة يف الباحث بها يستيضء لكي والعقائد العادات هذه لجمع الشباب منذ حياته
عمره من الثمانني بلغ الذي فريزر الرس هو الرجل وهذا األوىل، العقائد وأصول البرشي
مجلد يف اخترصها ثم مجلًدا ١٢ نحو يف الذهبي» «الغصن كتاب ألَّف والذي العام هذا
رجل مكتبة منه تخلو أال يجب أنه وأعتقد قرأته الذي املجلد وهو صفحة، ٧٥٦ يبلغ

مثقف.
صحيحة؛ فريزر الرس عنها يدافع التي النظرية بأن أومن ال ذلك مع وأنا هذا وأقول
حيث من الظروف تساوت فإذا متشابه، منطق عىل تسري البرشية األذهان بأن يقول فإنه
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أو إنجلرتا يف مرصكما يف آراء أو بعقائد لها يستجيب الذهن فإن اإلقليمية والحاجة البيئة
الزنجي يمارسها التي السحر مبادئ نجد السبب لهذا وإننا الجنوبية، أفريقيا أو الصني
أمريكا أو سومطرة أو جاوة يف املتوحش يمارسها التي املبادئ نفسها هي أفريقيا يف
متشابهة ببيئة اصطدم قد املختلفة األقاليم هذه يف املتوحش اإلنسان ألن ذلك الجنوبية؛

متشابهة. وعقائد بآراء لها فاستجاب

فريرز. الرس

قد األوىل البرشية الثقافات أن يف يتلخص أخرى بكلمة وهو فريزر، يقوله ما هذا
األنثروبولوجيني معظم بني اآلن السائد الرأي ولكن مستقلة، املختلفة أماكنها يف تولَّدت
لم الثقافات هذه بأن يقول — املتوحش أو البدائي اإلنسان عادات يبحثون الذين أي —
اإلنسان فيها وخرج األوىل، الحضارة ظهرت مرصحيث يف نشأت هي وإنما مستقلة، تكن
التعليل هنا ومن تقريبًا، العالم أنحاء جميع وصلت حتى فانترشت سذاجته من البدائي
الثقافة تناولوا فإنهم املتوحشني؛ عادات بني املطابقة أحيانًا بل املشابهة لهذه الصادق
الرقي عىل تواتهم لم البيئة ألن بها فوقفوا التطور من معينة درجات عىل وهي املرصية
فيجب الرأي لهذا حماستنا كانت مهما ولكن سمث، إليوت الرس هو الرأي هذا وزعيم بها،
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«الغصن كتاب يف فريزر الرس جمعها التي املعارف من العظيم الحشد هذا عن تعمينا أالَّ
الذهبي».

القديمة؛ للحضارة املرصي باألصل للقائلني حجة أعظم هو الكتاب هذا أن وعندي
أخته أسيس عن وفصًال أوزوريس الرب عن وافية فصول أربعة فيه عقد فريزر فإن
والذي القديمة، األمم يف األرباب أقدم أي املرصية األرباب أقدم هو الرب وهذا وزوجته،
شاعت التي وللعبادات القديمة الدينية للثقافة األوىل البذور فيها يجد الفصول هذه يقرأ

املتوحشني. بني ذلك بعد
املنحى عىل منه القارئ يقف لكي موجز وصف اىل يحتاج الذهبي» «الغصن وكتاب
الغابة يف يعيش كان الذي الغابة ملك هو فصوله أول فإن تفكريه؛ يف املؤلف ينحوه الذي
بعد املؤلف يبحث ثم مكانه، وأخذ وقتله شاب إليه تقدم أسن فإذا الرومان، قدماء عند
الذي الباعث وهو الكتاب، أساس هو املتوحشني عند امللك وقتل القسيسني، امللوك يف ذلك
مختلفة وهي فيه، يعالجها التي املختلفة املوضوعات لبحث حياته يرصد فريزر جعل
ترى كما أنثروبولوجيٍّا كشكوًال الكتاب ى يَُسمَّ أن يصح حتى كثرية أشياء تتناول ألنها
بالسحر، الجو ضبط والدين، السحر بالعدوى، السحر وهي: الفصول بعض عناوين من
املقدس، الزواج أوروبا، يف الشجر عبادة بقايا اإلنسان، يف املتجسدة اآللهة وامللوك، السحرة
امللك امللك، بابن التضحية والكلمات، واألشياء واألشخاص األعمال يف املحرمات أي الطبو

إلخ. إلخ … الناس إحراق أوروبا، يف النار أعياد مكسيكا، يف امللك قتل يؤكل،
جيل العبارة دقيق كاتب هذا إىل وهو أبحاثه، تغمره القارئ فإن رائعة فريزر وثقافة
للثقافة املرصي باألصل آمنوا الذين لجميع أنصح وإني وجالئه، بإيجازه يسحر الفكرة
وهذه الصديق، يؤيدها كما الخصم يؤيدها الصادقة النظرية ألن الكتاب هذا يقرءوا أن
الثقافة أن عىل الربهان هي وترتيب لباقة يف فريزر يعبئها والتي باملئات تَُعدُّ التي الشواهد

منه. انترشت ثم واحد مكان يف فشت
سمث إليوت مؤلفات بالطبع أهمها فكثرية، سمث إليوت رأي تؤيد التي الكتب أما
الشمس» «أبناء بريي كتاب ثم اإلنساني» «التاريخ الضخم كتابه املؤلفات هذه وأهم نفسه،
هذا بريي به يمتاز ما أحسن ومن والجواهر، الذهب أجل من الرحلة فيه يستقيص الذي
انضمام فإن انقرض؛ ثم العالم يف فشا الذي املرصي «االزدواج» عن تناوله الذي البحث
تاجان له فكان مزدوجة فرعون مهمة جعل واحد حكم يف القبيل الوجه إىل البحري الوجه

إلخ. بابان ولبيته
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ما بينهم معقول سبب أي له وليس العالم أنحاء يف الشعوب بني النظام هذا وفشا
يف محليٍّا كان عليه بعث الذي الظرف ألن بينهم وانقرض املرصي، األصل إىل يرجع لم
املرصيني أن فيه يثبت الذي الضمري» «فجر برستد كتاب أيًضا الكتب أحسن ومن مرص،
أن قبل نفسه به يحاسب ضمريًا له بأن وأشعروه األخالق مبادئ العالم علَّموا الذين هم

غريه. يحاسب
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