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نهجها. فينهج له، نرباًسا العدالة يتخذ الذي الرجل بفضل يعرتف

يف األصل املنفي حتب» «بتاح األكرب الوزير أقوال من
ق.م والعرشين السابع القرن

قربان من (أي الظالم الرجل ثور من هللا) (عند أحب املستقيم الرجل فضيلة إن
الظالم). الرجل

والده من «مريكارع» لألمري املوجهة النصيحة من
ق.م والعرشين الثالث القرن يف عاش األصل أهنايس فرعون

ال اسمه ولكن … القرب إىل يقيمها من مع تنزل فهي الذكرى، خالدة العدالة إن
العدل. بسبب السنني مر عىل يُذكر بل األرض، من يُمحى

يف عاش الذي األهنايس الفصيح الفالح قصة من
ق.م والعرشين الثالث القرن

منيس. الذكر السيئ الرجل ولكن أثره، هي الرجل فضيلة إن

الثاني القرن حوايل عاش مرصي قرب شاهد من
ق.م والعرشين
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اآلبدين أبد اسمه تخليد عىل اإلنسان ابن يعمل وقد اإلنسان زمان أهل يفرح قد
األرض. من ينفى والظلم مكانها إىل ستعود العدالة إن …

عاش مرصي نبي وهو «نفرروهو» أقوال من
٢٠٠٠ق.م عام حوايل

لينبوع إنه الصحراء، يف الظمأ يروي الذي العذب الينبوع أيها أنت آمون يا
تأمل! الصامت، يأتي حينما فإنه بالصمت، يتذرع ملن ومفتوح يتكلم ملن موصد

الينبوع. يجد هنالك فإنه
١٠٠٠ق.م حوايل عاش قديم مرصي حكيم عن
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مرتامية مفازة يجتاز الذي السائح كمثل القديمة، املرصية الحضارة تاريخ يف الباحث مثل
تقع الوديان وتلك خاللها، من املياه تتفجر عيون ذات وديان بعض يتخللها األطراف،
السائح ذلك يطفئ املتفجرة عيونها ومن الشاسعة، املفازة تلك أرجاء يف مسافات عىل
طريقه يف يصادف وال أيام، عدة امليل تلو امليل يقطع فهو واديها؛ ظالل يف ويتفيأ غلته
الكأل بعض الفينة بعد الفينة يعرتضه قد أنه عىل املالحة، والصحارى القاحلة الرمال إال
زاد وال السائح هذا يسري وهكذا متباعدة، فرتات يف بمائها السماء جود عن تخلَّف الذي
خصيب واٍد يف املطاف به يستقر أن إىل غادرها، عني آخر من حمله ما إال ماء وال معه
تاريخ يؤلف الذي املؤرخ حال نفس هي وهذه والزاد. باملاء أخرى مرة يَنْعم وهناك آخر،
حلقات تتصل ال ا جدٍّ سقيمة ضئيلة لديه األصلية فاملصادر القديمة، املرصية الحضارة
من معني عرص من ناحية عن شيئًا يعرف أن له أتيح فإذا ببعض، بعضها حوادثها
وقد عليه، تستعيص قد العرص ذلك لنفس األخرى النواحي فإن التاريخ؛ ذلك مجاهل
أرسارها ألن أو األبد، إىل اختفت قد النواحي تلك أخبار ألن وجهه؛ يف موصدة أبوابها تكون

بعد. عنها يُكشف لم مرص تربة تحت دفينة تزال ال
ويشفي ويجول يصول أن من مندوحة يجد ال الحرج، املوقف هذا مثل يف فاملؤرخ
املجهولة بالنواحي الكرام مر يمر ثم املعروفة، الناحية عن املعلومات من لديه بما غلته
ذلك ملء عىل تجارب من عليه فطر وما الخيال، قوة من لديه بما أحيانًا يستعني وقد له،
تغاىل إذا وبخاصة العثار، رش يأمن ال ذلك يف وهو طريقه، يف يعرتضه الذي املقفر الفراغ
الفجوة تلك يف سريه يف التقدم بعد املؤرخ هذا نرى ثم الخصب. لخياله العنان إرخاء يف
فيتحفنا املمتعة، باملعلومات عيونه تتفجر آخر واٍد يف أخرى كرة املقام به يستقر املقفرة،
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واٍد إىل خصيب واٍد من السري املؤرخ يتابع وهكذا الوادي، ذلك ماء به يجود ما بقدر بها
املطاف. نهاية إىل يصل حتى زرع، ذي غري

يجربوا لم الذين أو املحدثني، املؤرخني أحد املؤلف هذا مثل يتصفح عندما أنه عىل
جزاًفا اللوم يكيل أن إال يسعه ال كبرية، فجوات من فيه وما القديم التاريخ يف الكتابة
ويف املواضيع بعض يف بالتقصري ويرميه انتقاداته، جام عليه ويصب القديم للمؤرخ
التاريخ ملؤرخ بحق ه تُوجَّ أن يجب التي االنتقادات من ذلك شابه وما غريها، يف التطويل

حقها. إيفائها عن التقصري يف له عذر ال الذي الحديث
َمن يشبه القديم، التاريخ يف يؤلف الذي املؤرخ أن قررنا إذا نبالغ ال أننا والواقع
يتخللها حالكة ظلمة يف الشاسعة املسافات به تشق بخارية مركبة يف ليًال سفٍر عىل كان
باألنوار مضاء محطٍّ إىل املسافر يصل أن إىل وهناك، هنا النور من ضئيلة أقباس بعض
يقيض أن وبعد وسلع، ومباٍن أناس من حوله ما ويرى ضوئه عىل فيستيقظ الساطعة،
يلقي حتى وهكذا آخر، محط إىل يصل أن إىل حالكة ظلمة يف ثانية سريه يتابع بها لحظة
التي املعلومات هي املحاط وتلك القديم، التاريخ مجاهل هي الظلمة فهذه تطوافه، عصا

الدهر. عليها وأبقى الزمن، بها جاء
متصلة كتابًا يكتب أن يستطيع ال القديم، التاريخ يف املؤرخ أن القول: وخالصة
آثارها، معظم ضاعت قد قديمة بلدة أية تاريخ يف االتصال تمام ببعض بعضها أفكاره
الذي املؤرخ براعة وتنحرص بعُد. عنها يُكشف لم تربتها تحت دفينة تزال ال كانت أو
استنباط عىل وقدرته خياله، وقوة اطالعه سعة يف قديمة دولة تاريخ لكتابة يتصدى
يد عليها أبقت التي الهزيلة الضئيلة املعلومات من لديه بما وربطها العظيمة الحوادث

تعرتضسريه. التي الفجوات عىل يتغلب أن يمكنه املقدرة بتلك فهو الدهر،
الطراز ذلك العرصمن هذا للناسيف أُخرج كتاب خري أن هنا قررت إذا مبالًغا ولست
الواقع يف وهو ،١٩٣٤ عام يف «برستد» األستاذ وضعه الذي الضمري» «فجر كتاب هو
اإلنسان شعر مرص يف بل األول؛ ومهدها العالم حضارة أصل مرص أن عىل يدلل مؤلف
األخالق تكونت وبها وترعرع، بمرص اإلنساني الضمري فنشأ الضمري، بنداء مرة ألول
اإلنسانية، العهود أقدم منذ املوضوع هذا تطور يعالج «برستد» األستاذ أخذ وقد النفسية.
حسب نظره يف فمرص امليالد. قبل ٥٢٥ عام حوايل مرص يف الحضارة قبس انطفأ أن إىل
وعن العالم؛ حضارة مهد هي اآلن، إىل القديم العالم عن وصلتنا التي التاريخية الوثائق
يكون وبذلك حضارتهم، العربانيني عن األوروبيون ونقل العربانيون، أخذ الحضارة هذه
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القائلة الكثريين أذهان يف الراسخة النظريات هذا، الخالد بكتابه هدم قد «برستد» األستاذ
بعض يعتنقه يزال ال الرأي هذا أن عىل العربانيني. عن أخذت األوروبية الحضارة بأن
للعالم أظهر قد هذا بكتابه العظيم األثري هذا وكأن اآلن، إىل «برستد» كتاب يقرأ لم من

العزيزة. مرصنا هي اإلنسانية، حضارات لكل األصيل املصدر بأن أجمع
أكون أن لوددت مرصيٍّا أُولد لم «لو قال: حينما كامل» «مصطفى أن إيلَّ يخيل لذلك
عما للعالم «برستد» األستاذ سيظهره ما دمه ويف قلبه أعماق يف يحس كان مرصيٍّا»
أسس وضع ويف العالم، ثقافة تكوين يف السابقة، والقدم املطلقة السيادة من ملرص كان
«مصطفى إحساس يف غرابة وال العالم. جميع عىل شعَّ الذي الضمري فجر وانبثاق األخالق
«برستد» صدقها عزز التي النفسية والعظمة القومية العزة وبتلك الشعور، بهذا كامل»
املجد يف العريقة البالد فإن الضمري»؛ «فجر كتابه فيه ظهر الذي العام وهو ،١٩٣٤ عام
يف تجري أفذاذًا وأخرى آونة بني وتنبت حني، كل أكلها تؤتي الطيبة، املباركة كالشجرة
تاريخ من لها كان وما بالدهم، بعظمة فيشعرون التليد؛ واملجد القومية العزة قوة دمائهم

املحض. باإللهام ذلك عن معربة ألسنتهم فتنطلق مجيد،
تاريخ بدرس حياته بادئ يف شغف قد «برستد» فاألستاذ العظيم؛ يقدر والعظيم
مرص تاريخ لدرس وروحه نفسه بكل مال ساعده اشتد ملا ولكن عامة، القديم الرشق
ما القديم العالم دول بني مرص مكانة معرفة إىل الوصول سبيل يف وأنفق وحضارتها،
والبحوث العلم يشجعون الذين أمريكا رجاالت من جمعها جنيه، ألف ألف عىل يربي
أن إىل كلها؛ القديمة الرشقية األمم حضارات درس بعد البحث به انتهى وقد القديمة.
األخالق؛ فيها نمت التي األوىل والبيئة الضمري، نشوء ومنبت العالم، مدنيات أصل مرص

عظيمة. أمة مايض عن كشف عظيم رجل إذن فهو
والرتهات الخرافات عىل الضمري» «فجر بكتابه «برستد» األستاذ قىض لقد ولعمري
مربًما، قضاء والحديث القديم التاريخ علماء من األعظم السواد بني شائعة كانت التي
وعنها العاملية الحضارة مهد كانت اليونان بالد ثم والهند الصني أن ظن منهم ففريق
العالم عنها أخذ التي هي — آنًفا ذكرنا كما — مرص أن والواقع الحديث، العالم أخذ
االتصال نقطة كانت أنها سوى ذلك يف فضل لها ليس التي فلسطني طريق عن حضارته

املرصية. والحضارة األوروبية الحضارة بني
ثم اليشء، بعض مشوَّهة أوروبا إىل املرصية الحضارة نقلوا قد العربانيني أن عىل
خيوط من نسجه كل جديًدا ثوبًا وألبسوها أمزجتهم حسب بطورهم األوروبيون صقلها
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منواله عىل نَسج وما القديمة، اليونانية املؤلفات روائع من اآلن نراه فما املرصية، املدنية
قد ذلك كل قديم. مرصي أصل إىل عنرصه يف يرجع وحديثًا، قديًما األوروبيون الُكتاب
ال مما القديمة األصلية الوثائق تدعمه مستفيًضا فياًضا رشًحا «برستد» األستاذ رشحه
فريق. دون فريق إىل يتعصب وال الصحيح وجهها عىل الحقائق يفهم ناقد ألي مجاًال يرتك
ألول يلحظ منه، األول الفصل وبخاصة «برستد»، األستاذ كتاب يتصفح الذي إن
الرشق تاريخ عن والتنقيب البحث رضورة أهمية إىل العالم نظر يلفت أن يريد أنه وهلة
ملعرفة وسيلة يكون حتى واضحة، بصورة وتدوينه العالم أعني أمام ووضعه القديم
ما بقدر النظري منقطع فالًحا «برستد» األستاذ أفلح قد الحق ويف الحديثة. الحضارة أصل
وسيجد ويناقش، يتكلم أمامنا حيٍّا وجعله القديم املايض تجديد يف معلوماته إليه وصلت
كفاح عرص األول بارزين؛ عرصين اإلنسانية تاريخ قسم من أول هو األستاذ أن القارئ
عرصالكفاح هو والعرصالثاني نهائيٍّا، عليها والتغلب الطبيعية والقوى املادة مع اإلنسان
«برستد» ويقدر ن، تتكوَّ وأخالقه يبزغ ضمريه أخذ حينما وذلك الباطنة، نفسه وبني بينه
أن منذ به يحس بدأ فقد ضمريه بزوغ عرص أما سنة، مليون بنحو املادي كفاحه زمن
األستاذ ويعتقد تقريبًا. سنة ٥٠٠٠ بنحو عمره ويقدر بالكتابة، أفكاره يدون كيف عرف
مملكتها أبواب عىل زلنا ما وأننا أخالقنا، تكوين عرص مستهل يف نزال ال أننا «برستد»
نهاية إىل الوصول وبني بيننا وأنه بعُد، مجالها نرد لم التي األطراف، املرتامية الشاسعة
من اآلالف مئات عليها التغلب استغرق ربما شاقة ومصاعب أهوال اململكة تلك حدود
األخالق، من العليا بامُلثُل التحيل إىل فيه اإلنسان يصل الذي الوقت بذلك ويعني السنني،
التي واألحقاد والحروب املشاحنات من عليها االستحواذ حب يجلبه وما املادة عن ويقلع

اآلن. غليانه يشتد يزال وال العالم نواحي كل يف مرجلها يغيل
وُعد التي الجنة تكون أرضنا فإن املنشودة، املرتبة تلك إىل اإلنسان سما إذا ولعمري
نحو خطوة تقدمنا كلما ونحن املرتبة، تلك إىل يصل أن لإلنسان أنَّى ولكن املتقون، بها
إىل ننتقل بأن نحلم وهل وراءها! ما إىل تقهقرنا بل ثانية، رجعناها الفاضلة األخالق
والفتك القتل آالت إجادة يف نتفنن نزال ال ونحن باملالئكة تلحقنا التي العالية املنزلة تلك
أخالقنا وأن قتال، مادي ونشاط مشني خلقي درك يف اآلن العالم أن والواقع والتدمري؟
إىل كذلك الحال وسيبقى أحضانهما، يف ارتمت حتى والوحشية املادة نحو بقوة تنجذب
فيضه من ويمطرنا الشعوب، قلوب يف املادة نار تغلغل يطفئ من للعالم هللا يتيح أن
والضمري األخالق مملكة مجاهل يف به ويتقدم بالعالم يسري الفاضلة األخالق من سيًال

املنشودة. الغاية إىل به يصل أن إىل الحي
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أجله من الذي القصد فهم قد إال الطويلة املقدمة هذه بعد الكريم القارئ إخال وال
لو فإنه الكتاب هذا مناقب من بيَّنت عما وفضًال هذا، «برستد» األستاذ كتاب ترجمُت
ودراسة عامة، القديمة الرشق أمم بدراسة خربته وطول «برستد» األستاذ علم هللا رزقني
وبيانه فصاحته يف الكتاب هذا من خريًا أدون أن وسعي يف كان ملا خاصة، مرص آثار
التاريخ مجاهل َليجعل حتى القارئ، بتالبيب وأخذه منطقه وقوة عباراته وانسجام
قراءته، النفس تسأم ال غناء وحدائق رياض كأنها املعلومات من املقفر القديم املرصي

فصوله. تصفح النظر يمل وال
إخراج يف «برستد» األستاذ هللا وهبها التي العظيمة الهبات تلك يل وكانت قدر وإذا
بالدي، بمحاباة أُتهم قد فإني فياض، وعلم تعبري وحسن وبيان فصاحة من فيه بما كتابه
للمرصية يميلون ال ومن عامة العلماء جمهرة عند وشك ريبة موضع لذلك كتابي ويكون
قدرها يرفع ما إليها فينسب بالده يحب من لسان عىل أتى ألنه خاصة؛ منها يتنصلون أو
يف اعتقدت ذلك أجل من شأنها. إعالء يف وتغاليًا بذكرها وإشادة ومحاباة منه تعصبًا
لألستاذ الضمري» «فجر كتاب أترجم أن العزيز لوطني أقدمها خدمة أكرب أن نفيس قرارة
ثوب يف إبرازه يف وجهد مشقة من سأُالقيه بما علم عىل وأنا العربية، لغتنا إىل «برستد»

الفلسفي. وثوبه معناه يف اإلنجليزي األصل عن فيه أخرج ال مقبول عربي
تعبرياته من غفري وجم الكتاب هذا فقرات بعض غوامض حل عىل ساعدني وقد
ترجمة إىل أصل أن استطعت ما بدونها التي القديمة املرصية دراساتي امللغزة العويصة
بني يقرن أن أراد إذا الكريم القارئ أن إىل النظر ألفت أن هنا يفوتني وال الكتاب، هذا
حتمتها قد الدقيقة الفوارق بعض أحيانًا سيجد فإنه العربية والرتجمة اإلنجليزي األصل
حوادث إىل يشري «برستد» األستاذ أن منشؤها يكون قد أو اللغتني، يف التعبري بني الفروق
الرشقية واآلثار خاصة املرصية باآلثار دراية له من إال كنهها يَفهم ال تاريخية وأشخاص
أو طويلة هوامش يف الغامضة األشياء تلك رشح عىل دائًما حرصت ولقد عامة، القديمة

املقام. حسب قصرية
كتابه: مقدمة يف قال قد «برستد» األستاذ أن أذكر أن أحب املقدمة هذه ختام ويف

تاريخ يف يبحث الذي الكتاب هذا يقرءوا أن الحارض الجيل نشء عىل يجب إنه
املرصي. العالم يف الضمري فجر بزوغ بعد األخالق نشأة
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الضمري فجر

الكتاب هذا يقرءوا أن الغربي العالم شباب عىل يحتم املؤلف كان إذا أنه رأيت لذلك
تاريخ ألنه احتواه؛ ما يستوعب أن مثقف مرصي كل عىل الواجبات ألزم من يكون فإنه

العالم. كل عنها أخذ التي بالده يف األخالق نشأة
أرجو كما بالدي، نحو عيلَّ يجب ما ببعض قمت قد أكون أن النهاية يف أرجو وإني
باعثًا ذلك يف لعل الكتاب؛ هذا بقراءة بالده منزلة ويقدر نفسه يحرتم مرصي كل يهتم أن
أقدم منذ هداه عىل ويسري مناهله يرد الغربي العالم يزال ال الذي املجيد املايض إلحياء
يف «برستد» األستاذ لنا أبرزه حتى بذلك منا أحد يشعر أن دون هذا يومنا حتى عهده

العالم». مدنيات أصل «مرص أسميه كما أو الضمري»، «فجر
حسن سليم
١٩٥٦ سنة يناير
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العاملية، الحرب أعقب الذي الجيل أبناء بني الشائعة املؤسفة العامة اآلراء من أصبح لقد
جنسه، بأبناء الفتك من املتزايدة اآللية قوته استعمال عن ما يوًما يتورع لم اإلنسان أن
القيام عىل الهائلة امليكانيكية اإلنسان قدرة وصول إمكان عىل العاملية الحرب برهنت وقد
تقف أن استطاعتها يف واحدة قوة إال إذن هناك فليست مروع، حد إىل التخريب بأعمال
يعده أن الحديث الجيل نشء اعتاد يشء وهو اإلنساني. الضمري هي التدمري: هذا وجه يف
املدهشة اآللية اإلنسان قوة أن يعلم فرد كل إذ البالية؛ الوساوس من محددة مجموعة
كذلك تنطبق نفسها الحقيقة هذه أن ندرك كلنا لسنا ولكن طويل، تطور نتاج إال ليست
وهو: بينهما هام واحد بفارق التسليم مع الضمري، نُسميها التي االجتماعية القوة عىل
منذ فتاكة أسلحة صنع يف مجدٍّا كان لآلالت، صنًعا املخلوقات أقدم بصفته اإلنسان أن
تزيد ال مدة منذ إال اجتماعية قوة شكل يف يربز لم الضمري أن حني يف سنة، مليون نحو
عتيق، فأحدهما بعيد؛ بشوط اآلخر سبق قد التطورين أحد إن أي سنة؛ آالف خمسة عىل
نعمل أن مقدورنا يف أليس لها. حرص ال ممكنات أمامه يزال ال قريب عهد وليد واآلخر
ويصبح النية، حسن مظاهر من مظهًرا يصري حتى امليالد الحديث الضمري هذا إلنماء بجد
الواجب بهذا القيام إن نفوسنا؟ يف الباقية الوحشية القوة أنفاس يخمد بحيث القوة من
ألنهم املضمار؛ هذا يف املتوحشون أجدادنا عاناه مما بكثري صعوبة أقل بالطبع يكون

بالضمري. شعور أي األمر أول فيه يكن لم عالم يف ضمريًا خلقوا
وظهور الخلقية املبادئ نشوء هو اإلنسان حياة تقدم يف أساسية ظاهرة أعظم إن
فقط، األمس وليد أنه عىل التاريخ يدلنا اإلنسان، حياة يف تحول وهو «األخالق»، عنرص
اإلهمال زوايا يف أصبحت التي القديمة القيم بتلك اإلشادة نعيد أن الخري من يكون وقد
األخالق ينبذ الحديث الجيل فيه أصبح الذي الوقت هذا يف وبخاصة بها، الستخفافنا



الضمري فجر

الحياة يف وتأثريها الفاضلة األخالق لقيمة حقة صورة نتمثل ولكي ظهريٍّا. املوروثة
إىل األوىل للمرة اإلنسان بها وصل التي الطريقة عن الكشف يف نجتهد أن يجب اإلنسانية

قيمتها. وتقدير األخالق إدراك
أن الحال يف لنا ينكشف البرش بني وجود بداية يف الوراء إىل بنظرنا نلقي فحينما
وازع صاِحب ما وقت يف أصبح فكيف األخالق، من مجرًدا متوحًشا حياته بدأ قد اإلنسان
وكيف وحيه؟ وتلقى به أحس عندما الخلقي للوازع النهاية يف خضع وكيف خلقي؟
يستمع أن ويتعلم االجتماعية، بامُلثُل التمسك إىل لألخالق تصور أي من خاٍل عالم ينهض
الظاهرة الفوائد رغم أنه وكيف نفسه؟ قرارة من املنبعثة الباطنة األصوات إىل باحرتام
الباطنة القيم مدركني الناس من األول الجيل ظهر املادية الفتوح تفيدها التي امللموسة
األخالقية املبادئ ينبذوا أن ونساءً رجاًال اليوم شباب واجب من يكون ال وملاذا تُرى؟ ال التي
أصلها؟ عن يشء أي نعرف ال التي املبادئ تلك مبادئ؛ باعتبارها املايض عن املوروثة

ُمثُلنا أصول عن لنا وتكشف األسئلة، هذه عىل بالجواب تمدنا التي القديمة فالوثائق
سهلة تجعلها ورشوح بتعليقات ومصحوبة مرتجمة الكتاب هذا يف عرضناها قد الوراثية،
ونشوء الضمري فجر عن لنا تكشف الوثائق هذه أن والواقع به. بأس ال حدٍّ إىل الفهم،
تنحرص ال تطور وهو األخالق، عرص ظهور من ذلك عن نتج وما للسلوك، مثل أقدم
جديدة رؤيا ذلك عن فضًال يعد ألنه بل فخطوة، خطوة يتتبعه ملن خالبًا كونه يف أهميته
مشوقة قصصرشقية عن عبارة القديمة املصادر هذه وبعض هذا. زماننا مثل يف لألمل
يمكن ال مصادر اآلخر وبعضها وغبطة، وبهجة براحة أرجائها يف يتنقل القارئ تجعل قد
أجله من الكتاب هذا ُوضع الذي الناشئ القارئ كان فإذا بسهولة، هضمها وال تناولها
عن التخيل إىل ويجنح األخرية، األصول هذه م تفهُّ يف سريه يف متعثًرا نفسه يجد خاصة
التقدم تضع أن بها ُقصد التي الخاتمة األقل عىل يقرأ أن عليه أقرتح فإني متابعتها،
يف — الكتاب هذا يف يظهر كما — األخالق عرص إىل الوحشية حالة من املدهش اإلنساني

املناسب. التاريخي أساسه وعىل الصحيح، موضعه
أن وُعلِّمت العرش»، «الوصايا الصبية من إخواني مثل طفولتي يف حفظُت لقد
ذلك أجل من كان اتباعها وأن «موىس»، عىل السماوات من أُنزلت أنها يل أُكِّد ألنه أحرتمها؛
تقول: وصية توجد ال أنه يف سلوة لنفيس أجد كنت كذبت كلما أنني أذكر وإني عيلَّ، لزاًما
أي فقط؛ الزور شهادة يف إال الكذب تُحرم ال العرش الوصايا وإن تكذب»، أال عليك «يجب
بدأت ساعدي اشتد وملا بجاره. ترض أن يمكن املحاكم أمام شهادة اإلنسان يؤدي عندما
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الكذب يُحرم ال الذي األخالق قانون بأن أحس وأخذت القلق، من بيشء نفيس يف أشعر
لنفيس أضع أن قبل طويًال زمنًا بخلدي تجول الفكرة هذه وبقيْت ناقص، قانون هو
بنفيس حصلت أين ومن النقص؟ بهذا الشعور نفيس يف ظهر كيف التايل: الهام السؤال
يوًما كان ولقد العرش؟ الوصايا يف النقص هذا عن به كشفُت الذي الخلقي املقياس عىل
تلك عندي بدأْت حينما الوحي» «بنزول القائلة الدينية للعقيدة املوروث احرتامي عىل أسود
وأنا كشفُت عندما وذلك لنفيس؛ إقالًقا أشد تجارب أمامي ظهرت قد بل النفسية، التجربة
العرش، الوصايا من بكثري أسمى خلقي مقياس لهم كان املرصيني أن مبتدئ مسترشق

سنة. بألف الوصايا تلك تُكتب أن قبل ظهر املقياس هذا وأن
الذكريات من مخيلتي يف اآلن أصبحت قد الشخصية التجارب هذه أمثال أن عىل
البحث يف عاًما أربعني من أكثر قضيت أن بعد إليها ناظًرا الوراء إىل التفت كلما الضعيفة
األساسية املسألة هذه عن الرشقية القديمة اآلثار بني إلينا وصلت التي األدلة تحديد محاوًال
تلك نتائج بأن اقتناعي ازداد البحوث، هذه يف تقدمت وعندما األخالق. بأصل الخاصة
قد الذين الشباب من الحايل الجيل وأن عادي، قارئ ألي التناول سهلة ستصبح البحوث
وسيلة متناولهم يف يكون أن يجب يل، حدث كما األساسية املسائل تلك بمثل بالهم يشغل

الحقائق. هذه من للتثبت
قبل املبكرة اإلنسان حياة ارتقاء عن تاريخية موجزات آلخر وقت من وضعت ولقد
عام ففي املرصية، اآلثار من استقيتها التي الحقائق عن وبخاصة املتحرضة، أوروبا ظهور
قدمت ثم األمريكية، للمدارس تاريخ كتاب صورة يف النتائج هذه بعض وضعت ١٩١٢
القديم، اإلنسان عند والديني األخالقي التطور عن سابقه من أنضج بحثًا العام نفس يف
طلبة إىل ثم Morse Lectures «مورس» محارضات يف الديني املعهد اتحاد طالب إىل
«مسنجر» بمحارضات ُعرفت تحضريية أبحاث يف Cornell university كورنل جامعة
أسسها «التطور» يف للبحث خصصت جديدة مؤسسة رعاية Messengerتحت Lectures
يف مورس» «محارضات طبعت املحارضات من السلسلتني هاتني من «مسنجر». الدكتور

الوقت. ذلك
سلسلة يف Bryn Nawr College نور برين كلية يف عاتقه عىل املؤلف أخذ وأخريًا
صورة يقدم بأن الجديدة فلكسرت ماري محارضات مؤسسة رعاية تحت تمهيدية دروس
مثل ذلك يف مثلها قط تطبع لم أنها غري كله، املوضوع عن السابقة الصور من أوسع
األساسية النتائج بعض الكتاب هذا يف القارئ ويجد «كورنل». يف «مسنجر» محارضات
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نص بدون نفسها «مورس» محارضات متون وبعض املحارضات تلك من املستخلصة
Edith وير ويليمز إديث للدكتور عظيًما دينًا بالشكر هنا مدين وإني االقتباس. عىل
التصميم وضع ويف القديمة، املواد تلك ترتيب يف املساعدة من به قام ملا Williams Ware

ذلك. وغري الطبع تجارب وقراءة الفهرس تحضري ويف اإليضاحي،
«مورس» محارضات يف ١٩١٢ عام إىل يرجع زمن من اعتقاده املؤلف سجل وقد
تدل ٢٠٠٠ق.م، حوايل اإلقطاعي العهد يف ألفت املرصي الربدي ورق من مجموعة أن
التي الفكرة ذلك يف مخالًفا األلفاظ، مزخرف أدبي إنتاج من أكثر أنها عىل محتوياتها
أن املؤلف ويرى الوقت. ذلك حتى اآلثار علماء جمهرة عند األوراق تلك عن سائدة كانت
كتبها االجتماع يف معروفة بحوث أقدم تعترب اجتماعية آراء ثناياها يف تحوي املقاالت هذه
االجتماعية؛ العدالة سبيل يف مقدس جهاد ألول دعاية حملة لتكون األقدمون مؤلفوها
عاًما عرشين من أكثر املؤلف قىض وقد االجتماعيني. املصلحني أول مؤلفوها يَُعد ولذلك
التفسري هذا قبول وأن رأيه، صدق من تثبتًا إال ذلك يزده فلم الوثائق، هذه تأمل يف
العمل مثل املرصية املدنية تطور لنظرية بالنسبة هو إنما املذكورة للمصادر االجتماعي
دار نقاد عليهم يُطَلق الذين املستنريون املؤرخون النقاد بعيد عهد منذ به قام الذي
قضية خدمة يف أنه هو واحد فارق مع العربانية، الحضارة تطور سبيل املقدسيف الكتاب
التصوير هذه وقبول فهم نحو ببطء يسري التاريخي النقد كان العربانية الحضارة تطور

االجتماعيني. والتفسري
واملبادئ الديانة يف االجتماعي للتطور املؤلف تصوير يف كذلك الحال كان ولقد
السالفة اإلقطاعي العهد بردي أوراق أساسه كان ما وبخاصة القديمة، بمرص األخالقية
ُقِبل إذ فرنسا؛ يف رحبًا صدًرا وجد قد تقدم ملا املؤلف تفسري فإن حال كل وعىل الذكر.
وعضو اللوفر متحف أمني بنديت» «جورج عليه املأسوف صديقه واستعمله التفسري هذا
خلف«مسربو» موريه» «إسكندر عليه التعقيب وأتقن نهجه عىل سار وكذلك فرنسا، معهد
التفسري هذا أن الشك إليه يتطرق ال ومما فرنسا. معهد يف «بنديت» وخلف فرنسا كلية يف
أقدم بجعلها اجتماعيٍّا تصويًرا املرصية الديانة وتصوير املرصية للمصادر االجتماعي
العام القبول ذلك سينال االجتماعية، واملثل األخالق تطور عن اآلن حتى ُعرف مصدر

العربي. التاريخ تفسري يف نظريه ناله الذي
جديدة أثرية وثائق عن ُكشف سلف فيما عنها نوَّهنا التي املحارضات إلقاء ومنذ
كذلك لنا أثبتت إنها بل ملموسة، زيادة معلوماتنا يف فقط تزد لم مرص) يف (وخاصة
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كشف أعظم كان وقد اإلقطاعي. العهد إىل ترجع التي االجتماعية الربدي أوراق أهمية
يف لنا ُحفظت التي «أمينموبي» حكمة أن عرفنا أننا هو الناحية هذه يف املألوف حد جاوز
بذيوعها وأنه الغابرة، األزمان يف العربية إىل تُرجمت قد الربيطاني، باملتحف مرصية ورقة

التوراة. يف األمثال كتاب من بأكمله جزء منه استقى مصدًرا صارت فلسطني يف
موعظته قوَّى قد األعمال رجال من جماعة يعظ أن إليه ُطلب حديث قسٍّ من فكم
سيحظى إنه التجارة، يف ا جادٍّ رجًال ترى «هل األمثال: كتاب من التالية العبارة باقتباسه
لعظته د مهَّ قد هؤالء من قسٍّ أي أن املحتمل من ليس أنه عىل امللوك؟» أمام باملثول
الحكمة يف مرصي كتاب عن العربية األمثال نارش نقله قد اقتبسه ما أن عىل تدل بمالحظة
الحقيقة إىل املدى بعيدة أهمية الكشف هذا أضاف لقد بكثري. التوراة من أقدم الخلقية
من آالف بعدة أقدم كان بفلسطني تحيط التي املمالك يف الحضاري التقدم بأن القائلة
االجتماعي التقدم أن الجيل الواضح من اآلن أصبح ولقد العربي، التقدم من السنني
العربي التقدم من أقدم يعد الذي النيل وادي يف البرش أحرزه الذي الناضج والخلقي
نحن نسميه الذي العربي األدب تكوين يف فعلية مساهمة ساهم قد سنة، آالف بثالثة
بدرجة أقدم املدى واسع إنساني ماٍض من مشتق الخلقي إرثنا فإن ذلك وعىل «التوارة».
عن جاء بل العربانيني، من إلينا ينحدر لم اإلرث هذا وأن العربانيني، مايض من عظيمة
يسميه ما يبدأ أن قبل حدث قد االجتماعية امُلثُل إىل اإلنسان نهوض أن والواقع طريقهم.
االجتماعية للخربة نتيجة النهوض هذا وأن طويل، بزمن الوحي بعرص الالهوت رجال

الخارج. من العالم هذا إىل يزج ولم نفسه، اإلنسان مارسها التي
االجتماعية لخربته نتيجة أتت الخلقية األول اإلنسان أفكار بأن القائلة الحقيقة إن
مرئيات إىل نهض قد فاإلنسان عرصنا؛ يف الفكر لرجال املعاني أعمق من تعد الشخصية
العمل ذلك فإن الشخصية، تجاربه أساس عىل التاريخ قبل ما عرص وحشية من األخالق
حياة يف ذلك أكان سواء الرقي، املستمرة الحياة تلك األرضية كرتنا عىل أوجد الذي العظيم
قيم ذات دنيا إىل األخالق يجهل عالم من انتقال عمل كان الحيوان، حياة يف أم اإلنسان
تحس مرة وألول القيم، تلك بمثل مرة ألول تشعر دنيا إىل أي املادة؛ عىل تسمو باطنة
مملكة عن الكشف إىل اإلنسان وصل العظيم العمل وبهذا إليها. للوصول وتسعى باألخالق
بالنسبة مناًال أصعب كان ذاته حد يف عنها الكشف أن عىل بعُد. مجاهلها يرد لم جديدة
اململكة تلك ارتياد أما العهد، قريب حادثًا الكشف هذا ويعد املقبل، مجاهلها ارتياد إىل
تستمر أن ويجب بعُد، مراحله قطع يتم لم منهاج إذن فهو بدايته. يف يزال ال اإلنسان فإن

مقبل. جيل كل يد عىل فيه
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هو آخر يشء أي من أكثر الحارض الجيل أبناء نحن إليه نحتاج ما فإن ذلك وعىل
به. التامة للثقة لها مثيل ال قاعدة تعترب نهوضه قصة أن أعتقد وإني اإلنسان، يف الثقة
جعلت التي الفتوح كل بني من اإلنسان يد عىل تم عمل أسمى األخالق عن الكشف ويعد
يزج أن دون العالم عىل واألخالق الضمري فجر عرص انبثق وقد اإلمكان. حيز يف نهوضه
منشؤه كان بل الوحي، أو اإللهام يُسمى خفي منهاج طريق عن الخارجي العالم من به
رجال عرصوحي بداية قبل سنة ألفي مدة إىل االنبثاق ذلك ويرجع نفسه، اإلنسان حياة
بذلك فكان اإلنسان، نفس يف الباطني والكفاح االجتماعية، الحرية ظلمة فأضاء الالهوت،
عىل اإللهية القدرة ساقته سماويٍّا نوًرا إن قيل ومهما اإلنسان. قيمة عىل قاطًعا دليًال
عىل ناله الذي حياته فخار بتاج التحيل من اإلنسان يحرم لم ذلك فإن خاصة فلسطني
يف حدث كشف أعظم نعلم ما عىل يعد فإنه لألخالق، كشفه التاج بذلك وأعني األرض؛

البرشي. التطور حياة مجال
وسيحاول التاريخية، الوجهة من التطور هذا يف العربانيني مكانة اآلن حددت وقد

وجالء. وضوًحا أكثر املكانة تلك يجعل أن الكتاب هذا يف املؤلف
طول اهتمامه وهو واقع؛ أمر إىل األنظار يسرتعي أن املؤلف يهم املناسبة ولهذه
ويوجد جامعية، لفصول عدة سنني العربية اللغة درس فقد العربية؛ بالدراسات حياته
الجيل يهود من وله (حاخامات)، ربانيني أصبحوا ممن كثريون تالميذه بني من اآلن
تدوين يف اعتمدنا لقد املجتمع. يف العاملية املكانة ذوي من كثريون أصدقاء الحارض
من استنبطت سليمة استنباطات عىل التاريخ يف العربانية الحضارة بمكانة الخاصة اآلراء
يوجد يزال ال عرص يف وبخاصة هنا، نشري أن الحكمة من نرى ولذلك القديمة؛ الوثائق
بروح أُلف قد الكتاب هذا أن إىل السامي، الجنس ضد التعصب من يشء أسف بكل فيه
املؤلف إعجاب كان قد ذلك، من العكس عىل بل للساميني، مضاد شعور كل من خالية
حكمه أن لدرجة نفسه يف مؤثًرا عامًال صغره منذ دراسته يف أخذ الذي اليهودي باألدب

آخر. عامل أي دون املحبة عامل تأثري تحت دائًما كان عليه
البرشية، الحياة تقدم عىل ساطًعا دليًال القديمة العربانية الحضارة تاريخ يف إن
اآلن وعلينا االجتماعية، العليا واملثل األخالق من جديدة مرئيات نحو اإلنسان رقي وعىل

20



تمهيد

— الجنسية الفواصل عىل يسمو الذي الواسع مداه يف البرشي التطور منهاج نتعرف أن
للحقيقة العظمى األهمية ندرك وأن — وسطى مكانة اليهود فيه احتل الذي املنهاج ذلك
األمة تظهر أن قبل عاٍل خلقي تصور إىل سما قد اإلنسان أن وهي الثابتة؛ التاريخية

سنة. بألفي الوجود عالم يف العربانية
برستد هنري جيمس
نيومكسيكو همستد يورو جبل
١٩٣٣ سنة يونيو ٢٧
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الفاضلة لألخالق الفلسفية األصول البنته يوضح أن حاول الذي هو «ديدرو» أن أعتقد
يف أخفق فلما الشباب، سن إىل الطفولة مرحلة من حياتها مجال يف تنتقل كانت حينما
ممارسته يف «ديدرو» فإن ذلك ومع محرية، ورطة يف نفسه وجد األسس هذه مثل كشف

الفاضل. السلوك قيمة يف الجريء اعتقاده عن يتنحَّ لم الواقعية الحياة لشئون
ينكرون ال كثريًا َخلًقا فيه نجد الذي العرص وهو — فيه نعيش كالذي عرص ففي
يشعر — للفضيلة الشخصية بمقاييسهم يتمسكون وإنما اإلنكار، كل «ديدرو» عقيدة
البرش، حياة من الغابرة األجيال يف الوراء إىل النظر من تمكنه وسيلة إىل بحاجته اإلنسان
الفاضل. السلوك يف آراؤنا عليها بُنيت التي التاريخية األسس بعض بصريته بعني ليتدبر
السلوك، بعنرص مطلًقا فيها يحس ال كان الزمن من فرتة اإلنسان عىل مرت ولقد
ألول شعوره يعد لذلك الغريزة؛ طريق عن يأتي األعمال من يأتيه ما كل كان حينما وذلك
خطًرا أعظم التقدم هذا صار وقد البرش، حياة يف هائًال تقدًما األخالق أو بالسلوك مرة
فكان يستهجن، وما يستحسن ما السلوك من أن فيها أدرك درجة إىل اإلنسان سما عندما
النهاية يف أصبح النمو يف الضمري أخذ فلما الضمري. انبثاق نحو خطوة اإلدراك هذا ظهور
عالم إىل قبل من أخرجه الذي املجتمع ذلك يف أثر بدوره له وصار عظيمة، اجتماعية قوة

الوجود.
الثدي ذوات بني يكافح كان الذي التاريخ قبل ما عرص يف الصياد حياة ففي
ينبثق كان جديد عالم من همًسا يسمع بدأ به، تحيط كانت التي الهائلة املتوحشة
الجوع ألم همس عن يختلف جديد بوق بمثابة الهمس هذا وكان باطنه، يف فجره
البوق هذا يقترص يكن لم إذ كيانه؛ عىل للمحافظة اإلنسان به يشعر الذي الخوف أو
حرك بل مطمئنة، هادئة األخرى املشاعر كل تارًكا فحسب واحد إحساس تحريك عىل
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األصوات هذه كل منه خرجت الذي املنبع هو فما مًعا. النفسية العوامل كل مرة ألول
نهضت أنها وكيف الفردية؟ اإلنسان حياة يف اآلمرة القوة تلك اكتسبت وكيف الباطنة؟
عظيًما تقدًما كان ذلك أن شك ال اإلنساني؟ املجتمع يف مسيطرة راسخة قوة أصبحت حتى
مراحلها تقع اجتماعية رحلة كان التقدم هذا كل أن هنا نكرر ونحن أساسيٍّا. وتغيريًا
الذي العرص يف أي التاريخي؛ العرص يف حدثت ألنها مالحظاتنا؛ مدى متناول يف األخرية
ما قراءة عىل القديمة الرشقية اللغات رموز حل ساعدنا وقد املدونة. الوثائق فيه ظهرت
صار التي األطوار وعن الضمري، فجر عن لنا فكشفت املكتوبة، السجالت من إلينا وصل
عند نقف زلنا ما الذي العرص ذلك األخالق؛ عرص عن لنا وتمخضت اجتماعية، قوة بها
سنة، مليون عن يقل ال طويًال أمًدا استغرق التطور هذا أن واألرجح فيه. مرفأة أول
األخالق. عرص منها يربز بدأ التي الراقية الحياة تلك يبني أن نهايته يف اإلنسان استطاع
حتى يشعر ال يومنا يف اإلنسان كان وإن باألمس، إال ذروته البطيء االنتقال هذا يبلغ ولم
عليها. االستيالء كيفية اآلن حتى يتعلم لم جديدة مملكة يف ا جدٍّ حديثًا دخل بأنه اآلن

حديثًا، إال يدخلها لم له مجهولة مملكة يف يتجول أنه إدراك يف اإلنسان إخفاق أن عىل
عصور إىل ينقسم البرشي التاريخ أن يعلِّمونه فإنهم مؤرخيه، إىل اليشء بعض يرجع
عىل التقسيم إن إلخ. الديموقراطيات وعهد اإلمرباطوريات وعهد امللكية عهد مثل عظيمة
اإلنسان حياة طبيعة يف بعيًدا يتعمق ال ذلك مع أنه غري لألذهان، مهذب مفيد النمط هذا
وما اآلالت «عرص بأهمية يعرتفون املؤرخني من آخر طراز ويوجد الرقي. نحو السائرة
(اآليل) للحكم ينشدون املتحمسني املهندسني أن حني يف الصناعي» االنقالب من يتبعه
جهة ومن القوة. باستخدام تتعلق كلها بتعبريات اإلنسان رقي يلخصون امليكانيكي؛
عصور إىل اإلنسان حياة تاريخ يقسموا أن عليهم السهل من أنه اآلثار علماء يجد أخرى
وعرص (الربنز)، الشبه استعمال وعرص النحاس، استعمال وعرص الحجري، العرص عدة:

الحديد. استعمال
يعدد أن بعد Paleontologists والحيوانية النباتية األحافري علم مؤرخ أن حني يف
نقرتب أننا علينا ويقص الناهضة، الحيوان لحياة املتتالية األطوار تشمل عظيمة سلسلة
من فإنها رضورية أو مالئمة التقسيمات هذه أن ومع الثدي، ذوات عرص ختام من اآلن
الديموقراطية» «عرص االصطالحني: إن بل سطحية، الوجوه بعض من تزال ال شك غري
كان الذي الفكري التحرر من القليل عىل إال يدالن ال حسنهما عىل امليكانيكا» و«عرص
واحد آٍن يف وتدل أهمية، وأعظم فائدة أكثر تكون التي التقسيمات أما وجودهما. يف سببًا
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بدأ (الذي واألخالق» «عرصالضمري نحو عىل تكون التي فهي اإلنساني، التقدم أطوار عىل
ثالثمائة من أكثر منذ «جليليو» به جاء الذي العلوم وعرص سنة)، آالف خمسة نحو منذ

سنة.
التطورات لهذه العناية من القليل سوى تعِط لم اآلن حتى التاريخ كتابة أن والواقع

األساسية. اإلنسانية
عرص حلول قبل كله الكون مخلوقات بني لألشياء صانع أول اإلنسان صار لقد
نفس يف صار وقد األمد. ذلك قبل ربما بل سنة، مليون منذ كان ذلك أن واألرجح الجليد،
من ولكنه اآلالت، هذه يحسن سنة مليون نحو بقي ذلك وعىل لألسلحة، مخرتع أول الوقت
إىل الضمري بقوة يشعر بدأ أن منذ سنة آالف خمسة من أقل إال عليه يمِض لم أخرى جهة
السامية العلم قوُة أزرها تشد الجسمانية القوة إن أي فعاله. اجتماعية قوة جعلته درجة
فيزداد الصنع الدقيقة الحربية اآلالت صنع يف تعمل بقيْت األخرية القرون الثالثة مدة
تلك تفوق التي الباطنة اإلنسان قوة أن حني يف سنة؛ مليون حوايل باستمرار، تحسنها
يف تعمل لم االجتماعية، التجارب من نهضت التي القوة بها وأعني رفعتها؛ يف املادية القوة
عمره يبلغ السالح عرص أن يف إذن شك فال فقط. سنة آالف خمسة حوايل منذ إال املجتمع
أربعة نحو منذ تدريًجا البطيئة بدايته طريق شق قد األخالق عرص أن مع سنة مليون
يدرك أن الحديث العالم عىل فيه يجب الذي الوقت حان وقد سنة. آالف خمسة أو آالف
الرتبية من جزءًا ذلك دراسة تصبح أن يجب بل البالغة، الحقيقة هذه أهمية من شيئًا
واستعراض التاريخية، الحقائق إبراز هو الكتاب هذا من الغرض كان لذلك الحديثة.
زلنا ما أننا بذلك لنا فيظهر القارئ، أمام منها استقيت التي الهامة القديمة املصادر
يف يزال ال ضحى ألحالم قاعدة ذلك يكون أن بأس ال األخالق. عرص فجر غبش يف واقفني

الفجر. ذلك وراء آٍت محالة ال ولكنه عنا، ا جدٍّ بعيًدا الواقع
السيايس؛ مقاله يف «إمرسون» مالحظة إىل فطنت املؤلف هذا وضع من الفراغ وبعد
غابت مالحظة وهي الكتاب، هذا عنوان صفحة عىل وضعتها التي املتنبئة املالحظة تلك
إنجلند) نيو مقاطعة (قس «إمرسون» أصاب ولقد مضت. سنني عدة منذ ذاكرتي عن
أبرز تعد والتي قالها، التي الكلمة بهذه اإللهامية التصور قوة من أوتيه بما الحقيقة كبد
الحقيقة تلك كانت «إمرسون» عرص يف أنه وذلك قاطبة؛ العرصية الحياة مدى يف حقيقة
إحساس أو اعتقاد مجرد كونها من بأكثر صحتها عىل يدلل أن يمكن ال بها فاه التي
أنها القديم الرشق تاريخ بحوث لنا كشفت الحكيم ذلك تواري أن منذ ولكن شخيص،

25



الضمري فجر

املتوسط القارئ متناول يف يجعل أن الكتاب هذا الغرضمن كان ولذلك تاريخية. حقيقة
الشأن. العظيمة الحقيقة لهذه الجديدة ملعرفتنا أساًسا كانت التي التاريخية األدلة االطالع
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إيضاح

الكتاب هذا يف املقتبسة النبذ ترمجة عن

التي الهامة املصادر لكل اإلنجليزية الرتجمة املجلد هذا يف يضع أن املؤلف همُّ كان لقد
عىل الالزم. التاريخي التدرج لتدعيم رضورية وجدت التي النبذ ترجمة أو عنها، أخذ
بمتون يختص وفيما املصادر، أسماء بذكر الكتاب معظم يف كاهله يثقل لم القارئ أن
يف يجدها فإنه مصادرها تحقيق إىل يرجع أن يريد الذي القارئ فإن العظيمة األهرام
عالمات يضع أن دون بكثرة املؤلف عنها أخذ وقد للمؤلف. املطبوعة مورس» «محارضات

يأتي: ما اإلنجليزية الرتجمة يف يالحظ أن القارئ عىل ويجب اقتباس،

ليسمحقًقا معناها أن عىل تدل [هكذا] قوسني نصفي بني ُوضعت التي الكلمات •
األصل. يف

كان قد أنه إما فيه، مفروًضا تصحيًحا تعترب قوسني بني وضعت التي الكلمات •
األصل من يُفهم الذي املعنى هو يكون أن وإما اآلن، ُفقد ثم األصل يف موجوًدا

بالتغليب.
يف لها وجود وال املؤلف عند من تفسريات هي رشطتني بني توضع التي الكلمات •

األصل.





األول الفصل

األساسواملايضاجلديد

تدعو بصورة — متجاورين أثرين بوجود أوروبا بقاع بعض يف أحيانًا الصدف تطالعنا
ينتسب والثاني التاريخ، قبل ما متوحيش عصور أقدم إىل ينتسب أحدهما — الغرابة إىل
فأولهما عرصه. يف البرشي الجنس تاريخ يمثل األثرين وكال الحديثة، املدنية يُسمى ما إىل
عرص وأحدث عرص أقدم أي الجديد؛ التاريخ عن يتحدث وثانيهما القديم التاريخ يمثل
التالل تلك أديم وعىل فرنسا شمال ففي البرش. بني حياة مجال يف اقتفاؤهما يمكن
األلوف انغرست الحربية، املواقع من لكثري مرسًحا كانت والتي السوم» «نهر عىل املرشفة
لنفسه النهر مهدها التي واملستويات املنحدرات يف كبري عمق عىل الفوالذ قذائف شظايا من
القذائف، تلك ترمي كانت التي الضخمة املدافع سكتت أن بعد واليوم خلت، أزمان منذ
(البلطة) «الُربت» يرى أن الوادي، حافة يف دقائق بضع بفأسه يعمل أن بعد املرء يستطيع
شظايا من نثاًرا تجاور األسلحة من اإلنسان خلَّفه ما أقدم من وهي الظران، من املصنوعة
أن املتوحشني أجدادنا أول يستطيع كان األوىل فباآللة املفرقعة، الفوالذ لقذائف مسننة،
ينسف أن املتحرض نسله اعتاد الثانية وباملهلكات بحياته، فيودي خصمه جمجمة يهشم

إربًا. ويمزقه عدوه
ال قصة وهو اإلنسان، بني حياة تاريخ يقع والشظايا) (الربت الجارتني بني وفيما
املجهود كان وقد سنة. مليون بلغ ربما بل السنني، آالف من مئات عدة عن عمرها يقل
الطرق من انتقل حتى طور إىل طور من باإلنسان يسري السنني هذه خالل البرشي

والتدمري. السحق يف التفنن حد البالغة الطرق تلك إىل للهالك الفطرية
منوعة بتدابري املادية القوى عىل التغلب قصة الغالب يف هو اإلنسان حياة تاريخ إن
واالجتماعية الصناعية النتائج ذلك بجانب ننىس ال ولكن والعدد، اآلالت من لها حرص ال
آلة أو البخارية اآللة فأسطوانة اخرتاعها؛ عن نجمت التي والعقلية والفنية والسياسية
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العالمة هي الحجر من املصنوعة «الُربت» أن كما الحارض، العرص رمز هي الغاذولني
عىل األرجح،1 عىل سنة ألف ألف إىل عهده يرجع الذي الحجري العرص حياة عىل الدالة
بحاثة جديد، طراز من بحاثة إىل يحتاج الواسع املعنى بهذا املايض تاريخ عىل العثور أن
ويكون املقارن، الديانة األجناسوعلم وعلم اآلثار وعلم اإلنسان علم بني إملامة يجمع عاملي
ورشقية. أوروبية من القديمة اللغات من كل يف متفقًها واألدب الفن يف متضلًعا ذلك مع
كثرية وسنني مضنية جهود من الطراز هذا من عالم تكوين يقتضيه مما الرغم وعىل
فعًال، البحوث بهذه يقومون النوع هذا من بعضعلماء اآلن يوجد فإنه الدرسوالتعليم، يف
إىل النهاية أفىضيف الذي العمر الطويل املنهاج ذلك بقصة املخلصة جهودهم علينا فتطلع
محل واقتصادية، اجتماعية أمراض من عنها نتج ما وكل الحديثة، املعامل مداخن حلول
املجهود فإن ذلك ومع الحجري. العرص صياد فيها يجول كان التي الفطرية األحراج تلك
قرن يمِض لم فإنه األوىل، مراحله يتعدى يكد لم مايضاإلنسان تاريخ عن البحث يف الجدي
يف الباحثني طليعة يعد الذي — 2Boucher des perthes برت» دي «بوشيه عثور عىل
إىل تاريخها يرجع الذي «الُربت» عىل «السوم» نهر حصباء يف — التاريخ قبل ما اآلثار علم
التي الثدي ذوات من الهائلة الحيوانات بعض عظام وبجانبها متوحش، أوَّيل إنسان أقدم
املصنوعة الربت لتلك معارصة أنها ذاك إذ برت» «دي فأعلن سحيق، زمن منذ انقرضت
و«برستويتش» 3،Huxley «هكسيل» اإلنجليز العلماء زار تقريبًا جيلني ومنذ الظران. من
وتأكدوا «السوم»، وادي وغريهم 4Sir Charles Lyell ليل» شارلس و«السري Prestwich

«إذا الصائبة: القديمة «برجسون» مالحظة عىل عثرت السابقة العبارة كتابة من سنني عرش وبعد 1

لنا يقدمه بما بشدة نتمسك — نوعنا نعرف أن ألجل — كنا وإذا كربياء، كل من أنفسنا نخلص أن أمكننا
Homosapiens نقول لن أننا املحتمل فمن الفاضل، للرجل ثابتة خاصية من التاريخ قبل وما التاريخ
H. Bergsin, L’evolution Credtrice, P 151 راجع الصانع).» (الرجل Homo Faber نقول ولكن

١٨٥٩م. سنة ُولد يهودي أصل من فرنيس فيلسوف هو برجسون لويس وهنري .Paris, 1921
وأسفار أشعار وله مشهور وكاتب اإلنسان، علم يف عظيم باحث (١٧٨٦–١٨٦٣) برت» دي «بوشيه 2

املعرب كتاب راجع .De la creation الخليقة يف كتابه: مؤلفاته وأهم اإلنسان، علم يف وكتب السياحة يف
.١ جزء ص٣ القديمة مرص

داروين نظرية عن دافع وقد ،١٨٢٥ عام إنجلرتا أعمال من Ealing إيلنج يف ولد هكسيل هنري توماس 3
عاًما. سبعني عن مات وقد العلوم، يف إنجلرتا يف املحارضين أشهر كان وقد الخليقة، أصل عن

أن أظهر الذي وهو ،١٧٩٧ سنة إيقوسيا يف ولد األرض، طبقات علماء أكرب من ليل» شارلس «السري 4

أعيننا. أمام هذا عملها يف سائرة تزال ال عليه هي ما عىل فيها نعيش التي الدنيا جعلت التي األسباب
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«ليل» نرش أن الزيارة هذه نتيجة وكانت برت»، دي «بوشيه الحظها التي الحقائق من
،The antiquity of Man اإلنسان» «قدم وسماه جديد عرص بداية يعد الذي مجلده
التي الهزيمة يعرف وكلنا .American Civil war األهلية أمريكا حروب أثناء ظهر وقد
بعضنا ألن اإلنسان؛ عمر قدم بعظم االعرتاف أثر عىل اإلنجليز بأساقفة «هكسيل» ألحقها

السائرة. املجالت يف األوىل أيامنا يف املناقشة قرأ قد
السنني آالف لعدة الرشقي التاريخ عن اللثام إماطة كذلك الحديثة األشياء ومن

القديم. الرشق عن قبل من معروًفا يكن لم مما الخوايل
معروًضا Rollin Ancient History   ُرلن5 ألفه الذي القديم التاريخ كتاب يزال فال
املصادر من كثري مؤلفه يدي بني يكن لم أنه مع اإلنجليزية إىل مرتجًما املكتبات يف للبيع
بكثرة. يقرأ يزال ال الكتاب هذا كان سني حداثة ويف والتوراة، «هردوت» تاريخ فوق
التي Leyard, Nineveh and Babylon وبابل نينوه «لريد»6   كتاب من والدي ونسخة
الرأس ذات املجنحة الرمزية الثريان من غالفها عىل رسم ما طفولتي يف منها أدهشني
ورقة عىل املكتوب التاريخ بذلك ينبئ كما ١٨٦٩ سنة مكتبته يف مكانها أخذت — اآلدمي

١٨٥٩م. سنة تاريخ تحمل الكتاب عنوان صفحة كانت حني عىل الغالف،
ببضع التاريخ ذلك قبل تم قد واآلشورية للبابلية املسماري الخط رموز حل وكان
املسماري الخط حل قبل أي ١٨٢٢؛ عام حل فقد مرصي نقش أول أما فقط، سنني
حد عن بعيدة تزال ال كتابتها ونظم اللغات بهذه معرفتنا أن والحقيقة قرن. ربع بنحو
الخط رموز حل ذلك عىل يربهن كما املطرد التقدم سبيل يف تسري كانت وإن الكمال،
وبذلك الحيثيني. هريوغليفي فك يف كذلك املحسوس والتقدم حديثًا، الحيثي املسماري
والحفائر بسهولة، يفهمها العالم بدأ والتي العدد الكثرية القديمة الوثائق فحص أصبح
عن متزايد بوضوح اآلن يكشفان مصدَريْن اإلنسان، حياة من بأكملها فصوًال أحيت التي
تقريبًا أيامنا يف الستار أزيح قد وهكذا البرشي. التقدم تاريخ يف خطرية تمثيلية رواية
يتسنَّ لم القدم يف متغلغل ماٍض أعماق يف الوراء إىل النظر لنا فتيرس مدهشة وبرسعة
املدى هذا يف تسبح أبصارنا اآلن وْلندِع معه. ينسجم أن اآلن حتى للتعليم وال للفكر

١٦٦١–١٧٢١م. الفرنيس املؤرخ رلن» «شارلس هو 5

ميالدية. ١٨٧١ عام ولد إنجليزي وأثري مسترشق لريد» أوستن هنري «السري 6
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ويف التاريخ، قبل ما إنسان يف البحث عنه لنا كشف الذي البرشي التقدم من الرهيب
فقدناها. قد كنا التي الرشق مدنيات

إنسان أقدم خطاها التي الخطوات تعقب عىل اآلن قدرتنا يعرف امرئ كل ويكاد
فالغطاء املادة، دنيا مع نضال يف قضاها السنني من آالف خالل األمام إىل أوروبا يف
املتوسط األبيض للبحر الشمايل الجانب عىل مرات أربع انحدر الذي القطبي الجليدي
ببطء ذلك بعد تقهقر ثم الجنوب، إىل القديم الحجري العرص أهل أوروبا متوحيش فأجىل
بمثابة نظرنا يف الظاهرة هذه جعل األربع الدفعات من كل يف وهكذا ثانية، الشمال نحو
عىل منتظمة متتالية مرات أربع الضخم (رقاصها) تذبذب يدل هائلة جيولوجية ساعة
الحجرية اإلنسان أسلحة يف املتدرج التحسن ذلك فيها ظهر الزمن من عظيمة فرتة مرور

املدنية. إىل الوحشية من الطويل الطريق قطع يف البطيء وتقدمه وآالته
األمد الطويلة املعركة عن تنبئنا التي الكشوف هذه أمام حائًرا يقف الخيال أن عىل
التي القوى عىل البطيء تغلبه يف نرى حينما وذلك املتوحش، جدنا غمارها خاض التي
حدوث أمام بها نشعر التي الدنيوية العاطفة بنفس يملؤنا دنيويٍّا مشهًدا به تحيط

الطبيعة. ظواهر من عظيمة ظاهرة
الذكر اآلنفة البارزة الحقائق يعرفون عرصنا يف املتعلمني من كثريًا أن فرضنا وإذا
اللثام أماطت قد األخرية القالئل السنني كشوف أن الجميع لدى املعلوم غري من فإنه
عىل وانترشت األبيض البحر جميع حول وجدت التي الحجري العرص حياة تفاصيل عن
فكانت السنني، من بآالف ذلك بعد حوله الرومانية الدولة حكومة انترشت كما شواطئه

آسيا.7 وغرب أفريقيا شمال تشمل ذلك عىل
القديم، الحجري العرص إلنسان شاسعة أدنى» رشق «دنيا هناك كانت ذلك وعىل
البحر من جبهته تمتد شاسًعا مرسًحا بذلك مكوِّنة آسيا وغرب أفريقيا شمال تشمل
وأما جنوبًا، النيل أعايل يف النائية الشالالت إىل وفلسطني سوريا مخرتقة شماًال األسود

الفارسية. الجبال فتحده املرسح لهذا الخلفي الجزء
اآلالف مئات عن عمرها يقل ال إذ املساحة؛ يف عمقها القدم يف عميقة الصورة وهذه
جنوبًا يزحف القطبي الجليدي الغطاء بدأ منذ سنة، ألف ألف إىل يصل وقد السنني، من

بعيدة مسافة إىل كذلك امتد قد (الباليوليتي) القديم الحجري العرص إنسان مدى أن يف اآلن شك وال 7

القصوى. آسيا إىل الرشق نحو
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األدنى الرشق مرسح عىل الصيد عيشة يعيشون فعًال بدءوا قد الناس وكان أوروبا، عىل
آسيا رشق يعيشيف كان الذي التاريخ قبل ما إنسان شكل من نحكم أن لنا جاز وإذا هذا.
مخ من الثلث بمقدار حجًما أقل كان الغربي صيادنا مخ فإن الحالية؛ «بكني» من قريبًا
منترشة الحجرية أسلحته ترك وقد اإلقليم، نفس يف التاريخي العرص يف عاش الذي سلفه
جبال ووراء املجاورة آسيا تالل وعىل أفريقيا، من الرشقي الشمال يف األرض سطح عىل

فارس.
ال جيولوجية بمراحل تقاس أن العهود هذه تضمها التي الزمن بفرتات وحري
العظمى األنهر أودية تكوين عرص كان الجيولوجية العصور هذه مراحل فأوىل بالسنني،
الحال بطبيعة كانوا التاريخ قبل عرصما يف عاشوا الذين الرشق أناس أن شك وال لإلقليم،
دلتا فيه كانت وقت يف والفرات الدجلة ووادي النيل وادي تكوين يرقبون أنهم يجهلون
شماًال يمتد الفاريس الخليج كان كما املتوسط، األبيض للبحر خليًجا تزال ال الحالية النيل
للبحر الرشقي الشمايل الركن عرض خط إىل «بابلون» بسهل اآلن معروف هو ما فوق

املتوسط. األبيض
تقدم مع لجنب جنبًا يسري كان (وقد اآلن لنا تحدد فقد الزمنية املراحل تلك ثاني أما
تدريًجا، ينترش كان الذي النضوب ذلك املاء»؛ «نضوب عرص به ونعني اإلنسان) حياة
كان إذ بعد؛ ظهرت قد تكن لم األقطار هذه يف املعرفة تمام لنا املعروفة فالصحارى
أنموذجيٍّا، صيد ميدان مكوِّنًا وفرية ونباتات غزيرة أمطار ذا إقليًما أفريقيا شمال كل
يف الواقعة الصخور عىل محفورة الهضبة لصيادي نيلية قوارب ثالثة عىل عثرت وقد
«سندفورد» الدكتور حديثًا كشف وقد سنبل»، «أبو وراء فيما النوبة صحراء مجاهل
مبعثرة الصيادون هؤالء يستعملها كان التي الظران أسلحة الرشقي املعهد مساحة مدير
اآلالت هذه تزال وال النيل، من أكثر أو ميل ألف مسافة عىل الجنوبية الصحراء أقايص يف
شاهًدا السنني من اآلالف مئات منذ أصحابها فقدها حيث امللقاة الحجرية واألسلحة
يقتفون كانوا التي والحيوانات الصيادون فيه يرتع كان الذي الفسيح املجال عىل صامتًا
ذهننا عن يغرب وال الجناب. خصب ممِرًعا أفريقيا شمال جميع فيه كان وقت يف أثرها
مناطق اآلن هي الغابر، اإلنسان حياة عن الصامتة األدلة تلك فيها توجد التي األماكن أن
يأمل ال ألنه الصحراء؛ يف إليها يدلف أن حديث صياد أي يجرس ال موحشة قاحلة منعزلة

املاحلة. املجاهل تلك يخرتق أن بعد الحياة قيد عىل يعود أن
حل أثره ويف املطر، انحسار مبدأ القديم الحجري العرص زمن منتصف كان وقد
التي الشاسعة البيداء تلك إىل الخصبة أفريقيا شمايل هضبة حول الذي العظيم الجفاف
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آخذة الوقت ذلك يف الجيولوجية العوامل كانت ولقد العظمى».8 «الصحراء اآلن نسميها
يف الحجري العرص لصيادي موقًعا وأحسن مالءمة أكثر جديًدا موطنًا تعد بعيد زمن منذ
الركن إىل الصحراء عرب تمتد الحارة أفريقيا كانت فهنا أفريقيا، من الرشقي الشمايل الركن
النرضة باألعشاب زاخر منبطح خصب ممر وهو املتوسط، البحر من الرشقي الجنوبي
يف موارده تنفد ال مأوى الحجري العرص صيادي أعطى مما الداخلية أفريقيا وبحيوان

املغريين. الدخالء من والحماية األمن من له مثيل ال موقع
تناُقص الهضبة من طردها أن بعد الرشقية الشمالية أفريقيا حيوانات أن بد وال
وحفظ الجوع غائلة دفع تكفي ال ا جدٍّ قليلة النباتات أصبحت عندما املستمر الطعام
منه فجعلت النيل، وادي من السفيل الجزء عند العظيم النهر شواطئ إىل لجأت قد الحياة،
النيل، وادي من السفيل الجزء يف الواقعة هذه الخلد وجنة النظري، منقطع للصيد مرتًعا
الحجري العرص صيادي البداية منذ أحيانًا إليها تجذب كانت مرص، اآلن نسميها والتي
إىل النهاية يف الجفاف اضطرهم ملا ولكن أفريقيا، شمال هضبة يسكنون كانوا الذين
لهم. مختاًرا موطنًا الضيق النيل وادي يتخذون بدءوا االتجاه هذا يف الصيد حيوان اقتفاء
يمكن ال الصحراء من منيًعا حاجًزا هذه الصياد جنة حول النهاية يف الجفاف أقام وقد
وادي وحوَّل — والجنوب والغرب الرشق — مرص حدود من جوانب ثالثة من اخرتاقه
النهر هو النيل ألن العالم؛ بقاع سائر يف له مثيل ال منعزل اجتماعي معمل إىل األسفل النيل
مخرتًقا الشمال نحو وينساب الحارة املناطق من ينبع الذي األرضية كرتنا عىل الوحيد
العظيمة، القومية النظم أول فيها ظهرت التي اإلقليمية» «املنطقة يف ميل ٧٠٠ نحو
كل نمت،9 وفيها شماًال، ٤٥ ،٢٥ عرض خطي بني القديمة للدول املعتدلة املنطقة وهي
يتمتع كان التاريخ قبل ما عصور يف النيل وادي أن عن فضًال هذا القديمة، العاهليات
ومحتميًا عنها منفصًال كان بل الجليد، عرص لشدائد معرًَّضا يكن لم إذ فريدة؛ بمزية

الرشقي املعهد يديرها التي Prehistoric Survey التاريخ قبل ما مساحة بها قامت التي األبحاث إن 8
س. «كنث الدكتور إرشاف تحت Oriental lnstitute of the university of Chicago شيكاغو لجامعة
العرص يف بدأ قد أفريقيا شمايل جفاف أن أظهرت قد املدير، بصفته Kenneth S. Sandford سندفورد»
القديم، الحجري العهد منتصف يف أي القديم)؛ الحجري (العهد الباليوليتي الزمن من املوسرتياني
K. S. Sandford & j. Arkell; Paleolethic كتاب: انظر (النيوليتي)، الجديد الحجري العرص يف واستمر

.man & the Nile Fairyum Divide, (University of Chicago Press, 1982)
كتبه. الذي املفيد املقال انظر 9
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صيادي حياة أن حني عىل األرجاء، الواسعة امللطفة املتوسط األبيض البحر بمياه منها
الثلوج واندفاع القطبية الرياح التقدم عن عاقها قد شماله يف األوروبي الحجري العرص

تقاوم. ال التي
تلك الشمالية دائرته تحوط مرص، من النقيض تمام عىل آسيا غربي كان ولقد
عظيمة بدرجة معرًضا فكان إيران، بالد حتى البوسفور من املمتدة الجبلية الهضبة
العام الطوفان قصة ترجع وقد القارس، برده وزمهرير املخربة الجليد ذوبان ألخطار
كانت ولقد النوع. هذا من جليدي فيضان إىل التوراة يف ثم «بابل» يف ذكرها ورد التي
نذيًرا آسيا غرب يف الواقعة الشمالية املرتفعات من املغرية املزعجة الطبيعية القوة هذه
دورات يف اإلقليم وتغمر املرتفعات هذه من تنزح كذلك كانت متتابعة برشية لغارات
اإلقليم يف البرشي التقدم كان ولذلك القائم. والحكومي االجتماعي النظام فتقلب معلومة؛
إىل فريجع قدمه، به وتزل يعثر أن يلبث ال االجتماعي التطور نحو األوىل خطوته خطا إذا
هذا بمثل املرة. بعد املرة العملية نفس ويعاني أخرى مرة النهوض فيحاول األوىل سريته
كان وقد بابل، يف االجتماعي التطور وقف عىل وإنسانية طبيعية من املغرية القوى تناوبت
الفكرة تلك أن من لنا ظهر ما لوال مجددة قوة األجنبي الغزو دوافع نعترب أن علينا لزاًما
قوة بفضل الرياح وجه يف تقف الضخمة فالشجرة املؤرخني؛ بعض تقديرها يف غاىل قد
قرون منذ فيها تنمو كانت ربما والتي سنويٍّا، جذعها يف تنمو التي الصلبة الحلقات تلك
أن يمكن الشجرة هذه مثل يف فالقوة العظيم، جذعها تركيب داخل يف متأصلة وتبقى
ولكن املستمر، بالبناء قوته زيادة اكتسب الذي القومي النظام نمو لتوضيح مثاًال تتخذ
قصرية دائًما تبقى أحيانًا األرض من وتزعزعها مراًرا الريح بها تعصف التي الشجرة
قبل عرش الثامن القرن يف البابلية املدنية سقوط أن الصدفة باب من يكن ولم عارية.
«حمورابي» أرسة عهد يف قوتها بلغت أن بعد الكاسيلية الدولة يد عىل وغزوها امليالد

يزيد. أو سنة ألف مدة استمر ثقايف نضوب أعقبه
أفريقيا شمال يف حدث الذي الجفاف أن — أسلفنا كما — نرى ذلك من العكس وعىل
عىل له مثيل ال الذي املحمي الضيق املمر ذلك منه ن وكوَّ معزل، يف النيل وادي جعل قد
اآلخر والطرف الحارة، املناطق يف طرفيه فأحد وجنوبًا، شماًال يمتد وهو عاملنا، سطح
يف فريدة طبيعية بميزات يتمتع وكان املعتدلة، املنطقة يف عظيم داخيل بحر عىل يرشف
الذي التطور ذلك سهًال؛ فيه البرشي التطور جعل بشكل ومحميٍّا منعزًال كان فقد نوعها،
أيامنا ويف جدي. عائق أي دون السنني من آالًفا مستمرٍّا ظل األجنبية الغزوات بعض رغم
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يف املعروفة الجبانات أقدم قبور عن الصحراء حدود عىل املرصية الرتبة تتكشف هذه
كانوا عندما النيل وادي يف العرصالحجري صيادي خلف القبور هذه يف ونجد كله، العالم
الجائز ومن يذكر، بزمن ق.م سنة ٤٠٠٠ قبل وذلك املعادن، عرص إىل االنتقال بداية يف
إىل وانتقلوا املنزلية، الحيوانات أهم استأنسوا قد وكانوا بكثري، العهد هذا قبل يكون أن

الفالح. حياة دور
التاريخ قبل ما عرص يف عاشوا الذين املرصيني هؤالء إن قال من رأي تؤيد والدالئل
استطاع األرض عىل عظيم مجتمع أقدم كانوا وأجدادهم هم الجبانات، أقدم يف املدفونني
أن حني عىل وحيوان، نبات من الربية املوارد باستئناس ثابتًا غذاء لنفسه يضمن أن
أيديهم يف جعل قد كتابي، نظام أقدم اخرتاع يف وتقدُّمهم بعد فيما املعادن عىل تغلُّبهم

الحضارة. نحو الطويل التقدم طريق عىل السيطرة
يجذب لم الصحراء أرض رشقي الواقع املعشب النيل وادي أن تقدم مما فيتضح
أفريقيا ساحل عىل املشتتني التاريخ قبل ما صيادي املنكمشة الصخرية جدرانه داخل إىل
يف اإلنساني للتقدم الالزمة املوارد كل عىل التسلط مجتمعني لهم هيأ بل فحسب، الشمايل
تتوحد البالد منها تتألف كانت التي املحلية الجماعات جعلت لدرجة ا، جدٍّ حسنة أحوال
واحد ملك يحكمهم ماليني عدة من مؤلف عظيم مجتمع أول أصبحت حتى تدريجيٍّا،
،٥٠٠٠ بني تقع التي القرون ففي للحضارة. الالزمة الرئيسية األسس كل أيديهم ويف
آسيا غربي ومعظم أوروبا فيه كانت وقت يف كبرية متحرضة دولة أول قامت ٣٥٠٠ق.م

الحجري. العرص صيادي من مشتتة بجماعات مسكونة تزال ال
٤٠٠٠ق.م، سنة يتجاوز ال وقت حدثيف واحدة أمة به تألفت اندماج أول أن واألرجح
اسم اآلن عليها أنا أُطِلق قرون بضعة مدة متحدة البالد بقيت أن نتائجه من كان وقد
إنساني نظام أقدم تعد قوية مركزية حكومة تأسيس نتيجته من وكان األول». «االتحاد
تطور بدأ بعد فيما الثاني» «االتحاد تألف وملا األنفس.10 من ماليني عدة يضم معروف
والفن والعمارة والدين واالجتماع االقتصاد ونواحي الحكم نظام يف هائل شكل يف قومي
القرن إىل والثالثني الخامس القرن من سنة ألف مدة ثابتة بخطى يسري أخذ واألدب،
اإلنسان حياة يف فريدة مرحلة هو سنة ألف البالغ العرص وهذا ق.م. والعرشين الخامس

إىل مرص تاريخ تقسيم طريقة نشأت عندما معروًفا يكن ولم حديث، كشف هو األول االتحاد إن 10
الثاني». «االتحاد يسمى ما فبدايته هو كما األرسات عهد أما ملكية، أرسات
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اجتماعية، عملية هو إنما البرشية الحياة تقدم يف فصل أول أن لنا يوضح ألنه األرض؛ عىل
املهم ومن اإلنساني. املجتمع يف وتأثريها االجتماعية العوامل ظهور مبدأ عن لنا تكشف
العرص هذا يف يكن لم ألنه السابقة؛ العبارة يف استعملناها التي «فريدة» كلمة نؤكد أن
األلف مدة وإن القديم، العالم بقاع من أخرى بقعة أية يف متعاقب مطرد نمو البعيد
بكثري تفوق مرتبة يف والثقافية الخلقية الوجهة من مرص وضعت التي هي هذه السنة
املدن تلك اآلخر؛ وبعضها املدن بعض بني قائمة الشحناء كانت حيث بابل، يف كان ما
مدة نضالها واستغرق ضئيلة، محلية شئون عن تناضل صغرية ممالك تؤلف كانت التي
ولقد طويلة. مدة ذلك بعد النحو هذا عىل بعضها بقي بل بعينها، السابقة السنة األلف
أساسية تعد التي املذكورة األلف السنني قبل فيما الحياة معرتك يف الرئييس االتجاه كان
وعىل املادة، عالم عىل التغلب يف اإلنسان تقدم عىل العمل هو االجتماعي، التقدم يف وهامة
اإلنسان فيه نالحظ أن يمكننا اجتماعي مرسح أول هو نظرنا يف النيل وادي يكون ذلك
الجديدة االجتماعية العوامل مرسح وداخًال الطبيعة، مع طويل كفاح من منتًرصا خارًجا
هذا. يومنا حتى بدايته يتخطى يكد لم كفاح وهو نفسه، وبني بينه الشاق كفاحه ليبدأ
جعل الذي العجيب االنقالب ونقدِّر خاصلندرك استعداد عىل األمريكيني معرش وإنا
بإنشاء مجهوداتهم قامت الذين آباءنا فإن … زاهرة مدن ذات أرًضا القاحلة األرض من
والصناعات والعمارة الفن تسلموا إنما الشاسعة، أراضينا طول عىل ثرية عظيمة مدن
ولكن األوروبيني، أجدادنا عن الوراثة بطريق واالجتماعية الحكومية والتقاليد والتجارة
بكل املدنية إىل الوحشية من االنتقال بدأ بصدده نحن الذي السحيق العرص ذلك يف
وادي يف املدنية ظهور أهمية وليست يشء. ال من والعمارة الفن يف الخارجية مظاهره
دون مستمرٍّا اجتماعيٍّا تطوًرا أيًضا كان ألنه بل فحسب، مبانيها بهاء يف منحرصة النيل
برهان أول لنا مقدًما األرضية، كرتنا عىل مرة ألول أرشق سنة، ألف من أكثر عائق أي
أمكنه البسيطة وجه عىل ظهرت التي الفقرية املخلوقات أرقى هو الذي اإلنسان أن عىل
يََر لم بمظهر اإلنسانية الحياة ويظهر األعىل، االجتماعي املثل إىل الوحشية من يخرج أن

منه. أرقى — نعلم ما عىل — كله الكون
تلك أبوابها عىل العجائب، أرض دخل وكأنه النيل وادي السائح يدخل أيامنا ويف
الوادي يف يصعد وعندما أظفاره. نعومة منذ منظرها تخيل طاملا التي الضخمة األهرام
من إليها توصل واسعة معابد أسوار النخيل تحفها ايل الشواطئ وراء فيها يرى النهر مع
االرتفاع شاهقة ضخمة مسالت عليها ويرشف الهول، أبي بتماثيل مزينة طرق الشاطئ
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سواء النيل ووادي أمريكا يف أنه السائح ذلك ببال يخطر قلما ولكن فخمة، وعمد وقاعات
الحجرية اآلثار هذه اآلن تقوم فحيث وعمارة. فن من يرى ما كل القفر يسبق بسواء
الضيقة، النيل أودية يف تمتد كانت التي الكثيفة الغابات تلك ما يوًما تمتد كانت العظيمة
كانت التي الضيقة الصيادين مسالك إال اللهم السنني، من آالًفا السبل من خالية وكانت
ما عرص يف النيل وادي لسكان يكن ولم املاء. حافة إىل ومؤدية األعشاب بني ملتوية تُرى
هؤالء خربة يف أن تجد أن بد وال ثقافة، أية منهم يرثون متحرضون أجداد التاريخ قبل
السحر ذلك االتساع؛ يف آخذًا كان الذي أفقهم ويف التعمق، يف آخذة كانت التي القوم
وأخصاص الطني من املصنوعة الصغرية ومساكنهم السذج الصيادين هؤالء حوَّل الذي
وأصحاب واسع وخيال سلطان ذوو رجال عليه يسيطر عظيم مجتمع إىل الخوص من
ولم غابة، يوًما كانت التي البقاع تلك فعمرت التقاليد أيديهم تغلَّ لم أحرار ضخمة، آمال
السامي املعنى كذلك أدركوا بل وعرضه، النهر طول عىل فيها اآلثار هذه بنرش يكتفوا
من العالم عىل فجره ينبثق لم مما األنانية، عن البعيدة واألخالق االجتماعية األشياء لقيم
ملوك إىل النيل غابات يف التاريخ قبل ما عرص صيادي تحول قصة يعرف الذي وإن قبل.
منظمة جماعة يف اجتماعيني وأنبياء وحكماء وصناع ومهندسني وعمارة سياسة ورجال
تعيش تزال ال أوروبا كانت وقت يف النيل ضفاف عىل العجائب تلك مشيدين عظيمة
هذا كل يعرف من املايض؛ مدنية يعلمها من فيها يكن ولم الحجري، العرص همجية يف
بال. ذات خلقية صوًرا ثناياها يف تحمل الكرة وجه عىل مدينة أول ظهور قصة يعرف

األبيض البحر يف الرشقي الجنوبي الركن يف إذن ولدت قد معانيها أعىل يف فاملدنية
املجاورة؛ آسيا غرب يف املدنية نحو هام تقدُّم البداية منذ هناك كان قد ذلك ومع املتوسط،
الشئون يف املطرد بتقدمها تمتاز ما ثقافة األمر نهاية يف ظهرت حيث بابل، يف وبخاصة
بأن االعتقاد البارزة عنارصها من كان نفسه الوقت ويف والقضائية، والتجارية العملية
السماوية األجرام لدرس املدهش حذقها إن حتى النجوم، يف قراءته يمكن اإلنسان مصري
كانت البابلية الحضارة أن غري الفلك، لعلم أساًسا اإلغريق يد يف أصبحت مقدمة وضع
حرم مما اآللية؛ الحاجيات يف والكد التجاري االقتصاد روح أدوارها جميع يف تسودها
والعمل الغري، مراعاة نحو للتدرج األولية األسس من حتى البابيل االجتماعي التطور
إن حتى كلية، معدوًما الجميع بني للعدالة الالزم الخلقي األساس فكان نفعهم، عىل
املذنب. أو للمدعي االجتماعي املركز حسب العدالة يف يقيض «حمورابي» قوانني دستور
الحضارة مظاهر أرقى من هو الذي القانون أمام االجتماعية للفوارق التام االنعدام أما
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تساهم لم بابل يف األخالقية املبادئ أن ذلك نتيجة وكان بابل، يف معروًفا يكن فلم املرصية
ورثه الذي األخالقي اإلرث يف — مطلًقا بيشء تساهم لم تكن لم إن — اليسري بالنزر إال

الغربي. العالم
الثقافة تسميته يمكن ما نشوء إىل األدنى الرشق يف القديمة املدنيات اندماج أدى وقد
جيلنا حتى تحس تكاد ال الغرب أمم وظلت األدنى، الرشق ثقافة نواة أو البابلية، املرصية
قد البابلية والحضارة املرصية الحضارة كال أن وهي األهمية، البالغة بالحقيقة الحارض
الثقافة أن نعلم كلنا العربانية. الحضارة قيام قبل التدهور يف أخذت ثم قمتها بلغت
العرص أهل بني من ليس ولكن السري، نحو األوروبية الحضارة دفعت قد البابلية املرصية
والدين، األخالق تاريخ يف الخطورة البالغة الحقيقة تلك يعرفون ممن القليلون إال الحديث
السري. إىل العربانية الحضارة ودفعت غذت قد والبابلية املرصية الثقافة من كالٍّ أن وهي
مستمرٍّا أظهرها من املسيحية تعد التي القديمة الرشقية املؤثرات من تياًرا بعد فيما ونجد
إىل القسطنطينية يف الرومانية الدولة قلب أن األمر به وانتهى أوروبا، نحو املسري يف
بعيد. بزمن الصليبية الحروب بعد ما إىل ظاهًرا أثرها بقي رشقية استبدادية حكومة

حياة تاريخ يف العجيبة الوحدة عن الحال يف اللثام لنا تميط التأمالت هذه ومثل
يقع أوروبا تاريخ أن كما أوروبا، تاريخ وراء يقع األدنى الرشق تاريخ فإن اإلنسان،
التاريخية األزمان خلف القديم األدنى بالرشق الوراء إىل وبالرجوع أمريكا. تاريخ وراء
لحياة املكونة املراحل مدى بذلك فيطول التاريخ، قبل ما إنسان تطور عصور إىل نصل
فاألزمان التاريخ قبل ما فإنسان األدنى فالرشق فأوروبا بأمريكا هكذا املتصلة اإلنسان
ألول لنا املؤرخنييكشف أحدث وضع من الذيهو ا جدٍّ الحديث التقسيم وهذا الجيولوجية.
(البلطة) «الُربت» من متعاقبًا تطوًرا تتطور ظلت تتجزأ ال وحدة اإلنسان حياة أن مرة
قتال ميدان يف لجنب جنبًا مدفونتان وكالهما ،١٩١٤ سنة قنبلة شظايا إىل الحجرية
وبأغراض مفتوحة بأعني به نقوم القديم األدنى للرشق شامًال بحثًا فإن لذلك السوم.
زمالئنا قلوب إىل طويل زمن منذ محببة كانت التي التاريخية األرقام حذق من أرقى
اإلنسان حياة يف املعروفة التاريخية العصور مرة ألول لنا تظهر القدامى، املؤرخني
املنظر هذا ويف السنني. من اآلالف مئات تتناول عظيمة لوحة إىل مرتكز كمنظر األوروبي
شاملة صورة أمامنا تنكشف الرشق، تاريخ بدرس إال تصوره يمكن ال الذي الضخم
جيل أي مثله يتصور أن يستطع لم مما املتعاقبة عصورها يف البرش حياة كمجال بهيجة

الجديد». «املايض هو هذا سبق،
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لها يكن لم الالهوت وعلم واألخالق التاريخ فإن والفلسفة العلوم أمر من يكن ومهما
الجديد» «املايض لنا يكشف األخالق علم تاريخ ففي الضخم؛ البحث هذا يف يذكر شأن
ما بكل العربانية املدنية أن وهي بعيد؛ زمن منذ مجهولة ظلت التي الحقيقة تلك فجأة
من مرحلة إال ليست والخلقية، الدينية املبادئ يف عميق تأثري ذات وثائق من عليه اشتملت
منتجة تجريبية عصور سبقته الذي الرقي ذلك القديم، البرشي للرقي النهائية املراحل
إذن علينا ويجب والفرات. النيل ضفاف عىل والخلقية االجتماعية الناحيتني يف ومبدعة
املتمدين املجتمع ورثه الذي الخلقي اإلرث بأن القائلة الحقيقة قبول إىل أذهاننا نمهد أن
وإن فلسطني، العربانيني استيطان زمن من ا جدٍّ بكثري أقدم زمن إىل أصله يرجع الحديث
ُوجد قد التوراة يف املدون العرباني األدب فيه يكن لم عهد من إلينا وصل قد اإلرث ذلك

بعُد.
اآلتية اللمحة أن أجد األمريكان، الوعاظ أقدر من واعظ حديثًا ألقاها وعظ خطبة ويف
«كعرصخطري» به رحبوا عرصنا أخبار املستقبل مؤرخو فيه تصفح إذا وقت إىل تتطلع
بال مأخوذة املتداولة االستعارة وهذه جناحيها.11 من بالشفاء العدالة شمس فيه أرشقت
أرشقت مرصحيث من العربانيون استعارها قد سنرى كما ولكن العرباني، األدب من شك
الشمس لهذه قدر وإذا سنة. ألفي من بأكثر فلسطني عىل ترشق أن قبل العدالة» «شمس
يرقى ظل الذي البرشي الرقي لنهج القمة ستكون فإنها الحايل جيلنا عىل ثانية ترشق أن
رجال عند بعيد زمن من به املعرتف «األنبياء» عرص قبل السنني آالف منذ اإلنسان بحياة

الالهوت.
الجديدة البحوث أحدث لنا أظهرته كما «املايضالجديد» لنا يكشف ماذا اآلن وسنرى
بأعىل الشعور إىل مرة ألول باإلنسان وصلت التي القديمة اإلنسانية بالخربة يختص عما

األخالق. عرص وفتح الضمري فجر بانبثاق مغامرته انتهت حتى القيم،

جريدة يف اقتبست كما ،١٩٣٢ سنة أكتوبر ٢ يف كفن» سلوان «هنري الدكتور ألقاها دينية خطبة من 11

اعتبار يقصد ال ذكره سبق ما أن عىل ص١٣ ١٩٣٢ سنة أكتوبر ٣ يف الصادرة The New York Times
التقليديني. الالهوت رجال من واحًدا كفن الدكتور
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الشمس إله

كانت التي مرص يف البرشي الجنس إليه صار ما نالحظ أن باالهتمام جدير هو مما
اآلن صدورنا يف هو كما — نقتفي وأن سنة، آالف خمسة مدة يف املنعمني» «جزيرة تعترب
الحجرية واألسلحة اآلالت فيها يستعمل كان أجيال بضعة خالل متطور وهو آثاره —
لنا تتجىل التي العجيبة البنائية الدقة تلك وبلوغه النحايس، األزميل استعمال إىل العتيقة
غصون من املصنوع الكوخ سكنى من وارتقائه املدهشة، ضخامتها مع األهرام بناء يف
الفاخر بالرياش واملؤثثة بالقيشاني املجملة الزاهية الفاخرة القصور إقامة إىل الشجر
منها حيكت التي الذهبية الخيوط تلك تفصيل يف نأخذ ذلك بعد ثم املرصع، والذهب
وإننا املدنية. من فخًما متينًا نسيًجا تؤلف النهاية يف صارت التي النواحي املتعددة حياته
النسيج؛ هذا منها حيك التي الخيوط تلك من فقط واحد خيط أثر اقتفاء هنا نحاول

جهاته. كل يف املعقدة الدقيقة بالتواءاته وهناك هنا يتعرج ألنه وذلك
تأثريها ألن «الدين»؛ قوة مثل القديم اإلنسان حياة يف أثرت قوة توجد ال أنه والواقع
إال األوىل مراحلها أقدم يف القوة هذه أثر يكن ولم نشاطه، نواحي كل يف واضًحا يشاهد
اآللهة فيه بما ويخضعه العالم، يف حوله ما اإلنسان بها يتعرف ساذجة بسيطة محاولة
من الدين يولده فما حني، كل يف عليه األول املسيطر هو الدين وازع فصار لسيطرته،
من أوجده وما الدائم، ناصحه هي آمال من به يوحي وما الشاغل، شغله هي مخاوف
تنميته عىل له والدافعة له املربية هي — برمتها — وشعائره السنوي، تقويمه هي أعياد

والعلوم. واآلداب الفنون
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والفكر الحياة أن الواقع بل فحسب، نواحيها جميع يف حياته يمس لم الدين أن عىل
واحدة كتلة منها يتكون له انفصام ال امتزاًجا ببعض بعضها عنده امتزجت والدين
ولذلك الباطنة. اإلنسانية والقوى الخارجية املؤثرات من مؤلفة بعض يف بعضها تتداخل
التطور الدائمة العوامل هذه مع يتمىش أن غري من جامًدا الدين يقف أال طبعيٍّا كان
وكل علمنا، إليها وصل التي العصور أقدم منذ الحال كان هكذا مرحلة. إىل مرحلة من
اآلن وسنرى وارتقاء. تطور كذلك: ستستمر الحال بأن االعتقاد عىل تحملنا األسباب
باإلنسان، املحيط الظاهري العالم بني قائًما الكفاح فيه ظل الذي التطور هذا من شيئًا
نهاية يف بالتدريج وأفىض وتحدد الدين ن تكوَّ حتى نفسه، يف الكامن الباطني والعالم
عىل تربو مدة خالل يف عظيم برشي مجتمع أقدم عند األخالقية املبادئ ظهور إىل األمر

سنة. آالف ثالثة
باستعراضملخص ابتدأنا إذا بيان بأظهر املنهاج هذا سري تتبع قدرتنا يف وسيكون
املرصيني عند األخالقي الرقي تطور مراحل عىل عجىل نظرة بمثابة يكون بسيط تاريخي
أن وهي: اآلن عليها املتفق الحقيقة ننىس أال املكان، هذا إىل وصلنا إذ بنا؛ وجدير األقدمني.
األخالقية املبادئ أن كما اآلن، نفهمها كما باألخالق عالقة له تكن لم األول طوره يف الدين
وقد الدين. أو باآللهة بالشعور عالقة لها تكون ال قد شعبية عادات سوى تكن لم األوىل
الشعوب مثل ذلك يف مثله اآللهة، بوجود املرصي أشعر ما أول الطبيعة مظاهر كانت
والحيوانات والطيور التالل، وقمم واألحجار، والينابيع األشجار فكانت القدامى؛ األخرى
عليها، له سلطان ال غريبة طبيعية قوى فيها حلت مخلوقات أو مثله مخلوقات نظره يف
أوًال الظاهري العالم له فوصف اإلنسان، عقل يف مبكر مؤثر أول الطبيعة كانت ثم ومن
عىل املسيطرة القوى هي نظره يف األوىل اإللهية مظاهر وصارت رهيبة، دينية بعبارات
اجتماعية ململكة معنًى أمره بادئ القديم اإلنسان تصورات يف يكن فلم املادي، العالم
أبعد وكان لآللهة، فيها العليا السيادة تكون روحية ململكة معنًى وال بل سياسية، أو
أو الباطل، أو الحق فكرة نفسه يف يحمل إلههم أن اآللهة هذه من إله عبَّاد يتوهمه ما
غاية أن جانبهم من يرون كانوا الذين عباده كاهل عىل املطالب هذه وضع يف يرغب أنه
املحيل لرئيسهم يفعلون كانوا كما له زلفى القرابني تقديمهم هو منهم إلههم يطلبه ما
لدى معروف منها كل محلية آلهة جملتها يف كانت اآللهة هذه أمثال أن عىل بسواء. سواء
العالم يف بعيدة جهات إىل ما إله يف االعتقاد يمتد كان ما كثريًا ولكن فقط، معينة منطقة

السكان. انتشار أو الهجرة بسبب القديم
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الذي السيايس النظام أي الحكومة؛ بدأت ٤٠٠٠ق.م سنة بعد جاء الذي العهد ويف
ما بجانب القوم أذهان يف مكانة تحوز املتعاقبني، االتحادين عهد يف به تحكم البالد كانت
األنظمة من عرف ما أقدم يعدان اللذان االتحادان وهذان الطبيعية. املظاهر دنيا حازته
ملظاهر خالبة صوًرا الناس أعني أمام وضعا قد اإلنسان تاريخ يف العظيمة القومية
الحكومية املظاهر بدأت ثم ومن الدين، يف أثر أعمق الزمن ممر عىل لذلك فكان الحكومة،

«ملًكا». األحيان بعض يف يُسمى العظيم اإلله صار حتى اإللهية عالم إىل تنتقل
زمن من الدين يف تأثريها تؤثر االجتماعية الحياة عالقات كانت نفسه الوقت ويف
العواطف تزينها الرقي من سامية درجة إىل األرسة حياة دائرة فوصلت أيًضا، بعيد
تصورات إىل وأفضت السخط، أو الرىض مظاهر عن التعبري عىل أوشكت التي الرقيقة
تسمع «للضمري» الباطنية املشاعر بدأت وبذلك املعيب. والسلوك الحميد السلوك عن
اآلن. نحن نعرفها كما األخالقية القيم يدرك اإلنسان صار مرة وألول لإلنسان، صوتها
فيه، الباطنة الخلقي الوازع وقوة املنظمة، الظاهرة اإلنسان قوة أصبحت ذلك وعىل
عىل إلينا وصلت التي املصادر وتدل املرصية. الديانة تشكيل يف مبكرتني قوتني تؤلفان
صقع أي يف به الشعور يوجد أن قبل األقدمون املرصيون به شعر قد الخلقي الوازع أن
ثنايا يف عليه عثر اإلنسان تاريخ يف والباطل» «الحق عن ُعرف بحث أقدم فإن آخر،
منتصف إىل تاريخها ويرجع وسيادتها، «منف» مدينة بعظمة تشيد «منفية» مرسحية

ق.م. الرابع األلف
ديني بني ما العالم أصول يف بحث أنها عىل بداهة املرسحية هذه شكل ويدل
موضوعها أن غري املرصية، املعابد يف الكهنة من مفكرة طائفة تأليف من وهي وفلسفي،
كيف كذلك وسنرى الحني، ذلك يف بأرسه املرصي الشعب حياة عليه كانت ما يتناول لم
حياتها. يف فها يرصِّ الذي الخلقي بالوازع تشعر بعد فيما بدورها أخذت الشعب عامة أن
امللكي البالط رجال أرشاف طبقة من تدريًجا انحدر قد الخلقي الشعور يكون ذلك وعىل

ثانيًا. الشعب أفراد عامة إىل ثم أوًال األقاليم رجال أرشاف إىل املعابد كهنة وطائفة
االتحاد عهد يف راسخة قواعد عىل تجري الخلقي النظام عن فكرة أقدم ظهرت وقد
القديمة املرصية اللغة يف عنه يعربَّ كان النظام وهذا ثابتة، حكومية سيطرة تحت الثاني
الحق بها ويراد «ماعت»، كلمة هي خطرها لها جامعة واحدة قديمة مرصية بكلمة
الخامس القرن من سنة ألف مدة راسًخا النظام هذا مكث وقد الصدق. أو العدالة أو
العقل يف العميق األثر النظام لهذا كان وقد ق.م. والعرشين الخامس القرن إىل والثالثني
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كارثة البرشية بالحياة حلت املذكورة السنة ألف نهاية يف النظام هذا سقط فلما البرشي،
الحياة؛ نحو البرش بني نظر وغريت أوروبا،1 يف الخالدة باملدينة حلت التي الكارثة تشبه
الخلقية القيم بدأت النظام هذا سقوط عقب جاءت التي السيايس الضعف فرتة يف إذ
ففي قبل. ذي من أكثر واضحة بحالة جديد من تدرك محوها يمكن ال التي الباطنة
الشخصية مجهول (وهو «أهناس» ملوك أحد كتب امليالد قبل والعرشين الثالث القرن

املنزلة. سمو من الخلقية للقيمة ما فيه يذكر كتابًا وخلفه البنه ذلك) عدا فيما
الفضيلة وتدهورت القديم، الخلقي النظام سقوط أثر منبوذة األخالق أصبحت وملا
قبل، ذي عن حساسية أكثر خلقي بشعور إال تدرك ال صارت حتى «ماعت» نفسها
أمل ال بشكل األهرام عرص بعد جاء الذي النظام املنحل األخالق الفاسد املجتمع ظهر
النظام ذلك تداعي من رأوه ما هالهم الذي االجتماع فالسفة بعض نظر يف إصالحه يف
الوهم، وزوال التشاؤم عرص التاريخ يف مرة ألول ذلك أثر عىل ظهر ثم القديم، الخلقي
الفساد من موجوًدا كان عما بشعة صورة لنا رسموا الوقت ذلك يف االجتماع رسل فإن
وصف يف وبالغوا والتوعد، بالتهديد مملوءة بعبارات فأظهروها العهد، ذلك يف والفوىض
امللك لشخصية التهديدات تلك وجهوا الحاالت إحدى يف إنهم حتى مبالغة، أيما ذلك
املرصيني الحكماء هؤالء بني من نفر هناك يزال ال كان ذلك من الرغم عىل أنه غري نفسه.
االجتماعية. العدالة إلنقاذ مقدس جهاد بأول فقاموا اإلصالح، يف األمل يفقدوا لم ممن
التبشري رسالة شكل آخذًا هؤالء االجتماع لحكماء األعىل املثل كان أن ا حقٍّ املدهش ومن
فاتحة يكون عادل حاكم بمجيء االعتقاد وهي بعد، فيما جاءت التي املخلِّص بقدوم
االعتقاد هذا العربانيون عنهم ورث وقد البرش، بني جميع بني العدالة إلقامة ذهبي عرص

بعد. فيما
العهد يف اإلقليمي املجتمع وتقدم للبالد املنظمة الحكومة فيه عادت الذي العهد ويف
شكل يف املقدس الجهاد هذا تأثري ظهر ٢٠٠٠ق.م عام حلول قبل ابتدأ الذي اإلقطاعي
يحمي رحيم أبوي سمٍح ملكي نظام تصور يف ذلك وتمثل االجتماعية، بالعدالة املطالبة
بشئون وثيق اتصال عىل يزال ال اآللهة عالم كان وملا االجتماعية. للمساواة العليا امُلثُل
العدالة صفات فانتقلت الجديد، التأثري بهذا أحست أن تلبث لم فإنها السياسية، األمة

روما. الخالدة: باملدينة يقصد 1
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بذلك فازدادت الدولة، إله صفات إىل الفاضلة امللكية للحكومة وصفها من االجتماعية
فقد سنة، ألف عىل تربو مدة طوال لإلله ما حد إىل تنسب كانت التي الخلقية املزايا
«ملًكا ذلك عىل زيادة اآلن فأصبح «ملًكا»، يعترب بعيد زمن من أتباعه نظر يف اإلله كان

فاضلة. عيشة يعيشوا أن أيًضا أتباعه من يريد االجتماعي، باملعنى فاضًال»
يف وارًدا للخبيث، املوت ويقدر للطيب الحياة يهب إله بوجود االعتقاد نجد وإننا
يف املحاكمة فكرة أما امليالد، قبل الرابع األلف منتصف يف ُكتبت التي املنفية» «املرسحية
فلم ٣٠٠٠ق.م؛ عام بعد ما إىل امتد مطرد بوضوح تتحدد أخذت وقد اآلخرة»، «الحياة
افرتضت إنما املحكمة، أمام الناس جميع حضور تفرتض أشكالها أقدم يف الفكرة تكن
فكان الخطأ، إلصالح األفراد أمامها يحرض األرض وجه عىل توجد كالتي عدالة محكمة
اآلخرة» «الحياة يف املحكمة أمام يحرض أن فقط املتهم الشخص عىل لزاًما األمر أول يف
قبل اإلقطاعي العهد باكورة يف نشأت العامة املحاكمة فكرة أن عىل نفسه. براءة ليظهر
(حوايل الحديثة الدولة عهد أوائل يف بعد فيما املحاكمة أصبحت ثم امليالد، قبل ألفني عام
امتحانًا صارت وإنما الخلقية، املخالفات لكل تفصييل حرص عىل تقترص ال ١٦٠٠ق.م)

إنسان. كل لحياة الخلقية للقيمة شامًال معياًرا بل قاسيًا، خلقيٍّا
الحكماء أولئك أراده كما قويٍّا خلقيٍّا وازًعا املحاكمة هذه بمثل الشعور أصبح وقد
السحرية بالعوامل مبكًرا ُمسخ أن لبث ما املحاكمة تلك سلطان أن غري خلقوه، الذين
يكون أن فيه زعموا إذ منه؛ للكسب املعابد كهنة ألفه الذي املوتى كتاب يف جاءت التي
الرهيب. القايض ذلك وتضليل بمخادعة العقوبة من التخلص عىل امليت تساعد وسيلة

والدينية، منها السياسية الدولية: عرصالفتوحات ابتدأ السادسعرشق.م القرن ويف
أول بظهور قمته إىل ١٤٠٠ق.م عام بعد وصل حتى الديني التفكري أفق بذلك فاتسع
شيئًا تزد لم عاملي واحد إلله السيادة وجود أن عىل التاريخ. عرفها للتوحيد عقيدة
الكهنة. أخالق أفسدت قد العاهلية ثروة ألن األقدمني؛ املرصيني عند الخلقي الرقي يف
يظهر ما عىل نشأ بعد، فيما حدث مما املرصية الديانة يف عظيم خلقي تطور آخر وإن
التطور ذلك وكان [١٣٠٠–١٠٠٠ق.م]، ذاك إذ الحكومة؛ ديانة عن بعيًدا املعابد خارج
بالثقة ذلك امتزاج مع نفسه بحقارة املؤمن اعرتاف إىل أي بالخطيئة؛ الشعور إىل يرمي
اتصال إىل به ذلك يؤدي أن إىل األبوية وعنايته وعدله هللا رحمة يف العميقة الشخصية
تأثريًا خاص بوجه العرص ذلك يف املرصيني الحكماء تعاليم أحدثت ولقد باهلل. روحي
املرحلة قطعت فلسطني يف التعاليم هذه وباستيطان الديني، العرباني التفكري يف عميًقا
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يف أنه عىل الحديث. العالم هذا أهل نحن إلينا لتصل مرص من الطويل انتقالها يف األوىل
يف الشخيص والورع الزهد عن ُعرف ما أقدم تعترب التي الحال هذه أخذت نفسها مرص
يف بتغاليهم تطرفوا الذين الكهانة رجال بتأثري بالتدريج تنحط العميق الروحي معناه

مرص. يف الروماني اإلغريقي الحكم أيام يف دينهم
سنة آالف ثالثة مدى يف لنا كاشًفا البرشية الخربة من عظيم دور أمامنا يمر وهكذا
مرحلة من وانتقاله عظيم إنساني مجتمع أول ظهور عن ق.م، سنة ٤٠٠٠ حوايل من
مجتمع أي حياة مدة يف تعقبه للباحث يمكن أخالقي تطور أطول يف أخرى مرحلة إىل
أول كان نعلم ما عىل أنه راعينا إذا خاص بوجه التطور هذا خطورة لنا وتظهر برشي.
ذوات أرقى أن وهي: قبل؛ من معلومة تكن لم حقيقة وجود أثبت بذلك وأنه بابه، يف يشء
من األفق ذلك إىل ترقى أن فحسب مقدورها يف يكن لم الكوكب هذا عىل برزت التي الثدي
جديدة قيم إدراك عىل كذلك يشتمل كان الرقي هذا إن بل قبل، من عينَّاه الذي التمدن
اللثام وبإماطة نظري. له يسبق لم خلقي عالم أسمى إىل اإلنساني بالتطور انتقلت سامية
ذلك يف الخلقية العنارص هذه أمثال مرة ألول دخلت لإلنسان الجديد العالم ذلك عن
هذه مثل حياة تطور أن بد وال وخارجها. مرص يف األوىل البرش حياة يف العظيم التطور
أقرب عىل مطرًدا عميًقا تأثريًا أثر قد السنني من آالف ثالثة خالل وآدابها العظيمة األمة
أوجدتها التي النهضة وأن األدنى، الرشق أنحاء كل عىل بل خاصة، فلسطني يف جريانها
املدنية إىل بعد فيما انتقل وديني خلقي تقليد إىل أفضت قد العربانيني بني الحركة هذه

اليوم. إىل حياتنا يف قويٍّا خلقيٍّا عامًال األخرية مراحله بذلك واستمرت الغربية،
ذلك عن أوسع بحثًا نتعقب أن العاجل املخترص استوعبنا أن بعد اآلن ويمكننا
عىل األخالق. يف العليا املثل إىل النيل وادي أهل به ارتقى الذي املدى الطويل التطور
القديم الشعب هذا ملثل األوىل العصور يف الخلقي الرقي لدرس لدينا التي املصادر أن
وجود إىل أفضت التي الكتابة اخرتاع عرص إىل نصل أن إىل كذلك ونجدها ا، جدٍّ ضئيلة

املدونة». «املصادر
توجد أنه مع ٣٠٠٠ق.م، عام بعد إال مرص يف تفيدنا تبدأ ال «املصادر» هذه وأقدم
مراحل من العهد هذا سبق ما عىل ا هامٍّ ضوءًا تلقي ذلك عن متأخرة «مصادر» لدينا
إىل قط بنا ترجع أن يمكن ال وحدها املكتوبة «املصادر» ولكن وتقدمهم، األجداد رقي

التطور. بداية
فهو النيل وادي يف لإلنسان ُعرفت حياة أقدم عن معلوماتنا يف عليه نعتمد ما أما
ذلك ييل وفيما الحجرية، واآلالت األسلحة يف تنحرص تكاد وهي املحضة، املادية الوثائق
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العتيقة القبور من اآلالف عىل تحتوي التي التاريخ» قبل ما عرص «جبانات لنا تكشف
النيل وادي سكان كان التي الدينية املعتقدات عن شيئًا الصحراء حافة عىل املنترشة
الذي والزمن األخري. الحجري العرص إىل عهدها يرجع التي الخالية األيام يف بها يدينون
يقدَّر زمٌن أحدثها إىل التاريخ قبل ما عرص من هي التي املصادر هذه أمثال أقدم بني

ممكن. تقدير أقل عىل وذلك السنني، آالف بمئات
ليست آلهة يعبدون كانوا عهًدا املرصيني أقدم أن هنا قررنا إذا مخطئني نكون وال
مرحلة بعُد بلغت قد تكن لم العادات من طائفة لهم كانت كما خلقية، صفات لهم
البحتة، الفطرية السذاجة طور يف يعيشون يزالون ال الذين كاألقوام ذلك يف فهم األخالق؛
أن وحاولنا إلينا، وصلت التي الوثائق أقدم يف نجدها كما املرصية الديانة فحصنا وإذا
التي االنطباعات تلك هنالك، مصورة نجدها التي االنطباعات أهم تحليل من نستخلص
كانت التي اآلراء عىل الضوء بعض يلقي ذلك فإن الطبيعة، عالم عن املرصيون أخذها

الكتابة. إىل االهتداء سبق الذي العرص يف متداولة
وادي سكان يف تأثري أعظم أثرتا قد طبيعيتني عظيمتني ظاهرتني أن الواضح فمن
من كلٍّ عىل السيطرة لهما كان اثنني إلهني الظاهرتني هاتني يف القوم تصور فقد النيل،
الشمس هما الظاهرتان وهاتان عرفت؛ التي العهود أقدم منذ والعقيل الديني التطور
وإله «رع» الشمس إله فهما اإللهان وأما مائه]، من تروى التي الخرضة [أو والنيل
دور يف دخال وقد القديمة. املرصية الحياة يف العظيمني اإللهني وكانا «أوزير»، الخرضة
ديانة يف مكانة أسمى لنفسه يبغي منهما واحد كل فكان ا، جدٍّ مبكر عهد منذ تنافس
القرن ختام يف املرصية الديانة محيت عندما إال قط التنافس هذا ينقطع ولم القوم،
املنهاج عىل يقف الطويل التنافس هذا قصة أصول عىل يقف ومن املسيحي. الخامس
دور عىل يقف إنه قلنا إذا مغالني نكون ال بل القديمة، املرصية الديانة تاريخ يف الرئييس

اإلنسان. حياة تاريخ يف األدوار أهم من عظيم
الشامل وجاللها مرص يف الشمس قوة هي النيل وادي عىل هيمنت حقيقة أبرز وإن
بالبالد العهد الحديث السائح يشاهده هذه أيامنا إىل ماثًال ذلك يزال وال الكون، لكل
متنوعة أشكال يف شاهدها املرصي أن شك وال مرة. ألول الشمس إىل ينظر عندما املرصية

محلية. أشكاًال األصل يف كانت
إىل تاريخها يرجع الشمس إلله املرصي تخيلها صورة أقدم أن ا جدٍّ املحتمل ومن
مناقع يف الصيد عيشة يعيشون التاريخ قبل عرصما مرصيو فيه يزال ال كان الذي العهد
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يشبه زورق يف يجدف أو يدفع صياد شكل يف الشمس إله تخيلوا عندما وذلك الدلتا،
عن ملحات تزال وال الغاب. مستنقعات به ليعرب الغاب من حزمتني من مؤلف الرمث
فيها نجد ما كثريًا إذ األهرام»؛ «متون فقرات أقدم يف لنا محفوظة العتيق التصور هذا
الغاب زورق يف السماوية املستنقعات عرب يجدف إنسان بصورة ًرا مصوَّ الشمس إله
من النيل وادي سكان أقدم رها تصوَّ التي مة املجسَّ الشمس أي «رع»؛ هو وهذا املزدوج.
شمس إله محل حل حيث شمس) (عني «هليوبوليس» مقره جعلوا إنسان شكل يف قبُل

مرص. يف إله أعظم وأصبح «آتوم» يدعى قديم
املرتفع الطائر هذا تحليق ألن صقًرا؛ الشمس إله تقمص القبيل بالوجه «إدفو» ويف
فالحي خيال ساق ما وهذا علوها، يف الشمس رفيق يكون يكاد أنه للقوم يخيل كان
بطريانه يقوم مثله، صقًرا تكون أن بد ال الشمس أن إىل األول املبكرين النيل وادي
املنشورين الجناحني ذو الشمس قرص أصبح ذلك أجل ومن السماوات، عرب اليومي
األدب طريق عن الفكرة هذه إلينا انحدرت وقد القديمة. املرصية الديانة يف رمز أعم
الشفاء تحمل التي … العدالة» و«شمس الصباح» «جناح منها التي تشابيهه يف العرباني
أو حوروس أو [حوريس «حور» يسمى صقًرا بصفته الشمس إله وكان جناحيها. يف
الشمس آلهة بني املميزات بعض آثار توجد تزال وال األفق، حور أي أختي»]؛ «حور
اآللهة هذه بني مبكر عهد يف مزج عملية ابتدأت وقد األهرام، متون يف العتيقة املحلية
حور «رع يسمى كان الشمس إله إن حتى دتها، ووحَّ بعض إىل بعضها كلها فضمتها
العملية؛ بهذه التعجيل إىل املحلية املعابد رجال كرباء أرسع وقد آتوم»، «رع أو أختي»
فيه ولد الذي هو مكانه أن بادعائه الرشف نيل وراء يجري املعابد تلك من كلٌّ كان إذ

الشمس. إله
فكان التاريخ، قبل فيما طويلة عصوًرا الطبيعة يمثل إلًها الشمس إله بقي وقد
كان ولذلك املادية؛ الوظائف عىل مقصوًرا الغابرة العصور أقدم يف الشمس إله بذلك
الناس: عنه وقالت والخري، الحياة منبع بأنه صري بأبي الشمس معابد أقدم يف يظهر
نظرهم يف الظواهر هذه وكانت السحاب.» وحطمَت املطر وأزجيَت العاصفة أبعدَت «لقد
إحدى يف ورد إذ العامة؛ أساطري يف كذلك مة مجسَّ الحال بطبيعة وكانت له، أعداء

عدوه. بيد عينه فقد الشمس إله أن األساطري
من قوة بمظهر بعيد زمن منذ الشمس إله فيه ظهر الذي النيل وادي كان وملا
الشمس إله عمل ميدان فإن عظيمة، أمة مكانة إىل بالتدريج ينتقل أخذ قد الطبيعة قوى

القومية. والشئون البرشية الحياة ميدان بالرضورة أصبح

48



اإلنساني واملجتمع الطبيعة آلهة

من أنه غري شيئًا، عنها نعلم فال للبالد األول االتحاد عنها نتج التي الخطوات أما
اسم بعد فيما اإلغريق عليها أطلق التي وهي — «إيوان» مدينة من أمريًا أن املؤكد
ووحد التاريخ، قبل ما عهد يف األخرى املرصية اإلمارات بإخضاع قام — «هليوبوليس»
سنة قبل حدث العمل هذا أن املحتمل ومن واحد. ملك حكم تحت مرة ألول اململكة
التي الفرتة خالل يف واحد صدى امللك هذا اسم عن يصلنا لم أنه ومع ٤٠٠٠ق.م.
حياة يف خالًدا أثًرا ترك قد عمله فإن سنة، ٦٠٠٠ بنحو وتقدَّر العهد، ذلك منذ انقضت
ماليني عدة حياة له خضعت عظيم قومي نظام أول وأدار أسس ألنه ومدنيتها؛ مرص

األنفس. من
بضعة البالد يف ثابتًا ظل األول االتحاد هذا أن هنا ذاكرتنا إىل نعيد أن يفوتنا وال
آخر فتٌح ٣٤٠٠ق.م حوايل أعقبها انحالل فرتة ثانية البالد عمت انهياره وبعد قرون،
«باالتحاد نسميه ما جميًعا منها وتألف بعض، إىل بعضها فانضم السياسة، لإلقطاعات
املدينة لهذه وشهرة نفوذًا األول االتحاد عهد يف «هليوبوليس» زعامة أعطت وقد الثاني».
املكانة فيه كانت عميًقا تأثريًا املرصية املدنية عىل أثرت فقد بعد؛ فيما قط تفقدهما لم
األوضاع انتقال يف السبب يرجع األول االتحاد عهد تأثري وإىل الشمس، إلله السامية
إله أنظمة إىل املرصية الحكومة عليها تسري كانت التي الدنيوية الحكومية واملميزات
الناس وخاطبه اآللهة، كل ملك فأصبح القومي، اإلله بصفته «هليوبوليس» يف الشمس
أصبح وكذلك ما.» إله عليك يرشف وال اآللهة كل عىل ترشف الذي أنت «إنك بقولهم:
الشمس إله انتقل بذلك الناس. كل مصري يف املترصف األعىل الحاكم نفسه الوقت يف هو
ما، يوًما مرص حكم قد كان قديًما ملًكا فيه فأصبح الناس، عالم إىل الطبيعة عالم من
فتحول التحول، لهذا تبًعا الخارجية مظاهره تغريت وقد بعده، من الفراعنة حكمها كما
سفينة إىل التاريخ قبل فيما الشمس إله فيه يسبح كان الذي املزدوج الغاب زورق
يف بأبهته يعرب الشمس إله أن االعتقاد وكان األرضية، فرعون سفينة مثل فاخرة ملكية
وكانت النيل، يعرب فرعون كان كما السماوي املحيط الساطعة الشمسية السفينة هذه
حكم عن تتحدث عدة أساطري ظهرت وقد للمساء. وأخرى للصباح واحدة سفينتان: له
التي األسطورة فمنها صغرية، قطع إال منها يبَق لم أنه غري األرض، عىل الشمس إله
حتى نحوه، الجميل نكران من رعاياه بصفتهم البرش بنو نحوه أظهره ما علينا تقص

السماء. يف ويعتزل األرض يرتك أن قبل يفنيهم وكان معاقبتهم، إىل اضطر إنه
الساذجة، األساطري هذه حوادث إىل ورسور بغبطة يشريون ظلوا املرصيني أن ومع
ظهروا عندما فإنهم عهده، آخر حتى الخرافات تلك إىل بالتلميحات الديني أدبهم وامتأل
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هذه مثل فوق رفعته بوظائف يقوم الشمس إله أن أدركوا قد كانوا موحدة أمة شكل يف
املرصية. األمة عىل العظيم والحاكم املترصف وجعلته الصبيانية، التخيالت

بذلك نقل قد نوعه من التاريخ يف عرف ما أول يعد الذي األسايس االنتقال وهذا
البرشية. الشئون مملكة إىل وحدها املادة دنيا يف منحًرصا كان الذي الشمس إله نشاط
األول؛ لالتحاد العهد ذلك يف نشأت أنها يحتمل األهرام متون يف للشمس أنشودة ولدينا
بإله اإلشادة موضع أن نوعه، من إلينا وصل ما أقدم تعد التي األنشودة هذه يف ونجد
التي الصالحة املعاونة األنشودة لنا تبسط إذ مرص»؛ «شئون عىل سيادته هو الشمس
متعاقبة أسطر يف أمامنا تنرش إنها بل عليها، واإلرشاف ألرضمرص اإلله بتقديمها يقوم

أعدائها. من مرص لحماية العظيم اإلله هذا به يقوم ملا املدح عقود
عنه: تقول األهرام متون فإن له، وحاميًا لفرعون حليًفا الشمس إله كان وكذلك

آسيا، معاقل له ويهدم السفىل، مرص له ويمكِّن العليا، مرص له يمكِّن إنه
بأصابعه. سوَّاهم الذين [املرصيني] الناس2 كل له ويُخضع

القوم) عرف (يف اإلله هذا أخذ البرشية الشئون عالم يف الشمس إله بدخول فإنه وهكذا
املجتمع بتأثريات دنيوية، جماعة يف عضو كأي أو برشية، لحكومة تابع فرد كأي يشعر
األمر نهاية يف وتسويته اإلله تهيئة عىل يعمل عامًال صارت التي التأثريات تلك اإلنساني؛

التاريخ. عرفه عادل خلقي إله أول منه ليجعل

فقط. مرص أهل عىل إال تطلق ال هنا الناس كلمة 2
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األخالقية املبادئ الشمسوفجر إله

يشء الوجود يف يزال ال كان وإذا األول، االتحاد عهد من واحد ملكي أثر عىل لآلن يعثر لم
يف باملاء املشبع النيل غرين تحت بعيد عمق عىل مدفونة تكون أن بد فال اآلثار هذه من
بلدة ودمن بقايا عىل السنني من آالف مدة يرتاكم ظل الذي الغرين ذلك السفىل؛ مرص
األزمان فإن ذلك ومع التاريخ. قبل ما عرص يف وجدت التي شمس) (عني «هليوبوليس»
أن سبق كما القديمة العهود تلك عن ذكريات لنا حفظت قد العصور تلك تلت التي
سبقعت التي ا جدٍّ السحيقة األزمان تلك عن ذكريات لنا حفظت إنها بل ذلك، إىل أرشنا
املتن من صورة إلينا وصل قد أنه والواقع واحد. ملك حكم تحت مرص توحيد عهد
حجر عىل منقوشة الصورة وهذه الثاني، االتحاد عهد بداية يف دوِّنت لوثيقة الحقيقي
القرويني بعض استعمله قد كان الحجر وذلك الربيطاني، باملتحف اآلن محفوظ أسود
األعىل الطاحون حجر إدارة يف استمروا وقد غاللهم، لطحن طاحون لحجر قاعدة أخريًا

النقوش. من بذلك يمحونه كانوا مما شيئًا يفقهوا أن دون أعوام مدة عليه
ال أهمية له املشوهة، الفقرات من الهام الحجر ذلك عىل مقروءًا بقي ما أن عىل
نقوشه أعاله، يف سطر من الحجر ذلك أصل عن شيئًا الحال يف نفهم أننا عىل بثمن. تقدر
حكم الذي اإلثيوبي الفرعون ذلك «شبكا» اسم فيه فنجد الوضوح، يف غاية الهريوغليفية
جاللته «إن تقول: نقوش الفرعون ذلك اسم وييل امليالد، قبل الثامن القرن خالل مرص
وقد جداره» جنوبي «بتاح والده بيت يف جديد من الكتابات هذه نقل نفسه] [يعني
من قراءته يمكن ال أصبح حتى الدود أكله قد األجداد خلَّفه عمل بمثابة جاللته وجدها
كان مما جماًال أكثر أصبح حتى جديد من بكتابته جاللته قام ذاك وإذ للنهاية، البداية
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قبل الثامن القرن يف عاش الذي اإلثيوبي مرص ملك أن نرى ذلك ومن قبل.» من عليه
مدونة كانت أنها بد وال «األجداد»، خلَّفها التي القديمة الكتابة عىل باملحافظة اهتم امليالد

يأكلها. أن الدود استطاع ملا وإال الربدي، ورق عىل
عىل محفوظة لتبقى الحجر عىل الجديدة نسخته حظنا لحسن «شبكا» نقل وقد
أقدم عىل لقيض أخرى سنني بضع عليه يُطحن الحجر هذا بقي لو ذلك ومع الدوام،

القديم. العالم من إلينا وصل فلسفي بحث أول وعىل العالم، يف مرسحية
جالًسا الخانقة الصيف أيام فيها أقيض كنُت التي الفرتة عىل جيل اآلن انقىض وقد
من الضوء بعض أعكس أن أحاول الربيطاني املتحف يف نافذة تحت منخفض كريس عىل
النافذة تلك عتبة تحت موضوًعا كان الذي الحجر عىل يد بمرآة فوقي كانت التي النافذة
كشافات ظهور قبل ذلك كان وقد عليه، النافذة تلك نور لسقوط مجاًال يرتك لم بشكل
لتآكلها، وبصعوبة ببطء يسري النقوش هذه مثل نقل كان ولذلك القوية؛ الكهربية اليد
حجر عىل نقشت أنها سيما وال كلية، لقراءتها االهتداء يمكن ال أحيانًا كانت إنها حتى
يف ويجوز عمودية، أسطر أو أعمدة يف موزعة الحجر ذلك نقوش وكانت حالك. أسود
اليمني من النقوش تلك مثل قراءة عند األعمدة ترتيب يكون أن القديمة املرصية الكتابة
الهريوغليفية الحروف وجوه اتجاه حسب وذلك اليمني؛ إىل الشمال من أو الشمال إىل
عىل دالة اليمني تواجه النقش ذلك يف اإلشارات كل وكانت النقش. بداية عادة تواجه التي
اليد عىل األول العمود من املتن بنقل بدأُت ذلك وعىل اليمني. جهة من كانت بدايته أن
مع الحظت ولكن الشمال، نحو متجًها عمود إىل عمود من النقل يف أتدرج وكنت اليمنى،
العمود يف مستمرٍّا كان الجمل إحدى معنى أن األعمدة، من عمود أسفل عند بغتة ذلك

متوقًعا. كان كما اليسار من التايل العمود يف ال اليمني من التايل
ُكتبت التي املعروفة القليلة النقوش من كان النقش هذا أن فجأة يل ظهر ذلك ومن
العلماء كان ذلك وعىل العادي]. االتجاه تتجه لم اإلشارات إن [أي معكوسة بإشارات
بعًضا بعضها يتبع متقطعة فقرات سلسلة منه نتجت مقلوب بوضع اآلن إىل يقرءونها
الصحيح برتتيبها األعمدة هذه قرأُت فلما البداية. إىل النهاية من بينها ارتباط أي بدون
أجزائها وبعض نتف، من مؤلفة قصة أنها غري القصص، أروع من قصة تقصعيلَّ بدأْت
إىل ذلك يف السبب ويرجع فهمها. ا جدٍّ العسري من كان إنه حتى مطلًقا، قراءته تمكن لم
عن فضًال املكتوبة، الطاحون حجر قاعدة وسط عىل يلف كان العلوي الطاحون حجر أن
األشعة تشبه قنوات منها تتفرع القاعدة هذه وسط يف حفرة حفر قد كان الطحان أن
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القديم النقش ثلث تماًما الغشوم الطحان ذلك محا وقد العجلة، قطب من تخرج التي
الطرف عند آخر وثلثًا البداية عند اليسار عىل منه ضئيًال ثلثًا تارًكا الوسط جهة من
عىل التي األعمدة بني املعنى يف اتصال أي ندرك أن املستحيل من أصبح ولذلك األيمن؛

اليمني. عىل التي واألعمدة اليسار
يف العلماء قىض لرتجمته مبدئية محاولة مع النقش متن نرشت أن يوم ومن
بل ومحتوياته، املتن لنوع صحيح فهم إىل الوصول أمكن حتى بأكمله جيًال البحث
«إرمان» النقش: هذا درسوا الذين العلماء هؤالء بني من بالذكر ونخص تاريخه. لتحديد
«تأليف امليالد قبل الثامن القرن يف املتن هذا اإلثيوبي «شبكا» سمى وقد «زيته». ثم
فكرة لديهم يكن لم املتفقهني امللك هذا كتَّاب أن لنا يوحي مبهم تعبري وهو األجداد»،
ولكن سنة. ٢٥٠٠ عن يزيد ذاك إذ عمرها كان ينسخونها كانوا التي الكتابة أن عن
ألن أصلها؛ قدم شدة عن شك ألي مجاًال تدع لم ومحتوياتها القديمة الكتابة هذه لغة
لنا يكشف املتن أن كما ا، جدٍّ قديمة أنها عىل تدل اصطالحات عىل تحتوي الوثيقة لغة
[أي الثاني االتحاد بداية من إال يمكن ال وقوعه أن عىل بداهة يدل تاريخي موقف عن
ذلك يكون ذلك وعىل ٣٤٠٠ق.م]. سنة حوايل مينا يد عىل األوىل األرسة تأسيس عهد يف
قد يكون وبذلك امليالد، قبل الرابع األلف منتصف يف املرصية الحضارة إنتاج من املتن

اآلن. إىل مدونة مثلها إلينا يصل لم البرش بني أقدم أفكار من صورة لنا أعطى
من جزءًا — أسلفت كما — الحجر وسط يف التي املؤملة الفجوة لنا تركت وقد
البداية يف الذي املتن ويقسم الخاتمة، هو اليمني عىل وجزءًا البداية، هو اليسار عىل املتن
يخاطب عبارات شكل يف معظمها صغرية فصول صورة عىل تجعله متكررة فواصل
العبارات تلك من عبارة كل بداية عند غالبًا ونجد بعًضا، بعضهم املختلفون اآللهة بها
كالٍّ يجعل وضع يف مرتبتان والعالمتان إلهني، اسمي عىل تدالن هريوغليفيتني عالمتني
املتن؛ محتويات يطابق وهذا اآلخر، أحدهما يحادث اإللهني كال كأن األخرى تواجه منهما

فعًال. يتحادثان كانا أنهما تثبت فإنها
هذا مثل عىل منظمة محادثات مجموعة عىل بعد فيما «زيته» األستاذ عثر وقد
مصحوبة املحادثات وتلك ٢٠٠٠ق.م، سنة إىل تاريخها يرجع بردية عىل ومدونة النمط
الربدية إن أي مرسحية؛1 تعليمات تكون أن بد ال أنها عىل منها يستدل وصور بمالحظات

.K. Sethe, Dramatische Texte Zur altaegyptische Mysterienspielen (Leipzig, 1928) راجع: 1
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تماًما مطابق أعمدتها ترتيب أن ونجد قديمة، مرسحية هي «زيته» األستاذ درسها التي
«إرمان»2 األستاذ جعل وهذا — بصدده نحن الذي — الربيطاني املتحف حجر ملتن
هذه خاتمة محيت وقد أيًضا. قديمة مرسحية هو الحجر هذا عىل املدوَّن أن يظن
يف حفر الذي الثقب جراء من نوعها، من ُعرف ما أقدم شك بال تعد التي املرسحية
نجد الحجر من األيمن الطرف تجاه الفجوة وراء وفيما املذكور. الطاحون حجر وسط
أن الرضوري من أنه «زيته» ويرى باملرسحية، نربطه أن الصعب من يبدو فلسفيٍّا بحثًا
الرواية من كبريًا جزءًا يلقي كان مرتًال كاهنًا أو املشهورين الدين رجال أحد أن نفهم
حادثة قص عند إلقائها خالل املقصودون اآللهة يظهر مطولة خطبة شكل يف التمثيلية
نجد أجله من الذي السبب هو وذلك محاورة، شكل يف أقوالهم فيلقون األسطورة يف
منترشة التمثيل يف ساهموا الذين املختلفون اآللهة بإلقائها يقوم كان التي املحاورات
والوثيقة شكلها. يف تمثيلية أيًضا املحاورات هذه أمثال جعل بشكل املرسحية، أجزاء بني
املسيحية املرسحيات يف مثلت التي املقدسة القصص النظر تلفت بحالة الشبه كل تشبه

لها. سلف أقدم تعد التي املنفية واملرسحية الوسطى، القرون يف الرمزية
بدور يقوم منف إله «بتاح» أن الفلسفي والبحث املرسحي الجزء من كلٍّ يف ونجد
قبل من إليها أرشنا التي العادة لنا يفرس وذلك األسمى، مرص إله يعترب الذي الشمس إله
املحيل اإلله بها يسعى كان والتي اإلنساني]، واملجتمع الطبيعة [آلهة الثاني الفصل يف
يف لعبه الذي الدور ويلعب مركزه يتقلد بأن وبهائه، الشمس إله عظمة عىل للحصول
م تزعُّ عىل بوضوح تدل املرسحية تلك يف «بتاح» سيادة وإن ومنشئه. الخرايف مرص تاريخ
«مينا» انتصارات إىل الحالة هذه يف ترجع الزعامة وتلك سياسيٍّا، تزعًما «منف» مدينة
الذي هو — العليا بمرص تنيس يف مولده كان وإن — امللك وذلك األوىل. األرسة مؤسس
يف املرسحية تلك أصل ظهور من وبالرغم مللكه. ومقرٍّا له عاصمة لتكون «منف» أسس
نجد فإننا «هليوبوليس»؛ بلدة شك بال كان العجيبة ملحتوياتها األصيل املنبع فإن منف
يف بها وصلوا والتي شمس»، «عني كهنة بها اشتهر التي الالهوتية الفلسفة تلك فيها

«بتاح». إلههم تمجيد يف «منف» كهنة عنها أخذ التي املرحلة إىل األول االتحاد عهد

A. Erman, Ein Denkmal Menphitescher Theologie in Sitz Der Konigtish Preussis- راجع: 2

.then AK. Der Wissenschaft, vol. XLIII (1911)
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متحوًال «رع» الشمس إله وهو القديم الطبيعة إله إذن لنا تربز املرسحية فهذه
الناحية من إليها ينظر أصبحت التي الشئون تلك البرش؛ شئون يف يحكم قاٍض إىل تماًما
تفصل لقواعد طبًقا فيه البرش حياة توجيه واجبه من يرى عامًلا يحكم فهو الخلقية،
ظهرت قد كانت األفكار هذه أمثال أن نجد أن ا جدٍّ املدهش من وإنه والباطل. الحق بني

امليالد. قبل الرابع األلف منتصف يف فعًال
األشياء، جميع أصل لتفسري محاولة بأنها املرسحية هذه محتويات تلخيص ويمكن
إله «بتاح» إىل ترجع جميًعا األصول هذه وأن الخلقي، العالم نظام ذلك يف ويدخل
كان التي املخلوقات أو العالم خلق عىل ساعدت التي األخرى العوامل كل أما «منف»،
املسيطر املحيل «منف» إله لبتاح مظاهر أو صور مجرد إال تكن فلم ذلك يف نصيب لها

الحرف. كل إله يعترب والذي والصناعات، الحرف أصحاب عىل
بني الوسط يف الواقعة «منف» واتخاذه مرص «مينا» فتح أن عىل املرسحية وتدلك
بتاح إظهار نحو خطوة إال يكن لم مللكه ومقرٍّا له عاصمة البحري، والوجه القبيل الوجه
الدور هذا ثوب بتاح إلباس عىل ساعد وقد العالم. خلق الذي األعظم الصانع بمظهر
يتمتع كان التي الفريدة والسيادة السلطة عىل استيالئه من إليه نسب ما جدية مساعدة
يف املمتاز الزاهر مقره من مرص آلهة طويلة قرون مدة يتزعم ظل الذي «رع» اإلله بها
يف «بتاح» احتلها التي السامية املكانة املنفية املرسحية هذه لنا وتُربز هليوبوليس. مدينة
هو العظيم («بتاح» أن أوًال فيها فنجد اآلن، فحصها علينا يجب التي الختامية الفقرات
نعلم عندما لنا وضوًحا أكثر يصري للمألوف الخارق التعبري وهذا ولسانهم). اآللهة قلب
تُربز التي لألداة أي للنطق؛ رمز فهو «اللسان» أما «الفهم»، أو «العقل» معناه القلب أن
امللموس. الحقيقة عالم حيز إىل فيه ما تُخرج إنها أي أوامره؛ عن وتعرب العقل أفكار
القصة ترشع عندما القديمة القصة هذه معنى تعقب من يمكننا مركز يف اآلن ونصبح

األشياء: أصل عن التحدث يف

األرضونظام نظام من لكل املساعدة والقوة األصل بصفتهما عنه والتعبري الفكر (١)
السماء:

أن اإلنسان وعلما الجسم، يف عضو كل عىل تغلبا واللسان القلب أن حدث
سواء فم، كل يف اللسان هيئة وعىل القلب، هيئة عىل صدر كل يف كان «بتاح»
وسائر الزواحف وجميع املاشية وجميع الناس وجميع اآللهة جميع ذلك يف

يريد. ما بكل ويأمر يشاء، فيما «بتاح» يفكر نفسه الوقت ويف األحياء،
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«بتاح»، فم يف تزال ال «منف» آلهة مجموعة أن كيف الوثيقة علينا تقص أن وبعد
قبل من يُعرفون كانوا الذين اآللهة هؤالء أن فعلمنا األشياء»،3 كل بأسماء نطق «الذي
إىل جميًعا لتصل األنف وتنفس اآلذان وسمع األعني برص أوجدوا قد لبتاح صور بأنهم
القلب. فكر يعلن الذي هو اللسان وأن قرار، كل يصدر الذي هو القلب وأن القلب،
عىل آلهة] تسعة [مجموعة اإللهي وتاسوعه «آتوم» أي اآللهة؛ كل فطرت ذلك وبمثل
اللسان، به وأمر القلب فكَّره ما طريق عن الوجود إىل خرجت مقدسة كلمة كل أن حني
(وهي وزِّعت [الحكومية] واملناصب أُنشئت، فإنها الرسمية] [الوظائف املراكز وكذلك
للنظرية طبًقا [أي املتقدم النطق هذا بواسطة الطعام) وجميع الغذاء جميع قدمت التي

الذكر]. السالفة
الدنيوي: النظام (٢)

فإن مكروه هو ما يفعل والذي محبوب هو ما يفعل الذي جهة] من [أما
حرفة؛ وكل عمل كل يسري وبذلك باملجرم. يحيق واملوت للمسالم، تُعطى الحياة
الذي األمر هذا حسب تكون عضو كل وحركة الساَقنْي وسري الذِّراَعنْي فنشاط

قيمة. يشء لكل يجعل الذي وهو اللسان، من يخرج والذي القلب، يديره

السماوي: النظام (٣)

هليوبوليس) يف القديم الشمس (إله «آتوم» خلق أنه «بتاح» عن قيل أنه وحدث
كل خرج ومنه اآللهة، مصور لبتاح] قديم [اسم «تاتن» وهو اآللهة، وأوجد
الوجود، يف طيب يشء أي أم لآللهة مئونة أم غذاءً أم طعاًما أكان سواء يشء
اآللهة، كل قوة من أعظم هي «بتاح» قوة أن املفهوم الظاهر من أصبح وبذلك
صور الذي وهو مقدسة. كلمة وكل يشء كل خلق أن بعد بتاح اطمأن وبذلك
وثبت املقدسة أماكنهم يف اآللهة فأقام املقاطعات، وأسس املدن وأقام اآللهة
قلوبهم، تحب كما ألجسامهم تماثيل ونحت محاريبهم وأعد املقدس دخلهم
كل ومن الخشب، من نوع كل من املصنوعة أجسامها يف اآللهة حلت وبذلك
عىل (أي عليه ينمو ما كل ومن الطني، من نوع كل ومن املعادن، من صنف

التماثيل. هذه منها صنعت التي األشياء من األرض) إله بصفته بتاح

كريم). (قرآن ُكلََّها﴾ اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿َوَعلََّم 3
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بصفته ووظائفها اآللهة والصلح) للسالم (املحب «بتاح» قبضة يف أصبحت وبذلك
التي «منف» العظيم» العرش «هي املقدسة الغالل مخازن وكانت (مرص). األرضني رب
تستمد ومنها الحياة، كل سيدة وهي بتاح، بيت يف الذين اآللهة قلب عىل الرسور تدخل

حياتها. (مرص) األرضان

من الذي السبب لنا لتفرس «أوزير» أسطورة إىل القصة بنا تنتقل النقطة هذه وعند
موضوع فحص إلرجاء هنا سنضطر أننا غري مرص، لغالل مخزنًا «منف» أصبحت أجله
بتاح أن رأينا التي الشمس إله فحصوظائف نتم أن إىل املنفية املرسحية هذه يف «أوزير»
سبق الذي — «بتاح» موضوع بحث محتويات يف النظر أنعمنا وإذا لنفسه. انتحلها قد
نجد ذلك وعىل عدة. مرات بنفسها تكررت قد األفكار من الكثري أن لنا اتضح — ذكره
بعناوين وأميزها بعض، عن بعضها أفصل أن سلف فيما حاولُت التي الثالثة األقسام أن
فلم واضح، ببعضبشكل بعضها متداخًال بل بعضها، عن مستقلة ما بحال ليست فرعية
مناسبة أية يف الطعام إنتاج ذكر إقحام عن يعدل أن العتيق الكهانة فكر مقدور يف يكن
بالنظام خاص األصل يف الطعام إنتاج موضوع أن من بالرغم السماوي، النظام تمس
النظام لهذا املدهش األساس ويرجع اآللهة. قوة إىل يرتكن إجراء ألنه وذلك الدنيوي؛
ألن الفكر؛ أو العقل إىل يشء كل منبع يُرِجع الذي الرئييس الغرض إىل املبكر األريض
(الكالم). اللسان به وأمر (العقل) القلب فكَّره بما الوجود حيز إىل ظهرت األشياء جميع
معتاًدا كان ألنه ال وذلك «الفهم»؛ أو «العقل» عىل لتدل «قلب» كلمة املرصي استعمل وقد
بها أصبح التي األداة أما الفهم. مركز هو القلب أن يعتقد كان بل املعنويات، استعمال
وبذلك الحقيقة، ثوب وتلبسها الفكرة فتعلن تُلفظ التي الكلمة فهي منشئة قوة العقل
القلب هو نفسه اإلله صار بل امللموس، الكون عالم يف الوجود حيز إىل الفكرة تظهر
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التاريخي األساس نتعرف أن يمكننا ذلك بعد فهل يتكلم.4 الذي واللسان يفكر الذي
كانت البدء «يف [اإلنجيل]؟ الجديد العهد كتاب أيام يف «الكلمة» لعقيدة القدم يف السحيق
إنسانية لتجارب صدى هنا نجد وهل هللا.» كانت والكلمة هللا مع الكلمة وكانت «الكلمة»،

النيل؟ شاطئ عىل عتيقة
البرش تاريخ يف كهذا مبكر عرص يف ظهرت التي الهائلة الفكرة هذه أن البدهي من
ناضج تقدم عىل برهان ذاتها حد يف هي — التاريخ قبل ما عرص يف أحسن بتعبري أو —
وجود وبدون فجأة ننتقل إذ البعيد؛ التاريخ هذا مثل يف اإلنساني للعقل مدهشة بدرجة
فيها ينتج نامية ناضجة حضارة عهد إىل الطبيعة آلهة عالم من تدريجية انتقال مراحل
بهم يحيط الذي العالم أن رأوا وقد ناضًجا. معنويٍّا تفكريًا والحكومة الديانة منظمو
بكل محيط عظيم بعقل اآلن ومحمي مخلوق أنه ذلك من فاستخلصوا بعقل، يعمل
يعتقدون كانوا ولذلك يشء؛ كل يف اإلله بحلول القائلة بالعقيدة صبغ قد وأنه يشء،
وقد الحية. الكائنات جميع يف فم كل ويف صدر كل يف عمله يعمل يزال ال اإلله هذا أن
ذلك بعد عاش الذي املرصي أن نجد ولذلك طويلة، مدة موجودة الفكرة هذه استمرت
غريه مخاطبًا يشري أو الناس»، كل يف الذي اإلله «وحي يف يعتقد كان سنة بألفي العهد

فيك». الذي «اإلله إىل
عىل عظيم أثر لهما كان املنظمة والحكومة املنسقة الجماعة أن ا جدٍّ الظاهر ومن
الرسمية واملراتب السامي املركز بأن االعتقاد كان إذ القدامى؛ املفكرين هؤالء عقول
ساٍم، عقل وضع من هي اإلنساني املجتمع بمقتضاها يسري التي الحكومية والوظائف
الحياة يف العملية الشئون كانت ولذلك السامي، العقل هذا بكلمة الوجود إىل برزت وإنها
اللسان». من ويخرج القلب يفكره الذي «األمر حسب تسري الصناعية والحرف العامة

أن يدرك اإلنسان أخذ البرشي التقدم من السحيقة املرحلة هذه يف أنه والواقع
تُمنح فالحياة ذلك، بحسب يعامل إنسان كل وأن مذموم، وبعضه ممدوح السلوك بعض

العربي: الشاعر قاله ما يشابه وهو 4

وال��دم ال��ل��ح��م ص��ورة إال ي��ب��َق ف��ل��م ف��ؤاده ون��ص��ف ن��ص��ف ال��ف��ت��ى ل��س��ان
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أنه عىل الجريمة). يحمل (الذي باملجرم املوت ويحيق السالم) يحمل (الذي للمسالم
الكلمتني املقام هذا يف يستعملوا لم القدامى املفكرين هؤالء أن ا جدٍّ النظر يلفت مما
هو و«املجرم» محبوب، هو ما يفعل الذي هو نظرهم يف فاملسالم و«خبيث»؛ «طيب»
هو ما يحددان اجتماعيان حكمان هما العبارتان وهاتان مكروه. هو ما يفعل الذي
محبوب» هو («ما التعبريين هذين ويف (مكروه)، مذموم هو وما (محبوب) ممدوح
الخلق بني التمييز عىل اإلنسان مقدرة عىل ُعرف برهان أقدم نجد مذموم») هو و«ما
طويل تاريخ ولهما البرش، تاريخ يف مرة ألول هنا ذكرا ألنهما السيئ؛ والخلق الحسن
كلمتا محلهما يحل ولم عديدة، قرونًا مستمرٍّا استعمالهما وظل الزمن، ذلك ييل فيما
الجمل أصل بشأن الغموض بعض وهناك طويل. بزمن ذلك بعد إال و«الباطل» «الحق»
معلًقا، جديد من إنشاءها جعل مما الخلقي بالنظام الخاصة القصرية للفقرة االفتتاحية

هكذا: نفسه الحجر عىل الكلمات رتبت فقد

عما نتساءل واآلن فصل، بأداه املتن من يتلوه عما مفصول الرتكيب هذا أن ويظهر
ال؟ أم املطلوب املعنى كل أدت قد الجديد) اإلنشاء (أو السالفة الرتجمة تلك كانت إذا
هذه كانت وملا «يصنع»، أيًضا تعني «يفعل» بلفظ ترجمت التي الكلمة أن أوًال فنجد
يصنع؛ الذي أيًضا تعني أن يمكن فإنه يفعل» «الذي الفاعل اسم صيغة يف هنا الكلمة
كذلك األمر كان وإذا يكره. وما يحب ما صانع أنه اإلله إىل تنسب وبذلك الصانع، أي

والخبيث». الطيب من كلٍّ «خالق اإلله بتسمية نص هنا لدينا فيكون
املتقابلني التعبريين وترجم مقبول، غري التفسري هذا أن رأى «إرمان» األستاذ أن غري

و«النِّقم». «بالنِّعم»
التعبريين مع سائغة غري الرتجمة هذه أن «زيته» األستاذ الحظ أخرى جهة ومن
لهذين أن ذلك إىل يضاف خلقيان، تعبريان بجالء وهما ومجرم»، «مسالم املتضادين
يقبل ال خلقي بمعنى مستعَمَلنْي فيه يظهران — ذكرنا كما — الحًقا تاريًخا التعبريين

الجدل.
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فقرر الربط، بعض باآلخر أحدهما التعبريين هذين يربط أن «زيته» األستاذ وأراد
الكلمات أن يقرتح ولذلك بالنسخ، قيامه عند القديم الكاتب من األلفاظ بعض سقطت أنه
فيكون املوتى، كتاب يف ذلك مثل عن وردت بفقرة باالستعانة إعادتها يمكن املحذوفة

هكذا: الرتتيب

املأخوذين و«باطل» «حق» التعبريين إدخال هو التصحيح هذا عىل املهم واالعرتاض
هذين من مرسحيتنا خلو أن عىل املوتى»، «ككتاب بكثري ذلك عن متأخر «مصدر» عن
عدا وفيما متأخًرا، جاء وجودهما أن وهي ا؛ جدٍّ هامة بحقيقة يشعر األخريين التعبريين
يف أنه كما الجرأة، منتهى عىل يدل أنه رغم مغريًا «زيته» األستاذ تصحيح نجد ذلك

املصحح. الرتكيب ذلك يف املذكورين للتعبريين تامة بموازنة يمدنا الوقت نفس
بعد الشمس إله عن بوضوح إدراكها يمكننا التي — املميزات أو الصفات بني ومن
صورة يف منهما كلٌّ ويمثَّل و«الفهم»، «األمر» تسميان اثنتان ميزتان — ٣٠٠٠ق.م سنة
الفرعون يحيون البالط رجال كان ولذلك إله، شكل يف «الحكمة» العربانيون مثَّل كما إله

قلبك.» يف والفهم فمك، يف «األمر هكذا: الشمس إله خليفة بصفته
«بتاح» اإلله انتحل عندما إنه فقال: جذابًا رأيًا ذلك يف «جاردنر» العالم رأى وقد
يف وجدوهما اللذين التعبريين بتعديل املنفية املرسحية مؤلفو قام لنفسه الصفة هذه
بدل «لسان» وكلمة الشمسية، «فهم» كلمة بدل «قلب» كلمة فوضعوا الشميس الالهوت

هكذا: األلفاظ من متوازيان زوجان لدينا يكون وبذلك الشمسية، «أمر» كلمة

األمر. – الفهم الشمس: إلله األصليتان الصفتان (١)
«اللسان». – «القلب» بتاح: لإلله محليهما حلتا اللتان الصفتان (٢)

العهد هذا يف ينبثق فجرها أخذ قد عليا شخصية وجود فكرة أن يتضح ذلك ومن
التاريخ. يف مرة ألول البرشي العقل عىل

الشاملة الخطرية الفكرة تلك تصور يف يكافحون األوائل املفكرون هؤالء وكان
وقد الشخصية، هذه مثل تميز التي األصلية الخصائص ويحللوا يتعرفوا أن محاولني
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أو امللكية، من نبتت أنها الواضح ومن اإلنسانية، الحياة يف عميق أثر الفكرة لهذه كان
فيه مجسمة الفكرة كانت حيث للبالد، وإدارته الفعيل امللك حكم نفس من أصح: بعبارة
لشخصية فاخرة صورة البرش تاريخ يف مرة ألول فرعون يف الناس فرأى بحذافريها؛
فعلها رد تأثري ظهر وقد قوة، إىل تتحول الفكرة أخذت وبذلك مجسم، وسلطان بارزة

اإلنساني. املجتمع يف وأخريًا الفكر، رجال منها يتألف التي الصغرية النواة يف أوًال
َمريض، غري أو َمرضيٍّا بصفته للسلوك تقدير أقدم عن املنفية املرسحية لنا وتكشف
ظهورهما وكان اجتماعيتني، صفتني — أسلفنا كما — كانتا املتقابلتان الصفتان وهاتان
ومنشئه التطور هذا كنه إدراك عن يعوقنا الذي أن غري االجتماعي. للتطور نتيجة
ال براهني عدة الرقي من املتأخرة األدوار يف وسنجد معارصة». «ملصادر التام افتقارنا
يدركوا أن إىل القدامى بالناس حدت التي العوامل تلك أصل عن لنا تكشف باقية تزال
بادئ يف كانت األخالق من مرحلة وهذه «مذموم»، وبعضه «محبوب» السلوك بعض أن
بعيدة خطوات خطا قد املبكرة املرحلة تلك يف حتى التقدم وكان العادات، من عادة األمر
من لدينا املعروفني املفكرين أقدم أذهان يف تفكري موضوع صار السلوك أن لدرجة
تلك يف نجد أخرى: وبعبارة األول. االتحاد عرص إىل ترجع التي السحيقة القرون عهد
فالرجل والتأمل، التفكري طريق عن جاءت مبادئ أقدم عن وجيزة إشارة املنفية املرسحية
بال أخالقي تعبري وهو السالم»، «حامل الحريف وبالنص للسالم»، «محبٍّا يسمى الفاضل
أو الجريمة» «حامل منه النقيض وعىل حوله. بمن بعالقاته الفاضل الرجل يُعرف شك
ذلك يف ُوجد قد أنه بد ال كان أنه والواقع حوله. من حق يف يخطئ الذي فهو «املجرم»؛
بامليسء، املوت إحاقة ويقرر السلوك، من النوعني بهذين يعرتف مسنون قانون الوقت

امليسء. لغري الحياة ومنح
يقع وخلقي اجتماعي رقي ظهور عىل دليل األبحاث من سبق ما كل أن يف شك وال

اآلن. إىل لدينا عرف تاريخي أفق ألقدم بكثري سابق أفق يف
مرة ألول ظهر عندما الرقي ذلك إليه وصل مدى آخر بالضبط نحدد أن املهم ومن
مصدر كان فرعون أن تماًما لنا توضح بعد فيما أتت التي األحوال فإن التاريخ، فجر يف
الحياة بهذه خاص ظاهري أمر مجرد كان السلوك تأثري وأن الحياة، ومنبع القانون
يف فيها فيقلع فاخرة آخرة إىل يتطلع أن مقدوره يف كان وحده فرعون وأن األرضية،
سلوكه فإن آخر إنسان بأي يختص فيما أما والده. الشمس إله مع السماوي املحيط
تأثري أي لها وليس محضة، أرضية عواقت سوى له ليست مذموًما أم مقبوًال أكان سواء
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يقوم فكان فرعون، يقررهما أمرين والباطل الحق كان ولذلك اآلخرة؛ يف حياة أية عىل
ال كان ولذلك الكهنوت، طائفة من الفكر رجاُل املنفية املرسحية من يُرى كما بفحصهما
قوة وتصري اجتماعية، إنسانية بصبغة األفكار هذه تصبغ أن إىل طويًال االنتظار من بد

قرون. بعدة ذلك بعد واألخالق الضمري» «عرص لفاتحة مهدت عظيمة اجتماعية
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املوت ومكافحة الشمسية العقيدة

قبل البرشي التقدم من عهوًدا نالحظ املرصية اآللهة أقدم لظهور تعقبنا أثناء كنا لقد
يف تدريًجا أثرها تركت قد الطبيعة دنيا أن فرأينا النيل، وادي يف التاريخي العرص
طبيعيني مظهرين النباتية والخرضة الشمس نور فكان النيل، وادي سكان أقدم عقول
ر صوَّ املرصي ذلك أن ورأينا وحياته. مرصي أقدم أفكار عىل باستمرار أثَّرا بارزين
اإللهني هذين أن ونذكر عظيمني، إلهني صورة يف الخفيتني الطبيعيتني القوتني هاتني
الطبيعة دنيا يف عملهما يعمالن واستمرا طبيعيتني، قوتني مجرد أمرهما بادئ يف كانا
عالم إىل تدريًجا انتقل الشمس إله أن كيف ورأينا األغلب. الوجه عىل فقط الصفة بهذه
عىل سار أيًضا الخرضة1 إله أن كيف بعد فيما وسنالحظ املنظمة، االجتماعية الشئون
مع يدخل أن اإللهني هذين من كلٍّ عىل فكان الشمس، إله عليه سار الذي املنهاج نفس

واحد. عمل ميدان يف اشرتكا أن بعد أخرى عالقات يف زميله
عرصما فصياد عظيمة؛ جديدة دنيا مًعا فيها مندمَجنْي أصبحا التي الدنيا وصارت
ينحت الظران من مصنوعة حفر بآلة عمله عن التعبري يف يكتفي كان الذي التاريخ، قبل
انتقل قد الصيد، حيوانات لتمثل حجرية لسكني عاج مقبض عىل منتظمة خطوًطا بها
جماعات يستخدم ملكي مهندس إىل االجتماعي، التقدم من جيًال خمسني مرور بعد
أعمدة منها فاستخرجوا النيل، ضفاف محاجر يف املنظمني الحرف أصحاب من عظيمة
مقابر أعظم تعترب التي الضخمة لألهرام وأسواًرا العظيمة، لآللهة ومعابد منسقة فخمة
يف القديَمنْي الطبيعة إلَهي أمر من كان ماذا نتساءل: واآلن قاطبة. اإلنسان يد أقامتها
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مظهرها عىل العظيم تغريها يقترص لم الدنيا تلك إن وصفناها؟ التي الدنيا تلك مثل
والحكومية، االجتماعية أنظمتها تقدم عىل تدل التي املادية أساليبها ومجرد الخارجي
ريب بال تسري كانت الحياة هذه فإن الباطنة، اإلنسان حياة نمو إىل رقيها تعدى بل
من ُعرف بناء أقدم وظهور تدون. لم التي الظاهرة الحقائق تلك مع متساوية بخطى
اإلنسانية الجماعة حياة كفاءة تقدم عىل برهانًا فقط يعد ال عمد ذي مبنى وأول الحجر
باطراد، اتساعه يزداد البرشي للشعور جديد أفق ظهور عىل دليًال كذلك يعد بل املنظمة،
النيل ومستنقعات النخيل خمائل بني أيديهم مدوا إذ شعراء؛ أول العرص هذا بنَّاءو فكان
عىل عمد ذات أروقة بها ونسقوا النخيل، وسعف والربدي البشنني أزهار منها وقطفوا
املعابد ردهات إىل حملوا الذين الفنانني أول يعدون بذلك فهم املعابد، مساحات طول
بني تجمع املعابد صارت وبذلك اليانع، املنري الخارجي العالم جمال من مقتبًسا شيئًا
عقائد يف القوتان هاتان أثرت كما الخارج، من أشكالها لتجميل والخرضة الشمس نور

الداخل. من الدينية العرص ذلك
معظم كان والبهاء األبهة ذات العمارة أشكال يف تظهر الحكومة عظمة بدأت وملا
الذي البالغ لألثر مقياًسا يعترب املنظمة للديانة الفخم املظهر وإن دينية، األشكال تلك
الطريفة الكيفية بتلك رسميٍّا الديانة تنظيم وإن الديانة، يف الجديدة الحكومة أحدثته
الحكومية الدينية املظاهر تلك ولكن الديانة، يف األثر بطيئة االجتماعية املؤثرات جعل
املعابد طوائف رجال أو الكهنة من جماعة رجال بني التأثريات لتبادل صالحة كانت
وقد البعض، يف يندمج بعضها أخذ املحلية االعتقادات أن نجد ذلك وعىل أخرى. وجماعة
«بتاح» الصانع واإلله شمس، عني ببلدة الشمس إله حالة يف الظاهرة هذه لنا تبينت
الشمس نور حالة يف أوضح بشكل تظهر االندماج هذا حقيقة أن غري «منف»، ببلدة

و«أوزير». الشمس إله حالة أي والخرضة؛
تأثريًا أثرت أنها كما املرصية، الديانة يف عظيًما تأثريًا تركت قد املوت حقيقة وإن

األوزيري. والالهوت الشميس، الالهوت من كلٍّ يف عميًقا
ذلك ندرك أن أمكننا خاص بوجه القديمة الجنازية املرصية االعتقادات بحثنا وإذا
وسعنا يف يكون لن أنه عىل األوزيري، واملذهب الشميس املذهب بني حدث الذي االمتزاج
بعد للحياة املرصي تصورات إىل قليًال نظرنا هنا وجَّ إذا إال املذهبني هذين امتزاج فهم

التصورات. تلك عن تولَّدت التي املدهشة التقاليد وإىل املوت،
فكرة نفسه يف احتلت العالم شعوب بني حديث أو قديم شعب يوجد ال أنه والواقع
ومن القديم. املرصي الشعب نفس يف احتلتها التي العظيمة املكانة املوت بعد الحياة
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الحقيقة تلك ويغذيه كثريًا يعضده كان املوت بعد الحياة يف امُلِلح االعتقاد ذلك أن الجائز
البىل من املوت بعد اإلنساني الجسم تحفظ أنها وهي ومناخها؛ مرص تربة عن املعروفة
نقوش بنقل أشتغل كنت فعندما العالم. بقاع من أخرى بقعة أي يف تتوافر ال درجة إىل
بطرف املرور إىل تضطرني ما كثريًا األحوال كانت (مضت) طويلة سنني منذ النوبة بالد
القدمني هاتني عن حرس وقد الغور، قريبة حفرة يف مدفون ميت إنسان قدما فيها جبَّانة
كل تشبهان كانتا أنهما والواقع به، أمر كنت الذي الطريق عرض يف ممتدتني وصارتا
ولست الجهة، تلك يف حفائرنا يف معنا يعملون كانوا الذين للعمال الخشنة األقدام الشبه
أنه بد ال وحديثها قديمها مرص بجبانات خبري إنسان كل ولكن القرب، ذلك عمر أعرف
محفوظة باقية ولكنها ا، جدٍّ قديمة منها) أجزاء عىل (أو كاملة برشية جثث عىل عثر
املشاهدات تلك مثل أن بد وال األحياء. البرش أجسام تماًما تشبه تجعلها درجة إىل أحيانًا
«َهْملت»2 كمثل ذلك يف املرصي َمثَُل كان ولعمري أيًضا. األقدمني للمرصيني كثريًا حصلت
هؤالء تأمل عندما نفسه أعماق من فكر أنه بد فال «يورك»، جمجمة يده يف يحمل وهو

الصامتني. األشهاد
عليها املرصي وجد التي البرشية لألجساد املدهشة التامة الحفظ حالة أن بد وال
زادت قد الوقت، ذاك يف جديد قرب بحفر يقوم عندما عنهم يكشف كان الذين أجداده
تفاصيلها يف عظيمة صوًرا خياله يف وأيقظت األبد، إىل البرشية الجثث تلك بقاء يف اعتقاده

فيها. حياتهم وعن اآلخرة إىل رحلوا الذين األموات عالم عن
لها يبَق لم إنه حتى القدم، يف سحيق زمن يف وأبسطها االعتقادات تلك أقدم بدأ وقد
التاريخ، قبل فيما النيل وادي سكان جبانات أن عىل إلينا. وصلت التي اآلثار بني ذكر
أن عىل تدل ميالدية، ١٨٩٤ سنة منذ الحفائر فيها وقامت عنها كشفت التي وهي
حفرت وقد الرقي، من متقدمة مرحلة إىل وصل قد املوت بعد اآلخرة بالحياة االعتقاد
تاريخ يرجع مما الخصب النيل وادي حافة طول عىل الواقعة القبور هذه من آالف
فيها البرشي الجسم يوجد فكان امليالد، قبل الخامسة األلف إىل شك بال وجوًدا أقدمها
ويحيط ذقنه، تجاه مطويتان وركبتاه أقدام بضع عىل عمقها يزيد ال حفرة قاع يف راقًدا
املنزلية واألدوات الحجرية واألسلحة الظران وآالت الفخار أواني من ضئيل متاع به

اإلنجليز. شعراء أكرب «شكسبري» تأليف «هملت» رواية إىل هنا يشري 2
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األشياء هذه كل وضع من املفروض وكان الساذجة، الحيل بعض عن فضًال األخرى،
املوت. بعد مقبلة أخرى لحياة املتوىف إعداد الحال بطبيعة هو بجانبه

القديمة املعتقدات عهد من سنة ١٥٠٠ عن يقل ال ما مىض قد أنه واملفروض
وهي إلينا، وصلت التي املدونة الوثائق أقدم ظهور وقت إىل املدافن هذه أقدم يف املمثلة
عقيدة عن لنا تكشف التي الوثائق تلك السابقة: أبحاثنا يف عليها اعتمدنا التي الوثائق
من لدينا بما يمكننا إذ راقية؛ مادية حضارة نحو برسعة يسمو لشعب نامية دينية
حوايل ابتدأ الذي الثاني االتحاد عهد أثناء الرقي هذا طريق نتتبع أن املدونة املصادر

٣٠٠٠ق.م. سنة
أصلها يف كانت معتقدات اختالط من جاءت معقدة نتائج أمامنا نجد ذاك وإذا
صارت حتى قرون عدة الشكل بذلك وتُدوولت اآلخر بالبعض بعضها اندمج ثم مميزة،
مستحيًال. يكون يكاد بل ا، جدٍّ صعبًا اآلن حلها يجعل مما معقدة، خيوط حزمة تشبه
لطبيعة القديم املرصي يتصورها كان التي الصورة تعقيًدا الصعوبات تلك ويزيد
الجسم عىل تحتوي الحياة يف الحقيقية اإلنسان شخصية أن يتصور كان فإنه اإلنسان،
وهما «الجوف»؛ أو «القلب» هو اعتقاده يف ومقره الباطن، الفهم وعىل الظاهر املادي
الحيوي الجوهر عىل أيًضا الشخصية هذه وتحتوي «العقل». عن الرئيسيان التعبريان
غري األخرى. الشعوب من الكثري عند يالَحظ كما «النفس» به ويقصد للجسم، املحرك
يمثَّالن االثنان وكان «العقل»، عن ظاهر بشكل مميًزا يكن لم الحيوي الجوهر هذا أن
عىل التي املناظر يف مصوًرا ونجد وذراعاه، إنسان رأس له طائر هو واحد رمز يف مًعا
رشاع صورة يديه بإحدى ألنفها ويمد املومية، عىل يرفرف املوتى توابيت وعىل القبور
يده يف ويحمل «للنفس»، أو «للهواء» القديم املرصي الرمز هو الرشاع وهذا منشور،
املمثل الصغري الطائر هذا يسمون واملرصيون للحياة،3 ترمز هريوغليفية عالمة األخرى

«با». طائر وجسم إنسان برأس
للمرة تظهر «البا» أن وهي الهامة؛ الحقيقة فاتتهم املؤرخني أن للدهشة يدعو ومما
واالحتفاالت الحيل أنواع كل إىل القوم التجأ فقد اإلنسان، موت عند الوجود يف األوىل

موته. عند «با» املتوىف ليصبح الدينية

مرصية كلمة وهي جن، بتكوم مرة ألول ذلك الحظ كما الحذاء رابط الحقيقة يف هي العالمة هذه 3

هذا جن تفسري أن غري املرصية، يف «الحياة» كلمة تحتوي التي الساكنة الحروف نفس عىل تشتمل
املرصية. علماء كل يقبله لم صحيح أنه اعتُقد الذي

66



املوت ومكافحة الشمسية العقيدة

مقدوره يف يكن لم األحياء معرش نحن مثلنا القديم املرصي أن الواضح من كان وملا
املرصيني فإن لإلحساس، وسيلة الجسم باعتبار وذلك جسمه، من آخر شخًصا ينتزع أن
بعد املختلفة اإلحساس وسائل بكل امليت الجسم لتزويد متقنة حيل استعمال إىل لجئوا
يعتقد القديم املرصي وكان اإلحساسات. هذه كل تضم التي (با) الروح عنه تنفصل أن
له جسًما يملك يزال ال تقدير أقل عىل أو جسمه، داخل يف موجود املتوىف صاحبه أن
يف ما بصورة املتوىف نصور أن حاولنا إذا هذا جسمه، منا كلٌّ يملك كما الخارجي مظهره
كما الجنازية الرسوم يف يمثَّل كان عندما املتوىف يظهر كان ثم ومن القديم، املرصي نظر
أن وهي األفكار؛ لهذه مطابقة املتوىف أقارب رغبة وكانت الدنيا. الحياة يف يظهر كان
الكاهن يقف كان ذلك أجل ومن أخرى. مرة عليه كان الذي بجسمه املتوىف بعث يضمنوا
ويخاطب الهامد، جسمه عند مجتمعني قربه عند وأصدقائه املتوىف أقارب مع الجنازي
بعيدة ليست وأعضاءك يمرض، لن ولحمك تفنى، لن عظامك «إن هكذا: الراحل املتوىف
الرضوري من كان إذ كافية؛ تعترب تكن لم فإنها فعالة الوسائل هذه تكن ومهما عنك.»
ذلك يتم كان وقد وحواسه، أعضائه الستعمال والعودة أخرى مرة البعث الهامد للجسم
«إزيس»، اإللهة أو «حور» كاإلله مقربة آلهة أو Favouring God معني إله يد عىل البعث
تعيد «إنها أخرى: مرة ستبعثه السماء آلهة أن له مؤكًدا املتوىف يخاطب الكاهن كان أو
أن غري لجسمك.» قلبك وتحرض أعضاءك، لك وتضم عظامك، لك وتجمع ثانية، رأسك لك
ولم العقلية، وقواه لحواسه مالًكا يكن لم — الكيفية بهذه يُبعث عندما حتى — املتوىف
تخرتع أن الرضوري من كان ولذلك واستعمالها، وأعضائه جسمه لضبط قوة لديه تكن
اآلخرة. الحياة يف املعيشة عىل قادًرا حيٍّا إنسانًا الصامتة موميته تصري حتى حيل عدة
الرضوري من كان املوت بعد روًحا أو «با» يكون أن عن يعجز املتوىف كان وملا
تسلم أن بعد وذلك موته، بعد روًحا صار قد «أوزير» وكان «با». يصري حتى مساعدته
بينهما، قام الذي الشجار أثناء «ست» محجرها من انتزعها التي عينه «حور» ابنه من
ومن روًحا، صار األخري تسلمها فلما «أوزير»، والده أعطاها عينه اسرتد ملا «حور» ولكن
وبتلك حور»، «عني للمتوىف يقدَّم قربان أي يسمى أن املألوفة العادة صارت العهد ذلك
ولذلك «ألوزير»، حدث كما املفعول ذلك نفس للمتوىف العني تلك تُحدث صارت الكيفية
تصري أن يمكن ال التي تك وجعَّ يجف، أن يمكن ال الذي هذا لخبزك «قم الكاهن: يقول

روًحا.» تصبح بها إذ فاسدة؛
املتوىف ل تحوِّ التي الخفية القوة عىل يحتوي الكاهن قدمه الذي الطعام هذا فكأن

روًحا. «أوزير» حور» «عنُي حوَّلت أن حدث كما روح إىل

67



الضمري فجر

نفسية فلسفة للمتوىف ابتدعوا قد املرصيني أن يتضح السابقة، الحقائق تلك ومن
وذلك ذاته، عن خارجية وعوامل بطرق الفرد حياة إليه يعيدوا أن بها حاولوا ساذجة
الرضورية الدينية االحتفاالت يعرف كان الذي الجنازي الكاهن وبخاصة األحياء؛ بإرشاف

الغرض. ذلك إىل للوصول
قوى إعادة من بد ال الجسم بعث بعد أنه يف النظريات هذه كل تلخيص ويمكن
املتوىف بصريورة خاص بوجه عليها حصوله ويتم فواحدة، واحدة إليه العقلية اإلنسان
التي قواه لجميع حائز وهو أخرى مرة الحياة إىل املتوىف يعود الكيفية وبتلك «با». روًحا
الحقيقة تلك ظهور بعد إذن الصواب من فليس اآلخرى. الحياة يف املعيشة عىل تساعده
ال بأنها الروح عن وا عربَّ أنهم أو الروح، بخلود االعتقاد املرصيني قدماء إىل نعزو أن

املوت. بعد الخلود» يف املرصي «آراء عن نتكلم أن أو تفنى،
مالك ذلك يف يساعده كان يعرفها ال اآلخرة يف جديدة حياة املتوىف يبتدئ وعندما
يف ويرافقه والدته، وقت من إنسان لكل مصاحبًا الوجود يف يظهر «كا» يسمى يحرسه
األقرص معبد جدران عىل مرسوًما نجد لذلك اآلخرة. عالم إىل قبله ينتقل حتى حياته كل
أواخر إىل تاريخها يرجع محفورة مناظر يف الثالث» «أمنحتب والدة عليها مثل التي
النيل إله ذراع عىل محموًال «أمنحتب» الصغري األمري امليالد، قبل عرش الخامس القرن
الظاهري شكلها يف االنطباق تمام تنطبق التي الصورة وهذه آخر، طفل صورة تتبعه
املالئكة من نوع وهو «كا»، األقدمون املرصيون يسميه الذي الكائن هي األمري صورة عىل
التي اآلخرة الحياة يف له قدر ما إىل املتوىف إرشاد األخص عىل منه الغرض كان سام
هذا يف نالحظ أن بنا وجدير انتظاره. يف «الكا» مالكه املرصيني من متوىف كل فيها يجد
يعيش ملك كل فكان فقط، بامللوك خاصة األصل يف كانت أنها يحتمل «الكا» أن املقام
ا حقٍّ التدريجي التطور بطريق امللكي االمتياز هذا صار ثم الحارس، مالكه حراسة يف

الشعب. عامة لكل مشاًعا
مضاًفا ورشابه طعامه وأواني الفطري الصائد ذلك أسلحة أن يف نشك أن يمكننا وال
يف مملكة أية قيام أو ملك أي وجود قبل قربه يف كلها ُوضعت قد الشخصية ُحليه ذلك إىل
الراقية والحضارة امللكية عهُد تدريًجا للناس أَخرج وقد السنني. من بآالف النيل وادي
أثاثه عىل مشتمل ضخم قرب صورة يف الصنع متقن ماديٍّا عتاًدا تصحبها كانت التي
االنحدار شديدة جوانبه ناقًصا، هرًما يشبه كان القوم بناه ضخم قرب وأقدم الجنازي.

«مصطبة». لفظة البناء ذلك مثل عىل اآلن املرصيون ويطلق —
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قبل ما مدافن يف نراها التي املستطيل الشكل ذات الدفن كومة وليد القرب وهذا
فصار الخشنة، األحجار من أوًال يُصنع وكان حاجز، بجدار بعد فيما وحوطت التاريخ،
وإتقان. بعناية املرصوصة املنحوتة األحجار من يُصنع بصدده نحن الذي الوقت ذلك يف
كومة سابقتها عليه كانت ما غرار عىل االنحدار بعض منحدرة املصطبة صارت وقد
الجانب ويف املصطبة. جدران داخل يف محصورة تشاَهد تزال ال التي الرابية أو الرمل،
توجد كانت عظيم حجم ذا الغالب يف كان الذي املصطبة من الخارجي للبناء الرشقي
للمتوىف القربان فيها يُقدم وكان «مزاًرا»، نسميها أن يستحسن الشكل، مستطيلة حجرة
بالرغم املتوىف مقدور يف يكن لم ألنه وذلك به؛ الخاصة االحتفاالت فيها تُؤدى كانت كما
أقاربه مساعدة غري من اآلخرة الحياة يف نفسه يعول أن حيٍّا إنسانًا جديد من بعثه من
املذهب إىل طقوسها معظم يف ترجع الجنازية االحتفاالت تلك جميع وكانت األحياء.
«أوزير»، مثل الناس بني نحبه يقِض لم الشميس املذهب يف الشمس إله ألن األوزيري؛
إذن الطبيعي من فكان الجنازية، االحتفاالت له وتقيم عليه تحزن أرسة بعده يرتك ولم

األرض. إله «جب» ابن بصفته «أوزير» حماية يف املتوىف يُوضع أن
يُدفن أن فصاعًدا امليالد قبل والثالثني الرابع القرن من املعتاد من صار وقد
األرسة مقابر يف ذلك نشاهد كما امللكية الجبانة يف فرعون وأشياع املقربون املوظفون
الجنازي البالط من نوًعا بذلك يؤلفون املذكورون هؤالء فكان املدفونة. بالعرابة األوىل
فشيئًا شيئًا مقيًدا بذلك امللك صار وقد الدنيا، حياتهم مدة خدموه الذي مليكهم قرب حول
يساعد بما الدولة خزانة من ومدهم مقابرهم، بناء يف األرشاف رجاله ملساعدة بالتزامات
واملحاجر الخزانة عىل إذنًا يتسلم املقرب امللك طبيب فكان وكمالها، جنائزهم بهاء عىل
إىل وينقل الضخم األبيض الجريي الحجر من فخم عظيم وهمي» «باب له ليعمل امللكية
قربه. نقوش يف مبني وتفصيل عظيم برسور الحقائق تلك املتوىف علينا ويقص مقربته.
من الصاعد الطريق عىل امللكية محفته يف محموًال فرعون نشاهد أخرى نقوش ويف
بناؤها يكمل لم مقربة هناك فيشاهد هرمه، بناء عىل ليرشف الصحراء هضبة إىل الوادي
رضا فرصة سنوح عىل يعتمد كان ربما الذي «ِدبْحن» املقربني رجاله أرشاف ألحد بعُد
الحال يف امللك ويخصص بعُد، بناءه يتم لم الذي قربه إىل نظره تلفت هذه مثل ملكي
امللكيني املهندسني بعد فيما أمر ثم الرشيف، ذلك مقربة يف بالعمل يقومون عامًال خمسني
«لدبحن» يُحرضوا أن للمقربة املجاور امللك معبد يف يعملون كانوا الذين والحجارين
قربه. يف ليقام تمثاًال وكذلك مقربته، لواجهة وأحجاًرا وهميني» «بابني الحظ أسعده الذي
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ختام يف بنفسه كتبه الذي حياته تاريخ يف الزعماء4 مشهوري أحد علينا ويقص
«وبعد فيقول: حظوة صاحب كذلك كان أنه كيف امليالد، قبل والعرشين السابع القرن
[وهي البيض طرة أحجار من يل تابوت بجلب ليأمر امللك جاللة إىل … ترضعت ذلك
فأمر الجيزة]، ألهرام األحجار من الكثري منها أخذ القاهرة من بالقرب ملكية محاجر
البحارة الجنود من فصيلة ومعه النهر يعرب أن فرعون] [خازن اإلله مالية خازن امللك
تابعة كبرية سفينة يف بالحجر وعاد طرة، من التابوت هذا يل ليحرضوا إمرته تحت
… الوهمي والباب غطاءه التابوت مع وأحرض امللكية]، النقاالت إحدى [أي للبالط

واحدة.» قربان ومائدة املعنى] واضحة املرصية أسماؤها ليست عدة أخرى [وقطًعا
يقوم أن امللك من يُنتظر كان الحدوث كثرية كانت التي املناسبات تلك مثل ويف
طائفة بعث الفرعون أن ذلك فمن الخاصة؛ أمواله من ودفنه املقرب الرشيف بتحنيط
من عودته عند «سبني» الرشيف الستقبال ومحنطني كهنة من الجنازيني موظفيه

والده.5 جثمان حامًال السودان
ذُبح قد كان الطالع منكود رشيف جثمان إلنقاذ قواده أحد امللك أرسل ذلك وبمثل
كان سفينة بناء أثناء األحمر البحر شاطئ عند البدو بيد أبيهم بكرة عن جنوده كل مع
أرض هي هذه «بُنت» أن ويحتمل الصومال، ساحل أي «بُنت»؛ بالد إىل بها الرحلة يراد
جثمان إنقاذ يف رغب قد الفرعون أن الواضح ومن التوراة. يف ذكرها الوارد «أوفري»
عن شيئًا لنا يذكر لم منقذه كان وإن اآلخرة، الدار إىل بعناية يجهزه لكي الرشيف ذلك
ما إىل االهتمام هذا كل بذلك امللك اهتمام يف السبب ويرجع القصرية. نقوشه يف ذلك
حادث يف واضًحا ذلك ظهر وقد الشخصية، املودة من مقرب موظف أي وبني بينه كان
امللك أن حدث إذ ٢٧٠٠ق.م؛ سنة حوايل الخامسة األرسة وزراء كبار أحد «وشبتاح»
جاريًا العمل يزال ال جديدة عمارة مباني يتفقدون يوم ذات كانوا وحاشيته وأرسته
أيًضا، العمارة ملهنديس ورئيًسا للوزراء رئيًسا كان الذي «وشبتاح» إرشاف تحت فيها
مثنيًا األمني وزارته رئيس إىل امللك يلتفت وعندئذ املبنى، من الحارضين جميع فيعجب
يزعج حتى امللك فيصيح امللكي، العطف كلمات يعي ال «وشبتاح» أن يالحظ ولكنه عليه،
البالط، إىل رسيًعا بالفالج أصيب الذي الوزير ذلك ينقل ثم حاشيته، رجال صياحه

أول). جزء للمعرب، القديمة مرص (انظر «وني» الكبري املوظف إىل هنا يشري 4

أول. جزء للمعرب، القديمة مرص انظر 5
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قراطيس به صندوًقا امللك ويحرض إلسعافه، األطباء وكبار الكهنة عجل عىل امللك ويطلب
ذلك وعند موئسة. الوزير حالة أن أعلنوا األطباء ألن شيئًا؛ يُجِد لم ذلك كل أن غري طبية،
الالزمة الرتتيبات بكل يقوم ثم «لرع»، مصليًا حجرته يف ويعتزل الحزن بامللك ينزل
يف بالعطور الجثة بتضميخ ويأمر األبنوس، من تابوت بصنع له ويأمر «وشبتاح»، لدفن
املتوىف امللك منحه الذي القرب بناء يف املتوىف الرشيف ذلك ابن أذن ثم شخصيٍّا، حرضته

األوقاف. عليه وحبس
البار ابنه يدفن أن أراد قد كان آخر رشيٌف امللكي العطف هذا بشبه تمتع كذلك
الثاني» «بيبي امللك سيدي جاللة من التمست «لقد االبن: فيقول املقربة، نفس يف معه
[والده «زاو» ألجل األعياد عطور من وعطور ومالبس بتابوت علينا يمنَّ أن األبد إىل عاش
من وعطور الخشب من تابوت بإحضار امللكية األوقاف مدير جاللته فأمر املتوىف].»
ومن الجيد، الكتان نسيج من قطعة ٢٠٠ بنحو يقدر بما ومالبس وزيت األعياد، عطور
التابع امللكية] [الخزانة األبيض البيت من كلها تؤخذ أن عىل … الجميل الجنوب كتان

هذا. «زاو» ألجل للبالط
الفاخر، األثاث ذلك بمثل ويجهز امللكية، األبهة بتلك املتوىف بدفن يُحتفل أن وبعد
نظريٍّا ولو — العصور جميع يف الشعور كان لقد ذلك؟ بعد يعوله من مسألة: تبقى
إذ أرسته؛ من األحياء يد يف املسئولية تلك كل وضع عىل ليجرس كان ما املتوىف أن —
الزوال يف تأخذ ثم حتًما، باألمر عنايته تفرت منها فرع إىل النهاية يف تئول األرسة كانت
بعناية، مدونة وصايا بعمل يقوم الرشيف كان ذلك أجل ومن واحدة، جملة تختفي حتى
والطعام والدهان البخور من القرابني وتقديم قربه لتموين كله دخلها يوقف وهبات
الدخل هذا يكون أن الجائز ومن متعددة. فرتات ويف وفرية بمقادير واملالبس والرشاب
ومرتباته السابقة وظائفه عىل املربوط من يكون وقد نفسه، الرشيف أمالك مصدره
ذلك كل من يخصص كان حال كل وعىل الدولة. يف مرتبته تقتضيها التي اإلضافية

اليومية. شعائره وإقامة املتوىف قرب لصيانة ثابت جزءٌ الدخل
نقشت قد األوقاف، لتلك الضامنة القانونية الوثيقة أن أحوال عدة يف شاهدنا وقد
[حاكم «حبزايف» لنا خلف فقد اآلن؛ حتى لنا حفظت ثم ومن نفسه، القرب مزار جدار عىل
قربه، ملزار الداخيل الجدار عىل بإتقان مدونة وثائق عرش أسيوط يف وأمريها] املقاطعة
أو قربه يف إقامتها استمرار يف يرغب كان التي الخدمات بيان تخليد منها الغرض وكان

عام. بوجه أجله من
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القرن ففي مدهشة؛ بحالة املال من عظيًما مقداًرا أحيانًا يبلغ الوقف ذلك وكان
ال ما «خفرع» امللك ابن «نكاورع» األمري قرب عىل أوقف امليالد قبل والعرشين التاسع
صيانة عىل الرصف عىل دخلها كل وربط الخاصة، أمالكه من بلدة عرشة اثنتي عن يقل
مديُر عني ق.م، والعرشين الثامن القرن منتصف يف «ورسكاف» امللك عهد ويف قربه.
من أمريًا أن نجد بقرنني ذلك وبعد قربه، لخدمة الجنازيني الكهنة من ثمانية قرصه
القبور تلك من قرب ويف وَضيْعة. قرية عرشة إحدى محاصيل قربه عىل وقف القبيل الوجه
َسنَّه الذي النمط عىل ابنته قرب عىل للرصف يكفي وحده كان جنازي كاهن دخل أن نجد
الخاصة الرشيف موارد من هي التي املخصصات هذه إىل يضاف لنفسه، القرب صاحب
وبذلك وفاته، بعد رشيف ألي جديدة هبات من األحوال من كثري يف امللك يهبه كان ما
امللك كان أو حياته، أثناء قربه عىل بنفسه الرشيف ربطها التي املخصصات يف يزيد كان

امللكي. الدخل من للقرب الالزمة املخصصات كل برصف يقوم
الجوع مخاوف رش املتوىف تقي كونها عن فضًال املخصصات هذه أن والظاهر
االشرتاك عىل مساعدته يشء أي من أكثر بها يقصد كان اآلخرة الحياة يف والربد والعطش
رشقي أي كشأن ذلك يف املرصي شأن فإن الدينية، واحتفاالتها السنة، أعياد أهم إقامة يف
الحياة فارق بعدما يتخىل أن يرَض فلم الدينية، االحتفاالت يف العظيم الرسور يجد آخر
تقويم كان لذلك الفرص. هذه مثل يف كثريًا له تتاح كانت التي الجميلة املالذ عن الدنيا
عىل يساعده وفري دخل لتخصيص ا مستعدٍّ فكان األهمية، من عظيم بمكان عنده األعياد
ينفق كان كما اآلخرة، عالم يف الهامة التقويم أيام بكل الخاصة االحتفاالت تلك إقامة
يف يشرتك أن ينتظر الواقع يف كان إنه بل الدنيا، حياته يف أصدقائه بني بسخاء عليها
حياته يف ذلك فعل معتاًدا كان كما املعبد يف أصدقائه بني املرحة الفرص بهذه االحتفال
يأمر أحيانًا امللك وكان املعبد، ردهة يف تمثال له يشاد أن لذلك تنفيذًا يأمر فكان الدنيا،
به يميز ساٍم عطف بمثابة منه ليكون املعبد؛ داخل وإقامته التمثال هذا بنحت حفاريه

العظماء. رجاله أرشاف من يشاء من
الخشب أو الحجر من تمثاًال أيًضا قربه يف ينصب األهرام عرص رشيف كان وكذلك
وكان الطبيعية، باأللوان وملونًا الطبيعي حجمه يف ا تامٍّ تمثيًال الحقيقية صورته يمثل
يهدي امللك كان ما وكثريًا املزار. بناء أصل يف مخبوءة رسية حجرة يف يخفى التمثال هذا
البدهي ومن وبالطه. حكومته رجال من املمتازين األرشاف لزعماء التماثيل هذه أمثال
الغرض كان الفن] يف نوعه من عرف يشء أقدم [وهو املتوىف يمثل الذي التمثال ذلك أن
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املعبد إىل يعود أن مقدوره يف يكون وبذلك جسمه، ضاع الذي املتوىف مقام يقوم أن منه
تلك بنفس يعود ثم التمثال]، هذا [بتقمصه جثماني حضور بشبه األقل عىل ليتمتع
الرسية الحجرة يف لجسمه أخرى صوًرا يجد أن يحتمل حيث قربه مزار إىل الطريقة

فيتقمصها. للمزار املالصقة
إىل وأحب تقدًما أكثر شكل يف اآلخرة الحياة ظهور نرى الطقوس هذه مثل من
اآلراء هذه وتدل بسيط. ساذج شكل يف يتصورونها كانوا أن وقت قبل، ذي من الناس
تلك يف ذلك يالحظ كما الفرد بشخصية االعرتاف نحو ميل أو ظهور عىل الجديدة
وهي نوعها. من ُعرف ما أقدم تعد والتي بالضبط، صاحبها هيئة تصور التي التماثيل
عامة أما ونساء]، رجاًال األرشاف طبقة تمثل [أي فقط املتعاظمني القوم علية لنا تمثل
أو القرب يسكنون موتاهم أن يعتقدون شك غري من يزالون ال وقتئذ فكانوا الشعب
الجنازيون اآللهة يحكمها التي السفلية اململكة تلك يف أي املظلم؛ الغرب عالم يف يعيشون
عىل وبطانته امللك أي البالد؛ عظماء أما «أوزير». النهاية يف زعيمهم صار الذين القدامى
يف كان إذ الشعب؛ عامة مصري من حاًال أسعد مصري فجر اآلن أمامهم انبثق فقد األقل،
ومن الفاخرة، السماوية مملكته يف الشمس إله مع رغبتهم حسب يسكنوا أن مقدورهم

الشمسية. اآلخرة هذه عىل يدل ما امللكية القبور يف نجد فصاعًدا الوقت ذلك
الدمار عوامل عىل يتغلب العظيم قربه أن ينتظر نفسه امللك أن املعقول من كان وقد
كان وكذلك قربه، من متانة أقل هي التي رجاله أرشاف مقابر تصيب قد التي والفناء
قوة. منه أقل هم الذين معارصيه أوقاف من أكثر ثابتة لتبقى أوقافه بتنظيم يُعنَى
الفرعون كان فقد البناء؛ يف هنديس شكل أثبت األزمان كل يف اعترب الهرم أن والواقع
وشخصيته جسمه خلود إىل يتطلع املنيعة األحجار من الضخم الجبل هذا تحت الراقد
أصل فحصنا إذا البحث بنا يمتد وقد له. انفصام ال وثيًقا ارتباًطا به مرتبطة كانت التي
الهرمي القرب أن املقام هذا يف نالحظ أن املهم من ولكن بنائه، هندسة جهة من الهرم
ليحيِّي امللك جثمان فوق أقيم قد التقديس يف الغاية حد بالًغا شمسيٍّا رمًزا كان الشكل

ساللتها. من الفرعون كان التي الشمس مطلع
يف منصوبًا كان الذي الشمس إله رمز نفس تحت قديًما يُدفن كان امللك أن والواقع
الشمس إله كان الشكل الهرمي الرمز وهذا شمس»، «عني بمعبد األقداس قدس حجرة
الذي اليوم منذ (فنكس) الحزين مالك الطائر هيئة يف فوقه جاثًما يظهر أن اعتاد قد
وقد امللك، رضيح فوق شاهق جبل بشكل امللكي الهرم ظهر ملا لذلك اآللهة. فيه خلق
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بعدة بعده ما إىل املمتد الوادي وعىل أسفله، يف مبنية كانت التي امللكية املدينة عىل أرشف
يرسل عندما البالد كل يف الشمس بإله يرحب يشء أسمى يعد شك غري من كان أميال،
مساكن عىل ظالله ينرش أن قبل الوهاجة الهرم قمة عىل الساطعة الصباحية أشعته
من قطعة وهي هرم، قمة عىل فعًال عثرنا وقد طويلة. بربهة بأسفله املنترشة الفقراء
الثالث «أمنمحات» امللك هرم قاعدة عند ملقاة الشكل هرمية البديع املصقول الجرانيت
كان الذي الجانب شك غري من وهو — الحجر هذا جوانب أحد عىل نقش وقد بدهشور،
الكلمتان: هاتان تحتهما نقش عينني صورة فوق مجنحة شمس رسم — الرشق يواجه
من تفهم التي املشاهدة فكرة إىل الحال بطبيعة هنا تشريان فالعينان الشمس». «جمال
يبتدئ سطرين من يتألف آخر نقًشا ذلك أسفل ونجد الشمس»، «جمال الكلمتني تينك
يف يقلع عندما األفق رب رؤية من ليتمكن الثالث» «أمنمحات امللك وجه فتح «لقد بقوله:

.[6 شكل [انظر السماء.» عرض
— شميس رمز أعظم يعد الذي — الهرمي الشكل اختيار يف نرى أن ويجب
بنا يجدر ومما الفرعوني. البالط يف الشميس املذهب سيادة عىل آخر برهانًا امللك لقرب
قرب إهداء عند الهرمي الشكل عىل املحافظة دواعي أهم من أن املقام هذا يف مالحظته

آلهته. وطائفة خاص بوجه «أوزير» من االحتماء ملكي،
أدق: وبعبارة مجموعة، من جزءًا كان بل بذاته، قائًما منعزًال مبنًى الهرم يكن ولم
الصحراء هضبة حافة عىل بارًزا موقًعا تشغل البناء من رائعة مجموعة من األعظم الجزء
مالصق منخفض معبد للهرم الرشقي الجانب عىل قائًما كان إذ النيل؛ وادي عىل املرشفة
عمد ذات ردهة إىل يؤدي بمقدمته، قائم جميلة عمد ذو رواق له نفسه، الهرم ملبنى
مكان املعبد مؤخرة يف يقوم وكان الجانبني، كال عىل املعبد حجرات بها تحيط خالبة
الرشقية، نفسه الهرم واجهة هو هذا، األقداس» «قدس خلف الذي الجدار وكان مقدس،
من منه الخروج املتوىف للملك يمكن له مالصق وهمي باب الجدار هذا أمام أقيم وقد

املكان. ذلك يف بها ويتمتع له، املقدمة القرابني ليتسلم رضيحه
الهرم فوقها املقام الهضبة مستوى حيث إىل النيل وادي من مؤدية طريق ذلك وييل
صلبة أحجار من مقامة وكانت عظيم، طول ذات مسقوفة الطريق تلك وكانت املعبد، أو
الطريق ذلك من األسفل الطرف عند يقوم وكان املعبد، باب نفس إىل وممتدة ضخمة
«ريزنر» األستاذ ى سمَّ وقد للطريق، هائل باب بمثابة يُعترب عمد، ذو فخم آخر معبد
جدران بداخل يوجد كان املعبد ذلك أن املحتمل ومن الوادي». «معبد بحق املعبد هذا
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الحال بطبيعة كانت املعبدين وبهذين الوادي. أسفل يف كانت التي امللكي املقر مدينة
يف شبيهان فهما امللك، روح عىل بنظام تُجرى كانت التي الجنازية الدينية الشعائر تقام

سبق. فيما عنه تكلمنا الذي الرشيف قرب بمزار أصلهما
املسقوفة والطريق الجنازي واملعبد الهرم من املركبة العمائر مجموعة وتؤلِّف
أضاف وقد املبكر، العرص ذلك يف ظهرت البناء هندسة يف فكرة أعظَم الوادي ومعبد
تاريخ يف جديًدا فصًال معلوماتنا إىل األخرية السنوات يف املكشوفة آثارها من بقي ما

العمارة.
جزءًا ٣٠٠٠–٢٧٥٠ق.م] [حوايل والرابعة الثالثة األرستني فراعنة من كلٌّ أنفق وقد
بقاءه ويضمن الفرعون جثمان ليحوي الشاسع القرب ذلك إقامة يف ثروتهم من كبريًا
الشاغل الشغل اآلخرة الحياة يف امللك لبقاء األكرب الهم صار الكيفية وبتلك املوت، بعد
قبل البنائية املجموعة تلك إتمام عن امللك عجز ما وكثريًا أعمالها. ودوالب للحكومة
يف ما كل يعملون كانوا كما إتمامها، أعباء امللك خلفاء عاتق عىل يُلقى كان وبذلك موته،
تلك بناء من الفراغ عند الكهنة وكان أنفسهم. مقابرهم إلتمام نفسه الوقت يف وسعهم
بناء تحت راقد وهو امللك لوازم أما والهرم، املعبد لتحفظ منظمة صيًغا يهدون املجموعة
لقربه، املالصق املعبد يف الرائعة الشعائر بإقامة وذلك عناية؛ بكل تُراعى فكانت الهرم
األهرام، متون يف منها لنا حفظت التي األجزاء سوى شيئًا الشعائر تلك من نعرف وال
املتوىف، للملك مثله يُقام كان األعياد من الحياة يف إقامته مألوًفا كان ما أن عىل تدلنا وهي

البهاء. من درجة بأعظم ذلك يكون الحال وبطبيعة
الوفري الطعام تقديم خاص بوجه تتناول كانت الشعائر تلك أن البدهي ومن
وثماٍن بمائة تقدر الجنازيون الكهنة يلقيها التي الصيغ وكانت ذلك، أشبه وما واملالبس
يقدم ما أسماء تشمل وكانت األهرام، متون من ١

٢٠ تشغل كانت إنها أي صيغة؛ وسبعني
تلك من لنا ويظهر والبخور، العطرية والروائح والدهان واملالبس والرشاب الطعام من
عن ذلك ومثل — العد يحصيها ال التي األلوان من امللك مائدة تحويه كانت ما األسماء

اآلخرة. الحياة يف لوازمه من ذلك وغري زينته، ومواد مالبسه
«نفرار امللك معبد يف «برخارت» األستاذ كشفها التي الفاخرة األواني يف ونجد
امللكية األبهة عىل آخر دليًال امليالد] قبل والعرشين الثامن القرن [من صري بأبي كارع»
هيئا قد وعظمتهما الهرم معبدي جمال أن حني يف القربان، شعائر بها تقام كانت التي
بتالوة الكاهن فكان الجنازية، الفخامة تلك كل داخله يف تُؤدى فريًدا مكانًا ذاتهما حد يف
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املالذ تلك املتوىف امللك أمام يضع الجنازية الشعائر قربان تعاويذ من صيغة ثمانني نحو
أخرى تعاويذ بعض تالوة إىل ذلك الدنيا، الحياة يف بحقيقتها يتمتع كان التي الصورية

األهرام. متون يف مبعثرة
خلف الواقعة الرسية الحجرة إىل يدخل الكاهن كان العمل هذا تأدية أثناء ويف
العظيم الوهمي الباب الكاهن يواجه وهنا نفسه، الهرم واجهة إىل واملؤدية املعبد ردهة
الرضيح من خروجها عند ثانية املعبد لتدخل منه تأتي أن امللك روح يمكن كان الذي
وهو الكاهن وكان فوقه. املقام الشامخ املبنى ذلك تحت بعيد عمق عىل يقع الذي امللكي
عظيًما معرًضا له مقدًما أمامه، حارض كأنه امللك يخاطب الوهمي الباب هذا أمام واقف
ذكرناه لم طبًقا تقديمها عند معينة بصيغة منها هدية كل ويصحب الهدايا، أثمن من

سبق. فيما ذلك عن
لم التي الصيغ تلك يف تجاهلها املستحيل من كان الصارخة املوت حقيقة أن غري
الدنيا؛ يف األحياء يحتاجه ما بكل ويشعر حيٍّا، يزال ال املتوىف امللك بأن لالعتقاد إال توضع
شعوًرا عليها مخيًما السكون كان التي الحجرة تلك يف وهو يشعر كان الكاهن أن نجد إذ
كان ذلك أجل ومن الهائل. الهرم ذلك تحت املدفون الراقد امللك ذلك بصمت شديًدا
املبسوطة والهدايا الطعام ويشاهد العميق سباته من ليستيقظ آلخر وقت من يناديه
وعده يف كلها يلخصها الكاهن كان املقربة املواد هذه من يشء سقوط من وخوًفا أمامه.
لك حسن وكل فيه ترغب ما وكل الضحايا وكل القرابني كل لك تقدم «ها فيقول: للملك
توجد كانت الجنازية بالهدايا الخاصة الصيغ هذه كل عىل وعالوة اآللهة.» مع األبد إىل
التعاويذ هذه يرتل الكاهن فكان امللك، جثمان أعضاء من الجوع لطرد تعاويذ بعض

أيًضا. آلخر وقت من للملك
يف يعتقدون امليالد] قبل الثالثني القرن يف [أي املبكر األهرام عرص ملوك كان وملا
إىل بثقة يتطلعوا أن بالبديهة كان فإنه اإلجراءات، تلك عىل باملحافظة جثمانهم صيانة
الرشقي امللك ذلك ساللة كانت هل ولكن اآلخرة. الحياة يف خالدة عيشة سيعيشون أنهم

سنرى! أبًدا؟ دائًما له الجنازية القرابني تلك تقديم استمرار من تسأم ال
من عظيمة طائفة توظيف إىل استمرارها يف تحتاج الصيانة هذه مثل أن والواقع
التاريخ لنا يُبِق ولم الدوام، عىل الهرم معبد يف الخدمة تلك بأعباء قائمني ليظلوا الكهنة
عىل يعيشون الكهنة أولئك وكان كان، ملكي معبد أي كهنة أسماء تتضمن قائمة أية
مدة بقائها استمرار يضمن أن املالك البيت سلطة وسع يف كان التي السخية الهبات

طويلة.
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ق.م] الثالثني [القرن وأوقافه بدهشور «سنفرو» امللك هرم كهنة هيئة أن ذلك فمن
الحكومية والرضائب الرسوم كل من طائفتهم إعفاء أُعلن لقد حتى محرتمني بقيا قد
وفاة بعد أي السادسة؛ األرسة عهد يف الثاني» «بيبي امللك أصدره ملكي بمقتىضمرسوم
املالكة األرسة يف تغيري حدوث من بالرغم وذلك سنة، بثالثمائة املذكور «سنفرو» امللك
جيل من املرتاكمة األوقاف هذه أمثال يف املحتم من وكان «سنفرو»، امللك وفاة منذ مرتني

ذلك. جراء من وتزول أمرها نهاية يف تبطل أن إىل قائًما توزيعها يظل أن جيل إىل
مائة رجاله أرشاف أحد إىل نفسه «سنفرو» امللك ل حوَّ مثًال ق.م الثالثني القرن ففي
عتحب»، «نيما املسماة امللك أوالد بأم الخاص الجنازي املعبد أوقاف من يوميٍّا رغيف
فيه عاش الذي العهد قبل أي الثانية؛ األرسة ختام يف توفيت قد امللكة هذه وكانت
قد يكن لم إن نفسه، «سنفرو» امللك أن نرى وبذلك جيلني. بنحو املذكور «سنفرو»
ذلك دخل من رجاله أحد بمكافأة فيه ترصف قد فإنه الجنازي، امللكة تلك دخل اغتصب

امللكة. تلك قرب نحو أجلها من خصص التي املهمة الدخل أدى أن بعد الوقف،
«برسن» يكافئ أن أراد عندما «سحورع» امللك أن الطريقة تلك بنفس نجد وكذلك
فيما كانت التي والزيوت الخبز من دخًال إليه ل حوَّ إليه)، املقربني األرشاف رجال (أحد
لعدم اإلجراء ذلك اتخاذ إىل امللك اضطر وقد «نفرحتبس»، للملكة يوم كل ترصف سبق

ترصفه. تحت آخر مورد أي وجود
من تُمَح لم الجنازية القرابني أن لنا يتضح الذكر السالفة اإلجراءات تلك ومن
أننا غري كان. قرب ألي قربة وقفها بعد االستعمال سارية مستمرة كانت بل الوجود،
املمكنة الوحيدة للطريقة تلميًحا «سحورع» وامللك «سنفرو» امللك من كلٌّ فعله فيما نجد
املقررات عدد تضاعف من نشأت التي املورطة االلتزامات تلك من للتخلص الحصول
عتيقة لقبور مىض فيما ملتزمة كانت التي القرابني بتحويل وذلك القبور، عىل املوقوفة
الطريقة تلك اتباع مع وحتى العهد، حديثة جديدة أخرى قبور إىل العهود عليها تقادمت
صعبًا، أمًرا باطراد استعمالها جعل االزدياد يف آخذًا كان الذي امللكية القبور عدد فإن
أمًرا عليها املحافظة بقصد إدارتها ومبارشة القبور تلك عىل اإلرشاف مجرد كان بل
قبل والعرشين الثامن القرن ختام يف «سحورع» امللك كهنة وجد ثم ومن أيًضا، صعبًا
واألكثر األفضل أن امللك، هرم معبد عىل املحافظة عىل قادرين غري أصبحوا عندما امليالد
هو واحًدا بابًا للدخول ويرتكوا الجانبية، املعبد مداخل عىل جدرانًا يقيموا أن اقتصاًدا
صالًحا؛ عمًال اعتقادهم يف كان ذلك أن والظاهر للمعبد، املؤدي الطريق طرف يف الذي
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سدوها التي األبواب جدران عىل العمل بهذا قاموا الذين الكهنة طائفة أسماء دونوا ألنهم
فقدست املعبد يف ُرسمت «سخمت» لإللهة صورة عىل ذلك بعد ُعثر ثم الطريقة، بهذه
وقد باملعبد، املحيطة القرى أهايل من وعبادة احرتام موضع اإللهة تلك كانت إذ عرًضا؛
يف سببًا ذلك فكان قرون، عدة وعبادتها اإللهة تلك باحرتام تقوم القرى تلك بقيت
طويل زمن منذ والدمار الخراب إىل مصريه من بد ال كان املعبد من كبري جزء صيانة
من أسوأ «سحورع» خلف رع» أركا «نفر امللك حظ كان وقد اإللهة. تلك حرمة لوال
املعبد إىل املؤدية الطريق سنني، ببضع وفاته بعد «نورسرع» خلفائه أحد هدم إذ ذلك؛
من نتج وقد الجهة. تلك من القريب ملعبده طريق إىل تحويلها من يتمكن حتى الجنازي
هاجروا الوادي أسفل يف اإلقامة عىل قادرين غري صاروا ملا رع» أركا «نفر كهنة أن ذلك
لواجهته مالصقة أو تارة املعبد ذلك حول اللبن من املبنية مساكنهم وأقاموا الهضبة، إىل
آخذة مواردهم كانت وملا باملعبد، وظائفهم بتأدية يقومون يزالوا ال وكانوا أخرى، تارة
حتى أكواخ إىل لذلك تبًعا تتحول املذكورة مساكنهم كانت فقد والتقلص النقصان يف
فقر حالة يف ذاك إذ الكهنة صار وملا وحجراته. املعبد ردهة إىل بالزحف أمرها انتهى
عائل وال األمر نهاية يف صاروا وملا لهم، حيٍّا وجعلوه املعبد جميع عىل استولوا فقد باٍد
جاء وملا نفسه، املعبد بأنقاض أنقاضها فاختلطت نهائيٍّا، املتداعية أكواخهم هجروا لهم
امللك هذا معبد كان سنة ٦٠٠ بنحو رع» أركا «نفر امللك وفاة بعد الوسطى الدولة عرص
األكوام تلك استعملت ثم فوقه، املرتاكم الرتاب من أمتار عدة عمق عىل مدفونًا صار قد
مرتين أو مرت عمق عىل مدافن عن فيها لنا الحفائر كشفت وقد للدفن، جبانة تعلوه التي

املعبد. ذلك رقعة من
أن وذلك بالجيزة، العظيمة الرابعة األرسة جبانة املصري ذلك نفس أصاب وقد
أعظم عىل حبست التي الفخمة األوقاف يديرون أجدادهم كان الذين الجنازيني الكهنة
امللكية املقابر بني الخالية واملساحات الطرقات يف مدافنهم حرشوا قد حجًما، األهرامات
حوايل أيًضا انقرضوا قد أنفسهم الكهنة أولئك أن عىل البائدة، بالساللة الخاصة القديمة
والواقع سنة. ٤٠٠ بنحو بالجيزة جبانة «خوفو» امللك أسس أن بعد أي ٢٥٠٠ق.م؛ سنة
الدولة أهرامات منطقة صارت حتى ٢٥٠٠ق.م سنة بعد طويل زمن يمِض لم أنه
مقفًرا. خالءً شماًال «الجيزة» إىل جنوبًا «ميدوم» من ميًال ٦٠ نحو طولها البالغ القديمة
الذي اإلقطاعي العهد يف الفكر رجال آراء من املحزنة الحالة هذه كنه ندرك وإننا

الضخمة. املقابر تلك انهيار يف تأملوا عندما وذلك سنة، ٥٠٠ بنحو ذلك بعد جاء
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أمًرا كان العظيم عرصاألهرام انقراضفراعنة بعد ا جدٍّ واضًحا أمًرا صار ما أن عىل
تمثل مرص أهرامات فإن طويل؛ بزمن القديمة الدولة سقوط قبل يدركه العقل أخذ قد
فهي اآلخرة، الحياة يف املتوىف سعادة لضمان التامة املادي العتاد كفاءة يف االعتقاد ذروة
ترجع ربما الكفاح وهذا املحضة، املادية القوى عىل للتغلب الطويل للكفاح الرائع املظهر
ذلك يف أما بمفردهم، التاريخ قبل ما عرص صيادو به قام سنة مليون نحو إىل بدايته
الكبرية الجيزة فأهرام بأرسها؛ مدربة أمة قوى به قامت فقد بصدده نحن الذي العهد
غرض إىل جميعها ترمي عظيمة دولة موارد كل استنفدت جبارة جهوًدا لنا تمثل التي
من غطاء داخل أبدية وقايًة الدولة، رئيس هو واحد رجل جثمان وقاية هو ساٍم؛ واحد
املادية الطريقة بتلك يقاوم أن امللكي الجثمان لذلك يتسنى حتى ا، جدٍّ الضخمة املباني

الخلود. من املانعة األسباب اآللية القوة بتلك ويقهر اآلباد، كل غائلة املحضة
األمر نهاية يف واالكتفاء الجيزة، أهرام مثل الضخمة األهرام بناية عن التخيل أن عىل
امليالد قبل ٢٦٢٥ سنة حوايل الخامسة األرسة يف ملك آخر عهد منذ األهرام متون بكتابة
آخر؛ ما مكان يف اآلخرة الحياة يف السعادة بوجود االعتقاد لن يؤكد صغرية، أهرام داخل
فقط. املادية الوسائل عىل إدراكه يف يعتمد ال بعيد ما مكان يف نعيم وجود يف االعتقاد أي
اإلنسان تهب أن يمكنها ال املباني من األكوام أن ما حد إىل يؤكد الجديد االعتقاد فهذا
املادية القوة عقيدة أتباع أقدم أخذ وبذلك بروحانيته؛ ينالها أن يجب بل األبدية، الحياة

األهرام. بناة عمله ما ويشل يظهر األخالق عرص وأوشك لهم، درس أول يتعلمون
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السامء إىل فرعون وصعود األهرام متون

عند البرشي التفكري عن إلينا وصل مصدر بأقدم املنفية واملرسحية األهرام متون تمدنا
اإلنسان تاريخ عن إدراكه اآلن لنا يمكن مدى أقدم املصدرين هذين يف فلدينا األقدمني،
العمال اقتحم أن إىل النقوش من عارية كانت األهرام كل أن السائد الظن وكان العقيل،
ميالدية ١٨٨٠ سنة يف «مريت» إرشاف تحت الحفائر يف يعملون كانوا الذين املرصيون
امللك هرم بعد فيما دخلوا ثم األول» «بيبي هرم — لوفاته السابقة السنة وهي —
بآالف مغطاة وحجراتهما وممراتهما الهرمني هذين أروقة جدران فوجدوا «مرنرع»،
«متون اسم اآلن عليها يطلق التي هي النقوش وهذه الهريوغليفية، النقوش من األسطر

األهرام».
جبانة تعد كانت التي سقارة أهرام من خمسة يف منقوشة املتون هذه وتوجد
األرسة يف األخري امللك وهم: الفراعنة من طائفة هنالك بوضعها قام وقد القديمة،1 «منف»
حسب حكموا وقد السادسة. األرسة يف خلفوه الذين األول األربعة امللوك ثم الخامسة،
حوايل وتنتهي ٢٦٢٥ق.م حوايل تبتدئ قرن ونصف قرن من تقرب مدة املذكور ترتيبهم
ربع األرجح وعىل والعرشين، السادس القرن طوال حكموا إنهم أي ٢٤٧٥ق.م؛ سنة

بعده. آخر قرن وربع أيًضا، التاريخ هذا قبل قرن

«نيت». امللكة هرم مثل سقارة يف أخرى متون عىل حديثًا عثر 1



الضمري فجر

النسخ عرص من أقدم مادة عىل تشتمل املتون هذه محتويات أن لنا يظهر أنه غري
مىض، فيما موجودة كانت مادة إىل بأيدينا التي الخمس النسخ وتشري إلينا، وصلت التي
الخاص و«الفصل يصعدون» الذين أولئك «فصل عن فيها تقرأ فإنك بعد، اختفت ثم
قديًما مستعملني كانا الفصلني هذين أن عىل يدل وذلك أنفسهم». يرفعون الذين بأولئك
الفصالن هذان يعترب وبذلك القومية، العهد ذلك أساطري يف مختلفة لحوادث مناسبات يف

بأيدينا. التي األهرام متون من عهًدا أقدم
ملوك بني قائمة كانت التي الخصومات إىل إشارات املتون هذه يف توجد وكذلك
عهد قبل ُكتبت أنها عىل يدل مما القبيل] [الوجه الجنوب وملوك البحري] [الوجه الشمال
تاريخ يرجع أخرى فقرات إىل هذا ق.م. والثالثني الرابع القرن قبل أي الثاني؛ االتحاد
ما الخصومات تلك فيه كانت الذي الوقت يف أي الثاني؛ االتحاد عهد باكورة إىل عهدها
زمام عىل قابضني الخصومات تلك من بالرغم الجنوب ملوك فيه وكان مستمرة، زالت
نظر بوجهة الفقرات هذه كل ُكتبت وقد الدولة، وحدة عىل ومحافظني الشمال يف الحكم

الجنوب. أهل
متأخر زمان يف ألفت قد األهرام متون بعض أن أخرى ناحية من نرى أننا عىل
تكن لم والتي الهرم، لحماية وضعت التي الصيغ مثل القديمة، الدولة لنفس معارص
يف كذلك وظهر ق.م. الثالثني القرن يف الهرمي الشكل ظهور من أقدم الحال بطبيعة
األهرام متون نسخ أزمنتها يف ُكتبت التي املذكورة القرن ونصف القرن مدة خالل
عىل تدل قاطعة حجًجا لدينا فإن اآلخر؛ وبعضها النسخ بعض بني اختالف الخمسة
القديمة، النسخ يف نظري له ليس منها العهد املتأخرة النسخ عىل ظاهر تنقيح إدخال
املتون هذه أخرجت التي واالعتقادات العادة ونمو التفكري مراحل أن عىل أيًضا يدل وذلك
يف منها األخرية النسخة ظهرت حتى تطورها يف مستمرة تزال ال كانت الوجود حيز إىل
عن يقل ال عرص حال املتون هذه لنا تمثل لذلك ق.م. والعرشين الخامس القرن باكورة
نحو من إلينا بالنسبة انتهت قد كانت هذه السنة ألف أن الذهن عن يعزب وال سنة، ألف
لنا الباقية الوثائق من العظيم القدر هذا مثل أن والواقع سنة. وخمسمائة آالف أربعة
خزانة تؤلف املتون وهذه العالم، من آخر مكان أي يف مثيل له ليس القديم العالم عن
ينتظر يزال ال مما ومعظمها القديم، اإلنسان حياة يف تدور كانت التي التجاريب من

والبحث. الدرس محك تحت دوره
السعادة ضمان هي عام وجه عىل األهرام متون من املطلوبة الغاية كانت ولقد
ومدها، بها املحيطة الحياة َجْزر دائًما لنا تصور ذلك مع لكنها اآلخرة، الحياة يف للملك
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الذين القوم خربة عىل تدل بعبارات تنطق فإنها قومي، أدب كل شأن ذلك يف شأنها
وبعضها واألسواق، والطرق القصور يف القومية الحياة تتناول العبارات وهذه أخرجوها،
يف ليجد الرسيع الخيال صاحب وإن املقدسة. املعابد يف والعكوف العزلة أنشأتها عبارات
مرآته. هي وبقيت الدهور عليه تقادمت الذي العالم ذلك عن كثرية صوًرا العبارات هذه
يف توصد لم فإنها «امللك» أحوال بذكر خاص بوجه تهتم الصور هذه أن ومع
اآلخرة الحياة يف امللك سعادة عن تعرب عندما فمثًال بها؛ املحيط العالم باب وجوهنا
فيه طلب الذي اليوم هذا يف الطرقات يف وتعلمته البيوت يف سمعته الذي «هذا تقول:
الطرقات ويف البيوت يف الحياة تلك عن عاجلة ملحات نلتقط ومنها للحياة.» بيبي امللك
يعرب والراعي الجدار، عىل تشقشق «فالخطاطيف سنة: آالف خمسة عليها مىض التي
تدلل واألم الضعيف، قطيعه رضيع املاء عرب حامًال الحزام حتى املاء يف خائًضا الرتعة
الربية البطة وتشاهد السماء، مخرتًقا الغروب عند الصقر ويشاهد الغسق، عند رضيعها
املاء وعابر املستنقع، يف اقتناصها يف فشل الذي الصياد يد من فارة قدميها مخلِّصة
املزدحم الزورق يف مقعد مقابل للنوتي يقدمه معه مال وال العبور زورق عند واقف
نزح يف نقله مقابل يعمل أن عىل الزورق إىل بالنزول أخريًا له يسمح ولكن باملسافرين،
تحت حديقته يف بركته حافة عند جالًسا الرشيف ويشاهد املثقوب، الزورق من املاء

الغاب.» سيقان من املصنوعة الخميلة ظالل
وادي سكان لغمار الدنيوية الحياة به تزخر مما هي غريها وكثري الصور وهذه
من وأبهج أتم بشكل املتون تلك يف صورتها انعكست فقد القصور يف الحياة أما النيل،
مثقًال األوقات بعض يف يشاَهد امللك فإن بها، يحيط وعما عنها الخارجية العالم حياة
األسود للمداد أحدهما وقلمني محربة يحمل رسه أمني وبجانبه الدولة، مهام بأعباء
عىل كلفة بدون متكئًا فراغه أوقات يف نراه وكذلك العناوين، لكتابة األحمر للمداد واآلخر
القرص بركة يف مًعا يستحمان وهما يشاهدان أو مستشاره، أو الحميم صديقه كتف
باهر موكب رأس عىل يشاَهد ما وكثريًا جسميهما. يجفف حتى يقرتب امللكي والحاجب
إىل يعرب وعندما الطريق، أمامه مفسحني واملقدمون السعاة يتقدمه مدينته طرق مخرتًقا
أحذيتهم ملقني الشعب عامة يشاهد الوهاج امللكي الزورق من وينزل الثاني الشاطئ
يرى أو طلعته، رؤيتهم عند الفرح أصواتهمبتهليالت رافعني أمامه راقصني ومالبسهم
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العظيم عرشه مرتقيًا يشاهد أو وبهاؤه، البالط فخامة به أحاطت وقد قرصه باب عند
املتون: تقول ذلك ويف الثريان، وحوافر األُسود برءوس املزين

املدهش وصولجانه العجيب عرشه عىل جالس وهو قرصه قاعة يف امللك يشاهد
مشريًا يده ينزل ثم امللك، هذا أمام ليقفوا أوالده نحو يده يرفع ثم قبضته، يف

ثانية. فيجلسون نحوهم

األخروية، الحياة يف تنتظره حوادث أنها عىل صورت قد املشاهد هذه أن والحقيقة
الدنيا الحياة من مأخوذة الحياة تلك بها صورت التي واأللوان الحوادث عنارص أن غري
نعالهم يلقون كانوا بأنهم وصفهم مرَّ الذي أولئك أن ذلك فمن الدنيوية، والتجاريب
اآللهة، هم السماوي النيل يعرب حينما امللك وصول عند فرًحا أمامه لريقصوا ومالبسهم
النيل وادي فوق فعله رعاياه اعتاد ما السماء يف يفعلون كأنهم طبًعا مثلوا ولكنهم
إله مع يستحم عندما فرعون أعضاء يجففون نراهم الذين اآللهة هم وكذلك األريض،
له يفعلون ابه حجَّ كان ما لفرعون يفعلون أيًضا هنا فهم الربدي»، «بحرية يف الشمس

األرض. عىل
نقلت التي الدنيوية الحياة بمناظر غاصة العتيقة املتون هذه أن من بالرغم ولكن
اإلنسان يحاول عندما فإنه تقريبًا، لنا معروفة غري أرًضا تصور مجموعها يف فإنها عنها،
غياض كأنها األرجاء شاسعة فطرية غابة يرود كأنه يحس األرض هذه مجاهل ارتياد
فيه، منفذ ال تيه يف تقطن كأنها ترتاءى مخيفة وأشباح غريبة بأشكال مفعمة مسحورة
يجوز قد غامض، معنى ذات كلمات ثناياها يف تضم التهجية عتيقة كتابة فيها نجد فإننا
وكذلك بعد، فيما لبسته الذي املعتاد لباسها مرتدية وهي عرفها قد القارئ يكون أن
تهجيتها. غرابة الحديث القارئ عن غريبة ومعاٍن مواقف يف الكلمات تلك تستعمل كانت
املخالفة الغرابة حد البالغة الكلمات من كبرية أخرى مجموعة املتون هذه يف ويوجد
التي املهجورة العتيقة الكلمات من طائفة بذلك وأعني املتنكرة، املعروفة الكلمات لتلك
منسيٍّا، نسيًا وصارت تماًما محيت قد دنيا يف االستعمال يف دائرة طويلة حياة عاشت
مدة منا مرأى عىل ترتنح القوى املنهوك اء كالعدَّ كانت املشيب وخطها أن بعد فهي
اختفت ثم العتيقة املتون هذه يف فقط ظهرت فقد لدينا، معروف أفق أقدم يف قصرية
مرصية متون يف ثانية مرة نصادفها ال ثم ومن املتون، تلك عرص بعد أبديٍّا اختفاء
الوجود، من بادت والكالم التفكري من دنيا عن اإلبهام من يشء يف لنا تكشف فهي أخرى،
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فيما اإلنسان حياة بها مرت والتي تحىص، ال التي العديدة العصور آخر عهدها ويعترب
هذه ولكن التاريخي. العرص يف الدخول من أدنى أو قوسني قاب صار حتى التاريخ قبل
مهجور، منيس عرص من لنا الباقية البقية وهي الشيب، وخطها التي الغريبة الكلمات
إلينا بالنسبة غرابتها وتستمر األهرام، متون يف جيلني أو جيل مدة مستعملة استمرت
أو معناها به نعرف ما الوسائل من لدينا وليس نهائيٍّا. استعمالها يزول حتى عادة
وليس غضونها، يف تحملها كانت التي الرسالة عن أو بأرسارها لنا تبوح أن عىل إرغامها
من تكنه ما كشف عىل إرغامها به نحاول ما القديمة اللغات معرفة فنون من لدينا
زاد التي العويصة الرتاكيب من أخرى طائفة أيًضا الكلمات تلك بجانب ويوجد األرسار.
بتلميحات مفعمة فهي الغامضة، املبهمة املعاني من إليه تشري ما طبيعة صعوبتها يف
عهد منذ زمانها فات قد ومعامالت وعادات عنا، معاملها ضاعت أساطري حوادث عن
التام. املجهول بيداء يف كلها معاملها ضاعت وتجارب وفكر حياة عنارص وقوامها بعيد،
سعادة ضمان األصل يف هي األهرام متون من املهمة الغاية أن سلف فيما ذكرنا
االحتجاج بل امللح، االحتجاج املتون هذه يف يشء أبرز نجد لذلك األخروية؛ الحياة يف امللك
ضد اإلنسان بها قام عظيمة ثورة ألقدم صورة اعتبارها ويمكن املوت، ضد الحمايس
متون يف قط تذكر لم املوت وكلمة أحد. منهما يعد لم اللذين العظيمني والسكون الظلمة
أن األخرى بعد مرة القاطع التأكيد فرتى للعدو، مستعملة أو النفي صيغة يف إال األهرام
امللك أيها «هيا األفق»، يف معظًما جاء بل موتًا، يمت لم تيتي «امللك يرزق: حيٌّ املتوىف
وإنك تعيش، أن يمكنك لكي سافرت لقد حيٍّا، سافرت بل ميتًا تسافر لم إنك «وناس»،
يموت ال بيبي «امللك يموت»، لن بيبي امللك هذا تموت، لن «إنك تموت»، لكي تسافر لم
«بيبي» امللك هذا يموت، لن إنه مات؟ إنه قلت هل ميت. أي بسبب وال … ملك أي بسبب
[ثانية]»، تحيا فإنك للموت] [استعارة رسوت «وإذا تموت»، لن إنك عش! أبًدا، يعيش

موته.» من فر قد «بيبي» امللك «هذا
نفي صيغة تحتم ما وكثريًا املتون، هذه يف باستمرار املوت ذكر تجنب نجد وهكذا
ارفع فقم، تموت لن إنك نفسك، ارفع تعيش، إنك تعيش، «إنك اآلتي: بالتأكيد املوت
النجوم [وهي تفنى ال التي النجوم بني السامي بيبي امللك أيها نفسك «ارفع أو نفسك»
فإنه املرة املوت حقيقة إىل اإلشارة من بدٌّ يكن لم وإذا أبًدا.» تفنى لن إنك الثوابت]،
كان أو ذلك، ذكر سبق كما املرساة يف السفينة حبال ربط أو البحر» من «النزول يسمى
حيٍّا» «ليس قول: يستحب كان ولذلك منفية، الحياة كلمة ذكر الحالة هذه مثل يف يفضل
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ذكريات الذاكرة إىل تعيد القديمة املتون هذه كانت أو املشئومة. بالكلمة النطق من بدًال
املوت». يأتي أن «قبل مرة ذات الناس بها تمتع قد مفقودة لسعادة حزينة

هذه فإن األبدية، امللك حياة أي الحياة؛ كان األهرام متون يف موضوع أسمى أن ومع
يستعمل نفوذ وكل طريقة كل كانت وملا ا، جدٍّ متنوعة مصادر من تتألف كانت املتون
املجموعة تلك وضعوا الذين الكهنة فإن املوت)، بعد (الحياة املقصود للغرض للوصول
القديمة التعاويذ أنواع كل نوها ضمَّ لآلن، إلينا وصل ما أقدم هي والتي القديم، األدب من

الغرض. لذلك تفيد أنها وجدوا التي أو مستجابة، مرعية نظرهم يف تعد كانت التي
شعائر موضوعات: ستة عىل خاص بوجه تحتوي األهرام متون بأن القول ويمكن
وشعائر – سحرية وتعاويذ – القبور عند املأتمية بالقرب خاصة وشعائر – جنازية
وصلوات – قديمة أساطري من وأجزاء – قديمة دينية وأناشيد – بالعبادة خاصة قديمة
من مجلدين يف اآلن الحديثة طبعتها يف املتون هذه وتقع املتوىف. امللك لفائدة وترضعات
املجلدان وهذان لنصوصها، املختلفة والتوجيهات القراءات عىل يشتمالن الكبري القطع
عرشة أربع إىل األول النارش قسمها وقد صفحة، ألف من أكثر املتون من يحتويان

صيغة. وسبعمائة
معرفة يمكننا فال — فعلنا كما — عامة بصفة األهرام متون إىل اإلشارة أمكننا وإذا
فهم يمكن الحظ لحسن ولكن األمور، أصعب من يعد ذلك فإن تامة، معرفة معانيها
هذه يف األدبية القطع أقدم بني فمن واستساغته، املتون هذه تحويه الذي األدب شكل
الشعر من أبيات بهيئة قديم شعري تركيب عن عبارة وهي الدينية، األناشيد املتون
الرتكيب هذا العربانيون نقل وقد ومعانيه. كلماته بني التوازن فيه ظاهر املقفى املوزون
باسم «املزامري» يف لنا املعروف الرتكيب وهو سنة، بألفي ذلك بعد أدبهم إىل الشعري
ق.م، الرابعة األلف إىل األهرام متون يف الرتكيب ذلك استعمال ويرجع األعضاء». «توازن
العالم من أخرى بقعة أية يف وجوده من أقدم املتون هذه يف وجوده يعد ذلك وعىل

لدينا. املعروف األدب أنواع جميع بني أدبية صورة أقدم أنه والواقع بعيدة. بمراحل
يوجد بل فقط، املذكورة األناشيد يف استعماله ينحرص ال األدب من النوع وهذا
الذي الكمال درجة إىل هنالك تصل لم ولكنها األهرام، متون من أخرى نبذ يف كذلك

األناشيد. هذه يف نلمسه
األدب مرتبة إىل النبذ بهذه يرتفع الذي الشعري الرتكيب من ذكر ما عىل وزيادة
مظهرها يف تحمل مبعثرة كتابات بعض نجد ما كثريًا فإننا اآلن؛ لدينا املعروف باملعنى
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يف الخيال مجال من دقيًقا أثًرا نجد فمثًال واللغوية، الفكرية الوجهة من األدب صفات
ليست إنها لفائفك «فك فيه: جاء إذ «أوزير»؛ بعث عن وردت التي الكثرية األوصاف أحد
عىل املنثنية املنتحبة اإللهة هي و«نفتيس» «نفتيس».» شعر خصالت هي بل لفائف،
تلف التي اللفائف يف رأى قد السطر ذلك كتب الذي القديم فالكاهن املتوىف. أخيها جسم
باللفائف، وتختلط اإللهة شعر من تتدىل التي الغزيرة الشعر خصالت الجامدة الصورة
العالم لكل الودية العواطف يلمح الذي الوثاب الخيال ذلك يف عنرصية قوة كذلك ونجد
حلوله ويف امللك، موت يف تتمثل التي الرهيبة بالنازلة تشعر الطبيعية العنارص فيجعل
تزلزل واألرض أجلك، من تبكي «السماء امللك: عىل املحزونون يقول إذ السماء؛ آلهة بني
«السحب السماوية: القبة إىل صاعًدا الخيال يف يرونه عندما الناس ويقول أجلك.» من
وعظام – ترتنح النجوم] [مجموعة واألقواس – األرض تمطر والنجوم – السماء تظلم
شكل يف يرشق «وناس» امللك يرون عندما واجمون والبوابون – ترتعد جهنم كالب

روح.»
بل امللك، ملصلحة هو كلها الجنازية املتون تلك من الغرض أن يف شك لدينا وليس
نذكر عندما وبخاصة وحده، عليه إال تنطبق ال معتقدات عىل تحتوي عام بوجه هي
أن عليها التنبيه يجب التي الهامة الحقائق فمن فقط. امللكية املقابر يف إال تكتب لم أنها

مقابرهم. نقوش يف األهرام متون أبًدا يستعملوا لم العرص ذلك أرشاف رجال
يف الحياة وجود يف السائدة العقيدة زعزعة األهرام متون مقدور يف يكن لم وملا
حياة إىل تقريبًا همها جميع وجهت بل كبريًا، اهتماًما الرأي هذا تُِعر لم فإنها القبور،
البعيدة اململكة تلك أن واالهتمام الذكر يستحق ومما بعيدة. مملكة يف تقع نعيم يف
األخروية الحياة عن تقريبًا شيئًا تعرف ال األهرام متون وأن «السماء»، إال بها يراد ال
«العالم إال به يراد ال عندهم األموات عالم فإن ولذلك السفيل؛ العالم يف توجد التي املظلمة
كلمة معاني من معنى أي عن نعرب ال الصيغة بهذه عنه التعبري يف ونحن السماوي»،
أن يف شك عندنا يوجد يكاد ال أنه عىل اإلنجليزية. اللغة يف املتكررة الالهوتية السماء
— املسيحي العهد يف بعد فيما شاعت التي الفكرة تلك وهي — سماية جنة تصور فكرة

القدم. يف املتوغل القديم املرصي االعتقاد هذا نفس إىل أصلها يرجع
قديمان: مذهبان األهرام متون يف املذكورة السماوية اآلخرة تلك يف اختلط وقد
هو أو الشمس، إله يف حاالٍّ املتوىف يتصور والثاني نجم، صورة يف املتوىف يتصور أولهما
النجمية باآلخرة تسميتهما: يمكن اللذين املذهبني هذين أن وبدهي نفسه. الشمس إله
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شكل يف منهما كل دخل ثم مستقلَّنْي، ما وقت يف كانا التوايل عىل الشمسية واآلخرة
عند الطبيعية التصورات من كان ولقد األهرام. متون يف نجدها التي هي سماوية» «آخرة
الذين أولئك جموع ليًال مرص سماء يف يرى أن الصافية السماء ذي النيل وادي ساكن
فوق مرتفعني كالطيور السماء إىل طاروا فقد أمامه، ماثلني األخروية الحياة إىل سبقوه
بصفتهم السماء أقطار يجتازون ليلة كل يف الظالم حلول عند فكانوا الهواء، أعداء كل
«غري تسمى التي النجوم تلك املوتى، جمهور تخيله يف املرصي، وخص أبدية. نجوًما
يكاد ال ولذلك السماء، من الشمالية الجهة يف تقع النجوم تلك أن يعتقد وكان الفانية»،
وال تغرب ال التي بالقطب املحيطة النجوم هي بالذكر املقصودة النجوم أن يف شك يوجد
الهرم مدخل ممر اتجاه رس عن القديم التاريخ علماء بني كبري جدال قام وقد تغيب.
الذي االتجاه هذا يف الرس األهرام متون نقوش بيَّنت ثم القطبية، النجمة شطر املنحدر
هذا يحملها املمر ذلك من تخرج عندما امللك روح أن وهو ذلك؛ قبل أحد إليه يهتِد لم

القطبية. النجوم نحو فوًرا االتجاه
متون يف لجنب جنبًا مًعا يوجدان والشميس، النجمي املذكورين؛ املذهبني أن ومع
لنا يصح حتى عظيمة بدرجة فيها السائد هو الشميس املذهب أن نجد فإننا األهرام،
باملصري االعتقاد أن املحتمل ومن األصل. شمسية بأنها األهرام متون نصف أن عام بوجه
يوم كل ثانية الشمس رشوق طريق عن املرصيني قدماء عقيدة يف نشأ قد الشميس
فقط، السماء يف فتكتسب الحياة أما األرض، عىل يحدث إنما املوت فكأن غروبها، بعد
البرش، عامة إليه يصري الذي املحتوم املكان فوق امللك إليه يرفع الذي األعىل املكان وهو
تيتي امللك أنت وخذ «تيتي» امللك بذراع أنت فأمسك تمحى، وأسماؤهم يفنون «الناس

الناس.» بني األرض عىل يموت ال حتى السماء إىل
بكثري أقدم وهي السائد، الرأي هي السماء يف توجد الحياة بأن القائلة الفكرة وتلك
نفس جعلت القوة من درجة الرأي هذا بلغ وقد األهرام. متون يف األوزيري املذهب من
التي الثانية املرحلة يف ذلك وكان شمسية، سماوية آخرة الحال برضورة يُمنح «أوزير»
املتوىف تطلع هو األهرام متون يف الهام واملوضوع األهرام. متون يف أسطورته فيها دخلت
من اتخذ قد امللكي القرب نفس إن حتى الشمس، إله حرضة يف فاخرة أخروية لحياة

سبق. فيما ذلك أوضحنا كما الشمس، إله إىل به يرمز شكل أقدس
عىل وممثله «رع» لإلله املجسم االبن امللك جعل الذي الحكومة الهوت عمد وقد
ليحل أو األبد، إىل والده مع ليسكن املوت عند السماء يف يسبح امللك تصوير إىل األرض،
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اآلخرة أن نجد ذلك وعىل األرض. يف خليفته كان كما السماء يف خلفه ويكون محله
ذلك صار ثم وحده، فرعون إال به يحظى وال امللكي، املصري الواقع يف هي الشمسية
— اإلمكان يف يكن لم أنه غري فيه. يشاركونه البرش لسائر ا حقٍّ بالتدريج بعد فيما املصري
بالصفة املصري بذلك مطالب كل يتصف أن بعد إال لهم الحق ذلك إعطاء — سنرى كما

أيًضا. امللكية
من [بالرغم السماء يف مقرها التي العتيدة اململكة تلك إىل الفرعون وبانتقال
فرضتها تطهري بعملية للقيام يدعى كان هناك] بموقفه الخاصة اآلراء انسجام عدم
أو البدن،2 فوق بصبه باملاء العادة يف التطهري ذلك وكان مملول. بتكرار املتون وأكدتها
تقوم كانت اآللهة إن حتى املباركة، الحقول يف الواقعة املقدسة البحرية يف باالستحمام
ومن املالبس. ثم املناشف إليه فيقدمون االستحمام، ذلك إنجاز وقت يف امللك بخدمة
االحتفال هذا رأينا إذا وخاصة هام، خلقي مغزى ذا التطهري ذلك يكون أن املحتمل
التعميدي االحتفال يف الحايل عرصنا إىل به معموًال استمر قد العتيق الرشقي التطهريي

املسيحيني. عند اآلن إىل املوجود
رشقي الواقع اإلقليم هي الشميس املذهب يف امللك إليها يتجه التي القبلة وكانت
اآللهة كذلك كانت بل الجهة، تلك يف تولد التي هي وحدها الشمس تكن لم حيث السماء،
تقوم التي العظيمة السماء أبواب توجد املقدسة الجهة تلك ويف هناك. تولد األخرى
نسمع وكذلك اآللهة»، فوقها يجلس التي السماء رشقي العالية «الجميزة تلك أمامها
عندما امللك بهما يمسك اللتان وهما السماء، من األقىص الجانب يف اللتني الجميزتني عن
امللك ويجد السماء.» من الرشقي الجانب يف ويجلسونه الثاني الشاطئ إىل به «يعربون
املكان ذلك ومن الشمس، إله يجده أو الشمس، إله أيًضا املقدس املكان ذلك يف املتوىف

به. يعرب الذي القارب املكان هذا يف يرسو وكذلك السماء، إىل يرتفع
املقدس اإلقليم ذلك نحو الرشقية الجهة شطر وجهه يويل املتوىف امللك يكاد وال
مملكة إىل يصل حتى يعربها أن له بد ال وكان الرشق، يف واقعة بحرية تعرتضه حتى
الرشقي الشاطئ أي األقىص؛ الشاطئ عىل سقطت قد «حور» عني وكانت الشمس، إله
إىل طويلة وهي السوسن»، «بحرية تسمى وكانت «ست»، مع شجاره خالل البحرية لهذه

دفنه. قبل امليت غسل اإلسالمية الديانة يف بالضبط يقابل ذلك أن أظن 2
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وجنوبًا شماًال بعيدة مسافة إىل تمتد أنها بد وال «متعرجات»، عىل تحتوي يجعلها حد
بالقوى الزاخرة العجب أرض البحرية تلك خلف يوجد وكان الرشقي. األفق طول عىل
فوقه يجلس الذي املقعد ذلك من حيٍّا، فيها يشء كل وكان جهاتها، كل يف الرشيرة
األبواب إىل فيه، نزل الذي القارب إىل بيده، عليه يقبض كان الذي السكان إىل امللك،
يشء أي مع أو األشياء هذه كل مع يتحدث أن مقدوره يف كان ولذلك بها، يمر التي
«بجعة قارب مثل معه، تتكلم أن قدرتها يف كان الرشيرة األشياء وهذه هناك. يحبه آخر
نجدها كالتي «عجائب» أرض كانت األرض تلك أن والواقع 3.Lohengrin لوهنجرن»
وهي األملانية، الخرافات يف 4Nibelungen «نبلونجن» قصص يف أو البجعة قصص يف
يف العجائب السبيل ابن فيها يقابل التي 5Morte D’Arthur أرثر» د «مورت دنيا تشبه

منعطف. كل
يركب أن السوسن» «بحرية لعبور النيل ضفاف سكان نظر يف طريق أوضح وكان
البحرية، شاطئ غاب سيقان بني املتوىف امللك يجده ما وهذا العبور، قارب اإلنسان
عند خلفه وجهه يلفت أن املالح عىل وكان برسعة، يدفعه السكان عند واقف حه ومالَّ
إال يتكلم ال وهو الخلف»، إىل «الناظر أو الخلف» إىل «انظر سمي ولذلك القارب، دفع
اللينة والترضعات التوسالت أكثر كان وما راكبه. انتظار يف صامتًا يقف وإنما نادًرا،
يؤكد وهو فنسمعه امللفوت، الوجه صاحب املالح ذلك تملق املنتظر امللك بها يحاول التي
راعي هو «بيبي»؛ امللك هذا «إن له: فيقول والخداع املكر عىل يدل قاطًعا تأكيًدا له
نفسه املالح ملصلحة الرضوري من كان ولذلك ماشيتك.» حظرية عىل واملرشف قطيعك
مقاومته، عىل املالح يقوى ال سحريٍّا إناء معه امللك يُحرض وقد الحال. يف به يعرب أن

األملاني البطل حمل الذي وهو مسحورة، بجعات تجرها خرافية سفينة كان للوهنجرن البجعة قارب 3

دفته. يدير أو هو يقوده أن دون مسحورة بحرية إىل «Lohengrin «لوهنجرن
من ضخم كنز حراسته يف وكان األقزام، مثل للطبيعة خارق املخلوقات من جنس هم نبلونجن: 4

«سيجفرد». البطل عليه استوىل قد الذهب
وفرسانه بريطانيا ملك «أرثر» امللك عن خرافية رواية هي :Morte D’Arthur أرثر» د «مورت 5

شعري قالب يف صاغها ذلك وبعد ،Sir A. Mallory «مالوري» السري ألفها املستديرة، املائدة أصحاب
تلك كل يف أنه والواقع .Idylls of the king امللك» «أناشيد عنوان تحت اإلنجليزي الشاعر «تنيسون»
فيه تجد للعادة خارقة مخلوقات تسكنه خرافيٍّا عامًلا يتصور أن القارئ إىل فيها يطلب القصص

الناس. مع يتكلم أن قدرته يف كان الجماد وحتى واألشجار، الحيوان
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والجزيرة واألرض السماء يف ذنب كل من طاهر امللك إن قاطعة بصفة للمالح يقال أو
مكانه يأخذ كان الذي املهرج القزم شكل يتقمص امللك كان أو إليها، ذاهبون هم التي
حتًما وكان العظيم. العرش أمام قلبه عن بذلك ي ليرسِّ الدنيا يف امللك أمام الراقصني بني
والواقع الشمس. إله بذلك ليرس وبالطه «رع» قرص إىل رسيًعا به يعرب أن إذن املالح عىل
هكذا: ذلك بعد يخاطب املالح كان إذ الشائعة؛ العامة املعلومات من كان كله ذلك أن
بيبي امللك هذا فيه طلب الذي اليوم يف الطرقات يف تعلمته وما البيوت يف سمعته ما «هذا

للحياة.»
أين «من له: فيقول امللك) به (املراد العتيد للقادم املالح معارضة كذلك ونجد
ملكي، أصل من أنه عىل الحجة يقيم أن امللك عىل مقضيٍّا حتًما كان ذلك وعند أتيت؟»
إىل بقاربه يرسو أن وأبى الجهد، من معه بذل ما رغم عنيًدا املالح كان أن اتفق فإذا
قبضة يف َمن يا أنت «هيا قائًال: يده يف الذي املجداف يخاطب عندئذ امللك فإن الشاطئ؛

امللك. إىل بالقارب يأتي املجداف فإن مستجابة قوية كلماته كانت فإذا املالح.»
عىل النيل يعرب أن العهود أقدم منذ التاريخ قبل ما عرص ح مالَّ مقدور يف وكان
ضخمتني.6 دخان لفافتا كأنهما لجنب جنبًا بإحكام مًعا مربوطني الغاب من رمثني
عبوره كيفية الشمس إله بسياحة الخاصة األساطري أقدم من أسطورة لنا صورت وقد
سذاجتها رغم لعبوره الشمس إله اتخذها التي األرماث تلك من زوج عىل السماوية املياه
لالعتقاد يبَق فلم منها، مناص ال التي االعتقادات من استعمالها وصار وبساطتها،
حتى املتوىف فرعون إىل «رع» من التآلف طريق عن استعمالها قوة نقل إال باتباعها
رمثي أن نجد وهكذا الشمس. إله بها قام كالتي ناجحة سياحة لنفسه األخري يضمن
«لرع» ُهيئا كما «رع» إىل يصل حتى األفق إىل بهما ليعرب «وناس» للملك ُهيئا قد السماء

األفق. إىل يصل حتى بهما ليعرب

بالد يف النيل به ليعرب فرعون، مثل قاربًا، يجد لم أنه مرة ذات الكتاب هذا ملؤلف اتفق وقد 6

الغاب من مصنوعني النوع ذلك من رمثني الحال يف وأحرض املجاورة القرية أهايل أحد فأرسع النوبة،
املنذر القارب بهذا النهر يف جزيرة إىل واسًعا خليًجا باملؤلف وعرب النيل، شاطئ عىل ينمو الذي املجفف
األمور من كان وقد املاء، لعبور الطريقة هذه مثل املؤلف فيها رأى مرة أول هذه كانت وقد بالخطر.
خمسة إىل عهدها يرجع التي فقط األهرام متون يف إال بمثله يُسمع لم قاربًا أن املؤلف يجد أن الهامة
وليس النائية، النوبة بالد يف القديم النهر هذا يف يوم كل مستعمًال باقيًا يزال ال كان مضت سنة آالف

األهرام. متون يف «الرمثني» غالبًا يسمى الذي هو القارب هذا أن يف شك من هناك
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الرشقي، البحر لعبور تعمل التي املتعددة الحيل تلك جميع تخفق أن الجائز ومن
فيقول السماء، إىل به يصعد حتى الهواء إىل نفسه يسلم أن امللك عىل محتًما يكون وحينئذ
الباشق ومثل الكثيف، الريش ذي الصقر مثل منشوران «جناحاك للملك: مختٍف متكلِّم
بعيًدا يطري بيبي «امللك» وهذا يطري الطائر «إن الزرقاء»، القبة يخرتق مساء يرى الذي
«بيبي» امللك هذا … السماء أهل من هو بل األرض، أهل من ليس إنه األنام. أيها عنكم
السماء إىل يصل «بيبي» امللك هذا .Masthead الطائر مثل السماء يف كسحابة يطري
وكذلك أختي].» [حار األفق إله مثل السماء إىل يصل «بيبي» امللك هذا صقر، هيئة عىل
يقبض الذي الصائد يد من الربية اإلوزة تفلت كما الناس أيدي من مفلتًا املتكلم يراه
عظيمة.» إوزة جناحي أطراف هي جناحيه أطراف «إن السماء؛ إىل وتطري ساقيها عىل
وجناحاه صقر وجه «ووجهه الجعل، يرفرف كما ويرفرف كإوزة يطري الكيفية وبتلك
يحمله والهواء ،Zeret «زرت» كالطائر بجناحيه يرفرف «وناس» امللك إن إوزة.» جناحا

السماء. إىل به مرتفًعا
الريح!» عىل السماء إىل يذهب وناس امللك إن السماء! إىل يذهب «وناس» امللك «إن
صعد «لقد «رع»»، عند «وناس» امللك تعظم وهي بعيًدا، حملته قد السماء سحب «إن
التي البخور دخان سحابة يف غريبة أشباًحا يرى الكاهن كان أو املطر.» سحب عىل امللك

العظيم.» البخور دخان عىل يصعد «إنه قائًال: فيصيح فوقه تتصاعد
نحو املصوبة املائلة األشعة تلك هو إليها، سلًَّما الشمس أشعة يف القوم رأى وكذلك
يصعد لكي السماء من أُديل املشع السلم وهذا السحاب، يف فتحات بعض من األرض
عليه وصعد قدميه، تحت سلم بمثابة الشعاع هذا وضع قد «بيبي» امللك «إن امللك. عليه
أشعة تظهر وكذلك رع.» رأس عىل الحي الصلُّ وهي أمه إىل به ليصل «بيبي» امللك
القدامى، القوم أولئك تخيله قد مصعد كأنها األرض تجاه تنحدر التي الشاسعة الشمس
[إله «رع» والده له صنعه الذي السلم عىل يصعد «وناس» امللك «إن يقولون: ولذلك
أجملها «ما يقولون: ولذلك اآللهة، إعجاب إىل يدعو امللك صعود منظر وكان الشمس].»
السماء؛ إىل امللك) (يقصدون اإلله هذا يصعد عندما مشاهدة من ألذها وما رؤية! من
ثم أمامه!» موضوعة السحرية وتعاويذه منه، الفزع وبجانبه رأسه، عىل هيبته يحمل إذ
وأيتها الرجال، «أيها امللك: لريفعوا التأثري قوية تعاويذ بواسطة مًعا واآللهة الناس تدعى
«شو» كذراعي السماء إىل به اصعدوا ارفعوه، «بيبي»! امللك تحت أذرعتكم ضعوا اآللهة،
إىل السماء! إىل السماء! إىل يرفعها، «شو») (أي وهو السماء، تحت وضعتا اللتني (الجو)

اآللهة.» بني العظيم الكريس
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العتيد، للقادم تفتح ال قد السماوية اململكة أبواب أن محتمًال يزال ال كان أنه غري
فرعون: أمام مفتوحة املزدوجة السماء أبواب بأن مكرًرا تأكيًدا نجد ذلك أجل ومن
متون يف دائًما النداء هذا ونقابل مزاحة.» ومزاليجها مفتوحة املزدوجة األفق أبواب «إن
كما — ا لصٍّ واألربعني بابا» «لعيل الباب فتحت التي الوسيلة نفس أن شك وال األهرام،
أن قبل القديم الرشق يف كثرية أبوابًا لغريه فتحت قد — وليلة ليلة ألف كتاب يف وردت
من بآالف وليلة ليلة ألف قصة طريق عن الغربي العالم معرش نحن لنا معروفة تصري

السنني.
بوجود بل األخروية، الحياة بوجود القوم أولئك اقتناع من بالرغم أنه نرى وكذلك
عن لنا تكشف نفسها املتون هذه فإن األهرام، متون بذكرها ملئت قد عظيمة حياة
الرشق ذلك سكان قلوب يمأل كان الذي الخوف ذلك الحياة، تلك من الخوف حالة
لهم يسبق ولم يعرفونها يكونوا لم التي اآلخرة تلك عالم أخطار يف تأملوا كلما القديم،
عليه اآللهة عدوان احتمال مخاوُف امللكي القادم ذلك يعرتض كان فإنه جربوها، أن
آالف بمخيلته تزدحم كانت حيث الرشقي، البحر عرض يف ينظر وهو وجهه وىلَّ أينما
كان التي الجميلة الصورة تلك صفو تكدير شأنها من يكون التي واملعارضات األخطار
امللك يظهرها التي الجريئة الشجاعة يف نجد كما األخروية، الحياة نعيم يف يتخيلها
هائل مارد شكل يف فجأة ينهض السماء، يف وحيًدا صار وقد امللك، فإن قصصية، مسحة
الشمس إله يخاطب السماوية اململكة وبمواجهته أنفسهم، اآللهة عىل السيادة مدعيًا
واسم املحدود»، «غري هو فاسمك اسمك، جاهًال لست إني اسمك، أعرف «إني هكذا:
وستمنع صباح كل يف تحملك التي وهي «الرىض» أمك واسم العظمة»، «مالك هو والدك
أمنت الذي املكان إىل املجيء من «بيبي» امللك هذا منعت إذا األفق يف املحدود» «غري والدة
العالم عىل ملًكا نفسه يجعل الكيفية بتلك السحرية قوته باستعماله امللك فكان فيه.»
إله ململكة العظيم الباب عند هو ُحجز إذا نفسها الشمس «والدة» رشوق بوقف ويهدد

الشمس.
«وهذا السوسن»، «لبحرية الرشقي الشاطئ من أخريًا الراحل امللك يقرتب وهكذا
وهو … البحرية تلك شاطئ عىل جالسني أفواههم»7 «تسلُّح بسبب املعظِّمني يجد امللك

مبجلني. يصريون يملكونها الذين جعلت سحرية بتعاويذ مسلحة أفواًها يعني الغريب التعبري هذا 7
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يعارضون عندئٍذ ولكنهم فمه.» تسلح بسبب معظًما صار من لكل الرشب مورد مكان
فيقولون املسلح.» فمه بسبب املبجلني من واحد «إني فيجيبهم: امللك) (أي العتيد القادم
مكان؟» أي ومن األفخم املكان هذا إىل وصلت وكيف ذلك؟ حدث «كيف بيبي: للملك
ألن ما؛ مكان من األفخم املكان هذا إىل أتى قد «بيبي» «إن الصباح: قارب يقول عندئٍذ
من عرب قد كما الناجح عبوره خرب امللك يقص وعندما «رع».» ألجل ُهيئا السماء رمثي
معهم فرعون ينزل وعندئٍذ والرسور، بالفرح مهللني السماوات أهل يصيح «رع» قبله
مرة امللك يسمع ذلك وبعد منه. يحكمون الذي القرص أمام ويجلس عيشتهم ويعيش
باألبواب ويمر ينزل عندما امللك معرتًضا األموات عالم من يخرج منفرًدا صوتًا أخرى
آخر: صوت فيجيبه أبي؟» ابن يا أنت أتيت أين من «هيا! «جب»: يقوده للسماء العظيمة
ثم بالخبز.» يشبعهم أن يمكنه حتى السماء يف الذي املقدس التاسوع عند من أتى «إنه
الجواب: يسمع وعنذئذ أبي؟» ابن يا آٍت أنت أين من «هيا! ثانية: مرة املعارضة تعود
أن غري بالخبز.» يشبعهم أن ليمكنه األرض عىل الذي املقدس التاسوع عند من أتى «إنه
أتى «إنه أبي؟» ابن يا أنت أتيت أين من «هيا! بالجواب: مقتنع غري يزال ال السائل ذلك
أنت أتيت أين من «هيا! يسأل: مرة آلخر السائل يسمع ذلك وبعد زندر».» «زند قارب من
املتدلية، والثُِّدي الطويل الشعر ذواتي الرخمتني هاتني والدتيه من آٍت «إنه أبي؟» ابن يا
غري «بيبي» امللك فم حول ثدييهما ضمتا لقد «سهسه»، جبل عىل يوجدان اللتان وهما
ويدخل املعارض الصوت ينقطع ذلك وبعد األبد.» إىل يفطماه ولن يفطماه لم أنهما

األبدية. السماء مملكة الفرعون
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الساموية املذهبالشميسواآلخرة

إعالن ينتظر كان حيث السماوية باألبواب مروره أثناء امللكي الراحل ذلك تتبعنا لقد
يُرى ذلك عند مملكته، يف اآلن من يحاوره أن للملك بد ال كان الذي الشمس إله إىل قدومه
يعدون، املسارعني ورسلك يذهبون، رسلك «إن مقدمه: إلعالن متسابقني امللك اب حجَّ
ثم بيبي.» امللك هذا يا أتيت قد إنك «رع» يعلنون وهم سريهم يف يرسعون وحجابك
يقول ثم يأتي!» أنه تفرس «صه! «ِسبهو»: فيقول يصيحون عندما رسالتهم نسمع
الشاطئ. عند اآللهة تزدحم ثم يأتي.» «رع» محبوب يأتي! رع ابن إن «تفرس «سبهو»:
البيضاء نعالهم أقدامهم ويف مالبسهم، يف مزملني واقفني اآللهة بيبي امللك هذا وجد لقد
لم قلبنا «إن ويقولون: بعيًدا بمالبسهم ويلقون األرض عىل البيضاء نعالهم فيخلعون
اب الحجَّ نداء يسمعون عندما الرهبة عليهم تستويل ثم مجيئك.» حتى الفرح يدخله
واآللهة صولجانه عىل متكئًا األفق أبواب أمام «رع» فيقف منهم، يقرتب امللك ويشاهدون
اآللهة تاسوع إن أمامك، صامتون اآللهة «إن الحاجب: صوت ينادي وعندئذ حوله، من

أفواههم.» عىل أيديهم وضعوا قد
صغرنا منذ نعتقد نشأنا الحديث العرص هذا أهل من القديم الجيل أبناء نحن إننا
فمن مقيم، نعيم يف تعيش سماوية كائنات تسكنها السماوات وراء أخرى مملكة بوجود
صورت التي التأمالت تلك لإلنسان، العقلية التأمالت أقدم عىل نطلع أن لدينا األمور ألذ
لنا بقيت صور أقدم األهرام متون يف نجد أننا والواقع وصفناها، كالتي أخروية حياة له
ولكنها مضت، سنة آالف خمسة منذ ونمت نشأت آراء وهي السماوية؛ اآلخرة هذه عن
نعيم فيها مملكة بوجود االعتقاد منه نبع الذي األصيل األساس فيها نرى أن عىل تحملنا

طفولتنا. يف وأساتذتنا آباؤنا لنا لقنه الذي االعتقاد ذلك السماوات، مقرها مقيم



الضمري فجر

الشعور ذلك وأن البرش، عقول عىل العميق التأثري دائًما لها كان السماء أن والواقع
أثره ترك قد السحب من أرُضها املكوَّنة الزرقاء القبة ذات السماء يف خفي رس بوجود
التي الرهيبة الصورة تلك فيه وجدت الذي العرص من القومية، اآلداب يف ما بشكل
اإلنجليزي الشاعر خيال أبدعها التي الرائعة القصيدة زمن إىل األهرام متون يف نشاهدها

الصيف. سحب جمال يتأمل وهو «ِشيل»
يف الرسور أعظم األهرام متون أيديهم عىل نمت الذين املرصيني قدماء وجد ولقد
كان الذي املقيم النعيم ذلك وترديد بتنميق يذكرون نراهم حيث الصور، تلك تدوينهم
السماوية، الشمس إله مملكة يف وتكريم وصيانة حماية يف وهو امللك به ويتمتع يلقاه
املجال كان وملا صورة. إىل صورة ومن منظر إىل منظر من بهم ينتقل خيالهم فكان
أو يمانعه ما يلقى أن دون فيه االنطالق لخيالهم أمكن أفكارهم أمام فسيًحا الخيايل
خيالهم فكان األرض، فوق بنفسه الظهور عن يعوقه ما يجد ال الربدي كنبات يعارضه،
لالندماج قابل غري صار بحيث لون ألف األلوان من ضم معقًدا نسيًجا ينسج ذلك بسبب

متجانسة. متماسكة منسجمة وحدة يف
األرض، عالم يف يحدث كان ملا مماثل رشقي بهاء يف عرشه معتليًا مرة امللك فنرى
فوق الجهات بعض يف يظهر ثم للقوت؛ طالبًا الربدي حقول يف يهيم تجده ثانية ومرة
إله خدمة يف قائًما الثوابت النجوم أحد كأنه يظهر أخرى مرة ويف الشمس، سفينة مقدمة
منها نخرج فإننا املتناقضة، الصور تلك بها تنسجم محاولة أية نجد ال أننا ومع الشمس.
(سجل تواريخه يضع فهو اإلله: يشبه مللك األبدية السعادة هي عامة؛ بفكرة الجملة يف
الساكنني اآللهة بني السماء إىل يصعد امللك «إن اآللهة: بني وحبه شعبه بني أعماله)
الناس لشئون قضائية) جلسة (يف ويستمع العظيمة املنصة عىل ويقف السماء، يف
«إن اآللهة: وتقول السماء.» إىل املؤدي السلم عىل ذراعه لك يمد «رع» إن … (القضائية)
واسبح «رع» سفينة يف عرشك عىل تربع الطاهر الواحد أيها يا يأتي. مكانه يعرف من
ال (التي السيارة النجوم مع أنت اسبح … الثوابت النجوم مع أنت اسبح … السماء يف
«بيبي» امللك هذا «إن … األفق» رب يحياها التي اللذيذة الحياة هذه أنت عش … تغيب)
مقرتبة «قبحت» ويجد السماء، يف «رع» والدة مكان هو الذي الحياة) (حقل إىل يذهب
عندما اليوم يف «رع» األعظم اإلله قلب بها تنعش التي األربع األواني هذه ومعها منه
وهي ليحيا «بيبي» امللك هذا قلب بها فتنعش يستيقظ)، عندما بالنهار (أو يستيقظ
النجوم وتكسوه العظيم، اإلله غالل) (مخزن ُهْري يف مما رزقه ويتسلم وتنظفه، تطهره
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هذا أنتما «خذا والقمر): الشمس إلها (وهما و«تحوت» «رع» الصوت ينادي ثم الثوابت.»
عليه تعيشان ما عىل ويعيش ترشبان مما ويرشب تأكالن مما ليأكل معكما «وناس» امللك
فيما السماء] [يف ويسبح قويني به رصتما بما قويٍّا وليصري فيه، تجلسان فيما ويجلس
«وناس» امللك وبركة الغاب، من (مبني) مجدول «وناس» امللك خص إن فيه. تسبحان
«وناس» امللك وماء اآللهة، أيها أنتم بينكم موجودة وقرابينه القرابني) (حقل يف موجودة
مثل السماء ويخرتق «رع» مثل السماء يف يدور «وناس» وامللك «رع». خمر مثل خمر
«تيتي» للملك «إزيس» لبن «أحرضوا للملك: اإللهي الغذاء الصوت يطلب ثم «تحوت».»
والسعادة والعافية والفالح والحياة البحر وأمواج البحرية ومنطقة «نفتيس»، وفيضان
اللذين االثنني إن «تأمل! عليها.» «تيتي» امللك ليعيش والطعام واملالبس والجعة والخبز
وهذان األبد، إىل والرسور للحياة «بيبي» امللك يطلبان «رع» العظيم اإلله عرش عىل
مما أحسن اليوم معه «الحال أن امللك يجد الكيفية وبهذه والصحة.» الفالح هما االثنان
الطاهر! الواحد «بيبي» امللك أيها «هيا يناديه: الصوت نسمع ثم باألمس.» عليه كانت
حيث األفق رصاط عىل تقودك وهي السماء] [إلهة «نوث» أمك مع واقًفا يجدك «رع» إن

اآلبدين!» أبد «كا» روحك مع اإلقامة تلك أجمل فما هناك، إقامتك مكان يف تستقر
وتأكيد مقنعة صور يف وتكراًرا مراًرا السماء إىل امللك انتقال قصة أمامنا وتأتي
قوة ذات العبارات تلك كلمات تصري أن هو ذلك من املقصود أن نعتقد يجعلنا مما ملح،
فقرة يف مخترصة السماء يف امللك حياة حني كل يف أمامنا وتعرض نافذَيْن. وسلطان
لحظة يبدو الذي الشمس شعاع يشبه منها كلٌّ عاجلة قليلة تلميحات عىل تشتمل واحدة

البرص. مدى عىل طبيعي منظر مرتفعات عىل
األمواج تدافع األخرى إحداها فيه تدافع عظيم معرض الفقرات تلك من ولدينا
بوجود القائلة «البحتة» الحقيقة الطوفان كأنها فتكتسح لنفسها الغلبة تريد املتالحقة
الحديث، القارئ ذهن إىل ننقل أن الصعب ومن مربًما. قضاء عليها تقيض حتى املوت
عبارتها تستخف أعيننا أمام تمر وهي املنقوشة األسطر من اآلالف تلك ترتكه الذي التأثري
املخترصات تلك بالذكر ونخص بأعدائه، الظافر املنترص استخفاف املوت حقيقة بمناعة
التي الفقرات تلك بها ونعني كثريًا نصادفها التي وهي السماوية، امللك بحياة الخاصة

اآلن. نبحثها
وجه أمام أقيم قد الذي حجمها ملجرد هو سلطانها يف الفقرات تلك تدين ما وألن
«متون املجموعة قرأنا إذا إال السلطان هذا فهم يمكننا ال فإننا املنيع، السد كأنه املوت

جميعها. األهرام»
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تجد التي الشمس أنشودة هي األهرام متون يف لنا ُحفظت أدبية قطعة أدق ولعل
لها معدِّدة بإسهاب مرص تخاطب األنشودة وهذه واحدة، نفًسا الشمس وإله امللك فيها
«لرع» مرص تقدم ثم ومن وسيادته، الشمس إله حماية كنف بها تتمتع التي املنافع
تلك يهب فرعون كان واحدة نفًسا الشمس وإله فرعون كان وملا ومحصولها. ثروتها
ولهذا الشمس، إلله تقدمها التي العطايا نفس له تقدم جانبها من وهي ملرص، املنافع
«حور» أو «رع» اسم مكان فرعون اسم ذكر مع معادة بأكملها األنشودة أن نجد السبب
كل عىل لنفسه يستحوذ امللك كان الكيفية وبتلك األصيلة، األنشودة يف وجدا حيثما

مرص. من الشمس إله يتسلمها كان التي القرابني كل وعىل االحرتام،
مساواة نظرهم يف كافيًا يكن لم إذ الحد؛ هذا عند يقف لم الكهنة خيال أن غري
مشعة بصورة يصوَّر السماء إىل املنتقل الفرعون نرى بل واتحادهما، برع الفرعون
الصوت ذلك نسمع لهذا األزلية. الظلمة يف الشمس إله أهمية تفوق األرجاء شاسعة
«تيتي»، امللك والد يا الظلمة! يف «تيتي» امللك والد يا «تيتي»! امللك والد «يا يناديه: الخفي
وليحميك النور لك يشعل حتى جانبك إىل «تيتي» امللك أحرض الظلمة! يف «آتوم» يا
العرش فيه حمت الذي اليوم يف األربع اإللهات هذه األزيل) (املحيط «نون» حمى كما
نار شكل يف السماء املتوىف امللك ويجتاز كت».» و«ِرسْ و«نيت» و«نفتيس» «إزيس» وهي:
يحتل امللك نرى كذلك الشمس؛ أشعة ذراع عىل «وناس» امللك صعود أثر عىل ملتهمة
رضا، يف السماء تحمل اليمنى ذراعه «هذه والسماء: األرض بني واصلة سامية مكانة

رسور.» يف األرض تحمل اليرسى ذراعه وهذه
«نتيجة امللك فيصري كونية قوة ذات صور تصور يف يبالغ القوم خيال نجد وكذلك
«مدون بصفته وقوتها األشياء برس يفوز نجده أو املاء»، منبع من خرج إنه أي املطر؛
توجد أن قبل ولد وقد يكن.» لم ما خلق ويسبب كائن هو ما يقول الذي اإلله كتابة
السفىل»، «السماء سكان يا أنتم فيه حامًال أصبحت «بيبي» امللك أم «إن املوت: أو الدنيا
األرض، توجد أن وقبل السماء توجد أن قبل «آتوم» أبيه من ولد قد «بيبي» امللك هذا إن
«بيبي» امللك هذا إن املوت. يوجد أن وقبل اآللهة، توجد أن وقبل الناس توجد أن وقبل
آلهة يا أنتم زمرتكم من امللك هذا إن املوت. يوم من «ست» فر كما املوت يوم من يفر
يموت ال «بيبي» امللك هذا إن أعدائهم. بيد يموتوا أن يمكنهم ال الذين السفيل السماء
ال من يا وأنتم ملك بيد يموت لن «بيبي» امللك هذا ملك، بيد تموتون ال وأنتم أعدائه بيد
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وقت حاًرضا امللك كان ولذلك ميت، بأي يموت لن «بيبي» امللك هذا ميت،1 بأي تموتون
الزمان.» سري خالل يف يولدون كانوا حينما اآللهة والدة

امتزاجه يشبه واحدة نفس يف واتحادهما «رع» جسم نفس يف امللك حلول أن عىل
االحتفال عند تتىل التي الفقرة األهرام متون فقرات أهم ومن كمجموعة. اآللهة بكل
متبادلة جاذبية له مسيطًرا عامًال باعتباره البخور هذا به يقوم وما البخور، بحرق
ليختلط اآللهة إىل األرض من العميق البخور يصعد حينما العطر امللك شذى غالبًا تحمل
واالتحاد الصادقة الروابط عرى بتوثيق إليه الشذى ذلك يجذبهم كان ولذلك بشذاهم؛

وبينهم. بينه
بصفته البخور ألهمية ا جدٍّ مبكًرا كهنيٍّا تفسريًا تعترب ألنها أهميتها؛ لها الفقرة وتلك
فروع بعض يف باقية تزال وال أوروبا، إىل انتقلت الفكرة وهذه اآللهة، بني األلفة رابطة

بنصها: الفقرة هي وها اآلن. إىل املسيحية الكنائس

تيضء. والنار تهيأ النار إن
ييضء. والبخور النار عىل يوضع البخور إن
البخور. أيها يا «وناس» للملك يأتي وشذاك

البخور. أيها يا إليك يأتي «وناس» امللك وشذى
اآللهة. أيها أنتم «وناس» للملك يأتي وشذاكم
اآللهة. أيها إليكم يأتي «وناس» امللك وشذى

آلهة. يا معكم «وناس» امللك إن
اآللهة. أيها يا «وناس» امللك مع وأنتم

اآللهة. أيها يا معكم يعيش «وناس» وامللك
اآللهة. أيها يا «وناس» امللك مع تعيشون وأنتم

اآللهة. أيها يا يحبكم «وناس» وامللك
اآللهة. أيها يا فحبوه

الناس. وتُؤذي األحياء عالم إىل تعود أن املادية روحه قدرة يف املوت بعد اإلنسان أن االعتقاد كان 1
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مظلمة صورة مع بينًا تضاربًا تتضارب تقدم فيما إليها رمز التي األلفة هذه أن عىل
نشاهد التي الصورة وهي القدم، يف السحيقة التاريخ قبل ما عصور من لنا بقيت بغيضة
للدماء متعطش الغابة يف كصياد اآللهة عىل بوحشيته ينقض املتوحش الفرعون فيها
تعيد قد الصورة هذه إن بل التاريخ، قبل ما عرص يف الصيد حياة يبارش يزال ال كأنه
لدينا ليس أنه مع البرش، لحوم أكل وهي القديمة الوحشية العادة تلك ذكرى أذهاننا إىل
يبتدئ إليه املشار والنص القديمة، بمرص العادة هذه وجود عىل دليًال يقوم آخر برهان

هكذا: السماء إىل املخيف امللك وصول بوصف

الدنيا. تظلم السحب
األرض. عىل تمطر والنجوم

ترتنح. نجوم] [مجموعة واألقواس
ترتعد. جهنم كالب وعظام

واجمون. والبوابون
روح. صورة يف يرشق «وناس» امللك يرون عندما

آبائه. بأكل يعيش إلًها بصفته
أمهاته. بأكل ويتغذى

الحكمة. رب هو «وناس» امللك إن
اسمه. تعرف ال وأمه

السماء. يف موجود «وناس» امللك مجد إن
أنجبه. الذي آتوم والده مثل

منه. أقوى «وناس» كان أنجبه وحينما
… … … …

باآللهة. ويتغذى الرجال يأكل «وناس» امللك إن
رساالته. ومرسل الرسل رب وهو

هو. «كهو» يف القاطن األمامية» الشعر خصل «قابض وإن
«وناس». للملك وثاقهم يشد الذي

له. جماحهم ويكبح له يحرسهم الذي هو الفاخرة» «الرأس الثعبان وإن
له. األحبولة يف يوقعهم الذي هو «الصفصاف» عىل الذي وإن
«وناس». للملك يطعنهم الذي هو اآلثمني» كل «معاقب وإن
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له. أحشاءهم ينتزع وهو
… … … …

«وناس». للملك «ِشْسمو» ويقطعها
املساء). وقت وجبته أي مسائه؛ كقدور (أو املساء قدور يف منها جزءًا له ويطهو

سحرهم. يلقف الذي هو «وناس» وامللك
أرواحهم). (أي األجالء آحادهم ويلتهم

الصباح. يف لوجبته كبارهم وتكون
املساء. يف لوجبته يكونون منهم الحجم ومتوسطو

العشاء. يف لوجبته وصغارهم
بخوره. لحرق النساء من والعجائز الرجال من واملسنون
السماء). شمال يف يوجدون الذين العظام (اآلحاد وأما

تحتويهم. التي القدور تحت النار له يوقدون الذين فهم
الوقود). (هي سنٍّا أكربهم وأرجل

خدمته). (يف «وناس» امللك عىل يختلفون السماء يف والساكنون
نسائهم. بأرجل له مفعمة والقدور

األرضني]. [مقابل السماوات بجميع أحاط وقد
القطرين. حول ودار

القوي). العظيم (الواحد هو «وناس» وامللك
األقوياء). (اآلحاد يهزم الذي

… … … …
اآللهة. قلوب عىل استوىل وقد

األحمر. وأكل
األخرض. وابتلع

ممتلئة. أعضاء من يتغذى «وناس» وامللك
وسحرهم. قلوبهم عىل يعيش إذ شبعان؛ وإنه

… … … …
جوفه. يف وتعاويذهم

منه. تسلب لم «وناس» امللك ورتب
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إله. كل علم ابتلغ فإنه
األبدية. هي «وناس» امللك حياة ومدة
هذه. مكانته يف نهاية ال ما هو وحده
يفعل). لم يرد لم وإذا فعل، أراد (إذا

اآلبدين. أبد األفق حدود يف يسكن الذي وهو
«وناس». جوف يف [اآللهة] أرواحهم إن تأمل،

«وناس». امللك مع األجالء وآحادهم
اآللهة. (نصيب) من أكرب نصيبه وعظم

… … … …
«وناس». امللك مع موجودة روحهم إن تأمل!

اإلنسان لحم أكل عادة لوجود الدافع العجيبة الصورة هذه يف تام بوضوح لنا ويظهر
كاملاشية ويذبحون ويوثقون الشباك لهم وتنصب يصادون اآللهة أن فنجد املمقوتة،
مقر هو الذي كالقلب الداخلية أعضاءهم وبخاصة أجسادهم، امللك يلتهم لكي املتوحشة
وقواهم، اآللهة صفات عىل لنفسه بذلك يستويل أن يمكنه بأنه منه اعتقاًدا وذلك العقل،
جوفه.» يف تصبح وتعاويذهم اآللهة، كل علم ابتلع فقد اآللهة قلوب عىل استوىل «فمتى
بالطعام؛ تماًما مشبعة امللك التهمها قد التي اآللهة أعضاء كانت ملا فإنه أخرى جهة ومن

تماًما. امتأل حتى أكل ألنه للجوع؛ قابل غري بذلك أصبح فإنه
األهرام متون له َخصصت قد موضوع باب أمامنا يفتح بيانه سبق الذي أن عىل
البعيدة. النائية الشمس إله مملكة يف الطعام توريد موضوع به وأعني فسيًحا؛ مكانًا

ظاهره يف يبدو الذي األمر ذلك قربه، عند للمتوىف الطعام تقديم نفرس أن وألجل
الدفن بعد قربه يف يمكث ال الشميس املذهب بمقتىض املتوىف صار أن بعد الجدوى عديم
املقدم الطعام ذلك أن املرصيني قدماء عند املفروض إن نقول السماء، إىل يصعد حتى

متنوعة. شتى بطرق املتوىف إىل ينقل كان القرب عند
الذي السماوي اإلقليم أن املوضوع هذا يف آخر يشء أي من أكثر املتعارف وكان
ومولوًدا «رع» ابن بصفته امللك فكان حاجاته، بكل يمده الذي هو املتوىف فيه يمكث كان
وبخاصة «برع»؛ عالقة لها أخرى آلهة من أو منها يرضع وهو يمثَّل السماء آلهة من
اإللهتان وهاتان التاريخ. قبل ما عرص يف والشمال الجنوب ململكتي املتقادمتني اإللهتني
فم إىل يديهما تمدان وهما … مدالة وثُِدي طويل شعر لهما رخمتني بشكل تظهران
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أم يا «إيه يقول: هذا أجل من الصوت ويسمع أبًدا. يفطمانه ال ولكنهما «بيبي» امللك
«بيبي».» امللك هذا منها أرضعي «بيبي»، امللك لهذا ثديك أعطي … «بيبي» امللك هذا
منها لرتضع لك ممدودة ثديي إن مليكي، يا بيبي، بنيَّ «يا قائلة: هذا عىل اإللهة وتجيب

صغريًا.» دمت ما مليكي يا فعش مليكي، يا
آخر موقف أي من أكثر الحارة الطبيعية اإلنسانية العاطفة لنا يظهر املوقف وهذا

الشميس. الالهوت يف
يوجد أنفسهم اآللهة بأجساد التغذي ومصدر الغذائي املصدر هذا عىل وعالوة
من كان وقد «رع»، أنشودة يف ذلك ذكر جاء كما مرص، كل قرابني وهو آخر مصدر

حاجاته. كل بسد كفيل وأنه للملك، ملًكا كان السماوي الدخل أن به املسلم
إن «رع» مملكة يف قوته املتوىف منها يستمد التي العدة املصادر أهم من كان وأخريًا
القربان»، «حقول وسط الرسية الجزيرة يف الواقعة الحياة» «شجرة كلها أهمها يكن لم
صقر هو هذا الصباح ونجم الصباح. نجم وبصحبته عنها يبحث امللك كان التي وهي
أربعة وله واحدة، نفًسا دوات» «حور واإلله هو ويعترب شميس، إله وهو فاخر، أخرض
أيًضا، معها موحًدا شك بال الصباح نجم وكان األربعة، الرشق لصقور مقابلة أوجه
يخاطبه وهناك ذراًعا، ٧٧٠ طوله يبلغ الذي السماوي زورقه مقدمة عىل واقًفا فنجده
هذا خطافك أنت وخذ … زورقك حجرة يف معك «بيبي» امللك هذا «خذ قائًال: الصوت
وأسنانها الشمس أشعة طرفيها يف التي وهي الرتع، تخرتق التي عصاك وهو إليك املحبب
القرابني» «حقول يف القاطنني األعداء رءوس «بيبي» امللك يقطع وبها «مفدت»، مخالب
«نوت» ابنَْي فإن ذراعيك، وأثِن البحر أيها يا رأسك فأحِن البحر. يف نزل قد يكون حينما
الزهر أكاليل البسني فيك نزال اللذان الصباح» و«نجم «بيبي» هذان: هما الشمس) (إلهة
ألن البحر؛ خضوع هنا طلب وقد نحريهما.» حول الزهر تيجان ومتقلدين رأسيهما عىل
«إزيس» ألجل كريمة برسالة القيام عىل عاكًفا كان الصباح» و«نجم «بيبي» من كالٍّ
مثل طريقه فتح قد «بيبي» امللك هذا «إن قائلة: القصة تستمر ذلك وبعد و«حور».
الواقعة العظيمة الجزيرة إىل وذهب األرواح، أرباب مع التحيات وتبادل الطيور، صائدي
النجوم هي والبجع فوقه. التحليق للبجع اآللهة فيه تهيئ الذي القرابني» «حقل وسط يف
التي الحياة شجرة «بيبي» امللك هذا تعطي التي وهي الثوابت)، (النجوم تفنى ال التي
منها.» تعيشا أن نفسه الوقت يف الصباح» و«نجم «بيبي» لكما يتسنى حتى منها تعيش
ولكن السماوية، اآلخرة تمثل التي الصورة لهذه عدة تفاصيل إضافة املمكن ومن
الهامة العنارص عىل مظاهرها أقل يف تدل سبق فيما رسمناها التي اإلجمالية الصورة
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القديمة الدولة عهد يف الشمسية اآلخرة عن املرصيني قدماء يعتنقها كان التي للمعتقدات
٣٠٠٠–٢٥٠٠ق.م]. [حوايل

معينة، مجموعة ما وقت يف تؤلف كانت املذهب هذا عقائد أن يف شك لدينا وليس
فضًال املجموعتان كانت بل األوزيري، املذهب عقائد بمجموعة مبارشة عالقة لها ليس
هذين تالؤم عدم عىل الدالة الرباهني بعض لنا بقي وقد األخرى. إحداهما تناقض هذا عن
«لم إنه: الشمس إله عن قيل فقد تعاديهما؛ عىل أيًضا تدل الرباهني تلك إن بل املذهبني،
إىل مبجًال وصل وأنه [الحقيقي]، املوت يمت لم امللك] [أي وأنه ألوزير امللك] [أي يعِطِه
ال أوزير] [أي وأنه ألوزير، يعطك لم آتوم «رع» «أن ذلك: من أبني يأتي وفيما األفق.»

قلبك.» عىل سلطانًا يملك وال قلبك يحاسب
يمثل ما زمن يف الشميس املذهب أتباع نظر يف كان «أوزير» أن ا جدٍّ الواضح ومن
إليها. يحرشون ممن «رع» أتباع يكن لم التي اململكة وهي وسلطانها، املوت مملكة
سيئ، لقصد بأجمعها الهرم إىل «أوزير» طائفة تدخل أن يخاف كان الفكرة لهذه فطبًقا
خوًفا للشمس، العظيم الرمز بصفته الهرم عىل باملحافظة األخذ إذن الالزم من فكان
من هم الذين األخرى اآللهة أو األوزيري «حور» من أو «أوزير»، من عادية حدوث من

«أوزير». عصابة
هذه بني التوفيق بعض إيجاد يف الرشوع اآلونة تلك يف املحتم من كان ولقد
بني التوفيق هذا سري نتعقب وحينما األوزيرية، املعتقدات تلك وبني الشمسية املعتقدات

النهاية. يف أوزير فوز إىل أدى قد السبيل هذا أن كيف ندرك بعد، فيما املذهبني
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أوزير اإلنساين: واملجتمع الطبيعة آهلة

طبيعية قوة مجرد فيه يعد كان الذي القديم ملكه بداية منذ الشمس إله تتبعنا لقد
مسيطًرا أرضيٍّا ملًكا بصفته اإلنساني املجتمع إىل به دخل الذي االنتقال وقت إىل عظيمة
حدث وقد البرشية. الشئون ميدان هو نشاطه ميدان صار وبذلك البرشية، الحياة عىل
أن حجبه، اخرتاق اإلمكان يف ليس ورس يدانى ال بفخار امليدان ذلك يف سريه جراء من
عىل حركاته. أو أعماله من عمل أي يف اإلنسان يشاركه ألن مجاًال ترتك لم اليومية حياته
اآللهة بأعمال ويقوم فيها، يسهم اإلنسان بدأ أخرى طبيعية مملكة ذلك بجانب نجد أننا
أعمالها يف بنصيبه القيام من بذلك فتمكن الخفية، قواها ويوجه تحديدها يصعب التي
مكنته والتي غريها، من أكثر لإلنسان قيادها أسلمت التي الطبيعية القوة وتلك الخرية،

النباتية. الحياة قوة هي املساهمة؛ من بنوع فيها القيام من
حياة مجرى غريَّ قد والشعري الربي للقمح اإلنسان استنبات أن مر فيما ذكرنا فقد
الداعية والقنص الصيد حياة من بذلك اإلنسان انتقل إذ كليٍّا؛ تغيريًا التاريخ قبل ما أهل
إىل العهد ذلك بداية ترجع وقد واإلقامة، لالستقرار الداعية الزراعة حياة إىل للتجوال
أقدميته ترجع جديًدا عامًلا التحول هذا خلق وقد مضت، سنة ١٠٠٠٠ أو ٨٠٠٠ نحو

األخري. الحجري العرص إىل
الرشق أرجاء كافة يف الشاسعة املساحات تشغل الزراعة صارت بأن األمر انتهى وملا
إىل ذلك أدى املديد، البرشي التقدم حياة يف ظهر زراعي إقليم أول بذلك مكونة األدنى،
األرض ثمرات عىل معايشهم يف االعتماد إىل بقعة كل يف الناس بحاجة قوي شعور ظهور
التي العواطف بتلك مضاهاتها يمكن عواطف الناس يف أنشأ الشعور وهذا الخرضاء.
عليهم إنعامه عىل هلل فيه الشكر لتقديم الخريف أيام من يوم تعيني إىل بآبائنا حدت

الحقول. بخريات
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شعوره صار الزراعة معيشة إىل الصيد معيشة من القديم اإلنسان انتقل وعندما
يخالجه عما الديني تعبريه يف الناطق العنرص هو األرض استنبات قوة عىل باالعتماد
األرض يف يراها التي الدائمة الحياة فإن معيشته؛ حالة يف حدث الذي البني التغري بشأن
يموت إله شكل يف مثلت قد لها نهاية ال عديدة مرات ثانية تحيا ثم تموت التي املثمرة

أبًدا. دائًما وهكذا يحيا ثم
قدماء إىل املرصية اآللهة أحب «أوزير»، عىل وقًفا االعتقاد هذا يكن لم ولذلك
يُعرف اإلله هذا كان حيث آسيا، غرب يف املحلية اآللهة من كثري إىل تخطاه بل املرصيني،
بعثت ثم ماتت ثم عاشت أنها فيها القوم اعتقد وقد «أدونيس»، أو «تاموز» باسم هناك
االعتقاد هذا أحدثها التي العتيقة العالقة تلك قط املرصيني قدماء ينَس ولم أخرى، مرة
طفا كيف علينا تقص التي «أوزير» أسطورة يف النهاية يف عنها عربِّ التي وهي آسيا، مع
الشاطئ عىل الواقعة ببلوص، «جبيل»، شاطئ إىل وسار البحر وجه عىل امليت اإلله جسد
شجرة جسم متقمًصا أخرى مرة الحياة إىل هناك اإلله هذا عاد وقد آسيا، يف الفينيقي
ونشأ خرضاء. شجرة املوت: بعد ثانية تنبعث التي الحياة رجوع رمز صار ولذا خرضاء؛
شجرة برفع وذلك املناسبة؛ لتلك تذكرة سنة كل يف يقام كان جميل عيد الحادث ذلك عن
الخرضاء باألوراق فتغطَّى ل تجمَّ وكانت عظيم، محفل يف األرض يف وغرسها مقتلعة
إلينا انحدرت التي هي الشجرة وتلك املذكور، الوجه ذلك عىل الحياة إىل إرجاعها عند
بعودة احتفاًال والرقص باالبتهاج ونزينه نقيمه نزال ال الذي مايو»1 «عمود صورة يف

الربيع.
يف بالطبع ن مدوَّ غري — للزراعة االهتداء حادث — العظيم الحادث هذا أن ومع
بال نستطيع فإننا طويلة، بعصور الكتابة إىل االهتداء عرص قبل لوقوعه تاريخية، وثائق
ظهور عن تمخض الذي العظيم التغري ذلك صدى «أوزير» مذهب يف نتعرف أن ريب
ديني صوت أول سماع من األوزيرية العقيدة تتضمنه ملا وذلك األرض، يف الزراع أقدم
صار حينما اإلنسان عقل أُلهمه الذي اإللهام ذلك وإن بالزراعة، التمتع نعمة عن يتحدث
من اآلن يعد فعليٍّا تعاونًا فيها ومتعاونًا الخرضاء األرض بحياة وثيًقا اتصاًال متصًال
البرشية اآلراء يف عميق أثر لذلك كان وقد اإلنساني. الفكر يف خطرت التي األفكار أقدم

الفرنجة. عند الربيع عيد 1
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من صار حيث اإلغريقية العقائد إىل الفكرة تلك فانتقلت املوت؛ بعد فيما الحياة عن
واحدة، منه سنبلة أو القمح سنابل من حزمة له تقدم أن الجديد املتدين تدشني أصول
حبة إن لكم، أقول الحق «الحق الجديد: العهد كتاب يف حتى الفكرة هذه صدى نجد كما
كثري.» بثمر أتت ماتت وإن وحدها، تبقى فإنها تمت لم إن األرض عىل تقع التي الحنطة

.[١٢–٢٤ [يوحنا
املعتقدات من بطائفة النهاية يف املرصيني قدماء عند الفكرة تلك امتزجت وقد
املرصية الخلقية اآلراء تغريت ثم ومن اآلخرة، الحياة يف والعقاب بالثواب الخاصة

الفكرة. تلك بسبب أساسها من القديمة
موضوع أهمية غور نسرب أن األوزيري الخلق بحث إىل االنتقال قبل لنا بد ال أنه عىل
الطبيعية الظاهرة كنه يف شكٍّا نجد ال وبينما ما، حد إىل ولو طبيعة إله بصفته «أوزير»
فإننا األخرى؛ الشمس وآلهة و«حور» و«آتوم» «رع» من كلٌّ بتمثيلها يقوم كان التي
يقوم «أوزير» كان التي الظاهرة يف شديًدا وجداًال عظيًما شكٍّا نلقى أخرى جهة من

بتمثيلها.
ابنه بوساطة املتوىف اإلله ذلك عىل العثور حادثة هو «أوزير» أصل عن بيان أوضح إن
باسمك شابٍّا فيك، والده ويتعرف يأتي «حور» «إن األهرام: متون يف جاءت كما «حور»
«رعمسيس كلمات يف بادية نفسها الفكرة نجد الوضوح ذلك وبمثل العذب».» «املاء
فاآللهة الفصول، باكورة يف الحقول يف عظيم ا، حقٍّ النيل «إنك لإلله: يقول إذ الرابع»
«أوزير» د ُوحِّ قد القديمني املصدرين هذين ففي فيك.» الذي بالندى يعيشون والناس

النيل. ماء وبخاصة واملاء؛
من فإنه واحدة نفًسا العظيمة املاء ينابيع مع بل املاء، مع صار «أوزير» أن ومع
للخصب مصدًرا بوصفه فاملاء بها، امتزج التي هي للماء خاصة وظيفة أن الواضح
ومن الرتبة، عىل الحياة يسبغ الذي وهو أوزير، به ُوحد الذي هو للحياة مانًحا وبوصفه
ما منه وأكثر الرأي هذا أيد وقد وثيًقا. اتصاًال أيًضا بالرتبة يتصل كان «أوزير» فإن ثم
«أوزير» تأحيد عىل تقترص لم إنها إذ ق.م؛ عرش الثاني القرن عهد من أنشودة يف جاء
ينبع النيل فإن أنت «أما األنشودة: تلك عنه فتقول كلها، واألرض هو أحدته بل بالرتبة،
القداسة فوهبت الناس أنوف إىل حلقومك يف الذي الهواء تنفث وأنك يديك عرق من
والنباتات واألعشاب وخرضتها الشجرة أنفك يف توجد وكذلك الناس. عليه تعيش ملا
وعندما واملعابد، البيوت وتُبنى … الرتع تُحفر وعندما الحياة. وشجرة والقمح والشعري
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كلها، عليك ترتكز فإنها ومزاراتها املقابر تنحت وعندما الحقول، وتزرع اآلثار تنقل
عليه يوجد ال وظهرك تدون، أن من أكثر أنها رغم ظهرك عىل فهي تصنعها الذي وأنت
هو «أوزير» أن يعترب األنشودة هذه فكاتب «… فوقه موضوعة جميعها ألنها خلو؛ مكان

للخرضة. املنتجة األرض وبخاصة نفسها؛ األرض
معها، توحده أو النبات بحياة تقرنه لنا املعروفة أوزير إىل اإلشارات فإن ولذلك
حينما الثاني» «االتحاد بداية إىل عهدها يرجع (التي املنفية املرسحية أن نذكر ولعلنا
اإلله»، غالل «مخزن اسم البلدة تلك عىل أطلقت «منف») عاصمتها يف األمة قيادة كانت
توضيًحا املقدسة مرسحيتهم يف «أوزير» إىل «منف» يف الفكر رجال أدخل ذلك أجل ومن
يزالون ال القوم كان وملا اإلله». غالل «مخزن «منف» صارت أجله من الذي للسبب
عىل االسم هذا إطالق إن يقولون فإنهم الطبيعية «أوزير» صفات إىل بتفكريهم متجهني
غالل «مخزن صارت وبذلك منف»، عند مياهه يف «أغرق «أوزير» أن من نشأ «منف»

اإلله».
تمثل املرسحية تلك من أقدم تعترب التي املبكرة األهرام متون يف الواردة اآلراء إن ثم

النباتية. بالحياة وثيًقا ارتباًطا مرتبًطا «أوزير»
املتوىف يقول إذ الحنطة؛ مع املوتى كتاب من نسخة أقدم يف أيًضا «أوزير» ويؤحد
وإني … حنطة كحبة وأنمو حنطة كحبة2 أعيش وإني «أوزير»، «إني نفسه: عن معربًا

شعري.»
من نابتًا القمح تمثل التي املتكررة الصور تلك املبكرة األقوال بهذه نقرن أن ويجب
تجعل أو تابوته، أو قربه من نابتة شجرة تمثل كما األرض، فوق الراقد «أوزير» جسد
مع مدفونة والرتاب الدشيشة من مكون قالب يف مومية هيئة عىل املصورة اإلله تماثيل

أرضه. من موفوًرا محصوًال الزارع به ليضمن القمح حقل يف موضوعة أو املتوىف
«أوزير» أن لآلن عرفت التي التاريخية املصادر أقدم يف واضًحا صار فقد ذلك وعىل
تلك لنا وتبدو واحدة، نفًسا جميًعا كانت والنبات والرتبة الفيضان) يف (وبخاصة واملياه

الواقعية. بالصور التفكري إىل املرصي لالتجاه نتيجة
يفنى ال الذي الحياة عنرص شك غري من كان القديم املرصي التفكري يف اإلله فهذا
بالقوة محتفًظا املوت حالة يف حتى تظهره صوًرا له نرى ما وكثريًا كان، أينما أبًدا

الوسطى. الدولة توابيت متون من مقتبسة والفقرة «نرب»، الحب إله تمثل هنا الحبة 2
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تمنحها التي باملياه أحيانًا تتصل والتي تحيا، ثم تموت التي األرض فحياة التناسلية؛
وأوزير أولئك كل نفسه، النبات يف تظهر والتي الخصبة، بالرتبة أخرى وأحيانًا الحياة

واحد. يشء
فقد سنة؛ كل يف وينخفض يعلو وينميه يسقيه الذي النبات مثل النيل كان وملا
املرصي، اإلقليم يف ظاهرة أهم يعد الذي النيل، يف ممثًال «أوزير» تصور السهل من كان
سوى القوم نظر يف يكن لم النيل أن والواقع غريه.3 آخر شكل أي يف تصوره من أكثر

«أوزير». يمثلها كان التي الخصوبة لهذه والرمز الظاهر املنبع
الشئون دائرة يف القدم منذ أدمجته قد طبيعتها بحكم «أوزير» وظائف إن ثم
اإلله هذا فإن ولهذا واالجتماعية؛ البرشية بالصفات رسيًعا يتصف جعله مما البرشية
البرش ملصري عرضة بأنه ظهر والذي دواليك، وهكذا يحيا ثم يموت أن شأنه من كان الذي
والخرافات األساطري لوضع ينضب ال صالًحا ينبوًعا محالة ال كان قد وغريه، املوت من
األقدمني مرص ملوك من ملًكا صار قد الشمس، إله كمثل «أوزير» َمثَل فكان وتأليفها،
«الذي األرض، إله جب» «وارث يسمى العادة يف وكان األرض. فوق امللوك ظهر أن بعد
وخرضتها وهواءها وماءها األرض هذه قبضته يف ووضع لفائدتها، البالد قيادة أعطاه
يف الصيد وحيوانات وحرشاتها فوقها يرفرف ما وكل يطري ما وكل ماشيتها، وكل

أوزير].» [أي «نوت»4 البن رشًعا مملوًكا ذلك كل فصار صحاريها،
البالد «وكانت مرص، عىل ملًكا بصفته الصالح حكمه «أوزير» بدأ الكيفية بتلك
بعد ولكن األفق.» يف يطلع حينما «رع» مثل والده، عرش عىل أرشق عندما بذلك راضية
يف خاص وجه عىل ملكه انحرص مرص عىل ملك وهو «أوزير» عىل طويل زمن مر أن
بالتدريج ذلك بعد دخل ثم السالفة)، األدلة ذلك تؤكد (كما األرض استنبات عىل اإلرشاف
أعداءه هزم «إنه الذكر: السالفة األنشودة نفس عنه فتقول أيًضا، السيايس امليدان إىل

بالده.» تخوم ومد خصومه بني يدب خوفه وجعل قوي، بساعد مناهضيه وذبح

النتيجة عام وجه عىل يؤيد والرومان اإلغريق من املؤلفني لسان عىل متأخًرا جاء الذي الدليل وإن 3

التي القديمة باملصادر يقرن عندما ثانوية أهمية سوى املتأخر الدليل لهذا وليس هنا، ذكرناها التي
«فريزر» كتاب يف نجدها الرومانية اإلغريقية املصادر يف وردت التي الفقرات وأهم سبق. فيما ذكرناها
«فريزر» كتاب يف املوضوع معالجة أن عىل ،Adonis, Attis, Osiris, P. 330–345, London, 1907

األهرام. متون وبخاصة القديمة املرصية املصادر معرفة يف التوسع ينقصها
«أوزير». أم كانت السماء إلهة «نوت» 4

109



الضمري فجر

التي األرسية العالقات يف إنسانية بصبغة مصبوًغا «أوزير» خاص بوجه لنا ويربز
واحد آٍن يف وزوجه أخته «إزيس» فنجد حوله، نسجت التي األسطورة يف مذكورة نجدها
وصدت أعداءه طردت «بأن عليه وحافظت أعداءه، عنه لتصد والء يف جانبه إىل وقفت قد
جهاًرا يكن لم إن بالحيلة املوت إىل استدرجوه أعداءه فإن ذلك ومع [الخطر].» عنه
أية لدينا توجد ال أنه ولو «بلوتارخ»، املؤرخ ذلك قص كما عليه النهاية يف تغلبوا حتى
فيها وذكر «بلوتارخ» رواها التي الصندوق قصة عن القديمة املرصية املصادر يف وثيقة
عليه أغلقوه ثم الصندوق يف دخل حتى أغروه قد عليه املتآمرين «أوزير» خصوم أن
ذلك مع كان الذي «ست» أخاه الطيب، «أوزير» أعداء رأس وكان بداخله، مات حتى

الطيب. امللك يخاف
قالت: فإنها قتله، عىل القديمة املصادر أقدم من تعد التي األهرام متون نصت وقد
عىل «ست» أخوه «وطرحه تقول: أو «نديت».» يف األرض عىل «ست» أخوه «ورصعه

جحستي.» ألرض األقىص الشاطئ عىل جنبه
من إلينا وصل ما أقدم تعد التي املنفية املرسحية أن نجد أخرى جهة من ولكننا
مائه يف أغرق «أوزير» «إن تقول: األهرام عرص من أقدم أنها لدرجة القديمة املصادر

الفيضان].» ماء [أي الجديد
يف وجهها عىل هامت أخيها مقتل عن التعسة «إزيس» إىل األخبار وصلت وعندما
األرض هذه أنحاء يف فسارت كلل، بال عنه «باحثة سيدها: جثة عن باحثة شديد حزن

عليه.» عثرت أن إىل البال هادئة غري محزونة
مفعم القديم املرصي األدب من إلينا وصل ما أقدم فإن ذكر ما عىل وزيادة
القتيل: زوجها عن البحث تواصل تزال ال كانت التي املخلصة الزوجة تلك عن باإلشارات

«ست».» أخوه هزمه أن بعد «أوزير» أخيك عن باحثة أتيت «لقد
البحر عرض حتى بحثها يف السري تواصل «إزيس» تجعل فإنها «بلوتارخ» قصة أما
املياه إليه حملت الذي املكان وهو (ببلوص)، «جبيل» إىل تصل أن إىل املتوسط األبيض
فوق أخريًا وجد «أوزير» أن إىل تشري األهرام متون أن غري ذكره. مر كما «أوزير» جثة
كان «نديت» أن ويجوز «ست»، بيد «أوزير» فيه ذبح الذي املكان وهو «نديت»، شاطئ
فيما حدد قد املذكورة «نديت» موقع كان وإن «ببلوص»، إلقليم قديًما اسًما األصل يف
شاطئ عىل يمثل «أوزير» رواية فصول أحد كان ولذلك بمرص، املدفونة» «العرابة يف بعد

بمرص. املدفونة» «العرابة من القريبة «نديت»
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عن الطويل البحث هذا يف «إزيس» أختها ترافق غالبًا فكانت «نفتيس» اإللهة أما
تأتي «ونفتيس» تأتي «إزيس» إن طائر: شكل يف ممثلة منهما كل وكانت «أوزير»، جثة
«ست» أخوه رصعه كما «أوزير» وجدتا وقد … الشمال عىل واألخرى اليمني عىل إحداهما
عىل جنبه عىل رصيًعا وجدته «لقد «نفتيس»: قالت رأتاه وعندما «نديت»، يف األرض عىل
«نفتيس»! يا أخاِك ابكي «إزيس»! يا أخاِك ابكي … عنك بحثت لقد أخي يا … الشاطئ
تعبري أقدس «أوزير» أخيهما عىل و«نفتيس» «إزيس» عويل صار ثم ومن أخاك.» ابكي
متنوعة صور يف العويل ذلك تقلب وقد القديم، املرصي قلب لدى الحزن عن معروف
نحن الذي العهد ذلك بعد فيما األوروبية األوزيرية األساطري يف أخريًا ظهر حتى شتى

سنة. آالف ثالثة بنحو اآلن بصدده
أن وبعد الفناء، من له حفًظا أخيهما جثمان بتحنيط األختان قامت ذلك وبعد
والجميزة املتوىف. اإلله ذلك بجسد أحاطت ثم جميز، شجرة به نبتت قربه يف وضعتاه
الشجرة وتلك «بلوتارح»، قصة يف ذكرها ورد التي «األريكا» شجرة مثل هي املذكورة
أقدم يف كانت وقد تفنى، ال التي الخالدة «أوزير» لحياة الظاهر الرمز تمثل املقدسة

إلهة. كأنها تخاطب وكانت أيًضا، مقدسة القديمة املصادر
من دورة لنا تمثل كانت التي حياته أن عىل وموته. «أوزير» حياة قصة كانت وهكذا
جديد من بعثه يف استمرت فإنها الحد، ذلك عند طبًعا تقف تكن لم الطبيعية الظواهر
وهذه الشميس، الالهوت عن مأخوذة بعد فيما أضيفت أخرى قصة يف أيًضا استمرت كما
و«ست»، «حور» بني قام الذي الشميس والنزاع املذكور «أوزير» بن «حور» قصة هي

األصل. يف «أوزيريٍّا» يكن لم النزاع هذا أن مع
إذ املوت؛ حالة يف حتى أبًدا تنقطع لم «أوزير» عند الحيوية القوة أن نالحظ وكذلك
بريشها عليه «وأسدلت احتضنته ثم املتوىف سيدها من اقرتبت قد املخلصة «إزيس» إن
الساكن القلب صاحب أعضاء يف ثانية الحياة بعثت وبذلك … نسيًما وبجناحيها فيئًا
مكان يف الطفل هذا ربت ثم له، وريثًا منه أنجبت وبذلك نطفته، فيها فوضع املتعبة
عني يف العظيمة القاعة أمام قدمته ساعده اشتد وعندما موضعه، بعد يعرف لم منعزل

شمس.»
يف نفسها أخفت التي األم صورة بتأمل مغرًما الشعب عامة خيال كان وقد
ساعده» اشتد «ما إذا حتى الشاب، «حور» برتبية فيها قامت التي الدلتا مستنقعات
«حور» فيها وتربى ولد التي املدة تلك خالل ويف أبيه. قاتل من االنتقام عىل قادًرا صار
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من كثريًا يده عىل «حور» الطفل ذلك لقي فقد طبًعا، اليدين مكتوف «ست» يقعد لم
تأليف يمكن ال ا جدٍّ صغرية نتٌف الحوادث هذه من لنا ُحفظت وقد واملآزق، املخاطرات
أذرع ثمانية قامته وارتفاع أشده الصبي ذلك بلوغ بعد حتى ولكن منها، متصلة قصة
يكون ذراع نصف نحو طوله صغري صندوق لصنع ذلك مع اضطر قدًما) ١٤ (نحو
سن الشاب اإلله ذلك بلغ وعندما وعاديته، «ست» رشور فيه باالختفاء يتقي له مخبأ
وأتى بالدلتا، فيه كان الذي مكمنه من خرج األخطار مدافعة مكنته يف وصار الرجولة

ألبيه. االنتقام من ليتمكن مطهًرا
خيالهم يرسح الشعب، عامة إىل محببًا بوالده «حور» بر موضوع كان وكذلك
وقد «ست». من له واالنتقام أبيه أعداء ملحاربة «حور» تصدي بحادث مبتدئًا ويجول
مأخوذة مر، فيما ذكرنا كما (وهي و«ست» «حور» بني نشبت التي املوقعة وطيس اشتد
أبيه، وعدو عدوه «ست» بيد عينه فقد الشاب اإلله ذلك إن حتى الشميس) املذهب عن
تفل بأن املفقودة «حور» عني أخريًا «تحوت» اإلله واسرتد أمره، عىل «ست» غلب ثم
«تحوت» اإلله سلكها التي الطريقة وتلك وُشفيت. ت فصحَّ الجرح عىل الحكيم اإلله ذلك
األسطورة تلك يف ذكره تردد الشعبي، التطبيب من نوع الحال بطبيعة هي العني لشفاء
أخرى مرة ظهر استعماله أن لنا يلوح لقد حتى آسيا؛ إىل تحول ثم وذيوًعا شهرة فنال
الطريقة تلك مستعمًال املسيح لنا يصور الذي الحادث ذكر عند الجديد العهد كتاب يف
تلك مثل يف العامة بني منترشة لعادة إذعان شك بال ذلك ويف األعمى، إلبراء نفسها

الحالة.
سبيل يف البحر عابًرا القتيل والده عن يبحث أخذ قد «حور» نجد ذلك بعد إننا ثم
من بها ضحى التي املصابة عينه له ويقدم املوتى، بني من يرفعه حتى عنه البحث
— األهرام متون يف مذكوًرا جاء كما — بالوالد الرب عىل يدل الذي العمل وهذا أجله.
املرصية الشعائر ويف التقاليد يف قبل من مقدسة كانت التي حور» «عني تقديس ضاعف
تُسمى أن يصح قربة أو هبة كل صارت ولذلك تضحية؛ لكل رمًزا صارت حتى القديمة
فإن املقدس» «الجعل استثنينا وإذا ملتوىف. القربان باسم قدمت إذا وخاصة حور»، «عني
املرصية الديانة يف عظيًما احرتاًما نال منترش رمز أعظم تعترب كانت املقدسة» «العني
اللون ذات املطيل الفخار من املصنوعة األعني من اآلالف عرشات نرى ولذلك القديمة،
األعني بتلك ملئت ولقد الغالية، النفيسة األحجار من صنع مما وغريها األخرض أو األزرق
األعني تلك كانت وما بالدنا، إىل معهم السياح آالف يُحرضه كان عما فضًال هذا متاحفنا،
بوالده. وبره «حور» عن تحدثنا التي القديمة القصة لتلك ورموًزا تذكارات إال الواقع يف
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اإلله ذلك بعث قصة يف جاء ما جميع عن يحدثنا األهرام متون يف فصل ولدينا
اإلنسان معارضة ألن وذلك وتكراًرا؛ مراًرا مردًدا «أوزير» بعث حادث فيه نجد القتيل،
«أوزير»، ببعث القائلة القاطعة الحقيقة تلك ذكر برتديد بإلحاح عنها عرب قد للموت
العظيم.» القرب من اللبن5 ألجلك أخرج «لقد له: فتح القرب أن املتون تلك يف فنرى
ويتمالك منتصبًا اإلله ويقف رقدته، من املتعب اإلله ويفيق «أوزير» يستيقظ ذلك بعد

تفنى.» لن إنك تفنى، لن إنك «قف جسمه،
وحتى «حور»، يد عىل النكراء هزيمته بعد ينتِه لم «أوزير» عىل «ست» حقد أن غري
هؤالء لدى وأودع شمس»، «عني يف اآللهة محكمة إىل دخل إنه بل «أوزير»؛ إحياء بعد
عن أو الخصومة تلك عن واضح بيان لدينا وليس «أوزير»، ضد باطلة اتهامات اآللهة
عىل لالستيالء وسيلة منها اتخذ قد «ست» أن إال ضده، اختلقت التي االتهامات تلك نوع
موضوعها كان املحاكمة أن عىل تدل واحدة رواية ولو توجد كانت أنه بد وال مرص. عرش
وأعيد لصالحه بالحكم النهاية يف فاز «أوزير» ولكن «أوزير»، ألخيه «ست» قتل جريمة

بالباطل. «ست» ادعاه كان الذي العرش ذلك إليه؛ عرشه
بكلمة الحقيقة يف عنه يعرب قالب يف «أوزير» لصالح صدر الذي الحكم وكان
اصطالًحا كان التعبري ذلك أن بد وال … الحق» «صوت أو «عدل» أو «حق» أو «صادق»
يحمل املعنى وذلك «نرص»، أو «منترص» كلمة الغالب يف يضاهي بمعنى مستعمًال رسميٍّا
الخلقي معنييهما يف استعمالهما عند «فوز» أو «فائز» لكلمة األصيل املعنى ثناياه يف
معنى اكتسبت قد أنها عىل تطورها بعد و«ست» «أوزير» بني الخصومة وتدل واملادي.
الفرصة هنا ستأتي أنه عىل األمر. بادئ يف ذلك لها يكن لم إن املناسبة تلك يف خلقيٍّا
ثناياه يف حمله الذي الخلقي التطور ذلك سري ومالحظة الستقراء بعد فيما الكافية

«أوزير». أسطورة يف وذيوعها الواقعة تلك انتشار
عىل وانتصاره املوت من بعثه بعد مملكته زمام النهاية يف تسلم «أوزير» أن ومع
مملكة أهل من الواقع يف يكن لم ذكر ما كل من بالرغم فإنه املحاكمة، بعد أعدائه
من له بد ال وكان األرض، تحت الواقع املظلم السفيل العالم هو ملكه كان بل األحياء،

فوًرا. إليه النزول

(املعرب). البحري الوجه يف الحاليني املرصيني عند متبعة عادة املتوىف رأس تحت لبنة وضع يزال ال 5
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األبدية، أرباب بهاء يف الرسية األبواب «دخل مات أن بعد إنه املنفية املرسحية وتقول
… منف] [يعني العظيم العرش يف «رع» أثر بل األفق، يف يرشق الذي ذلك أثر مقتفيًا
التي األرض تلك من البحرية بالجهة امللك» قرص «يف األرض إىل «أوزير» حرض وهكذا
عىل ملًكا وطلع القبيل، الوجه عىل ملًكا كالفجر «حور» ابنه وطلع (منف)، إليها وصل
دنيا عىل خليفته «أوزير» ابن صار وبذلك «أوزير».»6 والده ذراعي بني البحري، الوجه
«أوزير» نال وقد السفلية، األموات مملكة فهو «أوزير» حكم تحت كان ما وأما األحياء،
األموات خاصصديق بوجه باعتباره القديمة املرصية الديانة يف السامية العظيمة مكانته

وحاميهم.

عثر بردية ورقة علينا وتقص الفتى، «حور» ضد للعرش ادعاءه يؤكد الحقود «ست» استمر ولقد 6

بها مرت التي األدوار عامية، قصة شكل يف ١٩٣١ سنة يف جاردنر» «ألن الدكتور ونرشها حديثًا عليها
القصة: هذه

The Library of A. Chester Beatty; Description of a Hieratic Papyrus with a Mytholog-
.ical Story etc. by Alan H. Gardiner, London, The Oxford university Press, 1931
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الشمسواخلرضة نور

«أوزير» وظفر «أوزير» مع «رع» امتزاج

ليموت. إال يحيا ال بنفسك تزرعه الذي إن
مات.) إذا إال يحيا ال أنت تزرعه ما إن جاهل، (يا

يف السنوية الدورة تركته ملا تلميًحا إال بولص القديس بها فاه التي الكلمات هذه ليست
األقدمني. عقول يف العميق التأثري من الحياة) ثم املوت شأنها من (التي النباتية الحياة
دنيا كانت كذلك األفكار، تلك بمثل مفعمة كانت اإلغريقية األساطري أن نذكر ونحن
النوع، هذا من التي الرشقية اآلراء العتناق متحفزة مكان كل يف املتوسط األبيض البحر
آراء يف الخرضة لتأثري مظهر أقدم وإن اإلنجيل، يف ظاهًرا ذلك أجل من تأثريها فكان
الذي الباهر االنتصار ذلك يف واضحة بحالة نراه املوت بشأن عالقة لها التي األقدمني
اآلخرة، يف بالحياة الخاصة العقائد من سبقها ما عىل األوزيرية» «العقائد تلك أحرزته
القوة لتلك الباقية املظاهر أحدث إال — طبًعا — الحالية الفصح» عيد «صالة وليست

اإلنسان. روح يف للطبيعة تأثري أقدم عن نشأت التي امللحة
ببعض بعضها اندمج قد واألوزيرية الشمسية املعتقدات كل أن قبل من ذكرنا وقد
بسهولة، عقيدة كل أساطري من مجموعة كل نواة تمييز يمكن أنه ومع مبكر، عرص منذ
اآلخرة الحياة عن األوزيرية باآلراء الشمسية اآلراء اندماج أن نجد أخرى جهة من فإننا
كل لتتميز االندماج ذلك من فصلها حاولنا نحن إذا ا جدٍّ الحل صعبة مشكلة لنا ترك قد

األخرى. عن منها عقيدة
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القديمة املرصية الديانة يف مندمجني كانا والخرضة الشمس نور من كالٍّ أن وذلك
يف كمثلهما ذلك يف مثلهما االندماج، ذلك من فصلهما معها يمكن ال بحالة ببعض بعضها
خاصة معتقدات مجموعة توجد كانت ولهذا االمتزاج. ذلك من فصلهما يمكن ال الطبيعة
بالحياة خاصة أخرى ومجموعة شمسية» «معتقدات تسميتها يمكن اآلخرة بالحياة
اندمج قد املذهبني هذين أن غري أوزيرية»، «معتقدات نزاع بال تسمى أيًضا اآلخرة
اعتبارها يمكننا ال االندماج ذلك عن محايدة مناطق لدينا صار حتى ببعض بعضهما
الخاصة األنظمة من املذهبني، تمييز يمكن ذلك ومع األخرى، دون خاصة منهما لواحدة

أكثر. بسهولة منهما، بكل
ونفوذه، امللك أبهة به تحيط الدولة الهوت كان الشميس املذهب أن الواضح فمن
متدين. فرد كل إليها اجتذبت التي الشعب ديانة أوزير مذهب يف نواجه أننا حني عىل

املرصيون كان يأتي: كما كان املذهبني هذين لتتابع القديم التاريخ أن املحتمل ومن
كل مآل لألموات سفيل عالم بوجود ساذًجا اعتقاًدا يعتقدون التاريخ قبل ما عهد يف
شملت ثم األمر أول يف بها ُخصوا جليلة سماوية بآخرة امللوك وُخص حتًما، إليه الناس
انتهى ثم — سبق فيما عنها تكلمنا وقد — وأرشافهم القوم عظماء جميع بعد فيما

املوتى. لهؤالء شمسيٍّا عامًلا صارت بأن أخريًا أمرها
كانوا الذين الجنازيني اآللهة محل االزدياد يف آخذًا كان الذي «أوزير» نفوذ حل وملا

السفيل. العالم رب بذلك هو صار منه أقدم
الشمسية اآلخرة يناهضان السفيل وعامله «أوزير» أخذ أن ذلك نتائج من وكان
الذي الطويل الكفاح لجنب جنبًا املذهبني هذين ظهور يف وندرك سلطانها. يف السماوية

البرشي. العالم تاريخ يف مرة ألول شعبي ودين حكومي دين بني قام
بقدر اآلخرة الحياة عن «أوزير» معتقد أصل بتحديد نبتدئ أن علينا يجب واآلن
بينه محدد غري اآلن حتى يزال ال الذي الكفاح سري أثر ذلك بعد نقتفي ثم نستطيع، ما
فحصناها التي وهي املتوىف، امللك بعقيدة الخاص العظيم السماوي الالهوت ذلك وبني
تقديرنا يكسبهم األقدمني النيل وادي سكان حياة يف يشء أعظم كان وربما سبق. فيما
بني انترش ثم الشعب بخيال بعُد الحال يف علق قد األوزيري املذهب أن هو الخاص
امللكي البالط رجال يعتنقه كان الذي الشميس املذهب يناهض أخذ وبذلك طبقاته،
ندرك التي اآلخرة الحياة بعقائد يتعلق فيما خاص بوجه ذلك ويتضح الحكومة. وكهنة
وبوجه «األوزيرية»، بالصبغة بالتدريج القديمة املرصية الديانة صبغ تطورها أدوار من

اآلخرة. الحياة عن الشمسية التعاليم يف خاص
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ما تاريخه من املتأخر يف وال أخالقه يف وال «أوزير» أسطورة يف يوجد ال أنه عىل
نصوص بعض يوجد يزال ال أنه نذكر إننا بل سماوية، أخروية حياة بوجود يشعر
املوتى عدو يعترب «أوزير» فيها كان عصور إىل ترجع الشك إليها يتطرق ال واضحة
تعرُّفها مقدورنا يف يزال ال النصوص وهذه الشميس، السماوي املذهب يعتنقون الذين
من وأقاربه «أوزير» منع منها الغرض كان تعاويذ عىل تشتمل وهي األهرام، متون بني
«أوزير» مذهب كان التاريخ قبل وفيما سيئ. بقصد — شميس قرب وهو — الهرم دخول
الحياة بأن تقول عقائد ثناياه يف يحمل الدلتا) يف محليٍّا مذهبًا ما وقت يف كان (الذي
الخاصة السماوية للعقائد معادية نفسه الوقت يف كانت كما يخىشرشها ممقوتة اآلخرة

نعيم. من فيها وما اآلخرة الحياة بعالم
أو الغرب يف يقع ملكه أن القوم تصور «أبيدوس» إىل الدلتا من «أوزير» هاجر وملا
عالم عىل ملًكا وأصبح السفيل العالم يف مكانه «أوزير» أخذ ثم ومن الغربي، األفق تحت
قمة «أوزير» وبلغ األهرام. متون يف حتى الظاهرة تلك وتالحظ األرض؛ تحت األموات

السفلية. األموات مملكة رب بصفته فوزه
كذلك فإننا السماء؛ إىل يرتفع يجعله ما ووظائفه «أوزير» أسطورة يف يكن لم وملا
املصري قصة وتشتمل السماء، عالم إىل برفعه تقول ال األهرام متون صيغ أبسط أن نجد
التي الخرضة ولكن الشميس، الالهوت يف نجدها كالتي متنوعة صور عىل «األوزيري»
بني من «أوزير» يبعث أن املحتم من كان ولذلك موتها، بعد تستمر «أوزير» يمثلها كان
الجنازية العقائد يف يشء يعدلها ال وقوة املوت عىل فوًزا تعد قيامته وكانت أيًضا، املوتى
املتوىف امللك كان ولذلك دا، أُحِّ قد و«أوزير» امللك أن ذلك نتيجة من وكان القديمة. املرصية
أو «أوزير»، ذلك فعل كما وأعضاءه قلبه يتسلم فكان «أوزير»؛ يفعله كان ما كل يفعل
أي األوزيري؛ املذهب يف القوم معتقدات أحب ذلك وكان نفسه، «أوزير» إىل يتحول كان
املوت. من نفسه «أوزير» قام كما ثانية املوت من ويقوم «أوزير» إىل امللك يتحول أن

األهرام متون يف ذلك وصف جاء وقد امللك، والدة عند بأوزير امللك تأحيد ويبدأ
عىل الحال يقترص ولم اإللهي، باملولد الخاصة واملعجزات العجائب كل عىل مشتمًال
مدونًا نجده ما وذلك ا، تامٍّ تأحيًدا معه د أحِّ إنه بل فحسب، «أوزير» شكل امللك تقمص
اختالف عىل امللوك تستحلفه نفسه «أوزير» نرى ولذلك األهرام. متون يف العقيدة تلك عن
«وناس»، امللك هذا لحم هو ولحمك «وناس»، امللك هذا جسم هو جسمك «إن أسمائها:
امللك هذا فإن يعيش أوزير) (أي أنه وكما «وناس»، امللك هذا عظام هي وعظامك
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الفرض هذا وعىل يفنى.» ال «وناس» امللك هذا فإن يموت ال أنه وكما يعيش، «وناس»
كارع» «نفر امللك أيها «هيا املوت: ملك مثله ويصري «أوزير» عرش املتوىف امللك يتسلم
أعطاك إنه «أوزير»! والدك لك صنعه الذي هذا أجمل ما هذا! أجمل ما الثاني)! (بيبي
الصالحني تقود إنك املوتى). (أي الخفية األماكن يف الذين أولئك تحكم وأنت عرشه،

األجالء.» كل ويتبعك منهم
املتوىف للفرعون ضمن أنه و«أوزير» امللك تأحيد عن نتج نفع أسمى كان ولقد
لوالده البنوي الرب فيه يتمثل الذي «حور» بتقديمها يقوم كان التي الطيبة الخدمات
يد عىل ما يوًما «أوزير» نالها قد كان التي الصالحة الرعاية كل صارت فقد «أوزير»؛
الصيغ من طويلة مجموعة األهرام متون ويف أيًضا. املتوىف امللك نصيب من «حور» ابنه
املتوىف امللك والده لنرصة الشجاع االبن ذلك «حور» بها قام التي املناضلة تلك لنا ترشح
إىل إشارة وال السماوي، للمصري أثًرا ذلك كل يف نجد نكاد ال ولكننا «أوزير»، بصفته

العنيف. النضال ذلك فيه حدث الذي املكان ذلك
العقائد األمر بادئ صبغوا الذين هم شمس عني كهنة أن الواضح من أنه ومع
أصلها يف أرضية أمرها أول يف كانت أنها برغم وسماوية، شمسية بصبغة الجنازية
القوي النفوذ يقاوموا أن مقدورهم يف يكن لم الشمسيني الكهنة هؤالء فإن وصبغتها،
متون صبغت بأن الحال وانتهى الشعب، بني «أوزير» مذهب انتشار من نشأ الذي

«أوزيرية». بصبغة األهرام
املذهب بني الكفاح سري البحث ذلك يف منه نتعرف الذي املستمر التطور وإن
كما «أوزير»، لديانة الشعبية املعتقدات وبني الحكومة معابد يف متبًعا كان الذي الشميس
حفظ فقد القديم، العالم أخبار من لنا بقي ما أهم من يعد األهرام، متون من يتضح
وذلك الشعب، وديانة الحكومة ديانة بني والعقيل الروحي للرصاع مثال أقدم ا حقٍّ لنا
وهو الرومانية الدولة عهد يف بعد فيما حصل الذي بالكفاح موازنته إىل يسوقنا الرصاع
وبني جهة، من الشعبي املذهب وهو السماء، إىل ُرفع الذي «عيىس» يف الشعب اعتقاد
تقهر» ال التي «الشمس أنه القوم نظر يف يعترب كان الذي لقيرص املنظمة الحكومة عبادة
ذلك صدى ثناياها يف حملت قد املبكرة املسيحية الديانة أن يف نزاع وال أخرى. جهة من
وبني باستمرار ثانية تحيا التي الخرضة بني النيل ضفاف عىل قام الذي القديم الكفاح
استمال الذي هو الشعب نظر يف البرشي أوزير] [أي الخرضة إله فكان الشمس، إله
قوة يقاوموا أن ثراء من فيه هم ما مع الشمس كهنة مقدور يف يكن لم إنه حتى قلوبهم

امليل. ذلك

118



والخرضة الشمس نور

األهرام متون يف «األوزيري» باملذهب العقائد صبغ عملية سري نتتبع أن ويمكننا
متتالني ملوك خمسة عهد خالل حكم إىل حكم من الكهنة نرشتها التي النسخ حسب
كلٌّ تختلف األهرام متون من مختلفة نسخ خمس عىل تحتوي أهرامات خمسة تمثلهم
ذلك، عىل الربهان يظهر ما األمثلة بعض إيراد يف يكون وقد قراءتها. يف األخرى عن منها

التطور. هذا عملية سري ويوضح
الشميس. املذهب عنارص من عنًرصا أصله يف كان السماء إىل يؤدي الذي فالسلم
الروايات إحدى أن منها: بأمور؛ يظهر بأوزير، عالقة أية له تكن لم أنه عىل والدليل
اقتفاء ويمكننا التقليدي. «أوزير» عدو «ست» حيازة يف تمثله السلم بقصة الخاصة
الروايات وتلك عنه، ذكرت روايات أربع يف بسهولة األوزيرية بالصبغة السلم قصة صبغ
األربع الروايات هذه وتمثل قديم، واحد أصل عن مأخوذة مختلفة روايات الحقيقة يف
أمامنا فيظهر سنة، ٨٥ نحو تقدير أقل عىل أو الزمان من قرن نحو إىل يمتد عًرصا
والصاعد يسري جزء إال منه يظهر ال السلم أن لنا حفظت التي الروايات هذه أقدم يف
إذ جيل؛ مىض بعد تطورها تم قد السلم قصة أن نجد أننا عىل نفسه. فرعون هو عليه
«إزيس» اإللهتني أن نجد ولكننا الشمس، إله «آتوم» هو عليه األول األصيل الصاعد كان
الروايات، هذه من عرفت رواية آخر ويف القصة. إىل ضمتا قد األوزيريتني و«نفتيس»
يف وضع قد أنه نرى سنة، ٨٥ بنحو األهرام متون يف األوىل الرواية بعد جاءت التي وهي
كانوا عندما القدامى اآللهة به ترحب كانت الذي الرتحيب ذلك و«نفتيس» «إزيس» فم
نرى ذلك ومن نفسه، «أوزير» هو الصاعد وصار السماء، إىل صاعًدا الفرعون يشاهدون
لنفسه ونسب بالسلم الخاصة القديمة الشمسية الرواية لنفسه انتحل قد «أوزير» أن

القديم. الشميس املتن
تعقيدات وجود من بالرغم حدث قد التغيري هذا أن هنا باملالحظة جدير هو ومما
مساعَديْن و«حور» «ست» من كالٍّ القديمة الشمسية العقيدة تلك مثلت فقد محرية،
«حور» اشرتاك لفكرة وفًقا وذلك و«حور» «رع» نصبه الذي السلم يف صعوده عند للملك
الذي بالتضارب يشعر لم النسخة لهذه الكاتب أن يظهر ولكن املتوىف، خدمة يف و«ست»
واضح؛ تضارب وهو «أوزير»، إىل السماء إىل املرفوع امللك يتحول عندما ذلك عن ينجم
مقره إىل الوصول عىل يساعده فصار وقاتله الخلقي «أوزير» عدو هو «ست» إن إذ

السماوي.
النظر تلفت بصورة األهرام متون من آخر مكان أي يف «أوزير» تدخل يظهر ولم
الشمسية اآللهة للمتوىف تقدمها التي بالخدمات الخاصة الصيغ يف ظهوره من أكثر
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وفتح السماء، لصعود املحببة الطريقة وكانت األربعة. الرشق بصقور املعروفون األربعة
أن هي ذلك، شاكل وما التطهري، وعملية شاطئ، إىل شاطئ من والعبور السماء، أبواب
بجاذبية للملك تعمل ثم ومن بالتوايل، األربعة الصقور من لكلٍّ أوًال األمور تلك كل تعمل
لإلجراءات بيان عىل منها كلٌّ يحتوي الكيفية، بهذه عظيمة صيغ أربع ُكتبت وقد محتمة.
مثلها يعمل ملا بيان ثم املذكورين، األربعة الصقور أولئك من لكلٍّ تجرى كانت التي
وهم: شمسني آلهة جميًعا كانوا األربعة اآللهة أولئك أن الصيغ تلك أقدم يف ونجد للملك.

اآللهة. حور (١)
األفق. حور (٢)

«شزمت». حور (٣)
الرشق. حور (٤)

بعد نجد ثم يتغريوا، لم أنفسهم األربعة الصقور نجد بجيلني العهد ذلك وبعد
الصقور أولئك محل حلَّ جديد متطفل بظهور املجموعة تلك يف حصل آخر تطوًرا ذلك

هكذا: اآللهة من مجموعة فتبدو األربعة،

اآللهة. حور (١)
الرشق. حور (٢)

«شزمت». حور (٣)
أوزير. (٤)

مكان باحتالله الشمسية الطائفة تلك يف نفسه حرش قد «أوزير» أن نجد وبذلك
هنا «أوزير» دخول ويعد الشمس. إىل نسبة األربعة اآللهة أقرب هو الذي األفق» «حور
بالصبغة األهرام متون صبغ لخطوات مثل أظهر يعد كما قوته، لعظم مقنع مثل أكرب

األوزيرية.
يُحتفل فإنها الشمس؛ مولد تاريخ النظر تلفت بحالة أيًضا املثل ذلك ويوازي
عهد باكورة يف هذا الشمس مولد وكان شماًال، عودتها وبداية جنوبًا سريها يف بوقوفها
وال الشمس، إله من ًدا مؤحَّ كان الذي الروماني اإلمرباطور مولد إىل تحول قد املسيحية
يقابل ديسمرب ٢٥ يف به واالحتفاء القديم الشميس العيد لذلك املسيحيني اتخاذ أن شك
ذلك قبل سنة آالف ثالثة منذ األهرام متون يف الشمس إله محل «أوزير» حلول بالضبط

املسيحي. العهد
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والخرضة الشمس نور

العبور وقارب السلم من كلٌّ بعيد زمن من األوزيرية بالصبغة صبغ ذلك وبمثل
أنه مع السماء، إىل للوصول الزًما كان الذي العتاد كل وباالختصار الربدية، والعوامات
يف وسكانها السماء اندمجت إذا ذلك بعد عجب فال صلة، أية بالسماء ألوزير يكن لم
صار وكذلك أوزير». «أتباع تسمى تفنى) ال (التي الثوابت النجوم صارت حتى «أوزير»
ممثًال «أوزير» مثل يولد عندما الطريقة بنفس السماء إىل ينقل امللك نجد أن املمكن من
كل فيجعل األرض عىل النيل كفيضان السماوات عىل ويفيض السماء، نيل صورة يف
النيل عند الفيضان إقليم يف التي بركته إىل يأتي «وناس» امللك «إن خرضاء: يانعة السماء
الخرضة يجعل و«وناس» األفق، يف التي الخرضاء الحقول ذي السالم مكان إىل العظيم،

األفق.» إقليمي يف نرضة
والسماوية الشمسية الجنازية العقائد صبغ إىل أدى قد ذلك كل أن من وبالرغم
أن الواضح من كان لذلك سماوية، بقيت ذلك مع اآلخرة الحياة فإن «أوزيرية»، بصبغة
الشمس إله مكانة أن ذلك معنى فإن جواره إىل «أوزير» يأخذ كان عندما الشمس إله
الحقيقة تبقى وحينئذ األوىل، املكانة هي تزال ال كانت املركبة الجنازية العقائد تلك يف
أما كلها، األهرام متون يف السائدة هي اآلخرة الحياة عن السماوية العقائد بأن القائلة
كانا فإنهما فيه، الشمس إله سياحة وكذلك بعد، فيما ظهر الذي السفيل «أوزير» عالم
أما امللكية، الجنازية العقائد تلك يف قاطعة بصفة ثانوي مركز يف يعدان يزاالن وال
عىل لييضء السفيل العالم إىل ينزل نظرهم يف بعد فيما الشمس إله فكان الشعب عامة
قوة عىل الدالة الدامغة الرباهني أهم من ذلك ويعترب األموات. مملكة يف «أوزير» قوم
يرفع «أوزير» فكان الحكومية واملعابد امللك الهوت يف أما الشعب، عامة عند «أوزير»
اآلخر هو كان مذهبه فإن الشمسية بالصبغة هناك مصبوًغا كان أنه ومع السماء، إىل
العقائد بصبغة اليشء بعض السماوية األموات بمملكة الخاصة الشمسية العقائد يصبغ
تينك اختالط عند حدوثه من بد ال كان ارتباك حدث أن ذلك نتيجة فكانت األوزيرية؛

باألخرى. إحداهما العقيدتني
من يسمى نراه ذلك وعىل اإلله، مع د تأحَّ قد املذهبني كال يف امللك أن نذكر فنحن

األهرام. متون فقرات من الواحدة الفقرة يف و«أوزير» «رع» تردد غري
من نتج الذي والتعقيد االرتباك عىل تدل كبرية فقرات األهرام متون يف وتوجد
تلك مثل يف ممكن غري التوفيق كان إذا بينها، انسجام ال التي العنارص تلك امتزاج
أن عىل اآلخرة. الحياة يف األعىل امللك بمظهر و«أوزير» «رع» من كلٍّ ظهور بني الفقرات
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تضاربها جراء من القديم املرصي يشعر يكن لم املتضاربة الدينية املعتقدات تلك مثل
عقائدها من طائفة باستبقاء أخرى قديمة حضارة أية به تشعر كانت مما أكثر قلق بأي
تفلت ولم التناقض. كل معها تتناقض أو تخالفها أخرى عقائد مع لجنب جنبًا الدينية
اآلراء نفوذ تغلغل من تفلت لم أنها كما املتناقضات، تلك من نفسها املسيحية العقائد
السفيل العالم عن القديمة املرصية اآلراء فنجد فيها؛ اآلخرة الحياة عن القديمة املرصية
الديانة يف الحامية جهنم تصوير يف بدورها قامت قد اللهيب وبحار الجهنمية وأبوابه
الحياة شجرة من فيها بما السماوية الشمس إله مملكة أن املحتمل من أنه كما املسيحية،
ظهرت التي وهي السماوات، يف التي الجنة عن الغرب أهل معارش نحن فكرتنا أصل هي

خالبة. واضحة الفنية املسيحية الصور يف بعد فيما
ملك يُعترب فأوزير و«رع»؛ «أوزير» بني ملموس فرق يوجد فإنه حال أية وعىل
ولو حتى إيجابي بعمل يقوم أن يندر إنه حتى سلبية، ووظيفته غريهم، دون األموات
بالخدمات التمتع يف معظمها ينحرص األوزيري املصري ونعمة األموات. عالم لصالح كان
«أوزير»؛ إىل األخري يتحول حينما املتوىف ابن بدور قائًما «حور» يقدمها كان التي الطيبة
بها يتمتع التي هي هو) بها يقوم ال التي (أي اآلخرون بها يقوم كان التي فالخدمات

للموتى. إلًها «أوزير» بقي وبذلك قبل)، من «أوزير» بها تمتع (كما املتوىف
كثريًا أنه ومع األحياء، عالم شئون يف عظيمة قوة صاحب كان فإنه «رع» أما
حتى وينمو يمتد حيث الدنيوي، العالم هذا يف األعظم سلطانه فإن للموتى يشفع ما
سنحت ملحات أقدم عىل منها سنحصل مملكة وهي أدبية؛ قيم ذات مملكة عىل يسيطر
واملقاصد العوامل فوق هي عوامل عن الكشف نحاول حينما وذلك العالم، هذا كل عن لنا
عىل والسلطان السيادة صاحبة املراحل من استعرضناه فيما كانت أنها رأينا التي املادية

اآلخرة. الحياة عن القديم املرصي التصور
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اخللقي النظام وظهور واملسئولية، السلوك،

تلخيًصا فوقه نبني أساًسا نضع أن السالفة الفصول يف جاء ما ذكر من غرضنا كان
بدأت التي الحياة تلك املرصيني، قدماء عند الخلقية الحياة تطور عن ألبحاثنا معقوًال
القديمة الدولة مدنية فيها وصلت التي الفرتة يف أي الثاني؛ االتحاد عهد من التطور يف
األول االتحاد عهد منذ أنه تقدم فيما الحظنا وقد ٣٠٠٠ق.م. سنة بعد عظمتها أوج إىل
البحث، محك تحت اإلنساني الخلق موضوع كان ق.م] الرابع األلف منتصف قبل [أي
أو ممدوح (أي مكروه أو محبوب بأنه املجتمع يف ذاك أو الخلق هذا عن يعرب فكان
بداية إىل تاريخها يرجع وثيقة لنا كشفتها قد الحقيقة تلك أن نذكر ولعلنا مذموم)،
السابق العرص من ألصداء ترديًدا فيها رأينا فقد املنفية، املرسحية وهي الثاني؛ االتحاد

األول. االتحاد نهاية قبل ما وهو لذلك
من األوىل األربعة القرون من وصلتنا التي املدونة الضئيلة املصادر نتف أن والواقع
القديمة، املرصية املعتقدات عن القليل اليشء إال معلوماتنا تزد لم األول االتحاد عرص
الواقعة الضخمة املقابر أن األهرام) عرص بدأ عندما (أي ٣٠٠٠ق.م عام بعد نجد ولكننا
هذا، عرصنا يف مرص يف ساح من لكل معروفة وهي (سقارة)، ومنف الجيزة جبانتي يف
القديمة، الدولة عهد يف املستحدث املرصي املجتمع عن صور نقوشها من تبدو بدأت قد

وبواعثه. اإلنساني بالخلق الخاصة معتقداتهم عن ملحات بعض منها نرى ورصنا
املرصية الحياة ألن وذلك الظاهرية؛ التطورات اللمحات هذه لنا تكشفه ما وأهم
مثيل؛ لها يسبق لم التي املادية االنتصارات تلك الوقت ذاك يف تشغلها كانت القديمة
بحالة املادة عالم عىل السيطرة من نال القديم العالم بقاع يف آخر شعب يوجد لم إذ
وادي يف األقدمون املرصيون ناله ما مثل لآلن الباقية آثاره بها تنطق للعيان واضحة
أن يظهر املادية املدنية من رصًحا الجم بنشاطهم القدماء املرصيون بنى فقد النيل،



الضمري فجر

ال الذي املنوع، الحياة جوهر اتجاه فهي األخالق وأما ا. تامٍّ محًوا محوه عن يعجز الزمن
القوى بتأثري املشكلة الشخصية والصفات والتقاليد العادات من واللون، باللمس يدرك

اليومية. الحياة مناهج يف باستمرار تعمل التي والحكومية واالقتصادية االجتماعية
وقتي موقف اتخاذ إىل الباطنة بالنفس وتدفع الفرد اتجاه ن تكوِّ التي األشياء وهذه
ملحات سوى عنها إلينا يصل ولم تحديده، يصعب القديم للعالم أسمى جوٍّا تكوِّن حاسم
يف ضئيلة إشارات بعض عنها وجدنا وقد الهرم. باب واتجاه القرب مبنى يف نراها جزئية
شاهدنا كما تدور اإلشارات هذه وحتى املشهورة، حتب» «بتاح نصائح ويف األهرام متون
عالم يف املتوىف به ينعم الذي املقيم والنعيم املادية الرفاهية حالة ذكر حول خاص بوجه
يف فريدة فائدة ذا يعد الباقية املصادر لنا تكشفه ما فإن حال أية وعىل اآلخرة. الحياة
املنفية املرسحية بعد الخلقي، التطور يف التالية الخطوة املصادر هذه لنا تظهر إذ بابها؛
وهو لنا، معروف هو كما الخلقي اإلنسان تطور يف دور أقدم املصادر تلك مع تؤلِّف التي
تلك أن ذلك إىل يضاف الحضارة. تطور يف األساسية الخطوات أعظم كون الذي الدور
جمعتها عندما فإنني ولذلك قبل؛ من قط مًعا تجمع1 لم األهرام عرص من التي املصادر
دهشتي كانت بل فقط، لكثرتها دهشتي تكن لم الكتاب هذا وضع أجل من لتدوينها
تدع ال بصورة املرصيني قدماء عند األرسة يف الحياة لنا تصور أنها أدركت عندما أكثر
املرصي كان فقد ونموها؛ الخلقية األفكار ظهور يف األول العامل هي أنها يف للشك مجاًال
قد األهرام متون إن حتى يزعه، الخلقي الوازع من جو بوجود يشعر األهرام عرص يف
تعرف تكن لم التي العصور تلك من مىض قد ما عىل مطالٍّ الوازع ذلك اآلن لنا أظهرت
ولدوا الذين األبرياء طائفة من األوىل» الجماعة تلك «أفراد بني والشجار للخطيئة معنًى
الذي املروع»2 «التشويه أو و«النزاع» و«السب» و«الصوت» «الشجار» يوجد أن قبل
األعىل، للمثال عرص بوجود االعتقاد أن عىل اآلخر. ضد و«ست» «حور» من كلٌّ ارتكبه
الذي العرص ذلك وبني بينه نربط أن يجب والسالم للعدالة عرص بوجود األقل عىل أو

املوت». فيه يظهر أن «قبل الذي العرص بأنه األهرام متون يف إليه يشار

Development of Religion & املؤلف كتاب يف ١٩١٢ عام يف مًعا لجمعها محاولة أول كانت 1

التي حتب» «بتاح حكم تاريخ يكن لم البحث هذا يف أنه غري .Thought in Ancient Egypt, P. 166
بعد. عرف قد القديمة، الدولة عهد إىل بالتحقيق ترجع

«ست». خصيتَي سلت فقد «حور» وأما محجرها، من «حور» عني اقتلع «ست» أن وذلك 2
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الخلقي النظام وظهور واملسئولية، السلوك،

بأن االعتقاد ساد أخبارها، إلينا وصلت برشية جماعة ألقدم املبكر العرص ذلك ويف
اللذين والسلوك النهج أساس عىل يقوم أن يمكن الفاضلة باألخالق التحيل يف فرد كل حق
ذات تعترب الحقيقة وهذه وأخواته. وإخوته ووالدته والده وهم أرسته، أفراد بهما يعامل
الوجه رجال أرشاف أحد لنا أكدها وقد الجليل، البحث ذلك يف عظيمة ومكانة بالغة قيمة
أن بعد قربه نقوش يف قال إذ ق.م؛ والعرشين السابع القرن يف يعيش كان الذي القبيل
والده، من محبوبًا إنسانًا كنت ألني كذبًا؛ أقول ال «إني الطيبة: أعماله من كثريًا لنا عدَّد
تاريخ من فرتة بعد نجد كما ألخته.» ودوًدا أخيه، مع السلوك حسن والدته، من ممدوًحا
امللك «إن أيًضا: يؤكد األقىص الصعيد أهل من امللك من املقربني أحد أن النقش هذا
والده من محبوبًا وإنسانًا … طيبًا كنت ألني ملصلحتي؛ وصية والدي وترك مدحني،
يجمعون األهرام عهد يف األرشاف نرى ما وكثريًا إخوته.» كل ويحبه والدته من ممدوًحا
أمه، من وممدوًحا والده من محبوبًا إنسانًا «كنت اآلتية: العبارة يف الحسنة صفاتهم

وأخواته.» إخوته من محبوبًا
مذكوًرا نجد فإننا األهرام، عرص يف البارزة الفضائل أهم من بالوالدين الرب وكان
كانت بها، التي الضخمة املقابر أن األهرام جبانات يف وتكراًرا مراًرا القديمة النقوش يف
إن بل فاخًرا، مدفنًا لوالده يعد كان االبن وأن املتوفني، آلبائهم الربرة األبناء صنع من
فقد بوالده، بره يف األبناء من سواه كان َمن كل فاق قد العرص ذلك أهايل من األبناء أحد

يأتي: ما قربه نقوش يف ذكر

لكي والده) (يعني هذا «زاو» مع القرب نفس يف أدفن أن عىل عملت قد واآلن
تؤهلني مكانة يف لست ألني ذلك أفعل لم أني عىل واحد، مكان يف معه أكون
أكون ولكي يوم، كل هذا «زاو» رؤية من أتمكن حتى فعلته بل ثاٍن، قرب لبناء

عينه. املكان يف معه

«ِسبْني» قصة وهي أيًضا، بأبيه االبن بر يف هذا من أعظم أخرى حالة ولدينا
شالل عند السودان جهة من املرصية الحدود عىل املحافظ أي الجنوبي)؛ الباب (حارس
السودان قلب يف خطرية برحلة قام قد «سبني» والد «مخو» أن حدث فقد األول، النيل
ابنه سمع فلما وذبحوه، الهمج من القوم بعض عليه انقض وهناك لالتجار، طلبًا
املعادي، اإلقليم ذلك قلب يف املخاطر تحفها برحلة الفور عىل قام والده بذبح «سبني»
جثمان وأحرض للموت، ذلك خالل حياته تعرضت أن بعد والده جثمان منه واستخلص
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ذلك ويحتوي اآلن، حتى أسوان يف باقيًا «سبني» قرب يزال وال مرص. يف ليُحفظ والده
رضوب من «مخو» أبيه نحو «سبني» االبن به قام ما عىل الدالة النقوش عىل القرب
عرص زمن يف الهمج األعداء أولئك أيدي من املذكور والده جثمان الستخالص الشجاعة

العتيق. األهرام
أرستقراطية طائفة أقدم لنا تركتها التي اآلثار تلك عىل املنقوشة األدلة أن عىل
التي األلوان الزاهية الجميلة الرسوم تلك وجود صحتها يؤيد القديم التاريخ يف عرفت
تلك وبخاصة القبو، مزارات جدران بها تزين أن اعتادت قد الرشيفة األرس تلك كانت
اآلن الجبانات تلك وتُعرف األطراف. املرتامية منف بجبانات هذا يومنا إىل بقيت التي
األصلية أللوانها حافظة أحيانًا نجدها التي الفخمة املناظر تلك وإن «سقارة»، بجبانة
األهرام. عرص ألرشاف اليومية الحياة عن خالبًا بيانًا إال الواقع يف ليست لآلن الزاهية

لآلن بمشاهدتها يتمتع جذابة صورة هذا وقتنا يف تؤلف املذكورة املناظر وتلك
مرص إىل شتاء كل يف ووحدانًا زرافات يفدون الذين والسائحون النيل، وادي رواد غالب
الذين السائحني أولئك من واحًدا أن يف كثريًا أشك أني غري القديمة. آثارها ملشاهدة
مدينة طرقات اآلن تغطي التي النخيل خمائل وسط بهم فتسري الحمري ظهور يمتطون
«منف» مدينة جبانة أطالل يف اآلن ويشاهده يراه ما أن يفقه وبيوتها القديمة «منف»
الحديث الزائر ذلك يجتاز وعندما األرسة، حياة عن التاريخ يف لنا ُعرف مظهر أقدم يعد
قمة إىل املنتهية الرمال كثبان من منحدرات عىل برصه يقع املذكورة النخيل خمائل
أن يمكنه ثم ومن القديمة، «منف» جبانة هي تلك الرمال. تغطيها صحراوية هضبة
الحقول اآلن تغطيها التي األطراف الشاسعة املدينة تلك آثار من بقي ما عىل يطل

القطوف. الدانية والنخيل بالزرع الزاخرة
عظيمة مدينة يف البائدون األقدمون األجيال أولئك أهل يسكن كان البقعة هذه ففي
الهضبة تلك إىل يحملون كانوا أجلهم نهاية وعند السنني، من مضت آالف منذ أقاموها
فسيحة مقابر يف فيها يدفنون كانوا حيث الحديث، الزائر ذلك اآلن إليها يصعد التي
خمسة حوايل اآلن عمرها يبلغ التي القديمة املقابر وتلك الضخم، الجريي بالحجر مبنية
مكنتنا يف زال ما أنه غري القاحلة، الرمال تغطيها خربة صامتة اآلن تُرى السنني من آالف

حجراتها. يف ونتجول املقابر تلك مزارات ندخل أن
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التي الزاهية األلوان ذات واملناظر النقوش من بكثري مغطاة الحجرات تلك وجدران
إحدى صاحب نشاهد املحفورة املناظر تلك ففي القديمة،3 الحياة من صوًرا لنا تمثل
وهو عظيم بحجم الجدار عىل منقوًشا «منف» بمدينة تحيط كانت التي الضياع تلك
كثريًا، منه أصغر بحجم الصورة يف معه نقشوا الذين ضيعته رجال عىل باإلرشاف يقوم
املاشية يسوقون أو الحقول محاصيل يحصدون أو الحبوب يبذرون وهم يتفقدهم فنراه
قواربهم بناء أحواض يف يعملون أو الري ترع يخوضون أو رائحني، أو غادين والقطعان
مئات من ذلك وغري الفخار، صنع مكان أو النحاس عمل مصانع أو تجارتهم حوانيت أو

الدنيوية. حياتهم يف وأعمالهم نشاطهم نواحي من كثري عن تنبئنا التي الصور
من النطاق الواسعة حياتهم مظاهر جميع الجدران تلك عىل صورت قد بهذا
وترعرعت. القديمة املدنية تلك أساسه عىل درجت مما وصناعة ماشية وتربية زراعة
الفسيحة الجوالت تلك كل يف زوجته معه يصحب القديم املرصي الرشيف فيها وترى
الباب من يدخل كان حينما بجانبه تتهادى تُرى فكانت الشاسعة، ضيعته أرجاء يف
زوجته فكانت البهيجة، كرمته وسطها يف أقيمت التي الغناء حديقته إىل املؤدي العظيم
لحظة، كل يف نفسه الوقت يف ترافقه كانت كما أعماله وكل حياته كل تشاطره الواقع يف
الصور تلك بني نشاهدها التي املناظر أمتع ومن دائًما. صحبتهما يف أطفالهما وكانت
والده بجانب يجري صغريًا طفًال لنا يصور منظر القبور تلك جدران عىل املنقوشة
املستنقعات يف يصطاد البيت رب نشاهد كما صغري، هدهد عىل يديه بإحدى ويقبض
يسبح القصب من قارب يف وكلهم وطفله، زوجته وبجانبه الغرض لذلك املخصصة
نحو منحنيًا كان الطفل أن الصورة هذه يف ويالحظ الطويلة. الربدي أزهار بني بهم
بحديقته، جالًسا مرسوًما الرشيف كذلك نشاهد أو املائية. السوسن زهور ليقطف املاء
السمك. يصطادون وهم الحديقة بركة ماء يف يعبثون أو الكرة يلعبون أمامه وأطفاله

من أي سنة؛ ٥٠٠ نحو حياة تمثل «منف» مقابر عىل نشاهدها التي النقوش وهذه
بقي األرسة حياة عن معرب مظهر أول تؤلف وهي ذلك، بعد أو ٢٥٠٠ق.م إىل ٣٠٠٠ق.م

العظيمة الجبانة هذه إىل أرسلها للرسم بعثة بنفقات اآلن يقوم الرشقي شيكاجو جامعة معهد إن 3
الدولة نقوش من كاملة نسخ أول بعمل للقيام Prentice Duell دول» «برنتيس األستاذ إرشاف تحت
بالقطع األلواح من مجموعات يف وتطبع وباأللوان التخطيطي بالرسم تعمل الرسوم وهذه هذه، القديمة
الكريمة. املادية املساعدة من ركفار» «جون قدمه ما املرشوع هذا تنفيذ إمكان عىل ساعد وقد الكبري،

127



الضمري فجر

آثار أنها اآلن حتى الرسوم بتلك اهتمامنا يف األول االعتبار وكان القديم. العالم من لنا
والرعاية الزراعة يف األقدمني املرصيني حياة عن معلوماتنا منها نستقي ومصادر فنية،
املرحة األرسية العالقات أن عىل عندهم. االجتماعية الحياة عن ما حد إىل ثم والصناعة،
يف أساسية أهمية ذا جديًدا كشًفا تعد النقوش تلك بها تنطق التي الود، عىل املنطوية
القبور، جدران فوق املدونة النقوش إليها مضاًفا الصورة، هذه ألن وذلك األخالق؛ تاريخ
عىل قاطًعا تاريخيٍّا برهانًا لنا تقدم بعد، مجاهلها سنرود التي حتب» «بتاح حكم مع

األرسة. حياة من جذوره نبتت الخلقي اإلدراك أن
األول النصف إىل عهدها يرجع التي املرصية املصادر يف هنا، أنه يتضح ذلك ومن
ما مرة ألول تاريخيٍّا لنا تظهر األدلة من مجموعة نجد امليالد، قبل ملا الثالث األلف من
كما اإلنسان حياة عن مالحظاتهم من املحدثون االجتماعيون النفس علماء إليه وصل
الخلقي الوازع «أن من إليه وصلوا ما إىل بذلك أشري وإني الحارض. عرصنا يف نجده
يقول ذلك ويف األرسية.» العالقات يف تعمل التي املؤثرات من نبت اإلنسان حياة يف
إىل بها يحدو الذي الدافع ومن الوالدين)، حنان (أي العاطفة هذه «فمن مكدوجال:4
الحقيقي الخري وحب والشفقة والحب بالجميل واالعرتاف الكرم ينشأ والرعاية، الحب
تلك لكل الرئيسية الجذور تنبت العاطفة تلك ففي األنانية، عن املجردة الخلق أنواع وكل
التطور يناقش وهو «مكدوجال» ويشري قط.» وجدت ما العاطفة هذه لوال التي الصفات
الطفل ضد ترتكب غلطة كل «إن القائلة: الحقيقة إىل العواطف تلك مثل به تمر الذي
ثم والحقد.» الغضب إثارة املحتومة نتائجها من يكون والديه حنان موضع يعد الذي
األهمية من تعد والغضب الحنان عاطفتي بني الوثيقة الرابطة «وهذه فيقول: يستمر
نظرية لتكوين أساسيٍّا أمًرا حقيقتها عىل فهمها ويعد االجتماعية، اإلنسان حياة يف بمكان
جرثومة هو الكيفية بتلك يثار الذي الغضب ألن وذلك الخلقية؛ العواطف عن صحيحة
األكرب والجزء العدالة، أركان عامة بصفة بنيت الخلقي السخط وعىل خلقي. سخط كل
الرأفة من كالٍّ أن تضارب، من يظهر قد مما بالرغم يتضح ولذلك العامة؛ القوانني من

األبوية.» الغريزة يف العريقة بوشائجها ترضب والعقاب
سنأتي التي حتب» بتاح و«حكم األهرام عرص مقابر آثار من كالٍّ أن نجد ذلك وعىل
اإلنسان عند الخلقي التطور يف ثانوية مرحلة إال يمثالن ال أنهما من بالرغم ذكرها، عىل

.W. Mac Dougall, An Introduction to Social Psychology, P. 74 (Rev. Ed., Boston, 1926.) 4
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عرصهما سبقت التي األوىل املرحلة عىل مفيًدا ضوءًا بالبديهة يلقيان القديم، العالم يف
صورة لنا تمثل املصادر تلك أن نالحظ حينما وذلك الوجوه، تلك من اإلنساني التقدم من
األخالقي، بالشعور الوثيقة عالقتها جهة من األرسة حياة يف املحبة عواطف عن حقة
هذه من ا جدٍّ عظيمة أهمية لها اليوم نجدها البدائية البرشية الحياة عن معلوماتنا وأن
عند البرشي الجنس علماء مالحظات بدقة مارك» «وسرت لخص وقد بالذات. الناحية
الواقع يف يمكن ا جدٍّ كثرية حقائق «توجد قوله: يف الفطرية الحياة من لنا بقي ما فحص
هو بل الحديثة، املدنية نتائج من نتيجة يكن لم الوالدين حنان أن عىل للداللة اقتباسها

لنا.»5 معروف هو كما املتوحش البرشي للعقل طبيعية ظاهرة
شك، أقل بال موجودة املشاعر تلك مثل كانت القدم يف املتوغلة العصور فمنذ
إىل املتوحشني الصيادين يضطر أفريقيا شمال هضبة يف املياه نضوب كان أن وقت وذلك
الذي التاريخي التطور ذلك فرتة ظالل يف تنمو املشاعر تلك وكانت النيل، وادي إىل النزول
التاريخ ذلك وبعد ٤٠٠٠ق.م. سنة عمره يتجاوز لم الذي للبالد األول باالتحاد انتهى
املدونة؛ الحقائق أقدم أمامنا ظهرت ق.م والثالثني الخامس القرن يف أي سنة؛ بخمسمائة
وحكمة «منف» جبانة لنا كشفت ٣٠٠٠ق.م سنة وبعد املنفية، املرسحية بذلك ونعني
كان التي الخلقية اإلنسان حياة يف سابقتها من تقدًما أكثر مرحلة عن حتب» «بتاح

باطراد. مجالها يتسع
التي البيانات من طائفة أقدم القديمة الدولة مصادر يف نتناول فإننا ذلك وعىل
االجتماعية، للشئون معالجته ثمرات من هي الخلقية اإلنسان آراء أن تاريخيٍّا لنا تكشف
مع االتفاق تمام يتفق التاريخي االستنتاج وهذا االجتماعي. التطور من جزءًا وتكون
أصاب وقد لألرسة. بالنسبة تقدم فيما ذلك ذكرنا كما الحديثة، االجتماعية املالحظات
دائًما يحتاج وإنه ضمريًا، لنفسه يكون أن ما إلنسان يمكن ال «إنه قال: حيث «جرين»6

له.» لتكونه الجماعة إىل
يمكن ال التطور يف ملنهاج الراقية النواحي العتيق العرص هذا يف نرقب إذن فنحن
ونتأمل أخرى، جهة بأية اإلنسان حياة تاريخ من قديم آخر عهد أي يف مثله نالحظ أن
تأخذ بدأت قد املسئولية تلك فيه كانت الذي الوقت يف الخلقية باملسئولية شعور ظهور

.E. Westeronark, Origin & Development of Moral Ideas, vol. I, P. 531. London 5

.T. H. Green, Prolegomena to Ethics, P. 387, 5th. Ed., Oxford University Press, 1912 6

129



الضمري فجر

متجًها يسري تطول وهو اإلنسان، سلوك عىل تسيطر متزايدة وازعة قوة شكل تدريًجا
أجمعني. البرش حياة يف نفوذ ذات اجتماعية قوة يصري حتى «الضمري» مكانة توطيد نحو
األرجح عىل محصوًرا الحسن السلوك مدى فيه كان الذي الوقت يف أنه ذلك عىل يدل
أو الجرية يشمل صار حتى يتسع أخذ قد نطاقه فإن األرسة، دائرة يف األمر أول يف
علينا يقص املوتى أحد أن نجد أننا ذلك فمن طويل. بزمن األهرام عرص قبل الطائفة
ناطقة بصورة املثَّال صوره وقد قربه، يف منصوب له جنازي تمثال قاعدة نقوش يف
لألجر مرتاًحا كان وقد التماثيل، هذه يل ينحت أن املثَّال إىل طلبت «لقد هو: كأنها له
مقربته من مأخوذة نقوش يف «ِمني» يدعى ضيعة مدير يقول كما إليه.» دفعته الذي
«جلبتوتيك» متحف يف اآلن وموجودة (٢٩٠٠–٢٧٥٠ق.م) الرابعة األرسة عهد من التي
هذا إقامة يف ساهم (أي يل هذا عمل رجل كل يخص فيما «أما يأتي: ما مونيخ بمدينة
أرضيته.» قد فإني اًرا، حجَّ أم صانًعا أكان سواء مرتاح، غري قط يكن لم فإنه القرب)
الجنازية معداته عىل حصل أنه يعلن أن أراد الرجلني ذينك من كالٍّ أن ا جدٍّ الواضح فمن

منقوص. غري كامًال أجره تسلم قد إعدادها يف عمل من كلَّ وأن رشيف، طريق من
ق.م والعرشين السابع القرن يف عاشوا ممن املقاطعات حكام أحد لنا ترك وكذلك
«جبل يف الجائعني لكل خبًزا أعطيت «لقد يقول: حيث الصالحة حياته عن التايل البيان
الكبرية باملاشية الشواطئ ومألت فيها، عريانًا كان من كلَّ وكسوت (ضيعته) الثعبان»
بلحوم السماء وطيور الجبل ذئاب كل وأشبعت الصغرية، باملاشية املنخفضة وأراضيها
إلله يشكوني أن إىل ذلك يدعوه حتى ممتلكاته يف قط أحًدا أظلم ولم … الصغري الحيوان
هم ممن غريه يخاف كان إنسان يوجد ولم خري. هو بما وتحدثت قلت ولكني مدينتي،
حظائر يف بما ضيعتي ألهل محسنًا كنت ولقد لإلله. يشكو ذلك جعله حتى منه أقوى
من محبوبًا امرأ كنت ألني كذبًا؛ أنطق لم وإني الطيور، صيادي مساكن ويف ماشيتي

[ألخته].» وودوًدا أخيه، مع األخالق رفيع والدته من ممدوًحا والده
نحو زمنهم انقضاء عىل مىض الذين القدماء الناس أولئك أن وتكراًرا مراًرا ونجد
أطباء رئيس علينا فيقص السوء؛ عمل من براءتهم لنا يؤكدون سنة ٥٠٠٠ أو ٤٠٠٠
سوء أي آِت لم «إني يأتي: ما ق.م والعرشين الثامن القرن منتصف يف «سحورع» امللك

إنسان.» أي ضد قط
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أرتكب لم «إني أيًضا: الكالم ذلك نفس يقول كاهنًا نجد بقليل العهد ذلك وبعد
قد الحال رقيق مدنيٍّا كذلك نجد أيًضا بقرن العهد ذلك وبعد إنسان.» أي ضد عنف أي

التايل: الخطاب عليه منقوًشا األحياء ليقرأه قربه واجهة عىل نصبًا أقام

بقربان جودوا القرب، بهذا املارون األرض وجه عىل الذين األحياء أيها أنتم
فلم الناس، من محبوبًا إنسانًا كنت ألني إيلَّ؛ به فيؤتى عندكم مما جنازي
شخص أي متاع عىل أستوِل ولم والدتي، منذ موظف أي حفرة يف قط أُجلد

الناس. جميع يريض ما أفعل وكنت قًرسا،

جريانه؛ اهتمام موضع يظهر ما عىل كان إلنسان آخر قرب نقش يف ذلك مثل ونرى
يقول: إذ

(أي أبديتي بيت يجعلوا حتى اآللهة ويريض الناس يحبه كان ما فعلت لقد
الناس. ألسنة عىل الحمد موضع واسمي يبقى، قربه)

كان غرض أهم أن األحياء إىل توجه كانت التي الخطابات تلك مثل من ويتضح
استدرار هو املجتمع؛ يف سريته حسن عىل الدالة التأكيدات بتلك اإلدالء من املتوىف يرجوه
والرشاب الطعام من الجنازية القرابني له يقدموا حتى عليه جريانه من األحياء عطف

قربه. عند
أي عن املوت بعد فيما للمحاسبة يُطلب ألن عرضة القوم اعتقاد يف املتوىف كان وقد
الشمس إله أمام هناك فيقف الدنيوية، حياته أثناء اقرتفه ظلم أو ارتكبه قد يكون خطأ
ولذلك الدنيا، عالم بمحاكم أسوة العدل ملحكمة األعىل القايض بصفته يجلس كان الذي
أجور بدفع اهتمامه تقدم فيما عنه الحظنا أن سبق الذي — الضيعة مدير «ِمني» وضع
التماسيح «إن قربه: باب واجهة عىل اآلتي التحذيَر — قربه ببناء قاموا ممن العمال
ضده سوء أي يقرتف من لكل جزاء اليابس، عىل ضده والثعابني املاء! يف ضده ستكون
يتضح ذلك وعىل ذلك.» أجل من سيحاكمه الذي هو العظيم اإلله فإن قربه)، ضد (أي
سعادة عىل ماديٍّا يؤثر أن يجوز مما اآللهة نظر يف تقديرها لها كان األخالقية القيم أن

اآلخرة. الحياة يف املتوىف
مقربة باب عىل لألحياء موجه واحد خطاب يف مجتمعني وجدا قد الباعثني وكال
والعرشين السادس القرن يف السودان يف توغل الذي املوطن، األلفنتيني «َحرخوف»
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يف قربه نحت وقد أفريقيا، مجاهل جابوا الذين القدامى الرواد أكرب يعترب والذي ق.م،
الساقني قوي سائح ألي يمكن حيث الحالية، «أسوان» بلدة عىل املطلة الغربية الصخور
حياته قصة القرب ذلك واجهة عىل نقشه ما بني ومن القرب. ذلك لزيارة يتسلقها أن
يحبه والدته، من ممدوًحا والده، من محبوبًا … «كنت قوله: ومنها باملخاطرات، املليئة
وأنتم له. قارب ال من وعديت للعريان ومالبس للفقري خبًزا أعطيت ولقد إخوته، كل
أم النهر مع نازلني أكنتم سواء القرب، بهذا واملارون األرض وجه عىل الذين األحياء أيها
يف وإني املقربة؛ هذه لصاحب (تقدم) جعة إناء وألف رغيف ألف قولوا: فيه، صاعدين
مرتل وكاهن «بالسحر»، مجهز إنسان ألني السفيل؛ العالم يف لكم سأشفع ذلك مقابل
كما عليه سأقبض فإني الجنازية ملكيته مدعيًا القرب هذا يدخل من وأما علم. عىل فمه
يقول إنسانًا كنت وإني العظيم. اإلله أمام ذلك عىل وسيحاكم بري، طائر عىل يقبض
أي ضد سلطان صاحب لرجل قبيح يشء بأي قط أنطق ولم املحبوب، ويردد الحسن
أفصل لم أني عىل العظيم، اإلله أمام حسنة حالتي تكون أن غايتي كانت وقد إنسان،

والده.» متاع ابنًا يحرم بما أخوين بني
الخارج اإلنسان ملنع فقط يستعمل لم باملحاكمة التهديد أن الخطاب ذلك يف ويالحظ
فكرة هو آخر مغزى ذلك، عن فضًال له، إن بل املتوىف، قرب عىل االستيالء من القانون عىل
الباعث هي بالتأكيد وإنها املوت، بعد فيما الخلقية املسئولية عن تعرب التي املحاكمة
يتوقف أن املتوىف غرض إن أي فاضلة؛ عيشة يعيش أن العظيم الرائد بذلك حدا الذي
حايل يحسن أن يف رغبت «لقد قوله: ذلك مثال الدنيا؛ عالم يف اليومية حياته عىل مصريه
وقوفه احتمال حياته طوال ينتظر كان أنه نعرف ذلك ومن العظيم.» اإلله حرضة يف
أثناء يف ارتكبها قد يكون سيئة كل عىل ليحاسب املوت بعد فيما الرهيبة الحرضة أمام

الدنيوية. حياته
آالف خمسة منذ (أي األهرام عرص جبانات يف األقوال تلك مثل تدوين أن شك وال
باملسئولية الشعور عىل برهان أقدم ألنه والجدوى؛ األهمية قليل أمًرا يكن لم سنة)
مرور بعد — أخرى بالد يف نجد إذ اآلخرة؛ الحياة عالم يف املرصيني قدماء عند الخلقية
عالم إىل مًعا يحاالن كانا والرش الخري أن — التاريخ ذلك من سنة ألفي عىل يربو ما
فيما ذلك عن ذكرناه ما فكأن تمييز، أي بينهما يكون أن غري من األموات عالم من واحد
يحيط ما رغم التسامي ذلك خالله من ننظر له نظري ال فريًدا خلقيٍّا مشهًدا كان تقدم
الظلمات. حوالك يف ينفذ الشمس شعاع مثل مثله فكان الكثيف، الظالم حالك من به
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عىل مقتًرصا الشخصية، العوامل يف نفوذه منحًرصا يبَق لم الخلقي الوازع أن عىل
تأثريه بدأ قد كان بل فحسب، فيه يعيش الذي املجتمع أو وجريانه بأرسته اإلنسان عالقة
يف يظهر تأثريه صار حتى البرشي، املجتمع من العليا األوساط يف الزمان ذلك يف يظهر
رعاية عدم إىل الواجبات تلك تنفيذ أدى ولو الشعب جميع عامة نحو الحكومة واجبات
العادل الوزير أن األهرام عرص مثل مبكر عرص يف وجدنا فقد أصًال. األرسة حقوق
يرأس كان عندما أقاربه ضد أصدره الذي الحكم بسبب األمثال مرضب صار قد «خيتي»
أن دون قريبه ضد حكمه أصدر إذ املتخاصمني؛ الطرفني أحد فيها للتقايضكانوا جلسة
ضد مماألتها أو أرسته بمحاباة يُتهم أن عن تورًعا منه ذلك وكان الحال، وقائع يفحص
«وحينما الحادث: ذكر إلعادة تعرضت التي القديمة النقوش أحد يف جاء وقد خصومها.
وبعد األول.» رأيه عىل صمم الوزير) (أي فإنه … الحكم يستأنف أن منهم واحد أراد
الحياة يف يقتبس املذكور «خيتي» اسم كان الحادث ذلك عىل سنة وخمسمائة ألف ميض
القرن وزراء الفرعون أخرب وقد حذوه. يحتذى أال يجب بالغري لإلجحاف مثًال الحكومية
أكثر كان الذكر السالف «خيتي» أصدره الذي املشهور الحكم «أن ق.م عرش الخامس

األقارب. محاباة عن التحرز يف الشطط من فيه ملا العدالة»؛ من
«العدالة» طلبات أن عىل الشك تقبل ال قاطعة أدلة عىل أيًضا األهرام متون وتحتوي
بما القيام من معًفى امللك يكن فلم نفسه، امللك سلطان من أقوى قوتهما كانت و«الحق»
اهتمام، كل بإقامتها مهتمني كانوا بأنهم نقوشها تنطق التي األرشاف، قبور تحتاجه
تعمل كانت الذي اإلله نفس وهو «رع»، هو إرضائه عىل امللك يعمل الذي اإلله وكان
«بيبي»، امللك اقرتفها سيئة توجد «ال النقوش: أحد يف جاء ما وإليك إرضائه. عىل الرعية
نوتي أن الطراز شمسية صيغة يف ونجد «رع».» يا نظرك يف وزن ذات الكلمة وهذه
القصب، حقل نوتي يا له، سفينة ال الذي بالربيء تعرب من يا «أنت هكذا: يخاطب «ع»
هذا «إن أيًضا: ذلك ومن واألرض.» السماء أمام عادل األول) (بيبي «مريرع» امللك إن
إله (وهو الصباح» «نجم كان وكذلك ممدوح.» «بيبي» امللك هذا إن بريء، «بيبي» امللك
«نجم يا «أنت يأتي: ما النقش يف فرتى املتوىف، لفرعون الخلقي املركز يقدر شمس)
بد ال وكان مبجل.» ألنه يرتفع واجعله بريء، ألنه يجلس هذا «بيبي» اجعل الصباح»
وهبه ملا طبًقا قانوني وإجراء قانونية بصفة الخلقية املتوىف قيمة تحديد من بالطبع
املحاكمة إىل يشريون األرشاف أن رأينا فقد الحاد؛ القانوني اإلدراك من القديم املرصي
منها؛ يفلتون ال اآللهة إن بل املحاكمة، لهذه عرضة نفسه امللك وأن قبورهم، نقوش يف
األرض). (إله «جب» أمام يربأ السماء إىل رفعه يف الفرعون يساعد إله كل أن ذكر قد إذ
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يف يستمر كان الكيفية بتلك السماء إىل ورفع براءته أعلنت الذي الفرعون أن عىل
«إنه إليه: يسند الذي السماوي ملكه بأعمال القيام يف الحسنة الصفات نفس إظهار
واألرض رسور، يف فالسماء السنة، رأس (املسمى) العيد يوم يف «رع» أمام بالعدل يقيض
الباطل]، [مكان العدل أقام قد الثاني) (بيبي كارع» «نفر امللك أن سمعا حينما حبور يف
خرج الذي الحق للقول مرتاحون العدل قاعة يف كارع» «نفر امللك مع يجلسون والذين
إله «رع» حرضة يف العدالة بتلك يقيض كان امللك أن النظر يلفت ومما فمه.» من
(أي فيها العدل «أقام قد «وناس» امللك بأن يؤكد شمسيٍّا ترصيًحا نجد وكذلك الشمس،

الباطل.» مكان فيها) استقر التي الجزيرة يف
لقب الرسمية «ورسكاف» امللك ألقاب أحد أن ق.م والعرشين الثامن القرن يف ونجد
بها حاكًما السماء إىل الراحل امللك اعتبار أن نرى ذلك وعىل (ماعت)، العدالة» «مقيم
كان الذي الخلقي للنظام استقرار إال هو إن اآلخرة الحياة يف «ماعت») بالعدالة (أي
للعدالة يخرج «وناس» امللك «أن األهرام: متون علينا تقص ولذلك األرض، فوق يرعاه

ماعت).» (أي معه ليأخذها ماعت) (يعني
من ليتمكن هذا يومه يف يخرج «وناس» امللك «أن األهرام: متون علينا تقص وكذلك

معه.» (ماعت) العدالة إحضار
إىل نظرنا يتجه الذكر السالف امللكي «ورسكاف» امللك لقب يف التأمل وملناسبة
العظام وزرائها أحد ختم األرسة تلك حكم خالل يف أنه وهي ممتعة؛ أخرى ذكرى
املائة، بعد العارشة العمر من بلغت «لقد اآلتية: بالكلمات الطريفة ِحكمه من مجموعة
القرب.» حتى للملك العدل أقمت ألني األجداد؛ هبات تفوق هبات خاللها يف امللك منحني
الوزير منصب اعتزل الذي حتب» «بتاح هو البيان بذلك فاه الذي األول الوزير فهذا
وليس ق.م. والعرشين السابع القرن يف الخامسة األرسة ملوك أحد «إسييس» للملك األول
«ورسكاف»، الفرعون عهد يف الناضجة الرجولة سن بلغ هذا حتب» «بتاح أن يف شك من
العدل» أقمت «إني الحكيم: الوزير ذلك قول بني الصلة بعض نرى أن يمكننا وبذلك

العدالة». «مقيم وهو الرسمي «ورسكاف» لقب وبني
للتعبري كله العالم أدب يف موجودة نصوص بأقدم تمدنا حتب» «بتاح ِحكم وإن
مبعثرة نتف سوى لها السابقة العهود من يصلنا لم أنه حني ويف املستقيم، السلوك عن
وصل الذي الخلقي اإلدراك مجاري يف املدهش التقدم وعن الخلقي، السلوك عن للتعبري
املادة الغزيرة حتب» «بتاح ِحكم أن نجد فإننا الثاني، االتحاد عهد يف اإلنسان إليه
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بضعفه املسن الوزير ذلك شعر وحينما العرص. ذلك أدب من كبريًا مقداًرا لنا تلخص
له يسمح أن امللك إىل طلب ِحكمه، مقدمة يف هو ذكره كما السن، يف تقدمه من الناشئ
مساعًدا يكون حتى الحكومية الواجبات بأعباء للقيام ه ليعدَّ الوزير) ابن (أي ابنه بتعليم
بأال البنه بالنصح الكبري الوزير قام وحينئذ ذلك، عىل امللك وافقه وقد له، وخلًفا لوالده
تكونن «ال فيقول: التواضع، سبيل ينتهج بل إياها، سيلقنه التي الحكمة استعمال ييسء
إليها، الوصول يمكن ال العلم نهاية ألن والعاقل؛ الجاهل فشاور معرفتك، بسبب متكربًا
الحجر من اختفاء أكثر الحسن الكالم وإن الكمال، حد فنه يف بلغ عالم هناك وليس
الطاحون.» حجر إدارة يف يعملن الالئي اإلماء مع يوجد فإنه ذلك ومع الكريم، األخرض
أي يُبذل لم املواضيع، مختلفة نصائح عىل تحتوي فقرة وأربعون ثالث ذلك يعقب ثم
يخطر كان ما بحسب الخاطر عفو منها فقرة كل ُكتبت بل تنظيمها، أو لرتتيبها جهد
كاهله عن يطرحها أن أراد التي ومسئولياتها الحياة تجاريب حنَّكته مسن رجل ذهن يف

غريه. كاهل إىل
الذي الذهن واستعمال الذوق حسن مراعاة وجوب القوي التأكيد ِحكمه يف ويؤكد
أن الشاب عىل يجب التي القيمة الصفات وأحسن «القلب»، كلمة كاملعتاد عليه أطلق
يقول: فنجده يستمع] حرفيٍّا: [يقابلها الطاعة أو اإلصغاء عىل قادًرا يكون أن بها يتحىل
والعقل اإلله. يبغضه الذي هو فإنه يستمع ال الذي أما اإلله، يحبه الذي هو املستمع «إن
ثروة إن مستمع، غري أو مستمًعا صاحبه يجعل الذي هو األصيل) النص حسب (القلب
يلقيه ملا وعى إذا واالبن ألبيه، يصغي عندما االبن أفضل فما … عقله هي العظيمة املرء
إليك يستمع من تعلِّم أن وعليك مرشوعاته. من مرشوع يف يخيب لن فإنه والده عليه
ما … له يقال حسبما فهمه يوجه ومن األمراء، نظر يف ناجًحا سيكون ومن ابنك، كأنه
من ليصلح الصباح يف يبكر العاقل والرجل يستمع. ال بمن تنزل التي املصائب أكثر
فإنه يستمع، ال الذي األحمق أن كما ارتباك، حالة يف يصبح فإنه الجاهل أما نفسه، شأن
واالبن منه. يرجى نفع ال كما يفيد وما جهًال، الحكمة يعترب هو بل أحد، إليه يسئ لم
ألوالده بدوره يتكلم وهو االحرتام، وينال الشيخوخة إىل يصل … يستمع) (الذي املطيع
ألوالدهم.» يتحدثون ذلك بعد وهم ألوالده يتحدث إذن فهو … والده نصائح لهم معيًدا
أمًرا أصبح قد السلوك كان ق.م والعرشين السابع القرن منذ أنه يتضح ذلك من

أبيه. عن االبن يرثها معيار ذات وحكمة تقليديٍّا
الوصول من للتحقق السبل وكانت ذاك، إذ السامية؛ املكانة الدنيوي للنجاح وكان
املسن الوزير ذلك نصائح ثلث نحو األمور هذه شغلت ولذلك األهمية؛ عظيمة إليه

135



الضمري فجر

حرضة يف بالحذر بالتخلق يويص النصائح هذه وبعض فقرة). ٤٣ من فقرة ١٤ (أي
«خذ فتقول: الرئيس، حرضة يف املائدة آداب تعرفنا فقراتها بعض إن حتى العظماء،
لحظات تصوِّبن وال أمامه، هو ما إىل تنظر أن دون أمامك يوضع حينما لك يقدم ما
فقط وتكلم يحييك، أن إىل أسفل إىل بمحياك وانظر فيه، تحملق ال أي الرئيس؛ إىل كثرية
تفعله وما قلبه، عىل الرسور يدخل ذلك فإن يضحك، حينما واضحك بك، يرحب أن بعد
كثري اإلنسان يكون أال ا جدٍّ املهم ومن القلب.» يف ما يعلم ال اإلنسان ألن مقبوًال؛ يكون
الناس. عىل والتعجرف العدائي السلوك خاص وجه عىل يتجنب وأن موقف، أي يف الكالم
اإلنسان أعمال تسيري يف الصائبة الحكمة إىل تقدم مما بكثري أكرب جزء خصص وقد
تتجاهل أن فعليك وضيع أصل من مىض فيما رئيسك كان «إذا قوله: ذلك فمن الرسمية،
قط تعيدن وال عفًوا، تأتي ال الثمرة ألن إليه؛ وصل ملا طبًقا واحرتمه السابقة وضاعته
أزهار من أحسن فإنه الصمت والزم غضب، ساعة يف غريك من خرجت حمقاء كلمات
املجالس يف يتكلم الذي وإن املعضالت، ستحل بأنك تعلم كنت إذا فقط وتكلم «ِتْفتف»،
تقدم أن وعليك أخرى، حرفة أية من أصعب الكالم وصناعة الكالم) يف (يعني لفنان
تُمأل املحبوب الرجل وبطن مزاجه، عىل يتوقف ُقْوتك ألن تساعده؛ التي النصيحة لألمري
كالمك، طوال الجنان ثابت وكن … الكالم نزر القلب عميق كن لذلك. تبًعا يُكىس وظهره

فمه!» من يخرج الذي الكالم أصوب ما كالمك: يسمع الذي األمري يقول أن فعىس
اليقظة عىل مبنية دنيوية سياسة اتباع هو النصيحة تلك ملثل البديهي والدافع
ذاك مثل يف امليكيافلية7 العقيدة من يذكر بيشء تلوث لم أنها املدهش ومن والتفطن.
يف خارقة نظرة ذا كان املسن السيايس ذلك أن الواضح ومن القدم. يف العريق العهد
هو ملا اإلدراك حاسة يحرم لم نفسه الوقت يف أنه مع ملصلحته، الهامة الفرصة انتهاز
قال ولذلك التواضع، علَّمه قد اإلنسانية الحياة ظروف بتقلبات وعلمه ذلك، من أثمن
أن بعد ثروة صاحب ورصت القدر صغري كنَت أن بعد عظيًما أصبحت «إذا ابنه: ينصح
التي بثروتك تفخر وال املايض، الزمن يف حالك كانت كيف تنسنَيَّ فال … محتاًجا كنت
حلَّ الذين أقرانك من غريك من بأفضل لست فإنك امللك)، (أي اإلله من منحة إليك أتت
يقول: ولذلك باملخاطر، محفوفة املدني املوظف حياة فإن ذلك عن وفضًال ذلك.» بهم

الواسطة. تربر والغاية تسد، فرق القائلة: وهي 7
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مع سخيٍّا تكون أن الحكمة من وإذن املستقبل.» بها يأتي أن يمكن التي األيام «احذر
بسبب لك جد بما أصدقاءك «أشِبع يقول: ذلك ويف للمستقبل؛ عمًال نية بحسن غريك
اعتور وإذا الغد، يف فكر إذا مصريه يعرف أحد ال إذ امللك)؛ (أي اإلله عند الحظوة نيلك
فعليك … مرحبًا يقولون: يفتئون ال الذين هم األصدقاء فإن يشء، امللك لدى حظوته
حينما أنه بعد: فيما سرتى ولكن اإلنسان، يهدد الذي السخط لوقت ودهم تستبقي أن

أصدقائك.» فوق ستكون فضيلتك فإن حالك تسوء
تريد من أخالق عن تبحث كنت «فإذا أصدقائه: أخالق يتحرى أن املرء عىل ويجب
وامتحن معه، انفراد عىل معه، وتعامل منه اقرتب ولكن يشء، عن تسألنَّه فال مصاحبته
حتى احذر فعندئذ له، تخجل يجعلك أمًرا أتى أو رآه قد شيئًا أفىش فإذا باملحادثة، قلبه

تجاوبه.» أن من
كنَت «إذا يقول: فرتاه األصدقاء؛ من أهم نظره يف كانت األرسة مسئوليات أن عىل

يجب.» كما البيت يف زوجتك وأحب املنزلية، حياتك وطِّد ناجًحا، رجًال
الذين «األقرص» فالحي أحد إيلَّ أحرض املطبعة إىل الكتاب هذا ذهب أن وبعد
عثر األبيض الجريي الحجر من بشظية األثرية الخرائب وسط من السماد يستخرجون
سنة آالف ثالثة من أكثر إىل عهدها يرجع كتابات عليها فوجدت الخرائب، تلك يف عليها
قد كان التي حتب» «بتاح نصائح من كاتبها اقتبسها أسطر بضعة وهي بالحرب، كتبت
أسود يزال ال به ُكتبت الذي املداد وكان سنة، ١٥٠٠ نحو ذاك إذ وضعها عىل انقىض
الزوجة، عن املسن الوزير ذلك نصائح من معدلة صورة هي األسطر وتلك بوضوح. يُقرأ
بيشء ليزودني األقرص يف حجرتي إىل فجأة دخل قد القديم الحكيم ذلك أن يل فخيِّل
إذ محتوياتها؛ يف جذابة كانت املعدلة الفقرات إحدى ألن أفكاره؛ عن علمت مما أكثر
سيدة تكون زوجة لنفسك واتخذ بيتًا، لنفسك فأسس ناجًحا رجًال كنت «إذا فيها: جاء
كما زوجك «وأحب شاعرية: ذلك من أقل كان الذي القديم املتن يف نجد ولكننا قلبك.»
العميل الحب ثناياه يف يحمل حب بأنه يكون» أن يجب الذي «الحب عرف وقد يجب.»
يوجد ال أنه ومع ظهرها.» واسرت جوفها «أشبع يقول: إذ لزوجته؛ الزوج عىل يجب الذي
وتشاركها الحديثة املرأة تعزه ما فإن املرأة مطالب عنده تقف الكمالية الحياة ملتع حد
الغالية، والدهان الروائح يف ينحرص العطور من النيل ضفاف فوق القديمة أختها فيه
ابنه؛ زوج حاجات قائمة إىل يضمها أن املسن السيايس الحكيم ذلك ينَس لم التي وهي

الدهان.» هو أعضائها عالج «إن يقول: إذ
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زوجته يجعل الذي هو الكيس الزوج أن العاقل املسن الوزير ذلك يرى وبذلك
ذلك بعد يأتي ثم األول، االعتبار قلبه يف لها يفسح أن يلزمه التي باملحبة أوًال سعيدة
يقول: فنراه والدهان؛ كالعطور بالكماليات ثم ومالبس، غذاء من الجسم بمستلزمات
قد األخرية املالحظة وهذه لسيدها.» مثمر حقل فهي حيٍّا، دمت ما فرًحا قلبها «اجعل
ميض بعد — والسالم الصالة عليه — محمد الرسول عىل املنزل القرآن يف جاء ما سبقت

قرنًا.8 وثالثني خمسة
كنت «إذا يقول: ذلك ففي حاسمة، آراء حتب» «لبتاح فيها كان فقد األبوة عن أما
عمل فإذا امللك)، (يقصد اإلله رضا اكتسب ولًدا وأنجبت بيتًا لك وأسست ناجًحا رجًال
بيتك، يف حسنة نتائج ذات خططه وكانت نصائحك وسمع طبعك إىل ومال صالًحا
«كا» لك ولدته الذي ابنك فهو حسن، يشء كل عن له فابحث يجب، كما بمالك ومعتنيًا
(يعني خططك عن وأعرض السوء إىل جنح إذا ولكن منه، قلبك ينفرن وال (نفسك)،
تقوله ما كل وتحدى فيها خري ال خططه وصارت نصائحك حسب يعمل ولم أوامرك)،

«… لك يولد ولم ابنك ليس ألنه عنك؛ أقِصِه فعندئذ …
الثروة؛ وإحراز الدنيوي النجاح قيمة تماًما يقدِّر كان املسن الوزير ذلك أن ومع
رشًها تكونن «ال يقول: فرتاه األرسة، روابط عىل تطغى أال الواجب من يرى كان فإنه
اللني االلتماس فإن أقاربك؛ مال يف تطمعنَّ وال حقك، يف حتى الطمع وانبذ القسمة، يف
عند (حتى) العداوة يولد بالخداع يُؤخذ الذي القليل وإن … القوة من أكثر يجدي

الحليم).» (يعني اللني الطبع صاحب
املتماسكة، األرسة روابط لتفكيك الداعية الذميمة الصفات أكرب من الطمع كان وملا
كل من نفسك تحرر وأن محموًدا، خلقك يكون أن أردت «إذا فيقول: ذلك من يحذر تراه
مستحيلة؛ معها والصداقة شفاؤه يُرجى ال عضال مرض فإنها الرشاهة فاحذر قبيح؛
كالغرباء، األبوين كال وتجعل سيده، من الثقة وتقيصذا مرٍّا، العذب الصديق تجعل ألنها
الرش، أنواع من حزمة فهي زوجه، من الزوج وتفصل األمهات، أخوة يف تفعل وكذلك

له.» قرب ال ه ِ والرشَّ مرذول، يشء كل بها وعيبة

أشار وقد .(٢٢٢ آية البقرة (سورة ِشئْتُْم﴾ أَنَّٰى َحْرثَُكْم َفأْتُوا لَُّكْم َحْرٌث ﴿ِنَساُؤُكْم تعاىل: قوله وهو 8

للفائدة. هنا فأوردناها يذكرها ولم اآلية هذه إىل فقط املؤلف
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من باألرسة الخاصة للروابط بما ينطق الذي البحث هذا حتب» «بتاح شفع وقد
ذوي غري من كانوا ولو غريه بيوت أهل احرتام بوجوب اإلنسان، بيت يف العظيمة القيمة
يحتم بل النساء، من االقرتاب محاولته من شديًدا تحذيًرا الزائر يحذر فنجده قرباه،
الصداقة عىل تحافظ أن أردَت «إذا ذلك: يف فيقول املستطاع، بقدر عنهن يتباعد أن عليه
املكان فإن النساء، من القرب فاحذر صاحبًا، أم أًخا أم سيًدا أكنت سواء تدخله بيت يف
ذلك أجل ومن معهن، نفسك تحرش أال إذن الحكمة ومن بالحسن، ليس به يكنَّ الذي
اإلنسان يجني وال كالحلم، تضيع قصرية برهة متعة بسبب الهالك إىل رجل ألف يذهب

املوت.» غري معرفتهن من
معاملة طريق تصف مستحدثة أخرى صورة النصيحة تلك من توجد أنه عىل
الرباقة بأعضائهن اإلنسان يفتتن «وعندما نصها: هذا سلف، مما أكثر بطالوة النساء
شيئًا أي «هرست»؛ حجر مثل تصري ذلك بعد فإنها الزجاج] من أعضاء الحريف: [النص
أن نعلم وإننا النهاية.» يف بعده يأتي واملوت الحلم مثل وجيزة لحظة واألمر تافًها،
العرص ذلك تلت التي األزمان يف املوت عقوبتها كانت الزوجية] [الخيانة الزنا جريمة
القديمة. الدولة عهد يف متبًعا كان العقاب ذلك أن يبعد وال حتب»، «بتاح فيه عاش الذي
خصهن فقد طبًعا، عرصه يمثل الحظيات يف املسن الوزير ذلك رأي كان ولقد
ذلك أن أيًضا ذلك إىل ويضاف بالرفق، الحظية معاملة عىل فيها يحض قصرية بفقرة

الصبية. إفساد قط يحاول أال عىل املناسبة تلك يف ابنه حض قد الوزير
تبتدئ وهي الكريمة، الشفقة روح املسن السيايس الوزير ذلك ِحكم جميع وتسود
األهمية من جانب أعظم عىل رابطتها تعد كانت التي وأرسته الرجل ببيت أوًال نظره يف
ذلك لنا يبدو رسمية، عالقة أو معاملة أية وبينهم بينه توجد من إىل تمتد ثم واملكانة،
له: يقول إذ واالبتهاج؛ املرح مسلكه يف يتوخى بأن ابنه املسن الحكيم هذا به يويص مما
أصل هي بأنها تشعر بروح متأثًرا كالمه يف يستمر ثم حيٍّا.» دمت ما الوجه باشَّ «كن

مهراق.» لبن عىل النحيب من فائدة «ال لدينا: املشهور للمثل
املسن الوزير ذلك إلحاح مع يتفق الكلمات تلك روح من البادي البالغ املرح وذلك

والرتفيه. للراحة طلبه يف
الحث من أكثر يشء إىل كالمه من يأتي فيما يشري ال حتب» «بتاح أن املحتمل ومن
باملوسيقى األسماع وتشنيف اللذيذة الطعام بألوان للتمتع الفرص باقتناص االهتمام عىل
بالصيد والرياضة الغنَّاء الحديقة بمشاهدة والتلذذ الداما، بلعب والتلهي الرقص ومزاولة
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خدمه، أكتاف فوق محفة يف محموًال مسرتيًضا ضيعته إىل الذهاب أو املستنقعات، يف
الذين أسعد «ما سمعه: عىل يرددونها وهم أغانيهم يف سيدهم إىل يتحببون الذين وحوله

خالية.» تكوني أن من مملوءة تكوني أن لنا خري املحفة! يحملون
وال حيٍّا، دمت ما روحك) (أي لبَّك «اتبع له: بقوله ابنه يحض حتب» «بتاح أن عىل
نفسك تشغلنَّ وال قلبك، فيه تتبع الذي الوقت من تنقص وال لك، قيل مما أكثر تفعلنَّ
(فائدته) تتم ال الثراء ألن نفسك؛ متِّع الثراء يواتيك وعندما بيتك، يتطلبه ما بغري يوميٍّا

معذبًا.» صاحبه كان إذا
ولهذا املألوفة؛ األمور من الروح هذه بمثل رجل عند الشفقة تكون أن يف غرابة وال
كالم تسمع حينما شفيًقا فكن حاكًما كنت «إذا البنه: يقول املسن الوزير ذلك نرى
وإنها … أجله من جاء قد ما قول من ويفرغ بطنه يغسل أن قبل إليه تسئ وال املتظلم،

مشفًقا.» يستمع أن القلب بها يزدان لفضيلة
الحسنة باملعاملة وطيدة عالقة ذات الشفقة هذه تكون أن يف شك من هناك وليس
«ِحكم يف مكانة لهما اتخذا قد والعدالة الحق وجدنا إذا إذن غرابة وال الحق، عىل املبنية
للشعب األوامر تُصدر حاكًما كنت «إذا يقول: حيث مكانة، كل عىل تسامت حتب» بتاح
الحق إن عليها. غبار ال ثابتة أوامرك تستمر حتى حسنة سابقة كل عن لنفسك فابحث
يعبث بمن يحل العقاب ألن خلق؛ منذ مكانه من يتزحزح ولم خالدة، وقيمته جميل
والرجل ويبقى، يمكث بل يذهب ال الحق ولكن بالثروة، املصائب تذهب وقد بقوانينه،

عنه».» ورثته قد والدي متاع «إنه عنه: يقول املستقيم
بأهداب «يتعلق أن: يجب مهمة بأية يقوم عندما بأنه الشاب ذلك نصح كان ثم ومن
ولذلك القلب.» يرس ال يقدمه الذي التقرير كان ولو حتى يتخطاه وال الحق) (أو الصدق

مرة. كانت ولو حتى الحقائق رئيسه يبلغ أن أيًضا الشاب ذلك عىل لزاًما كان
يرجوه كان ما وهذا عظيمة، خلق قوة تتطلب كانت السبيل هذه أن يف شك وال
تحيا وبذلك العدالة نرش عىل واعمل … األخالق ل «حصِّ له: يقول إذ البنه؛ الحكيم ذلك

ذريتك.»
والخلق األب، عند قيمتها لها االبن بها يتحىل التي الفضيلة «بأن ابنه: يذكر وكذلك
فإن عليك ألقيته ما ووعيت استمعت «فإذا أيًضا: له ويقول مذكوًرا.» شيئًا يبقى الحسن
فالفضل العدالة عىل األشياء هذه انطباق أما األجداد، عمل غرار عىل سيكون لك صنيع كل
جديرة نصائحهم ألن الناس؛ أفواه من تمحى لن وذكراها لألجداد)، (أي لهم يرجع فيه
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قيمته للكالم وسيكون أبًدا، األرض هذه من تمحى ولن ستنقل كلمة وكل بالتقدير،
ستبقى فإنها بالتقدير جديرة شهرة رئيسك يصيب وعندما … األمراء به تنطق حسبما
بقاء باستمرار روحه تنعم الحكيم الرجل وإن مزاياها. كل وستخلد الدهر أبد حسنة
تصيبان وشفتاه لسانه، ميزان وقلبه بعمله، يُعرف العاقل والرجل األرض، عىل فضله
يقيم الذي ابنه يفيد ما تسمعان وأذناه ينظر، عندما تبرصان وعيناه يتكلم، عندما القول
أحسن الخلقية روحه عن عرب قد املسن الوزير ذلك كان وربما الكذب.» من ويربأ العدل
إذ الظافر؛ املنترص صورة يف اآلن نجده وإننا سلف، فيما الطمع من حذر حينما تعبري
وصار له معياًرا العدالة اتخذ الذي الرجل «إن تقدم: بما مناسبة كبري غري من يقول
الحكمة نغمة الكالم هذا يف نجد أننا يف نزاع وال املكانة.» ثابت يكون لجادتها وفًقا
حكمة (يريد هنا حكمتنا كانت وإن القديم» «العهد كتاب يف إلينا وصلت كما العربانية

سنة. بألفي العربانيني حكمة من أقدم حتب) بتاح
يقول إذ العدالة؛ نفسه إىل تحبب بعبارة البنه نصائحه املسن الوزير ذلك ختم وقد
فهو يؤمر؛ مما أكثر بأداء يقوم اإلله يهبه الذي النجيب الولد إن «تأمل! منتهاها: يف له
سيكون إليه أنا وصلت ما إىل تصل ما وبقدر رصاطه، عىل يسري وقلبه الحق يقيم
التي السن إىل تصل وكذلك يجري، ما كل يف إليك مرتاًحا امللك ويكون سليًما، جسمك
بعد العارشة بلغت فقد بالقليلة، ليست األرض عىل عشتها التي السنني وأن إليها، وصلت
حتى للملك العدل أقمت ألني األجداد؛ مكافآت كل تفوق بمكافأة حباني قد وامللك املائة،
«مقيم لقب كان «ورسكاف» امللك ألقاب أحد أن ذكره تقدم فيما الحظنا وقد املمات.»
لدى راجحة مكانة ذات كانت املذكورة حتب» «بتاح ِحكم أن عىل يدل وهذا العدالة»،

شبابه. أيام يف حتى العليا الجهات
منها بقي وما وسلوكه، اإلنسان أخالق حتب» «بتاح ِحكم نصف من أكثر ويتناول
تحث الحكم تلك أن عام بوجه ويالحظ الرسمي، اإلنسان وسلوك اإلدارة بشئون يختص
يف ذلك وكل واللباقة، الحكمة تصحبه الذي الذات وتأكيد واالعتدال اللطف توخي عىل
األمور تقدير يف وسالمته الذوق حسن منتهى من الوزير ذلك عليه كان عما ينم الواقع
نهجه؛ عىل والسري باتباعه الشاب ذلك بتوصية عنى مما الصحيح، بامليزان ووزنها
من وافر بقسط اإلنسان فيها يحظى أن ويجب نحبها، يجعلنا مما الكثري فيها فالحياة
أعباء عليها تطغى ال حتى والدعة الراحة ساعات عىل يحافظ وأن الربيء، االستمتاع
ألنه والطالقة؛ البشاشة دائم يكون أن أيًضا املرء عىل يجب أنه إىل ذلك غريها، أو الوظيفة
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نصائح فلسفة عىل تغلب التي النغمة فإن وبالجملة فات. ما عىل النحيب من فائدة ال
به تنطق واجب وأبرز الخلقي، والوازع باألخالق اهتمامه شدة هي املسن الوزير ذلك

بالعدالة.» الجميع وعامل الحق «ارَع هو: سطورها
بها يتحىل دائمة فضيلة أعظم أن مراًرا لنا يؤكد أن القديم الحكيم بهذا وخليق
تبقى ولذلك موته؛ بعد يبقيان فإنهما العظيم، والخلق العدالة هي الحياة يف اإلنسان

خالدة. ذكراه
بردي ملف يف املقنعة الحقائق هذه مثل تذكر أن الصدفة باب من ليس أنه عىل
األرسة، حياة يسود واملحبة بالرحمة مشبع جو عن نفسه الوقت يف لنا يكشف قديم
الذي الرشه عاقبة وخامة من خاص بوجه والتحذير وبرهما، الوالدين باحرتام ويوحي
ونمت واحد اجتماعي عالم وليدة العواطف تلك كل فإن بالتفكك، األرسة وئام تقيضعىل
فهو بقي وما العواطف، تلك يف األول العامل هي فاألرسة واحدة؛ بيئة يف وترعرعت
ملا قاطًعا تأكيًدا حتب» «بتاح حكم يف نجد لذلك األرسية؛ الروابط لتلك الطبيعية الثمرة
األرسة حياة أن من جدرانها، عىل رسمت التي الصور ومن املقابر، نقوش من نستنبطه

الخلقية. باملسئوليات الشعور األمر بادئ يف لإلنسان هيأت التي هي
وفيه والبحث، للتفكري موضوًعا املسئوليات تلك أمثال العرصصارت ذلك نفس ويف
الرجل بني املقارنة فكانت عمله، يعمل البرشية الطبيعة يف الفكري التأمل بدأ أيًضا
عالم فجر ذلك فكان والرش، الخري صفتي بني املوازنة وحصلت األحمق، والرجل العاقل
املسئولة، بالشخصية الشعور العرص ذلك يف نشأ كما الجديدة، القيم هذه قوامه جديد
فكانت الغاية، املختلفة الخلقية املشاعر لتطاحن جديًدا ميدانًا اإلنساني العالم وصار
العصور أقدم يعترب الذي العرص ذلك ويف جديدة. بأسلحة جديدة قوى فيه تتصادم
دهماء عىل فسمت املمتازة الشخصيات برزت األخالقية اإلنساني الفرد لقيمة إدراًكا
يحدث أن القوي الرجل فاستطاع القديم، املايض جوف غمرها التي النكرات من القوم

البارزة. الخلقية والصفات العقلية املزايا من به يتحىل كان بما املجتمع يف تأثريًا
تلك أصحاب بعض أسماء العظيم التاريخي العرص ذلك آثار لنا حفظت وقد
عظيم وزير وهو «أمحوتب»، نجد ق.م الثالثني القرن خالل ففي املمتازة، الشخصيات
وهو — والغصون والخشب اللبن ببناء التاريخ يف مرة ألول استبدل الثالثة األرسة يف
بالحجر عمارة أول بذلك وأوجد الضخمة، باألحجار البناء — عرصه يف سائًدا كان الذي
كلماته وأما البرشي. التاريخ يف الشخصية بارز فرد أول بذلك يعد وصار العالم، يف
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مدى البيوت يف متداولة شهرة ذا اسمه صريت فقد الطبية ومعارفه الغالية الحكيمة
يُذكر يزال ال واسمه واإلجالل، للتعظيم موضًعا صار عظيًما طبيبًا ولكونه السنني، آالف
وهو Aesculapius «إسكوالبيس» باسم املعروف وهو اإلغريقي، «إسكلبويس» اسم بعد
ظلوا أخالفه فإن لآلن الحكيمة كلماته ضياع من وبالرغم العصور، كل يف الطب إله

وفاته. بعد قرنًا عرش خمسة مدة يقتبسونها
(أي ق.م الثالثني القرن يف عاش «كاجمني» يُدعى الحكماء من آخر وزير وهنالك
أيًضا حكمية وصايا له أن ويعرف قصرية)، بمدة «أمحوتب» زمن بعد موجوًدا كان إنه
«أمحوتب» بعد يعيش كان وكذلك إلينا، تصل لم أيًضا أنها غري ابنه، عىل ألقاها قد كان
وقد بالجيزة، األكرب الهرم باني «خوفو» الفرعون ابن «َحرداِدف» الحكيم واحد بقرن
يف سنة ١٥٠٠ من أكثر «أمحوتب» أمثال بجانب الناس أفواه عىل الحكيمة أمثاله بقيت

الغابرة. األزمان
إىل األهرامات عرص يف عاشوا الذين الحكماء أولئك أقوال من لنا يبَق لم أنه غري
العرص ذلك خلفه مما ضئيًال جزءًا إال تكن لم التي حتب» «بتاح نصائح إال هذا يومنا

البرشي. العقل عن العظيم األول
الطبيعية، العلوم يف مجهول عالم أول الشخصيات تلك أصحاب مع نضع أن ويجب
«أمحوتب» عهد إىل عهده يرجع وربما الجراحة، يف تبحث علمية رسالة أقدم مؤلف وهو
إنسان أول يعد لآلن، لنا ُعرف طبعي عالم أقدم هو الذي الرسالة تلك ومؤلف نفسه.
يف إصابة يفحص كان عندما بيانه يف ذكر إذ اإللهية؛ والقوى الطبيعية القوى بني ميز
فقال: كتبها التي بألفاظه عنها وعربَّ خارجي، سبب إىل يرجع أصلها أن إنسان رأس
االعرتاف من بالرغم ولكن الخارج. من جاء الحادث إن أي الخارج.» من طرأ يشء «إنها
إصابة نفسه الوقت يف اعتربت فإنها خارجي طبيعي سبب من نتجت قد اإلصابة بأن
ذلك عن العتيق الجراح عربَّ وقد الحظ». «سوء أو الحظ» حسن «رس ثناياها يف تحتمل
املريض.» لحم من تولد قد يشء حدوث من ال املوت، أو خارجي إله نفس «يعني بقوله:
دائرة وبني الداخيل، اإلنسان جسم نظام يف الطبيعية األسباب مجال بني هنا ميز وقد

اآللهة. عليه تسيطر كانت الذي األمر الحظ» «سوء أو الحظ» «حسن
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عليه عثرنا نوعه من يشء أول — أعلم ما عىل — هي العويصة املالحظة وهذه
قوة عن التعبري العهد ذلك يف بدأ كذلك لآلن.9 بقي الذي اإلنساني التفكري مخلفات يف
وضعها التي املدونة املؤلفات يف ال األخالق، بقوى عنها نعرب التي والقوى الشخصية
منتجات يف بوضوح تلمس كذلك صارت بل فقط، حتب» «بتاح مثل والتأمل الفكر رجال
تماثيل أقدم أنتجوا الذين العباقرة املثَّالني أعظم إنتاج يف وبخاصة العرص، ذلك يف الفن
ملدة النحت فن يف عليها املتفق الثابتة الخطة اتباع عن نتج قد فكان لآلن، إلينا وصلت
أو ينقصه يكاد القديمة الدولة يف األشخاص تماثيل نحت يف طراز استجد أن طويلة
ذلك مثَّايل أن الجائز ومن التمثال، صاحب لشخصية املميزة الصفات إبراز كلية ينقصه
ليكشفوا البرشية للصور املعايري أقدم نحتوها التي التماثيل يف لنا يظهرون كانوا العرص
الطويل الخلقي النظام ذلك أوجدها التي التأثريات من الناتجة األشكال وحدة عن لنا

الفوارق. من املجتمع طبقات بني كان ما محا الذي املدى
األحداث، النقاد تأكيدها يف بالغ قد النحت من النوع لذلك الظاهرة هذه أن عىل
كانوا أنهم لنا يظهر القديمة الدولة عرص نحاتو أخرجه ما أعظم أن ذلك عىل يدل
مرة ألول لنا تربز أخذت حينما واستقاللها املمتازة الشخصية قوة يربزون بدءوا قد
املعربة العرص ذلك صور يف مؤثر بوضوح ذلك لنا يظهر املهيب، الفرعون شخص يف
تأثري شك بال له كان مما بالجيزة، الثاني الهرم باني «خفرع» تمثال مقدمتها يف التي
تنقل الصور من كبرية مجموعة ذلك إىل ويضاف باإللهية، الخاصة التصورات يف عميق
كانوا الذين الرجال عظماء من الطائفة تلك شخصيات عن هامة تأثريات مخيلتنا إىل
ورجال والفنانني والحكماء السياسة رجال من األهرامات، عرص يف بالفرعون يحيطون
يضم بلًدا مضت سنة آالف خمسة منذ مرص من جعلوا الذين وهم واملهندسني، العمارة
غرب مباني أن حني يف الدنيا، عجائب من تعد هذا يومنا إىل تزال ال التي املباني عجائب
يف اإلمرباطورية القصور بناء سبق الذي العرص طوال الطوب من معظمها أقيم آسيا
بأن االعتقاد وتؤيد األهمية من تخلو ال املوازنة وهذه آخرها، عن اآلن محيت وقد فارس،

العظيمة. الشخصيات عصور أول فيه ولد الذي البلد كانت مرص

See The Author’s Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol I, P. P. 212–214 (2 Vols. Chicago, 9

.1930)
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بل الساعة، وليد يكن لم العظيمة الشخصيات ذوي الرجال أولئك ظهور أن عىل
رجال أول فكانوا البرش، تاريخ من سنة ألف مدى النظامية والحياة التجاريب ثمرة كان
عميق مشهد عىل يرشفون املايضحيث ذلك يف أنظارهم ليجيلوا بالبرص الرجوع أمكنهم
أحسن الظالم يف يتلمسون بذلك قيامهم أثناء كانوا أنهم بد وال األوىل. اإلنسان حياة من
متضمنًا التعبري ذلك يكون أن عىل البرش، بني نظام نحو آرائهم عن به يعربون تعبري

السابقني. أسالفهم عن ورثوها التي العظيمة األعمال تلك رس
بكلمة ذلك عن التعبري يف نشدوها التي بغيتهم عىل فعثروا األمر بهم انتهى وقد
الكلمة تلك البرشية، الحياة يف والرفعة السمو معاني كل ثناياها يف حوت جامعة واحدة
إلينا وصلت التي املتعددة املعاني ذات املعنوية التعابري أقدم من تعد التي «ماعت»، هي
بالكلمات هنا عنها التعبري لنا سبق التي وهي الغابرة، األزمان منذ اإلنسان بني كالم من
بأن األمر انتهى قد كلها املعاني تلك ألن وذلك و«الصدق»؛ و«العدل» «الحق» اآلتية:
تستعمل كانت الكلمة وتلك «ماعت»، الواحدة الكلمة بهذه األقدمني املرصيني لغة يف ُمثِّلت
كما «الصواب»، بمعنى «الحق» هو فقط واحد معنى ألداء األمر أول يف أجدادهم عند

مًعا. واألخالقية الرياضية العلوم يف هذه «صواب» كلمة نحن نستعمل
تدريًجا يتسع هذه «ماعت» كلمة معنى أخذ القديمة الدولة عرص بداية يف إنه ثم
تعني بل فقط، الباطل نقيض تعني تكن فلم عظيًما، واسًعا معنى يشمل صار حتى
يف التطور هذا بدأ متى نعلم ال أننا عىل أيًضا، عام وجه عىل الخلقية األخطاء نقيض
يف ترد لم هذه «ماعت» كلمة أن هنا مالحظته بنا يجدر الذي أن غري الكلمة، تلك معنى
هذا يف ذكرها عدم أن الجائز من كان وإن املنفية، املرسحية من عليه عثرنا الذي الجزء

املحضة. املصادفة مجرد إىل راجع الجزء
كلمة معاني يف يجدون القديمة الدولة رجال عظماء بدأ ٣٠٠٠ق.م سنة وبعد
يف أثرها لها كان والتي القومية، التجارب وليدة جاءت التي األمور عن يعرب ما «ماعت»
صفات عىل داللتها من شيئًا تفقد لم العظيمة الكلمة تلك أن فمع لألمة، العامة الحياة
الدولة يف الفكر رجال عقول نظر يف أيًضا تعرب صارت فإنها الشخصية، الخلقية اإلنسان
تسري التي القومية والكينونة لألمة الخلقي النظام أي القومي؛ النظام معنى عن القديمة

الشمس. إله سلطان تحت
أن القديمة الدولة حكماء أمكن الذي املايض ذلك إىل قليًال اآلن بذاكرتنا ولنعد
معنى التساع سببًا أنظارهم يف كان الذي املتسع املايض ذلك فيه، للتأمل البرص يُرجعوا
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الحكماء أولئك لدى كان فقد اآلنفة، املعاني تلك كل ألبسها حتى أيًضا «ماعت» كلمة
تأسس الذي العهد قبل قديًما املرصية البالد حكموا الذين األوائل امللوك بأعمال قوائم
املحلية الدويالت حكم له مهد قد االتحاد ذلك بأن علم عىل فكانوا األول، االتحاد فيه
إىل ثانية مرة أفىض قد مرص يف النظام أركان توطيد من فيه تم بما وأنه الصغرية،
إىل والثالثني الخامس القرن حوايل من أي سنة؛ ألف عهده دام الذي الثاني االتحاد قيام

ق.م. والعرشين الخامس القرن حوايل
كامًال ألًفا فيها نجد البرش تاريخ يف مرة أول هي هذه أن نالحظ أن ا جدٍّ املهم ومن
أخرى بعبارة أو القومية، الخربة اتصال فيها يمس أن دون الحلقات املتصلة السنني من
يبلغ أمة فيه قامت ثابتًا تطوًرا كان فقد موحدة، قومية هيئة يف البرشي التطور اتصال
بناء بتأسيس األرضية الكرة فوق مرة ألول البرشية النسمات من ماليني بضعة تعدادها

لها. انفصام ال متوالية سنة ألف مدة دام املنظمة البرشية الحياة من ضخم
حالة يف تأملهم من الحكماء أولئك نفوس عىل استوىل الذي البالغ التأثري كان وقد
مدة طوال انقطاع بدون يسري كان الذي الدقيق ونظامها األركان الراسخة الحكومة تلك
محسوسة زيادة وتزيد تتسع القديمة املرصية «ماعت» كلمة جعلت التي العرصهي ذلك
تدل ال األمر نهاية يف صارت حتى قبل، من تحمل كانت مما أكثر املعاني من فتحمل
األهرام عرص رجال يتصور كان مما «الحق»، أو «الصدق» أو «العدل» معنى عىل فقط
معنى عىل تدل أيًضا صارت بل اإلنساني، الفرد بمقتضاه ويسري يرتسمه يشء أنه
تعرب الكلمة تلك أصبحت بل والحكومية، االجتماعية الناحية تسود التي الواقعة الحقيقة
واحد. معنى عىل يدالن الفرعون وحكومة النظام هذا وصار للعالم، الخلقي النظام عن
رمًزا الالزورد من بصورة صدره يحيل القديمة املرصية املحاكم يف القضاة كبري كان وقد
الواقفني املتخاصمني من امُلحق إىل يشري أن القايض عادة من وكان «ماعت»، لإللهة

إليه. الرمز ذلك بتوجيه أمامه
ماعت «إن فيقول: وخلودها «ماعت» بسيادة يفخر حتب» «بتاح الحكيم وكان

بارئها.» زمن منذ تخذل فلم باٍق، وترصفها عظيمة،
شخًصا الفرعون يعتربه الذي اليشء هي ماعت أن القديمة اآلثار عىل نجد ما وكثريًا
عىل لالستيالء مناهضيه من ضده يقع كان الذي والخداع الفوىضوالظلم أمام أزره يشد
السنة ألف كانت ولقد النظام. سوء من يحدثونه بما الشعب يبتلون كانوا ممن العرش،
الدولة حكماء أعني أمام وضعت التي هي الكيفية بتلك املنظمة الحكومة قضتها التي
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أسدتهما اللذين البالغ واإلحسان الفعال األثر تمثل التي الجليلة الصورة تلك القديمة
أخرى. بطريقة اكتسابه املمكن من يكن لم تاريخيٍّا معنى عليها أسبغ مما «ماعت»،

والحكومية االجتماعية التأثريات وكذلك مًعا، والحكومة املجتمع أن الواضح ومن
يف القدماء املرصيون الحكماء بتلخيصه قام الذي النظام ذلك إىل جميعها أدت قد مًعا،

«ماعت». هي واحدة جامعة كلمة
عىل للداللة بالفرد خاص شخيص أمر بمثابة أمرها أول يف نشأت قد «ماعت» فإن
بالتدريج انتقلت ثم مبارشة، باإلنسان تحيط التي البيئة يف أو األرسة يف العظيم الخلق
عىل واإلرشاف القومي لإلرشاد والنظام الروح تمثل فصارت أوسع ميدان إىل سريها يف

الخلقي. باالقتناع مفعمة املنظمة اإلدارة تكون بحيث البرش شئون
يتصورون املرصيون بدأ وحينما عاملية، قيم ذات بيئة مرة ألول وجدت الكيفية وبتلك
التوحيد عقيدة إىل املؤدي الطريق يف يسريون الحقيقة يف كانوا البيئة لهذه اإللهي الحاكم
شكل يف حكمه روح القوم تخيل وقد الشمس، إله هو اإللهي الحاكم ذلك وكان السامية،
السبيل هذه يف وبالسري الشمس. بنت وجعلوها إلهة هيئة يف «ماعت» تصوروا بأن شائق،
من يكن فلم الرفيعة، التوحيد عقيدة إىل — سيأتي كما — النهاية يف املرصيون وصل
يكن لم وكذلك طويل، بزمن أخرى أمة أية إليها تهتدي أن قبل بلغوها أن الصدفة مجرد
جريان أقرب املذكورة التوحيد عقيدة إىل اهتداء الشعوب ثاني كان أن املصادفة باب من
اسمي، تخافون من يا «إليكم أنبيائهم: أحد قال وقد فلسطني، يف آسيا حدود عرب مرص
التعبري هذا ويشري ،(٤–٢ (مالخي جناحيها.»10 يف الشفاء تحمل العدالة شمس سترشق
املجنح. الشمس قرص بصورة عادة يُرسم الذي القديم املرصي الشمس إله إىل بداهة

أتت ملاذا آسيا، نحو متجهني األمام إىل ننظر عندما الفور عىل لنا يتضح وبذلك
التطور. هذا مثل يف متأخرى آسيا غربي حضارة

«ماعت»، اسم عليه أطلق الذي العظيم، والخلقي اإلداري للنظام املرصي فالتصور
للتطور نتيجة — رأينا كما — كان القديمة، الرشقية للحضارة مظهر أسمى صار والذي
كانت منظمة ثابتة موحدة عظيمة أمة حياة من سنة ألف مدة الحكومي االجتماعي
اإلداري النظام ذلك فكرة أن حني يف والتقدم، االرتقاء نحو خاللها يف دائًما تخطو

أجنحتها. يف والشفاء الرب شمس السمي املتقون أيها لكم وترشق 10
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العادل امللك بها ظهر التي الجميلة الصورة يف ما حد إىل تمثيله من بالرغم والخلقي،
يف واضح بشكل يظهر لم فإنه العربانيني، األنبياء يد عىل سنة بألفي العهد ذلك بعد
كلمة علت أن بعد وذلك العظيم، الخلقي نظامه يحمل «زروسرت» جاء أن إىل آسيا غربي
رس عن بوضوح ينبئنا ما آسيا غربي تاريخ ويف وخلفائه. «قورش» عهد يف فارس بالد
يف تعرج كانت التي مرص يف نجد إذ العهد؛ ذلك قبل فيه التطور هذا ظهور استحالة
ال عهد ثمرة كانت حضارة القديمة، الدولة وعرص الثاني االتحاد عهد يف التقدم مراقي
نشطة، ثابتة أسس ذو قومي نظام يقودها االجتماعية، التجارب من سنة ألف عن يقل
أن حني يف مكثتها، التي السنة ألف من أكثر الدوام من مكنها ما الحيوية القوة من فيها
هذه السنة ألف خالل استمرت قد وقتئذ آسيا غربي ممالك أشهر تعترب كانت التي بابل
الوقت ذلك معظم يف كانت التي الصغرية الحروب جراء من الفوىض عبء تحت ترزح

وقتئذ. منها تتألف كانت التي املدن دويالت بني نريانها تشتعل
من انتهت قد السنني من األلف هذه بداية قبل حتى كانت فإنها مرص، يف أما
املادية الحضارة إن ا حقٍّ طويل. بزمن مقاطعاتها دويالت بني قائمة كانت التي الشحناء
أوسع يف الحضارة ولكن ومرص، آسيا غربي من كلٍّ يف أعمارها يف متساوية كانت
يتمسك التي الرباهني أن نجد ثم ومن طويل، اجتماعي لتطور نتيجة إال ليست نواحيها
للنمو الكافية الفرصة لديها يكن لم (التي البابلية املدنية أن عىل لالستدالل األثريون بها
الُربت من عليه ُعثر ما بحجة املرصية، املدنية من أقدم كانت املطرد) االجتماعي والتطور
والتفنيد. النقد تستحق ال سطحية براهني إال ليست الذهب، صياغة وصناعة النحاسية
كان عام، وجه عىل البرشية الحضارة وتطور واالجتماعي السيايس التقدم أن يف جدال وال
أن والحقيقة آسيا. غربي يف أمثاله عىل قرون بعدة متقدًما النيل وادي يف كلها ظهورها
حضارة عن والسيايس واالجتماعي الديني تطورها يف متأخرة أتت «بابل» يف الحضارة

سنة. ألف عن يقل ال بما مرص
العظيمة السنة ألف ملدة الفريدة األهمية لفهم تعدنا إذ أهميتها؛ لها الحقيقة وتلك
بالذات النيل ضفاف فعىل الخطري؛ التطور ذلك مرص يف الحضارة فيها تطورت التي
بدأه، الذي الفتح بكنه مرة ألول اإلنسان شعور بوادر أي البرشي؛ التقدم طليعة نرى
لخوض نفسه يعد أخذ سنة ألف استمرت التي القومية التجارب ثمرة جنى أن وبعد
يف فيها هو ظفر فقد الداخل، من ملهاجمته تتهيأ كانت التي االجتماعية الشئون معركة
ولكنه املادية، القوى عالم يف الخارجني، أعدائه عىل الباهرة االنتصارات بأعظم املدة تلك
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جديد ميدان لدخول منازلته يطلب بدوره اآلخر هو صار الذي الداخيل الوازع أمام اآلن
القديم املرصي عنه يعرف ال السامي امليدان ذلك كان أن بعد املادة، ميدان من أسمى

القليل. إال شيئًا
أخذت املرصيني قدماء عند الخلقية املبادئ أقدم أن عىل القاطعة األدلة عندنا وتوجد
حتب» «بتاح نصائح ألن «أوزير»؛ باإلله ال الشمس بإله مقرونة وهي النمو يف دورها
فقرة يف واضًحا ذلك نجد العدالة). خالق (أي خالقها هو الشمس إله إن بجالء تقول
حًرشا، اسمه فيها «أوزير» أتباع حرش حيث الوسطى الدولة إىل عهدها يرجع وثيقة من
ذلك يف «أوزير» أتباع يزكيها كان التي الدينية الحرب نار اشتعال عىل هام دليل وهذا
عالم يف خلقيٍّا قاضيًا املرصيون تخيله إله أول أن الصدد هذا يف له يؤسف ومما العرص.
غري من فقط العظيم» «اإلله بأنه وصف وإنما بالنص، اسمه يُذكر لم اآلخرة الحياة
«اإلله التالية: بالعبارة واحدة فقرة يف بتوسع الصفة هذه وردت وقد اسم. له يُذكر أن
أي العبارة هذه من املقصود يكون ألن مجال يوجد يكاد ال ولذلك السماء.» رب العظيم
متون يف الكتابات من وجدناه ما جميع يؤيده االستنتاج وهذا الشمس. إله غري آخر إله
نزاع وال اآلخرة»، يف املحاسبة «رب بأنه الشمس إله عن وتكراًرا مراًرا يعربَّ حيث األهرام،
جهة من «أما قوله: يف «دشاشة» أرشاف أحد «إنِّي» يقصده الذي هو اإلله هذا أن يف
يسبب يشء أي يعملون والذين القرب)، (يريد هذا ضد السوء سيعملون الذين الناس كل
اإلله أمام ذلك عىل سيحاسبون فإنهم فيه؛ التي الكتابة يتلفون والذين القرب، هذا خراب

الناس.» فيه تحاكم الذي املكان يف الحساب رب العظيم
«أوزير» مذهب يف الخلقية النصائح يف بعد فيما ظهر الذي الرسيع التطور أما
بعد ظهر قد يكن فلم األخروية، املحاكمة يف القايض مكانة عىل «أوزير» استيالء وكذلك
الدولة عهد يف بوضوح تظهر العنارص تلك جعل الذي التطور ألن األهرام؛ متون يف
ذلك وعىل األهرام. عرص انتهاء إثر جاء الذي املظلم العرص ذلك يف بدأ قد كان الوسطى
من وأول الفاضل، للخلق الحامني أقدم هو — السائد للرأي خالًفا — الشمس إله يكون

اآلخرة. الحياة عالم يف العظيم بالقايض ي ُسمِّ
الحياة يف عظيًما خلقيٍّا قاضيًا سنة بألف العهد ذلك بعد ظهر فإنه «أوزير» وأما
الذي األموات وحامي شمس عني محاكمة يف املنترص املدعي اعتباره إثر عىل اآلخرة،
التطور عىل آخر دليًال يعد املكانة لهذه «أوزير» اغتصاب أن عىل أعدائه. كل عىل تغلب
األوزيرية، بالصبغة القديمة املرصية الديانة صبغ يف مقاومته اإلمكان يف يكن لم الذي
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يرجع آراءهم، األحداث العلماء منها استقى والتي متأخرة، جاءت التي األحداث هذه وإىل
حال أية وعىل بعيد، عهد من الخلقية «أوزير» بسيادة القائلة الشائعة النتيجة يف السبب
تفاصيل يف واضحة هي كما املوضوع هذا يف تماًما واضحة الشميس املذهب أقدمية فإن

أخرى.
نتناول أننا ننىس ال إذ حدودها؛ لها كانت املبكرة الخلقية املطامح هذه أن عىل
أهم أن رأينا وقد الزمان. من قرنًا ٤٥ ،٥٥ بني ما اآلن عليه مىض عرص يف البحث
املادية، القوى منازلة يف كانت القديم العرص ذلك يف اإلنسان بها قام التي االنتصارات
طائفة وسط يف وهو القديم اإلنسان أن حني يف الغالب، الظافر خروج منها خرج وقد
التي الجديدة القيم من صغريًا قبًسا يرى أخذ قد املضللة املؤثرات ذات االرتباكات من

املجردة. املادية األعمال فوق تسمو
الحكماء، نظر يف السامي املثل جملتها يف بقيت «ماعت» سيطرة أن يف نزاع وال
شأن ذلك يف شأنه مستحيًال، أمًرا تحقيقه جعلت الرسمية الجهات يف الفساد ولكن
إىل الرشقية الحكومات عند العدالة وجه يف القائمة العقبة لآلن يزال ال الذي الفساد

هذه.11 أيامنا
كانت الخلقي التصور ذلك يفرضها كان التي الواجبات أن إذن نتخيل أال فيجب
الصفات؛ من معناه يف نحن ندركه ما كل يشمل أن مقدوره يف كان أنه أو عامة، شاملة
أفظع مع تتناقض ال كانت اآلخرة عالم يف العظيم القايض مستلزمات أن نجد فمثًال
عىل مقصورة اآلخرة عالم يف املباحة الشهوانية اللذات تلك تكن لم إذ الشهوانية؛ املالذ
تلك إشباع بها يحصل التي الفعلية الطرق عىل نص بل األهرام، متون لنا رته صوَّ ما
من معانيها؛ أشنع يف البهيمية اللذة عىل حيازته املتوىف للملك يؤكد كان ولذلك الشهوات؛
أزواجهن من النساء يغتصب الذي الرجل هو «أنه من: النقوش بعض يف جاء ما ذلك

قلبه.» يشتهي وحينما شاء أين من
ما عىل يتوقف صوره جميع يف النعيم بأن االعتقاد نشأة فإن أمر من يكن ومهما
أن بد وال الخطرية، الخطوات من تعد الدنيا، الحياة يف الخلقية الصفات من لإلنسان
املعترب املقدس نفسه، الفرعون جعل الذي هو الخلقي بالوازع القوي الشعور يكون
يتزود بأن ومكلًفا السماوي، القايض ذلك أمام للحضور معرًضا أريض، قانون كل فوق

الرشق. شعوب عن آرائهم يف الغربيني بتعصب متأثر املؤلف أن إىل هذا يشري 11
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املمكن ومن واحدة، طفرة إليها الوصول يمكن ال الخطوة وهذه الخلقي. بالزاد لذلك
أثر بعض األهرام متون عرص شغلتها التي القرن ونصف القرن مدة يف حتى نرى أن
يف مثًال فنجد نفسه؛ امللك حتى الشديدة بأحكامه يشمل وهو الخلقي، الشعور يف التقدم
حدث وقد بريء.» «بيبي» امللك هذا «إن امللك: عن التايل البيان األهرام متون من فقرة
هرَمي نقوش يف مختلفة بصورة ُوجدت قد العبارة هذه بها وردت التي الفقرة تلك أن
نجد ال املعدلني النصني من كلٍّ ففي «بيبي». قبل حكما ملكني وكانا و«تيتي»، «وناس»
سنة والثمانني الستني بني ترتواح مدة ميض بعد أنه ذلك من وينتج الرباءة، لعبارة ذكًرا

فأضافوها. الصواب من إضافتها أن املتون تلك كاتبو رأى
والعقيل الروحي ورقيِّه ما شعب تقدُّم اإلنسان يقرأ أن السهل من ليس أنه عىل
السهل من إذ األدبية؛ الوثائق يف يقرؤها كان لو كما مادية، يشء كل قبل هي آثار يف
اآلثار تلك بها تمدنا التي الضئيلة اإلشارات تلك ترجمة يف ويخطئ اإلنسان يضل أن
والتفكري اإلنسانية القوى من طائفة وراءها تخفي اآلثار هذه أن والواقع املحضة. املادية
اإلنسان عىل مستحيًال يكون يكاد فإنه ذلك ومع معظمها، إىل االهتداء يمكننا ال البرشي
باملقابر يوازنها ثم الجيزة، بأهرام املعروفة الهائلة الرابعة األرسة ملوك مقابر يتأمل أن
التغيري هذا وراء يرى أن دون بعدها التاليتني األرستني ملوك أقامها التي الصغرية امللكية
العظيمة الجيزة فأهرام املحضة، السياسية األسباب فوق أسبابًا مًعا واملدهش املفاجئ
املادية بالعوامل الوصول بغية الهائلة املادية القوى حرب تمثل — قبل من قلنا كما —
اإلمكان يف ليس املباني من هائل بغطاء بإحاطته املادي امللك جثمان تخليد إىل املحضة
قبل املادية بالحياة امللك روح يربط كان ما كل مع األبد إىل فيه يُحفظ حتى اخرتاقه
ينطق باٍق شاهد أكرب أنها عىل بعظمتها تدل العظيمة الجيزة أهرامات أن ومع املوت.
برهان نفسه الوقت يف فإنها املتضافرة، الجهود وبانتصار منظم، إنسان أقدم بظهور
بالقوة خالد مقيم نعيم عىل الحصول اإلنسان محاولة عن فصيًحا تعبريًا يعرب صامت

املحضة. املادية
يستمر أن والفناء التحلل قوى ضد الهائل النضال ذلك ملثل املمكن من يكن ولم
سياسية اتجاهات إليها انضمت محضة طبيعية ألسباب وذلك نهاية، غري إىل طريقه يف
املقابر يف األهرام متون إدخال مجرد فإن مجتمعة األسباب هذه كل مع ولكن أيًضا،
حد يف التقريب وجه عىل كان األهرام عرص من األخري القرن ونصف القرن خالل امللكية
عوامل إىل ظاهًرا والتجاءً املادية القوى عىل املعتمد الهائل الرصاع ذلك عن تخليًا ذاته
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إىل اإلنسان وبحاجة اآلخرة يف بالحساب االعرتاف أن كما ذلك. من ظهوًرا أقل أخرى
هذا نفس يف أهمية ذلك من أعظم الواقع يف يعد اآلخرة الحياة يف بها يتصف خلقية قيم
عن الخارجة الظاهرية العوامل عىل االرتكان من التحول لنا تعلم الخطوة فهذه االتجاه،
خلود عقيدة فجر بزغ وبذلك الباطنة، النفسية القيم عىل االعتماد إىل املتوىف شخصية
ال بالروح اإلنسان عليه يحصل أمًرا األبدية باعتبار البرش، عقول عىل مرة ألول الروح

بالجثمان.
الروحية الصفات إىل الظاهرة املادية املزايا من انتقال عهد فاتحة ذلك كان وقد
املنهج ذلك يف نرتقبها كنا التي الهامة الخطوات من خطوة أيًضا كان ولذلك الباطنة؛
جملة إىل ينسب يشء كل كان أن بعد املستقلة الشخصية ظهور ابتداء وهي الطويل،
أولئك عقول عىل طلع قد وتفوقها الفردية الشخصيات كفاية ظهور فجر إن أي الشعب؛
أكرب أخالق إىل تنتمي العليا مثلهم وصارت القديم، العالم ذلك يف عاشوا الذين الناس
إدارته األرض يف امللك يتوىل عظيًما خلقيٍّا عامًلا اإلله ذلك ُملك اعترب كما عندهم، اآللهة

املرصية. األمة لفائدة اإلله عن نائبًا أموره وتدبري
بدأت التي السنة ألف عرص أحرزه الذي التطور هذا تم القويم السامي الفوز بذلك

بقليل. ٢٥٠٠ق.م سنة حلول بعد وانتهت الثاني االتحاد بداية مع
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للتخلص عهد وأقدم املادي املذهب اهنيار
األوهام من

فراعنة أيدي يف متجمعتني كانتا اللتني والثروة السيطرة عىل قويٍّا دليًال الجيزة أهرام تعد
آخر دليًال يعترب سنة آالف خمسة من تقرب مدة الرائعة املباني تلك وبقاء الرابعة، األرسة
ومجهودهم رعاياه ثروة كل يجمع أن مقدوره يف كان الذي الفرعون إن إذ ذلك؛ يعزز
نحو تشغل تزال ال ومساحته قدًما، ٤٨١ ارتفاعه يبلغ رضيح إلقامة ماليني عدة وهم
مركزة. قوية حكومة زمام يده يف جمع قد كان أنه بد ال الصلبة، املباني من فدانًا ١٣
تعانيها كانت التي باآلالم كثريًا يكرتث أن دون السلطة تلك يستعمل كان أنه شك وال
املوظفني كبار أن اآلن نعلم ونحن الشاقة. األعمال تلك يف إياها تسخريه من اإلنسانية
األرايض من وبخاصة تدريًجا، منها أثروا قد العظيمة اإلدارة تلك دفة يديرون كانوا الذين
يعيشون صاروا حتى عظيمة ضياًعا ألنفسهم أسسوا وبذلك إياهم، يهبها امللك كان التي
أولئك وصل قرون بضعة انقضاء وبعد مقاطعاتهم، يف اإلقطاعيات حكام يعيش كما
يد يف مركزة كانت التي البالد حكومة إن أي االستقالل؛ من عظيمة درجة إىل املوظفون
تنحدر أخذت بالجيزة األرجاء الشاسعة امللكية املقابر ضخامة بها تنطق والتي امللك،
القديمة املرصية الدولة صارت حتى ٢٥٠٠ق.م عام يأِت ولم التامة، الالمركزية نحو
تكاد بينها، رابطة كل بفقد مهددة األوصال املفككة اإلقطاعات من مجموعة من مؤلفة

والتفريق. التمزيق عوامل عليها تقيض
التطور بدورة املدنيات أوىل قامت سنة ألفي من بأقل تقدر فرتة يف أنه نرى وبذلك
تأليف إىل التاريخ قبل ما عرص يف املحليني املقاطعات رؤساء كلمة توحيد من كاملة،
ثم السلطة، تركيز درجات أقىص طريق عن جميًعا املقاطعات تلك من متحدة حكومة
صارت حيث األوىل، سريتها رجعت أن إىل متوالية بخطى الالمركزية إىل ثانية عادت
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وقد البرشية. تجارب يف دورة أول هذه فكانت مستقلة، محلية مقاطعات من مكونة
مرة ألول مقدورهم يف صار إذ الفكر؛ رجال عقول يف عميًقا بالًغا أثًرا تركت أنها رأينا
ذلك يف والتأمل القديم املايض ذلك إىل بأبصارهم يرجعوا أن القديمة الدولة نهاية عند
سري بتأثري أخالفهم، أن كيف لهم تبني وقد البرشي. النظام تطور من الطويل املنهج
آلهة تدريًجا نقلوا قد التاريخ، يف منظمة برشية حياة ألقدم املمثل العظيم املوكب هذا
االجتماعية التجارب تأثري اآلن وسنرى االجتماعية، الشئون مملكة إىل القدامى الطبيعة

اإلله. وعن البرشي والسلوك اإلنسان بشأن الحكماء هؤالء أفكار عىل النامي
االتحاد أي القديمة؛ الدولة حكومة انهارت بقليل ٢٥٠٠ق.م سنة بعد أنه واألرجح
بني قائًما كان الذي الشجار أوقات وخالل ممزق، رش البالد أوصال ومزقت الثاني،
يقطن كان اإلقطاعات حكام من أرسة عميد ظهر االنهيار ذلك أثر عىل املحليني األرشاف
السلطة عىل واستوىل «منف»، جنوبي فرسًخا ٢٥ مسافة عىل الواقعة املدينة» «أهناسية
األرسة هذه أن غري البالد، عىل فرعونًا نفسه وأقام طويلة، مدة «منف» مللوك كانت التي
آثارها من ضئيًال شيئًا إال عنها لنا ترتك لم سياستها يف ضعيفة كانت التي األهناسية
ونال القبيل الوجه من الجنوبي النصف عنها انفصل فقد العرص، ذلك أخبار عن يحدثنا
الوسطى. مرص يف الحدود عىل ضدها أحيانًا قائمة كانت املناوشات أن كما استقالله،
أن بعد الثاني االتحاد حكم يف التام االنهيار هذا عن نتج الذي العظيم التأثري أن ومع
سقوط كمثل مثله ذلك يف كان فإنه ا؛ تامٍّ ظهوًرا األمر أول يف يظهر لم سنة ألف ر عمَّ
عن الفكر رجال أقلع فقد شاهدوه، الذين القوم عقول عىل قويٍّا أثًرا ترك إذ «رومة»؛
أن بد وال الباطنة. القيم يف العميق التأمل إىل وتحولوا الكاذبة، الظاهرة األبهة يف التفكري
التي وهي شمس»، و«عني «منف» مثل القديمة الدولة مدن أمهات يف املتحرضة الحياة
يف عما فضًال هذا عليه، هي ما عىل فيها باقية تزال ال كانت والثقافات، للقوة مركًزا كانت
راجح، مفكر عقل ذا حكيًما كان ملوكها أحد أن األقل عىل تعلم فإننا نفسها، «أهناسية»
كتب النهاية حكمه قارب ملا ولكنه لآلن، لنا مجهول امللك ذلك اسم أن عليه يؤسف ومما
موجه «تعليم الرسالة هذه سميت وقد «مريكارع»، ابنه بها ليعلم امللك سلوك يف رسالة

«مريكارع»». إىل
وهي «لنينجراد»، بمتحف اآلن محفوظة بردية عىل مدونة الهامة الوثيقة وتلك
أن ويمكن إليه، تنسب الذي العرص يف ُكتبت أنها تثبت قاطعة أدلة سطورها بني تحمل
لالستفادة الوراء إىل بنظره يرجع كان الذي املسن «أهناسية» مللك حقيقيٍّا صوتًا نعتربها
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تلك عنها تمخضت التي للحكمة احرتامه لعظيم وذلك القديمة؛ الدولة تلك مايض من
الحق «إن فيقول: الحكيم الرجل عن يتحدث املحنك السيايس ذلك نرى إذ األزمان؛
تقتدي أن إذن فعليك األجداد، عليه كان حسبما مختمًرا إليه يأتي «ماعت») (يعني
واقتِد لتقرأها فافتحها املخطوطات يف مدونة كلماتهم ألن تأمل؛ … وأسالفك بآبائك
يمكننا جانبنا من ونحن بها.» ِعلم عىل الصناعة صاحب يصري الكيفية وبتلك بمعرفتهم،
بأنه الكالم نصائحه يف عرَّف الذي حتب» «بتاح نصائح تأثري الكلمات تلك يف نلحظ أن
ملف املخطوطات تلك بني كان أنه بد وال محرتف. بأنه املاهر املتكلم وعرف صناعة،
بفتحه ابنه يأمر األهنايس امللك كان والذي حتب»، «بتاح نصائح عىل يحتوي الذي الربدي
٤٠٠ نحو وقتذاك عليها مىض التي الحكم من يحويه فيما التبرص يمكنه حتى وقراءته
ألن البأس؛ قوي لتكون الكالم صناعة يحسنون ممن «كن املسن: امللك ذلك ويقول سنة.
بقولنا: أشبه القول وهذا حرب.» كل من بأًسا أعظم والكالم اللسان، هي اإلنسان قوة

السيف.» من بأًسا أشد «القلم
يعرف كان — حتب» «بتاح ذلك لنا أظهر كما — املرصي السيايس ذلك أن غري
«إن قوله: سبق ما إىل يضيف إذ حكيم؛ توجيه إىل يحتاج الذرب اللسان أن تامة معرفة
يعارضونه، ال الحكمة أوتي أنه يعرفون الذين أن كما يفحمه، من يجد ال الفطن الرجل
اإلنسان يتجاهل أن بداهة املستحيل من وكان زمانه.» يف مصيبة تحدث ال وبذلك
األمري إىل النصيحة أُسديت ولذلك ذاك، إذ السيايس البالد موقف يف القائمة الصعوبات
ذاك يف املستقل القبيل الوجه جنوب وبني بينه السلمية العالقات عىل باملحافظة الصغري
املكشوفة املرصية البالد بحدود للعناية النصيحة تلك من كبري جزء ُخصص وقد الوقت.

غربًا. ولوبيا رشًقا آسيا جهة من
إذ الداخلية؛ البالد سياسة يف خاص بوجه املسن السيايس ذلك فطنة برزت ولقد
بمعاملتها يويص فإنه ولذلك العظيمة؛ الرشيفة األرس بقوة رصيًحا اعرتاًفا يعرتف نجده
املهادنة سياسة وهي بعد؛ فيما أوروبا ملوك من كثري اتبعها التي السياسة بتلك
الكفايات عن البحث رضورة لتقديره نفسه الوقت يف عظيمة فطنة أبدى كما والتعاون.
اإلقطاع رجال ضد استخدامهم يمكن جدد رجال وتكوين الدنيا، األوساط يف املغمورة
إن … الحارضة أهل ليحبك الجديد الجيل شأن من «أعِل يقول: نراه ولذلك القدامى؛
من الجديدة األجيال ضاعف العرشين. سن يف هم الذين املدرب بالشباب مألى مدينتك
حيازتهم يف وجعلت الحقول لهم منحت وقد باألمالك، مزودين يكونوا أن عىل أتباعك،
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لنفسك اتخذ بل الوضيع، ابن عىل العظيم ابن شأن من ترفع أن وإياك املاشية. قطعان
العريقة؛ الرشيفة األرس تهمل أن الفطنة من ليس فإنه ذلك ومع كفايته.» أجل من الرجل
يسار أهل يكونوا لم إذا ألنهم قوانينك؛ ذوا لينفِّ أرشافك شأن من «عظِّم يقول: ولذلك
(يعني يتحيز ال بيته يف الغني الرجل إن لألمور. إدارتهم يف العدل يقيمون ال فإنهم
ال وظيفته) يف (وهو الفقري الرجل ولكن محتاًجا، وليس عقار صاحب ألنه حكمه)؛ يف
محايًدا، يكون لن يل» «ليت يقول: الذي الرجل ألن ماعت)؛ (يعني العدالة حسب يتكلم
أرشافه كانت من فالعظيم ،reward العطية يده يف يحمل الذي الشخص إىل ينحاز بل
وإذا كثريون. أرشاف حوله كان من والرفيع حاشية، له كانت من الخطري وامللك عظماء،
سيهابونك. األرض عىل املتسلطني األرشاف فإن بيتك يف ماعت) (يعني الصدق تكلمت
يف االحرتام يبعث الذي هو (القرص) داخل ألن حاله؛ يفلح املحايد العقل ذو وامللك

الخارج.»
عىل بأنه البنه املسن امللك يؤكد الدنيوية بالعدالة يختص فيما املسئولية عن وفضًال
الشعائر جميع إلقامة عنايته كل يوجه أن عليه محتم وأنه املعبد، يف هامة واجبات امللك
عىل امللك فضيلة أن عىل اإللهي. العطف عىل التام اعتماده جالء بكل يُظهر مما املقدسة
ليست أنها كما وحدها، الظاهرة الخارجية الشعائر هذه أمثال بإقامة تظهر ال حال أية
ولذلك يبذلها؛ التي الهبة من خطًرا أعظم املعطي أخالق فإن اإلله؛ لرىض كافيًا ضمانًا
بمرص الخلقي التفكري به جاء ما أنبل من يعد بما وصيته يف يأتي املسن امللك نجد
عند (يعني أحب املستقيم الرجل فضيلة «أن ذهنه: يف يحفظ بأن ابنه يأمر إذ القديمة؛
عندما الشاب لذلك إذن بد فال الظالم.» الرجل قربانًا) يقدم الذي (أي ثور من اإلله)
«أَِقم والده: له يقول ولذلك الباطنة؛ الخلقية للصفات طبًقا يحكم أن العرش فوق يرتبع
تحرمنَّ وال األرملة، إىل تسئ وال الحزين وواِس األرض، فوق مكانتك به لتوطد العدل
بنفسك) (يعني بالعقاب تقم وال مراكزهم، يف األرشاف ترضنَّ وال والده، مرياث من رجًال
لك تستتب وبذلك إرساف، غري ومن الجالدين بواسطة عاقب بل يفيدك، ال ذلك فإن
تعرف رجًال تقتلنَّ وال … بالدم عسفه يجازي وهللا الثائر، بالرجل عليم وهللا … األرض

الحال).» بطبيعة املدرسة يف (يعني الكتابة معه جودت قد وتكون قدره
عليها الحض يف أفاض فقد حتب» «بتاح بها وىص طاملا التي بالوداعة التخلق أما
الشفقة ألن فظٍّا؛ تكونن «ال ابنه: مستحلًفا يقول إذ «أهناسية»؛ حكيم املسن ذلك
لهم مكافأتك عىل هللا الناس وسيحمد … لك الناس محبة لك أثر أكرب وليكن محبوبة،

صلواتهم.» يف العافية لك وطالبني عطفك عىل الشكر مقدمني
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الدنيا هذه يف باملستقبل االهتمام كثري كان حتب» «بتاح أن مر فيما ذكرنا وقد
الوثيقة تلك يف وامللك الحياة، هذه يف اإلنسان بمركز تحف التي الحظ تقلبات بسبب
«إنك ذلك: يف له فيقول اآلخرة، الحياة يف املستقبل يف يفكر بأن «مريكارع» ابنه ينصح
وال مقاضاته يوم الشقي يرحمون ال املذنب يحاسبون الذين القضاة محكمة أن تعلم
ينظرون القضاة) (يعني ألنهم العمر؛ طول عن تتحدثن وال … القانون تنفيذ ساعة
بجانبه أعماله وتوضع املوت بعد ثانية يبعث اإلنسان فإن ساعة؛ كأنها الحياة مدة إىل
اإلنسان أما لذلك، يكرتث ال من والغبي اآلخرة) يف (يعني هناك مثواه الخلود إن كالجبال.
مثل مرًحا ويميش هناك سيثوى فإنه خطيئة يرتكب أن دون اآلخرة إىل يصل الذي

املتوفني).» األبرار (يعني الخالدين األرباب
الذي األعظم العماد هي األرض فوق الصالحة الحياة أن املسن امللك ذلك ويرى
وال تعرفه، الذي املكان إىل تذهب الروح «إن ذلك: يف يقول إذ اآلخرة؛ الحياة عليه ترتكز
القيم للخلق املعتاد طريقها بذلك يقصد أنه شك وال أمسها.» طريق عن سريها يف تحيد
«زيِّن يقول: حيث الهامة، األشياء من نفسه الوقت يف نظره يف كان القرب أن عىل الكريم.
مستقيًما رجًال بصفتك الجبانة يف مكانك ل وجمِّ الغرب، يف الذي قربك) (يعني مثواك
االستقامة.» أهل قلوب إليه تركن الذي اليشء هو ذلك ألن ماعت)؛ (يعني للعدالة مقيًما
العالم هذا يف ذلك أكان سواء بربه، عالقته هو اإلنسان حياة يف أمر أهم كان وملا
وهللا الناس بني اآلخر الجيل إثر الجيل «يمر أيًضا: ذلك يف يقول فإنه اآلخرة، الحياة أم
يُخدم اإلله فاجعل األعني، تراه بما يعبأ ال الذي وهو … نفسه أخفى قد باألخالق، العليم
الذي كاملاء النحاس، من أم الكريمة األحجار من أكانت سواء فيها سوي التي بالصورة
السد يكتسح بل مختفيًا يبقى أن لنفسه يرىض ماء مجرى يوجد ال إذ املاء؛ محله يحل

يخفيه.» الذي
أكثر منذ مرص يف الفكر رجال من رجل لسان عىل جاء الذي الهام الترصيح وهذا
املعبد صنم وبني اإلله بني للتمييز منه محاولة إال ليس مضت سنة آالف أربعة من
اإلله كينونة ولكن الجماهري، له وتهتف املعبد احتفاالت يف يظهر كان الذي التقليدي
الصورة يف محبوسة تبقى أن يمكن ال أمامه، السد يكتسح الذي كاملاء — قال كما —
اإلله أن حني عىل العيون»، تراه بما يعبأ «ال بأنه عنه عرب الذي اليشء وهو املحسوسة،
يف يمتزج املاء من كجسم إدراكه يمكن فال نفسه أخفى قد باألخالق العليم الخفي
هذه أمثال معنى اإلنسان يدرك أن ا جدٍّ الصعب من أنه عىل املاء. من مثله آخر جسم

املعنوية. التعابري يف ا جدٍّ فقرية لغة يف وبخاصة التشبيهات،
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فيها نجد الشمس إله عن أفكار سلسلة الربدية تلك يف لدينا أن الواضح من ولكن
من طائفة بوجود يعرتف أنه نجد إذ التوحيد؛1 عقيدة من يقرتب القديم املرصي املفكر
االعرتاف عن واضًحا بعًدا يبتعد وبذلك اآلخرة، عالم يف القضاة مقام يقومون اآللهة
الخلقي بالتسلط االعرتاف من ا جدٍّ يقرتب كان أخرى جهة من ولكنه اإلله، بوحدانية
— التناقض من يشء مع — املواضع بعض يف تدل صارت إله كلمة أن لدرجة واحد إلله
التوحيد بصيغة التأمالت هذه صوغ يف اإلمعان زيادة ونالحظ الحقيقي، مدلولها عىل
خاتمة يف الرءوف، الحاكم الخالق األهنايس الحكيم فيها صور التي اآلتية الصورة يف
واألرض السماوات خلق فقد برعيته، حسنة عناية ُعِنَي قد هللا «إن يقول: إذ تأمالته؛
صور وهم أنوفهم، به تحيا حتى الهواء لهم وخلق باملاء، الظمأ وأطفأ رغبتهم، وفق
واملاشية النبات وخلق رغبتهم، حسب السماء إىل يرتفع وهو أعضائه، من خرجت منه
عصوا حينما دبروه ما بسبب أطفاله وعاقب أعداءه ذبح وقد لهم، غذاء والسمك والطري
بسياج أحاطهم كذلك لرياهم، السماء يف يسبح كي رغبتهم حسب النور وصنع أمره،
ظهر ليحموا األرحام يف وهم حكاًما لهم وجعل يكون، عندما يسمعهم وهو حمايته، من

منهم.» الضعفاء
حكمه وعهد الشمس إله بأسطورة تنويٌه أعداءه ذبح اإلله أن إىل هنا واإلشارة
يوقع أن اضطر فإنه عليه رعيته تآمرت عندما وذلك عليها، فرعونًا بصفته األرض عىل
العطف من اإلنسان حرمان عىل تدل خلقية ناحية األسطورة تلك يف فنجد الهالك، بهم
أن الواضح ومن الخلقية. الشمس إله سيادة ا تامٍّ تعرًفا فيها نتعرف وكذلك اإللهي،
الخلقية للحاجات السامية فكرته بني املوازنة محاولة إىل اتجه املسن األهنايس امللك ذهن
باقية آثاًرا «أَِقم البنه: يقول ولذلك املادية؛ الوسائل بقيمة الخاصة املوروثة التقاليد وبني
بتأدية روحه صالح فيه ما يعمل املرء ودع يبقى، صانعها اسم تجعل ألنها لإلله؛

الوثيقة، هذه لكل الجريئة ترجمته يف «جاردنر» األستاذ هو الحقيقة هذه إىل أشار من أول كان 1

من منا أحد يتمكن لم هنا ذكرناها التي املدهشة الفقرة لهذه التام املعنى بأن الظن إىل أميل وإني
ا. تامٍّ فهًما فهمها

باملاء شبه الذي اإلله أن إلخ، املاء محله يحل الذي كاملاء عبارته من يقصد املؤلف أن أظن وإني
منفذًا لنفسه يجد أن بد ال فإنه أخرى مادة أية أو النحاس من أكان سواء كان جسم أي يف حل إذا

(املعرب). املهم باألمر ليس مادي شكل أي يف اإلله تصوير يصري فإذن قوة، ويظهر منه ليخرج
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الدينية، الرموز عن اللثام وإماطة املعبد، وزيارة األبيضني النعلني وبأخذ الشهري الطهر
عدد من وأكِثر القربان، وضاِعف املعبد. يف الخبز وأكل األقداس، قدس يف والدخول
ثروتك؛ حسب فيه آثارك واجعل لفاعله، خريًا ذلك يف ألن الدائم؛ القربان يف وِزد الرغفان،
عليم وهللا للمستقبل، تنفع واحدة ساعة ورب األبد، إىل أثره يبقى قد واحًدا يوًما2 ألن
األخالقية والحاجات املادية بني املوازنة محاولة أن عىل خدمة.» بأية له يقوم من بكل
«إن البنه: املسن امللك قال عندما سبق فيما اقتبسناه الذي القيم الترصيح يف ظاهرة
— لإلله القربان قرب ذلك ومع الظالم، ثور من هللا عند أحب املستقيم الرجل فضيلة
يخلد ما هو ذلك ألن بالنقوش؛ وكذلك القربان، مائدة به ولتحفل — باملثل ليكافئك

القربان.» له يقرب من يعلم وهللا اسمك،
أن يقبل ال الذي وهو اإلله، نظر يف الصالحة الحياة بقيمة رصيًحا اعرتاًفا هنا فنجد
العليا املثل أعظم كثرية بمراحل يفوق االعرتاف وهذا األخالق، مقام عنده الهدايا تقوم
املادية، الوسائل بقيمة يتعلق فيما األجداد تقاليد فإن ذلك من وبالرغم األهرام. عرص يف
امللك ذلك عند قبوًال تجد تزال ال كانت القربان، تقديم يف أم العمارة يف ذلك أكان سواء
— منه قصد بغري تكون قد — ذلك من نتيجة امللك استخلص قد هذا وبترصيحه املسن،
هوادة بدون يثبت القرون كرُّ فكان فيها، يفصل أن ودون معلقة هكذا ترتك أن يمكن ال
اإلنسان، لروح األخروي النعيم عىل للحصول البحتة املادية العوامل عىل االعتماد بطالن
الظالل بدأت وكذلك املادية، العقيدة انهيار عن شفقة بال ينحرس الزمان سري كان كما

مرص. سماء عىل تخيم باألوهام االنخداع لعدم صورة أقدم عن تنم التي القاتمة
أرسته انقراض بعد تأثريها تفقد لم املتوج األهنايس الحكيم ذلك حكمة أن عىل
قربه شاهد عىل لنفسه كتبها األرشاف أحد حياة ترجمة يف صداها رأينا وقد طويل، بزمن
الحكمة بتلك تنطق الناس أفواه سمعت «لقد يقول: إذ عرشة؛ الحادية األرسة عهد يف
صاحب الرجل ولكن الباقي، أثره هي الرجل فضيلة إن العظماء: أفواه يف توجد التي
نجد ذلك عىل قرون بضعة انقضاء بعد أننا والواقع منسيٍّا.» نسيًا يصري الرديئة السمعة
مقربتي من كلٍّ نقش يف تقريبًا واحدة بعبارة وردت األهنايس امللك ذلك لعظات ذكريات
أي األول»؛ «سنورست امللك عهد يف يعيشان وكانا حياتهما، تاريخ عليهما نقشا رشيفني

واحد. يوم عمل أي 2
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الفخر رأى «أسيوط» أغنياء من رشيًفا أحدهما وكان واحد، بجيل ٢٠٠٠ق.م3 سنة بعد
كنت ألني محاباة؛ دون املتخاصمني بني يفصل إنسانًا كان «إنه يقول: أن يف الفخر كل

ميل.» غري من العقل متزن وكنت الكذب، هو أكرهه وما ثريٍّا
األبيض الجريي الحجر من جميلة لوحة عىل منقوشة فإنها الثاني حياة ترجمة وأما
يقول «منتوورس» الرشيف هو وصاحبها للفن، بوليتان املرتو بمتحف اآلن محفوظة

فيها:

يحمل ملن محاباة إظهار دون الحقائق حسب للقضايا يستمع ً امرأ كنت لقد
النعيم.4 بحبوحة يف أرفل ثراء صاحب كنت ألني الرشوة)؛ (يعني الهدية

الناس معاملة عىل عونًا الثراء يعترب أن اإلنسان بها يحاول يكاد حالة هنا ونجد
يف أخذ قد كان املادية العوامل عىل االعتماد بطالن أن عىل العدالة. ترصيف يف بالحق
العظام امللوك ارتكان فإن الثاني؛ االتحاد عرص انتهاء بعد مطرد بازدياد للعيان الظهور
طائل بال يكافحون جعلهم قد املادية الوسائل هذه مثل عىل األهرام عهد يف حكموا الذين
عىل يوم كل يف تدل املتداعية آثاره أخذت قد الكفاح وهذا عدة، قرون مدة املوت ضد
استمر الذي الجبابرة أولئك رصاع كان فقد منها. الغرض أداء يف املادية الطرق خيبة
نحو يمتد األهرام من عظيم سور هيئة يف األعني أمام جليٍّا يتمثل سنة، خمسمائة نحو
يرشف الصامتة األمامية الحصون من خط وكأنه الغربية، الصحراء حافة عىل ميًال ستني
منها، هرم أول بناء عىل سنة ألف من يقرب ما ذاك إذ انقىض قد وكان املوت، حدود عىل
الحاوية الربدية سجالتهم العمارة رجال طوى أن منذ عدة قرون انطوت قد وكذلك
هجر كما أوطانهم، إىل وانرصفوا آالتهم العمال طوائف وجمع منها، هرم آخر لرسوم
عىل مقامة كانت التي األنيقة العظيمة واألبواب الفاخرة املعابد تلك بعيد زمن منذ الكهنة
يبلغ التي الهرمية الجبانة تلك فأصبحت يعولهم، عائل وال صاروا حينما الوادي جانب
نصف يغطي كبري، عمق إىل الرمال يف مدفونة مقفر صمت يف ثاوية ميًال ستني امتدادها

Griffith, Proceedings of the Society of the Biblical Archaelogy, XVIII (1896), 195 راجع 3

.ff Plate ll, 15-16; & Gunn, journal of Egyptian archaeology, XII (1926). P. 282
األستاذ هو «مريكارع» إىل املوجهة التعاليم وبني االقتباسني هذين بني رابطة وجد من أول كان 4

.H. Kees, A. Z. Vol. 63 (1928), P. 76–78 «كيس»،
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املطروحة واألعمدة األرض عىل امللقاء األعمدة تيجان من تحويه بما الخربة مبانيها حجم
يتسلل املنقرض آوى ابن شبح إال بينها يُرى ال مهجورة، خرائب فهي الغرباء، أديم فوق
فشل إىل تشري العتيق املوتى إله «ألنوبيس» املقدس الحيوان هذا رؤية وكأن دمنها، بني

القدامى. الجنازيون الصحراء آلهة بها يقوم كان التي الحماية
األهرام جبانات منظر مثل رائًعا منظًرا اإلنسان يجد ال هذا يومنا يف حتى أنه عىل
من به شعرنا ما نذكر نزال ال ونحن القديم، العالم بقاع من بقعة أية يف القديمة املرصية
ولكن األوىل. للمرة زرناها عندما نفوسنا يف الجبانات تلك تركته الذي الرهيب االحرتام
بضعة انقضاء بعد األهرام بناة خلفاء به يحس بنفوسنا ألمَّ الذي التأثري ذلك كان هل
األقوام أولئك نظر يف القديمة اآلثار من األهرام تلك صارت وهل تشييدها؟ عىل قرون

٢٠٠٠ق.م؟ سنة يف يعيشون كانوا الذين
القدامى املرصيني الحكماء عقول يف عميًقا أثًرا تركت قد األهرام جبانة إن نعم
عرص نفس يف وجد قد كان إذا أنه عىل الثاني. االتحاد عهد انتهاء بعد ظهروا الذين
يف يتحكم أن يمكنه املحضة املادية بالقوة اإلنسان بأن االعتقاد يف الفتور بعض األهرام
الحكماء هؤالء عند الشكوك هذه أيقظ قد اآلن الهائلة الخرائب تلك منظر فإن الخلود،
قصري بزمن العهد ذلك بعد عنه ُعرب قد التشكيك وهذا علنيٍّا. شكٍّا جعلها حتى فيها وزاد

ظاهر. تأثري ذات أدبية صورة يف
دون التقليدية بالعقائد التسليم عهد عن البعد كل بعد قد العرص ذلك أن شك وال
للعقائد طويلة تجربة تعني التشكك عقيدة فإن اآلباء، عن ورثت كما فيها معارضة
الشعور ثم تفكري، دون الوقت ذاك حتى به معرتًفا كان فيما مستمرٍّا وبحثًا املوروثة،
األمام إىل مميزة خطوة تعد وهي إنكاره، أو اليشء يف االعتقاد عىل الشخصية باملقدرة

الشخيص. والوازع النفيس الوعي نمو نحو
ناضجة، مدنية له الذي الشعب أفراد بني إال تنمو ال هذه التشكك عقيدة أن عىل
سنة، خمسمائة نحو البالغ العرص، ذلك فإن ولذلك الفطرية؛ األحوال يف قط تنبت وال
عًرصا يعد الثاني، االتحاد سقوط عقب جاءوا الذين املتشككون أولئك قمته يمثل والذي
يف العقلية حالتهم عن الحكماء هؤالء عربَّ وقد البرش. عند العقيل التقدم تاريخ يف ا هامٍّ
يف به يحتفل كان األرواح») «كل عيد (يشبه األعياد من نوع يف غالبًا تُغنَّى كانت مرثية

الراحلني. أجدادهم قبور عند وأقاربهم املوتى أهايل الجبانة
والثانية بردية، عىل مدونة إحداهما كاملتني: غري األنشودة لهذه روايتان فلدينا
الربدية عىل دونت التي النسخة أن غري بطيبة. القبور أحد جدران عىل منقوشة كانت
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القرب) (مزار مثوى يف التي «األغنية هكذا: عنوانها أن بدليل قرب، نقوش عن منقولة كانت
العود.» عىل للضارب املواجهة وهي املرحوم «إنتف»5 امللك

سنة حوايل (أي عرشة الحادية األرسة ملوك من ملًكا نجد أن ا حقٍّ املدهش ملن وإنه
نستنتج أن يمكننا أنه غري قربه، مزار جدار فوق األنشودة هذه بنقش يأمر ٢١٠٠ق.م)
يرشف مرتفع مكان عىل يقف كان أغنيته ينشد كان عندما املغني أن سطورها قراءة من

القديمة. الدولة أهرام جبانة عىل منه
األنشودة: ذه هي وها

الطيب!6 األمري هذا أسعد ما
وقع قد الجميل املقدر إن
الناس من األجيال وتذهب

أخرى وتبقى
قبلنا من كانوا الذين عهد منذ

الزمان غابر يف وجدوا الذين واآللهة
أهرامهم يف يرقدون والذين

رحلوا قد واملبجلون األرشاف وكذلك
أهرامهم يف ودفنوا

لقبورهم مزارات بنوا الذين وأولئك
تكن لم كأن أصبحت أماكنهم فإن

فيها جرى ماذا تأمل
و«َحْرداِدف» «أمحتب» أحاديث سمعت لقد
أقوالهم مثل عظيمة شهرة لها كلمات وهي

هنالك مساكنهم تأمل
هدمت قد جدرانها فإن

لها وجود ال أصبحت قد وأماكنها

عرشة. الحادية األرسة ملوك أحد هو 5

األغنية. قربه يف ُكتبت الذي املتوىف امللك يعني 6
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قط وجدت قد تكن لم كأنها
هنالك من أحد يأِت ولم
حالهم كيف ليحدثنا

حظوظهم عن وليخربنا
قلوبنا لتطمنئ

أيًضا نحن نرحل أن إىل
إليه رحلوا الذي املكان إىل

ذلك ينىس أن عىل فؤادك شجع
رغبتك باتباع ولترس
الحياة قيد عىل وأنت

رأسك عىل العطور وضع
الرقيق الكتان من مالبس وارتِد

العجيبة بالعطور وضمخها
األصيلة اإلله أشياء وهي
مرساتك من كثريًا وزد
يبتئس قلبك تجعلن وال

لك يطيب وما تشتهي ما واتبع
األرض عىل شئونك وهيئ
قلبك عليك يمليه حسبما
مغيبك يوم يأتي أن إىل

نعيهم الساكن القلب صاحب يسمع ال حينما
للعويل يُصِغي القرب يف الذي وال

السعيد التمتع اغتنم
فيه نفسك تجهدن وال

معه متاعه إنسان يأخذ لم أصِغ!
هنالك. إىل رحلوا ممن ثانية إنسان يعد ولم
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كانوا حينما العتيد العرص ذلك عن املرصيني املفكرين بعض شعور كان هكذا
القديمة الدولة أهرام جبانات فائدة عدم ويدركون أجدادهم مقابر عىل بأعينهم يرشفون
ذلك قبل عاشوا الذين الحكماء أسماء بعض حتى أنه هنا ونالحظ األرجاء، الشاسعة
لألمثال، مرضبًا أقوالهما صارت اللذين «وَحْرداِدف» «أمحتب» مثل سنة بألف العهد
الضخمة، بالقبور الذكر تخليد من أكثر لذكراهما تخليًدا األنشودة يف بذكرهما وناال
وهو «أمحتب»، ِذكر أن نعتقد أن الصعب ومن املغني. ذلك لسان عىل ثانية جاءت قد
فإن املحضة؛ املصادفة باب من كان املغني، لسان عىل ذكرهما ورد اللذين االثنني أول
أول إنه أي واسع؛ نطاق يف باألحجار املباني أقام للعمارة مهندس أول كان «أمحتب»
عاش الذي «زورس» للملك العمارة مهندس «أمحتب» كان فقد الحجرية. للمباني منشئ
آثار من اآلن إىل باقيًا يزال ال بالحجر كبري مبنى ألقدم املشيِّد ق.م الثالثني القرن يف
الغريبة البارزة املواضيع ومن املدرج». سقارة «هرم يُسمى الذي وهو القديم، العالم
أنها ويذكر العظيم، املهندس ذلك مقربة إىل باإلشارة املغني يرجع أن األنشودة هذه يف
مجهوًال يزال ال مكانها أن والواقع باألمس. تغَن لم كأنها صارت حتى خراب حالة يف
هذه يف أيًضا ذكره جاء الذي الثاني الحكيم «حردادف» أن نجد وكذلك هذا، يومنا إىل
اسَمي تخليد وكون األكرب. بالهرم اتصال له كان ولهذا «خوفو»، امللك ابن كان األنشودة
آخر دليل حكمتهما عن والتحدث ذكرهما مداومة طريق عن فقط أتى الحكيمني هذين
اختفاء أن كما والبقاء، للخلود وسيلة معتربة كانت التي املادية العوامل تأثري بطالن عىل
يحدثنا أحد منه الدنيا إىل يرجع وال فيه يُرون ال آخر عالم يف الرجلني هذين أمثال أرواح
األنشودة تلك سطور يف نراها التي الحزينة املشجية النغمات أعظم من يعد مصريه، عن
أن (بعد الرشق يف ترجيعها ويتجاوب صداها يرتدد النغمة تلك نسمع وكأننا العتيقة،
إذ الخيام»؛ «عمر رباعيات من مواضع بعض يف سنة) آالف ثالثة عهدها عىل انقىض

يقول:

قبلنا مروا الذين اآلالف عرشات من أنه نرى حينما كذلك؟ أليس عجيب! أمر إنه
نكشف أن أردنا إن التي الطريق عن ليخربنا منهم أحد يعد لم الظلمة بباب

أيًضا. فيها نمر أن بد ال عنها

وغري املادية الطرق، جميع يف تشك التي التشكك عقيدة عن الغطاء لنا ينكشف وهنا
املوت. بعد للحياة تؤدي األقل عىل أنها أو السعادة إىل تؤدي أنها يُرى كان التي املادية،
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بها يستطيع فقط واحدة طريقة هناك كانت بل جواب، من الشكوك تلك ملثل يكن ولم
تغطي قد التي الشهوانية املالذ يف ينغمس بأن وذلك مؤقتًا؛ ذهنه من إزالتها اإلنسان
يف سنموت ألننا فرًحا؛ وكن وارشْب «كْل بنسيانها: ولو ما وقتًا الشكوك تلك أمثال عىل

الغد.»
كاهن قرب يف عليها ُعثر قد فإنه األنشودة تلك بها ُكتبت التي الثانية الرواية وأما
ومما التأثري، يف تعادلها وال األوىل تماثل تكاد ال أنها غري «طيبة»، يف حتب» «نفر آمون
يجب قيمة أسطر بعض عىل تحتوي حال أية عىل ولكنها ممزقة، أنها عليه يؤسف

منها: إليها، االلتفات

العادل؟ األمري هذا يرقد كيف
به نزل قد الطيب املصري إن
تموت الناس من واألجيال

«رع» اإلله زمن منذ
أخرى أجيال مكانها ويحل

املبكر الصباح يف بنفسه يرشق «رع» إن
«منو»7 يف ليسرتيح «آتوم» ويغرب

يحملن والنساء تلقح والرجال
الهواء يستنشق أنف وكل

كثريًا ويلدن يأتي واإلصباح
لهم) (املخصصة األماكن يف يأتون (املواليد) وهم

املقدس الوالد أيها يا املرح باليوم احتفل
أنفك عند كلها العطور أحسن وضع

نحرك وحول كتفيك عىل البشنني وتيجان
قلبك يف تسكن التي وأختك8

معناها «منو» وكلمة انقطاع، بال وغروبها الشمس طلوع توايل الذهن إىل يعيدان إنما السطران هذان 7

الشمس. فيه تغيب الذي الغرب جبل
حبيبتك. أو زوجتك أختك: 8
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جانبك إىل تجلس
أمامك واملوسيقى الغناء وضع
كريه يشء كل ظهريٍّا واترك
نفسك يبهج ما إال تذكر وال

املوت) (يعني الرب إىل الوصول يوم يأتي أن إىل
الصمت تحب التي األرض يف

ماحدث كل سمعُت لقد
… ألولئك

نهبت قد فبيوتهم
له أثر ال ومكانها

قط باألمس تكن لم فكأنها
اإلله زمن منذ

… السادة وأولئك
محبوبًا شجًرا لنفسك تغرس أن أتريد

بركتك شاطئ عىل
تحته روحك لتجلس
مائها؟ من ولترشب
كلها رغباتك أشِبع

له حقل ال ملن الخبز وأعِط
طيبًا اسًما تنال وبذلك

األبد. إىل ويبقى للمستقبل9

عىل والشفقة الخلقية القيمة فإن جهة؛ من فيه ثمرة ال تعب هو به املتصلة والخميلة القرب أن فمع 9

أخرى. جهة من سيبقى األحدوثة حسن من ذلك عن ينجم وما الفقري
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للسطر تفسري بمثابة ذلك وكأن بالثراء، االغرتار عن تأمالت فتورد األغنية تستمر ثم
متاعه يأخذ أن قدرته يف إنسان يوجد ال أنه إىل مشريًا األوىل النسخة يف ورد الذي الوحيد

دهم: قد الَقَدر نفس ألن منه؛ فائدة ال فالثراء الدار، هذه عن رحيله عند

غالل مخازن لهم كان الذين أولئك
للقربان الخبز من لديهم كان عما فضًال

ذلك. من يشء لديهم يكن لم من (دهم) وكذلك

يأتي: بما الغني الرجل حذر ثم ومن

اليوم أنت اذكر
الجنازية) الزحافة (يف تُجر حينما

… أرض إىل
كلها رغباتك فاتبع

ثانية. يعود إنسان يوجد فال

غري ومصريه. املوت يف التفكري يف أمًال يجد ال الثانية األنشودة هذه يرتل الذي فاملغني
حتًما ينفعه ذلك ألن ال دائمة، حسنة سمعة وراءه اإلنسان يرتك أن الخري من يرى أنه
بعده. يأتون من أذهان ويف األلسنة عىل الدنيا يف ذكراه تبقى لكي بل اآلخرة، عالم يف
ستأتي الذي العظيم اإلله فرضها التي الخلقية الحياة جهة من اإلنسان واجب أن والواقع
التي وهي األموات، دنيا من الفرد يجنيها التي الفوائد وكذلك بعد، فيما للبرش محاسبته
التي األغنية هذه يف ذكر لها يرد لم الواجب، بهذا للقيام بنتيجة الحال بطبيعة تأتي
تذكره الذي الواحد واإلله عام، بوجه اآللهة تتجاهل فهي التشكك؛ عقيدة فيها تتمثل
حيث املومية ذكر مناسبة يف حتى يظهر الذي وهو «آتوم»، أو «رع» الشمس إله هو
املتشككني طائفة تعليم تلخيص يمكن ذلك وعىل «أوزير». اإلله ذكر ذلك يف ننتظر كنا
األحدوثة وحسن النفسية الرغبات إشباع أنها يف ظهريٍّا آبائهم تعاليم ألقوا الذين هؤالء

املوت. بعد
املنفية، املرسحية عهد إىل تاريخها يرجع األخالقي التفكري بداية أن يف نزاع وال
من مرة ألول مكَّنهم الذي النفيس االستقالل إىل يصلوا لم األقدمني املرصيني أن غري
بإنعام تأملها يمكن مملكة أنظارهم يف بذلك صار حتى كليته، يف البرشي املجتمع تصور
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اإلقطاعي، العهد يف أي ق.م؛ سنة ١٥٠٠ بنحو املرسحية تلك تاريخ عرص بعد إال وتدبر،
أنهم الناس بعض عند التأمل هذا مثل نتيجة كانت وقد ٢٠٠٠ق.م. سنة بعد وبخاصة
أصبحت درجة الظلم من بلغت قد املجتمع أخالق تكن ألم فظيع. تشاؤم حالة يف وقعوا
العود؟ عىل الضارب أنشودة مغني ره تصوَّ مما أقل الحسنة» «السمعة يف الرغبة معها
أو جناه؟ جرم غري من ظلًما ضاعت الحسنة سمعته أن لو ذلك من اإلنسان يجني وماذا
املوقف هذا أن والحقيقة الحظ؟ سوء أو باملرض ُقطعت قد باملالذ تمتعه فرص أن لو
وثيقة أهم كانت ربما برلني، بمتحف اآلن محفوظة ورقة يف أمامنا ُمثِّل الذي هو بذاته
سئم يائس إنسان بني «محاورة نسميها أن ويمكننا السحيق. العهد ذلك من إلينا وصلت
اليأس هو العام املحاورة هذه وموضوع مفقود. القديم عنوانها ألن روحه»؛ وبني الحياة
هو املوت أن إىل به الشعور فأفىض الذكر، السالفة الحالة مثل من نتج الذي املستحكم
ذلك مثل يف املوضوع هذا مثل اختيار أن البيان عن وغني الحياة. من الوحيد الخالص
العقلية الحالة يصف موضوع الواقع يف هو إذ األمور؛ أعجب من أمر هو السحيق العهد
يعد وبذلك الطالع، وسوء الظلم من بها حاق مما تتألم معذبة لنفس الباطنة والتجارب
تعد نظرنا يف وهي الروحية، الخربة موضوعها تناول أدبية قطعة أقدم املوضوع هذا
ُكتب وقد السالم. عليه — «أيوب» هللا نبي سفر يف ورد مما صورة لنا يمثل مقال أقدم
بني مماثل شعر يف الشعور هذا ملثل الحاوية املماثلة التجربة تظهر أن قبل طبًعا املقال

سنة. وخمسمائة ألف بنحو العربانيني
االضطراب ذلك إىل دعت التي األحوال علينا تقص التي املقدمة أن املؤسف ومن
التي الحقائق بعض فإن الكتاب مقدمة تنقصنا بذلك أنه ومع فقدت، قد الروحاني
املحاورات تلك إىل أدت التي األسباب أمامنا وتضع حتًما، املقدمة تلك تحتويها كانت
نحن الذي والبائس ذاتها. املحاورات تلك من استنباطها يمكن الكتاب، ذلك يقدمها التي
قد ذلك من بالرغم ولكنه الروح، لطيف رجًال كان اسًما) له نعرف لم (ألننا بصدده
حتى أصدقاؤه عنه ابتعد حتى املرض يصيبه كاد فما ناحية، كل من العاثر الحظ دهمه
خالٍّ يجد لم وبالجملة مرضه، يف بمواساته القيام عليهم الواجب من كان الذين إخوته
قد باألمس صالح من عمله وما أيًضا، متاعه جريانه رسق املصائب تلك وسط ويف وفيٍّا،
حقه، عن يدافع أن أراد كلما يصد كان فإنه حكمة صاحب كان أنه من وبالرغم نُيس.
أنوف يف نتنًا صار احرتام محل يكون أن يجب كان الذي واسمه ظلًما، عليه ُحكم وقد

الناس.
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كان عندما العصيب الوقت بذلك يبدأ إلينا وصل الذي الباقي الوثيقة من والجزء
وروحه القرب حافة عىل واقف وهو فرتاه االنتحار، عىل م وصمَّ اليأس ظلمات يف يرضب
ذلك أن منها نرى طويلة محاورة ذلك وييل فعلته، يف اتباعه عليه تأبى الظلمة من فزعة
مع يتحدث كأنه روحه من جرَّده شخص مع يتحدث أي نفسه؛ يناقش كان التعس
الحياة إىل متابعته عن وامتناعها له روحه عصيان يف األسباب أول كان وقد أخرى. ذات

املوت. بعد فيه تقر قربًا تجد أال خوفها اآلخرة
مثل فائدة يف كثريًا يشك أنه اتضح رجل من وهلة ألول ا جدٍّ غريبًا ذلك يظهر وقد
أن نلبث ال ولكننا آخرته، إىل ترحيله عند للمتوىف تعد كانت التي املادية املعدات تلك
سيأتي مما (كغريها أدبية حيلة كانت هذه أن فنرى الفور، عىل ذلك رس عن نكشف

الجنازية. املعدات بتلك للتنديد فرصة منها يتخذ أن الكاتب أراد بعد) فيما ذكره
فرت ولكنها حرًقا، االنتحار األمر أول يف عليه اقرتحت قد نفسها روحه أن والظاهر

الفظيعة. النهاية تلك من بنفسها
بجانب يقف النفس لتلك حميم قريب أو صديق — األحياء بني من — يكن لم وملا
أبت الروح ولكن ذلك، بكل له تقوم أن روحه يستحلف أخذ بجنازته، ويحتفل التابوت
فمها روحي «فتحْت ثم القرب: فظائع له تصف أخذت ثم كان، شكل أي يف املوت عليه
حزنًا، القلب وتفعم الدمع تثري وذكراه حزن فإنه الدفن تذكرت «إذا قلته: عما وأجابت
لرتى ثانية قط تصعد ولن الجبانة)، (أي الجبل عىل به ويلقي بيته من الرجل ينتزع فهو
يف قبورهم وشيدوا الجميل املبنى األحمر بالجرانيت بنوا الذين هؤالء أن عىل الشمس.
الذين املتعبني أولئك كموائد خاوية قربانهم موائد هناك ترى اآللهة مثل وصاروا األهرام
وتلفحهم أجسامهم، من ناحية الفيضان فيبتلع لهم خلف غري من الجرس فوق يموتون
لجدير وإنه إيلَّ! أصِغ بهم، ويعبث النهر شاطئ سمك ويلتهمهم أيًضا، الشمس حرارة

الهموم».» وانَس الرسور بيوم تمتع يصغوا، أن بالناس
ذلك أكد وقد املعتاد، املوت منظر أمامها تمثل عندما الروح جواب هو إذن هذا
سعيًدا.» يكون موته، رسير بجوار األحياء أحد وقف ومن هرمه، يف كان «من أن: البائس
لتجهز الدفن يوم القرب عند وتقف له، القرابني وبتقديم «بدفنه روحه تقوم أن سعى وقد

الجبانة.» يف الرسير
قبور روحه تذكرت إذ الذكر؛ السالفة األنشودة يف العود ضارب مثل مثله كان ولكن
الذين التعساء العبيد موائد مثل خاوية صارت التي قربانهم وموائد خربت، التي العظماء
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عرضة أجسامهم صارت وقد الري، جسور عىل العامة األعمال وسط يف كالذباب ماتوا
من للتخلص واحد حل إال هنالك يكن فلم الدفن، انتظار يف امللتهم، والسمك الالفح للحر

الرسور.» يف آذانه إىل منغمًسا حزنه ناسيًا اإلنسان يعيش «أن وهو: ذلك كل
«يأكل أن يف فلسفتها كل تنحرص التي املحاورة هذه تختلف لم هنا إىل أنه ويالحظ
عىل الضارب أغنية يف جاء عما غده» يف سيموت ألنه مرًحا؛ ويكون ويرشب، اإلنسان
خطرية بنتيجة زميلتها عن واالفرتاق الخروج يف تأخذ نجدها ذلك بعد ولكننا العود،
فرصة ليست أنها فوق الحياة أن تبني أخذت إذ بكثري؛ األنشودة تلك حد بها تجاوزت
أربع يف ذلك وضح وقد املوت. من حمًال أثقل عبء فهي اللذات، يف واإلرساف للرسور
الثاني الجزء تؤلف املقطوعات وتلك روَحُه، التعُس ذلك بها خاطب شعرية مقطوعات
األوىل واملقطوعة األول، الجزء من كثريًا أوضح نجدها الحظ ولحسن الوثيقة، تلك من
مقطوعة منها أبيات ثالثة كل ن ويكوِّ التعس، ذلك السم حق بغري العالم مقت لنا تصف
املقطع ذلك يقوِّي أن ذلك بعد الكاتب يرى ثم ممقوت.» اسمي «إن التايل: باملقطع تبتدئ
السمك رائحة وبخاصة اليومية، املرصي الشعب حياة يف يوجد مما ممقوت يشء بذكر

ذلك: ذكر وهاك النيل، وادي سكان حياة يف السارحة النتنة والطري

ظلًما اسمه مقت
السماء تكون عندما الصيف أيام يف الطري رائحة من أكثر ممقوت اسمي إن انظر،

حارة
فيه السماء تكون صيد يوم يف السمك مصايد مقت من أكثر ممقوت اسمي إن انظر،

حارة
باإلوز اململوء الصفصاف تل فوق الطيور رائحة من أكثر ممقوت اسمي إن انظر،
بعد املستنقعات شواطئ عىل الصيادين رائحة من أكثر ممقوت اسمي إن انظر،

الصيد.

واحدة وترية عىل مركز الشعر ذلك أن ومع األسلوب. بنفس مقطوعات ست ذلك يتلو ثم
الشعر يف نجده فإننا أصدقائه، أنوف يف نتنًا صار قد التعس الرجل ذلك اسم أن لحقيقة
نظرة يلقي فنراه بؤسه؛ يف سببًا كانوا الذين أولئك لنا ليصور نفسه ذكر يرتك الثاني
حتى اإلخالص، وعدم والظلم والخيانة الفساد إال فيه يجد فال عرصه أهل مجتمع عىل

أرسته. أهل بني
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استفهامية بجملة دائًما مقطوعة كل يستهل وكان رهيب، اتهام أيًضا الشعر وهذا
اليوم؟» أتكلم «ملن قوله: فيها يرتدد

كان وقد أخاطبهم؟ الذين هؤالء الناس من صنف أي بذلك: يقصد كان وربما
ذلك: يف قاله ما وهاك ملقاصده، جديًدا برهانًا استفهام كل يعقب الذي الجواب

الناس فساد
بالحب جديرين ليسوا اليوم وأصدقاء سوء، اإلخوة اليوم؟ أتكلم ملن

جاره متاع يغتصب إنسان فكل اللصوصية، إىل تميل القلوب اليوم؟ أتكلم ملن
مكان كل يف يذهب الوجه والصفيق يهلك املهذب فالرجل اليوم؟ أتكلم ملن

أي يف به يحفل ال الخري وصار بائًسا صار قد الوجه سمح فإن اليوم؟ أتكلم ملن
مكان

منه يرس الرشيرة، بأخالقه الغضب يثري أنه يُظن كان الذي فإن اليوم؟ أتكلم ملن
فظيعة خطيئته أن رغم جميًعا الناس

جاره متاع يغتصب إنسان وكل يرسقون، الناس فإن اليوم؟ أتكلم ملن
األمانة) (يعني بها يأتي الذي األخ ولكن أمينًا، صار الخائن فإن اليوم؟ أتكلم ملن

عدوٍّا يصري
عادل رجل يوجد ال اليوم؟ أتكلم ملن

الظلم. يرتكبون الذي ألولئك األرض تركت وقد

واملالذ اللهو عيشة يعيش أن عليه تقرتح أخذت ثم املوت، عن املتألم ذلك روح ت تنحَّ لقد
التعس ذلك أحس وملا العود، عىل الضارب أنشودة يف جاء الذي مثل للخالص كطريق
غائلة لدفع املحض املادي العتاد فائدة عدم يفهم وأخذ املوت بفظاعة قلبه أعماق من
دوَّنهما اللتان والقصيدتان الحياة. يتأمل عاد ثم قصرية مدة عقبيه عىل نكص املوت،
بعد منطقية، وثبة فهو ييل ما أما الحياة، لبحث رجع عندما رأى ماذا لنا تصوران هنا
هو املوت بأن التام االقتناع إىل الحياة، يف األمل من بصيص أي هناك ليس بأنه العلم

فيه. انغمر الذي البؤس ذلك من الوحيد الخالص
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ساميًا بحثًا ليست أنها غري املوت، مدح يف قصرية أنشودة إذن الثالثة فالقصيدة
«سقراط»، موت قصة يف سنة ١٥٠٠ بعد «أفالطون» به نطق الذي مثل املوت مزايا يف
«أيوب» ابتالء سفر يف نراه الذي السامي الفلسفي بالتشاؤم مقارنتها يمكن ال أنه كما
أصابه عما الفرد بها عربَّ إلينا وصلت صيغة أقدم تعد ولكنها عليه. هللا صلوات النبي
العالم ذلك عصور من صداها إلينا وصل بريء متألم من رصخة وأول ظلًما، العذاب من
حرارة من احتوته بما جمال من تخلو وال فريدة، فائدة ذات بحق تعد وهي القديم،

خالبة. نفسية
موضوع فقط تتناول بل اإلله، عن فكرة أية عىل تحتوي ال أنها النظر يلفت ومما
من كان وقد للمستقبل. تتطلع أن دون تحتمل، ال التي املايض آالم من السار التخلص
يف السار الخالص ذلك يصور أن القصيدة تلك فيه نظمت الذي والجو العرص خصائص
ما وهاك األقدمني، النيل وادي لسكان اليومية الحياة من مأخوذة محسوسة صور شكل

ذلك: يف قاله

املوتخالصسار
بعد حديقة إىل وكالذهاب الشفاء، عىل أرشف الذي كاملريض اليوم، أمامي املوت إن

املرض
شديد يوم يف الرشاع تحت كالجلوس أو املر، بخور كرائحة اليوم، أمامي املوت إن

الريح
السْكر شاطئ عىل اإلنسان كجلوس أو السوسن، زهرة كرائحة اليوم، أمامي املوت إن
حربية سفينة من الرجل عودة ومثل العذب! املاء مجرى مثل اليوم، أمامي املوت إن

داره إىل
يعرفها ال طيوًرا يصطاد رجل ومثل صافية، كسماء اليوم، أمامي املوت إن

يف عدة سنني أمىض أن بعد منزله، لرؤية يتوق رجل كمثل اليوم، أمامي املوت إن
األرس.

يكاد ومعظمها القدم، يف متوغل عالم يف الحياة من مأخوذة الصور تلك أن من وبالرغم
مشبهة الحياة فيها نجد إذ أنفسنا؛ يف تأثريها كل تفقد لم فإنها لنا، مألوف غري يكون
عبري مثل املوت وأن جميلة، حديقة الناِقُه يدخل مثلما باملوت، منه نشفى طويل بمرض
وأن الريح، يزجيه الذي الرشاع تحت يجلس املسافر بينما العذب النيل ريح يحمله املر
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من يقرتب ثم البعيدة املياء يف يسري كان الذي القوى املنهوك املحارب أوبة مثل املوت
الوطن إىل النائي املنفى من العائد األسري نفس يف يحدث الذي الرسور مثل أو وطنه،
جو.10 أي عرصويف أي يف إنسان كل نفس يف يؤثر شامل تأثري لها الصور فتلك السعيد.
لم الذي النهائي، املستقبل إىل العاجلة النظرة هو الرابعة املنظومة وموضوع
يبتدئ أنه الثالثة مقاطعها من كلٍّ يف نجد فإننا قط، السابقة األنشودة لذكره تتعرض
الذي «إن الجمع. بصيغة ورد إذا وبخاصة عادي، تعبري وهو هنالك»، الذي «إن بقوله:
فمن «مريكارع». إىل املوجهة النصيحة يف رأيناه أن سبق وقد األموات، به يقصد هنالك»
الربيء عىل ال مرتكبه» عىل الرش عقاب «ويوقع إلًها نفسه سيكون هنالك» الذي «أن ذلك
الذي «أن أيًضا ذلك ومن بصدده. اآلن نحن الذي التعس ذلك حياة يف الحال هو كما
ملعابد تقدم القرابني أحسن أن وسريى الشمس، إله مع السماوية السفينة يف ينزل هنالك
«إن أيًضا: ومنه املوظفني.» من الرساق يسلبها أو الرشوة يف (عبثًا) ترصف وال اآللهة
يوجه بل الفاسدين، املوظفني إىل يشكو عندما يطرد ال محرتم حكيم هو هنالك» الذي

اإلله. مع يوميٍّا وجوُدُه الفرصة تلك له ويهيئ «رع» الشمس إله إىل شكايته
يف بتربئته مقتنع أنه روحه مع شجاره بداية يف التعس ذلك أعلن أن سبق وقد
هي التي الرابعة املنظومة يف االقتناع ذلك ذكر إىل ثانية مرة يعود هو ثم اآلخرة، عالم
هللا نبي تصورها التي كالحلول بحل اختتمت قد تكون وبذلك املهمة، الوثيقة تلك خاتمة
عليه — «أيوب» أن (ولو اآلخرة الحياة يف العدالة إىل االلتجاء أي السالم؛ عليه — «أيوب»
يف الدخول إىل طريًقا املوت يكون وبذلك املوت). لطلب مربًرا ذلك من يتخذ لم — السالم

إىل إشارة يكون أن يحتمل الصغري» النهر «فمجرى غامضان: التشبيهات هذه من تشبيهني إن 10
اإلنعاش هو الفيضان بمياه فجأة املجرى هذا وامتالء الحياة. به تشبهت الذي الجاف املاء مجرى
يشري أنه فيحتمل يعرفها، ال طيوًرا يصطاد برجل التعبري أما املوت. به شبه ما وهو به يرحب الذي
يمثل ذلك فإن السكر» شاطئ عىل «بالقعود التعبري وأما له. مألوفة غري أقاليم من الصائد اقرتاب إىل

شاطئ. كلمة هنا عليه أطلق عمومي طريق جرس عىل حانة يف البهيمية اللذات صورة
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فيقول: رسيًعا، سعيًا النهاية تلك بلوغ إىل السعي وجب ولذلك اإللهية؛ املحاكمة قاعة

اآلخرة) يف (يعني هنالك للقاطنني السامية امليزات
اقرتفه من عىل السوء عقاب ويوقع حي، كإله املجرم عىل سيقبض هنالك، الذي إن
تقدم هنالك القرابني أحسن ويجعل الشمس، سفينة يف سيقف هنالك، الذي إن

للمعابد
يتكلم. حينما «لرع» مصليًا منبوذ، غري عاقًال رجًال سيكون هنالك، الذي إن

قد أنه عليه يظهر وكان املوت، له يهيئه الذي السار للخالص يتوق التعس هذا كان وملا
روحه نرى فإننا اآلخرة، عالم يف السامية امليزات من به سينعم بما الثقة بعض استعاد
الذين «أولئك مع ليكون طريقه يف ويسري املوت ظالل يف فيدخل النهاية، يف تستسلم

هنالك».
أقدم يعد (الذي املجهول الرجل هذا التأثر من بيشء نرقب بدورنا نحن أننا عىل
بأن األحوال لنا سمحت التي الداخلية الحجرات تلك إىل يذهب لنا) معروفة برشية روح

السنني. من آالف أربعة عليها مر أن بعد رسيعة، نظرة عليها نلقي
األدبية، املؤلفات تلك مثل يف عظيمة لذة يجدون اإلقطاعي العهد ذلك رجال وكان
مالحظته تزال ال كاتب برلني، يف املحفوظة بصددها، نحن التي الورقة هذه بنقل قام وقد
من نسخها من انتهيت «لقد وهي: الوثيقة، تلك نهاية يف بوضوح تُقرأ ظاهرة الختامية
شك وال قديم، أصل من إذن نقلها قد فيكون املكتوب.» األصل طبق النهاية إىل البداية
العرص. ذلك يف الفكر رجال مكتبات رفوف عىل مثلها منقولة صور عدة توجد كانت أنه
يعانيها كان التي الشخصية التجاريب إىل أصلها يف ترجع التعس ذلك قصة وإن
عالمة الواقع يف ألنها مطالعتها؛ من فائدة يجدون كانوا ولذلك الزمان، ذلك رجال فعًال
بظهور انتهى الذي البطيء التطور وهو املدى، الطويل الذاتي الشعور نمو يف واضحة
بإيحائه يستطيع مسيطًرا ضمريًا له بأن يشعر الفرد فصار خلقية، قوة باعتباره الفرد

وينتقده. املجتمع يواجه أن
لنا معروف العظيمة الخلقية باملسئولية الشاعرون الرجال يقفه الذي املوقف وذلك
وعيىس العربانيني األنبياء مثل العديدة؛ التاريخية األمثلة من الحديث العالم هذا أهل نحن
من األوروبيني األنبياء من أيًضا عظيم وعدد — أجمعني عليهم هللا صلوات — ومحمد
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املذكور اإلقطاع عرص لغاية البرش تجاريب أن غري ويزيل».12 «جون إىل «سفوناروال»11
شبيًها الوقت ذلك حتى لنا أنتجت قد تكن لم اآلن) إىل مضت سنة ٤٠٠٠ منذ (أي
من ا هامٍّ حادثًا يعد الوقت ذلك يف النيل وادي يف أشباههم ظهور فكان هؤالء، من لرجل
للفكر جديد ميدان ظهور عىل قاطًعا دليًال يعد كما الشأن، الخطرية التاريخية الحوادث

التفصيل. من بيشء ذلك اآلن ولنستعرض اإلنسانية، واملسئولية اإلنساني،
مع فإنها واحد؛ لفرد شخصية تجربة قصة هي التعس ذلك قصة أن من فبالرغم
إىل ترجع الذي املجتمع، ذلك ألحوال تحليًال يكون أن يصح ما ثناياها يف تحمل ذلك

التعس. ذلك حياة بها مرت التي الفردية التجربة تلك عام بوجه نقائصه
عرص إىل وحتى كله، القديمة الدولة عرص خالل ويف حتب»، «بتاح نصائح ويف
رسوًرا يجدون االجتماعيون املرصيون املفكرون كان «مريكارع»، إىل املوجهة النصيحة
إىل ذلك بهم أدى وقد وتدبر، برزانة العظيم للخلق العليا امُلثُل يف البحث يف عظيًما
التصورات تلك موازنة إىل فكرهم يوجهوا لم أنهم غري ا، حقٍّ ونبيلة سامية تصورات

بالفعل. البرشي املجتمع به يعيش كان الذي املنحط الخلقي باملستوى السامية
نجد كما الظلم»، يقرتف الذي «ثور ذم نجد «مريكارع» إىل املوجهة النصيحة ويف
ولكننا الجبال، مثل الحساب يوم بجانبه تكدست اإلنسان خطايا بأن الشعور بعض
الدخول من نقرتب اآلن نحن وها الخلقي. املجتمع بانحطاط شعوًرا نجد ال ذلك بجانب
املوروثة العليا املثل بني الشاسع بالفرق علم عىل املرصيون الحكماء فيه صار عرص يف
بهم. يحيط الذي املجتمع يف الظاهر املخيف الخلقي االنحطاط وبني العظيمة لألخالق
تجربة يف ولكن الحارض، العرص يف لذلك املشابهة تجاربنا يف جديد من هناك وليس
نجد أخرى ناحية ومن الكاتب، شخص عىل يقرص كاد أو البحث دار املنكود التعس
تأمل عىل الباحث قدرة إليه مضاًفا يبدو، أخذ قد الخلقي االنحطاط بأمر عظيًما اهتماًما

كان وقد م. عرش الخامس القرن نهاية يف عاش فلورنسا أهايل من راهب هو جريوالمو» «سفوناروال 11

نفسه البابا أنَّب إنه حتى إصالحه يف تغاىل وقد خطاياهم، من يتوبوا أن الناس جميع دعا قويٍّا مصلًحا
عليه وُحكم باإللحاد اتهم وقد السادس، اإلسكندر البابا منهم كثريون أعداء له وكان أعماله. سوء عىل

بعد. فيما جسمه حرق ثم بالشنق،
وقد شهري، ديني مصلح وهو ،١٧٩١ عام ومات ١٧٠٣ عام ولد John Wesely ويزيل» «جون 12

املتعصبة. الضيقة بآرائها مشهورة وهي الوزلية، طائفة أسس
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األفكار تناول موضوع من ذلك يتضح ومهانة، حقارة من الناس عليه كان ما وإدراك
النامي، النفيس الوعي عرص العظيم، العرص ذلك عن التشاؤم بروح املشبعة املحزنة

املجتمع. من األوهام فيه كشفت عرص وأول
يدعى شمس عني كهنة من كاهن املجتمع عن املحزنة تأمالته عن لنا عربَّ وقد
متداوًال يزال ال كان مؤلف يف وذلك العرص، ذلك يف يعيش كان ُسِنب» َرع ِخرب «ِخع
لوحة عىل عرشة الثامنة األرسة عرص من كاتب نقله حينما طويلة بقرون تأليفه بعد
يدلنا إذ خاصة؛ أهمية له امُلؤلَّف وهذا بالربيطاني. باملتحف اآلن محفوظة الخشب من
اإلقطاعي العهد يف عاشوا الذين الرجال أولئك أمثال أن عىل تالوته يف الرشوع بمجرد
التلطف عن أقلعوا قد وأنهم جديد، نمط عىل يفكرون بأنهم ا تامٍّ شعوًرا يشعرون كانوا
القصري مقاله هذا شمس عني كاهن ويفتتح آبائهم. حكمة به تتميز كانت الذي التقليدي

يأتي: بما

حتى أو معروفة غري وأمثاًال أحد يعلمها ال للكالم صيًغا أعرف كنت ليتني
الكالم ذلك ال التكرار، من خالية قبل) من (يعني تذكر لم جديدة أحاديث

… األجداد به تكلم ما وهو مىض، بعيد زمن من األلسن به جرت الذي
إىل وصلت حتى الناس بأقدم مبتدئًا رأيت، قد ما بحسب ذلك أقول إني

… بعد سيأتون الذين أولئك
وُخطط املجلس، قاعة وسط يف مكانه الظلم وأخذ نُبذت قد العدالة إن
عم والحزن هم، يف صارت والبالد نظمها، وأهملت حريتها انتهكت قد اآللهة
السواء عىل صاروا الناس وكل عويل، يف واألقاليم املدن وصارت مكان، كل

… انتهى قد أجله فإن االحرتام أما الظلم. عبء تحت يرزحون
يف وإني بحمله، جسمي أعضاء تنوء ذلك كل عن أتحدث أن أريد وعندما
كان ولو جهته. من روعي أهدئ أن أللم وإنه املحزون، قلبي أجل من بؤس
يل ليت لسيده. رفيًقا يكون امللمات يف الشجاع القلب (ولكن) النثنى، آخر قلب
إليك، ألتكلم قلبي يا إذن فتعاَل … إليه أركن كنت فعندئذ األلم، يتحمل قلبًا
قد فيما أفكر إني … األرض يف كائن هو ما يل ولتفرس كالمي عن ولتجيبني
الهون الناس وكل بعد، تأِت لم الغد ومصائب اليوم، تقع املصائب إن حدث.
الرش، من خاليًا إنسان وليس عظيم، اضطراب يف البالد كل أن مع ذلك، عن
واملأمور فاآلمر مفعمة، بالحزن والقلوب يأتونه، السواء عىل الناس جميع فإن
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األوهام من للتخلص عهد وأقدم املادي املذهب انهيار

الرش) (يعني عليه والناس حصل، بما راٍض منهما كل وقلب سواسية، صارا
ما عىل اليوم تزال وال تنبذه، ال القلوب ولكن يوم، كل صباح يف يستيقظون
الغضب يدفعه إنسان وال يدرك، عاقل إنسان يوجد فال باألمس؛ ذلك يف فعلته
وطويل، مريضثقيل إن لتتألم. يوم كل الصباح يف تستيقظ والناس الكالم، إىل
ملؤلم وإنه بأًسا. منه أشد هو ممن لينجو قوة وال حول له ليس الفقري والرجل
يجيب أن مؤلم ولكنه يسمعها، التي األشياء عىل ساكتًا اإلنسان يستمر أن

الجاهل. الرجل اإلنسان

فساد من شاهده بما أعماقها من نفسه تحركت قد إنسانًا نجد املقال ذلك ففي
إىل يشري دائًما كان أنه ومع كاملة، وحدة كونه بصفة املجتمع هذا يتأمل فهو قومه، بني
بل بكالمه، يقصده الذي الرئييس العبء هو يكن لم شقاءه فإن إليه، ذهب فيما بؤسه
شقائه، إدراك عىل قادر غري بالخمود مكبًال كان الذي املجتمع إىل منرصًفا همه كل كان
إصالح من تمكنه التي الكفاية لديه يكن لم فإنه حال بأية به شاعًرا كان لو وحتى
الناقدين أقوال بني بها الالئق املقام لها نجد بأن خليقٌة تأمالته من كثريًا وإن ذاته.
أن إذن الواضح فمن الخلقية. بحساسيتهم امتازوا ممن هذا عرصنا يف االجتماعيني
وشعروا البرش، تاريخ يف مرة ألول القوم فيه استيقظ عرص إىل وقتئذ وصل قد اإلنسان

الخلقي. االنحطاط من البرشي املجتمع أصاب بما عميق بإحساس
ما حد إىل راجًعا االجتماعيني املفكرين أولئك تفكري يف الجديد االتجاه هذا كان وقد
الوهم؛ انقشاع عىل ساعدت أخرى أسبابًا ولكن متزايد، حساس خلقي إدراك ظهور إىل
فوق االجتماعية البرشية للحياة بتأملهم عميًقا تأثًرا تأثروا قد كانوا املفكرون فهؤالء
بعض سبق فيما الحظنا وقد املوت. بعد فيما اآلخرة للحياة اإلنساني واملصري األرض
املحضة املادية العوامل فائدة عدم لهم انكشفت عندما األمل خيبة من به شعروا ما
لألجداد تقليًدا كانت التي املادية األمور فهذه اآلخرة. الدار يف الروح سعادة لضمان
يُعترب كان ما كل معها ذهب وبانهيارها انهدمت، قد غابرة أزمان إىل تاريخه يرجع

اآلخرة. عالم يف اإلنسان لحياة ضمانًا
من انهارت قد كانت أجدادهم حكمة يف املتينة التقليدية ثقتهم أن املحتمل ومن
بالحياة الخاصة املوروثة التقاليد من موقفهم ذلك كان إذا ألنه عنيًفا؛ انهياًرا أساسها
ألف ملدة قام فقد الراهنة؛ بالحياة يتعلق بما اقتناًعا أقل صاروا فإنهم اآلخرة، عالم يف
النظام ذلك اسم وكان الفرعون، عليه ويحافظ يمثله كان األركان ثابت قومي نظام سنة
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الضمري فجر

اآلخر هو أخذ قد كذلك النظام هذا ولكن العدالة)، – الحق – الصدق (أي «ماعت»
انقسمت قد األمة أن «مريكارع» إىل املوجهة النصيحة يف بالفعل رأينا فقد ذاك؛ إذ ينهار
خطر من الشمال مملكة تحصني إىل منرصًفا همه كان امللك وأن وجنوبي، شمايل قسمني،
حتى طويلة، مدة دامت التي النظامية األمة قوة تدريًجا انحلت وقد األجانب. الغزاة
عظيمة، أمة ما يوم يف كانت التي البالد يف الضعف مواطن عن األجانب الغزاة كشف
سادت وهكذا غربًا، لوبيا جهة ومن رشًقا، آسيا جهة من الدلتا إىل األجانب الغزاة وتدفق
شمس عني كاهن لنا وصفها التي هي النكبة تلك أن بد وال تماًما. البالد يف الفوىض

أوردناه. الذي الرثاء يف ِذكره املتقدم
حتب»، «بتاح ِحكم عنه ت عربَّ الذي الهادئ، القديمة الدولة حكماء تفاؤل أظلم وقد
األمل ذلك األخرى؛ الحياة يف جملة األمل ضياع أوًال كانت مزدوجة، نكبة وقوع أثر عىل
النظام لذلك املحزن االنهيار وثانيًا األبدية؛ للحياة الوفري املادي العتاد إعداد عىل القائم
املجتمع حياة عليها قامت التي الدعامة كان والذي خالًدا، يبدو كان الذي الخلقي اإلداري
مثل — املفكرين الرجال أمل شامل ظالم يف هوى وقد القديمة. املرصية لألمة البرشي
إله حتى أحد مقدور يف يكن ولم املقبلة، والحياة الحياة هذه يف — شمس عني كاهن
أقامت قد سنة ألفي نحو دامت قومية حياة خالل يف إذ الغمة؛ هذه كشف نفسه الشمس
ما ولكن واالستمرار، الدوام لها يُنتظر كان التي الخلقية القيم بعض املنظمة اإلنسانية

كليَّة. محي قد الخلقية القيم تلك من القوم به يعتز كان
عىل االجتماعية، األوهام عن فيه ُكشف التاريخ يف معروف عرص أول ذلك كان وقد
العهد، ذلك منذ عدة مراًرا البرشية باآلمال حاق قد الظاهري التام االنهيار ذلك مثل أن
لآلن علينا يخيم يزال ال مما العاملية الحرب بعد بنا حدث ما االنهيارات تلك آخر وكان
املرصيون به أجاب الذي الوحيد الجواب هو الحال تلك عىل العويل كان فهل بويالته.

حولهم؟! تخيم األبدان منها تقشعر التي األشباح تلك كانت حينما األقدمون
اإلدارة سوء ونعالج الفساد نحارب نزال ال الذين نحن ناحيتنا من نرى وإننا
أن نظرنا يف الهامة األمور من أنه العالم، جميع يف البرشية الحكومة يف لآلن املوجودين
جريء جواب من سنة، ٤٠٠٠ زمنهم عىل مىض الذين القوم، أولئك به أجاب ما نتتبع
التاريخية النكبة تلك مثل يف مغمورين أصبحوا قد أنفسهم وجدوا عندما صائبة وأفكار

املدونة. القديمة اإلنسانية الوثائق لنا حفظتها التي األوىل
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عرش الحادي الفصل

وفجر األوائل االجتامعيون األنبياء
(التبشري) املسيحية

رع ِخربو «ِخع املسمى شمس عني وكاهن التعس الرجل ذلك من كلٌّ لنا أبرزه ما إن
رجال يوجد كان إذ ا؛ عامٍّ أمًرا يكن لم الدنيا، بالحياة املطلق الظن سوء من ُسِنب»
القريب، املستقبل يف السعيدة األحالم ذات األيام بدنو أنفسهم يمنون يزالون ال مفكرون
من البالد يف الحكم سوء عىل ترتب وما املجتمع، فساد عن يعرفونه مما بالرغم وذلك

ماعت). خسوف (يعني الوخيمة النتائج
االجتماعية النكبة تلك وقوع يف عظيم دخل له نفسه اإلداري البالد تدهور كان وملا
هم مما حاًال أحسن حكومة قيام بأن يعتقدون املتفائلني بعض ذلك جعل فقد بالبالد،
«عهد فجر انبثاق بل إرشاًقا، أكثر يوم قدوم ويعلن املندثر النظام يعيد بأن خليق فيه

الفساد! وليخسأ حسنة حكومة إىل فهلموا كذلك الحال كانت وإذا ذهبي»،
أولئك مقدور يف كان لو أنه عىل ذاك، إذ وشاعت ذاعت التي األلفاظ هي تلك
املستقبل إىل ينظروا أن لآلن، مضت سنة ٤٠٠٠ نحو إىل تاريخهم يرجع الذين املفكرين
صالحة، حكومة يوجدوا أن حاولوا من أول معلوماتنا إليه وصلت ما بحسب وهم البعيد،



الضمري فجر

محاكمة أو «تماني»1 نظام تحقيقات يف النظر إنعام عند شجاعتهم من شيئًا لفقدوا
كان؟ مما حاًال أحسن حكومة إىل الوصول يستطاع حال كل عىل وكيف «كابون».2

بعض كان فقد القديم، االجتماعي املفكر عند جليٍّا واضًحا كان ذلك عن الجواب إن
املوظفني من جيل أساس عىل جديد عرص يف الدخول بإمكان مقتنًعا املفكرين أولئك
مجدد مخلص عادل ملك يد عىل يتأتى ذلك تحقيق أن آخرون ورأى العدول، األمناء

فيه. مما املجتمع ينقذ
العملية باملبادئ التمسك وجوب رأوا الحياة األوىل الطائفة رجال فحص فعندما
وهؤالء املوظفني، لطائفة اليومية الحياة عىل تطبق أن يمكن التي الحقة للحياة السليمة
«ماعت» هو الذي الخالد؛ الحق سيادة بوجوب يؤمنون يزالون ال كانوا املفكرون
عىل للسيطرة إعادتها ووجوب األمل ذلك بأهداب تمسكهم عىل استمروا وقد القديمة،
الفصيح»، «الفالح نسميه أن يمكننا مقال يف عنها ُعرب قد اآلراء وهذه املرصية. الحياة
مثل محرَّفة متأخرة نسخة طريق عن إلينا يصل لم املقال ذلك أن الحظ حسن ومن
وصلت حتى محفوظة بقيت بل بأيدينا، وقعت التي العرص ذلك وثائق من غريها الكثري
محفوظة اللفافة وتلك العرصاإلقطاعي، ذلك يف ُكتب الذي الفخم الربدي من لفافة يف إلينا

«برلني». بمتحف اآلن
ذلك مخلفات يف العادة به جرت أمر وهو مؤلفها، اسم معرفة إىل نهتِد لم أننا عىل
قصة هيئة يف مناقشاته املقال ذلك يف أيدينا بني املؤلف وضع وقد املجهول. العرص
خلق عن األبحاث من سلسلًة املرسحي شكلها يف وهي نها ضمَّ مؤلفة، ممتعة رشقية
االجتماعية العدالة إقامة من ذلك عن ينجم وما روحه، عليه انطوت وما املستقيم املوظف

الفقري. نحو واإلدارية
بها فاه التي اليأس عىل الدالة الكلمات نذكر املناسبة بهذه ولعلنا
هو ممن تحميه له قوة ال الفقري الرجل «وصار قال: حيث «خع-خربو-رع-سنب»

الفاسد لألثر سيئة سمعة له النظام وهذا نيويورك، مدينة يف ديمقراطي نظام :Tammany تماني 1

املدينة. سياسة يف أحدثه الذي
عدة الفساد األرض يف يعيث طليًقا بقي وقد أمريكا، يف األشقياء مشاهري أحد هو :Capone كابون 2

السبب ويرجع كبرية، بصعوبة محاكمته بدأت النهاية يف عليه القبض ألقي وملا الرشوة، بسبب أشهر
للشهادة يتقدم كان من كل إرهاب وإىل جهة من الزور شهود يأخذها كان التي الرشوة إىل ذلك يف

أخرى. جهة من ضده
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(التبشري) املسيحية وفجر األوائل االجتماعيون األنبياء

له: قائًال به نصحه فيما والده حدثه قد «مريكارع» أن نذكر كذلك ولعلنا منه.» أقوى
الذي الفرد جانب إىل التحيز يظهر بل عادًال، ليس يل» «ليت يقول: الذي املوظف «إن
والده من «مريكارع» األمري به نُصح الذي العالج كان وقد الرشوة).» (يعني الهدية بيده

وفريًا. مرتبًا موظف لكل يجعل أن هو الحال تلك إلصالح «أهناسية» يف
أنه بعد، يأتي فيما سنجد ألننا ناجع؛ غري كان وحده العالج ذلك أن اآلن وسنرى
ارتكابه عىل أقدم غاشم اضطهاد «أهناسية» بجوار امللكي القرص من مشهد عىل وقع
داللة يدل وهو الزمن، ذلك يف امللك» لبيت العظيم «املدير ضيعة يف األخالق فاسد موظف
ولن العدالة، صاحبها نفس يف تغرس ال الضخم املرتب ذات الوظيفة أن عىل قاطعة

له. الحكومة رجال اضطهاد من شيئًا الفقري تغني
الفصيح» الفالح «قصة كتب الذي القديم املفكر ذلك نرى أن الشائقة األمور ومن
الحكم فساد عقبة الكأداء، العقبة تلك عىل بالتغلب ليظفر يجاهد وهو سنة ٤٠٠٠ منذ
يف اإلدارة عىل املرشفني عىل املستعصية املسائل أعقد من العرص ذلك منذ بقيت التي
حتى الحديثة مرص يف لآلن كامًال حالٍّ حلها إىل يهتِد لم مسألة الواقع يف وهي الرشق،

املجرِّبة. الحاذقة اإلنجليزية اإلدارة تحت وجودها بعد
النطرون وادي منطقة يف «الفيوم» إقليم أهايل من فالًحا أن القصة هذه ومجمل
غالل مخزن أن وجد امللح»، «حقل تسمى قرية يقطن كان الغربية الصحراء يف الواقعة
به وسار قريته بحاصالت الحمري من صغريًا قطيًعا فحمل النفاد، عىل أرشف أرسته
بحاصالته يستبدل أن يريد «الفيوم»، مدخل من بالقرب الواقعة «أهناسية» مدينة نحو
ناخت»، «تحوتي يدعى رجل منزل به طريق من املرور عليه تحتم الحالة وكانت غالًال،
يحمل وكان األرشاف، من ذاك إذ كان الذي «ِرنزي» موظفي من صغري موظف وهو
رأى فعندما للملك، مقرٍّا «أهناسية» بلدة وكانت الفرعون». لبيت العظيم «املدير لقب
عىل فأرسل عليها، بما الغتصابها حيلة دبَّر منه تقرتب الفالح حمري ناخت» «تحوتي
النسيج فأخرج الكتان، نسيج من مملوء بصندوق فجاء منزله إىل الخدم أحد الفور
عىل الواقع قمًحا املزروع حقله حافة من كلها، غطاها حتى العامة الطريق عىل ونرشه

منها. املنخفض الجانب يف يقع الذي الرتعة ماء إىل الطريق من األعىل الجانب
الطريق «عىل سريه يف يتقدم — القصة تقول كما — الربيء الفالح ذلك وكان
ويالحظ — ذلك بنسيجه املذكور ناخت» «تحوتي سدها التي وهي الناس» لكل العامة
يف السري يخىش الفالح كان وملا — الغضب من القصة كاتب عبارة عنه تكشف ما هنا
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العليا الجهة يف املحملة بحمريه السري آثر فإنه الطريق من املنخفضة الجهة يف الذي املاء
جذور من سيقان بضع الحمري أحد التقم السري أثناء ويف القمح، حقل حافة محازيًا منها
ناخت» «تحوتي تمناها التي املدبرة الفرصة الحال يف بذلك فتهيأت املغري، القمح ذلك
ناخت» «تحوتي إىل الفالح تقدَّم اللحظة هذا ويف كثب. عن ذلك يرتقب كان الذي املاكر
من كان فما كرامته، من يحط ال بما ولكن وهيئته، بكالمه والخضوع االحرتام له مقدًما
الفالح عاود ذلك عند الحمري. عىل وقبض وسخط زمجر أن إال املذكور ناخت» «تحوتي
طريقي «إن يقول: فانربى جريء باحتجاج أردفه ثم واحتشام، أدب يف ظروفه إيضاح
أتغتصب الحافة. تلك عىل بحمريي رست ذلك وعىل جانبيها، أحد ُسد وقد مستقيمة،
الصيغة، هذه رب أعرف إني قمحك؟ سيقان من فيه ملء التقم منها واحًدا ألن حمريي
كل عىل يقيض الذي هو أنه وأعرف مرو»، بن «رنزي العظيم» البيت «مدير ملك فهي

ضيعته؟» يف أُرسق فهل البالد، هذه أنحاء يف سارق
األخرض األثل من بغصن أمسك الفالح هذا جسارة ناخت» «تحوتي أحفظت فلما
واستاق املتكررة، واحتجاجاته الفالح بصياح مباالة وال رحمة بدون فريسته يرضب وأخذ
بدون الحمري إرجاع فيها يرجوه أيام أربعة املسكني الفالح وقىض منزله، إىل الحمري كل
الجوع، من املوت عىل أرشفت التي أرسته عن لبعده يتألم كان املدة هذه وطوال جدوى،
االعتداء ذلك ضيعته يف حدث الذي نفسه العظيم» البيت «مدير إىل شكواه رفع عىل فصمم
العظيم» البيت «مدير به اشتهر ما إليه شكايته رفع يف شجاعة الفالح وزاد الصارخ،
إذ املدينة من الفالح يقرتب وبينما عدالته. يف لألمثال مرضبًا صار حتى للعدالة حبه من
عىل الواقعة ضيعته باب من خارًجا املقصود العظيم» البيت «مدير حظه لحسن قابله
الفالح، استطاع ذاك وعند الرتعة. يف الرسمي قاربه يف للركوب طريقه يف يسري وهو النهر
تليق التي الحسنة لألقوال وتوجيه البيان أساليب عىل وسيطرة جم أدب من أوتيه بما
أثناء يف لحظات بعض إليه فأصغى العظيم، الرجل ذلك أذن يسرتعي أن املقام، ذلك ملثل
الخادم رجع فلما الفالح، ذلك قصة ليسمع خدمه بأحد أرسل ثم قاربه، لركوب مسريه
العظيم» البيت «مدير يسع لم ناخت» «تحوتي ارتكبها التي الرسقة بتلك «رنزي» وأخرب
بيت هو حصل ما إزاء جوابهم فكان املوظفني، من حاشيته عىل األمر ذلك يبسط أن إال
بدون — القارئ أمام يضع ألن فرصته جعله حتى بمهارته املؤلف احتال الذي القصيد
الفقري ذلك شكاية مثل بها تقابل كانت التي الشائعة للمعاملة واضحة صورة — تعليق
«تحوتي مرءوسهم جانب إىل البيت مدير زمالء الحال يف انحاز إذ الحكومية؛ الدوائر يف
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«إن له: قائلني املباالة، عدم ملؤه جوابًا «رنزي» عىل جوابهم كان ولذلك السارق؛ ناخت»
رئيس إىل الرضائب من عليه يستحق ما دفع قد فالح قضية تكون أن يحتمل القضية
بحق الرضائب من يستحقه ما عىل استوىل قد ناخت» «تحوتي وإن خطأ، رئيسه غري
النطرون من قليل بسبب ناخت» «تحوتي يعاقب «هل بغضب: تساءلوا ثم الفالح.» من
شك بال وهو بإعادتها، األمر إليه يصدر كهذا، موضوع يف تقدير أكثر عىل أو وامللح؟
أنهم املوظفني أولئك طبقة اعتادته ما عىل وينطبق هنا النظر يلفت ومما له!» معيدها
جوًعا. وأرسته الفالح ذلك موت معناه ضياعها كان التي وهي كلية، الحمري تجاهلوا

وخرابه ماله بضياع يسمع مقربة عىل واقًفا الفالح كان نفسه الوقت ذلك ويف
البيت «مدير كان األثناء تلك ويف أمره. ويتجاهلون السلطة رجال عنه يتغاىض املحتم،
به ُطبعت طابًعا باختصار لنا يمثل املشهد وهذا صمت. يف حالم شبه يجلس العظيم»
املنعمة الطائفة تلك نرى ناحية فمن الرشق، يف االجتماعي التاريخ من كاملة عصور
يمثلون ذلك يف وهم وامللق، املطاوعة من عليه نشئوا بما العظيم، الرجل ذلك أتباع من
ذلك صورة نشاهد أخرى جهة ومن جهة، من هذا املوظفني. طبقة يف الغالب الطراز
صورة فيه فتتمثل متاعه اغتُصب وقد ينرصه له صديق ال الذي الحظ املنكود الفالح
املهارة عىل الدالة األمثلة أقدم من يعد املنظر وهذا االجتماعية. بالعدالة للمطالبة مؤثرة
فيما صورت التي وهي ملموسة، مواقف شكل يف املعنوية املبادئ تصوير يف الرشقية

السالم. عليه — «عيىس» أقوال يف تصوير أبدع بعد
يحر لم العظيم» البيت «مدير أن رأى ملا فإنه الفالح، ذلك شأن من كان ما أما
جميًعا يتهددهم كان الذي املوت من وأرسته نفسه ي ينجِّ أن أخرى مرة حاول جوابًا،
العظيم الرجل ذلك مدهشة بفصاحة وخاطب خطوة األمام إىل فتقدم الجوع، بسبب
كان الذي قاربه يف نزوله عند طيبة سياحة له متمنيًا يديه، بني اآلن قضيته كانت الذي
نفسه به يعلل كان مما الخري، فعل يف العظيم» البيت «مدير بشهرة لهج ثم الرتعة، يف
هجره ملن وأخ األرملة وزوج اليتيم والد «ألنك له: قوله من فكان إليه، قضيته رفع عند
يا عادل. قانون كل فوق األرض هذه يف اسمك أضع دعني له، أم ال من وِسرت األهلون
ويحطم الصغائر يتجنب الذي العظيم الرجل أيها ويا طمع، يشوبه ال الذي القائد أيها
تسمع، أن فعليك تكلمُت فإذا فمي، بها ينطق التي الصيحة إىل أَِجب الحق، ويثبت الظلم
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انظر الرض، عني اكشف املمدوحون. يمتدحه من ويا ُمدحت، قد من يا أنت العدل أَِقم
حرية.»3 يف فإني انظر، أمري، ق حقِّ أثقال. فوق أثقاًال أحمل فإني إيلَّ

للعادة، الخارقة الفالح، لباقة من عظيم برسور العظيم» البيت «مدير شعر وقد
برأي، قضيته يف يقطع أن دون تركه إنه حتى لسانه، وفصاحة منطقه حسن يف البادية
أولئك أحد عىل عثرت لقد موالي، «يا للملك: قال حيث البالط إىل الفور عىل وذهب
العظيم» البيت «مدير وكلَّف عظيًما، رسوًرا امللك فُرسَّ بحق.» القول يحسن الفالحني
الفالح له يرتجل أن يف رغبة برأي؛ قضيته يف يقطع أن دون معه الفالح يصحب أن
ما وكل الطعام له يقدم وأن بدقة، أقواله بتدوين امللك أمر وكذلك أيًضا. أخرى خطبًا
خالل ما يشء إىل حاجة يف ليست أرسته أن ليتحقق قريته إىل خادم يُرسل وأن يلزمه،
عىل يلقي الفالح أخذ أن اإلجراءات تلك عن نتج وقد امللك. عند يقضيها التي الفرتة تلك

شكايات. ثماني عن يقل ال ما «رنزي» أسماع
أن منها الغرض كان التي وهي التمثيلية، املقدمة هذه تنتهي النقطة هذه وعند
الخطب تبتدئ ذلك وبعد قصة، صورة يف يجعله ثوبًا االجتماعي املقال ذلك عىل تسبغ

االجتماعي. املقال ذلك جميًعا منها يتألف التي الثمانية
األمر أول يف لنا ر تصوِّ «رنزي» العظيم» البيت «مدير إىل املوجهة الخطب وتلك
من العظيم الرجل ذلك به اشتهر بما اعتقاده يف الفالح صادفها التي املحزنة األمل خيبة

العدل. عن يحيد ال أنه
فال بالتهديد، ذلك يف «رنزي» فيقاطعه بالتقريع، الثاني خطابه يبتدئ ذلك وعىل

تقريعه. ويواصل الفالح عزم من ذلك يثني
«إىل شكاياته أول يف ذكرها كان كالتي مدائح إىل فيه فيعود الثالث خطابه أما
السماء رب «رع» إنك موالي، امللكي، للبيت العظيم املدير أيها «يا يقول: فرتاه رنزي»،
يخلق الذي النيل إله وأنت كالفيضان، ألنك منك؛ اإلنسان بني أقوات إن حاشيتك، مع
وال التعس، واحِم اق، الرسَّ عىل الخناق ضيِّق القاحلة، األرايض ويمد الخرضاء املراعي
املثل حسب تعمل أن ل وفضِّ تقرتب، األبدية فإن احذر، الشاكي. ضد كالسيل تكونن

أمري)، افحص (أو أمري «حقق كاآلتي: تُقرأ «برلني» يف هذه من أقدم بردية يف الكالم هذا خاتمة إن 3
قليل.» إني انظر
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يستحق من يف العقاب ذ ونفِّ (ماعت)»، الحق أو العدل إقامة األنف نََفس «إن القائل:
عارضة تميل وهل امليزان؟ يخطئ هل استقامتك. يعادل يشء هناك وليس العقاب،
تكن ال مسئول)، بذلك (وأنت عظيم ألنك كذبًا؛ تنطقن ال … الجانبني؟ أحد إىل امليزان
افهم االستقامة. ألنك ؛ تحيدنَّ وال املوازين، ألنك بهتانًا؛ تتكلمن وال وزن، ذو ألنك خفيًفا؛
للميزان، العمودي املؤرش هو ولسانك (كذبًا)، تميل فإنك مالت فإذا سيان، واملوازين أنك

ذراعاه.» هما وشفتاك املثقال، هو وقلبك
متكررة مرات تظهر املوازين وبني العظيم» البيت «مدير أخالق بني املقارنات وهذه
الحق الطريق مفتاح إن إذ واضحة؛ ذلك من تؤخذ التي والعربة الفالح.4 ذلك خطب يف
الحصول يمكن آخر مكان أي ففي اتباعه يف أخفقوا هم فإذا الحاكمة، الطبقة بأيدي
عادل بقرار فيه يفصلوا ثم والباطل الحق بني يوازنوا أن منهم املرجو كان إذ عليه؟
تداوله شاع رمًزا تؤلِّف املوازين كانت الكيفية وبتلك تخطئ. ال التي الدقيقة كاملوازين
مجسم رمز بمثابة النقوش) (يف تظهران امليزان تا ِكفَّ صارت حتى املرصية الحياة يف

اآلخرة. الحياة عالم يف روح كل محاكمة لتصوير
صورتها بقيت وقد األخالق، تاريخ يف مرة ألول املقال ذلك يف املوازين وجدت وقد

هذا. يومنا إىل لذلك رمًزا العمياء العدالة إلهة يد يف منصوبة وهي
اإلقطاعي العهد يف الفكر رجال بني ظهوره إىل نشأته ترجع الرمز ذلك أن والحقيقة
بمثابة بأكمله امليزان تصوير عىل قاًرصا األمر يكن ولم سنة، آالف أربعة منذ بمرص
لذلك الدوام عىل تستعمل كذلك أجزاؤه كانت بل اإلقطاعي، العهد ذلك يف لالستقامة رمز
التي امليزان «عارضة» نجد كما امليزان، عليه يرتكز الذي «العامود» فنجد أيًضا؛ الغرض
فيه، املربوط «الثقل» ونجد امليزان»، «خيط خاص بوجه نجد وكذلك كفتاه، منها تتدىل
ونجد امليزان، عليه يرتكز الذي العامود قمة عند بارزة خشبية قطعة من يتدىل الذي وهو
تحمل التي العارضة وسط من أسفل إىل عموديٍّا يمتد الذي (املؤرش) امليزان «لسان» كذلك
بخيط دائًما اللسان موازنة يمكن الوزن وعند تحركت. كلما معها ويتحرك امليزان تي ِكفَّ
خيط مع واحدة استقامة عىل اللسان طرف كان ما إذا حتى خلفه، من املعلق الوزن

كانوا التي النقوش يف باستعمالها مغرمني اإلقطاعي العهد يف األرشاف عظماء كان املقارنة وهذه 4

قبورهم. لوحات عىل يدونونها
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ومستويتني، متوازنتني الكفتان وتكون تماًما أفقية تكون امليزان عارضة فإن الثقل؛
عن امليزان يحفظ الذي الصحيح الضابط هو يحيد ال الذي امليزان خيط يكون هذا وعىل

الخطأ.
أمام بظهوره العظيم» البيت «مدير يذكِّر كان الفالح أن هنا نالحظ أن يفوتنا وال
اآلخرة يوم ألن «احذر له: يقول إذ األخرى؛ دون جهة إىل تتحيز ال التي املوازين محاسبة
مما الظالم بتحذير الشكايات يف إليها يلتجأ التي القليلة األمثلة من املثل وهذا يقرتب.»
تلك يف النوع ذلك من آخر مثال كذلك ويوجد اآلخرة، الحياة يف املسئولية من له يتعرض

الفالح. خطب من الثانية بالخطبة الوثيقة
شدتها يف يحتمل مما أكثر العظيم» البيت «ملدير الفالح تهديدات اآلن صارت وقد
ولكن التعس، الرجل ذلك ليجلدا خادمني أرسل ذلك أجل ومن القرص، أمام وقوفه أثناء
معبد من خارج وهو خوف غري من «رنزي» قدوم انتظر الفالح فإن ذلك من بالرغم
كانت هذه أن من وبالرغم خامسة. بخطبة تالها ثم رابعة، بخطبة وواجهه العاصمة
الشكاوى، لتسمع بت نُصِّ «لقد يقول: إذ االتهام؛ يف ألذعها فإنها كلها خطبه أقرص
والناس السارق، مع تتحالف ولكنك السارق، يد عىل وترضب املتخاصمني، بني وتفصل
ولكن الغرق، من يحميه الفقري للرجل ا سدٍّ لتكون بت نُصِّ ولقد معتٍد، أنك رغم تحبك

الجارف.» فيضانه أنت فإنك انظر
الجئًا السادس خطابه الفالح فيبتدئ للصمت، مالزًما يزال ال كان و«رنزي» هذا كل
من به اشتهر وما العظيم» البيت «مدير بها اتصف التي العدالة عاطفة إىل جديد من
ما كل وقدِّم العدل وأقم الظلم عىل اقِض العظيم، البيت مدير «يا له: فيقول الخري، حب
الذي كاللباس أو الجوع، عىل يقيض الذي كالشبع تكون حتى سيئ، كل وامُح خري، هو
تطهو التي كالنار أو الشديدة، العاصفة سكون بعد الصافية كالسماء أو العري، يخفي

الُغلَّة.» يطفئ الذي كاملاء أو الطعام،
الشقي الفالح اهتاج االستعطاف ذلك عىل أيًضا جوابًا يحري ال «رنزي» استمر وملا
تعلمت لقد مهذب، إنك متعلم، «إنك له: يقول فأخذ جديد، من القدح نغمة إىل وعاد
أقاربك مثلك وقع وقد الناس، كل يفعله ما تفعل ألن متعود إنك سارًقا، لتكون ال ولكن
البغاة رأس عىل رصت قد الناس كل بني االستقامة تمثل من يا وأنت األحبولة. نفس يف
البهتان، زرعه ليثمر بالعسف حقله يروي الرش، يزرع الذي البستاني إن البالد، كل يف

بالرش.» الضيعة تغمر وبذلك
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فأخذ العظيم»، البيت «مدير عند قط ساكنًا تحرك لم االتهامات هذه فإن ذلك ومع
العظيم» البيت «مدير يصف فنراه املعتاد، باملديح فيبدأ السابعة، خطبته يفتتح الفالح
حالته وصف إىل فجأة يرجع ثم البالد»، كل سفينة بأمره ه توجَّ الذي «السكان بأنه
املاء، منه يتدفق لكًرسا السد يف وإن مثقل، وقلبي مفعم، جويف5 «إن فيقول: التعسة،
اكرتاثه، وعدم الحاكم ذلك تغايض استمرار أن غري ليتكلم.» مفتوح فمي فإن ولهذا
مبلًغا وبلغ التعس الفالح ذلك غيظ يف زاد قد والرأفة، بالعدل الذائعة الشهرة ذو وهو
فنراه وعيٍّا، غباء الناس أكثر ألسنة يطلق ما العظيم البيت مدير صمت يف أن يرى جعله
حالتك تجعله ال نائم من وال الكالم، إىل حالتك تحفزه ال صامت فرد يوجد «ال له: يقول
افرتت إال عليه أرتج فم من وال يثور، جعلته إال مكتئب إنسان من وال رقدته، من يستيقظ
يتعلم.» حالتك جعلته إال غبي من وال حكيًما، حالتك صريته إال جاهل من وال شفتاه،

خطبته يلقي أخذ فإنه غضبه، جماح يكبح أن الفالح ذلك مقدور يف يكن لم وملا
وذلك ترسق، إنك بك، يليق ال وذلك جشع، قلبك «إن فيقول: قدحه يف واستمر الثامنة،
وحتى العنان، ملطلقي مأوى هم الظلم لدرء بوا نُصِّ الذين املوظفني إن … ينفعك ال

ظاملني.» أنفسهم أصبحوا الظلم ملنع أقيموا الذين املوظفني
من يعود ولذلك العدالة؛ بتحقيق املطالبة عن يِن لم الفالح ذلك فإن ذلك كل ومع
«أقم يقول: إذ العظيم؛ املقال ذلك يف بها فاه عبارات أعظم يف بها املطالبة إىل جديد
واللوح، والقرطاس القلم تمثل من يا أنت ا. حقٍّ عدله أصبح الذي وهو العدل لرب العدل
يكون قائًما يكون عندما العدل أن عىل السوء، عمل عن بعيد ألنك «تحوت»؛6 تمثل بل
عندما القرب إىل يقيمها من مع تنزل فهي أبدية، ماعت) (يعني العدالة ألن عدًال؛ حقيقة
عدله، بسبب يذكر بل األرض من يمحى ال واسمه األديم، عىل ويثوى تابوته يف يوضع

هللا.» كلمة استقامة تكون وهكذا
ال هل هو: املؤثرة الكلمات هذه ذكر بعد طبًعا ذلك عن ينشأ الذي السؤال أن عىل
هو «هل فقال: السؤال) هذا (يسأل الفالح أخذ ولقد ذلك، رغم للظلم مجال هناك يزال
الوصول عن العجز مجرد هل أو ينحرف؟» ال ثابت ميزان هو هل يحيد؟ ال يد ميزان

«بتاح نصائح يف خائًفا شاكيًا تصف الفكرة نفس وتوجد العواطف، مقر كان (البطن) «الجوف» 5

بشفقة. الشاكي معاملة فيها يطلب حتب»
والقضاء. الكتابة إله 6
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العادل الحاكم أن مع املوقف، هذا إىل الدافع هو به حاق الذي املشني الخطأ تصحيح إىل
إنك مريًضا، تكن لم «إنك البداية؟ منذ حاًرضا كان الخطأ هذا يصلح أن قدرته يف الذي
«رع» فم من خرجت التي الطيبة الكلمة حسب تجازني لم [ولكن] تمت! لم إنك تفز، لم
عليه والجزاء ثابت، قوي وألنه عظيم ألنه الصدق؛7 وافعل الصدق «تكلم وهي: نفسه

املوقرة».» الشيخوخة حتى وسيتبعك سيالقيك
مرة عاليًا صوته الفالح رفع السامية، الكلمات هذه عىل بجواب «رنزي» يَُفه لم وملا
«مدير فيها يذكِّر التي التاسعة، خطبته وهي اليائسة النهائية مرافعته وألقى أخرى،
أوالًدا يرزق «ال كهذا فعًال يأتي من ألن الغش؛ جانب إىل االنضمام بخطر العظيم» البيت
ولن األرض عىل يرسو فلن (الغش) سفينته يف يقلع ومن األرض، عىل يرثه من يجد وال
عن أذنه يصم ملن صديق وال له، أمن ال يكرتث ال ومن … امليناء يف سفينته مرايس تربط
تنصت، ال ولكنك إليك شكواي أبث فإني انظر … سعيد بيوم يحظى ال والجِشع الحق،

«آنوب».» إىل منك شكايتي وأبث إذن فسأذهب
سينتحر، أنه إليه ذهابه من يقصد كان الفالح فإن املوتى إله هو «آنوب» كان وملا
بالرحيل، همَّ أن بعد ثانية بالفالح ليجيء خادمه العظيم» البيت «مدير يرسل وعندئذ
ذلك خالل يف كان «رنزي» أن عىل املعنى. املبهمة العبارات بعض سويٍّا يتبادالن ذاك وإذ
ما أن واملفروض ترتيبها، بحسب الفالح شكايات كل جديدة بردية يف دوَّن قد الوقت
خاتمتها أن له يؤسف مما ولكن الربدية، هذه من نسخة هو الوثائق تلك من إلينا انحدر
«رنزي» أرسار أمناء أعدها التي الربدي لفيفة أن ندرك أن ويمكننا التمزيق، أشد ممزقة
كل يف يشء أي من أكثر لقلبه «سارة امللك وجدها وقد امللك، إىل هذا «رنزي» حملها قد

البالد.»
ذاك وإذ الفالح، قضية يف يفصل أن العظيم» البيت «مدير امللك يأمر ذلك وبعد
الفالح ذلك لها التابع الناحية يحدد الذي الرضائب سجل العمل بهذا املختصون يحرض
ثروته، ومقدار أرسته أفراد وعدد واالجتماعي القانوني موقفه يبني كما الرسمية، بالصفة
يمكننا كلمة، عرشة اثنتي عن عددها يقل مفتتة، كلمات بعض الوثيقة يف ذلك يعقب ثم

يستعملها التي الكلمة نفس دائًما هي «ماعت» الصدق كلمة أن نذكر أن بنا يجدر كهذا كالم يف 7

نحن الذي املقام مثل ففي فيه، تقع الذي املقام حسب و«العدل» و«العدالة» «الحق» عىل لتدل املرصي
األخرى. دون الكلمة هذه معاني من بالذات الفالح يقصده معنى أي نميز أن يمكننا ال اآلن بصدده
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املوظف ذلك ممتلكات وأن عوقب، قد ناخت» «تحوتي أن التقريب وجه عىل منها نفهم أن
للفالح. أعطيت قد املغتصب الجشع

آالف أربعة منذ الفرعوني البالط رجال أرشاف نجد أن ا حقٍّ النظر يسرتعي ومما
أنفسهم يكلفون كانوا أنهم لدرجة الدنيا الطبقات حال بإسعاد يهتمون مضت سنة
العدل قوامه نظام إىل دعاية بمثابة إال بداهة تكن لم التي املقاالت، تلك مثل تدوين مشقة
لنرصة مقدسة حرب إلعالن أقالم حملة كانوا الرجال أولئك وأمثال بالفقراء. والشفقة
املوجه األغنياء لطبقة قراءته يف ممتًعا بالذات املقال ذلك جعلوا وقد االجتماعية، العدالة
واستعاراته الرنان وأسلوبه لغته، يف املستمر الغموض من وبالرغم املقال. ذلك إليهم
الفهم مستعصية الفالح ذلك فصاحة من الكثري جعل مما الغريبة، وتشبيهاته القوية
من أدبًا جعلته مكانة عرصه يف اكتسب قد املقال ذلك فإن الحديث، العالم هذا أبناء عىل
العرص، ذلك أهل عند مستحسنًا كان الذي باألسلوب ُكتب أنه شك وال الراقي. الطراز
األدبية شهرته يف يزيد مما كان نواحيه بعض يف يبدو الذي الالذع الفكه التهكم ذلك وأن
يرمي أدبًا كان ذلك مع ولكنه للتفكه، بطبيعتهم محبني كانوا الذين املرصيني قدماء عند

خلقي. غرض إىل
األمناء املوظفني أولئك عجز عن ناطًقا حيٍّا تصويًرا تعد الفصيح الفالح ذلك وقصة
مفكرون العرص ذلك يف هناك كان وقد رءوف، عادل ملك أزرهم يشد يكن لم إذا
الذين الحكماء بني من وكان عادل، حاكم وجود إىل بالحاجة يحسون اجتماعيون
االجتماعيني األنبياء أحد وهو «إبور»، الحكيم العادل، امللك هذا مثل وجود إىل يتطلعون
يقترص لم مؤثر، تمثييل شكل يف مقاًال ألف وقد العظيم، العرص ذلك يف عاشوا الذين
يرمي إيجابية وصايا أيًضا مقاله ن ضمَّ بل فحسب، بحرارة عرصه أهل اتهام عىل فيه
عرص ترقب إىل أيًضا األمل به ذهب بل املجتمع، بها يتجدد نهضة إيجاد إىل ورائها من

املنشود. اإلصالح ذلك به يأتي ذهبي
كافة بني النظر تسرتعي التي الوثائق أهم من تعد املذكورة «الوثيقة» وتلك
ويصح اإلقطاعي، العهد ذلك يف ُكتبت التي والخلقية االجتماعية املقاالت تلك مجموعة
ُفقدت، قد الربدية هذه بداية أن األسف إىل يدعو ومما إبور».8 «تحذيرات نسميها أن لنا

Alan H. Gardiner, The راجع: نموذًجا. ستبقى طبعة يف «جاردنر» األستاذ ترجمها وقد 8

.Admonitions of An Egyptian Sage, Leipzig (1909)
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بتحذيراته اإلدالء إىل الحكيم دعت التي األحوال بيان عىل يحتوي كان الذي الجانب وهي
واضحة. الرئيسية ظواهرها يف األحوال تلك كانت وإن الوثيقة، هذه يف الواردة

طويل اتهام بإلقاء «إبور» الحكيم يقوم يأتي: فيما الوثيقة تلك تلخيص ويمكن
وبحضور اآلن)، بالتحقيق اسمه يعرف (لم ملك أمام عرصه حالة عن بالغضب مفعم
وينتهي الوقت، ذلك يف عنده مجتمعني امللك ذلك حاشية كانوا أنهم يحتمل آخرين
امللك، جانب من قصري رد ذلك وييل باإلصالح، األخذ يف اإلهمال من والتحذير بالنصيحة

امللكي. الرد عىل املذكور للحكيم قصري بتعقيب املقال ينتهي ثم
األكرب الجانب يشغل الحكيم ذلك بإلقائه قام الذي الطويل الرئييس الخطاب وهذا
نحو بنسبة [أي الثلثني عن يقل ال ما الخطاب من يشغل االتهام أن كما املقال، من
ذلك يف يراِع لم أنه عىل الخطاب]، يحتويها التي صفحة عرشة األربع من صفحات عرش
تنسيق يف الظاهر الجهد من بذل مما بالرغم عنارصه، يف منطقي ترتيب أي االتهام
بنفس تبتدئ منها مقطوعة وكل مقفاة، مقاطع هيئة عىل بوضعها الحكيم ذلك أقوال

التعس. الرجل شعر يف رأيناه الذي النمط عىل لها، السابقة العبارة
أساس عىل االتهام ذلك محتويات أهم نلخص أن التالية الفقرات يف وسنحاول
الكالم نوع منها ليتبني بنصها العبارات بعض سنورد أننا كما تناولها، التي املواضيع
فإن صعبة، عويصة ولغتها ممزقة، الربدية هذه كانت وملا الحكيم. ذلك به أفىض الذي
إزالة تكفل التي الرشوح توافرت ولو حتى املستحيلة، األمور من متصلة ترجمة ترجمتها

الصعوبة.9 هذه
الوقت، ذاك يف النيل وادي ألهايل الحياة نظم عىل ثاقبة نظرة بإلقاء الحكيم ذلك يبدأ
قاعة «وقوانني تقريبًا، حركتها وقفت قد فالحكومة الفوىض، إىل آل قد يشء كل أن فيجد
والفقراء العامة، املحال يف باألقدام الناس تدوسها فصارت ظهريٍّا، بها ألقي قد العدل

الطريق.»10 قارعة عىل يفضونها

يستحق مما ترجمته يف محرتًسا كان الذي «جاردنر» ترجمة من معظمها هنا املقتبسة القطع تراجم 9
الثناء. عليه

املصالح من والوثائق الكتابات سحب كان إذا املرصي النظام نظر يف شنعاء فعلة هذه كانت لقد 10
تحدد كانت التي فالقواعد دقيًقا، تنظيًما املنظمة األمور من عليها لالطالع أو بها لالستشهاد العامة

.Breasted, Ancient Records of Egypt, Vol. II, P. 279 راجع: لنا. بقيت قد الوزير وظيفة
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البالد: داخل يف الدائرة والحروب الهياج حالة إىل هذا النظام سوء يف السبب ويرجع
بجانب وهو يُذبح الرجل فإن انظر … ذلك؟ يف العمل فما أمه، من أخاه يرضب «فالرجل
إىل نظرته البنه ينظر والرجل … بنفسه هو ينجو حتى يرتكه أخاه أن حني يف أخيه،

«… بدرعه مسلح وهو والزرع الحرث إىل الرجل ويذهب … عدوه
البالد، عىل األجنبية الغارات أهوال الداخلية الثورة وإىل النظام سوء إىل ويضاف
بالبالد أطنابها الضاربة والفتنة النظام لسوء فريسة صارت أن بعد مرص أمالك فإن
الدلتا، رشق حدود عن اآلسيويني غزوات صد عىل قادرين غري أيًضا رجالها صار قد
أصحاب كل فإن «انظر، االقتصادية: الحركة سيل ووقف املرصية باألمالك الهالك وحاق
الذي إن [انظر، حرفها، يف يفقرونها البالد وأعداء قط، عمل بأي يقومون ال الحرف
انظر، … أهراءه] [يمأل األرض يحرث لم ومن شيئًا، عنه يعرف ال املحصول يحصد]
إنسان فكل شتاتها، ويلم يجمعها أحد يوجد وال السبيل، يف ضالة تُركت قد املاشية إن
وما … برضيبة تأتي ال الداخلية والحروب … بالكي) (يعني يسمه ما منها لنفسه يأخذ

له؟» دخل ال الذي املال بيت فائدة
داخلية عليها كانت التي األحوال تلك مثل يف وتختفي تنحط الخارجية والتجارة
للحصول نصنع ماذا وإذن «جبيل»،11 إىل شماًال بسفنهم يقلعون ال القوم «فأصبح البالد
تحنط زيته ومن الكهنة، تدفن خراجه من الذي وهو ملومياتنا، الالزم األرز خشب عىل

ترد؟» ال األخشاب) (يعني أصبحت وقد «كريت»، بالد حتى األمراء
اختفى قد والتجارة العام األمن ألن محتمًال؛ كان األحوال تلك مثل يف والوقوع
األدغال يف يرتصدون كانوا الناس فإن محروسة كانت الطرق أن من «وبالرغم أثرهما،
ويُذبح بالعيص معه مما ويجردوه يحمل ما ويسلبوه الليل دهمه الذي السائح يمر حتى
مقلوب األشياء نظام إن (أي عقبها عىل تدور كانت البالد أن الحق «ويف شنيًعا.» ذبًحا
والغني ثروة، رب صار ا لصٍّ كان فمن الفخار، صانع عجلة تدور كما عقب) عىل رأًسا
مفهوم عليه يدل ملا طبًقا األشياء، كل أوضاع انقلبت وهكذا منهوبًا.» إنسانًا ذاك إذ صار

ا. تامٍّ انهياًرا االجتماعية الشئون فانهارت الفخار، صانع بعجلة تشبيهها
وترية عىل أنشئت التي — الوثيقة تلك فقرات من مجموعة أطول يف نجد وإننا
وطبقات معينني ألفراد بالنسبة األحوال تغري صور أمامنا يضع الحكيم ذلك أن — واحدة

فينيقيا. يف تجاري ثغر أعظم العهد ذلك يف (جبيل) ببلوص وكانت 11
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جاٍر هو وما املايض عليه كان ما بني الواحدة الفقرة يف فيضاهي املجتمع، من خاصة
اآلن صار الثريان من زوًجا يملك يكن لم الذي إن «انظر، يقول: نراه إذ الوقت؛ ذلك يف
انظر، قطيًعا. يملك اآلن صار لحرثه ثوًرا يجد ال كان الذي وذلك منها، قطيع صاحب
يذهب كان الذي وذلك القمح، من مخازن صاحب اآلن صار غالًال يملك يكن لم الذي إن

مخزنه.» من يخرجها اآلن هو صار لنفسه الغالل عن للبحث
وإن بالبالد، حاق الذي الشامل الخراب ذلك يف شأنًا الخلقي لالنحطاط أن شك وال
«إن يقول: نراه إذ العام؛ البؤس لذلك الظاهري السبب هو أنه عىل ينصرصاحة لم كان
أعلم كنت «لو آخرون: ويقول البالد.» يف حدث ملا محزون وهو يسري بالفضائل املتحيل
فقط، باسمها البالد يف موجودة [العدالة] أن الحق ويف قربانًا، له لقدمت اإلله يوجد أين

العسف.»12 هو إليها يلتجئون حينما الناس يلقاه وما
ولم مات قد الرسور أن الحق «ويف الشامل: اليأس ذلك وجود من إذن عجب فال
كالٍّ أن الحق «ويف بالحرسات.» املمزوج األنني إال األرض يف يوجد وال بعد، نتذوقه نعد
يعلنَّا لم ليتنا الصغار: األطفال ويقول ميتًا. كنت ليتني يقول: صار والحقري العظيم من
تنئ واملاشية تبكي، صارت القطعان كل قلوب أن الحق ويف !… هذا قبل ومتنا أحد

البالد.» حالة بسبب
عواطفه، تثور أن دون ذلك كل يشاهد أن الحكيم ذلك مقدور يف يكن لم أنه عىل
كل عىل يقيض أن هللا من ويطلب العامة، الكارثة لتلك عميًقا تأثًرا متأثًرا بدوره فكان
من تخلو البالد وليت والدة، وال حمل يحدث فال يفنون، الناس «ليت يقول: إذ يشء؛
جهته من يَْسَع لم ألنه نفسه؛ يقرع الحكيم ذلك وكان الشجار.» يُقىضعىل حتى الغوغاء
حتى الوقت، ذلك يف صوتي رفعت «ليتني أيًضا: يقول إذ قبل؛ من املوقف ذلك إلنقاذ
الزمان.» هذا يف عمَّ البؤس ألن يل؛ فالويل اآلن، فيه أنا الذي األلم من نفيس أنقذ كنت

أن ويجب القديم، املرصي الحكيم ذلك لنا صورها التي القاتمة الصورة هي تلك
أنها لنا، حفظت كما الوثيقة ثلثي تشغل إنها قلنا أن سبق التي الشكاية، تلك نعترب

بالنسبة وذلك «زيته» األستاذ اقرتاح هو (ماعت) «العدالة» بكلمة الوثيقة يف الذي النقص ملء إن 12
متون عهد منذ وذلك (أسفت) «العسف» بمعنى هنا استعملت التي للكلمة مقابلة كثريًا وجودها إىل
يقول: «جاردنر» األستاذ ولكن تماًما، املتن مع يتفق الكلمة بتلك النقص وتكملة بعده، وما األهرام
أن غري «زيته». اقرتحه الذي اإلصالح هذا مع تتفق ال املتن من الفراغ هذا يف بقيت التي اآلثار إن

الفقرة. لهذه الهرياطيقي األصل طبعته ن يضمِّ لم «جاردنر»
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ذلك بني التي الوثيقة العالقة أن عىل معني، عهد يف املرصيني قدماء عند الحالة وصفت
ووجهة والفكر اللغة حيث من اإلقطاعي، العهد ذلك من التي األخرى واملقاالت املقال
مرص حالة أن شك وال بالضبط، عهدها تاريخ تحديد يف مجاًال للشك تدع ال النظر،
الحكومة نظام انهيار أعقبت التي الحالة ظواهر هي الحكيم ذلك لنا صورها التي السيئة
األهرام، عرص نهاية يف أي القديمة؛ الدولة سقوط إثر جاء الذي البالد عىل واالعتداء

الثاني. االتحاد وانحالل
يتخىل أن يشأ لم صورها، التي املوئسة الحال لتلك التأثر شدة يف كان «إبور» وألن
السبب تبني إىل — منتظًرا كان كما — النهاية يف عمد بل فيه، عاش الذي الجيل أهل عن
تلك يف كبرية فجوٌة النقطة هذه إىل الوصول عند تصادفنا أنه ومع األمل. إىل يدعو الذي
أروع من تعترب وهي الحكيم، ذلك مقال جميع يف فقرة أهم النهاية يف نجد فإننا الربدية،

القديم. املرصي األدب كل يف دوِّن ما
إىل البالد إعادة متوقًعا املستقبل، إىل الحكيم ذلك يتطلع العظيمة الفقرة هذه ففي
قد كان التي اإلصالحية للنصائح طبيعية نتيجة نزاع بال نظره يف وذلك األوىل، سريتها
وهذا قدومه، إىل يتوق الذي األمثل الحاكم يرى فهو مواطنيه، قلوب يف غرسها من فرغ

«رع». الشمس إله باسم األيام من يوم يف مرص حكم قد الذي املثايل امللك
بينه يوازن فإنه الذهبي، العرص املقدسة سلطته يف يرى الحكيم ذلك كان وملا
يطفئ «فهو يقول: فنراه عرصه، يف البالد عبئه تحت ترزح الذي الغاشم الحكم وبني
ا، رشٍّ قلبه يف يحمل وال الناس،13 كل راعي إنه عنه ويقال االجتماعي)، (الحريق لهيب
وقلوبها بعض إىل بعضها جمع يف يومه يرصف فإنه العدد قليلة قطعانه تكون وحينما
مقدوره يف كان فعندئذ األول، الجيل يف أخالقها عرف ليته الحزن)، (من محمومة14
مقدوره يف وكان الرش)، (يعني ضده ذراعه يمد أن قدرته يف وكان الرش، يرضب أن
املصادفة بطريق هو هل اليوم؟ هو فأين … وراثتهم وعىل هناك بذرتهم عىل يقيض أن

«… يُرى ال بأسه إن انظر، … نائم؟

عهد من شمسية أنشودة يف ماشيته» يسوق شجاًعا «راعيًا يُسمى الشمس» و«إله «الراعي». أو 13
الشمس إله وهو هللا»، «قطيع الناس تسمى «مريكارع» إىل املوجهة التعاليم ويف عرشة، الثامنة األرسة

املتن. من ذلك عىل يستدل كما
(املاشية «القطعان» قلوب قارن للمحزون، رمًزا ذلك كان وربما ظمآن، ذلك معنى أن يحتمل 14

(التبشري). املسيحية وفجر األوائل االجتماعيون األنبياء عرش الحادي الفصل يف ورد كما تبكي الصغرية)
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ا، رشٍّ قلبه يف يحمل ال الذي العادل الحاكم وهو األمثل، امللك صورة ذلك يف فنجد
مثل إن الظمآن. املتناقص قطيعه شتات يجمع كالراعي رعيته بني يجول الذي وهو
عند — السالم عليه — «داود» هللا نبي حكم يف نظريًا له نجد الذي العادل الحكم ذلك
الصالح امللك ظهور يف األمل عنرص أن عىل ثانية، يحدث أن ويمكن حدث، قد العربانيني
الكلمات تدل كما عنده، محقًقا كان بل الوريد، حبل من أقرب نظره يف كان املنتظر
املصادفة بطريق هو هل اليوم؟ هو «أين قوله: عند السابقة بالفقرة وردت التي الختامية
إىل أضيف أن إال املقصود) املعنى (إلبراز يسعني وال يرى.» ال بأسه إن انظر، نائم؟

اآلن». «حتى لفظي األخرية الجملة
العليا املثل أن يف تنحرص الصورة تلك من نستنتجها التي الخاصة األهمية أن عىل
نقل لم إن — تقدير أقل عىل البعيد العرص ذلك ملفكري الذهبي الحلم أو االجتماعية
الذي املقاصد الخريِّ النقي الطاهر األمثل الحاكم تشمل كانت — االجتماعي منهجهم
أم محدًدا الحاكم هذا بقدوم التنبؤ أكان وسواء األرشار. ويسحق ويحميها عشريته يعز
كشف وقد القديم، الحكيم ذلك عنها لنا النقاب كشف قد وأعماله أخالقه صورة فإن ال،
حتى حوله اجتمعوا الذين أولئك حرضة ويف ذاك، إذ املوجود امللك حرضة يف عنها النقاب
تظهر أن قبل باملسيحية التبشري عني هو الحال بطبيعة وذلك بهائه، من شيئًا يقتبسوا

سنة. ١٥٠٠ من يقرب بما العربانيني بني
القديم املرصي الحكيم ذلك ذهن يف تجول كانت التي الفظيعة املوازنة أدت وقد
حرضته، يف يقف الذي العرش، عىل الجالس الفرعون حكم وبني األمثل امللك حكم بني
«ناثان»15 مثل ذلك يف مثله فكان مليكه، ضد االتهامات بأقىس الحكيم ينطق أن إىل

فعلته عىل «داود» لتأنيب هللا أرسله الذي العرباني النبي هو ناثان جاردنر: املشابهة هذه لحظ وقد 15

عىل «داود» عزم وقد الحيثي، «أوريا» وامرأة «إليعام» بنت «بتشبع» أحب «داود» أن وذلك الشنعاء،
موضع يف القتال ميدان إىل زوجها «أوريا» يرسل أن ا رسٍّ فأمر سفاًحا، منه حملت أن بعد منها الزواج
تزوج التقليدية الحداد أيام «بتشبع» أتمت أن وبعد فعًال، ذلك حدث وقد قتله، من مفر يكون ال بحيث
تلك، فعلته عىل ليؤنبه «ناثان» النبي إليه وأرسل ذلك أجل من عليه غضب هللا ولكن «داود»، منها
فلم الفقري فأما ا، جدٍّ كثري وبقر غنم للغني وكان فقري، واآلخر غني منهما واحد رجالن «كان له: فقال
لقمته من وتأكل جميًعا، بنيه ومع معه وكربت ورباها اقتناها قد صغرية واحدة نعجة إال يشء له يكن
من يأخذ أن فأبى الغني، للرجل ضيف فجاء كابنة، له وكانت حضنه، يف وتنام كأسه من وترشب
الذي للرجل غذاء وهيأها الفقري الرجل نعجة فأخذ له، جاء الذي للضيف غذاء ليهيئ بقره ومن غنمه
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فلقد الرجل.» هو «أنت قائًال: — السالم عليه — «داود» إىل الالذعة كلماته ه وجَّ عندما
«إن ملليكه: يقول إذ امللك؛ عاتق فوق مساوئ من صوره ما كل مسئولية الحكيم وضع
البالد يف تضعه ما ولكن يدك، قبضة يف ماعت) (يعني والعدالة واملعرفة، امللكي، األمر
زوًرا نطقت لقد األمور، هذه علينا لتشتد ذلك فعلت ولقد القالقل. وصوت النزاع هو

وبهتانًا.»
غري أقواله، عىل بنفسه امللك أجابه الطويل، خطابه من الحكيم ذلك انتهى وعندما
تلك من لنا بقي مما الحكيم عىل إجابته يف امللك قاله ما إىل نصل أن وسعنا يف ليس أنه

اإلجابة. عليها دونت التي املمزقة الصفحة من املفتتة النتف
إىل أشار حني التعبري قوة يف قمتها إىل الحكيم الرجل ذلك تقريعات وصلت وقد
(يعني والعدالة واملعرفة امللكي األمر تشمل كانت التي وهي التقليدية، الفرعون أخالق
مدة الثاني االتحاد ملوك عليه حافظ الذي القديم والخلقي اإلداري النظام أي ماعت)؛

الفوىض. محله اآلن حلت قد الذي وهو سنة، ألف
أقواله يف وصفها التي الشاملة النظام سوء حالة أن ذلك من تماًما اآلن فيتضح
علينا ويستحيل القديمة. الدولة سقوط بعد جاء الذي العهد من فرتة يف ظهرت قد «إبور»
أو املدهشة، املثالية املقاالت تلك مثل أنتجوا الذين «أهناسية» ملوك موقف ندرك أن اآلن
مثل يف االجتماعي األعىل املثل احتذاؤهم كان فهل الحكم. نظام بانهيار عالقتهم نحدد
الخراب ذلك وسط يف أنه الحظنا لقد السيايس؟ ضعفهم أسباب من سببًا العرص ذلك
يحمل يزال ال كان «إبور» الحكيم أن تحفظ، غري من الكيفية بتلك لنا صور الذي القومي
الرجال بعض ذهنه يف كان فهل الخراب. ذلك من البالد إنقاذ يف األمل بعض نفسه يف
من أنه عىل القدامى؟ األمراء أرس من الدهر عليهم أبقى ممن الشكيمة بقوة املعروفني
حكيم به فاه ما ذلك يؤيد يرى»؛ ال «بأسه كان قائد إىل موجهة كانت آماله أن الجائز
به تساءل ما يؤيده كما وشيًكا) لكالمه (وسنصغي العرص ذلك نفس يف يعيش كان آخر
نائم؟» املصادفة بطريق هو هل اليوم؟ هو «أين يقول: إذ وإنعام؛ بتدبر املذكور حكيمنا

الفاعل الرجل يقتل وأنه الرب هو «حي لناثان: وقال ا جدٍّ الرجل عىل «داود» غضب فحمي إليه.» جاء
هو «أنت لداود: «ناثان» فقال يشفق.» لم ألنه األمر؛ هذا فعل ألنه أضعاف؛ أربعة النعجة ويرد ذلك
من متزوج أنه رغم «داود» ألن املقارنة؛ هذه «ناثان» ذكر وقد و١٢). ١١ إصحاح (صموئيل، الرجل.»

أيًضا. «أوريا» زوجة يأخذ أن له بد ال كان بل بهن، قانًعا يكن لم كثري،
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امللك شخصية ذهنه يف يجول كان العرص ذلك نفس من آخر حكيًما أن والواقع
كما اسمه، ذكر يف يرتدد لم ألنه املنتظر؛ الجديد للعرص فاتحة سيكون الذي املنتظر

قريبًا. اآلن سيأتي
بمتحف اآلن موجودة وهي «جولنيِشف»،16 عليها عثر أخرى بردية يف ولدينا
حرضة يف ألقيت أنها يدَّعي وهو «ِنفرروهو»، اسمه مرتل كاهن نبوءات «لنينجراد»،

سنة. ألف من يقرب بما بصدده نحن الذي العرص قبل أي «سنفرو»؛ امللك
قوة الهامة «نفرروهو» كلمات عىل ليسبغ تمثييل وضع مجرد ذلك أن والواقع
الخامس القرن يف عاشوا ممن الحديثة الدولة عهد من كاتبًا أن الحظ حسن ومن التأثري.
ينقله جديًدا برديٍّا لديه يجد لم ملا إنه حتى املقال، ذلك أهمية له ظهرت قد ق.م عرش
عىل النبوءات تلك ونقل هو حسابه تدوين يف مستعملة أوراق بعض من جزءًا أخذ فيه
تحويه بما عفًوا وصلتنا التي الصورة تلك يف «نفرروهو» نبوءات بقيت وبذلك ظهرها،
ذكرنا. كما املصادفة بطريق لها نقله عند حدثت التي الكثرية أغالطها غموضبسبب من
اللذين والفوىض الخراب يصف ثم املزعومة، التاريخية باملقدمة «نفرروهو» يبدأ
يقول: فرتاه قلبه، مع يتكلم إذ سنب»؛ رع خربو «خع مثل ذلك يف ومثله به، يحيطان كانا
فال خرابًا، البالد هذه أصبحت لقد … نشأت فيها التي األرض تلك وانَع قلبي يا «أنصت
لقد البالد؟ تلك عليها حال فأية الدمع. يذرف من وال عنها، يتكلم من وال بها، يهتم من
الري أعمال تعطيل جراء من كان وقد الناس.» يبرص حتى تيضء فال الشمس حجبت
وصار بالقدم، يخوضه أن لإلنسان فيمكن ا جافٍّ مرص نيل «أصبح أن العامة العظيمة
قد طريقه يجد السفن عليه لتجري النهر) (يعني ماء عن يبحث أن يريد عندما اإلنسان
الشقاء طريحة البالد وصارت اختفى، قد طيب وكل ماء، صار والشاطئ شاطئًا صار
إىل اآلسيويون فانحدر مرص، يف األعداء وظهر البالد. يغزون الذين البدو طعام بسبب
قبل من قط يحدث لم ما البالد يف حدث وقد تتألم، مغزوة وهي البالد وسأريك مرص…

… بجواره يذبح اآلخر يكون عندما ظهره موليًا داره عقر يف يجلس فالرجل …
فم وكل والده، يذبح والرجل َخصًما، صار واألخ العدو، مثل صار االبن سأريك
وأمالك تحترض… والبالد ولَّت، قد الطيبة األشياء وكل املتسول؟] [صياح (حبني) ملؤه

… األجنبي وتعطى منه تغتصب الرجل

الحاليني. املرصية اللغة علماء أحد جولنيشف 16
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ويف نقصت قد األرض وأن … غنى يف واألجنبي حاجة يف صار املالك أن وسأريك
كبريًا، صار املكيال أن حني يف شحيحة الحبوب وصارت حكامها، تضاعف نفسه الوقت

… الكيل يطفح حتى الرضائب] بجابي [أي الحبوب وتكال
مكان بعُد تصري لن شمس عني منطقة وأن تتألم، مغزوة صارت وقد البالد سأريك

إله.» كل والدة
يصف التي الصورة تلك عن تشكك أو تردد غري من «نفرروهو» يتحول ذلك وبعد
امللك قدوم معلنًا الهامة التالية بالكلمات وينادي البالد، فيه وقعت الذي القحط فيها
«أميني»، اسمه الجنوب من ملك «سيأتي يقول: إذ بها؛ حاق مما مرص سيخلص الذي
ويلبس األبيض، التاج وسيتسلم القبيل، الوجه يف ولد وقد األصل نوبية امرأة ابن وهو
عىل مرص) (يعني األرضني يف السالم سينرش املزدوج، التاج بذلك فيوجد األحمر، التاج

… أهلها يحبه الذي الوجه
الذين أما اآلبدين، أبد باقيًا اسمه اإلنسان17 ابن وسيجعل زمانه، أهل وسيفرح
واآلسيويون منه، خوًفا أفواههم أطبقوا فقد الفتنة ودبروا الرش عىل تآمروا قد كانوا
والعصاة لنصائحه، سيستسلمون والثوار بلهيبه، سيحرقون واللوبيون بسيفه، سيقتلون

جبينه. عىل الذي للصل املتمردون وسيخضع لبطشه، سيخضعون
وسيستجدون مرص، غزو من اآلسيويون يتمكن ال حتى الحاكم» «سور وسيقيمون
مكانها، إىل ستعود (ماعت) والعدالة أنعامهم. تردها لكي التقليدية طريقتهم حسب املاء
ذلك خدمة نصيبه من سيكون ومن ذلك سريى ملن فهنيئًا األرض، من يُنفى والظلم

امللك.»
األمل هو مجيئه كان الذي بالفعل، للبالد املخلص للملك الفعيل القدوم ذلك يف فنرى
االسم كتابة ورسُم باالسم. امللك ذلك «نفرروهو» ذكر وقد «إبور»، الحكيم ينشده الذي
«أمنمحات»، الكامل لالسم مشهور اختصار هو «نفرروهو» استعمله الذي «أميني»
سلطان توطيد أعاد الذي واملصلح عرشة الثانية لألرسة العظيم املؤسس أنه وواضح
ذلك بعد تاريخي نقش يف عنه ذكر وقد ٢٠٠٠ق.م. سنة حوايل اإلقطاعي العهد يف مرص
كثريًا العدل أحب ألنه الظلم؛ محى قد «أنه األنظار: يسرتعي بشكل أجيال بثالثة العرص

السالم. عليه املسيح عىل االسم هذا أُطِلق وقد املقصود، امللك اإلنسان» «بابن يقصد 17
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عىل سيستويل «أمنمحات» بطله أن من واثًقا هنا عرَّافنا كان وقد ماعت).»18 (يعني
سيفتح وأنه العليا، ومرص السفىل مرص املتحدة البالد لحكومة يرمزان اللذين التاجني
يضع وذلك املستقبل. إىل عام وجه عىل العظيم اإلصالح يرجئ أنه غري جديًدا، عًرصا
بعد حادثة عن نبوءة مجرد الصارخ التأكيد هذا هل وهو: باالهتمام جديًرا سؤاًال أمامنا
إصالح يف عظيًما نجاًحا نجح قد منترص بطل عن ناجًحا إعالنًا ذلك كان أو وقوعها؟
هل أو حدوثه؟ متوقًعا كان مرص لكل وإصالحه النهائي انتصاره إن حتى العليا مرص
هل أو إليها؟ قدومه ليعلن السفىل مرص إىل «أمنمحات» قبل من مرسًال «نفرروهو» كان
ما صورة بجانب بتصويرها إصالحاته يعظِّم «أمنمحات» أنصار من شخص كأي كان

مجيئه؟ قبل والخراب الدمار من البالد إليه صارت
األرجح ولكن األسئلة، تلك عن شافيًا جوابًا اإلنسان يعطى أن املستحيل ملن وإنه
يف لنا ره صوَّ الذي بالخراب زمنه يف محاًطا حقيقة كان «نفرروهو» أن يظهر ما عىل
قد العليا مرص يف بالنجاح املقرونة «أمنمحات» حياة تاريخ وأن القوية، الصورة تلك
وقد متوقًعا. القديم مجدها وإرجاع عليه كانت ما إىل البالد وحدة إعادة يف نجاحه جعل
ساللة من ليس الجديد الفرعون أن رصاحة «نفرروهو» يذكر أن ا حقٍّ املدهش من يبدو
له مدَّعون أو بالعرش مطالبون ذاك إذ البالد يف كان شك ال أنه عىل القديم، املالك البيت
يذكر. تأثريًا يثري ال أصبح قد «أمنمحات» مثل آخر ُمطاِلب ظهور أن لدرجة كثريون،

لسان عىل سلف فيما ذلك ذكر كما — اإلنسان» «بابن «أمنمحات» تسمية أن كما
وجوًدا؛ لها نرى ال قد عالقات بوجود الحال يف إلينا ويوحي النظر يلفت — املتنبئ ذلك
رجل «ابن عىل ليدل «مريكارع» إىل املوجهة النصيحة يف استُعمل قد التعبري ذلك إن إذ
وذلك التعبري. لذلك مشابه تعبري استعمال القديمة بابل بالد يف جرى وقد أهمية»، ذي
البائس للشعب األهمية من هما بعملني مليكه قيام يشمل املتنبئ ذلك أعلنه الذي اإلعالن

وهما: بمكان، الطريحة مرص يف
املقبلة. الغارات لدفع العدة وأخذ املغريين عىل القضاء أوًال:

الذي السياح أن يجوز وقد ،Breasted, Ancient Records of Egypt, Vol. 1 P. 283 راجع: 18

املزار جدار قاعدة حول منقوًشا العظيم النقش هذا شاهدوا قد أنهم يذكرون النيل نهر يف يسيحون
حسن. بني جبال صخر يف املنحوتة حتب» «خنوم ملقربة العظيم
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الداخيل. النظام إصالح ثانيًا:
التخوم عىل واقعة الرشقية الدلتا لحماية قديمة قلعة فكان الحاكم» «سور أما
أعلن وقد األهرام، بناة عهد يف مرص إىل آسيا من الطريق لحراسة بُني وقد اآلسيوية،

قبل. من كان كما سيعيده الجديد امللك أن «نفرروهو»
الرواية يف ورد بما تذكرنا اآلسيويني مآل عن املتنبئ ذلك لنا رسمها التي والصورة

مرص. إىل أجدادهم دخول برحلة الخاصة العربانية
لقرصه األنظار يسرتعي فإنه الداخيل النظام يف سيحدث الذي اإلصالح إعالن وأما
هي إذن األرض.» من يُنفى والظلم مكانها إىل ستعود العدالة «إن يقول: إذ وبساطته؛
رقيبًا أخرى مرة ليكون ثابت نظام شكل يف الجديد امللك سيعيدها التي القديمة «ماعت»
القديم النظام ذلك وهي «ماعت» إن أي االجتماعية؛ املرصي الشعب حياة عىل ومهيمنًا
وتبسط أخرى مرة ستعود وحكومته، الحاكم عىل ومهيمنًا مرشًدا سنة ألف مكث الذي
إىل يشري العتيق املتنبئ ذلك به يبرش الذي االبتهاج أن املفهوم ومن جديد. من سلطانها

القديمة. والسعادة الفاضلة لألخالق القديمة العليا املثل عودة
ا حقٍّ كان «أمنمحات» فإن فعًال؛ وقع عما بعيًدا — األسف مع — كان ذلك أن غري
يعيد أن عظيمة فطنة من هللا وهبه بما استطاع وقد القديم، العالم يف اإلداريني كبار من
عليه حتمت قد ذلك مع ولكنه األحوال، له سمحت ما بقدر القديم النظام ذلك نزاع بال
الذين الرجال أولئك بني من األمة شئون إدارة يف وموظفيه اله عمَّ يتخذ أن الظروف
قلوبهم وأُرشبت األهرام، عرص عقب جاء الذي االنحطاط ذلك عهد يف وشبوا ترعرعوا
املرصي الشعب حضيضهما إىل هوى اللذين والفساد الفوىض إىل االرتياح الحال بطبيعة

الوقت. ذلك يف منهما «أمنمحات» أنقذهم حتى قرون، بل أجيال، عدة خالل
خربو و«خع التعس» «الرجل أمثال بها جال التي الخلقية النظرات لنا كشفت وقد
مزعجة حالة عن — «إبور» جميًعا عنهم يقل وال — شمس» عني و«كاهن سنب» رع
واطمئنان اقتناع من القديم حتب» «بتاح به يشعر كان ما أما االجتماعي، االنحطاط من

األبد. إىل اختفى فقد يرام.» ما عىل يشء كل «إن قوله: يف نراهما
طويل حكم بعد وجد إنه إذ الحقيقة؛ بهذه يشعر نفسه «أمنمحات» امللك كان وقد
امللك بها يحس كان التي بالناس، الثقة عدم أن الزمان، من جيل من أكثر امتد ناجح
اغتياله. القوم بعض حاول عندما ملًسا ملسها فيها، مراء ال حقيقة حياته، طوال املسن
سمي من أول وهو — رست» «سنو ابنه إىل ه وجَّ السن كرب بوطأة يشعر بدأ وحينما
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الطريقة عىل جريًا مخترصة، نصيحة صورة يف كلمة — مرص ملوك من االسم بهذا
معرًفا البنه فيقول تلك، عن تختلف بروح ولكن «مريكارع» األمري والد اتبعها التي
الشاطئني، حاكم تصبح وحتى البالد عىل ملًكا تصري حتى لك، أقوله ملا «أنصت العدالة:
ألن أتباعك؛ كل جميع أمام نفسك قوِّ البالد. خريات يف تزيد أن مقدورك يف يكون وحتى
تعرفنَّ وال بأخ، قلبك تمألنَّ وال انفراد، عىل منهم تقرتبنَّ وال يرهبهم، ملن يصغون الناس
حافظ تنام وحينما لها. نهاية ال ثقة) فيهم (تضع نًا خالَّ لنفسك تتخذنَّ وال صديًقا،
وأطعمُت السائل أعطيُت لقد الكريهة، يوم له أنايس ال اإلنسان ألن قلبك؛ عىل بنفسك
ومن عصاني، قد زادي أكل الذي أن غري حرضتي)، (يف والعظيم الحقري وقبلُت اليتيم،

الخوف.» فيها بعث قد يدي له مددت
امللك أعقبها قد بالتشاؤم املفعم بالناس الظن سوء عىل تدل التي الصورة وهذه
املسن امللك ذلك سخط شدة ما حد إىل تفرس حادثة وهي حياته، اغتيال محاولة بقصة

باملظاهر. اغرتاره وعدم العالم، عىل الحانق
وسوء الريبة منتهى عىل قاطعة داللة من فيها بما البرشي، املجتمع عن اآلراء وتلك
أنواع أعظم عىل آثارها عكست أنها حد إىل عميًقا بها النفوس شعور كان بالناس، الظن
إذ اإلقطاعي؛ العهد يف البرشية التماثيل نحت فن بذلك وأعني العرص، ذلك يف الفنون
الحزينة الوجوه نفس الوسطى الدولة فراعنة تمثل التي السامية التماثيل هيئات يف نجد

عرصهم. يف الحياة بها يواجهون كانوا التي
ظللتها والتي والبطولة، الجرأة فيها تتمثل التي الوجوه تلك يف النظر تُنعم وعندما
يميط الفن، ميدان يف جديًدا كشًفا تعد الوجوه هذه نفس أن نرى والقنوط، اليأس ظالل
من تخلص معروف عرص أقدم يعترب الذي العرص ذلك روح عن شك غري من اللثام لنا

باملظاهر. ينخدع ولم األوهام
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عرش الثاني الفصل

االجتامعية العدالة يفسبيل جهاد أقدم
اخللقية املسئولية وتعميم

اإلقطاعي العهد يف امللكي البالط يف كانوا الذين االجتماعيني الفكر رجال كل يشاطر لم
أدركوا قد املفكرين أولئك بعض رأينا وقد به، يشعر كان الذي املطلق تشاؤمه الفرعون
بدون رسالته أداء عن عاجًزا يكون قد البالد إلنقاذ مجيئه يُتوقع الذي العادل امللك أن
املرصي املقال من املقصود الغرض أن بيَّنا كما العدول. املوظفني من طائفة مساعدة
املوظفني من طائفة إنشاء عىل املساعدة هو الفصيح» «الفالح سميناه الذي القديم
العدالة تسوده الذي الجديد العرص بناء أكتافهم عىل يقوم واألمانة بالكفاية املتصفني

االجتماعية.
اإلقطاعي العهد يف ظهرت التي االجتماعية املقاالت تلك كانت إذا عما نتساءل واآلن

اجتماعية؟ قوى ا حقٍّ صارت قد
شظية «األقرص» بمدينة اآلثار تجار أحد من اشرتيت ١٩٢٢م، سنة يف أنني والواقع
الهرياطيقية، بالكتابة الوجهني من مغطى سطحها الحجم كبرية الجريي الحجر من
Ostrakon («سرتاكون» كلمة الشظية تلك مثل عىل يطلقون الحاليون اآلثار وعلماء
— عليه عرضتها عندما الحظه ما بني — جاردنر الدكتور زمييل الحظ وقد «شقفة»)،
تاريخ أن مع الفصيح» «الفالح قصة من مقتبسة جملة كتابتها محتويات بني من أن
فذلك ق.م. عرش الثالث أو عرش الثاني القرن إىل يبدو ما حسب يرجع الشظية تلك كتابة
أواخر إىل أدبية قيمة ذات تزال ال كانت الفالح ذلك قصة أن عىل يدلنا إذن االقتباس

الحديثة! الدولة
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املرصيني قدماء حالة عن لنا يكشف مما — اآلن حتى الباقية املصادر فهل واآلن
العدالة سبيل يف الجهاد ذلك أن عىل تدل — اإلقطاعي العهد يف والحكومية االجتماعية
للحياة العليا املثل وقيام املخلص ظهور يف اآلمال أن أو ما؟ نتيجة إىل أدى قد االجتماعية
قد — العرصرصاحة ذلك يف االجتماعيون املتنبئون عنها تكلم التي وهي — االجتماعية

أحالم؟! مجرد بقيت
الفكر رجال مقاالت يف وجدناها التي املحزنة القاتمة الصور تلك استمرت وهل
تدل األول» «أمنمحات وامللك سنب» رع خربو و«خع التعس» «الرجل أمثال املتشائمني

الواقعة؟! الحقيقة عىل
أسفر وما الحقيقية اإلنساني املجتمع طبيعة أنه بدا ملا اإلقطاع عرص إدراك أن وهل

مثمرة؟ إنشائية نتائج بغري بقي قد الوهم، انقشاع من ذلك عنه
ملك ظهور عىل مؤسسة كانت املخلص ظهور ينتظرون الذين آمال أن شاهدنا وقد
— العملية باآلراء امتازوا ممن — االجتماعيني املصلحني من غريهم أن حني يف عادل،
ورغم العدول. املوظفني من جديد جيل إيجاد طريق عن املجتمع نظام قلب يرون كانوا
بمجهودات قام قد نفسه هو أنه عىل قاطعة أدلة لنا ظهرت فقد األول» «أمنمحات تشاؤم
أو الوزارة رئيس كان وقد عادل، حكم عهد له تضمن حتى بعناية دبرت ومرشوعات

بعده. الحكومة يف عضو أهم ويعترب الفرعون، حال لسان األعظم الوزير
يرجع األعظم وزيره إىل مشافهة امللك هه وجَّ خطاب من نسخ لنا حفظت وقد
كان وقد قرون. ببضعة اإلقطاعي العهد بعد أي الحديثة؛ الدولة عهد إىل جميًعا تاريخها

جديد. أعظم وزير إىل الحكم مسئولية أسندت كلما الخطاب ذلك يلقي امللك
و«نفرروهو» «إبور» أمثال املتنبئني أحالم أن عىل الدليل يقدم العظيم الخطاب ذلك
إن أي امللكية؛ باألخالق عالقة له فيما تحققت قد مخلص بظهور يتنبئان كانا اللذين
انترشت ثم نفسه العرش إىل وصلت قد بها يشعرون كانوا التي االجتماعية العدالة روح

سيأتي: كما هو والخطاب الحكومة، كيان نفس يف حتى
«س»1 األعظم الوزير كاهل عىل ألقي الذي النظام

والعافية!) والفالح! الحياة! (له الفرعون مجلس قاعة يف املجلس أعضاء اجتمع
حديثًا نصب الذي «س» األعظم الوزير بإحضار امللك) (يعني الواحد أمر وقد

يعني. الذي الوزير اسم باختالف يختلف وكان الوزير، اسم طبًعا هناك كان 1
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وكن األعظم، الوزير وظيفة يف تبرصَّ جاللته: له وقال املجلس)، قاعة (إىل
البالد. لكل الركني الركن إنها انظر كلها، ملهامها يقًظا

هو األعظم فالوزير … مرة إنها بل املذاق، حلوة ليست الوزارة أن واعلم
ال الوزارة) (يعني أنها واعلم … [سيده] بيت بذهب يحيط الذي النحاس
أن منها الغرض وليس واملستشارين، األمراء أشخاص احرتام إظهار تعني

… الشعب من عبيًدا لنفسه الوزير بها يتخذ
أو البحري الوجه من أو القبيل الوجه من شاٍك إليك يأتي عندما أنه واعلم
القانون، وفق يجري يشء كل أن إىل تطمنئ أن فعليك البالد، يف بقعة أي من
واعلم حقه، حق ذي كل فتعطي الجاري، العرف حسب تم قد يشء كل وأن
أن واعلم يفعله، ما بكل يخربان والهواء املاء وأن بارزة، مكانه يحتل األمري أن

… أبًدا مجهوًال يبقى ال يفعله ما كل

نهجها عىل يسري أن يجب التي التفاصيل األعظم لوزيره الفرعون يضع ذلك وبعد
يسمى وزيٌر ً خطأ فيها َحكم بقضية ذلك يف له يستشهد ثم إليه، تقدم التي القضايا يف
ما كان لقد «انظر، له: يقول إذ األهرام؛ عهد من الصيت ذائع قديم وزير وهو «خيتي»،
امللك به ينطق وكان «منف»، يف األعظم الوزير تعيني مرسوم يف مدونًا مثًال عليك ألقيه

… االعتدال عىل الوزير به ليحث
بعض عىل حكمه يف جار أنه يُحكى فإنه «خيتي»، الوزير عن قيل قد ما احذر
عندما وأنه منه، خيانة أقاربه بمحاباة يُتهم أن من خوًفا للغرباء منحاًزا األقربني عشريته
يعد ذلك أن واعلم إجحافه. عىل أرص ضدهم أصدره الذي الحكم ذلك أحدهم استأنف

ماعت). (يعني للعدالة تخطيًا
(الذي التعليم هو وهذا اإلله، عىل طغيانًا يعد التحيز ألن بالعدل؛ تحكم أن تنَس فال

له. وفًقا فاعمل إياه) أعلمك
أن واعلم عنه. كالبعيد امللك من واملقرب تعرفه، ال من معاملة تعرفه من وعاِمل
تتحرَّ لم رجل عىل تَغضبنَّ وال … املكان هذا يف هنا سيستمر بذلك يعمل الذي األمري
الناس ودع مهيبًا نفسك اجعل عليه. الغضب يجب من عىل اغضب بل أمره، يف الصواب
يأتي األمري من الخوف أن واعلم … الناس هابه إذا إال أمريًا يكون ال واألمري يهابونك.

العدل. إقامته من
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ناحية عىل ذلك دلَّ ينبغي مما أكثر يخافونه الناس جعل إذا اإلنسان أن واعلم
األمري رهبة أن واعلم الكلمة). بمعنى رجل (إنه عنه يقولوا فلن القوم، نظر يف فيه نقص

منه. يفزعه بما (األمري) يعامله عندما الكاذب نفس يف الرعب تبعث
عملك. يف رائدك العدل جعلت إذا منصبك من الغرض تحقيق إىل ستصل أنك واعلم
منذ املعروفة العدل ُسنة وهي الوزير، ترصفات كل يف العدل ينتظرون الناس إن انظر!
الذي أما عادل»، كاتب «إنه الوزير كاتب عن يقولون والناس األرض. يف اإلله حكم أيام

الوزير. فهو الناس جميع بني العدل يقيم
الرجل نجاح أن واعلم به، يؤمر حسبما يعمل وظيفته يؤدي الذي الرجل دع انظر!
تعرفه، الذي القانون وهو العدل، إقامة يف قط تتواَن وال له، يقال حسبما يعمل أن هو

املستضعف. من أكثر املستكرب إىل يميل أال بامللك جدير أنه واعلم
(تنفيذه).» عاتقك عىل امللقى القانون يف انظر

العدالة عىل ينصبُّ الحكومية الوثيقة هذه كل يف تشديد أهم أن هنا ويالحظ
غريهم عىل واملستشارين األمراء تفضيل إظهار الوزارة من الغرض يكن فلم االجتماعية،
القانون حسب تكون أن يجب تجري عدالة كل إن بل الشعب، أفراد من أحد استعباد أو
ترصفاته كل كانت ولذلك ا؛ جدٍّ بارزة وظيفته أن الوزير ينىس أال عىل قضية، كل يف
وال الناس. كل بني أخباره تذيع كانت والرياح املياه إن حتى الناس، بني ظاهرة معروفة
الشهرية القضية يف حدث كما سامية مكانة لهم من عىل ظلم أي يقع أن العدالة تعني
ضد فيها حكم الذي وهو األصل، املنفي «خيتي» القديم الوزير إىل أمرها ينسب التي

يشء. يف العدل من هذا وليس جانبهم، يف كان الحق أن مع أقاربه
فرد تمييز دون الناس بني والتسوية املطلق الحياد أخرى جهة من العدالة وتعني
عالقة ال ومن امللك من قرب ومن تعرفه، ال ومن تعرفه من لديك سواء فيكون فرد، عىل
الطويل االستمرار للوزير تضمن الكيفية بتلك األمور إدارة إن امللك. بيت من بأحد له
الغضب، عند الحكمة منتهى يُظهر أن الوزير عىل املحتم الواجب أن ومع منصبه، يف
هذه ولكن منه، رهبتهم بل له، الشعب احرتام يكسبه ما موقفه من يجعل أن عليه فيجب
الحقيقية «الرهبة ألن تمييز؛ غري من العدل إقامة الوحيد عمادها يكون أن يجب الرهبة
بالشدة الناس إرهاب تكرار إىل حاجة يف يكون ال ثم ومن للعدل.» إقامته هي األمري من
ألن وحدها كافية العدل فإقامة بينهم؛ عنه كاذبًا تأثريًا يولد ذلك إن إذ والغطرسة؛
قانونه كانت العدالة ألن الوزير؛ ديوان يف العدالة إىل يتطلعون والناس رادًعا. لهم تكون
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العهد يف املرصيني قدماء كان بذلك األرض. فوق الشمس إله بالحكم قام أن منذ املعتاد
إىل قبله وما الثاني االتحاد مكثها التي السنة ألف خالل الوراء إىل ينظرون اإلقطاعي
كان العهد ذلك ومنذ الشمس. مدينة «هليوبوليس» يف قائًما كان الذي األول االتحاد عهد
كلهم.» الناس بني العدل سيقيم «الذي بأنه أمثالهم يف يُذكر الذي الشخص هو الوزير
يتوانى ال ذلك وعىل واتباعها، التعليمات تنفيذ يف مقدرته عىل يتوقف كان الرجل ونجاح
املستكرب. من أكثر له نارص ال ومن الضعيف يحب امللك أن ينىس وال العدالة، ترصيف يف
يتعلق ما وكذلك امللك، أمالك تكون أن يحتمل التي باألرايض يختص فيما أما
بحق يعترب الذي القانون ذلك ختم قد امللك فإن برعايتها، املكلفني املوظفني بمالحظة
ألقي الذي القانون «راِع التالية: بالكلمات Magna Carta للفقراء الحقوق إعالن دستور

عاتقك.» عىل
القائمة الفساد صورة أو البالط؟ أمام «إبور» ذكره الذي األمثل امللك رؤية هي هل
االضطهاد عىل دل الذي املؤثر املنظر ذلك رؤية أو التعس»؟ «الرجل صورها التي
أخريًا أحاطت التي هي العوامل هذه أي الفصيح»؟ «الفالح قصة لنا وكشفته الرسمي
وقايضالقضاة الوزراء رئيس تنصيب إن حتى االجتماعية العدالة من بجو امللكي العرش
يلقي امللك جعل — األخري) اللقب بذلك أيًضا يلقب كان األعظم الوزير (ألن — الدولة يف
يف موظف أكرب إىل األعىل البالد رئيس من رسمي ترصيح بمثابة ليكون عرش خطاب

االجتماعية؟! العدالة عليها تقوم التي األساسية املبادئ نه يضمِّ التنفيذية الهيئة
العدالة بروح املفعمة الرسمية الوثيقة تلك بأن القول نستطيع بالطبع اآلن إننا
طالعناها التي االجتماعية املرصية املقاالت لتلك املبارشة النتيجة هي كانت االجتماعية
التي الرعاية نفس إن إذ االستنتاج؛ ذلك صحة عىل األدلة بعض وتوجد تقدم، فيما
يوجد القلب، العنيف أو املستكرب عىل الضعيف بتفضيله التعليمات هذه يف امللك أظهرها
االتفاق تمام يتفق الوزير تنصيب خطاب فإن عام وجه وعىل «إبور». تحذيرات يف مثلها

االجتماعية. املرصية املقاالت تلك تعاليم مع
هو ذلك مقاله يف املذكورة االجتماعية امللك سياسة من املقصود أكان وسواء
ا جدٍّ الظاهر من إنه إذ شأن؛ ذات أهمية لذلك فليس ال، أم املقاالت لتلك ظاهرة استجابة
مجرد كونه من أكثر شيئًا يعد صار قد اإلقطاعي العرص ذلك يف «الضمري» موضوع أن
عظيم تأثري ذات اجتماعية قوة الواقع يف «الضمري» صار فقد الفرد، بسلوك خاص تأثري

البرشي. التاريخ يف مرة ألول االجتماعية الحياة يف
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وأن العرص، ذلك يف األخالقيني املفكرين لنفوذ منقاًدا صار قد امللك أن الواضح ومن
انتهى وقد الحكومي. النظام هيكل من جزءًا تكون صارت االجتماعية العدالة سياسة
ريض إذا مرضيًا الخلقي اإلنسان سلوك فيها يُعترب كان التي الخالية األيام تلك عهد
«الضمري» عرص نسميه أن يصح الذي العهد وجاء واألخوات، واإلخوة واألم األب عنه

األخالق. عرص بزغ بحلوله الذي وهو االجتماعي،
يختص فيما تحقق قد ذلك حلمهم أن االجتماعي املخلِّص ظهور أنصار رأى وقد
من كان فماذا امللك. عرش األول»2 «أمنمحات اعتىل عندما وذلك العادل؛ امللك بظهور
آمالهم أساس كان الذين بهم وأعني مطامحهم يف خياًال أقل كانوا الذين املصلحني أمر
املنهجني أحد فصل يمكن ال أنه الواقعة الحقيقة العدول؟ املوظفني من جديد جيل إنشاء
طائفة عىل يعتمد لم إذا يذكر تأثري بمفرده له يكون ال العادل امللك حكم ألن اآلخر؛ عن
«أمنمحات امللك كان وقد العادلة. امللكية السياسة بتنفيذ ليقوموا العدول املوظفني من
أن يف األمل ضعيف كان بالناس ثقته ولعدم راسًخا، إيمانًا الحقيقة بتلك يؤمن األول»
الفصيح» «الفالح قصة مؤلف مثل مفكًرا أن عىل املأمول. بالنفع بمفرده استقامته تأتي
التي األدلة بعض ولدينا كتبه، ما نتائج ظهور إىل يتطلع كان اآلن) اسمه نجهل (الذي

ظنه. يَِخب لم أنه تثبت
نظام سري كيفية عن تكشف التي الوثائق من يذكر يشء إلينا يصل لم أنه ومع
التي الجنازية النقوش أن أخرى جهة من نجد فإننا العهد، ذلك يف املرصية الحكومة
لنا كشفت قد اإلقطاعي العهد ذلك يف واملوظفني املقاطعات حكام مقابر عىل دوِّنت
ليذكرون هذا وقتنا يف النيل يف صعدوا الذين السائحني وإن االجتماعية. عقائدهم من
الجائز ومن حسن»، «بني ملقابر النيلية البواخر تحملهم كانت إذ املقابر؛ لتلك زيارتهم
لم الجهة، تلك يف اإلقطاعية الحكومة ورئيس اإلقطاعي األمري ذلك «أميني»، قرب أن
يعد القرب ذلك أن الواقع ولكن السائحني. أولئك أمثال أذهان يف بسيًطا أثًرا إال يرتك
أن يثبت مثًال األقل عىل فيه نجد إذ العهد؛ لذلك االجتماعي التاريخ يف القدر جليل أثًرا
جيل عىل التأثري بعض لحملتهم كان قد املقدسة االجتماعية بالحملة قاموا الذين الرجال

(٢٠٠٠–١٩٧٠ق.م). عرشة الثانية األرسة ملوك أول 2
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يأتي: ما قربه مزار باب عىل ُكتَب نقش يف هذا «أميني» علينا يقص إذ الجدد؛ املوظفني

راٍع وال طردته، فالح وال عذبتها، أرملة وال بها، عبثت قد مواطن بنت توجد ال
وال تسدد)، لم (يعني رضائب مقابل رجاله سلبته خمسة رئيس وال أقصيته،
سنون بالبالد تحل كانت وعندما زمني. يف جائع وال عشريتي، بني بائس يوجد
حدودها إىل مقاطعته) (يعني «الغزال» مقاطعة حقول كل أحرث كنت مجدبة
لهم ومقدًما أهلها حياة عىل بذلك محافًظا الشمالية، حدودها وإىل الجنوبية
البعل، ذات مثل األرملة أعطيت وقد قط. جائع بها يوجد لم إنه حتى الطعام،
أقبل ثم أعطيته. يشء أي يف الحقري الرجل فوق العظيم الرجل أرفع لم وإني
ذلك مع ولكني الكثرية، والخريات الغنية بالغالل العظيم الفيضان ذلك بعد

الرضائب). من (يعني الحقول عىل املتأخر أجمع لم

األعظم الوزير إىل صدرت التي األوامر صدى السجل ذلك يف نسمع أننا إلينا ويخيل
العظيم الرجل أرفع لم «إني «أميني»:3 فيها يقول التي العبارة يف وبخاصة تنصيبه، عند

أعطيته.» يشء أي يف الحقري الرجل فوق
امللكي بالبالط حاًرضا كان األمري كذلك أمريًا أن نعتقد أن علينا السهل ملن وإنه
إدارة كانت وإذا تنصيبه. عند وزرائه رئيس عىل األوامر تلك يلقي وهو الفرعون وسمع
أن علينا يجب فإنه كتبه فيما يدعيه مما حد أي إىل وصلت قد ملقاطعته «أميني»
امللكي البالط أمام الحكماء بها فاه التي االجتماعية التعاليم تلك أن ذلك من نستخلص
ما أن إىل االستنتاج بنا وصل وإذا وعرضها، البالد طول يف العظماء لدى معروفة كانت
يزال ال فإنه املثالية، من عظيمة درجة يبلغ حكمه جعل حتى فيه مغاىل «أميني» كتبه
ترجمة يف نقرؤه مما التأثري ذلك مثل إحداث يف رغبته من نستخلصه الذي املغزى أمامنا

حياته.
ذلك نفس يف األخرى املقاطعات حكام بعض سجالت عىل تنطبق الحالة وهذه
عدة عىل تحتوي وهي «َحتنوب»، يف املرمر محاجر فوق منقوشة نجدها كالتي العرص،
املتألم، وواىس األرملة «أنقذ رجًال كان الرشيف أن علينا تقص الصنف، ذلك من تأكيدات

«أمنمحات». اسم مخترص «أميني» 3
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وقت يف أطعمها الذي وهو الجدب، زمن يف مدينته كل وعاَل الطفل، وأطعم املسن، ودفن
أصاغرها.» مثل ذلك يف عظماؤها فكان تمييز، بال بسخاء زوَّدها الذي وهو القحط،

قد األول» «أمنمحات بن األول» «سنورست4 عهد يف أنه تقدم فيما ذكرنا كذلك
وظيفتهما بتأدية يقومان قاضيني كانا بأنهما الجنازية حياتهما ترجمة يف رشيفان افتخر
علينا قصا وقد يأخذانها، رشوة) (يعني مكافأة أية يف تفكري أو محاباة وبدون بالعدالة
املثل أن عىل بذلك فدالَّ «مريكارع»، إىل املوجهة النصائح لغة بنفس ذاك افتخارهما
ذات تزال ال كانت القديم األهنايس امللكي الحكيم ذلك بها فاه التي االجتماعية العليا
أن إذن البديهي فمن اإلقطاعي. العرص ذلك يف بها، التفوه عىل مضت قرون بعد نفوذ،
يقترص لم العرص ذلك أدب يف ا جدٍّ بارًزا مكانًا تشغل التي االجتماعية للعدالة العليا املثل
مكان. كل يف الحكام طبقة بني عميًقا تأثريًا كذلك أحدثت بل فحسب، امللك عىل تأثريها
العرص رجال به ينظر كان الذي فالتشاؤم عظيًما؛ انقالبًا ذلك يف نجد أننا شك وال
يرجع التي املخربة الجبانات مصري به يتأملون أو اآلخرة، الحياة إىل األول اإلقطاعي
الدنيوية، الحياة إىل بعضهم به ينظر كان الذي اليأس أو األهرام، عرص إىل تاريخها
يف للناس أخرج االجتماعية والعدالة الحق من إنجيل يف مضاد بتيار قوبل قد ذلك كل
رأوا رجال وهم تفاؤًال، األكثر االجتماعيني املفكرين أولئك لسان عىل األمل ملؤها نصائح

املرضية. األحوال إىل توصل إيجابية بجهود القيام يف األمل
الفصيح» «الفالح وقصة «نفرروهو» وتنبؤات «إبور» تحذيرات نعترب أن علينا ويجب
أقدم استعملتها التي األسلحة هي كتاباتهم وأن الجهود، تلك بمثل للقيام رائعة أمثلة

واالجتماعي. الخلقي اإلصالح سبيل يف بالجهاد قامت طائفة
خطاب يف يتمثل «إبور» مثل رجل إليه الوصول يف يرغب كان ما منتهى أن والواقع
يلقي أن قدرته يف الذي امللك فإن وزرائه، رئيس تنصيب عند امللك ألقاه الذي العرش
ومن «إبور»، بظهوره يحلم كان الذي األمثل امللك ذلك من سموه يف يقرب كهذا خطابًا
عىل أخرى جهة من يحملنا ما ولدينا عليه، عثر قد أنه «نفرروهو» اعتقد الذي امللك
جيل صادًقا تمثيًال يمثل حسن» «بني ملقاطعة أمريًا كان الذي «أميني» أن االعتقاد
قائمني يراهم أن الفصيح» «الفالح قصة مؤلف يأمل كان الذين العدول الجدد املوظفني

مرص. يف الحكومة بأعباء

(١٩٨٠–١٩٣٥ق.م). «سوزسرتيس» األول سنورست 4
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يف كافيًا بعُد يعد لم الفرد لسلوك األرسة استحسان مجرد أن سبق فيما الحظنا وقد
بأرسها بطبقات أمرها يرتبط الشخيص للسلوك عليا بمثل التفكري عرص أتى فقد ذاته؛
وضع قد االجتماعي الحكم وهذا عليه، املجتمع لحكم عرضة السلوك فصار املجتمع، من
لرب العدل «أقم العظيم: البيت ملدير الفصيح الفالح قال فقد الشمس، إله فم يف اآلن
نفسه «رع» فم من خرجت التي الطيبة الكلمة «هذه إىل كالمه يف أشار وكذلك العدل.»
كذلك معناه «الصدق» أن — نذكر كما — وفيها الصدق.» وافعل الصدق تكلم وهي

«ماعت». والعدالة الحق
االجتماعية بالشفقة الخاص املنهاج ذلك أن األعظم للوزير امللك أوامر يف رأينا كذلك
عىل له نارص ال ومن الضعيف الرجل امللك فيه يفضل الذي وهو االجتماعية، والعدالة
امللك فيقول اإلله، إىل ينسب ديني غرض إىل بوضوح يرمي كان املستكرب، القوي الرجل
العدالة آراء أن ذلك من فنرى تحيًزا.» اإلنسان يُظهر أن اإلله من لعنة «إنها ذلك: يف
أخالق يف ذلك بعد ثم املثىل، امللكية يف أوًال لظهورها عمليٍّا منفذًا وجدت عندما االجتماعية
امللك وهو ونشاطه، الشمس إله أخالق عىل صورتها انعكست بإقامتها، املكلف الفرد
يف به يشعرون الناس أخذ التي االجتماعية العدالة عىل املحافظة وجوب إن أي األمثل؛
نفس هو للظلم أنفسهم مقت أن الحال يف واعتقدوا إلهيٍّا، أمًرا صار قد أنفسهم قرارة
فاكتسبت اإلله، مثل كذلك هي األخالق يف العليا مثلهم صارت وبذلك للظلم، اإلله مقت

جديدة. مسيطرة قوة الجديد املظهر بهذا
القانون هي العدالة بأن — ذُكر ما عىل زيادة — االعتقاد السهل من كان وبذلك
حكم وكذلك مرص، الشمس إله فيه يحكم كان الذي الزمن منذ الوزير لوظيفة التقليدي
املفروض وكان األول، االتحاد تأسيس منذ سنة ألفي مدة وراثيٍّا جرى الذي الفرعون
العدل نظام إلقامة استمراًرا كذلك كان وساللته، «رع» دم لرسيان استمراًرا كان أنه فيه
الوزير، عىل وضوح بكل أمره امللك ألقى وقد األرض. عىل الشمس إله أقامه الذي القديم
يقيم أن الوزير عىل فكان العليا، املحكمة إىل االلتجاء يف نفسه الوقت يف يرتدد لم أنه غري
امللك ألمر اتباًعا ذلك وليس الظلم، يمقت الدولة عىل يرشف الذي األعظم اإلله ألن العدل؛

فقط.
العرص ذلك عىل الزمان من قرنًا عرش ثالثة أو عرش اثني حوايل انقضاء بعد إنه ثم
عندهم. امللك سيادة عىل الخلقية «يهوه» سيادة بقوة يعلنون إرسائيل بني أنبياء أن نجد
ظاهرة فائدة بغري الدين خدمة يف سلخوها أنهم بد ال التي األجيال عدد كان كم ولكن
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العربانية، الحكومة روح عن عربَّ حتى النرص ويحرز هذا األنبياء رصاع يتغلب أن قبل
قدماء عند اإلقطاعي العرص يف امللوك به عرب عما بكثري أقل فيها التعبري ذلك كان وإن
بالرشق وال بل القديم، بالرشق الحكومية املبادئ تلك مثل ربط نعتَْد لم أننا مع املرصيني،

الحديث.
الحكومة إىل سبيلها وجدت التي االجتماعية للعدالة العالية املثل تلك تأثري ويرجع
العقائد تلك مثل فإن الشعب؛ طبقات كل بني به انترشت الذي الشكل إىل عظيمة، بدرجة
إال أحدثت وملا األفكار إليها لفتت ملا مجردة مبادئ شكل يف القوم بني أعلنت كانت لو
األشياء يف دائًما يفكر كان املرصي فإن مطلًقا، تأثري أي تُحدث لم ربما بل قليًال، تأثريًا
وال نفسه، السارق يف يفكر بل الرسقة يف يفكر ال مثًال فهو املجسمة؛ والصور املعينة
لم ولذلك جرٍّا؛ وهلم الفقري الرجل يف بل الفقر يف يفكر وال املحب، يف بل الحب يف يفكر
وهو حتب»، «بتاح الوزير كان ولهذا الفاسد. املجتمع شاهد بل االجتماعي الفساد يَر
ليخلق الحقة واإلدارة الحق السلوك قيمة يف سليم بإيمان الوظيفة بأعباء يقوم رجل
حلَّ رجًال كان التعس» «الرجل وكذلك ابنه، إىل التجربة تلك إرث وسلم السعادة، بذلك
أيًضا وكذلك وأسبابه، يأسه عن تعرب يائسة روح صورة يف عنه فعربَّ االجتماعي الظلم به
باملجتمع الفتاك الفساد من كالٍّ أدركت التي الرؤية نفسه يف تسكن رجًال «إبور» كان
«الفالح كان أيًضا وكذلك يشء، كل يصلح الذي األمثل امللك بظهور الذهبي والحلم
ذلك، من مستغيثًا صوته بأعىل ويرصخ له املوظفني اضطهاد من يتألم رجًال الفصيح»
التي املخزية الخيانة من يتألم ملك قالب يف صيغت «أمنمحات» أوامر كانت أيًضا وكذلك

ابنه. إىل تلك تجاريبه فألقى بالناس؛ ثقٍة كل يفقد وجعلته له حدثت
املفكرين أولئك إىل تعزى التي العقائد تلك أن لذلك الالزمة النتيجة فكانت
هيئة يف عنها ُعربِّ قد نفسها العقائد وأن تمثييل، شكل يف ُوضعت قد االجتماعيني

واقعية. حقائق كأنها ُمثِّلت وحوادث تجارب عن نشأت محاورات
زالت ما بل الرشق، يف تالقي شك بال كانت التعاليم تلك مثل أن هنا نكرر وإننا
الصور وهي الصور، تلك يف بوضعها واالنتشار اإلقبال أعظم العالم، بقاع كل يف تالقي
قصة يف بارز بشكل لنا مثلت التي اإلنساني األلم مشكلة بساطة بكل بها صورت التي
اآلرامي أصلها عن حديثًا ُكشف التي «إحقار» قصة أن كما السالم؛ عليه — «أيوب»
نفس يف صيغت وقد ونكرانه، الجميل جحود غباوة عن معربًا مقاًال شك بال تعد القديم
القصص تلك أجمل وهي — السالم عليه — «عيىس» أمثال أن حني يف الطراز، ذلك
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الرشق يف شائعتني كانتا اللتني والصورة الطريقة نفس تصويرها يف تتبع جميًعا،
موت من اتخذ الروح خلود عن يتحدث أن أراد عندما و«أفالطون» مضت. أزمان مدة
يف الناس أمام يضعها أن أراد التي العقائد عن فيه عرب مرسحيٍّا موضوًعا «سقراط»

وصحبه.5 «سقراط» بني جرت محادثة تضاعيف
يف تُلقى التي والفلسفية، األخالقية األبحاث تلك أن هل بالنظر جدير هو ومما
لها كان قصة، هيئة يف كله املوضوع تجعل بمقدمة لها التمهيد بعد محاورات صورة
انتشاًرا «إحقار» قصة انتشار أن عىل وأوروبا؟ آسيا يف الحواري الشكل ظهور يف أثرها
األمور من يكون وقد األدبي، اإلنتاج ذلك مثل ل تنقُّ مدى عىل يدل العالم أنحاء يف ا عامٍّ

مرص. يف نبتت قد هذه «إحقار» لقصة صورة أقدم أن موضوعنا يف بالذكر الجديرة
قد اإلقطاعي العهد يف نبتت التي االجتماعية العليا املثل أن قبل من الحظنا وقد
عىل الدليل نفحص أن املهم ومن إلهي. أصل إىل وعزيت مقدسة سلطة إليها أضيفت
يلتجئ كان الذي املقصود اإلله ذلك شخصية قاطعة بصفة نثبت وأن الحقيقة، تلك قيام
أقدم هي التي — االجتماعية املثالية هذه إن االجتماع. يف العليا املثل رجاُل سلطانه إىل
الحظنا وقد األرض، عىل الشمس إله بحكم مرتبطة جدال بال كانت — نوعها من يشء
إلًها كان «أوزير» أن حني يف األحياء، عالم يف البرشية للشئون إلًها كان أنه تقدم فيما
حكمه فخامة تجدد كانت الذي الشمس إله «رع» هو األمثل امللك أن يف نزاع وال للموتى.

األرض. عىل له خليفة كان الذي الفرعون يف الخلقي
إله لحكم وفًقا أتت بأنها الترصيح إىل وزرائه لرئيس أوامره يف امللك التجأ ولقد
أفكار عىل السيادة صاحب كان الذي هو «رع» فاإلله املتبعة؛ تقاليده عىل وجريًا الشمس
العود» عىل الضارب «أغنية يف نجد ألننا اإلقطاعي؛ العهد يف االجتماعيني الفالسفة أولئك
ليربئه التعس» «الرجل يتطلع كان وإليه الشمس، إله أمام ُوضعت قد املتوىف مومية حتى
«هليوبوليس»، بمدينة الشمس إلله كاهنًا سنب» رع خربو «خع كان وقد اآلخرة. يف
ذكريات من إليه برزت قد املستقبل يف سيأتي الذي األمثل للملك «إبور» رؤية أن كما
«الفالح شكاوى كل ملخص أن حني يف الناس، بني األرض عىل «رع» لحكم املقيم النعيم
تكلم نفسه: «رع» فم من خرجت التي الطيبة الكلمة «تلك يف تنحرص كانت الفصيح»

دائم.» وأنه قوي وأنه عظيم ألنه الحق)؛ (أو الصدق وافعل الصدق

كتابه. يف «جاردنر» األستاذ الحظه قد «أفالطون» بمحاورات الشبه وجه إن 5
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بعث ألقدم صورة إال إذن ليست الشميس الالهوت يف تظهر التي الخلقية فالواجبات
املثىل امللكية نتائج أهم من كان وقد العالم. تاريخ يف له نظريًا نعرف لم جديد اجتماعي
هو األمل ذلك وكان بالخري، الطافح الحكم ذلك مثل تكرار يف األمل الشمس إله لحكم

بعد. فيما يأتي مخلِّص َملك انتظار فكرة معه جلب الذي
للحق العليا باملثل «أوزير» عالقة أن — األهرام متون يف كما — هنا الواضح ومن
براءته اتضحت ثم حوكم قد كان «أوزير» ألن ثانويٍّا؛ أمًرا كانت الوقت ذلك يف والعدالة
بها معرتًفا كان التي الشمس محكمة أمام حوكم إنه أي العظمى؛ «هليوبوليس» قاعة يف
الذي الوقت يف ذلك حدث وقد أمامها، برباءته اإلنسان يفوز أن بد ال التي املحكمة أنها

والتأليف. التكوين دور يف تزال ال «أوزير» أسطورة فيه كانت
بالصبغة لوظائفه صبًغا إال فليس بعد، فيما قاٍض منصب إىل «أوزير» رفع أما
أن املتون تلك يف نجد إذ األهرام؛ متون يف السائد الشميس القضاء أساس عىل الشمسية
كريس عىل يستويل اآلن نراه ثم السماوي، «رع» عرش فوق بالفعل صعد قد «أوزير»
الذي العظيم الخلقي املترصف الشمس إله صار الكيفية وبتلك «برع»، الخاص القضاء
«أوزير» وال حتى أحًدا بينهم من يستثِن ولم العدالة، بمقتىض الجميع أمامه يحاكم
املبكرة، األوزيرية العقيدة يف الخلقية املبادئ بعض وجود هنا ننكر ألن داعي وال هذا.
مرصية آلهة لعدة املحلية املذاهب يف وجودها عىل الدالئل بعض نجد التي املبادئ وهي
حفظت قد األهرام متون أن ننىس أال املناسبة لهذه علينا يجب ولكن األهرام، عرص من
وصديًقا أمثل ملًكا يكون أن عن ا جدٍّ بعيًدا «أوزير» فيها اعتُرب التي املتون بعض لنا
يظهر ولم الناس. لجميع وخصومته للموتى عداوته عن اللثام تميط ألنها لإلنسان؛
أن اآلن وسنرى اإلقطاعي، العهد يف إال رصيح بشكل للعدالة الحامي بمظهر «أوزير»

العرص. ذلك يف الخلقي التفكري يف جنب إىل جنبًا ُوضعا قد و«رع» «أوزير»
محكمة أمام املحاكمة ينتظر أن قوي وكل عظيم لكل الوقت ذلك يف بد ال وكان
ويف املعاملة يف له نارص ال وَمن الفقري مع املساواة قدم عىل ذلك يكون أن عىل العدل،
ذكرت بل االجتماعية، واملبادئ الدينية االعتقادات يف فقط تذكر لم املعاملة وتلك األحكام،
العقائد تلك مثل أن يف شك أي هناك يكون يكاد وال امللكية. السياسة يف رسميٍّا كذلك
عظيمة مساعدة ساعدت قد العرص ذلك يف وجدناها كما االجتماعية بالعدالة الخاصة
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ليس العظيم اإلله عدالة محكمة أمام مقبوًال يصري الذي اإلنسان بأن االقتناع نمو عىل
والعدالة.6 الحق رجل هو وإنما وثروة، سلطان صاحب يكون الذي الرجل هو

بذلك عظيًما تأثًرا العرص ذلك يف بالالهوت مشتغلني كانوا الذين الكهنة تأثر وقد
ذلك مبلغ عن لنا ويكشف الناس). بني املساواة تعميم (أي الديمقراطية نرش إىل امليل
يرجع التي الخشبية التوابيت متون يف عليه ُعثر الشمس إلله هام أسايس خطاٌب التأثري
بها ليتنفس األربعة الرياح خلقت «لقد يقول: إذ اإلقطاعي؛ العرص ذلك إىل تاريخها
مثل الفقري ليستعملها العظيمة املياه خلقت ولقد حياته، مدة اإلنسان أخيه مثل اإلنسان

السيد.
التي هي قلوبهم ولكن السوء، إتيان عليهم وحرمت أخيه، مثل رجل كل خلقت لقد

قلته. ما نكثت
لآللهة القرابني ليقرِّبوا والقرب) (املوت الغرب عن تغفل ال قلوبهم جعلت لقد

املحلية.»7
قوله: يف اإلنسان بني بني التامة املساواة املتن ذلك يف نجد أن ا جدٍّ هام ألمر وإنه

أخيه.» مثل إنسان كل خلقت «لقد
عليهم حرمت «ولقد قوله: يف الخلقية ناحيته من فوًرا البيان ذلك إىل نظر وقد
إىل — النظرة تلك مثل ظهور وإن قلته.» ما نكثت التي هي قلوبهم ولكن السوء إتيان
خلقه عند العظيم الخالق نظر يف االجتماعية الفوارق كل عىل قضت التي — اإلنسانية
ظهوره غرابته يف ويزيد غريبًا، أمًرا يعد الخلقية املسئولية أمام سواسية وجعلهم للناس
وجه عىل معاًرصا كان نالحظ كما إنه أي سنة؛ بألفي — السالم عليه — عرصاملسيح قبل
واألحكام العقوبات كل «إن العظيم: قانونه يف سنَّ الذي «حمورابي»8 امللك لعهد التقريب

أَتَْقاُكْم﴾. ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم ﴿إِنَّ 6

طبعة يف وضعت التي وهي ،Cairo 28085 حزحتب» «ست بتابوت أوًال الفقرة تلك شاهدت لقد 7

استلفت ألنه De؛ Buck بك» «دي لألستاذ مدين وإني .B 3 C Bersheh 3 Cairo تحت الرشقي املعهد
واملتن برستول، متحف يف واآلخر القاهرة يف أحدهما يوجد إذ املتن؛ لذلك املماثلة املتون تلك إىل نظري
ترجمتي يف الثالثة كل استعملت وقد غريه، من أوىف صورة يعطينا B 6C املتن ولكن األصح، هو اآلخر

هذه.
لبالده. وضعه الذي الشهري القانون أعماله أهم ومن ١٩٠٠ق.م، عام حوايل حكم بابل، ملك هو 8
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االجتماعية.» املتخاصمني مكانة أو االجتماعية املذنبني مراكز حسب تدرج القضائية
املدنية أضافته ما أن نعترب أجله من الذي السبب الفور عىل لنا تفرس الحقيقة وهذه

العدم. حكم يف آسيا، غربي يف الخلقي إرثنا إىل البابلية
من ألنفسهم واألقوياء العظماء يدَّعيها كان التي الخاصة الحقوق أن نرى ثم ومن
عقيدة بدأت أيًضا هنا ومن وتزول، تختفي أخذت اآلخرة، عالم يف والسعادة اإلجالل
اآلخرة الحياة عالم أن بمعنى مجراها، تأخذ اآلخرة بنعيم التمتع يف البرش بني املساواة

السواء. عىل البرش لكل ديمقراطيٍّا صار قد
التي االجتماعية بالعدالة الخاصة اآلراء تأثري إدراك نحاول أن علينا يجب واآلن
بمصري يتعلق فيما القديمة املرصية االعتقادات تطور إزاء اإلقطاعي العهد يف ظهرت

اآلخرة. الحياة عالم يف البرشية األرواح

214



عرش الثالث الفصل

اآلخرة مُثل اعتناق الشعبعىل عامة إقبال
السحر وانتشار امللكية

مجهز ضخم قرب بناء من فيه بما اآلخرة، للحياة االستعداد إزاء التشكك عقيدة إن
أمرهما يخرج لم للمتوىف، املادي العتاد فائدة بعدم التسليم ثم الوفري، الجنازي باألساس
مما بالرغم وذلك املرصية، الحياة محيط تيار وسط صغرية عكسية موجة كونه عن
كانت، االتجاهات تلك مثل أن والواقع اإلقطاعي. العرص يف شأنهما يف املبالغة من رأيناه
من أخرى جهة من كانت كما املطلَقنْي، واليأس التشاؤم عقيدة مستلزمات من جهة، من
ولم اآلخرة، للحياة الخلقية بالقيم التزود برضورة النمو) يف (اآلخذ االعتقاد مستلزمات
املرصي؛ الشعب من الغفري الجم تيارها يف تحمل لم ثورية كونها عن اآلراء تلك تخرج
التعلق إىل الشعب عامة سارع املتوفني لجميع مشاًعا ا حقٍّ اآلخرة سعادة صارت ملا ولذلك
كان الذي الفخم السماوي املصري بذلك التمتع حق لهم يجعل الذي الجديد االمتياز بهذا
وواصلوا الجنازية الشعائر تلك عىل فأقبلوا فقط، الفرعون عىل موقوًفا بعيد زمن من

طقوسها. عىل باملحافظة القيام
ذلك إىل التفات أي دون وتنترش تزداد الشعائر تلك بإقامة العناية استمرت وقد
جبانات وفوق األهرام هضبة فوق يخيمان كانا اللذين البادي والخراب البليغ الصمت
يشعر كان أنه من بالرغم «مريكارع»، والد أن نجد املايض وباستعراض األجداد. أولئك
عن االستغناء البنه يزين أن يَر لم الفاضلة، للحياة الخطرية األهمية بتلك قويٍّا شعوًرا
الجبانة.» يف مقعدك ل وجمِّ الغرب، يف الذي قربك) (يعني مثواك «زيِّن له: يقول إذ القرب؛
العدالة؛ أقام مستقيم «كإنسان قوله: ذلك إىل يضيف أن نفسه الوقت يف يُفتْه لم ولكنه

القلب.» عليه يعتمد ما هو ذلك ألن
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لضمان كافيًا وحده املتني القرب يعترب يكن لم املسن امللك هذا أن ذلك من ويتضح
للملك: قال قد «إبور» أن نرى أخرى جهة ومن جهة، من هذا اآلخرة، الحياة يف السعادة
وتغرس البحريات وتحفر األهرام الناس أيدي تقيم أن الخري من فإنه ذلك عن «وفضًال

اآللهة.» جميز خمائل
لعدم ممكنة عاقبة أرهب األثرياء املوظفني طائفة نظر يف القرب فقدان يعد كان وقد
امللك، جاللة عىل خارج إلنسان قرب «ال ألوالده: الحكماء أحد قال ولذلك للملك؛ املتوىف والء

املاء.»1 يف بها سيُلقى جثته إن بل
طبًقا معداتها وتجهيز املقابر بناء إىل العرص ذلك يف األرشاف اتجه ذلك أجل ومن
السلطان ذلك امللوك يد قبضة يف بعد يعد لم أنه والواقع قديًما. الحال عليه كانت ملا
املقربة إلقامة منظمة هيئة مجرد منها يتخذوا أن يمكنهم حتى الحكومة عىل املطلق
يرتددوا لم املباني تلك مثل بإقامة املكلفني املوظفني طبقة فإن ذلك ومع الهائلة، امللكية
«سنورست امللك مهنديس أحد «مرا» أظهر فقد الجيزة)، (جبانة بالجيزة موازنتها يف
تفوق أبدي مثوى ببناء له «ليقوم امللك ِقبل من ُكلِّف عندما عظيًما ارتياًحا األول»
املنطقة ويف آخر، مكان أي أثاث من أحسن أثاثه ويكون الجيزة) (يعني «ُرستا» شهرته
حفرت التي والبحرية السماء، تخرتق املثوى ذلك عمد فكانت باآللهة، الخاصة املمتازة
طرة أحجار من أقيمت قد السماء تناطح التي العظيمة وأبوابه النهر، إىل وصلت قد فيه
أنا رسرت كما (امللك)، سيدي آثار بكل الغرب، أهل أول «أوزير»، فرح وقد البيضاء،
امللك، قرب هو هنا املذكور األبدي» و«املثوى بإنجازه.»2 قمت قد بما قلبي وابتهج نفيس
الوصف ذلك عىل يدل كما قبالته، يكون الذي الجنازي املعبد أو املزار كذلك يشمل وهو

املذكور.
يفعل كان كما امللك هرم حول بعُد تُبنى تعد لم اإلقطاعات أرشاف مقابر أن ومع
طول يف إقطاعاتهم يف منبثة اآلن وصارت األهرام، عرص زمن يف اإلدارة ورجال األرشاف
تُرصف كانت التي الجنازية بالهبات ما حدٍّ إىل يتمتعون استمروا فإنهم وعرضها، البالد
وهي امللك.» يهديه قربان «هي املألوفة: الدينية الصيغة بذلك تشهد امللكية، الخزانة من

املنبوذة. بالجثة لذلك املشابه املصري إىل يشري التعس» «الرجل إن 1
املنطقة تلك عليه ما كشفت قد نيويورك بمدينة املرتوبوليتان متحف بها قام التي الحفائر أن والواقع 2

املألوفة. العادة حد تفوق التي الفخامة من باللشت األول» «سنورست أقامه الذي الهرم ذلك ضمت التي
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بمقابر بكثرة تنقش اآلن فصارت األهرام، حول التي املقابر يف شائعة كانت التي الصيغة
األرشاف.

يف األخري التطور بعد إنه إذ األرشاف؛ مقابر عىل مقصورة تعد لم الحال هذه أن عىل
املعروفة العادات من صار الشعب، بني وانتشارها اآلخرة عن الراقية الطبقات معتقدات
الجنازية الهبات تلك من نصيبًا يعطيه حتى امللك إىل إنسان كل يترضع أن املرعية
العرابة يف املدفونني — العمال أحقر حتى — املجتمع طبقات كل نجد ولذلك امللكية؛
املستحيل من كان أنه من بالرغم امللك» إليهم يهبه «قربان لنيل يترضعون كانوا املدفونة

كهذا. بامتياز الشعب غمارة تتمتع أن طبًعا
املتوىف بتموين الخاصة الطلية العادات تلك عن وافية فكرة عىل نحصل ال أننا عىل
اآلن العادات تلك صارت فقد غرو، وال اإلقطاعي، العهد ذلك يف إال اآلخرة الحياة يف
مقاطعات يف اآلن إىل باقية تزال ال التي املقابر لنا حفظت وقد الشعب، حياة يف متأصلة
منها ا خاصٍّ كان ما وكذلك والعادية، اليومية الشعائر تلك بقايا بعض القبيل الوجه
قد الذين عىل الرسور يدخل بوساطتها أنه يظن الشعب كان مما واألعياد، باالحتفاالت
يف الحظناه الذي النمط عىل وذلك مرًحا، أكثر حياتهم تصري حتى اآلخرة الدار إىل رحلوا

األهرام. عرص يف األرشاف يتخذها كان التي االحتياطات
يعيش كان الذي أسيوط) مقاطعة (حاكم األسيوطي «ِحبزايف» الثري الرشيف فإن
الرئيسيني: املدينة معبَدي من كلٍّ يف تمثاًال وفاته قبل لنفسه أقام ق.م، العرشين القرن يف
ومن ذئب، صورة يف املكان لذلك قديم محيل إله وهو «وبوات»، اإلله معبد يف أحدهما
وأما اليونان. يد عىل الذئب) بلدة (يعني «ليكوبوليس» اسمها املدينة اشتقت االسم ذلك
صورة أو الكلب صورة يف معروف إله وهو «أنوبيس»، معبد يف أقامه فقد اآلخر التمثال
اإلله معبد وكان «ألوزير». املناهضني اآللهة أحد ما يوًما اإلله ذلك كان وقد آوى، ابن
عىل عنه بعيًدا يقع كان «أنوبيس» اإلله معبد أن حني يف املدينة، وسط يف يقع «وبوات»
قرب ارتفاعه، من مسافة عىل واجهته يف نحت الذي الجبل سفح يف الجبانة حدود ظاهر
كاهنه برعايته يقوم أيًضا لنفسه ثالثًا تمثاًال القرب ذلك يف نَصب وقد الفخم. «حبزايف»
يرغب كان التي باالحتفاالت ويقوم بقربه، يُعنى واحد كاهن إال له يكن ولم الجنازي،
بهذه عهد بأن االقتضاء، عند املساعدة من للكاهن يلزم ما دبَّر «حبزايف» ولكن فيها،
كل مع ذلك عىل تعاقد وقد الجبانة، تلك موظفي وبعض املعبدين كهنة إىل املساعدة
أن يجب وما عمله عليهم يجب ما بالضبط معيِّنًا الجنازي، الكاهن مع تعاقد كما أولئك
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الذي القربان مقابل أو الخدمات، بتلك قيامهم مقابل يف الرشيف ذلك غالت من يتسلموه
الرشيف. هذا موت بعد فيما الخاصة املواسم ويف يوم كل بانتظام يقدَّم كان

اآلن إىل ظاهرة نقوش يف الرشيف ذلك دوَّنها قد عرشة عددها البالغ العقود وتلك
التي األعياد تقويم من ا جدٍّ قريبة صورة لنا تقدم وهي قربه، ملزار الداخيل الجدار فوق
كان أعياد وهي «حبزايف»، يحكمها كان التي اإلقليمية املدينة تلك يف بها يُحتفل كان

السواء. عىل واألموات األحياء يعم بها االحتفال
التي التالية الخيالية الصورة فإن أساًسا العقود تلك محتويات اتخذنا فإذا
تلك بها توحي التي الحياة عن بالتعبري — نأمل ما عىل — كفيلة ذلك من نستنبطها

العقود.
فكانت الجديدة، السنة مقدم بمناسبة تقام كانت التي تلك االحتفاالت تلك أهم إن
القديمة السنة نهاية قبل االحتفاالت فتبدأ بدايتها؛ وبعد بدايتها وعند حلولها، قبل تقام
ذلك يف يُرى فكان السنة، بها تنتهي التي الخمسة النيسء أيام من يوم أول يف أيام بخمسة
وكانوا وأسواقها، أسيوط شوارع مخرتقني موكب، يف سائرين «وبوات» اإلله كهنة اليوم
الذي «أنوبيس» معبد إىل «وبوات» إلههم حاملني املدينة من يخرجون املطاف نهاية يف
«وبوات»)، لإلله (يعني الزائر لإلله ثور يُذبح وهنالك الجبانة، جبل سفح يف يقع كان
دخولهم وعند الشكل، مخروطي أبيض كبريًا رغيًفا بيده يحمل ذاك إذ كاهن كل وكان

«حبزايف». تمثال قاعدة عند رغيفه منهم كلٌّ يضع هذا «أنوبيس» معبد ساحة
تسعة وبصحبته الجبانة مدير ينحدر كان التاريخ ذلك من أيام ُميضخمسة وبعد
التي املفتوحة، القبور بأبواب مارِّين املساء، حلول عند الجبال تلك فوق من موظفيه من
سفح يف التي املدينة ظالل يف يدخلون ثم املوظفني، هؤالء إىل موكلة حراستها كانت
تلك ظالل يف تقع كانت إذ الظالم؛ عليها يخيم اآلونة تلك يف املدينة وكانت الجبال. تلك
التي املبعثرة األنوار وكانت الجديدة، السنة رأس ليلة يف هذا وكان عليها، املرشفة الجبال

الرشفات. ومن البيوت داخل من الشفق عند تنبعث بدأت قد بالعيد ابتهاًجا أُشعلت
أطراف يف الواقعة الضيقة بالشوارع سريها يف ماضية الفئة تلك تكون وحينما
بابه من يدخلون وعندما «أنوبيس»، اإلله ملعبد العالية األسوار فجأة تعرتضهم املدينة
من حزمة الفور عىل هذا لهم فيقدم العظيم»، «الكاهن عن يسألون العظيم العايل
املدينة عىل ومرشفني بتؤدة الجبل يف مصعدين أدراجهم ويعودون فيأخذونها املشاعل،
امللتفة املدينة أسقف عىل الجبل فوق من يرشفون وحينما عودتهم. يف الجبل تسلقوا كلما
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إحداهما األنوار، من منعزلتني مجموعتني وسطها يف يكشفون كانوا الدامس الظالم يف
قلب يف بعيدة مسافة عىل تقع واألخرى الجبل، حضيض يف أقدامهم تحت بالضبط تقع
مسافة إىل يمتد الظلمة من بحر يف بالنور متأللئتني جزيرتني تشبهان فكانتا املدينة،
األنوار كانت اللذين املعبدين ساحتا هما النور من املجموعتان وهاتان أرجلهم. تحت من

أرجائهما. يف تسطع
فإنه النائية النوبة بالد يف مدفونًا كان «حبزايف» القديم3 سيدهم أن من وبالرغم
ساحة بهما تعج كانت التي واألعياد األفراح تلك وسط يف املقام بتمثاله حاًرضا كان
بهما يرشف كان اللتني بعينيه ينعم املعبد يف املنصوب تمثاله كان فقد املعبدين، ذينك
الزاهية. أعمدتهما بجمال املختالتان الساحتان هاتان بهم تزخر كانت التي الجموع عىل
بروح — منه أسفل املوجودين — األحياء أصدقائه مثل يتمتع التمثال) (يعني وكان
عند موضوعة القربان رغفان يشاهد عندما أمامه مبسوًطا كان الذي العميم الفيض ذلك
(يعني أذناه وكانت هناك. تضعها كانت الكهنة أن مر فيما ذكرنا التي وهي قدميه،
جماهري من املنبعثة بالفرح تتعاىل كانت التي األصوات آالف بضجيج تُمآلن التمثال)
العام ويستقبلون الراحل العام ذلك انقضاء يرتقبون اإللهني بمعبَدي املجتمعني املدينة
األسقف فوق بعيد من ينبعث بأمواجه، يزخر بحر اصطفاق أصواتهم وكأن الجديد،
بني القائمة املرتفعة الجبانة حراس طائفة آذان إىل املتضائل جرسه يصل أن إىل املظلمة

رهيب. صمت يف املدينة عىل يرشفون وهم الجبال ظلمات
أعدت قد كانت التي املقربة تلك واجهة بالضبط رءوسهم فوق من تطل وكانت
أولئك بني من السن يف املتقدمون كان وقد «حبزايف»، الراحل سيدهم جثمان لتضم
منهم املحدثون وأما يديه. عىل القوه طاملا الذي الكرم ويذكرون جيًدا، يذكرونه الحراس
إال يجيبون ال فكانوا ما، معنى يحمل ال اسم مجرد «حبزايف» اسم نظرهم يف فكان
كان وحينما القرب، أنوار إضاءة عىل يحثونهم شيوخهم كان عندما ومتثاقلني متباطئني
إضاءة يف ذلك من أكثر تتأخروا «ال قائًال: الجبل أعىل من «حبزايف» كاهن صوت يتعجلهم
تضاء ومنها شعلة أول تضاء إثره وعىل الزناد، قدح من الرشر يخرج وعندئذ األنوار»،

«رزنر» كشف وقد بها، ودفن فمات عليها حاكًما النوبة بالد إىل بعد فيما أرسل قد «حبزايف» كان 3

تقام بقيت ذلك ومع بأسيوط، أعده الذي القرب قط يشغل لم إنه أي ١٩١٣؛ عام «قرمة» بجهة قربه
جثمانه. يضم القرب كان لو كما القرابني وتقدَّم الشعائر له
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من مرتفع حول يسري الحراس أولئك يشمل الذي املوكب وكان برسعة. األخرى املشاعل
انتظارهم يف يكون حيث العايل، القرب باب إىل ثانية املوكب يعود ثم األرجاء فسيح الجبل

العظيم. القرب مزار إىل تواٍن غري من فيدخلون «حبزايف» كاهن
املزار، ذلك جدار فوق نظام غري يف املتألقة املشاعل تلك أنوار انعكاس يشاهد وكان
الظلمة وسط رأسه تختفي حتى عالية ترتفع الراحل للسيد ضخمة صورة عليه فرتى
عىل تحثهم كأنها صورته عىل ويبدو املتضائلة. املشاعل تلك أنوار إليها تصل لم التي
فوق املنقوشة العرشة بالعقود ن مدوَّ هو بما عمًال والعناية بالدقة نحوه واجباتهم تأدية
رقة يف ومتوكئًا بهيًجا لباًسا مرتديًا الصورة يف يبدو «حبزايف» وكان نفسه. املزار جدار
الوضع هذا عىل قائًما يرونه الطائفة تلك من املسنُّون كان وطاملا بيده، التي عصاه عىل
داخل إىل املذنبون يساق كان حينما عليه تُعرض كانت التي القضايا يف يفصل وهو
وهو أخرى حالة يف يشاهد كان كما أو املتزلفني، ضباطه من صفني بني ديوانه باب
جديد. زراعة حقل بها يفتتح حتى الهامة الري ترع إحدى يف العمل تقدم سري يراقب
الدافع ذلك إىل يسوقهم املهيبة، تلك صورته أمام خضوًعا يسجدون الحراس هؤالء فكان
الحرف وأصحاب الكتَّاب أمامه يسجد كان كما اختيار، فيه لهم ليس الذي الطبيعي
الجميلة باأللوان لوِّنت وقد أمامه، التي الجدران تمأل صورهم نشاهد الذين والفالحون
تضمها كانت التي الرتفيه وأسباب الصناعات تمثل الصور وتلك الجدران، فوق البارزة
يرى مصغرة دنيا تؤلف وهي وقتذاك، «حبزايف» يملكها كان التي العظيمة الضياع تلك
بني ويروح يغدو يزال ال أنه قربه، مزار إىل يدخل عندما الراحل، الرشيف ذلك فيها
إليه يخيل كان فقد فيها، املرموق السيد هو كان التي ومرساتها الريف حياة مناظر
واألسواق، الزراعة حقول تشمل صارت حتى واتسعت رجعت قد مقربته جدران أن
عمر وقد الحفالت، وردهات الطيور، صيد ومستنقعات وأحواضها، السفن ومصانع
فيها. تدب الحياة كأن الواقع يف صارت حتى املناظر، بتلك الجدران والرسام النحات

القربان مائدة سطح تمأل التي القرابني حول املوقدة املشاعل توضع ذلك عند
كوة يف جالس «حبزايف» تمثال املائدة تلك وخلف املزار، يف الحجر من املصنوعة العظيمة
ملقني مهل، عىل الصغرية الحراس جماعة تنسحب ذلك وبعد الجدار، أصل يف منحوتة
يعتقدون وكانوا الخلفي، املزار جدار يف املقام الوهمي الباب عىل رسيعة نظرات عدة
ذلك خلف املسترت الظالم عالم تارًكا منه يربز أن شاء وقت أي يف يمكنه «حبزايف» أن
السنة رأس بعيد أصدقائه من األحياء مع ويحتفل األحياء، عالم إىل ليدخل الوهمي الباب

املذكور.
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يف األعياد أيام أعظم فيعد الجديدة، السنة من األول اليوم وهو التايل، اليوم وأما
أيًضا الضياع أهل يتوافد كما فرحني، الهدايا فيه يتبادلون القوم وكان السنوي، التقويم
فيها وجرت ملذاتها يف «حبزايف» ساللة انهمكت وقد ضيعتهم، سيد إىل الهدايا يحملون
تزال وال كانت التي وهي وحذر، بانتباه أُبرمت التي رشوطه ولكن شوطها، آخر إىل
كان الذي الوقت ويف إهماله. وعدم بأمره االهتمام له تضمن املدينة، سجالت يف مدونة
ذلك لبيت العظيم الباب عند مزدحمني يشاَهدون اإلقطاعية ومستأجرو الفالحون فيه
حراس كان الراحل، سيدهم يف مفكرين غري الحي، لسيدهم هداياهم حاملني الرشيف،
إحدى نحو سائرين أخرى مرة املدينة أطراف يجتازون رئيسهم بقيادة العرشة الجبانة
يعودوا أن يلبثون ال ثم منها، به يتزودوا أن حقهم من كان ما لتسلُّم الضيعة خزائن
مملوءة إناء و١١ األبيض الخبز من رغيًفا و٥٥ مستديرة فطرية ٥٥٠ حاملني أدراجهم
الزحام مرح وسط تمهل يف طريقهم مقتحمني جاءوا حيث من يرجعون ثم بالجعة،
وكل أيًضا، عظيًما زحاًما هناك فيجدون الجبل، سفح عند الجبانة مدخل يبلغوا حتى
«أسيوط» أهل من الطيبون كان إذ به؛ لوا ُحمِّ ما بمثل ل محمَّ املزدحمني أولئك من واحد
تلك وسط القائمة األفراح من عظيمة جلبة بني والرشاب، األطعمة من عطاياهم يحملون
ذلك مثل يشاهد كما الرشقية، الحياة تلك صور من لها عداد ال التي الخالبة املناظر
اإلسالمية)، األعياد (وباقي الفطر عيد أيام يف مرص يف اإلسالمية بالجبانات اليوم إىل
كانت التي العديدة املزارات أبواب إىل يحملون بما يدخلون حيث الجبل إىل ويقصدون
موتاهم تتمكن حتى خليتها، يف النحل أقراص عيون مثال عىل الجبل وجه يف منترشة

املرحة. األعياد تلك مشاطرتهم من
الجبانة حراس وكان األرواح»،4 كل «عيد من مثال أقدم يعد العيد ذلك أن والواقع
الجنازي كاهنه إىل الفور عىل فيسلمونها املؤن من معهم بما «حبزايف» قرب إىل يرسعون
الذين املرح الشعب أفراد جمهور بني النظام عىل يحافظوا حتى أدراجهم، يعودون ثم

مكان. كل من الجبل يتسلقون كانوا
وقدم، ساق عىل املسائية لالحتفاالت الالزمة املعدات قامت النهار جدة بليت وكلما
تعبهم كثرة مع الجبانة، حراس وكان ماتوا. الذين املرحومني وتمجيد األنوار إشعال من

مهيب احتفال يعقد وفيه نوفمرب، من الثاني اليوم يف يعقد مسيحي عيد هو األرواح» كل «عيد 4

املخلصني. األموات ألرواح هللا إىل ليترضعوا الرومانية الكاثوليكية بالكنيسة
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من الثانية للمرة ينحدرون املزدحمة، بالجبانة اليوم طوال الشاقة واجباتهم تأدية من
أبيهم بكرة عن املعبد كهنة جميع يكون حيث باملدينة «وبوات» اإلله معبد إىل الجبل فوق
املشاعل عرشة الجبانة حراس بتسليم رئيسهم األعظم» «الكاهن فيقوم انتظارهم، يف
ثم الكهنة، يحملها التي باملشاعل الحال يف تضاء فكانت «حبزايف»، مقربة إلنارة الالزمة
ساحة مجتاًزا مهل عىل فيسري مًعا، والكهنة الحراس من املؤلف املوكب ذلك بعد يتحرك
ذلك عىل ينص كما للمعبد، الشمايل الركن نحو سائًرا املقدس السور يخرتق ثم املعبد،
روًحا). (جعله «حبزايف» تفخيم5 يرتلون وهم الكهنة، مع «حبزايف» أبرمه الذي العقد لنا
سبق كالذي األبيض الخبز من الشكل مخروطي كبريًا رغيًفا معه يحمل كاهن كل وكان
وكان مضت، أيام خمسة منذ «أنوبيس» معبد يف «حبزايف» تمثال أمام مثله وضعوا أن
بواجباتهم القيام إىل ثانية يعودون املعبد من الشمايل الركن إىل يصلون عندما الكهنة
إىل رغفانهم يسلمون الحال بطبيعة وكانوا الشعب، بدهماء املزدحم املحراب وسط يف
يف الذي «حبزايف» بتمثال خاصة العقد كنص كانت الرغفان هذه ألن الجبانة؛ حراس

«قربه».
املدينة شوارع يخرتق فكان أشخاص عرشة من املؤلف الصغري الحراس موكب أما
ويف الشعب، زحام وسط عظيمة بمشقة طريقهم يقتحمون والحراس باألنوار، املتألقة
من غايتها بلغت قد األنوار تكون حيث «أنوبيس» ملعبد العظيم الباب يبلغون النهاية
املدينة خارج املوكب يظهر وحينما «حبزايف». تمثال ذلك يف ينىس وال والرواء، البهجة
يسريون الذين الناس دهماء بسبب بصعوبة طريقهم يشقون يزالون ال نراهم ثانية
وهناك هنا يتخللها عليهم ترشف التي املظلمة الجبل واجهة وكانت طريقهم، نفس يف
مشاعل من صادرة األنوار تلك وكانت الجبل، فوق مصعدة وئيدة تسري النور من معالم
تماثيل أمام بها األنوار تلك لوضع الجبانة إىل ووصلوا مبكرين صعدوا الذين املدينة أهل
الليلة يف فعلوا كما «حبزايف» مقربة إىل يصعدون فإنهم الحراس وأما وقبورهم. أمواتهم

رغم موتاهم، ألجل وغريه السنة رأس يوم عيد يف األحياء به يحتفل كان الذي االحتفال هذا طبيعة إن 5
اإلنسان جعل «إجراء يعني فهو فنيٍّا، اسمه عليه يدل كما كان أنه بد ال تفاصيله، يف واضح غري أنه
هذا كان ذلك وعىل التفخيم، هو املتوىف بها يتصف التي النعوت من أن سبق فيما رأينا وقد مفخًما»،
باحتفال (با) «روح» إىل يحول كان كما بالضبط وذلك مفخم»، «واحد إىل املتوىف لتحويل يقام االحتفال

«التفخيم». لعيد كثريًا مماثًال الواقع يف اعتباره ويمكن األحياء، يقيمه مشابه
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وهكذا ينتظرهم. الذي «حبزايف» لكاهن األبيض والخبز املشاعل ويسلمون املنرصمة،
السنة. رأس بأعياد االحتفال يف األحياء ورعاياه أوالده مع املتوىف الرشيف ذلك يشرتك

الوجه عىل املتوىف بها يتمتع كان التي الكربى األعياد من وغريها األعياد تلك وفوق
يف بها يُحتفل كان التي الصغرية املوسمية األعياد من عيد أي يف يُنَس لم فإنه املذكور،

بها». املحتفل «األيام من يوم أي يف أو الشهر منتصف ويف شهر كل أول
تخدمه الكهنة هيئة عن خارجة طائفة بأدائها يقوم فكان اليومية حاجاته وأما
الخدم أولئك كان الجبانة، من مقربة عىل كان املعبد ذلك وألن «أنوبيس»، بمعبد بالتناوب
مع الخبز من نصيبًا حاملني املعبد يف أعمالهم تأدية من الفراغ بعد يوم كل يذهبون
السلم فوق منصوبًا يكون (الذي «حبزايف» تمثال أمام ويضعونهما بالجعة مملوء إناء
«حبزايف» فيه يتسلم ال السنة أيام من واحد يوم يميض ال كان ذلك وعىل لقربه). السفيل
تمسك شدة عىل لتدل والعادات االعتقادات تلك مثل وإن والرشاب.6 الطعام من يلزمه ما
نظرهم يف هي التي اآلخرة، عالم يف بالحياة الخاصة املادية التقاليد بتلك املرصيني قدماء
األفكار من ظهر مما بالرغم املوت، بعد املتوىف جثمان بقاء الستمرار الوثيق الضمان
الحياة الستقبال استعداًدا الفاضلة باألخالق التحيل رضورة عىل جديًدا ضوءًا ألقت التي

املوت. بعد فيما اآلخرة
بالطبع كان األبد، إىل املادي العتاد ذلك بمثل املتوفني األرشاف إمداد بقاء أن عىل
«بني يف البأس ذوي اإلقطاعيني األمراء أحد حتب» «خنوم قال ولذلك املستحيل؛ من
شخص أي أو الجنازي بالكاهن يتعلق فيما «وأما الجنازية: بأوقافه يختص فيما حسن»
مرشًفا (يعني املكان» هذا يف بعده يستمر لن وابنه بعد يستمر لن فإنه بها يعبث آخر
العتاد تقديم دوام عدم من املذكور الرشيف خوف هذا من فيظهر مدفنه). حراسة عىل
القبيل. هذا من التي الوثائق ذكرها تردِّد كثرية، املخاوف هذه ومثل املوت، بعد له املادي
عن ذراريه انقطاع من مخاوفه يبدي كان ذاك «حبزايف» أن أيًضا شاهدنا قد وكذلك
الحديث العرص هذا أبناء فنحن بغريب، ذلك وليس اآلخرة. لحياته املادي العتاد تقديم

السنوية األعياد احتفاالت يف املتوىف مركز إىل التفاصيل ببعض نشري أن السابق البيان يف سعينا لقد 6
أما فيها، للخيال العنان أرخينا قد أننا املحتمل ومن حياتهم، يف يرعونه الناس كان الذي بشكلها
Development of Religion املؤلف كتاب يف حبزايف» وصية رشوط «يف فنجدها املجردة الحقائق
املؤلف كتاب يف مرتجمة نجدها نفسها والرشوط .& Thought in Ancient Egypt, P. 268 & 269

.Ancient Records, Vol. I, P. 258–271
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اآلخرة. الحياة إىل عنا رحلوا الذين أجدادنا من جدٍّ بقرب االهتمام نحو الرب يدفعنا يكاد ال
اليسري النزر إال يوجد ال بأمريكا) املتحدة الواليات (يقصد بالدنا مثل جديدة بالد ويف

أجدادهم. آباء ُدفن أين يعرفون الذين بيننا من
يواصلون كانوا بأسيوط الجبانة وحراس و«وبوات» «أنوبيس» كهنة أن فاملفهوم
القيام يف مخلًصا دام وما مرتباته، يتسلم الجنازي «حبزايف» كاهن دام ما واجباتهم أداء

تنفيذها. ويالحظ الواجبات من عليهم بما بالقيام يذكرهم بأن بالتزاماته
تغيري بعد ما إىل املفعول نافذ استمر األوقاف تلك مثل من وقًفا أن رأينا وقد
ثالثني حوايل تقدير أقل عىل واستمر الخامسة) إىل الرابعة األرسة (من نفسها األرسة
عرشة الثانية األرسة يف وحتى ق.م. والعرشين الثامن القرن منتصف يف سنة أربعني أو
فقد القديمة؛ الدولة من لألجداد العليا مرص يف عظيم احرتام يوجد يزال ال كان أنه نجد
بإصالح امليالد، قبل من والعرشين عرش التاسع القرن يف «الربشة»7 مقاطعة حكام قام
مىضعليها قد كان املقابر تلك أن مع األهرام، عرص إىل ترجع كانت التي أجدادهم مقابر
أن الورع التقي الحاكم اعتاد وقد خربة. متداعية وكانت سنة، ٦٠٠ من أكثر حينئذ
املقاطعة) حاكم (يعني «إنه التالية: بالكلمات اإلصالحات هذه مثل من يفعله ما يسجل
املرتفع، ذلك أرباب هم الذين الجبانة، يف الذين أجداده لذكرى منه تخليًدا عملها قد
بذلك.» قبله كانوا الذين أسالفه يقم ولم مهدًما، وجده ما وجدَّد مخربًا وجده ما فأصلح
مرات، خمس أجدادهم مقابر يف الصيغة تلك استعملوا قد املقاطعة تلك أرشاف أن ونجد
وجدت «لقد يقول: حيث الطريقة، تلك نفس اتبع قد «أرمنت» أمري «أنتف» أن نجد كما
به يعتِن ولم محطمة وتماثيله قديمة فجدرانه الدمار، إىل آل يوكر» «ناخت األمري مزار
أبوابه، بالحجارة وأقمت تماثيله، وجدَّدت بنائه، يف وزدُت جديد من فبنيتُُه إنسان، أي

اآلخرين.» العظام األمراء أماكن عن ممتاًزا مكانه يصري حتى
تم التي الحاالت ويف ا، جدٍّ نادًرا كان الراحلني لألجداد الِرب ذلك بمثل القيام أن عىل
تزول الذي املشئوم اليوم ذلك وقوع تأخري من أكثر فائدة له تكن لم ذلك من يشء فيها
أمامهم، مخربة أجدادهم مقابر وجود مع أنهم، ذلك يف واملدهش جملة. اآلثار تلك فيه
مثل تلقى أن عليها محتوًما كان التي األرضحة تلك ألنفسهم يقيمون يزالون ال كانوا

املصري. ذلك

القبيل). الوجه خريطة القديمة مرص (انظر القبيل الوجه مقاطعات من عرشة الخامسة املقاطعة 7
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«بني مقاطعة أمراء لنا تركها التي القبور أكرب وهو حتب»، «خنوم قرب ولدينا
التي الجميلة امللونة الرسوم تلك بني — جدرانه تتضمن مضت، سنة ٤٠٠٠ منذ حسن»
جيًال ١٢٠ نحو كتابتها مدد تستغرق األصلية، النقوش بني ُحرشت كتابات — تزينها
واليونانية القبطية القديمة املرصية باللغة عجل، عىل كاتبوها خطَّها وقد الناس، من
مرصي لكاتب كانت الكتابات هذه وأقدم واإلنجليزية. واإليطالية والفرنسية والعربية
واملداد الغاب) (يعني بالرياع وكتبها مضت سنة ٣٠٠٠ منذ املذكور املزار ذلك إىل دخل
معبد لريى «أمنمويس» الكاتب حرض «لقد الكلمات: من بها جاء ما وهذا الجدار، فوق
املذكور املزار بناء مىضعىل قد وكان الشمس.» فيها تسطع كالسماء وجده وقد «خوفو»،
املذكور الرشيف صاحبه أن من وبالرغم املرصي. الكاتب ذلك زاره عندما سنة ٧٠٠ نحو
وجد ملا الزائر ذلك إن حتى منسيٍّا، نسيًا صار قد أمره فإن عرصه، أرشاف أعظم كان
أن — ً خطأ — ظن جغرايف، نقش سياق يف الجدار فوق عرًضا ُكتب قد «خوفو» اسم
باختفاء يُشعر مما وذلك الجيزة، يف األكرب الهرم باني «خوفو» امللك مزار هو املزار ذلك
اآلخر؛ العالم يف تمده كانت التي الجنازية أوقافه أو الرشيف ذلك عىل تدل معرفة كل
قيمة أتفه فما قربه. جدران فوق بتسجيلها قام التي االحتياطات تلك من بالرغم وذلك
جدوى! أقلها وما الدهر معاملها طمس التي الجدران تلك فوق نجدها التي اللعنات8 تلك
وحاول البالغة، الشدة هذه عالج عن كله العجز عاجًزا يكن لم املرصي ولكن
إمدادها يف قوي تأثري ذات أنها يعتقد كان قربه واجهة فوق صلوات بنقش مقاومتها
— مارٍّ كل به يستحلف ا نصٍّ الصلوات هذه ن وضمَّ اآلخرة، يف يحتاجه ما بكل للمتوىف

املنقوشة. األدعية تلك قربه فوق يتلو أن — حار رجاء يف
تُقرأ كانت حينما النافذ الكلمات تلك تأثري يف القوم اعتقاد لنا تمثل األدعية وهذه
سار نمو وهو األهرام، عرص منذ عظيًما نموٍّا االعتقاد هذا نما وقد املتوفني. أجل من
العليا بالطبقة خاصة قبل من كانت التي الجنازية العادات تلك تعميم مع لجنب جنبًا
سبق كما — استعماله ينحرص األهرام عهد يف الدينية الصيغ تلك مثل وكان الشعب. من
عالم يف الفرعون مصري عىل مقصورة كانت أنها كما املتأخرة، األهرام عهود يف — ذكره

بكثرة. املوظفني طائفة مع الوسطى الطبقة تستعملها اآلن فصارت اآلخرة،

بها. يعبث من ترض أن بها يقصد املقابر جدران عىل لعنات تُكتب كانت 8
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وهو الجنازي»، «األدب من أخرى طائفة الوجود عالم إىل برز نفسه الوقت ويف
وتتحد لسابقتها مشابهة صيغ هي املتون وهذه التوابيت»، «متون اآلن نحن نسميه ما
الناس؛ غمارة لحاجات مالءمة أكثر كانت أنها غري إليه، ترمي الذي الغرض يف معها
أجزائها بعض كان وإن اإلقطاعي، العهد يف الشعب دهماء بني استعمالها شاع ولذلك
فيما ظهر الذي املوتى» «كتاب أن كما الوقت، ذلك من بكثري أقدم زمن إىل عهده يرجع

التوابيت». «متون من منتخبات من مؤلًفا كونه عن يخرج ال بعد
وبعضها األهرام» «متون من بعضها أُخذ كثرية مقتبسات من تتألف املتون وهذه
املصنوعة للتوابيت الداخلية األوجه عىل ذاك إذ تُكتب وكانت الشعبي، الجنازي األدب من
تُكشف زالت ما إذ االزدياد؛ يف آخذًا التوابيت متون عدد يزال وال السميك. األرز خشب من
بلدة كل كهنة وكان لدينا. التي املجموعة إىل متونها فتضاف العرص ذلك من توابيت
التابوت قطع تركيب وقبل التعاويذ، أو املتون تلك من بنسخ تابوت صانع كل يمدون
لهم قدم مما نَْسًخا واملداد بالقلم أوجهه يملئون التابوت لصانع التابعني الُكتاب كان
ذاك إذ الُكتاب مجهود كان إذ وتحريف؛ كبري بإهمال تُنسخ كلها وكانت املتون. تلك من
األحايني بعض يف كانوا إنهم حتى يمكن، ما بأرسع بالكتابة األلواح تلك ملء إىل منرصًفا
وجدنا وقد الواحد، التابوت نفس يف مرات ثالث أو مرتني الواحد الفصل كتابة يكررون

واحد.9 تابوت يف مرات خمس عن يقل ال ما ُكتب قد واحًدا فصًال أن مرة
فإنا األهرام، متون مع التوابيت متون فيها اتحدت التي بالناحية يختص وفيما
إليه يتطلع كان الذي اآلخرة عالم فإن عام، وجه عىل ومحتوياتها وظيفتها ألفنا قد
كما وشمسيٍّا سماويٍّا عامًلا عظيمة درجة إىل يزال ال كان اإلقطاعي العهد ذلك يف األهلون

(لقد بعد تنرش لم التي املرصية املصادر من مجموعة وأكرب أعظم منها يتألف التوابيت متون إن 9
املتاحف يف يوجد ما فوق وهذا املرصي، باملتحف مائة نحو التوابيت هذه من ويوجد اآلن)، نرشت
شيكاجو جامعة معهد أخذ ١٩٢١ عام ويف تابوتًا. ١٣٨ كلها مجموعها فيكون واألمريكية، األوروبية
عىل اآلن وهو الضياع، من املرصي الديني األدب من الضخمة املجموعة هذه إنقاذ عاتقه عىل الرشقي
مدة فاستغرق املتون هذه بنقل بك» «دي الدكتور قام وقد واحد. مؤلف يف بأجمعها نرشها وشك
من صفحة ٦٨٢٥ يف واقعة سطر ٣٠٠٠٠ عىل تحتوي النسخ وهذه اآلن. نقلها تم وقد سنني، عرش
خمسة أو أربعة يف املتون هذه طبع أن عىل السائبة. األوراق من مجلًدا ٣٧ تشغل وهي املخطوطات،
املؤلف: كتاب يف املتون لهذه القديم الفهرس عن ا تامٍّ بيانًا القارئ ويجد سنني، عدة سيحتاج مجلدات

.Development of Religion & Thought, P. 273
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اآلخرة فكرة مدهشة بدرجة تسودها التوابيت» «متون فإن األهرام، عرص يف الحال كان
بل األهرام، متون يف وجدناه كما الشمس إله مع املتوىف توحيد نفس نجد إذ السماوية؛
عنوانها: أخرى فصول عدة ثم آتوم»»، «رع املتوىف «صريورة عنوانه فصل يوجد إنه

الشمس). إلله املمثل املقدس الطائر (وهو صقرا» املتوىف «صريورة
متون يف أيًضا ل تدخَّ قد األهرام متون يف األوزيري» «الالهوت ل تدخَّ كما أنه عىل
بعد فيما صار الذي املتن هو لذلك مثال وأحسن عليها، استوىل الواقع يف بل التوابيت،
العرص يف اعترب والذي املشهور، عرش السابع الفصل باسم املوتى» «كتاب من جزءًا
األخرى املتون كل عىل يتقدم نجده إذ املحبوبة؛ الفصول من بصدده نحن الذي اإلقطاعي
الشمس، إله مع املتوىف توحيد عن يعرب جملته يف وهو التوابيت، من عدة عىل املكتوبة

املتوىف: الرجل فيه فيقول أيًضا، اآلخرين اآللهة بعض معه يذكر كان وإن

وحيًدا كنت الذي أنا «آتوم» إني
ظهوره أول عند «رع» وإني

نفسه خالق العظيم» «اإلله وإني
اآللهة ورب أسماءه، سوى والذي
اآللهة بني إله أي يدانيه ال والذي
الغد. أعرف وإني ملكي، البارحة

وعند اإلقطاعي، العهد إىل تاريخه يرجع القديم، الشميس املتن لهذا رشح عىل ُعثر وقد
الغد» أعرف وإني ملكي، «البارحة به جاء الذي السطر عىل الرشح هذا يف التعليق
بإله ا خاصٍّ كان النص ذلك أن تماًما الواضح من أنه مع أوزير» هو «ذلك جملة أضيفت
العالم أُدخل أن األوزيرية بالصبغة املتون تلك صبغ جراء من كان وقد فقط. الشمس
متون يف األمر يقترص لم وبذلك والسماوية، الشمسية املتون يف حتى األوزيري السفيل
أتم بحالة ببعض بعضها واألوزيرية الشمسية املعتقدات مجموعة امتزاج عىل التوابيت
اآلخرة عالم يف اآلن ُحرش قد «رع» أن النتيجة كانت بل قبل، من عليه كانت مما وأكثر
«أوزير» إن بقولنا: املبالغة) من (بيشء الحوادث هذه مجرى عن التعبري ويمكن السفيل.
نزل قد املوتى وكتاب التوابيت متون يف أنه حني يف السماء، إىل ُرفع قد األهرام متون يف

األرض. إىل «رع»
األهرام»، «متون يف جاء مما وأمر أدهى كان ذلك عن نتج الذي االرتباك أن غري
واقع مظلم آخرة عالم وبني الفاخر املتألق السماوي املصري بني االمتزاج ذلك ويذكرنا
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يف اإلقامة عىل النص من السود األمريكيني روحيات يف جاء بما السفيل العالم ظلمات يف
أو السماوات،10 يف مثوى ذلك جانب وإىل املوعودة، األرض يف األردن نهر عىل ما مكان

سماوية. جنة إىل للوصول تمهيد بمثابة يكون سفيل بمطهر بالقول تذكرنا
الحياة عن الحلقات متصلة فكرة أية اإلنسان ن يكوِّ أن الصعبة األمور ملن وإنه
الشمسية الصور نجد إذ إليها؛ الوصول يف العرص ذلك أهل يأمل كان التي اآلخرة
— الكهنة أولئك أن نجد كما األهرام، متون يف سبق فيما ذكرت التي املركبة األوزيرية
تحويرها يف ليتجول العنان لخيالهم أْرَخوا قد — التوابيت متون جمع إليهم يرجع الذين
وكان — مصريه «أوزير» اآلن يشاطر كان الذي القديم املرصي فاملتوىف شاءوا؛ كيف
والوعد الخضوع كلمات بنفسه يسمع — «حور» ابنه باعرتاف «أوزير» كذلك يسمى
فجأة األوزيرية الصور تلك تنتقل ثم املذكور، املقدس ابنه من إليه املوجهة بالسعادة

هكذا: الشمسية االمتيازات فتصور

األودية وتجد املمتعة، األماكن ترى فيجعلك «رع» مع األقطار حول تطوف إنك
(؟) «هني» ونور البطاح أزهار تقطف ثم وإنعاشك، لغسلك باملياه مفعمة
طريقك، يف جاثمة باآلالف الربك طيور إليك وتأتي والزنبق، السوسن وأزهار
إوز وهي صوته، برنني ألف منها يسقط لصيدها خطافك ترمي وعندما
بأن أمرت وقد (؟) «كونوست» وطيور والسمان األخرض والعصفور (؟) «رو»
بالجداء إليك يؤتى بأن وأمرت البيض، والعجول الصغرية بالغزالن إليك يؤتى
تفتح «نوت» واإللهة السماء، سلم لك ربطت وقد بالحبوب، املسمنة والكباش

الزنبق. بحرية يف بسفينتك تبحر ثم ذراعيها، لك

إىل املحببة التسلية وهي — البطاح يف يصطاد املتوىف نشاهد الصورة تلك ففي
السماء. يف علوية بحرية إىل فجأة ينتقل ولكنه — وأرشافه الفرعون

جاءت التي الصيغ كل يف بامللوك ا خاصٍّ نراه كنا الذي املصري أن ذلك من فيتضح
من أبسط كانت التي الحياة إن بل إنسان، كل نصيب من صار قد األهرام» «متون بها
عالم يف استمرارها دوام إىل يصبو املتواضع املواطن كان التي أي وصفناها؛ التي تلك

الذين األمريكيون السود العبيد األصل يف يغنيها كان التي الدينية األغاني هي «الروحيات» إن 10
املسيحية. الديانة اعتنقوا
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وهو املتوىف وسع يف فكان التوابيت»، «متون يف مرموق مكان أيًضا لها صار اآلخرة،
وحفر السفيل، العالم يف لرجل بيت «ببناء الخاصة التعويذة يقرأ أن التابوت يف راقد
الحديقة به تحيط بيت صاحب املتوىف يصري وعندما فاكهة.» أشجار وغرس حديقة بركة
ثم ومن فيه، استيطانه له يضمن أن يجب فإنه الوارفة، األشجار وحولها الربكة وبه
غري من منفرًدا البيت لذلك سكناه أن غري بيته». يف الرجل وجود يتناول «فصل له أعد
آخر فصل أعد ثم ومن احتماله، للنفس يمكن ال أمًرا كانت وأصحابه، أرسته مرافقة
السفيل». العالم يف بيته أهل الرجل إلعطاء باألرسة خاص مرسوم «ختم عنوانه لذلك
فنجد مختلفة؛ صيغ يف مرات خمس ذكرت قد املرسوم تفاصيل أن املتن هذا يف ونجد
ووالدي وإخوتي أوالدي وهم بيتي أهل إيلَّ يعطي أن قرر «قد األرض إله «ِجب» أن: فيه
الفقرة نجد خبيث تأثري أي يصادرها أن وخشية مؤسستي.» وكل وعبيدي ووالدتي
أهل رساح الحال يف يل سيُطلق «إنه قال: قد «ِجب» أن: تؤكد الفصل ذلك من الثانية
ناجني مؤسستي وكل عبيدي وكل ووالدتي ووالدي وإخواني وإخوتي أطفايل أي بيتي؛
ما تنفيذ ولضمان غريه).» ميت إنسان أي (أو موت كل ومن إلهة كل ومن إله، كل من
السفيل»، العالم يف إليه الرجل بيت أهل «ضم عنوانه آخر فصل أُِعد املرسوم بذلك جاء
واألصدقاء واألطفال واألم األب من البيت أهل شمل «اجتماع عىل الفصل هذا يف ونُصَّ
يف معه ليكون الرجل يملكه ما وكل بل والخدم، والعبيد والحظيات واألزواج واألقارب

السفيل.» العالم
القديم االعتقاد تتضمن اآلخرة عالم يف إليه وأهله الرجل بيت إعادة فكرة وألن
عنوانه: لذلك آخر فصل ُوجد فقد املتوىف، إىل باستمرار الطعام تقديم برضورة القائل
يف بسخاء والبذل «رع» مائدة عىل الخبز «أكل أو السفيل» العالم يف الخبز أكل يف «فصل
ليأكل القاعد «يقعد كيف مبارشة الفصل هذا ييل الذي الفصل لنا ويصف هليوبوليس».
وأعطني جائًعا، أكون عندما خبًزا أعطني … أيًضا الخبز ليأكل «رع» يقعد عندما الخبز

عطشان.» أكون عندما جعة
املوتى»، «كتاب يف غايته بلغ ا جدٍّ ظاهر اتجاٌه هاته التوابيت» «متون يف لنا ظهر وقد
عداد ال التي واملحن األخطار به تحف مكان هو اآلخرة عالم أن يف ينحرص االتجاه وهذا
املتوىف عتاد تمس األحيان بعض يف كانت أنها ولو مادية، األخطار تلك معظم وأن لها،
يمكن التي الوسائل وأضمن األخطار تلك من للنجاة يستعمل الذي السالح وكان العقيل.
يف بتزويده السحرية القوى بعض من املتوىف تمكني هو املتوىف، لحماية عليها الحصول
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ذلك، بعد االتجاه هذا شأن عظم وقد الحرجة، اللحظة عند تتىل خاصة برقية العادة
من مجموعة منها، نبت الذي املوتى» «كتاب بعدها ومن التوابيت»، «متون من فجعل
شك ال فعال أثر ذات القوم نظر يف تعترب وكانت األيام، ممر عىل تزداد كانت التعاويذ

نعيم. من يلزمه بما اآلخرة الحياة يف تزويده أو املتوىف حماية يف فيه
إىل موجهة وهي ساحًرا»، املتوىف بها «يصري تعويذة توجد كانت أنه ذلك فمن
ال ذاتها يف التعويذة وهذه الشمس، إله «آتوم» حرضة يف الذين املعظمني األشخاص
فقدان من وخوًفا ساحر.» «إني اآلتية: بالكلمات وتختتم ُرقية، كونها عن بالطبع تخرج
تنزع ال حتى املتوىف مع سحرية رقية «وضع القوم تقاليد من كان السحرية قوته املتوىف
التي األخطار تلك أبسط أن شك وال السفيل.» العالم يف يكون حينما السحرية قواه منه
كان التي الساذجة الصبيانية التخيالت تلك َمنشؤه كان الرقى تلك أجلها من عملت
عن تعويذة نجد إذ حد؛ أقىص إىل سخيفة الغالب يف وكانت يتخيلونها، الشعب دهماء
التي القديمة الرُّقية تلك األهرام» «متون يف نجد قبل ومن منه»، الرجل رأس أخذ «منع
ُوجد فقد التحلل من اإلنسان لجسم بد ال كان وملا برازه. أكله عىل املتوىف إجبار تمنع

السفيل.» العالم يف جسمه يتحلل ال الرجل «أن لضمان ُرقيتان التحلل ذلك ملنع
الكهنة يد يف صار أن التعاويذ تلك بمثل العمياء الناس ثقة جراء من كان وقد
باستمرار، الجديدة التعاويذ إنتاج يف خيالهم خصب ازداد وقد للكسب، لها حد ال فرصة
ساعدت وقد ازدياد. يف عددهم كان الذين السذج للمشرتين الحال بطبيعة تباع كانت وقد
كما اآلخرة، الحياة أخطار من الشعب مخاوف زيادة عىل شك بال كثريًا الوسيلة تلك

لدرئها. الوسائل هذه مثل كفاية يف االعتقاد نرش عىل ساعدت
كاتب صورة القوم تخيل الكهنة صنع من كله ذلك أن يف للشك مجاًال يدع ال ومما
تكسري عىل املتوىف ملساعدة خاصة ُرقية أُلِّفت ذلك وعىل للموتى، عدو «ِجبجا» اسمه رسي

الرشير. «بجبجا» الخاصة امللفات وتمزيق الكتابة أدوات وتهشيم األقالم
وهو األهرام، متون يف للخوف موضًعا أيًضا كان الذي الداهم الخطر ذلك، يف ومثله
أيًضا يدرءوه أن يحبون اإلقطاعي العرص أهل فكان للمتوفني، السامة الثعابني مهاجمة
«دفع ألجل ُرًقى صحبته، تكون التي لفافته، يف يجد املتوىف كان ولذلك أنفسهم؛ عن

عنه.» التماسيح ودفع الثعابني
من له بد ال وكان النريان، تعرتضها باملتوىف الخاصة الطريق كانت ذلك عن وفضًال
النار من الخروج من «بها يتمكن أو النار» من بها «ليخرج رقية لديه تكن لم إذا الهالك
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فقد النار يف الدخول إىل بالفعل يضطر املتوىف كان وعندما العظيم.»11 اإلله خلف التي
من والخروج النار لدخول «تعويذة بوساطة منها أمان يف وهو يدخلها أن قدرته يف كان

السماء.» خلف النار
مرشًدا ليكون تنتظره، التي للرحلة ًرا مصوَّ للمتوىف رسموا قد الكهنة أن والواقع
وكان يسلكهما، أن يمكنه اللذين الطريقني ولرييه املدخل، يف العظيم النار باب عند له
ملونًا ر املصوَّ ذلك وكان نار، من بحرية وبينهما مائيٍّا، واآلخر بريٍّا الطريقني ذينك أحد
فوقها؛ املتوىف جثمان يكون حيث الداخل من التابوت قاع صفحة عىل املختلفة باأللوان

السفيل. العالم ر مصوَّ لرسم املالئم هو املكان ذلك إن إذ
مسجًال أيًضا وكان الطريقني»، «كتاب يسمى سحري دليل ر املصوَّ ذلك مع وكان
لسوء املتوىف يتجول أن اإلرشادات تلك كل من بالرغم يُخىش كان أنه عىل التابوت. فوق
مكان يف الدخول «عدم بتعويذة ذلك من ينجو كان ولكنه اآللهة، إعدام مكان يف حظه

اآللهة.» إعدام
«بتعويذة ز يجهَّ كان فإنه رأسه، عىل منكوًسا بامليش املتوىف عىل يُحكم أن من وخوًفا
امليش عىل يُجربون الذين التعساء املوتى أولئك وكان منكوًسا.» رأسه عىل امليش تمنعه
أمًرا منهم الحيطة كانت ولذلك اآلخرة، عالم يف اإلنسان أعداء أشد املنكوس الوضع بذلك
وهي … إليك يأتي ال املوت ولكن إليك تأتي الحياة «إن للمتوىف: يقال إذ ا؛ جدٍّ رضوريٍّا
إىل ورءوسهم يمشون الذين املوتى حنق من تنجيك الصباح) ونجم والشعرى (الجوزاء
تموت.» لن فإنك للحياة قم تموت، لن فإنك للحياة استيقظ … منهم لست وأنت أسفل،
سالح بمثابة وكان االنتشار، يف آخذًا السحر تأثري قوة يف االعتقاد ظل الكيفية وبتلك
األخرى الجنازية املعتقدات كل يسود النهاية يف السحر وسنرى املتوىف. يد يف يخطئ ال
نحن الذي العهد ذلك عىل قرون عدة ميض بعد املوتى» «كتاب ذلك لنا سيكشف كما

بصدده.
تلك استعمال انتشار يف عظيم أثر له كان األوزيري املذهب أن يف شك من وليس
الزمن ذلك يف منترشة كانت التي «أوزير» أسطورة إن إذ الجنازية؛ السحرية الوسائل

عرص أي العرص؛ هذا يف يعيش كان إبراهيم سيدنا أن التقريب وجه عىل الثابت من أصبح لقد 11

النار يف الدخول العرص هذا معتقدات من كان وربما التوابيت، متون فيه ظهرت الذي الوسطى الدولة
إِبَْراِهيَم﴾. َعَىلٰ َوَسَالًما بَْرًدا ُكونِي نَاُر يَا ﴿ُقْلنَا السحر: بواسطة منها والخروج
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اتخذتها التي الوسائل تلك بنفس إملاًما الشعب طبقات لكل جعلت قد ا عامٍّ انتشاًرا
قديم مرصي كل صار التي الطرق وهي املوت، من «أوزير» زوجها إلحياء «إزيس»

قبل. من «أوزير» يف أثرت كما األخروية حالته يف العظيم تأثريها يف يعتقد
يف اآلن العام انتشاره فإن األهرام عرص يف القوة من «أوزير» ملذهب كان ما ومع
الشعب ديانة ظفر ذلك يف ونرى قبل، من عنه ُعرف انتشار كل فاق قد اإلقطاعي العهد
معرتف كنيسة بأية العبادات تشبه كانت التي الحكومية «رع» لعبادة ذاك إذ املناهضة
يشد كان التي «أوزير» ديانة ظفر أما سياسيٍّا، ظفًرا تعترب «رع» وسيادة اآلن. بها
وقتئٍذ، مستمرة بدعاية لها يقومون كانوا وربما الكهنة، مهرة من طائفة ريب بال أزرها
يف يكن لم انتصار وهو املجتمع، طبقات جميع بني شائعة لعقيدة انتصاًرا كان فإنه
التي النعم ألن ذلك مناهضته؛ األرشاف وال الحكومة طاقة يف وال صده، طائفة أية طاقة
جاذبية ذات جعلها الناس كل عىل اآلخرة الحياة يف األوزيري املصري بإغداقها يقوم كان
يف املذكورة النعم تلك كانت وإذا لها. منافسة أخرى جاذبية أية تضاهيها ال شاملة قوية
مقصوًرا األهرام متون يف الشميس املصري كان كما وحده، الفرعون عىل مقصورة ما يوم
الجميع. حق من اآلن صارت قد امللكية الشمسية اآلخرة حتى أنه شاهدنا قد فإننا عليه،
«العرابة يف األوىل األرسة عهد إىل تاريخها يجرع التي املبجلة القبور بني ومن
عمره أن (مع «أوزير» قرب بصدده، نحن الذي العرص يف القوم يعتربه كان قرب املدفونة»
املقدس املقام صار حتى برسعة صيته طار وقد قرنًا)، ١٤ ،١٣ بني ما وقتئذ كان
فيها يطمع التي الربكات أعظم وكانت الشعب، طبقات كل إليه تحج فكانت مرص، يف
قاموا ممن موظف من أكثر كان ولذلك املقدس؛ القرب ذلك بجوار يدفن أن اإلنسان
وإذا هنالك، له قرب إلقامة الفرصة ينتهز الجهة هذه يف رسمية رسالة أو بمأمورية
عىل وهمية مقربة لنفسه يقيم أن الخري من كان ذلك يريد ملن حقيقي قرب بناء تعذر
لنفسه أقام أيًضا ذلك تعذر وإذا وأقاربه، أرسته باقي وأسماء اسمه عليها يكتب األقل،
وقد وأرسته، الزائر من توسًال العظيم لإلله صلوات عليها ينقش لوحة أو تذكاريٍّا نصبًا
امللك عهد من موظف يقول ذلك ويف املوظفني، من والزوار الحجاج من الكثري ذلك فعل
بني من ألكون العظيم اإلله سلم طريق عند القرب هذا أقمت «لقد األول»: «سنورست
خبزه من الكا) (يعني روحي إىل جاللته ركاب يف يأتون الذين الجنود يقدم ولكي أتباعه،

جاللته.» حدود عىل للتفتيش يأتي ملكي رسول بكل أسوة ذلك فعلت وقد ومئونته،
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كما وهي التذكارات، بتلك مزدحًما جاوره وما «أوزير» معبد سور داخل وكان
ذلك تاريخ يف عليها االعتماد يصح التي املصادر من ا هامٍّ جزءًا تؤلف اليوم نجدها

العرص.
جثمانه بحمل يأمر كان األقوياء املقاطعات حكام بعض أن تقدم ما كل من وأغرب
املقدسة األشياء بعض معه تجلب ثم هناك، خاصة شعائر له لتقام املدفونة» «العرابة إىل
زمزم» «برئ من املاء معهم اآلن املسلمون يحمل كما وطنه، يف له املقام قربه يف معه لتودع
«إزيس» معبد من املقدسة املياه الرومانيات السيدات تحمل كانت كما أو أوطانهم، إىل

بالدهم. يف بها يتربكون حيث إىل بفيلة
النيل، يف الرحلة هذه حسن» «ببني قربه مزار جدران فوق حتب» «خنوم رسم وقد
نحو سريه يف صاعًدا جنازي قارب فوق محموًال املحنط جسمه نرى املنظر ذلك ويف
«الرحلة اسم املنظر ذلك عىل النقوش يف أطلق وقد واملرتلون. الكهنة وخلفه الجنوب،
الرحلة يمثل آخر منظر املنظر ذلك مع ويوجد العرابة».12 أشياء ملعرفة النهر يف صعوًدا
وال العرابة.» بأشياء محملني «العودة اآلتية: بالكلمات عنها ًا ومعربَّ النهر يف منحدرة
لدينا سبيل وال العرابة، من بها يؤتى التي املقدسة األشياء تلك كنه بالضبط ندري
«العرابة يف العظيم باإلله الخاصة الزيارة تلك يف أنه الواضح من أنه غري ملعرفتها، اآلن
املذكور املتوىف يضمن الكيفية وبتلك العظيم، لإلله شخصيٍّا نفسه املتوىف يقدم املدفونة»

اآلخرة. الحياة يف اإلله عطف لنفسه
بعدها، أو الوفاة قبل الصفة، بهذه املدفونة» «العرابة إىل يأتون الذين الزوار وكان
عىل عثروا املحدثني الحفارين أن لدرجة التذكارية، القرابني من الكثري معهم يحملون

غري املدفونة»، «العرابة إىل الرحلة لتوضيح رسما قد املنظرين هذين كال أن العنوان نص يقول 12

أن نفسها املرسومة املناظر ومن والعودة» النهر يف صعوًدا «السياحة النقوش عبارة من الواضح أن
التيار، ضد أي النيل؛ أعايل إىل الصاعدة فالسفينة مثلت. التي هي منها والعودة العرابة إىل السياحة
قد صاريها يشاهد للعودة التي األخرى السفينة أن حني عىل بذلك، تنبئ بهيئة منتًرشا رشاعها تشاهد
السفينتني وضع فإن ذلك عن وفضًال هذه. أيامنا يف التيار مع السري عند املعتاد هو كما مكانه من أزيل
واألخرى العرابة إىل ذاهبة منهما واحدة أن عىل يدل القرب جدار عىل الذي الرسم يف فعًال تشاَهدان كما
يف متبًعا نجده بل وحده، املنظر هذا عىل يقترص ال الوجه هذا عىل بالرسم التعبري أن عىل منها. عائدة
(بالد «بنت» إىل متجهة بعضها فنرى البحري، الدير معبد جدران عىل املرسومة «حتشبسوت» سفن

منها. آتية وبعضها الصومال)
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وغريه املهشم الفخار من عظيمة أكداس تحت بعيد عمق عىل مدفونًا املزعوم «أوزير» قرب
السنني. آالف منذ املكان هذا يف الحجاج تركها التي الهدايا من

الزائرين الحجاج أولئك من الغفري الجم الواقع يف هناك يجتمع كان أنه بد وال
تمثل كانت الذي املوسم ذلك يف وبخاصة األوقات، كل يف املقدس املرصي املقام لذلك
اآلالم» «مرسحية بحق نسميه أن يمكننا مرسحي شكل يف اإلله أسطورة حوادث فيه

(املأساة).
«إخرنوفرت» لوحة لدينا فإن تماًما، ُفقدت قد املرسحية تلك أن من وبالرغم
منه نستخلص أن يمكننا الذي بامللخص تمدنا برلني، بمتحف اآلن املحفوظة التذكارية

املذكورة. املرسحية فصول أهم عناوين األقل عىل ولو
ليقوم امللك أرسله الثالث»، «سنورست حكومة رجال من موظًفا «أخرنوفرت» كان

املدفونة. بالعرابة «أوزير» معبد يف اإلصالحات ببعض
أن املذكورة املرسحية عن التذكارية اللوحة بتلك املدونة العناوين من لنا ويتبني
الهامة فصولها من فصل كل تمثيل أن األرجح وأن أيام، عدة يستمر حتًما كان تمثيلها
كان مما كثري يف يشرتك كان الجمهور وأن كامًال، يوًما تقدير أقل عىل يستغرق كان
تلك أن «أخرنوفرت» لوحة عىل املدون املخترص ذلك من لنا ويتضح تمثيلها. يف يحدث
القديم الجنازي اإلله ذلك عن لنا يكشف األول فالفصل ثمانية: فصول ذات كانت الرواية

الطريق. له ويفتح «أوزير» أعداء ليشتت موكب يف خارًجا «وبوات»
بعض فيه فينزل املقدس، قاربه يف نفسه «أوزير» لنا يظهر الثاني الفصل ويف
بزهو التذكارية لوحته نقوش يف علينا ذلك يقص كما «أخرنوفرت» ومنهم الحجاج،
مسري يعرتضون الذين األعداء صيد يف «أوزير» يساعد هذا «أخرنوفرت» وكان وافتخار.
شاهدها كالتي عامة معركة ذاك إذ الجمهور من تحدث كانت أنه شك وال القارب.
بحماية يقوم بعضهم فكان سنة، وخمسمائة بألف ذلك بعد «بابريميس»، يف «ِهِردوت»
يعودون وقد القارب، خارج يف املزدحمني أعدائه دور اآلخرون يمثل بينما القارب، يف اإلله
— «أخرنوفرت» أن هنا ويالحظ االحتفال. ذلك أجل من زهو يف مهشًما، أحدهم برأس
ذلك، عن شيئًا يذكر أن دون الكرام مر اإلله موت موضوع عىل مر قد — «ِهِردوت» مثل
بتنظيم قام أنه فقط لنا وذكر وصفه، يصح ال مقدًسا موضوًعا نظره يف ذلك كان وقد
وهذا حتفه، اإلله القى عندما — ما نوًعا مظفر احتفال وهو — لإلله العظيم» «املوكب

الثالث. الفصل موضوع هو
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كان وإن الجثة، يجد أنه شك وال الحكمة، رب «تحوت» يخرج الرابع الفصل ويف
ذكر. له يرد لم ذلك

للدفن. بوساطتها اإلله ز يجهَّ التي املقدسة االحتفاالت من الخامس الفصل ويتألف
املقدس املقام إىل عظيم زحام يف يسري الجمهور يشاهد السادس الفصل أن حني يف
يف الرحل اإلله ذلك جثمان يضعون حيث املدفونة»، «العرابة خلف الواقعة بالصحراء

قربه.
«نديت» ماء) (أو شاطئ فعىل رائًعا، مشهًدا كان أنه بد فال السابع الفصل وأما
وأتباعه «ست» اإلله طبًعا بينهم ومن — «أوزير» أعداء يُهزم املدفونة العرابة من القريبة
عن شيئًا «أخرنوفرت» لنا يذكر ولم «أوزير»، بن «حور» يد عىل عظيمة موقعة يف —

األموات. بني من ثانية وقيامه اإلله بعث
معبد يدخل الحياة إىل عاد وقد «أوزير» نشاهد األخري، وهو الثامن، الفصل يف ولكن

مظفر. موكب يف املدفونة» «العرابة
يف الواردة الحوادث أهم مثَّلت قد املذكورة املرسحية أن ذُكر ما كل من إذن فيتضح

«أوزير». أسطورة
نشاهد إذ القوم؛ قلوب يف عظيمة مكانة الكبري الشعبي العيد ذلك ملثل كان وقد
املوت بعد لينالوا العظيم لإلله بالصالة الحجاج ترضع املنصوبة األلواح يف وتكراًرا مراًرا
لنفسه «حبزايف» رتبه ما بالضبط يماثل وذلك العظيم، االحتفال هذا يف االشرتاك حظوة

األسيوطية. باألعياد االحتفاالت يف املوت بعد فيما بنصيبه ليشاطر
املتقدم الوجه عىل مرسحي شكل يف «أوزير» أسطورة حوادث لصياغة كان وقد
من شكل أي يف هذه «أوزير» آالم مرسحية واستولت الشعب، عامة أنفس يف قوي أثٌر
يف بعد فيما وجدها قد «ِهِردوت» أن وكما مرصية، مجتمعات عدة خيال عىل أشكالها
تقويم يف األوىل املكانة حازت حتى أخرى إىل بلدة من تنترش ظلت كذلك «بابريميس»،
ينلها لم وآمالهم الشعب عامة حياة يف سامية مكانة «أوزير» نال وبذلك السنوية، األعياد
الصورة بتلك ر صوِّ كما املوت عىل وانتصاره امللكي «أوزير» مصري كان وقد آخر. إله أي
وقت يف كان الذي املصري، ذلك بأن الشعب بني االعتقاد انتشار يف سببًا الناطقة، املرسحية
يرجو شخص ألي يلزم يكن ولم إنسان، كل نصيب من صار قد فقط، امللك عىل وقًفا ما
السحرية العوامل نفس عىل — قبل من ذكرنا كما — يحصل أن إال املصري ذلك مثل
ذبًحا، املقتول «أوزير» هو الذي امليت زوجها إىل الحياة إلرجاع «إزيس» استعملتها التي

الراحل. اإلله ذلك ناله الذي املبارك املصري ذلك إنسان لكل تجلب العوامل وتلك
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الذي الوجه عىل الشعبية املأتمية العقيدة يف التطور ذلك مثل حدوث كان وقد
الحياة يف ونفعه تأثريه وقوة السحر كفاية يف باطراد الناس ثقة الزدياد مدعاة شاهدناه

اآلخرة.
ترسب قد جميعها الحياة مرافق أن كيف الحديث العقل يفهم أن الصعب ومن
وظاهًرا الشعبية، العادات عىل السيطرة صاحب ته صريَّ بحالة السحر يف االعتقاد إليها
يزاولها التي األشياء من فصار العادية، املنزلية اليومية األعمال أبسط يف حتى الدوام عىل
نفس منه يتألف السحر صار لقد بل الطعام، تجهيز أو كالنوم حياته بطبيعة اإلنسان

القديم. الرشق عالم فيه يعيش كان الذي الجو
إىل دائًما بااللتجاء إال القوم نظر يف ممكنة غري قديًما الرشق يف املنزلية الحياة فكانت
والنسل. الحرث الخفية املهلكة القوى ألبادت نفوذها ولوال السحرية، العوامل تلك نفوذ
األمور فإن األمراض، ضد وبخاصة عنها غنى ال الوسائل تلك مثل أن والعتقادهم
السحر؛ حماية تحت دائًما توضع كانت واالقتصادية املنزلية بالحياة الخاصة العادية
طلبًا يضطجع وتجعله املريض املتألم طفلها روع من تهدئ أن يمكنها ال األم فكانت
الحسد ومن املرض من الطفل بتخليص لتقوم الخفية بالقوى االستنجاد بعد إال للراحة
البيت، من املظلمة األركان جميع يف تكمن كانت التي السوداء، الرش أشباح سلطان ومن
وتدخل البيت، فوق خيامه الظالم يسدل عندما املفتحة األبواب من تتسلل كانت التي أو

الحمى. فيه فتنرش الصغري الطفل ذلك جسم
الواحد فيقرتب محبوبة، صورة يف التشكل يمكنهم من الشياطني هؤالء من وكان
أن ونستطيع آالمه. وتخفيف شفائه عىل العمل له ُمظهًرا الصغري املريض من منهم
إىل املفتوح الباب ذلك خالل النظر وتختلس طفلها عىل تنحني وهي األم صوت نسمع

وتقول: هذه، الرش بقوى املسكونة الظلمة

وأنفه خلسة إلينا يدخل من يا الظلمة، يف تأتي من يا أنت الخارج إىل هرول
أجله. من جئت قد ما تفقد من ويا ظهره، فوق ووجهه خلفه، إىل

خلسة إلينا تدخلني من ويا الظلمة، يف تأتني من يا الخارج إىل هرويل
أجله. من جئِت قد ما تفقدين من ويا ظهرها، فوق ووجهها خلفها إىل وأنفها

ب��ت��ق��ب��ي��ل��ه! ل��ك أس��م��ح ل��ن إن��ي ال��ط��ف��ل؟ ه��ذا ل��ت��ق��بِّ��ل أت��ي��َت ه��ل
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آالم��ه ب��ت��خ��ف��ي��ف ل��ك أس��م��ح ل��ن إن��ي آالم��ه؟ ل��ت��خ��ف��ف أت��ي��ت ه��ل
ت��ض��ره ب��أن ل��ك أس��م��ح ل��ن إن��ي ض��رٍّا؟ ب��ه ل��ت��ل��ح��ق أت��ي��ت ه��ل
م��ن��ي ت��أخ��ذي��ه ب��أن ل��ِك أس��م��ح ل��ن إن��ي ل��ت��أخ��ذي��ه؟ أت��ي��ِت ه��ل

ومن اآلالم، يسبب إنه «إفت» نبات من منك: يحميه ما له أعددت لقد
الرجال من (لألحياء) املذاق الحلو الشهد ومن الرضر، بك يلحق الذي البصل
سمك من املؤذية األجزاء ومن للموتى)، (يعني هنالك هم ملن املذاق ومر

للسمكة. الفقري العمود ومن «ِمررت»، فك ومن «إبدو»،

ُرقية، بمثابة الذكر اآلنفة التعويذة استعمال عىل ابنها عىل الوجلة األم تقترص ولم
مصنوع مزيج وهو فيبتلعه، املريض الطفل تعطيه شهي بمزيج تشفعها كانت بل
وإناثًا) (ذكوًرا الرشيرة الشياطني بطرد ا خاصٍّ وكان والسمك، والشهد األعشاب من
بأنه الشهد وصف يف نجد وإننا باختطافه. تهدد أو باملرض الطفل تصيب كانت ممن
بنوع يُشعر ما لألموات)» (يعني هنالك ملن املذاق ومر األحياء) (للناس املذاق «حلو
الفزع إىل األغنية تشري التي الشياطني من بعًضا أن الواضح من إنه إذ الشياطني؛ هذه
يف الدنيا أهل حياة كانت ذلك وعىل أجسامهم، من تجردوا الذين األموات نفس هم منها
العمل حينئذ الالزم من فكان الناحية، هذه من حياتهم مدة طول األموات مع تصادم
التعاويذ كانت هنا ومن حدودهم، عند ووقفهم األرشار األموات أولئك جماح كبح عىل
لها أن بد وال الدنيا، الحياة يف ضدهم فعلها تأثري عىل دلت التي السحرية والحيل

أيًضا. اآلخرة الحياة يف قيمتها
كان أمه من الطفل خطف منعت التي الذكر السالفة الرُّقية تلك أن ذلك ومن
ولكي السفيل، العالم يف رجل أي قلب لسلب يسعى من ضد كذلك استعمالها يمكن

يقول: أن إال عليه ما نفسه عن الدفاع من املتوىف الرجل يتمكن

ل��ك! يُ��ع��ط��ى ل��ن ال��ح��ي ه��ذا ق��ل��ب��ي إن ال��ح��ي؟ ه��ذا ق��ل��ب��ي ل��ت��أخ��ذ ح��ض��رت ه��ل

التسلل إىل حتًما يضطر به ليفرَّ قلبه أخذ يريد كان الذي الشيطان فإن ذلك وعىل
عنه. بعيًدا

بحالة يستعمل اليومية الدنيا الحياة يف يُستعمل الذي السحر أخذ الطريقة وبتلك
وترصفهم. املوتى طلب تحت ويوضع اآلخرة، الحياة يف للنفع مطردة
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بعُد يقل لم وقتئذ الديني االعتقاد أن األهرام عرص عن ذكره تقدم فيما رأينا لقد
األمر يف ما وكل اآلخرة، الحياة يف الناس كل عىل حتًما تجري عامة محاكمة بوجود
إله فكان ذنبه، عىل اآلخرة عالم يف للمحاسبة يُطلب كان خاطئًا ذنبًا اقرتف الذي أن
إله صار اإلقطاعي العهد ويف القضايا. تلك مثل يف للفصل محكمة هنالك يعقد الشمس
خطيئته: عن مسئول إنسان كل أن — التوابيت متون من يستدل كما — يؤكد الشمس
هي قلوبهم ولكن الرش، إتيان عليهم حرمت وقد أخيه، مثل رجل كل جعلت «لقد
«أن «مريكارع»: إىل املوجهة النصائح يف تقدم فيما ذكرنا كذلك قلت.» بما نكثت التي
اآلخرة.» عالم يف املهيبني القضاة حرضة يف كالجبال بجانبه تكوَّم كانت الرجل ذنوب
معتقدات مستلزمات من كان فإنه نقية اإلنسان حياة كانت مهما أنه ذلك من فنرى
عىل للحصول الخلقية املحاكمة امتحان اجتياز من له بد ال اإلنسان أن اإلقطاعي العهد
بعد فيما الخلقية باملسئولية الشعور هذا صار وقد اآلخرة، الحياة يف املنشودة السعادة
عامالن هنالك كان أنه غري القديم، املرصي الشعب حياة يف القوية العوامل من املوت

وهما: املسئولية، تلك هدم عىل يعمالن قويان
وإعداد القبور إقامة مثل املادية، العوامل كفاية يف الشعب عامة اعتقاد استمرار أوًال:

اآلخرة. الحياة يف املتوىف سعادة لضمان معداتها،
تشجيع نال اعتقاد وهو اآلخرة، عالم يف السحر قوة نفع عىل االعتماد ازدياد ثانيًا:
تضمن سحرية تعاويذ إنتاج حاولوا أنهم حد إىل واشتطوا، فيه فتطرفوا الكهنة

اآلخرة. عالم يف محاكمته عند خلقيٍّا قبوله للمتوىف
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والسحر اآلخرة احلسابيف

الحياة يف الخلقية باملسئولية االعتقاد فيه مر الذي الطويل التطور ذلك تتبعنا لقد
كان أنه غري األهرام، بناة أذهان يف حاًرضا كان — نذكر كما — اعتقاد وهو اآلخرة،
قاضيًا، كونه بصفة الشمس، إله أمام للمثول املتوىف تعرُّض يف الوقت ذاك يف منحًرصا
فكان شامًال، حسابًا ليحاسب ال حقه، يف امليت أخطأ قد إنسان لطلب استجابة وذلك
املحتمل من فإنه الصفة بتلك للمحاكمة اإلنسان يُطلب لم إذا أنه ذاك إذ القائم االعتقاد
وقت يف أي — قرون ببضعة األهرام عرص وبعد آخر. حساب ألي اآلخرة يف يتعرض أال
يحدَّد أخذ قد االعتقاد ذلك أن نجد — «مريكارع» امللك إىل املوجهة النصائح ظهور

قبل. من عليه كان مما أوضح بحالة ويعنيَّ
كان «مريكارع» ابنه إىل الحكيمة الكلمات بتلك ألقى الذي املسن امللك ذلك فإن
يغفل ال أن نفسه امللك عىل حتى ا حقٍّ كان إنه القائلة بالحقيقة عميًقا تأثريًا متأثًرا
نذكر ولعلنا األخالقية، الناحية من الدنيا هذه يف حياته عن اآلخرة عالم يف تبعته عن
املخطئ يحاسبون الذين القضاة محكمة أن تعلم «إنك فيها: يقول التي الهامة نصيحته
تركنن وال … الحكم تنفيذ وقت الرشير فيه يحاسبون الذي اليوم ذلك يف يتسامحون ال
ساعة كأنها اإلنسان حياة مدى إىل القضاة) (يعني ينظرون ألنهم األيام؛ طول إىل
األخرى الحياة ألن كالجبال؛ بجانبه تكوَّم وأعماله املوت بعد يعيش واإلنسان واحدة.1

ا مَّ مِّ َسنٍَة َكأَْلِف َربَِّك ِعنَد يَْوًما َوإِنَّ ۚ َوْعَدُه هللاُ يُْخِلَف َوَلن ِباْلَعذَاِب ﴿َويَْستَْعِجلُونََك الكريم: القرآن ويف 1

الحج). ٢٢ سورة من ٤٧ (آية تَُعدُّوَن﴾
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سيبقى فإنه إثًما يرتكب أن دون إليها يصل من أما الغبي، إال أمرها يهمل وال أبدية
الربرة).» األموات (يعني الخلود أرباب مثل واسعة بخطى يسري كإله هناك

والده يذكِّره كان «مريكارع» فإن الجبانة يف قربًا لنفسه يعد اإلنسان كان وإذا
(يعني العدل أقام إنسانًا وبصفته الحال، مستقيم إنسانًا «بصفته لنفسه قربًا يقيم بأن

إليه.» القلب يركن الذي هو ذلك ألن ماعت)؛
مرافعته عند العظيم» البيت «ملدير يقول كان له صديق ال الذي الفصيح» و«الفالح

تقرتب.» األبدية إن «احذر، العدالة: بتوخي إياه مطالبًا نفسه عن
قربه باب عىل نقش العظيم، حسن» «بني مقاطعة أمري «أميني» أن رأينا وقد
أن راجيًا لرعيته، بمعاملته يختص فيما االجتماعية العدالة عن الصادرة أعماله سجل

اآلخرة. عالم إىل سفره يف للذهاب يتخذه مرور جواز خري السجل ذلك يكون
الصحراء يف الواقعة الذهب)، (بيت «حتنوب» بجهة املرمر محاجر ُملئت وقد
اإلقطاعي العهد ذلك أمراء حياة فيها دوِّنت التي بالنقوش العمارنة»، «تل خلف الرشقية
الخري حب من عليه كانوا ما وتكراًرا مراًرا ذكروا حيث البقعة، تلك جاوروا الذين
فوق اإلقطاعي العهد يف عاشوا الذين الرجال أولئك ن دوَّ التكرار هذا وبمثل والعدالة.
ذلك موظفي من موظف فيقول العادلة، األخالق من ألنفسهم يعزونه كانوا ما مقابرهم
الباطل، يمقت وكان العدالة أقام «إنه ناووسه: عىل نقش يف «ِسِسِنبْنِف» اسمه العرص

يََره.» لم الذي
قد اآلخرة عالم يف الخلقية باملسئولية الشعور أن بجالء التوابيت متون لنا وتبنيِّ
موازين أن فنجد الزمن، ذلك إىل األهرام عرص منذ القوم نفوس يف عظيًما تعمًقا تعمق
«مدير ضد املرسحي تظلمه يف الفصيح» «الفالح ذلك ذكرها ما كثريًا التي العدالة،
حساب مشاهد يف ممثلة عظيمة، واقعية مكانة تحتل ذاك إذ صارت قد العظيم»، البيت
… تصعد إنك لجمالك، مفتوحة السماء أبواب «إن للمتوىف: قائل يقول حيث اآلخرة،
الحساب.» يوم يف باملوازين يَِزنون الذين أولئك بأيدي محي قد وظلمك مغفور، وذنبك
األحيان من كثري يف العظيم» البيت «مدير يسمي الفصيح» «الفالح ذلك كان وكما
الحقة الفاضلة باألخالق متحليًا املتوىف يكون أن املمكن من كان كذلك العدل»، «موازين
التوابيت» «متون نجد ثم ومن تحيدان، ال اللتني امليزان تي ِكفَّ استقامتها يف تشبه التي
الصدق بها يُوزن التي «رع» موازين هو املتوىف) إىل (إشارة هذا فالنًا إن «تأمل، تقول:
القايض ذلك هو ومن هذه، الصدق موازين كانت ملن لنا يتضح وهنا الحق).» (يعني
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قد كان الذي الشمس» «إله — قديًما الحال كان كما — فنجده عليها، يرشف الذي
أمام املتوىف بمحاكمة خاصة أخرى مناسبة يف ونجد «أوزير». اإلله نفس أمامه حوكم

الشميس. القارب بحجرة تُعقد كانت املحاكمة هذه أن «رع» اإلله
الطبيعية األمور من األعظم القايض يشرتطه الذي الخلقي املطلب صار وقد
يف اآللهة تسري الذي وهو الباطل، ويكره الحق يحب «إنه املتوىف: يقول ولذلك املفهومة،
قد بداهة يكون الحقة، اإللهية السبل تلك املتوىف يدخل وعندما املحبوبة.» عدالته سبيل
عني أُقصيت قد خطيئتي «إن أيًضا: املتوىف يقول ولذلك الخلقية، الرذائل وراءه ترك

أهناس.» يف اللتني العظيمتني البحريتني تينك يف نفيس طهرت ولقد إثمي، وُمحي
«متون يف مذكورة نصادفها ما كثريًا التي الرسمية التطهريية امات الحمَّ وتلك
عن ثًا محدِّ املتوىف يقول حيث خلقي، معنًى عىل بوضوح تدل اآلن صارت قد األهرام»

الحق.» بحرية يف رأيس فيها أغسل التي الطريق فوق أسري «إني نفسه:
يقول: إذ نقية؛ كانت حياته أن مراًرا يقرر املتوىف نجد ما وكثريًا

الباطل. هو كرهته وما الحق، أحب إنسان إني
بريئًا. وأقوم بريئًا أقعد إني

الباطل. ومحوت العدل أقمت لقد

«أوزير» ولكن «رع»، األصل يف كان األرواح كل أمامه تقف الذي القايض أن ذكرنا ولقد
يف نقرأ حيث القايض، ذلك موقف يف مبكر زمن من نفسه أظهر أن لبث ما كذلك
منذ ذلك وكان أوزير»، لإلله العدل) محكمة (أو العظيم «املجلس عن التوابيت» «متون
الثاني إىل والعرشين الرابع القرن (من العارشة أو التاسعة األرسة إىل يرجع بعيد زمن
التي «أوزير» عبادة انتشار أن شك وال «مريكارع». امللك حكم أيام يف ق.م) والعرشين
— ا عامٍّ اآلن صار الذي — االقتناع بانتشار عظيمة عالقة له االزدياد يف آخذة كانت

اآلخرة. يف ينتظرها الذي العسري الخلقي الحساب ذلك تلقى أن بد ال روح كل بأن
متوىف كل اسم إىل يضاف أن الوسطى الدولة بداية منذ عادة املتبع من صار وقد
الخصم بصفته مىض فيما «أوزير» ناله قد كان الذي هو النعت وهذا «املربَّأ»، نعت
من نعلم كما — النعت ذلك كان وقد الشمس. إله محكمة أمام املربَّأ أعدائه، عىل الظافر
امتياًزا بالتدريج صار أنه غري فقط، الفرعون اسم إىل إال يضاف ال — األهرام» «متون

الفاضلة. باألخالق متسمة روح كل حق من صار األقل عىل أو روح، كل تُمنحه
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امللك صار امللكي البالط عند القبول األوزيري املذهب نال بعدما أنه نجد وكذلك
متوىف، ملك كل اسم قبل «أوزير» كلمة يضعون الكهنة وصار املربَّأ»، «أوزير مع د يوحَّ
امللك كان كما بيبي»، «أوزير ى يُسمَّ كان «بيبي» امللك أن األهرام» «متون يف رأينا وقد

تيتي». «أوزير ى يسمَّ «تيتي»
كان الذي املنهج أن االزدياد يف اآلخذة «أوزير» عبادة انتشار نتائج من كان وقد
حينئذ صار قد الديمقراطية بالصبغة الفاخرة امللكية األخرى الحياة صبغ إىل يرمي
عىل املتوىف يقترص لم ذلك وعىل «أوزير». باإلله أنثى، أو كان ذكًرا متوىف، كل د يوحِّ
صار بل وعطفه، بحمايته ليتمتع — قديًما الحال كان كما — «أوزير» مملكة دخول

ملًكا. واعتُرب نفسه «أوزير» — أنثى أو كان ذكًرا — املتوىف
«مومية شكل يف تصوَّر كانت املومية أن — الفقراء دفن يف حتى — نجد ولذلك
الفرعوني امللك شارات تمثل التي التعاويذ وكانت ظهرها، عىل مثلها وموضوعة أوزير»
املتوىف. جثمان بجانب تماثيل بهيئة توضع كانت أو التابوت، جوانب داخل عىل تُرسم
اسم إضافة وهي الجديدة، العادة يف النظر تلفت بحالة «أوزير» عبادة قوة ظهرت وقد
الشمس إله مع د يوحَّ أن للمتوىف الجائز من كان وإن فإنه املتوىف، اسم قبل «أوزير»
يف «أوزير» باسم يُنعت كان ذلك من بالرغم فإنه — كثريًا يحدث كان كما — أيًضا

املتوىف. اسم قبل قط يَُضف لم «رع» الشمس إله اسم أن حني
تكشف التي األدلة أن نجد ١٦٠٠ق.م سنة بعد الحديثة املرصية الدولة وبظهور
قد — البحث هذا يف أثره اقتفينا الذي — األمد الطويل الخلقي التطور ذلك عن لنا
املتزايد املرصي شعور لنا يبني فيما وبخاصة قيمتها، أهمية ويف كميتها يف ازدادت
قد الخلقي التطور لهذا التفكري مرحلة بأن ذلك أخالقه؛ نوع عن الشخصية بمسئوليته
يف التفكري يف ق تعمَّ قد كان الوقت ذلك يف القديم املرصي ألن محسوًسا؛ تقدًما تقدمت
آنئٍذ — املرصيني من املفكرون صار أن ذلك نتائج من وكان البرشية، نفسه طبيعة
(فهمه) إدراكه عىل قاطعة بصفة مرتتبة إنسان لكل الخلقية املسئولية أن يرون —

الشخيص.
اسم للعقل يكن لم أنه «الفهم» عن الهام األخري التصور هذا بمناسبة نذكر ولعلنا
«بتاح أن وجدنا األهرام عرص ففي القديمة؛ «القلب» كلمة غري القديمة املرصية اللغة يف
واإلرشاد؛ املسئولية مركز أنه عىل «القلب» يذكر كان املسن الحكيم الوزير ذلك حتب»
الذي املرء هو الطيبة) النصيحة إىل (يعني املستمع «إن سابًقا: له ذكرناه فيما قال إذ
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صاحبه يجعل الذي هو والقلب اإلله. يبغضه الذي فهو يصغي ال الذي أما اإلله، يحبه
حتب» «بتاح نصائح يف نجد كما قلبه.» هو الحسن اإلنسان وحظ مصٍغ، غري أو مصغيًا

ضمريه. صار قد الواقع يف بل دليله، صار قد الرجل قلب أن أيًضا
مجيب مستمع من أكثر يُعترب الحديثة الدولة عهد يف صار اإلنساني القلب أن عىل

الحظ. حسن إىل مرشد من أكثر صار بل الطيبة، النصيحة إىل
استمرت؛ قد الحكيم باملرشد له نعته حيث من القلب عن حتب» «بتاح آراء إن ا حقٍّ
يذكر الثالث» «تحتمس الفاتح بالط اب حجَّ أحد نرى عرش الخامس القرن خالل يف إذ
يل بإرشاده بها، أقوم ألن الوازع هو قلبي كان «لقد فيقول: للملك، أداها التي خدماته
إرشاده، أتخطى أن وخشيت كالمه، أهمل فلم ممتاز، شاهد كأنه … وكان شئوني، يف
أن قلبي] [أي إيلَّ أوحى ما بسبب كنت وقد عظيمة. لدرجة حليفي الَفَالح كان وبذلك
يف يوجد اإلله من وحي إنه القوم قال فقد … ل تأمَّ نابًها. بإرشاده وكنت ناجًحا، أعمله
فإني … ل تأمَّ لسعيد. العمل، إنجاز يف السوي الرصاط إىل أرشده من وإن إنسان، كل

هكذا.» كنت
خاطبوه قد — «الكاب» أمراء من أمري وهو — «بحريى» أقارب أن نجد أننا عىل
الذي اإلله كنف ويف فرح بقلب اآلخرة يف تعيش «ليتك بقولهم: له داعني موته بعد

فيك.»
مرتاًحا قلبي كان وقد إلهه، هو اإلنسان قلب «أن يقرر: آخر ميتًا نجد كما

ألعمايل.»
بدرجة — الحساسية شديد حينئذ صار قد القديم املرصي أن عىل يدل ذلك فكل
قلبه، من املنبعث الباطني الوازع ذلك إليه به يوحي كان ملا — قبل من إليها يصل لم

املرء». «إله — مدهش نظر ببعد — ي سمِّ الذي وهو
عىل وسلطانًا سيطرة وأكثر اتزانًا أكثر شعور ذا اآلن صار قد القلب ألن وذلك
استحسانه يعلن فصار حتب»، «بتاح الحكيم الوزير ذلك عهد يف عليه كان مما اإلنسان
السيئ. السلوك من عليه يكون ملا استياءه أو الحسن السلوك من املرء عليه يكون ملا

— أخذ كامًال شعوًرا القلبي الوازع ذلك بسلطان يشعر القديم املرصي صار وملا
األهرام عرص يف مما بكثري أقرب صار حتى أوىف معنًى «القلب» كلمة يلبس — ذاك إذ

«الضمري». كلمتنا مدلول من
لنا صور بهما اللذين والدقة التحديد أهمية نفهم يجعلنا مركز يف اآلن رصنا وقد

اآلخرة. يف الحساب عن النامية فكرته الحديثة، الدولة فجر بزوغ عند املرصي،
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امليعاد يوم يف الحساب عن قبل من أوسع تفصيًال فيها نجد التي — اآلراء وهذه
مختلفة روايات ثالث عندنا اجتمعت وقد املوتى». «كتاب طريق عن وصلتنا قد —
إلينا وصلت التي الربدية اللفائف وأحسن أتم يف عليها ُعثر اآلخرة يف الحساب عن
اآلخر، البعض عن بعضها مستقالٍّ — شك بال — األصل يف الروايات هذه وكانت لآلن،
تحتوي وهي (الحق)»، الصدق قاعة دخول يف «فصل هكذا: منها األوىل الرواية وعنوان
من املتوىف) (يعني فالن يطهر عندما الصدق قاعة إىل الوصول عند املتوىف يقوله ما عىل

ويقول: اإلله وجه إىل نظره ه يوجِّ ثم اقرتفها، التي الذنوب كل

بي وجيء إلهي يا إليك أتيت لقد الصدق، رب العظيم اإلله أيها عليك سالم
واألربعني االثنني أسماء وأعرف اسمك، أعرف إني جمالك. أرى حتى هنا إىل
الخاطئني عىل يعيشون الذين وهم (هذه)، الصدق قاعة يف معك الذين إلًها
«ِوننفر» أمام األخالق فيه تُمتحن الذي اليوم ذلك يف دماءهم ويلتهمون

(أوزير).

إليك. أتيت لقد … انظر
عنك. الخطيئة وأُقيص إليك، العدالة أُحرض إني

… خطيئة أية الناس ضد أرتكب لم إني
الحق، مكان يف سوءًا آِت لم إني

خطيئة. أية أعرف لم وإني
… خبيث يشء أي أرتكب لم إني
اإلله. يمقته ما أفعل لم وإني

سيده. إىل ا رشٍّ خادم ضد أبلغ لم وإني
جوًعا. يتضور أحًدا أترك لم إني
إنسان. أي بكاء يف أتسبب ولم

القتل. أرتكب لم إني
بالقتل. آمر ولم

إنسان. ألي تعًسا أُسبب لم إني

املعابد. يف طعاًما أنقص لم إني
اآللهة. قربان أنقص ولم
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املوتى. قربان من طعاًما أغتصب لم إني
الزنا. أرتكب لم إني

الطاهر. البلدة إله حرم داخل نفيس تدنس خطيئة أرتكب لم إني
الحبوب. مكيال أخرس لم إني

املقياس. أنقص لم إني
األرض. مقياس أنقص لم إني
املوازين. وزن أثقل لم إني

امليزان. كفتي لسان أحول لم إني
الطفل. فم من لبنًا أغتصب لم إني
مرعاها. من املاشية أطرد لم إني

اآللهة. لطيور الشباك أنصب لم إني
اآللهة). (أي بحرياتهم من السمك أتصيد لم إني

أوقاتها. عن املياه أمنع لم إني
الجارية.2 للمياه ا سدٍّ أضع لم إني

نفعها).3 وقت عند (أي وقتها يف النار أطفئ لم إني
املعبد. هبات قطعان عىل أستوِل لم إني

دخله. يف اإلله مع أتدخل لم إني

يساعده «أوزير» القايض نجد حيث أيًضا، الحساب يمثل آخر منظر إىل ننتقل واآلن
كلٌّ يحمل مخيفة شياطني وهم املتوىف، ملحاسبة معه يجلسون إلًها وأربعون اثنان
واحًدا يخاطبهم ولذلك أسماءهم؛ يعرف أنه املتوىف ويدعي مزعًجا، بشًعا اسًما منهم

أسمائهم:

شمس.» عني من خرجت — واسعة «خطوة •
طرة.» من خرج الذي اللهيب و«محتضن •

لآلن تزال ال الطريقة هذه أصحابها، غري إىل الفيضان وقت يف الري ترع مياه تحويل إىل إشارة هذه 2

الري. يف للغش مرص يف املستعملة الطرق أهم من
اليشء. بعض غامض املعنى ولكن هنا، ظاهر املتن 3
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الكهف.» من خرج الذي الظل و«آكل •
(أوسيم).» «لتوبوليس» من خرجتا لهيب من و«عينان •

أهناس.» من خرج الذي العظام و«كارس •
اإلعدام.» مكان من خرج الذي الدم و«آكل •

خيال اخرتعها التي األسماء من وأمثالها األسماء هذه أصحاب ينادي املتوىف فكان
خطيئة من برباءته اعرتاًفا — بدوره — منها إله لكل ه ويوجِّ املرصيني، الكهانة رجال

معينة.
أسماء إال ليسوا قاضيًا واألربعني االثنني أولئك أن — طبًعا — الظاهر ومن
أو مقاطعة األربعني — طويلة مدة منذ معروف هو كما — يمثلون وهم مخرتعة،
تلك ألَّفوا الكهنة أن شك وال املرصية. البالد منها تتألف التي اإلدارية، األقسام أو أكثر،
كانت ناحية أية من املتوىف أخالق عىل اإلرشاف قصد قاضيًا وأربعني اثنني من املحكمة
أولئك بني من األقل عىل قاضيًا تواجه نفسه أن املتوىف يجد حيث البالد، أنحاء من
بسرية علم عىل القايض ذلك فيكون له»، موطنًا كانت التي «البلدة من جاء قد القضاة
يكن لم وبذلك بلدته، يف الرئييس» «الشارع وأدنى أقىص يف وشهرته املحلية املتوىف ذلك

يغشه. أو يخاتله أن إمكانه يف
يف ذكرناها التي اإلقرارات موضوع نفس واألربعون االثنان االعرتافات هذه وتتناول
الصعوبة بعض االعرتافات هذه حرروا الذين الكهنة وجد وقد تقريبًا. السالف الخطاب
من نجد ولذلك خطيئة، وأربعني اثنني من مؤلفة قائمة مللء الكافية الخطايا إيجاد يف
يف طفيف تغيري مع ورد الذي الظاهر التكرار عدا هذا معادة، كثرية عبارات بينها
منها يتربأ التي هي العنف أعمال من اعتبارها يمكن التي والجرائم األلفاظ. بعض

بقوله: املتوىف

.(٥) رجاًال أقتل لم إني
.(٢) أرسق لم إني

.(٤) أتلصص لم إني
.(١٨) متاعه عىل ينتحب ً امرأ أرسق لم إني

.(٤١) الخاص ملكي من إال عظيمة ثروتي تكن ولم
.(١٠) طعاًما أغتصب لم إني
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.(٢١) الخوف أبعث لم إني
.(٢٥) الشجار أزِك لم إني

يقول: إذ املذمومة؛ الصفات من وغريه الغش ينكر كذلك املتوىف ونجد هذا؛

.(٩) كذبًا أنطق لم إني
.(٤٠) الصدق مكان الكذب أضع لم إني
.(٢٤) الصدق كلمات عن أتصامُّ أكن ولم

.(٦) الحبوب مكيال أنقص لم إني
.(٣) طماًعا أكن ولم

.(٢٨) يطمع؟) لم (يعني يلتهم لم وقلبي
.(٣١) مترسًعا قلبي يكن ولم

.(٣٣) التحدث عند الكلمات أضاعف لم إني
.(٣٧) يجب ما فوق عاليًا صوتي يكن ولم

.(١٧) يثرثر لم وفمي
.(٢٣) طبعي) (يف الغضب حدة تأخذني ولم

.(٢٩) أسب لم إني
.(١٦) متسمًعا أكن ولم

.(٣٩) (منفوًخا) متكربًا أكن ولم

يقول: إذ الجنسية؛ الرذائل ارتكاب عن بعيًدا أيًضا املتوىف كان كما

.(٩) امرأة مع زنا أرتكب لم إني
.(٢٧ ،٢٠) عريض يدنس ما أرتكب لم إني

يقول: إذ الرسمية؛ للحدود مجاوزته أيًضا املتوىف ينكر وكذلك

.(٣٥) امللكية الذات يف أَِعب لم إني
.(٣٨) اإلله أسب لم إني

.(١٣) املقدس الثور أذبح لم إني
.(٨) املعبد هبات أرسق لم إني
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.(١٥) املعبد طعام أنقص لم إني
.(٤٠) اآللهة تكرهه شيئًا أرتكب لم إني

اإلقرار ذلك منه يتألف الذي هو فهمه يمكننا لم مما وغريها النقائص هذه إنكار وإن
«االعرتاف». باسم العادة يف املوتى كتاب من املذكور الجزء هذا ويسمى بالرباءة،

الحقيقية املتوىف بيان لطبيعة مخالًفا اسًما يبتدع أن اإلنسان عىل الصعب ومن
— فتكون املتوىف، براءة عن واضح إعالن هي إذ لها؛ التسمية تلك مخالفة من أكثر
صار قد السبب ولهذا هذه. «اعرتاف» كلمة من يُفهم ما عكس — الحال بطبيعة
أضافوا الفصل ذلك محرري بعض أن لدرجة الظاهرة، األمور من التسمية تلك فساد
هذه أن مع إنكاري»، «اعرتاف يسمونه وصاروا «إنكاري»، كلمة «اعرتاف» كلمة بعد
املحاكمة. تلك يف بيشء يعرتف لم القديم املرصي ألن قط؛ معنى أي لها ليس التسمية
نذكره فيما سيتضح كما القديم الديني املرصي تطور يف األهمية غاية يف الحقيقة وهذه

بعد.
الوقوع معناه اعرتاًفا املوتى كتاب من الجزء ذلك حسبان يف الخطأ أن والواقع
— ذاك إذ — األقدمني باملرصيني يسري كان الذي التطور ذلك فهم يف بنيِّ خطأ يف
له وجود ال أمر وهو بتواضع، لها وإظهارهم بخطاياهم التام اعرتافهم نحو مهٍل عىل

املوتى. كتاب نواحي من ناحية أية يف مطلًقا
إليهم خطابه ه يوجِّ العظمى املحكمة هيئة أمام نفسه براءة املتوىف يذكر أن بعد ثم

فيقول: بوثوق،

اآللهة. أيها يا عليكم سالم
أسماءكم. وأعرف أعرفكم إني
أسلحتكم. أمام أسقط لن وإني

تتبعونه. الذي اإلله لذلك ا رشٍّ عني تبلغوا ال
أمامكم. تأِت لم قضيتي إن

املهيمن). (الرب أمام الصدق عني قولوا
مرص. أرض يف العدل) (يعني الصدق أقمت ألني

اإلله. أسب لم وإني
وقتئذ. الحاكم امللك أمام تأِت لم قضيتي وإن
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(هذه). الصدق قاعة يف الذين اآللهة أيها عليكم سالم
والكذب. الخطيئة من أجسامهم خلت والذين

شمسه.4 قرص يف الساكن حور أمام … شمس عني يف الصدق عىل يعيشون والذين
ذنب. وبدون رش وبدون خطيئة بدون إليكم آٍت إني انظروا،

الحق. عىل أعيش إني
قلبي. عدالة من وأتغذى

اآللهة. يريض وما الناس به يقول ما فعلت لقد
فيه. يرغب بما اإلله أرضيت ولقد

خبًزا الجائع فأعطيت
ماء والصادي
لباًسا والعريان

َرَمثًا. له قارب ال وملن
للموتى. الطعام من وقربانًا لآللهة مقدًسا قربانًا وصنعت

أنتم. واحموني أنتم فنجوني
العظيم اإلله أمام شكاية أية ضدي تقدموا وال

اليدين. وطاهر الفم طاهر إنسان ألني
مرحبًا. مرحبًا، رآه: من كلُّ له قال َمن وإني

كل راعى قد بأنه تأكيدات إىل العظيم ُخلقه عن املتوىف إدعاءات تتحول الكلمات وبتلك
الخطاب ذلك نصف من أكثر منها يتألف وهذه الرسمية، األوزيري املذهب مستلزمات

املحكمة. آلهة إىل املوجه الختامي
تأثري أعمق أثرت — شك غري من — التي فهي املحاكمة عن الثالثة الرواية وأما
تعبريها قوة يف املدفونة» «العرابة يف «أوزير» تمثيلية تشبه فهي املرصي، نفس عىل
«أوزير» اإلله فنشاهد املوازين؛ طريق عن اآلخرة يف املحاسبة لنا وتصور تأثريها، وشدة
قاعة نهاية يف عرشه فوق جالًسا — بالصور املحالة الفاخرة «آني» بردية يف —
أحد طول عىل اصطف وقد و«نفتيس»، «إزيس» اإللهتني من كلٌّ وخلفه املحاكمة،

شميس. أصلها املحكمة أن عىل آخر برهان ذلك أن هنا نالحظ أن يجب 4
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وهم الشمس، إله يرأسهم شمس» «عني بتاسوع املعروفون التسعة اآللهة القاعة جوانب
املحاكمة من الثالث املنظر ذلك أن عىل بذلك دالني بالحكم، بعد فيما ينطقون الذين
يف ونشاهد األول، املكان اآلن «أوزير» فيه احتل الذي وهو األصل، شميس بدايته يف كان
تسميتها عن ذكره سبق ملا طبًقا الصدق»، بها يزن التي «رع» «موازين املنظر وسط

اإلقطاعي. العهد يف االسم بذلك
الصبغة، أوزيرية — وقتئذ — صارت املوازين تلك فيها تظهر التي املحاكمة ولكن
آوى، ابن برأس املمثل «أنوبيس» القديم الجنازي اإلله يد يف املوازين كانت حيث
حتى والقرطاس القلم يده ويف امليزان، عىل ليرشف اآللهة كاتب «تحوت» خلفه ويقف
رأس له «امللتهمة»، يسمى الهيئة بشع حيوان يقعي «تحوت» وخلف النتيجة. يسجل
ُوجدت إذا الروح اللتهام متحفًزا ويكون البحر، فرس ومؤخرة األسد وصدر التمساح
«رننوث» اإللهتان رفقته ويف الَقَدر صورة موحية بدقة امليزان بجوار ر صوِّ وقد ظاملة.
التي الروح تلك مصري يف والتدبر التأمل أهبة عىل الوالدة، إلهتا وهما و«مسخنت»،
فوق املرتبعني اآللهة خلف ويجلس ذلك. قبل العالم هذا إىل جاءت حينما عليهما أرشفتا

والعقل. األمر إلها عروشهم
العدل إلهة — املوضوع هذا يف — أخرى بردية لفائف يف نجد ما كثريًا أننا عىل
جاءت التي الروَح املحاسبة قاعة إىل لتقود املحاكمة، قاعة مدخل عند قائمة «رع» بنت

حديثًا.
مطأطئ املصري فيها يقرَّر التي القاعة وزوجه «آني» يدخل «آني» بردية ويف
واإلشارة «آني». بقلب الحال يف «أنوبيس» ويطالب الخضوع، عىل تدل بهيئة الرأس
كثريًا تشبه — «آني» قلب هنا تمثل التي وهي — القلب عىل تدل التي الهريوغليفية
كما امليزان، كفتي إحدى يف موضوعة القلبية اإلشارة هذه نرى ثم ومن الصغري، اإلناء
أو العدالة أو الصدق عىل الدال الهريوغليفي الرمز وهي ريشة، األخرى الكفة يف نرى

قائًال: الحرجة اللحظة هذه يف قلبه «آني» ويخاطب ماعت). (يعني الحق

أمي من أتيت الذي قلبي يا
بكياني الخاص قلبي يا
ضدي شاهًدا تقفنَّ ال

العدل) محكمة (يعني املجلس يف تعارضني وال
املوازين رب أمام عيلَّ حربًا تكوننَّ وال
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املحكمة يف الرائحة منتن يصري اسمي تدعنَّ وال
اإلله. حرضة يف زوًرا ضدي تقولن وال

التاسوع رسول «تحوت» ألن املطلوب؛ باألثر يأِت لم االستعطاف هذا أن والظاهر
الفور: عىل يقول «أوزير» اإلله حرضة يف املوجود العظيم

بالحق: الكلمة هذه أنت اسمع
[آني].5 أوزير قلب حاسبت قد إني

عليه. شاهدة روحه إن
العظيم. امليزان أظهره ما حسب عىل مستقيمة وجدت قد وأخالقه

ذنب. أي له يوجد ولم

الفور: عىل التسعة اآللهة فيجيب

العادل! فيك من يخرج الذي ذلك أحسن ما
ذنب. له ليس إنه الذنوب: من املربَّأ آني» «أوزير ذلك شهد وقد

ا. رشٍّ اقرتف أنه نجد فلم
عليه. سلطان للملتهمة يكون ولن

«أوزير». أمام يوضع الذي الخبز بإعطائه وليؤمر
«حور». ألتباع عمل كما القربان حقل يف التي والضيعة

املحظوظ «آني» (إزيس) بن «حور» يقود املريض الحكم بهذا له يحكم أن وبعد
نفسه: الوقت يف له يقول حيث «أوزير» إىل ويقدمه

املحق قلبه إن آني». «أوزير لك أُحرض وإني (أوزير)، «وننفر» يا إليك آٍت إني
إلهة. أو إله أي يف خطيئة له وليست امليزان من يخرج

كتابة. «تحوت» حاسبه لقد
ا. جدٍّ عادلة شهادة التسعة اآللهة له شهدت وقد

سهًوا. «أوزير» بعد «آني» اسم ذكر الكاتب ترك 5
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أتباع مثل وننفر» «أوزير أمام توضعان اللتني والجعة الخبز بإعطائه فليؤمر
«حور».

فيقول: «أوزير» ويخاطب «حور» يد يف يده «آني» يضع ذلك وبعد

الغرب. رب يا أمامك إني تأمل،
الذنوب. من خاٍل جسمي إن

مني. علم عىل كذبًا أنطق لم إني
ثانية. أكرره لم فإني مني فرط قد ذلك كان وإذا

أتباعك. من الحظوة أصحاب مثل أكن دعني

يف ويدخل مقبوًال يصري القربان مائدة تقديمه وعند العظيم، اإلله أمام يركع وعندئذ
«أوزير».6 مملكة

وامللحقات الحوايش من فيها ما برغم اآلخرة، يف الحساب عن الثالثة البيانات فتلك
الحديث الباحث نظر يف حتى النفوس يف فعال أثر ذات الكهنة، بها زخرفها التي
أن ويرى سنة، ٣٥٠٠ عليها مىض التي الربدية اللفائف تلك يف النظر ينعم حينما
إيحاء ونفس الخلقية باملسئولية الشعور لنفس مجسًما تصويًرا إال ليست املناظر تلك
«آني» أن نجد إذ أنفسنا؛ به نطالب — اآلن نحن — نزال ال الذي الباطني الوازع
مما عليه، ينمَّ بأال — «الضمري» عن عنده املعربة الكلمة هو الذي — لقلبه يترضع
قالها التي الكلمات هذه مثل يف والدهور اآلباد مدى عىل تنحدر صيحته صدى نرى

قال: حيث 7Richard «ريتشارد»

مختلف. لسان ألف له ضمريي إن
مختلفة. بقصة معه يأتي لسان وكل
رشير. بأني عيلَّ تقيض قصة وكل

.15 الشكل انظر 6
اإلنجليزي للشاعر رواية من االقتباس وهذا (١٣٧٧–١٣٩٩م)، إنجلرتا ملك الثاني ريتشارد هو 7

الثاني». «ريتشارد االسم: بهذا كتبها «شكسبري»
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إنه أي وإسكاته؛ إخفاءه وحاول وخافه اإليحاء، ذلك نفس إىل املرصي أصغى وقد
إلحاح يف تشبث بل بذنوبه، الوقت ذلك إىل يعرتف ولم القلب، وحي إسكات يف اجتهد
خضوع يف — يُظهر فصار تطوره يف ارتقى عندما الثانية الخطوة كانت ولقد برباءته.
ذاك إذ حدث ولكن بعد، فيما الخطوة تلك إىل وصل وقد ربه، إىل بخطيئته شعوره —

ا. تامٍّ تحريًرا ضمريه تحرير عن شديدة إعاقة فعاقه آخر عامل ل تدخَّ أن
الوضوح بذلك لنا صوِّرت التي األوزيرية املحاكمة هذه أن يف شك من هناك وليس
يرجعان الحديثة، الدولة عهد يف «أوزير» لعبادة العام التقدير ذلك إليها مضاًفا املجسم،
تلك تداول تعميم وإىل املوت، بعد فيما الخلقية باملسئولية االعتقاد نرش إىل كبرية لدرجة
علماء بني سائًدا شاهداناه مما النقية، الطاهرة لألخالق السامية بالقيم الخاصة اآلراء
يف خلت قرون عدة من الفرعوني البالط يف نشئوا الذين االجتماعيني والفالسفة األخالق
قوة الفاضلة األخالق عىل «أوزير» مذهب أضفى قد الكيفية بتلك فإنه اإلقطاعي؛ العهد
الناس جميع ليدخله مرصاعيه عىل مفتوًحا كان بابه أن ومع الشعب، نظر يف عظيمة
الناحية من «أوزير» اإلله لرضاء أهليتهم عىل يربهنوا أن الجميع واجب من كان فإنه

الخلقية.
الحظ لسوء — ولكن الخري، فيه لكان الحال هذه عىل األمر تركوا الكهنة أن فلو
مستمرٍّا؛ يزال ال اآلخرة الحياة يف وتأثريها السحر قوة نفع يف االعتقاد انتشار كان —
باستعمال — نزاع غري من — عليها الحصول يمكن املادية النعم كل أن املعتقد كان إذ
العوامل تلك بتأثري اإلنسان إىل يُعاد أن كذلك اإلمكان يف كان بل املالئمة، الرقية
املرصية اللغة يف — معناه الذي «القلب» وهو أال العقيل؛ العتاد حتى يشء كل السحرية

«العقل». أو «الفهم» — القديمة
الَهلوع األم تمكِّن كانت التي الرقية تلك نفس أن كيف — سبق فيما — رأينا فقد
أخذ ملنع استعمالها كذلك اإلمكان يف كان طفلها، خطف من الرجيم الشيطان منع من
يف التوابيت» «متون يف الكهنة وضعت وقد منه). عقله سلب (أي منه اإلنسان قلب
قلب بأخذ السماح عدم يف «فصل عنوانها: الغرض لذلك رقية اإلقطاعي العهد عرص
نجد وبذلك املوتى. كتاب إىل الرقية هذه اآلن أضيفت وقد السفيل»، العالم يف منه الرجل
واألخالق. الشخصية والصفات «الضمري» عالم وهو جديد، عالم إىل دخل قد السحر أن
فيها حيلتهم تقف ال كانت التي — واالرتزاق الكسب أبواُب الكهنة أغرت وقد
تلك ملثل السماح وهي أال الكسب؛ عىل لالحتيال خطرية خطوة اتخاذ عىل — حد عند
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أن السحر مقدور يف أنه بزعمهم الخلقية، القيم يف الكيفية بتلك تتدخل أن العوامل
الخلقية. الغايات إىل للوصول عامًال يصري

السحرية، والتمائم للرَُّقى كتاب األخص عىل هو املوتى كتاب أن يأتي فيما وسنرى
حيث ذلك؛ من خاليًا طويًال يستمر لم اآلخرة بحساب منه الخاص الجزء حتى وأنه
باملوازين يُوزن كان عندما قلبه إىل «آني» هها وجَّ التي املؤثرة الكلمات تلك أن نجد
عىل ذاك إذ ن تدوَّ صارت ضدي»، شاهًدا تقم ال قلبي «يا له: قوله وهي األخروية،
حتى امليت، قلب فوق يوضع «الجعران») (وهو الحجر من مصنوع مقدس» «جعل

املتوىف. أخالق عىل ينمَّ أن من القلب يمنع ال فعَّ سحري نفوذ له أمر بمثابة يكون
عنوانه: املوتى كتاب فصول من مستقالٍّ فصًال الرقية تلك ألفاظ صارت وقد

السلفي». العالم يف له معارضته من الرجل قلب ملنع «فصل
صفحات عىل بكثرة تُنسخ الرباءة إعالن ومتن اآلخرة يف املحاكمة مناظر وكانت
النسخ، هذه يف املتوىف اسم يكتب وال الناس، لكل تباع ثم الكتبة بنسخها يقوم الربدي،

الوثيقة. تلك عىل حصوله بعد املشرتي ليمأله خاليًا مكانه يرتك بل
رش كل من وبرئ املحاكمة يف فاز قد املتوىف أن تعلن التي الحكم كلمات وكانت
كانت مهما إنسان كل إمكان يف كان ذلك وعىل الصحف. تلك من بردية كل يف تدوَّن
تُرك الذي — فالنًا بأن تقول شهادة عىل الكتبة من يستويل أن الدنيا الحياة يف أخالقه
فالنًا سيكون من يعرف أن قبل من (يعني فاضًال رجًال كان — خاليًا اسمه مكان

هذا).
والتأثري القوة شديدة سحرية صيغة عىل حتى يحصل أن امليت مقدور يف كان وقد
— املحاكمة تلك وراء الكامنة الحقيقية القوة يعترب الذي — الشمس» «إله تجعل لدرجة
محاكمته. من تماًما الساحة بريء امليت ذلك يخرج لم إذا النيل يف سماواته من يسقط
القديم، اإلنسان حياة يف تتبعه أمكننا الفاضلة لألخالق انتشار أقدم أن نجد وبذلك
كان التي املمقوتة الحيل بتلك عنيفة، صدمة ُصدم قد األقل عىل أو فجأة، توقف قد

الكسب. وراء جريًا الدجالون الكهنة أولئك يستعملها
الخلط من الديني الشأن ذلك يف السحر ل تدخُّ إليه أدى ما بيان إىل حاجة يف ولسنا
من قديًما ينتج كان ما بعينه هو االرتباك وذلك الحقيقية، وغري الحقيقية العوامل بني
منها». يخرج «ما وبني اإلنسان» نفس يف يدخل «ما بني الفرق فهم عن اإلنسان عجز
العقوبات من اإلنسان لتنجية خارجية بعوامل آليٍّا صدوًرا تصدر التي الرباءة فتلك
نشأت التي األرضار تزيل أن — الحال بطبيعة — يمكن ال الخارج، من مصدرها التي
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أكثر األقدمون املرصيون به يحس كان الذي الباطني، اإليحاء وإن اإلنسان، باطن يف
الخلقي الحساب عن فكرة كل عليه بنيت والذي القديم، الرشق يف أخرى أمة أية من
لهم ابتدعها التي الخارجية الوسائل تلك بمثل محوه يمكن ال اآلخرة، عالم يف العسري
من للفرار الحيل، تلك مثل عىل االعتماد يف رسى الذي العام االعتقاد أن بد وال السحر،

الفطرية. الشعب حياة م سمَّ قد مرذولة، حياة عن الخلقية املسئولية
عن مرص تاريخ يف قبله مصدر أي من أكثر لنا يكشف املوتى كتاب أن ومع
تصوير يف الحقيقة املرصيني وتوخي وكيفيتها اآلخرة عالم يف الخلقية املحاكم صيغة
بل الوقت، ذلك يف الخلقية املبادئ انحطاط ملدى مظهر كذلك فإنه الخلقية، املسئولية
مراعاة بدون اآلخرة عالم يف الخلقية الرباءة لضمان سالح إىل املوتى كتاب بتحول إنه

مفسدة. إيجابية قوة صار قد نفسه الشخص أخالق لقيمة
الرُّقى من طائفة ينتظم أنه املوتى) كتاب (أي الكهاني اإلنتاج هذا رش من ويزيد
الحاجات من امليت يريض ما جلب عىل القدرة القوم فيها يعتقد التي السحرية والتعاويذ

اآلخرة. عالم يف والجثمانية املادية
الدال عنوانها منها لكلٍّ وكان الحديثة، الدولة عهد يف الرقى تلك عدد ازداد وقد
مضاًفا الذكر، السالفة الرقى هذه من تكون وقد األعمال. من للميت تؤديه ما عىل
ينشد بعضه كان مما و«أوزير» «رع» مديح يف القديمة الدينية األناشيد بعض إليها
كانت مجموعة اآلخرة، يف الحساب عن البيانات بعض عىل عادة ويحتوي الجنائز، أمام
قربه، يف امليت مع وتوضع الربدي من صحف عىل جنازية متونًا بصفتها ذاك إذ تدون

املوتى. كتاب باسم — عادة عندنا — تعرف صارت التي هي الربدية األوراق وهذه
بذلك يعرف كهذا كتاٌب — الحديثة الدولة عهد يف — موجوًدا يكن لم أنه والواقع
حسبما تؤلف الجنازية املتون من مجموعة عىل تحتوي بردي لفافة كل كانت بل االسم،
املتون أي وقتئذ؛ رائجة سوقها كانت التي املتون من أو الكاتب، يد تحت يقع مما اتفق
بهاء ذات فخمة لفائف توجد كانت وقد غريها. من أكثر الناس إىل محببة كانت التي
يرتاوح ُرقى أو فصول عىل وتشتمل قدًما، ٨٠ إىل ٦٠ من منها الواحدة طول يبلغ
لفائف ينسخون أخرى جهة من الكتبة كان حني يف ،١٣٠ أو ١٢٥ إىل ٧٥ من عددها
عىل إال تحتوي وال أقدام، بضعة عىل منها الواحدة طول يزيد ال متواضعة، صغرية
توجد لم أنه والواقع غريها. من أهمية أكثر تعد التي الفصول تلك من صغري منتخب
التعاويذ مجموعة نفس عىل منهما واحدة كل تحتوي لفافتان إال الوقت ذلك لفائف بني
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القرن بعد (أي البطالسة عهد إىل كذلك الحال بقي وقد األخرى، عليها تشتمل التي
استعماله تقرر الفصول تلك من معتمد شبه منتخب ُجمع حينما بقليل) ق.م الرابع
يعرف كتاب هناك يكن لم أنه — سبق فيما ذكرنا كما — يتضح ذلك ومن تدريًجا.
توجد كانت بل الحديثة، الدولة عهد يف — العبارة بصحيح — املوتى كتاب باسم
وجدت التي الجنازية الربدية األوراق تمأل الجنازية الفصول من فقط متنوعة مجاميع
تلك منها تؤلف كانت التي التعاويذ أو الفصول تلك مجموع بلغ وقد العرص. ذلك يف
الفصول تلك عىل تحتوي ال كانت منها لفافة أكرب أن مع مائتني، عىل يربو ما اللفائف

جميًعا.
غريه عن فصل كل تمييز أخرى، بعبارة أو — بذاته فصل كل استقالل كان وقد
عنوان بوضع جرت التي العادة اتباع بفضل العهد ذلك يف واضًحا — الفصول باقي من
عناوين وضعت حيث التوابيت، متون يف العادة تلك بداية كانت وقد قبله، فصل لكل

فصولها. لبعض
املوتى، لكتاب متداولة نواة أكرب منها تتألف الفصول من مجاميع توجد وكانت
متون يف مستعملة نجدها تسمية وهي النهار»، يف للصعود «فصول غالبًا: وتسمى
لكتاب كاملة لفافة عن شائع عنوان هناك يكن لم ذلك كل من وبالرغم أيًضا. التوابيت

شاملة. وحدة باعتباره املوتى
كتاب يف مستعملة طويًال استمرت قد األهرام متون من ضئيلة نبذ بعض أن ومع
متون وأما تقريبًا، عام وجه عىل اختفت قد املتون تلك بأن القول يمكننا فإنه املوتى،
تكوين يف كبرية مساهمة وساهمت ا، جدٍّ عظيم بمقدار ثانية ظهرت فقد التوابيت

املوتى». «كتاب اآلن منها يتألف التي املتنوعة املجاميع
«متون يف فقط يسريًا أثًرا إال له نرى ال عنرص املجاميع هذه يف ابتدع وقد
ر تصوِّ الحديثة، الدولة من املوتى لفائف يف فاخرة صور إضافة هو ذلك التوابيت»؛
عظيًما، اعتقاًدا مفعولها تأثري يف يعتقدون القوم كان وقد اآلخرة، عالم يف املتوىف حياة
— ذاك إذ — صار الذي اآلخرة، يف املحاكمة منظر من سبق فيما شاهدناه ما وبخاصة

متقنة. بهيئة ر يصوَّ
آخر مثاًال إال ليست «بأنها املوتى كتاب يف الواردة الصور تلك عن القول ويمكن
املوتى كتاب أن والواقع األخرى.» الحياة أحوال تحسني بقصد السحرية الطرق إلحكام
القوم اعتماد مدى يوضح املرمى بعيد مركبًا مثًال إال ليس — عام وجه عىل — نفسه

اآلخرة. الحياة يف السحر عىل املتزايد
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أولئك ذكاء أن الواضح ومن لها، حد ال الطريقة بتلك تجبى التي املكاسب وكانت
أرشاف إن إذ ذلك؛ بعد التطور من حدث فيما عظيًما دوًرا لعب قد املرتزقة الكهنة
من كان إذ جذابًا؛ مستقبًال الفالحة بمناظر اآلخرة تصوير يف يروا لم املرتفني الدولة
كانت حيث السعيد حقله من الثمار ويحصد يزرع وأن فيها، يحرث أن للمتوىف املمكن
أولئك نظر يف يروق يعد فلم قدًما).8 ١٢ (حوايل أذرع سبعة ارتفاع إىل تنمو الحبوب
عىل يجربوا أن أو ما، بعمل القيام يكلَّفوا أن بالثراء، يزخر عرص يف املنعمني، العظماء

وينَصبوا. ليكدوا املنعمني حقول إىل حتى الذهاب
خدم تمثل الخشب من مصنوعة دمى الوسطى الدولة منذ توجد كانت ولذلك
من به القيام يلزمه ما بأداء منه بدًال لتقوم القرب يف معه توضع اآلخرة، الحياة يف امليت

الدنيا. الحياة يف خدمه بذلك له يقوم كان كما املوت، بعد العمل
تُصنع فصارت التطور، سبيل يف اليشء بعض ذاك إذ الفكرة هذه تدرجت وقد
تلك مثل صدور عىل يدوَّن وكان وفأًسا، حقيبة منها كلٌّ يحمل للمتوىف صغرية تماثيل

هي: ماكرة رقية التماثيل

إذا أو نوديِت إذا املتوىف)، اسم يكتب (هنا لفالن املتخذة الدمية9 أيتها يا
كل يف يل نفسك تعدين فإنك … السفيل العالم يف عمل بأي للقيام ُطلبِت
إىل الرشق من الرمل ولتنقيل الشواطئ ولرتوي الحقول لتزرعي األزمان

هنا. ها إنني ولتقويل الغرب،

«فصل عنوان: تحت املتوىف بردي يف تدوَّن التي الرقى ضمن كانت الرقية وهذه
هذه إتقان يف القوم تفنَّن ثم السفيل».10 العالم يف املرء بعمل تقوم الدمية جعل يف
وتوضع الصغرية الدمى تلك من دمية السنة أيام من يوم لكل ص يخصَّ فصار الحيلة
املرصية الجبانات يف عظيمة بمقادير الدمى تلك عىل ُعثر وقد قربه. يف امليت مع جميًعا
بها. آهلة اآلن صارت قد العالم كل يف الخاصة) (واملجاميع املتاحف إن حتى القديمة،

.١٠٩ الفصل املوتى، كتاب 8

مجاوب. بكلمة وترتجم «شوابتي» أو «يوشابتي» عادة تكتب الدمى هذه عن تعرب التي الكلمة إن 9
مؤكد. غري ومعناها ا جدٍّ غامض الكلمة هذه أصل فإن حال أية وعىل

السادس. الفصل املوتى، كتاب انظر 10
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السانحة الفرصة تلك انتهزوا قد وكتبته العرص ذلك كهنة كان إذا إذن غرابة وال
ولذلك السهلة؛ الطريقة بتلك إليهم يأتي كان الذي الكسب يف حبٍّا الناس أموال البتزاز
مقدورهم يف كان أنه وادعوا عظيمة، مضاعفة ذاك إذ وأهوالها اآلخرة أخطار ضاعفوا
حتًما؛ الخطر ذلك من تنجيه التي الفعالة بالتعويذة حرج موقف كل لدى املتوىف إنقاذ
كانت اآلخرة، عالم إىل الوصول عىل املتوىف تساعد التي العديدة التعاويذ عن فضًال فإنه
عىل لتساعده وأخرى قلبه، أو رأسه أو فمه املتوىف فقدان تمنع تعاويذ أيًضا توجد
يمنعه ما ومنها والرشب، واألكل التنفس عىل يساعده ما منها كان كما اسمه، استذكار
يحول ما ومنها لهيب، إىل يتحول أن من يرشبه الذي املاء يمنع ما ومنها لربازه، أكله
املؤذية، والوحوش الثعابني كل امليت عن يحجب ما التعاويذ من كان كما نوًرا، الظالم

التعاويذ. تلك من كثري ذلك وغري
روحه، تتقمصها أن يف امليت يرغب كان التي التقمصات موضوع اآلن ازداد وكذلك
صورة يف يتقمص أن عىل ليساعده امليت، يرغبها حالة لكل صغري فصل ُوضع وقد
«بجعة» أو (فنكس)» الحزين «مالك أو «زنبقة» أو إلهي» «صقر أو الذهب» من «صقر
اخرتاع هو ذلك كل من واألدهى «إله»، أو «تمساح» أو األرض» ابن املسمى «الثعبان أو

يريده. شكل أي لنفسه يتخذ أن باستعماله اإلنسان يمكن املفعول قوي فصل
املتون مجموعة من األعظم الجزء يتألف ذكره تقدم الذي اإلنتاج ذلك مثل فمن
األقدمني»11 املرصيني «إنجيل ذلك بعد سميناه فإذا املوتى»، «كتاب اآلن نسميها التي

ومحتوياتها. اللفائف هذه وظيفة فهم أسأنا قد إذن نكون
التي وهي الرقى، أو التعاويذ من املجموعة تلك عنه نتجت الذي االتجاه ذلك وإن
كلٌّ ن يكوِّ آخرين كتابني يف مميز بشكل أيًضا ظاهًرا نجده «فصول»، اسم عليها يُطلق
تقدم كما — عهده ويرجع الطريقني»، «كتاب وأولهما متصلة؛ متماسكة وحدة منهما
يف عظيمة مساهمة قبل من الكتاب ذلك ساهم وقد الوسطى، الدولة عرص إىل — ذكره
يصل حتى املتوىف بها يمر كان التي النارية بالبوابات يختص فيما املوتى كتاب تأليف

سياحته. يف فيهما يسري كان اللذين الطريقني وإىل اآلخرة، عالم إىل

إىل تقدير أقل عىل املوتى كتاب عىل إطالقها عهد يرجع األقدمني» املرصيني «إنجيل التسمية إن 11
Naville, انظر: املوتى، كتاب لنرش رتب حيث ١٨٧٤م عام لندن يف الرشقي املؤتمر انعقاد وقت

.Todtenbuch Einleitung, Berlin, 1886, P. 5
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يف املوجودين «كتاب أيًضا الكهنة خيال أنتج التصورات تلك مثل أساس وعىل
التي السفلية الرحلة لنا يصف الكتاب وهذا السفيل». العالم يف ما أو السفيل العالم
يف التي عرش االثني الكهوف ذات املمرات تخرتق حينما الليل، خالل الشمس بها تقوم
الشمس تنتهي كهًفا عرش االثني وباجتياز ساعة. مسرية تمثل منها وكلٌّ األرض، أسفل

صباًحا. الرشق يف منها تطلع التي النقطة وتبلغ مطافها آخر من
إىل الوصول يمثل وهو البوابات»، «كتاب باسم عادة فيسمى الثاني الكتاب وأما
تلك باجيتاز خاص وهو بوابته، من كهف كل إىل بالدخول كهًفا عرش االثني من كلٍّ

البوابات.12
فإنها املوتى» «كتاب به حظي الذي االنتشار قط تنترش لم التصانيف تلك أن ومع
معظم يف فعلوا كما للكسب الكهنة ألَّفها سحرية إرشاد كتب — ذلك مع — تعد كانت

املوتى». «كتاب منها يتألف التي الفصول
وكفى سحري كتاب أنه وصمة من نفسه املوتى» «كتاب خلص الذي واألمر
عالم يف الخلقية باملحاكمة الخاصة القديمة لآلراء بسطه هو اآلخرة، عالم يف يُستعمل

«الضمري». ملسئولية الظاهر وتقديره اآلخرة
حلول قبل من صارت قد كانت باآللهة اإلنسان عالقة أن تقدم فيما رأينا وقد
هذه أصبحت قد فاآلن الظاهرة، الدينية للشعائر إقامته من أكثر شيئًا اإلقطاعي العهد

واألخالق. بالقلب يتعلق أمًرا العالقة
الحياة قيمة يجعل لم أنه لدرجة ا، جدٍّ قويٍّا املرصي عند الخلقي الشعور كان ولقد
لنا يتضح ذلك ومن فحسب، اآلخرة عالم يف «أوزير» عند قبوله عىل موقوفة الفاضلة
يف الخلقية العواقب يف بالتفكري اإلنسان تأمر التي األوزيرية، األخالقية النظرية تقصري
فيما كثريًا ذلك ذكرنا كما املوتى إله كونه عن يخرج لم «أوزير» فإن فقط. اآلخرة عالم
رشعها التي بالفضائل اإلقطاعي العهد يف األقدمون االجتماع فالسفة نادى وقد تقدم،

«رع». بها طالب كما العالم هذا يف االجتماعية بالعدالة وطالبوا الشمس، إله «رع»

مقابر يف العظيمة البوابات هذه رؤية يذكرون النيل نهر يف ساحوا الذين السياح أن املحتمل ومن 12

آمون» عنخ «توت مقربة فوق الواقع السادس» «رعمسيس قرب يف يشاهد ما ذلك مثال باألقرص. امللوك
بالضبط.
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يف رأوا ممن الحديثة، الدولة عهد يف األخالف بعض الفالسفة أولئك يعدم ولم
أنه أدركوا كما الدنيا، هذه يف حقة حياة يحيوا أن عليهم يحتم واجبًا الشميس املذهب
خاص بوجه — يكن لم الشمس فإله صالحة، عيشة عاشوا إذا الدنيا يف الثواب ينالهم
الناس شعر وقد الدنيوية، البرش شئون يف يحكم الذي اإلله كان بل املوتى، إله —
فحوايل الدنيوية؛ حياتهم من ساعة كل يف «رع» عليهم فرضها التي الخلقية باملسئولية
الشمس، إله إىل مدح أنشودة الثالث» «أمنحتب امللك مهنديس أحد ه وجَّ ١٤٠٠ق.م سنة

قال:

لقلبك العدل مقيًما آثارك، بني مغواًرا قائًدا كنُت لقد
للعدالة مسرتيح أنك أعلم وإني

عظيًما األرض عىل يقيمها من تجعل وأنك
عظيًما. جعلتني ولذلك أقمتها، ولقد

وبمقدار يل «رع» «بحب يحلف كان فإنه يمينًا، يعقد الفرعون كان حينما وكذلك
بعيد). زمن منذ «رع» مع «آمون» د وحِّ (وقد عيلَّ» «آمون» والدي عطف

يقوله ملا توكيًدا القسم بذلك يقسم كان عندما الثالث»، «تحتمس الفاتح أن كما
هكذا: الشمس، إله وجود إىل حلفه عند يشري اإلله، عند للصدق الحرتامه وتعظيًما

األرض ويعرف السماء يعرف ألنه
ساعة. كل يف العالم جميع ويرى

لنا ر يصوِّ األوزيري املذهب يف السفيل اآلخرة عالم أن بها املسلم األمور من أنه ومع
السفيل «أوزير» عالم يف مارٍّا األرض، تحت كهف إىل كهف من ينتقل بأنه الشمس إله
يف معروفة تكن لم الفكرة تلك فإن هناك، الساكنني إىل والفرح النور معه وجالبًا

األهرام». «متون يف مذكور هو كما الشميس الالهوت
عالم إلَه يشء كل قبل الحديثة الدولة عهد يف يُعترب كان الشمس إله أن والواقع
ولذلك الدوام؛ عىل الدنيوية شئونهم مراقبة يف نشًطا معهم، حاًرضا البرش، من األحياء
تلك سيطرته وكانت الدنيا. الحياة هذه ويف اآلن أمامه بمسئوليتهم يشعرون الناس كان
اإلمرباطوري، العهد ذلك أفق باتساع املجال أمامها واتسع الناس قلوب يف تعمقت قد
رؤية فجُر القدامي، النيل وادي سكان ألعني العالم، تاريخ يف مرة ألول انبثق أن إىل

العاملي. اإلله
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واألخالق، الدين يف له أثر أعظم مرص يف اإلقطاعي العهد مدة االجتماعي النفوذ ترك لقد
وكال األهرام. عرص يف املرصية الحكومة أي السيايس؛ النفوذ قبل من ذلك فعل كما

املرصي. القطر يف منحرصين كانا األثرين
الشمس إله دولة عن — نوًعا مبهمة — فكرة إىل اهتدى قد األهرام عرص إن ا حقٍّ
الطنان باللقب مرة األهرام» «متون يف الشمس إله وخوطب املدى، الشاسع االتساع ذات
الذي االجتماعي باإلدراك أوجد، قد كان األهرام عرص أن رأينا كما له». حد ال «الذي
السيادة الشمس إله إعطاء ويف العامة، الخلقية للقيم دولة حتب» «بتاح أمثال به قام
الطريق يف بالفعل يسريون بدءوا قد كانوا املرصيني أن عىل دليل الدولة هذه مثل عىل
االسم املجهول األهنايس امللك نصائح أن سبق مما نتذكر أننا كما «التوحيد». إىل املؤدي
املرصيني مقدور يف وقتئذ كان وقد الطريق، ذلك يف بعيًدا شوًطا باملرصيني سارت قد
تدل كلمة قبل من له أوجدوا الذي العظيم، الخلقي اإلداري النظام من تصوروه بما

للوحدانية. التامة املعرفة إىل الوصول نحو يتقدموا أن عليه،
قومية فكرة األهرام عرص يف الخلقي النظام هذا بقي قد ذلك من الرغم عىل ولكن

كله. العالم يشمل حتى نظامها يمتد لم
العظيمة الشمس أنشودة يف نجده حيث فحسب، مرص يحكم الشمس إله كان فقد
األجانب تمنع التي األبواب هناك فيقيم املرصية، الحدود عىل حارًسا يقف األهرام بمتون

املحروسة. مملكته دخول من
يف اآلخرين مرص آلهة إدماج عملية بدأ قد أيًضا األهرام عرص يف الشمس إله وكان
العقيدة من قومية صورة إىل السحيق العرص ذلك يف حتى استحالت عملية وهي ذاته،
يف تستحيل اآللهة جميع وبأن يشء، كل يف يحل اإلله بأن تقول التي القومية الحلولية
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وبالرغم العملية تلك مع ولكنه واحدة، وحدة إىل والوظائف األشكال حيث من النهاية
ولذلك مرص؛ عىل مقصورة العظيم اإلله ذلك دولة تركت فقد طويًال، استمرارها من

عامليٍّا. إلًها يكون أن عن البعد كل بعيًدا اإلله هذا كان
لفكرة أي العاملية؛ للفكرة مدركني غري العهد ذلك إىل ظلوا املرصيني أن والواقع

واحد. دنيوي بحاكم عليها يسيطروا أن يمكنهم التي العاملية، اإلمرباطورية
أقىص إىل امتدت قد كانت النيل وادي حدود عىل املقصورة البيئة تأثريات ولكن
الخارجية التوسعات بتلك القومية، للقوة ينفسح والعمل الفكر بمرسح وإذا مداها،
الصغري العالم ذلك أحوال مع والتجاوب االندماج الرسيع الشميس الالهوت فإن الرائعة؛
األكرب العالم ذلك مع وتجاوبًا حساسية يقل ال أنه عىل دل قد النيل، وادي من املكون

مداه. إىل املرصي األفق وصل الذي الجديد
األقطار الفرعون سلطان شمل أن إىل وجنوبًا، شماًال اإلمرباطوري مرص توسع وإن
لهو التاريخ، يف األركان ثابتة إمرباطورية أول منها ن وكوَّ املجاورة، واألفريقية اآلسيوية
تلك توطيد يعد كما امليالد. قبل عرش السادس القرن يف الرشق تاريخ يف حقيقة أبرز
آسيا، يف الغزوات من به قام بما سنة عرشين مدى يف الثالث» «تحتمس يد عىل السلطة
ما مدى الرشق تاريخ يف مرة ألول فيه نرى الحربية، العاهليات تاريخ يف عظيًما حادثًا

عظيمة. لدولة املنظمة العاملة القوات تستطيعه
السيادة جعلت قد الغربية آسيا ممالك عىل املتواصل بهجومها القوات تلك إن إذ
أعايل ومرتفعات الصغرى آسيا فسواحل اإلغريقية الجزر من منازع، ينازعها ال املرصية

جنوبًا. النيل لنهر الرابع الشالل إىل شماًال، الفرات نهر
عن آنًفا اقتبسناها التي املالحظة تلك نفسه العظيم الحربي القائد ذلك ذكر وقد

ساعة.» كل يف العالم جميع يرى «إنه فيها: عنه قال التي وهي إلهه،
مد قد كان الفرعون ذلك سيف ألن إال ذلك فما صحيًحا القول ذلك كان وإذا
قد األول» «تحتمس إن بل املرصية، اإلمرباطورية حدود نهاية حتى مرص إله سلطان
وقد الشمس». به تحيط ما نهاية «إىل يمتد ملكه أن سنة بخمسني العهد ذلك قبل أعلن
يف ومملكته فرعون، هو الشمس إله أن يتصورون القديمة الدولة عهد يف القوم كان
أن كذلك املحتم من كان عاملية عاهلية وصارت املرصية اململكة نطاق اتسع فلما مرص،
الدينية العقائد يف مظاهرها انبثت قد امللكية كانت وملا القدر. بهذا اإلله سلطان يمتد
الديني. الفكر يف قويٍّا تأثريًا تؤثر أن من كذلك لإلمرباطورية بد ال فكان بعيد، زمن منذ
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باستيقاظ مصحوبًا كان فإنه تحس، تكاد ال آلية بكيفية جرى قد ذلك أن ومع
يف يفكرون العرص ذلك رجال وجعل أساسها، من القديمة املرصية التقاليد هز عقيل
وخمسمائة سنة ألفا الشمس إله عىل مىض فقد قبل، من أفًقا أوسع التفكري من عالم
ذلك صار ١٦٠٠ق.م سنة بعد ولكن ملرص، حاكم فرعون أي مرصي؛ فرعون وهو
شخصية أول الفاتح الثالث» «تحتمس وكان ذاك. إذ املتحرض العالم عىل سيًدا الفرعون
كان ثم ومن عاملي، بطل أول بذلك ويعترب البرشي، التاريخ يف عاملية نواٍح لها ظهرت
مجتمعتني العامليتني واإلمرباطورية السيطرة فكرتا وتمثلت عرصه، يف عميق تأثري له
يرجع الدولة الهوت يف للعاملية بوادر آنئٍذ ظهرت وقد حياته، يف ملموسة ظاهرة بصورة
وقد وأخالقه. الثالث» «تحتمس شخصية أحدثتها التي التأثريات تلك إىل املبارش سببها
الضيق واديها أحضان يف القدم يف العريقة عزلتها من الخروج إىل مرص اضطرت
العرصحساب ذلك الهوت يف لها يُحسب أن بد ال كان التي العاملية العالقات يف واالشرتاك
لها. انفصام ال صلة بها الشمس إلله كان عالقات — أوضحنا كما — إنها إذ فعال؛

كافية تكن فلم ا جدٍّ سحيقة أزمان منذ قائمة كانت التي التجارية العالقات أما
أطراف كانت فقد محسوسة، بدرجة املرصي التفكري دائرة يف الخارجي العالم إلدخال
منذ وذلك الخارجية، النيل وادي تخوم يف أقصاها ومحصوًرا محددة اآللهة ممتلكات
يف يكن فلم النيل، وادي لسكان مألوًفا الخارجي العالم يصري أن وقبل بعيد، زمن
عما البالد تقاليد يزحزح أن مرص من أوسع عالم مع وحدها التجارية املعامالت مقدور
يسقط مثله رأى كما النائية «بابل» يف يسقط حجًرا رأى تاجر من فكم عليه، كانت
يف آخر رجل أي ببال وال بباله، يخطر لم ذلك مع ولكنه أيًضا، املرصية «طيبة» يف
كلتا يف واحدة هي الساقط الحجر تجذب التي الطبيعية القوة أن العتيق، العرص ذلك
ال وقتئذ الواقع يف العالم كان إذ شاسعة؛ مسافات تفصلهما اللتني اململكتني هاتني
قوة عن كشف الذي التفاح،1 شجرة تحت الراقد الصبي ذلك زمن عن ا جدٍّ بعيًدا يزال
تبزغ الشمس رأى قد أيًضا العرص ذاك يف تاجر من وكم التفاحة. سقوط وراء عاملية
ولكن «طيبة»، يف املتجمعة املسالت بني تبزغ كانت كما الربجية «بابل» معابد خلف
البعيد، األثر ذات الحقائق هذه مثل إدراك إىل بعُد وصل قد يكن لم العرص ذلك تفكري

األرض. وجاذبية «نيوتون» نظرية إىل بذلك يشري 1
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كل يف العالم جميع يرى «إنه الشمس: إله عن الفاتح «تحتمس» قاله مما بالرغم وذلك
ساعة.»

لهم وكشفت املفكرين اإلمرباطورية رجال خياُل أوًال رها تصوَّ التي العاملية فإن
أما العاهلية، السلطة يف بدت كما العاملية هي الشمس إله لدولة الطبيعي العاملي املجال

الدين. يف العاهلية إال فليس التوحيد
التصورات هذه أول أن نجد أن الصدفة أو الحدس باب من يكن لم ذلك وعىل
أبهة؛ مرص أباطرة أعظم كان الذي الثالث «أمنحتب»2 عهد يف ١٤٠٠ق.م سنة حوايل
«طيبة» يف يعمالن كانا و«حور» «سوتي» هما العمارة رجال من توأمني أن نجد إذ
يف اآلن توجد لوحة عىل للشمس أنشودة لنا تركا وقد الثالث، «أمنحتب» امللك لحساب
يف اآلخذ واملجال العرص ذلك ميل مدى لنا توضح األنشودة وهذه الربيطاني، املتحف
دولة امتداد مبلغ مدركني العالم إىل اإلمرباطورية رجال به ينظر كان والذي االتساع،

لها. حد ال التي الشمس إله
وهي: املعنى، الجليلة اآلتية األسطر عىل تحتوي الشمسية األنشودة وهذه

بنفسك ألعضائك مصور صانع إنك
تصور أن دون ومصور

األبدية مخرتق صفاته يف القرين منقطع
السبل. إىل املاليني مرشد

البرش كل يشاهدك السماء عرض يف تقلع وعندما
أنظارهم عن خفي ذهابك يف أنك) (رغم

فراسخ مقدارها سياحة تجتاز إنك
املرات وماليني اآلالف مئات بل
سلطانك) (تحت تحتك يوم وكل

غروبك، وقت يأتي وحينما
أيًضا إليك تصغي الليل ساعات فإن

كدك نهاية يكون ال ذلك فإن تجتازها وعندما

١٤١١–١٣٧٥ق.م. من حكم الثالث أمنحتب 2
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بواسطتك تنظر الناس وكل
قوتهم ومانحهم الكل خالق أنت

والبرش لآللهة نافعة أم أنت
… مجرب صانع وأنت

ماشيته يسوق شجاع وراٍع
قوتها ومانحها ملجؤها وأنت

… … … …
خلق ما يرى الذي هو

يوم كل أرسى األرايض جميع يأخذ الذي األحد والسيد
عليها يمشون من يشاهد واحًدا بصفته

كالشمس وكائن السماء يف ميضء
والشهور الفصول يخلق وهو

يريد عندما فالحرارة
يشاء عندما والربد

له. تسبِّح لكي يوم، كل بزوغه عند فرح يف بالد فكل

البالد، كل حول الشاسع الشمس إله جولة مدى أن األنشودة هذه مثل يف الواضح ومن
األخرية الخطوة اتُّخذت قد وأنه … اهتماًما النهاية يف لقي قد األرض، شعوب كل وفوق

والشعوب. األرايض كل عىل الشمس إله سلطان مد وهي
رصيحة تعبريات تضم املرصي التفكري أنتجه مما منها أقدم وثيقة إلينا تصل ولم

قوله: يف هنا نجدها كالتي التفكري ذلك فيها يتمثل

يوم كل أرسى األرايض جميع يأخذ الذي األحد السيد
عليها. يمشون من يشاهد واحًدا بصفته

بالحركة مبارشة عالقة له كانت االتجاه ذلك أن أيًضا نالحظ أن الهامة األمور ومن
الشمس، إله بها نعت التي النعوت أن نجد إذ املرصي؛ اإلقطاعي العرص يف االجتماعية

قوله: نحو

ماشيته يسوق الذي الشجاع الراعي
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قوتها. ومانحها ملجؤها وهو

الناس فيها سميت التي وهي «مريكارع»، إىل هت وجِّ التي النصائح عهد إىل بنا ترجع
لجميع راٍع «إنه يقول: حيث «إبور» أفكار إىل أيًضا بنا ترجع كما اإلله»، «قطعان

الناس.»
فإنه والبرش.» لآللهة نافعة «أم قوله: وهو الشأن الخطري اآلخر النعت ومثله
اإلنسانية النواحي إن أي البرش؛ ببني باالهتمام تشعر مشابهة فكرة ثناياه يف يحمل
العهد يف الفكر رجال خاص بوجه إيجادها يف اشرتك التي الشمس، إله سلطان يف

الجديد. العاملي التسلط لذلك القوية السياسية العوامل بني تختِف لم اإلقطاعي،
سنة حوايل الثالث» «أمنحتب والده الرابع» «أمنحتب خلف عندما أنه وحدث
كان الذي الكهانة نظام وبني جهة من املالك البيت بني شديد نزاع قام ١٣٧٠ق.م،
الشاب امللك ذلك أن الواضح من كان وقد األخرى. الجهة من «آمون» اإلله رأسه عىل
الذي «آمون»، لإلله املنترص الجانب ضد القديم الشمس إله جانب معاضدة إىل ينحاز
إلًها قبل من كان الذي إلههم يدعون أخذوا قد األقوياء الطِّيبيون كهانته رجال كان
مع ًدا موحَّ صار أنه عىل بذلك مدللني رع»، «آمون هو مركَّب باسم الذكر خامل محليٍّا
فكرة حماسة يف ينارص حكمه باكورة يف الرابع» «أمنحتب أخذ وقد «رع». الشمس إله

املذهبني. بني التوفيق بها أريد نتيجة كانت ربما الشميس للمذهب جديدة
الحرج، غاية يف آسيا يف السيايس املرصية البالد موقف فيه كان الذي الوقت ويف
ُكنهه أدركنا الذي الشمس إلله العاملي التسلط تعضيد يف حماسة بكل ينهمك امللك أخذ
من الجديد املذهب به خلص جديًدا اسًما الشمس إله امللك هذا فأعطى والده، أيام يف
يسمى الشمس إله فصار القديم، الشميس الالهوت يف الرشك بخطر املحفوفة التقاليد

املجسمة. الشمس عىل يطلق قديم اسم وهو «آتون»،
االسم وهذا فقط. الشمس قرص عىل إال تدل ال التسمية هذه أن املحتمل ومن
جزءًا منها اقتبسنا التي الثالث» «أمنحتب عمارة رجَيل أنشودة يف مرتني ذُكر الجديد
امللكية قواربه أحد به ى سمَّ قد إذ امللك؛ ذلك عهد يف اإلقبال بعض القى كما تقدم، فيما

يسطع». «آتون
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الشاب امللك ذلك منحه بل جديًدا، اسًما الشمس إله إعطاء عىل الحال يقترص ولم
الشكل كان الشمس إلله رمز أقدم أن سابًقا مر فيما ذكرنا فقد جديًدا؛ رمًزا كذلك

أسمائه. من الصقر ألن بالصقر؛ كذلك له يرمز كان كما الهرمي،
«أمنحتب ولكن فقط، النيل وادي سكان بني مفهومني كانا الرمزين هذين أن عىل
الرمز إن إذ املرصي؛ القطر من وأوسع أفسح مرسح وقتئذ مخيلته يف كان الرابع»
كل أسفل، إىل متجهة متفرقة أشعة منه تخرج بقرص الشمس لنا مثَّل قد الجديد

برشية.3 يد بصورة طرفه ينتهي منها شعاع
من الخارجية القوية السيطرة عىل ويدل بالسيادة، يشعر الرمز ذلك كان وقد
فضًال هذا األرضية، البرش شئون وعىل العالم فوق أيديها تضع وهي السماوي منبعها
الناس واعتربها له، بذراعني ُشبهت قد األهرام متون عرص منذ الشمس إله أشعة أن عن

األرض: يف عنه نائبة ذاك إذ

«وناس». امللك مع رفعت قد الشمس أشعة ذراع إن
السماوات. إىل به صاعدة

كما الفرعون، عليهم يسيطر الذين البرش لكل الفهم سهل الجديد الرمز ذلك كان وقد
رجال أو الفرات نهر سكان استطاعة يف كان إنه حتى الوضوح، كل واضًحا معناه كان
الرمز ذلك أن بمعنى الفور، عىل شأنه عظم يدركوا أن السوداني النيل عىل النوبة بالد
إىل عامليٍّا رمًزا يكون أن خليًقا صار بل فحسب، العاملية السيطرة عىل داللته تقترص لم

حد. أقىص
الصورة، بتلك لها ُرِمز التي الشمسية القوة لتعريف الجهود بعض بُذلت وكذلك
باسمه األفق يف فرًحا األفق) (حور أختي» «حور الكامل: الشمس إله اسم كان فقد

«آتون»). يف التي (الحرارة

.17 الشكل انظر 3
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(يعني املزدوج الفرعون اسم مثل ملكيني، طغراءين يف يوضع االسم ذلك وكان
كما الفرعون، لسلطان آتون سلطان مشابهة من مأخوذ الوضع وهذا ولقبه). اسمه
بصفتها املرصية اإلمرباطورية أوجدته الذي التأثري عىل بوضوح يدل آخر برهان أنه
لنا حدد الطغراءين يف املوضوع االسم أن غري الشميس. الالهوت مذهب يف الحكومية
أية له تكن ولم الظاهر، العالم يف للشمس الواقعية املحسوسة القوة مقدار عام بوجه

قط. سياسية داللة
معناها يكون قد «حرارة» امللك ذلك اسم يف ترجمتها التي القديمة املرصية والكلمة
نشعر التي الشمس قوة هو يعبده امللك كان ما أن الواضح ومن أيًضا، «نوًرا» أحيانًا
أناشيد يف سنجدها التي العديدة العبارات مع تنسجم النتيجة وهذه األرض. عىل بها
وجه فوق مكان كل عىل أشعته باسًطا نشًطا «آتون» فيها نرى التي وهي «آتون»،

األرض.
مدينة من وحيه استقى قد الجديد املذهب ذلك أن الواضح من أنه ومع
ى سمَّ «آتون» لإلله األعظم الكاهن منصب لنفسه اتخذ الذي امللك إن حتى «هليوبوليس»،
من بالرغم فإنه العظيم، «هليوبوليس» كاهن لقب نفس وهو األعظم»، «الناظر نفسه
ظواهر منها تتألف كانت التي الطقوس من القديم املتاع سقط معظم أزال قد كان ذلك
الشمسية، القوارب عن الجديد الالهوت ذلك يف عبثًا نبحث نرانا ولذلك التقليدية، الالهوت
الشميس املذهب عىل بعد فيما أُدخلت التي اإلضافات باقي عن عبثًا نبحث نرانا كما
جملة. منه محيت قد كلها فإنها ذلك، وغري السفلية، األموات كهوف يف السياحة مثل

وبني بينها التوفيق هو «آتون» مذهب حركة إليه رمت الذي الغرض كان فإذا
عندما الذروة وبلغ اشتد الذي الخصام، ألد بينهم وقام فشلت، قد فإنها «آمون» كهنة
عبادة عىل ويقيض املرصية لإلمرباطورية واحًدا إلًها «آتون» من يتخذ أن عىل امللك صمم
«آمون» وجود عىل الدالة اآلثار كل ملحو بُذل الذي املجهود ذلك عن نتج وقد «آمون».
قد امللك أن نجد إذ التطرف؛ يف غاية إجراءات اتخذت أن العهد) الحديث اإلله (ذلك
«آتون» (يعني «إخناتون» إىل راٍض) أو مرتاح «آمون» (يعني «أمنحتب» من اسمه غريَّ
للملك القديم لالسم ترجمة هو لنفسه امللك اتخذه الذي الجديد االسم وذلك راٍض)،
الجهة من «آمون» اسم وكان جهة، من هذا «آتون»، مذهب يف املعنى يف يماثله ما إىل
لفكرته تنفيذًا امللك، إن حتى العظيمة، «طيبة» آثار فوق وجد أينما يُمحى األخرى
لم األمر أن مع الثالث»، «أمنحتب امللك والده اسم وال حتى ذلك يف يحرتم لم هذه،
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إله) جمع (بصفتها اآللهة كلمة إىل حتى تعداه بل «آمون»، اسم محو عىل قاًرصا يكن
فمحاه)، اآللهة لتعدد مظنة الجمع أن رأى (كأنه وجدت أينما أيًضا تُمحى فكانت

املحو. مصريها فكان «آمون» معاملة اآلخرين اآللهة سائر أسماء عوملت وكذلك
وجد عندما واألبهة السيادة من لها كان ما برغم طيبة «إخناتون» امللك هجر وقد
جديدة حارضة لنفسه وأقام يحتمل، مما أكثر القديمة الالهوتية بالتقاليد فيها االرتباك
باسم هذا وقتنا يف تُعرف بقعة يف تقريبًا، والبحر «طيبة» بني الطريق منتصف يف
آلتون مدينة النوبة بالد يف أسس كما آتون)، (أفق «أخيتاتون» وسماها العمارنة»، «تل
صار وبذلك آسيا، يف اإلله لذلك أخرى مدينة أقام أنه ا جدٍّ املحتمل ومن لها، مشابهة
وسوريا، والنوبة مرص وهي الدولة؛ منها تتألف التي العظيمة األجزاء الثالثة من لكلٍّ
مرص من مختلفة أماكن يف آلتون أخرى معابد كذلك بنيت وقد «آتون»، ملذهب مقرٌّ

نفسها.
للملك يمكن امللكي البالط رجال من قوي حزب تأليف دون طبًعا ذلك يتم ولم
التي الفتنة أثرت وقد «آمون». كهنة وبخاصة املنبوذين، الكهنة أولئك يناهض أن به
ذلك حزب كان إذ املالك؛ البيت قوة يف خطريًا تأثريًا شك بال االنقالب ذلك عن نتجت
املذهب ذلك نرش عىل متضامنني معه يعمل «إخناتون» ظل يف ذاك إذ نما الذي البالط
تاريخ يف إمتاًعا وأكثرها الفصول أروع قصته تعد أن يصح الذي الجديد، الديني
نحتها التي املقابر تلك جدران عىل نقوشه من بقي ما ذلك عىل يدلنا القديم، الرشق
الرشقية الهضبة يف تقع التي املنخفضة الجبال قبالة رجاله ألرشاف الصخر يف امللك
أعوان من هؤالء مثل ملقابر مدينون أننا والواقع الجديدة. املدينة تلك خلف القائمة
وهي اآلونة، تلك يف تنرش كانت التي الهامة التعاليم تلك مشتمالت عن بمعلوماتنا امللك
الشمس إله مديح عىل تحتوي كما الشمس، إله مدح يف أناشيد سلسلة عىل تحتوي
الذي الجديد، الفكر عالم عن بلمحة األقل عىل تمدنا التعاليم وهذه بالتبادل. وامللك
إدراك بذلك محاولني السماء نحو أعينهم رافعني وأعوانه الشاب امللك ذلك فيه نشاهد
يعد لم التي اإللهية وهي نهاية، وال لقوته حد ال الذي بهائها يف اإللهية الذات مجاَيل

كله. العالم ويف البرش جميع بني امتد بل النيل، وادي يف منحًرصا سلطانها
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التي األناشيد، تلك من أفصح السانحة هذه عن بيشء نأتي أن اآلن يمكننا وال
اآلتية:4 هي وأهمها بينها أنشودة وأطول التعاليم، تلك عن شيئًا بنفسها علينا تقص

وتيضء ترشق العاملية وقوته «آتون» بهاء
السماء أفق يف بجمالك تبزغ أنت

الحياة أزلية يف كنت الذي الحي «آتون» يا أنت
الرشقي األفق يف تطلع كنت فحينما

بجمالك البالد كل تمأل كنت
أرض كل فوق ومرشق ومتأللئ وعظيم جميل أنت

مخلوقاتك جميع نهاية حتى باألرضني تحيط وأشعتك
األرضني) (يعني القصوى نهايتها حتى تخرتق وأنت «رع»،5 أنت

(الفرعون) املحبوب البنك البرش) (يعني توثقهم وأنت
األرض فوق أشعتك فإن ا جدٍّ قيص أنك ورغم

(عنهم). خفية خطواتك فإن البرش تجاه أنك ورغم

كتابه يف املؤلف دونها التي بالرتجمة مقارنتها عند األنشودة هذه ترجمة يف التغيريات بعض يالحظ 4

راجعها التي «ديفز» نسخة يف تغيريات لبضعة جديدة لقراءة ذلك يف السبب ويرجع مرص»، «تاريخ
جديدة بحوث إىل هذا .(Rock Tombs of ElAmarna, vol. Vl, Pl. Xxvll, London) دقيقة مراجعة
قد لقطع جديدة تراجم بعض أضافت قد «زيته» األستاذ عملها التي فالرتجمة الوثيقة، هذه يف عملت
.H. Schafer, Amarna in Rel und Kunst, P. 63–70, (Leipzig, 1931) انظر منها، بالكثري أخذت
كما لإليضاح، هنا اتبعناه ولكنا املرصي األصل يف يوجد ال مقطوعات إىل القصيدة تقسيم أن عىل

الحديث. القارئ ملساعدة للمقطوعات عناوين وضعنا
«نهاية». كلمة وبني «رع» كلمة بني جناس املرصي األصل يف يوجد 5
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واإلنسان الليل

األنشودة
كاملوات تظلم األرض فإن الغربي السماء أفق يف تغيب وحينما

حجراتهم يف فينامون
ملفوفة ورءوسهم

مسدودة ومعاطسهم
اآلخر إنسان يرى وال

ترسق أمتعتهم أن حني يف
رءوسهم تحت وهي

بذلك. يشعرون ال وهم

املزامري
وعر. حيوان كل يدب فيه ليل فيكون ظلمة تجعل

(١٠٤–٢٠ (املزمور

والحيوان الليل

األنشودة
(ليفرتس) عرينه من يخرج أسد وكل

لتلدغ تنساب الثعابني وكل
يخيم والظالم

صمت يف والعالم
أفقه. يف ق خلقهم الذي أن حني يف

املزامري
طعامها. هللا من ولتلتمس لتخطف تزمجر األشبال

(١٠٤–٢١ (املزمور
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واإلنسان النهار

األنشودة
األفق يف ترشق حينما زاهية األرض
«آتون» مثل بالنهار تيضء وعندما

بعيد إىل الظلمة تقيص فإنك
أشعتك ترسل وحينما

عيد يف (مرص) األرضان تصري
أقدامهم عىل ويقفون يستيقظون والناس

لهم إيقاظك عند
ثيابهم يلبسون ألجسامهم غسلهم وبعد

لطلعتك تعبًدا أذرعتهم يرفعون ثم
العالم. كل يف أعمالهم إىل يقومون ذلك بعد ثم

املزامري
وإىل عمله إىل يخرج اإلنسان تربض، مأويها ويف فتنرصف الشمس ترشق

املساء. إىل شغله
و٢٣) ١٠٤–٢٢ (املزمور

والنبات والحيوان النهار

األنشودة
مراعيها يف ترتع املاشية وجميع

تينع والنباتات واألشجار
ترفرف مستنقعاتها يف والطيور

لك تعبًدا منترشة وأجنحتها
أقدامها عىل ترقص الغزالن وجميع

تحط أو تطري التي املخلوقات وجميع
عليها. تيضء عندما تحيا

272



للتوحيد عقيدة وأقدم العاملية السيادة

واملياه النهار

األنشودة
صاعدة النهر يف تقلع والسفن
السواء عىل فيه منحدرة أو

أرشقت ألنك مفتوح؛ فج وكل
أمامك النهر يف يثب والسمك
البحر وسط إىل تنفذ وأشعتك

العظيم األخرض
األطراف الواسع الكبري البحر هذا

عدد. بال دبابات هناك

املزامري
كبار. مع حيوان صغار

لوياثان السفن، تجري هناك
فيه. ليلعب خلقته هذا

و٢٦) ١٠٤–٢٥ (املزمور

اإلنسان خلق

األنشودة
املرأة يف الجرثومة خالق أنت
أناسيٍّا البذرة من يذرأ والذي

أمه بطن يف يعيش الولد وجاعل
يبكي ال حتى إياه ومهدئًا
الرحم يف حتى إياه مرضًعا

خلقته إنسان كل عىل الحياة تحفظ حتى النفس معطي وأنت
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والدته يوم يف (أمه) الرحم من ينزل وحينما
كلية فمه تفتح فأنت

الحياة. رضوريات وتمنحه

الحيوان خلق

األنشودة
البيضة لحاء يف الفرخ يصري وحينما

وسطها يف حيٍّا ليحفظه نفًسا تعطيه فأنت
منها ليخرج البيضة يف ميقاتًا له قدرت وقد

له) قدرته (الذي ميقاته يف البيضة من يخرج وهو
منها. يخرج حينما رجليه عىل ويميش فيصيح

العاملي الخلق

األنشودة
أعمالك تعدد أكثر ما
خافية الناس عىل إنها

األحد اإلله أيها يا
آخر إله بجانبه يوجد ال الذي

رغبتك حسب األرض خلقت لقد
غريك) يشء (ال وحيًدا كنت وحينما

والغزالن املاشية وجميع الناس خلقت
األرض عىل ما وجميع
رجليه عىل يميش مما

بأجنحته يطري مما عليني يف وما
سوريا العاملية األقطار ويف

مرص وأرض وكوش
موضعه يف إنسان كل تضع فإنك
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بحاجاتهم وتمدهم
قوته لديه إنسان وكل

معدودات وأيامه
مختلفة الكالم يف واأللسنة

وجلودهم أشكالهم تختلف وكذلك
مختلفني. األجانب تخلق ألنك

األنشودة
رب يا أعمالك أعظم ما
صنعت بحكمة كلها

غناك. من األرض مآلنة

(١٠٤–٢٤ (املزمور

مرصوخارجها األرايضيف ري

األنشودة
السفيل العالم يف النيل تخلق أنت

تشاء كما به تأتي وأنت
أهل عىل اللغة يف مقصورة هنا استعملت التي أهل (كلمة أحياء مرص أهل ليحفظ

مرص)
لنفسك خلقتهم ألنك
جميًعا سيدهم وأنت

أجلهم من نفسك تنهك6 الذي وأنت
قطر كل رب وأنت

لُُّغوٍب﴾ ِمن نَا َمسَّ َوَما أَيَّاٍم ِستَِّة ِيف بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلْقنَا ﴿َوَلَقْد الكريم: القرآن ويف 6

.(٣٨ اآلية – ق٥٠ (سورة
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أجلهم من ترشق الذي و(أنت)
االفتخار عظيم النهار شمس وأنت
القاصية العالية األقطار وجميع

أيًضا حياتها تخلق أنت
السماء يف نيًال وضعت لقد

الجبال فوق أمواًجا يصنع لهم ينزل وحينما
العظيم األخرض البحر مثل
مدنهم يف حقولهم فريوي

األبدية! رب يا مقاصدك أكرم ما
لألجانب السماء يف نيل ويوجد

أقدامها عىل تتجول التي الهضاب كل غزالن وألجل
ملرص. السفيل العالم من يأتي فإنه النيل أما

السنة فصول

األنشودة
لطفلها) األم تغذية تعني هنا التغذية (كلمة بستان كل تغذي أشعتك

تحيا فإنها تبزغ وعندما
بك تنمو فهي

الفصول تخلق أنت
صنعت ما كل ينمو أن ألجل

العليل بالنسيم إليهم يأتي فالشتاء
فمهم). يف لذيذ طعم لها يكون أن (أي أثرك يذوقوا أن ألجل والحرارة
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العاملية السيطرة

األنشودة
فيها لترشق العىل السماوات خلقت أنت

غريك) يشء (ال وحيًدا تزال ال كنت حينما صنعت ما كل ولتشاهد
الحي «آتون» أنت صورتك يف مضيئًا

واآلصال) الغدو (يف وآيبًا بعيًدا وذاهبًا وساطًعا وبازًغا
بنفسك وحدك الصور من املاليني تخلق أنت
وأنهار عامة وطرق وحقول وقرى مدن من

تجاهها تراك العيون وجميع
األرض فوق النهار (شمس) «آتون» ألنك

تغيب وحينما
وجوههم سويت الذين الناس جميع فإن

وحيًدا بعد نفسك ترى ال لكي
خلقته قد ما منهم واحد يرى ال حتى النعاس يغشاهم

قلبي. يف تزال ال فإنك ذلك ومع

امللك وحي

األنشودة
«إخناتون» ابنك إال يعرفك آخر واحد هناك «ليس

وبقوتك.» بمقاصدك عليًما جعلته لقد

277



الضمري فجر

العاملية الرعاية

األنشودة
خلقتهم الذي أنت يدك، بصنيع يعيش العالم

ترشق حينما فيحيا
تغيب حينما ويموت

نفسك مدى طول حياتك ألن
بواسطتك يعيشون والناس

تغيب حتى جمالك إال ترى ال الناس أعني إن
جانبًا يطرح عمل وكل
الغرب يف تغيب حينما
ثانية ترشق وحينما

امللك ألجل تنشط كف كل تجعل فإنك
قدم كل أثر يف والخري

العالم خلقت ألنك
البنك وأوجدتهم

لحمك من ولد الذي
والبحري القبيل الوجهني ملك

األرضني رب الصدق، يف العائش
(إخناتون) رع» وان رع خربو «نفر

التيجان رب الصدق، يف العائش «رع» ابن
الطويلة الحياة ذو «إخناتون»

محبوبته امللكية الزوجات كربى (وألجل)
(نفرتيتي) آتون» نفرو «نفر األرضني سيدة

اآلبدين. أبد وازدهرت عاشت

منتخبة سلسلة أو منتخبة قطعة إال العظيمة امللكية األنشودة هذه تمثل أال ويحتمل
العمارنة. بتل «آتون» معبد يف آلخر يوم من تقام كانت كما «آتون» شعائر من

فقط، واحدة بمقربة إال الجبانة تلك يف تدوَّن لم األنشودة هذه أن له يؤسف ومما
يصلنا لم ولذلك الحاليني، األهايل من املخربني تعدي جراء من ثلثها نحو منها ُفقد وقد
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سنة خمسني منذ عجل وعىل اعتناء غري من نقلت حديثة نسخة إال املفقود الجزء من
١٨٨٣م). سنة يف (أي

التي والجمل الفقرات عن بالنقل الدينية نقوشها ُكتبت فقد األخرى املقابر وأما
فهمه كما «آتون» مذهب مجمل منها ن تكوَّ والتي وقتئذ، االستعمال شائعة كانت
ننىس أال علينا يجب ذلك وعىل املقابر. تلك بزخرفة قاموا الذين والرسامون الُكتاب
وهي «آتون»، مذهب من العمارنة» «تل جبانة طريق عن إلينا وصلت التي البقايا أن
املدققني غري املهملني الكتبة من قليلة فئة بأيدي آيل بشكل مرَّت قد الرئييس، مصدرنا
دينية عقلية لحركة أذنابًا كونهم عن يخرجوا لم ممن الفاترة، الخاوية العقول ذوي
كل يف يقنعون كانوا الرسامني أولئك أن نجد امللكية األنشودة هذه عدا وفيما عظيمة.
نفسها امللكية األنشودة تلك من األحوال بعض يف نُقلت التي والنُّتف، بالِقطع مكان
أو كلها ينقشونها ثم قصرية، أنشودة هيئة يف مرقعة ويضعونها أخرى، قطع عن أو

آخر. إىل قرب من يتنقلون وهم ترصف، أدنى بدون بعضها
أهمية مع الحد، هذا إىل ضئيلة املذهب ذلك عن متناولنا يف التي املواد كانت وملا
بها تمدنا التي القليلة الجديدة املعلومات تلك فإن اللثام، عنها لنا أماطت التي الحركة

عظيمة.7 قيمة ذات تعترب القصرية، األنشودة تلك
وهو يشاهد امللك إن أي نفسه؛ امللك إىل حاالت أربع يف األنشودة تلك عزيت وقد

جاءت: كما نصها وهاك «آتون». أمام ينشدها

األبدية رب يا الحي «آتون» يا بجمالك ترشق أنت
وجميل وقوي ساطع إنك

وكبري عظيم وحبك
مخلوقاتك من واحد كل بالبرص تمد أشعتك
البرش قلوب إىل الحياة يجلب امللتهب ولونك

األرضني بحبك تمأل عندما

De املؤلف كتاب من الثاني الجزء يف القراءات كل من مؤلف متن يف القصرية األنشودة جمعت لقد 7
قد وكذلك بنفيس، نقلتها التي املنسوخات ذلك إىل أضيف وقد بعُد، ينرش لم الذي Hymnis in Solem
والرتجمة ،(Amarna, Vol. IV, Pls XXXII) كتابه يف مقابر خمس نقوش من مركبًا متنًا «دافيز» جمع

املصدرين. كال من مستقاة هنا أوردناها التي
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بنفسه نفسه سوى الذي اإلله أيها إيه
أرض كل خالق

عليها من كل وبارئ
والغزالن املاشية قطعان وكل الناس حتى

الرتبة فوق تنمو التي األشجار وكل
عليهم ترشق عندما تحيا فإنها
خلقته من لكل واألم األب وأنت

عيونهم فإن ترشق وعندما
بواسطتك ترى

العالم كل تيضء أشعتك إن
قلب كل رؤيتك بسبب وينرشح
سيدهم بصفتك ترشق عندما

الغربي السماء أفق يف تغيب وعندما
أموات كأنهم ينامون فإنهم
بالغطاء ملفوفة رءوسهم

معاطسهم وتقف
الصباح يف رشوقك يعود حتى

الرشقي السماء أفق يف
تعبًدا إليك أذرعتهم يرفعون وعندئذ

بجمالك تحيا البرش قلوب تجعل فإنك
أشعتك ترسل عندما تحيا الناس ألن

عيد يف الكون جميع ويكون
الفرح وتهليل واملوسيقى فالغناء

ِبنِْبن8 بيت قاعة يف تكون

يعترب الحجر هذا كان وقد املسلة، يتوج الذي الصغري الهرم مثل الشكل هرمي حجًرا البنبن كان 8

يف الذي الشمس معبد بيت يف أو املعبد يف ممتازة مكانة يحتل األصل يف وكان القداسة، غاية يف
للذي مماثًال بنبن العمارنة» «تل معبد يف أدخل قد «إخناتون» أن عىل تدل الفقرة وهذه «هليوبوليس»،

(هليوبوليس) شمس» «عني يف كان

280



للتوحيد عقيدة وأقدم العاملية السيادة

(ماعت) الصدق مكان «أخيتاتون» يف معبدك يف
لرضاك الحائز

واملئونة الطعام لك يقدم فيه
السارة احتفاالتك الطاهر ابنك لك ويؤدي

البهجة مواكبه يف الحي «آتون» يا
أمامك يطرب خلقته ما كل

حبور يف وقلبه الجليل ابنك ويفرح
السماء! يف يوم كل املولود الحي «آتون» يا آه

(إخناتون) رع» «وان الجليل ابنه يلد إنه
دائًما نفسه مثل

(إخناتون) رع» وان رع خربو «نفر جماله الالبس «رع» ابن
به ترس الذي ابنك فأنا
اسمك يحمل والذي

قلبي يف يسكنان وبطشك قوتك
… الدوام عىل العائش «آتون» يا أنت
فيها لترشق العليا السماء خلقت لقد

صنعته ما كل تشاهد لكي
غريك) يشء (ال وحيًدا تزال ال كنت عندما

حية لتحفظها فيك موجودة األنفس من األلوف آالف
املعاطس يف الحياة نفس هو أشعتك9 مشاهدة ألن

األرض تنبت ما وكل تحيا األزهار وجميع
ترشق ألنك ناميًا يصري

أمامك نشوى فهي
أقدامها عىل تطفر املاشية وجميع

الفرح من املستنقع يف تطري والطيور
تنترش مطوية كانت التي وأجنحتها

لهم.» نفسك تظهر عندما املعاطس يف يدخل النفس «أن أخرى رواية ويف 9
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تعبًدا الحي آلتون مرفوعة
10… خالق يا أنت

املرصي الفكر يف ال قبل، من توجد لم ملهمة عاملية قوة نرى األناشيد هذه ففي
امللك: ويقول كله، العالم مداها يف تشمل فهي أخرى، مملكة أية فكر يف وال القديم
البرش جميع وإن عاملي، أمر كذلك هو كان العاملية الشمس إله بسيادة االعرتاف إن

العظيمة: الحدود لوحة يف عنهم امللك قال وكذلك بسلطانه. يعرتفون

هو) (لنفسه خلقهم «آتون» إن
يحملون إيجة بحر وأهل األرايض فجميع

الذي إىل ظهورهم فوق وجزيتهم رضائبهم
البرش تحيا بأشعته والذي حياتهم أوجد

الهواء. وتستنشق

القومية محل يحله أن يحاول عامليٍّا، دينًا بذلك يريد كان «إخناتون» أن الواضح فمن
مضت. قرنًا عرشين مدة البالد عليها وسارت سبقته، التي املرصية

عميًقا تأثًرا متأثًرا كان «إخناتون» أن كذلك نجد العاملية، القوة تلك وبجانب
للفناء، مصريه نفسه أنه — واطمئنان بسكينة — يتقبل نفسه امللك وكان إلهه، بأزلية
فيما بدفنه الخاصة الدقيقة التعليمات يعلن العمارنة» «تل يف حكمه باكورة يف فنراه
ولكنه املرصية، الحدود عىل أقامها التي اللوحات فوق باستمرار ويسجلها املوت، بعد
الشمس، إله خلود من شيئًا له ليضمن بآتون الوثيقة عالقته عىل يعتمد كان ذلك مع
اآلتي: النعت عىل — اسمه ذكر بعد — دائًما الرسمي لقبه يحتوي كان ذلك أجل ومن

الطويلة». الحياة «ذو
الخالق إنه أي — األزلية الوحدة من نفسه «آتون» برأ قد يشء كل بداية يف أنه عىل
امللك أن العظيمة العمارنة» «تل حدود لوحات11 إحدى يف نجد إذ — نفسه لكينونة

هكذا: يسميه

واحد متن إال األنشودة لهذه املتون الخمسة من الحد هذا إىل يصل ولم فقدت، قد السطر هذا بقية 10

النقطة. هذه عند انقطع قد كذلك وتجده
العمارنة). (تل «أخيتاتون» مدينته حدود عىل «إخناتون» أقامها لوحات هذه 11
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ذراع مليون من املكون سوري
باألبدية ومذكري

األبدية األشياء إدراك يف وحجتي
هو بيده بنفسه نفسه سوى الذي وهو

صانع. يعرفه ال والذي

الحقيقة تلك ترديد إىل وتميل الفكرة هذه مع انسجاًما تبدي األناشيد أن ونجد
القائلة:

حدث قد ذلك ييل الذي العالم خلق بأن
غريه). يشء (ال وحيًدا يزال ال اإلله كان حينما

تلك يف يردد نداء تكون غريك)» يشء (ال وحيًدا تزال ال كنت «حينما الكلمات: وتكاد
األناشيد.

لغاتهم يف بعض عن بعضهم وميَّز البرش أجناس كل ذرأ الذي العاملي الخالق وهو
الحياة إىل العدم من بالخروج تأمر مستمرة املنشئة قوته تزال وال جلودهم، وألوان

الجامدة. البيضة من حتى
مكان أي يف بارز بشكل الحياة املانحة الشمس إله قوة من امللك عجب يظهر ولم
أنه يف تتمثل التي املعجزة، تلك عن تعبريه يف بسذاجة مذكوًرا نجده مما أكثر آخر
ال الذي الحجر هذا يف إنه أي — البيضة» «حجر امللك يسميه الذي البيضة لحاء داخل
أنعشه أن بعد حي مخلوق فيخرج «آتون» أمر نداء الحياة أصوات تجيب — فيه حياة

اإلله). (ذلك إياه يمنحه الذي النََّفس
لها املبارشة والواسطة الدائم، والزاد الحياة مصدر هي الحياة املانحة القوة وتلك
لقوة املدهش اإلدراك وهذا الناس، إىل والحرارة النور تجلب التي الشمس أشعة هي
األناشيد نرى إذ دائم؛ باستمرار يردد األرض فوق الحياة كل منبع بصفتها الشمس

الدوام: عىل عتيدة عاملية قوة الشمس أشعة أن ذكر يف اإلمعان إىل تميل

األرض فوق أشعتك ولكن السماء يف أنت
العظيم األخرض البحر أعماق إىل تنفذ أشعتك

املحبوب ابنك فوق أشعتك
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كامًال اإلبصار بأشعته يجعل الذي ذلك
املعاطس يف الحياة نفس هي أشعتك مشاهدة إن

أشعتك من ولد الذي امللك) (يعني وطفلك
نفسك أشعة من امللك) (يعني سويته لقد
امللكية األفراح من مليونًا تحمل أشعتك

األرضني فإن أشعتك ترسل وحينما
فرح يف تكون

صنعته ما كل وحتى األرضني تشمل أشعتك
دائًما تشاهده األعني كل فإن األرض يف أم السماء يف أكان وسواء

بأشعته الكون) (كل يمأل وهو
يعيشون. البرش كل ويجعل

املنبع ذلك تجاهل املستحيل من جعل بداهة النيل عىل حياتها يف مرص اعتماد أن كما
عقيدة قيمة بوضوح لنا يكشف يشء ال أنه والواقع «إخناتون». امللك عقيدة يف الحيوي
األساطري طائفة تردد بال محا أنه من أكثر العقل، عىل االعتماد إىل وميله «إخناتون»
أزمان، عدة «أوزير» اإلله هو النيل بأن تقول كانت والتي محرتمة، كانت التي والتقاليد
وهو يعبده، الذي اإلله ذلك عليها يسيطر طبيعية قوى إىل الحال يف الفيضان نسب ثم

السماء. يف آخر نيًال األخرى للبالد — االهتمام ذلك بمثل — خلق الذي
وال بل اإلخناتونية، الوثائق كل يف قط يُذكر فلم كلية، «أوزير» اإلله تجوهل وقد

العمارنة». «تل قبور من قرب أي يف
املحض املادي اإلدراك وراء ما إىل «إخناتون» تفكري ينتقل األخرية اآلراء بهذه

املخلوقات. بجميع األبوي «آتون» اهتمام مبلغ ويقدر األرض، فوق الشمس لنشاط
حد إىل «إخناتون» بها قام التي الحركة شأن من يرفع الذي هو التفكري وهذا
بأجمعه الرشق ديانات أو املرصيني قدماء ديانة إليه وصلت قد كانت ما كل فوق بعيد
فيما ذكره تقدم كما شفيًقا، راعيًا «إبور» نظر يف الشمس إله كان فقد الوقت، ذلك قبل
من التي قطعانه — أيًضا ذكره سبق كما — «مريكارع» نظر يف الناس كان كما سبق،
ذلك، من أبعد إىل يذهب «إخناتون» أن نجد ولكننا والطعام. واملاء الهواء صنع أجلها
مهد الذي هو التعليم وهذا صنعت.» ما لكل وأم أب «أنت الشمس: إلله يقول حيث

الحايل. عرصنا إىل حتى بعد فيما الديانة يف ظهر الذي التطور من لكثري الطريق
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نفس يف تدب كانت التي الحساسة الروح تلك نظر يف الحي، العالم جميع فكان
األبوية، لشفقته التقدير مع «آتون» بوجود قوي شعور يملؤه املرصي، الخيايل ذلك
وطيورها األخاذ، «آتون» بإشعاع تينع التي النشوانة بأزهارها السوسن، فمستنقعات
الشمس، ضوء يف فرحة تطفر التي واملاشية الحي، «آتون» تعبًدا أجنحتها تنرش التي
البحر وسط يف حتى أشعته، تنفذ الذي العاملي بالنور مرحبًا النهر يف يثب الذي والسمك
العاملي الوجود لذلك «إخناتون» إدراك مدى عن لنا يكشف أولئك كل العظيم، األخرض

املخلوقات. كل عند الوجود لذلك باطني إدراك وعن الطبيعة، عىل وسيطرته لإلله
العهد ذلك بعد نجده الذي مثل هو الحيس العالم يف هللا قوة لتجيل التقدير وهذا
الطبيعة شعراء لسان عىل جاء ما ومثل العربية، املزامري يف سنة ٨٠٠ أو ٧٠٠ بنحو
لقوة املصادر أعمق أن الظاهر ومن 12،Wordsworth «وردزورث» عرص منذ بيننا
التأمل عىل اعتمادها إىل يرجع — السيايس أصلها من بالرغم — العظيمة الثورة تلك
«إخناتون» وألن الحقول». سوسن «تأمل عىل الحض يف نراه كما الطبيعة، عالم يف
من حوله ما إىل مدهشني وإدراك بحساسية عقله انقاد فقد باإلله، مأخوذًا رجًال كان
العاملي، األبدي النور بجمال مأخوذًا كان فقد اإلله؛ وجود عىل الدالة املرئية املظاهر
يف واقترص لنا. بقيت التي آثاره من عليه صور أثر كل يف تغمره أشعته نرى ولذلك
يشاركه ال إلهه مع عالقة لنفسه يدعي كان ألنه وأوالده؛ امللكة وعىل شخصه عىل ذلك

بقوله: ربه يدعو الذي فهو أحد، فيها

يوميٍّا بمشاهدته تَقرَّان عينيَّ ليت
ويملؤه هذا «آتون» بيت يف يرشق حينما
حبه يف الجميل هذا هذه، بأشعته هو

اآلبدين. أبد راضية حياة يف عيل ويرسلها

الحال هو كما الحب، مع مرة من أكثر ده وحَّ الذي النور، ذلك يف امللك ويمرح
أن قل بنشوة وذلك اإلله، وجود عىل الدال الظاهر الربهان باعتباره الجمال مع أو هنا،
«َرْسِكن»13 كروح روح به تشعر كانت كالذي الوله حد يبلغ وفرح نظري، لها يكون

الطبيعة. وصف يف بأشعاره مشهور وهو ،(١٧٧٠–١٨٥٠) إنجليزي شاعر «وردزورث» 12

الكتابة يف باعه وطول بنقده ويمتاز ،(١٨١٩–١٩٠٠) الشهري اإلنجليزي الكاتب رسكن» «جون هو 13

الفن. عن
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املناظر فوق يسطع وهو النور «رسكن» وصف فقد النور، يف النظر ينعم كان عندما
قال: الجميلة، الطبيعية

املبتهج الحي املتنفس النور
ويعمل ويفرح ويتسلم يشعر الذي

آخر وينبذ شيئًا ويختار
ثانية ويفقد ويجد ويبحث

صخرة إىل صخرة من متنقًال
ورقة إىل شجر ورقة ومن

موجة إىل موجة ومن
متأللئًا أو بارًقا أو متوهًجا

لكل ساتًرا ا ممتصٍّ يكون مظاهره) أقدس يف (كما أو يصيب ما بحسب
العميق سكونه كمال يف يشء

وظلمة وشك حرية يف ثانية يفقد نراه وعندئذ
الجارف الضباب حبائل يف واقًعا ويختفي يُمحى أو

مكتئبًا الهواء يف يذوب أو
متأجًجا أكان سواء — ولكنه
ساكنًا أم المًعا خافتًا، أما

سكونه أعمق يف يتنفس الذي الحي، النور هو
أبًدا. يموت ال ولكنه ينام الذي النور وهو

لجمال الحقيقي اإلنجيل وهو النور، ببهجة الحديث االفتنان الوصف هذا يف فنجد
خالل يف عاش الذي «إخناتون» الوحيد الخيايل ذلك هو به مبرش أول كان الذي النور،
ينام، النور أن «إخناتون» نظر يف كذلك الجائز من كان وقد ق.م. عرش الرابع القرن
نظره (يف كان أنه غري أفقه.» يف ليسرتيح األرض خالق «يذهب قوله: من يتضح كما

قط.» يموت ال ولكن «ينام «رسكن»)14 نظر يف كان كما

.Ruskin, Modern Painters, Vol, I, P. 250 (New York 1873) انظر: 14
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فأظهر الكربى األنشودة يف مهشمة فقرة ترجمة يف «زيته» األستاذ نجح وقد
يمكنه «إخناتون» فإن نامت قد والناس خيمت قد الظلمة أن من بالرغم بأنها معناها

قلبي.» يف تزال ال فإنك ذلك «ومع يقول: حيث به، يشعر أن
والرأفة الجمال إنجيل أنها عىل إذن تدل «إخناتون» حركة من الناحية فتلك
أقدم تعترب جعلها مما اإلنسان، روح إىل الطبيعة لرسالة وإدراك الطبيعة، نظام يف
الفنانني أمثال إنتاج يف ظهرت التي وهي الطبيعة»، إىل «الرجوع نسميها التي النهضات
وأخالفه، Wordsworth «وردزورث» آراء يف أو ،Barbizon و«بربيزون» Millet «ملت»
تختلف جديدة بروح الربية املستنقعات حياة يصورون كانوا الوقت ذلك يف فالرسامون
الهادئة الصور تلك األهرام»، «مصاطب رسامو به صور الذي الهادئ الرسور روح عن
قبورهم مزارات جدران به تتحىل مما الربدي، حقول يف األرشاف نزهات تمثل التي

«بسقارة». الكائنة املنفية بالجبانة
ذات «إخناتون» قرص قاعة رقعة وتزين الجص فوق رسمت التي الصور وأما
رؤيتها عند وتشعرنا الحياة، تسود جديدة مرح بروح فمفعمة العمارنة»، «بتل األعمدة
الوحيش الثور ذهنه بعيني يرى وهو الفنان، يد أنارت التي القوية العاطفة من بيشء
املستنقع يراع فوق املشقشقة الهلوعة الطيور نحو برأسه ضاربًا الربدي أدغال يف يقفز

بأوكارها. الرضر يُنزل الذي الفظ الطفييل ذلك تؤنب كأنها
فيها تتألق كانت التي الفاخرة النقوش تلك أن األسف أشد يؤسفنا مما ولكن
«بتل الحايل عرصنا يف الناظرين أعني بهما تمتعت طاملا والتي والحركة، الحياة
املجاورة القرى أهايل من األحداث املخربني أولئك بأيدي األبد إىل دمرت قد العمارنة»،

العمارنة». «تل لبلدة
جمال من إلهامها استمدت التي — إخناتون عرص يف — الجديدة الروح وهذه
والعالقات اإلنسانية الحياة لحقيقة شديدة حساسية ذات كذلك كانت وفيضها، الطبيعة
عالقات تحفظ أو تكلف بدون مثلت إذ التقاليد؛ أو الُعرف من بيشء تأثر دون البرشية،
عىل ُعثر فقد العامة، اآلثار فوق حتى ذلك وظهر بأرسته، البهيجة الطبيعية «إخناتون»
يقترص لم العمارنة»، «بتل امللكيني املثَّالني أحد مصنع يف الصنع تام غري صغري تمثال
يضم كما يضمها وهو حجره فوق الصغرية وابنته جالًسا امللك تمثيل عىل صانعه فيه
أي ذلك يفعل كما الصغرية ابنته يقبِّل وهو الفرعون مثَّل بل صغرية، أمرية امللكي األب
أثارتهما اللذين والهلع الحنق يتصور أن اإلنسان عىل الصعب من وليس معتاد. والد
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«إخناتون»، عرص يف التقاليد عىل املحافظني طائفة شعور يف امللكية الصورة تلك مثل
تصوير وجوب يرون الذين امللكي البالط يف التقاليد رجال من األرشاف أولئك وهم
جالل يف جالسة سامية حرضة هيئة يف سنة ألفي من تصويره جرى كما الفرعون
املشاعر مظاهر من مظهر أي يشوبها ال مقدسة رزينة شخصية صورة يف أي جامد؛
الجميل الكريس ذلك لآلن لنا محفوًظا بقي وقد اإلنسانية. الضعف جهات أو البرشية
مزين وهو آمون»، عنخ «توت مقربة يف وأودع العمارنة» «تل قرص من به جيء الذي
التكلف؛ وعدم التبسط عىل تدل بحالة اسرتخاء يف جالًسا الشاب امللك فيه يظهر بمنظر
الشابة امللكة وأمامه كرسيه، ظهر فوق استهتار يف بها ملقى ذراعيه إحدى نشاهد إذ
من نقط بضع أنيقة برشاقة منه تصب العطور من صغري إناء يدها ويف واقفة الجميلة
موضوعه منظًرا الفن تاريخ يف مرة ألول هنا ها ونجد امللك. زوجها مالبس فوق الطِّيب
َمثَالن وهذان لبحثه. موضًعا اإلنسانية الحياة املعربِّ الفن فيه اتخذ اإلنسانية، العالقات
«إخناتون» شخصية عىل لالستدالل ذكرها يمكن التي العديدة األمثلة بني من فقط
من عالم تأسيس سبيل يف تردد أدنى بغري التقاليد قيود لطرح واستعداده القوية،

السليمة. الفطرية حقيقتها عىل األشياء
الطبيعة عامَلي من لكلٍّ رسوًال كان «إخناتون» أن نالحظ أن املهم من نرى ولذلك
الحقل سوسن من دروسه استقى «عيىس» مثل ذلك يف َمثَله فكان اإلنسانية، والحياة
جهة من به يحيط الذي اإلنساني املجتمع ومن جهة، من السماء وسحب الهواء وطيور
التي «املرأة أو السامري»16 «الطيب أو املبذر»15 «االبن قصة مثل يف يتمثل كما أخرى،

له كان غنيٍّا رجًال أن يف وتتلخص (١١–٣٢ :١٥ (اإلصحاح لوقا إنجيل يف املبذر االبن قصة ذكرت 15

بيت وترك املال من يستحقه ما عىل الثاني استوىل وقد جامح، والثاني الحال مستقيم أحدهما ولدان
قدم أنه غري به، يقتات ما النهاية يف لديه يكن ولم الفساد، يف يملكه ما كل أضاع أن يلبث ولم والده
بدوره األب ولكن ابنه، يكون أن يستحق ال ألنه عنده؛ خادًما يكون أن إليه وطلب والده بيت إىل وعاد
والده ترصف من غضب فإنه الطيب االبن أما به، فرًحا وليمة له فأقام بيته إىل وعودته ولده لندم فرح
أخاك ألن وترس؛ تفرح أن الصواب ومن لك، هو أملك ما وكل معي إنك بني يا قائًال: أجابه والده ولكن

ُوجد. ثم ُفقد قد وكان ثانية الحياة إىل وعاد ميتًا كان هذا
رجًال أن وذلك (٣٠–٣٥ :١٠ (إصحاح لوقا إنجيل يف كذلك ذكره ورد فقد الطيب السامري أما 16
عىل املوت عىل مرشًفا وتركوه متاعه ورسقوا اللصوص فهاجمه «أريحا» إىل «أورشليم» من مسافًرا كان
يأخذ ولم «الوي» كذلك به ومر يساعده، لم ولكنه قسيس الجريح بالرجل مر وقد الطريق، قارعة

288



للتوحيد عقيدة وأقدم العاملية السيادة

الثائر القديم املرصي الرسول ذلك استقى النمط ذلك وعىل نقودها».17 قطعة أضاعت
مًعا. اإلنسانية والحياة الطبيعة عامَلي مشاهد يف التأمل من تعاليمه

«إخناتون» يد يف زمامها كان التي الثورية الحركة تلك عن املعرب الفن أن ومع
مقدور يف يكن لم كثري يشء هناك كان فقد اإلنسانية، حياة يف جديًدا مرتًعا وجد قد
«إخناتون» قبل فقد البرشي، املجتمع عن املرصية التجاريب من يتجاهله أن «إخناتون»
وإذا عظيم، خلقي نظام عىل ينطوي الذي املوروث الشميس املذهب خاطر طيب عن
بأس ال جزءًا املرصيني قدماء عند لألخالق التاريخي املخترص هذا يف خصصنا قد كنا
التوحيدية الحركة تلك ألن إال ذلك فما الثورية، اإلخناتونية التوحيد» «عقيدة عن به
املرصيني املفكرين لسان عىل به نودي الذي الخلقي للنظام القديم التقدير ذروة هي
العاملية الخلقية القيم من عظيمة مملكة وأسسوا األهرام عهد يف عاشوا الذين القدماء
الشمس إله أوجدها التي (العدالة) «ماعت» الجامعة الشاملة الكلمة تلك يف تتمثل التي

ثالثة: أسس عىل الجديد التوحيد هذا بُني وقد «هليوبوليس»، يف
الطغراء يف يوضع كان الجديد الشمس إله اسم إن حتى سياسيٍّا، كان رأينا، كما أولها:

مزدوًجا. ملكيٍّا شعاًرا باعتباره الفرعوني
يف حارضة ملموسة طبيعية قوة العاملية وسيطرته الشمس إله سلطان اعتبار والثاني:

ونورها. الشمس حرارة يف تتمثل مكان كل
الذي الخلقي، بالنظام الخاص «هليوبوليس» ملذهب املنطقي التطور كان والثالث:

سنة. ألفي بنحو «إخناتون» عهد من أقدم كان
عند التوحيد عليها قام التي الرئيسية األسس هذه آخر نفحص أن اآلن علينا بقي
وضآلتها، املدونة املصادر من لدينا ما بقلة نشعر النقطة هذه عند أننا عىل «إخناتون»،

أن إىل حماره عىل وحمله جراحه وضمد رآه، عندما عليه فأشفق سامري النهاية يف به مر ولكن بيده،
أنفقت ومهما به اعتِن له: وقال دينارين الفندق صاحب أعطى الغد ويف به، واعتنى فندق إىل به أتى

حقك. أوفيك رجوعي فعند أكثر
امرأة أن وذلك (٨-٩ :١٥) لوقا إنجيل يف مذكورة كذلك نقودها قطعة أضاعت التي املرأة وقصة 17

وكنست شمعة أضاءت فإنها إهمالها من وبدًال منها، واحدة ففقدت الفضة من قطع عرش تملك كانت
وجريانها أصدقائها كل نادت وعندئذ النقود، قطعة عىل عثرت حتى بعناية وبحثت بمكنستها البيت كل

فقدتها. قد كنت التي النقود قطعة عىل عثرت ألني معي؛ افرحوا لهم: قائلة
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مدى عن لنا تكشف العرص ذلك من لنا بقيت التي النادرة املصادر هذه كانت وإن
حكمه. الذي الجيل نصف خالل الشاب امللك ذلك تفكري يف التقدم

قام التي الحركة مثل تقدم ذات نامية حية حركة أن يظن أن الباحث يمكن وال
الدالئل من لدينا إن بل تعاليمه، فيها دونت أبحاثًا أنتجت قد تكن لم «إخناتون» بها
من أصحابها ولع التي العمارنة» «تل مقابر ففي األبحاث؛ تلك مثل وجود يثبت ما
مع عالقاتهم عليه كانت ما جدرانها فوق يرسموا بأن اإلخناتوني البالط رجال أرشاف
لديهم يكن ولم الجديد، املذهب ذلك إىل باستمرار يشريون كانوا أنهم نجد مليكهم،
وحده، للملك منسوب التعليم وهذا «التعليم»، كلمة وهي واحدة كلمة إال عنه للتعبري
ملذهب الرسمي للبيان العام االسم هو التعليم ذلك أن يف شك إلينا يترسب أن يمكن وال

الربدي. أوراق عىل ما نوع من رسالة يف طبًعا كتب الذي «إخناتون»
كل إلزالة يقلبوه لم واحًدا حجًرا أعداؤه يرتك لم «إخناتون» سقوط بعد أنه عىل
امللك مخطوطات الحال بطبيعة دمروا وقد عندهم، املمقوت حكمه عىل يدل باٍق أثر
فهي الدينية العقائد ناحية من الحركة تلك عن معلوماتنا وأما الربدي. عىل املدونة هذه
زيَّن التي األناشيد تلك وبخاصة عرًضا، لنا وقعت وِقطع نُتف من بأجمعها مستقاة

مقابرهم. جدران رجاله أرشاف بها
األنشودة هذه مثل أن يدهشنا مرة ألول العظمى «آتون» أنشودة نقرأ وحينما
األخالق موضوع عن قليلة إشارات عىل إال تشتمل ال الديني، الوحي عن تعرب التي
عنارص بني — نعلم كما — بارزة مكانة احتل قد كان الذي وهو اإلنساني، والسلوك
بوشائج الدينية «إخناتون» حركة إليها ترضب التي الهليوبوليسية الشمسية الديانة
كانت «إخناتون» روح حرَّكت التي الرئيسية القوة أن إىل ذلك يف السبب ويرجع قوية،

العاطفة.
بدرجة عاطفية يشء كل وقبل أوًال روحها يف كانت «إخناتون» ثورة أن والواقع
الفن. يف ا جدٍّ بارزة كذلك نجدها كما األناشيد، يف جلية ظاهرة الحقيقة هذه نجد قوية،
وهو رعاياه أحد أو «إخناتون» صورة العمارنة» «تل فناني أحد لنا يرسم فعندما
الذراعني تينك مثل يف العاطفية وسائله فإن الشمس، إله إىل ترضًعا ذراعيه رافًعا يتعبد،
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حينما 18Eleonora Duse دوز» «إلونورا ذراعي روعة جاذبيتها شدة يف تبلغ املرفوعتني
يعبده كان فالذي .Armando «أرماندو» محبوبها الستقبال باستعطاف تبسطهما
أناشيد إلينا نقلتها التي هي العاطفة وهذه وفيضه، الشمس إله جمال هو «إخناتون»
من وبالرغم اجتماعية. خلقيات أو الهوت عىل تحتوي ال لذلك فهي العمارنة»؛ «تل
الخلقيات اعتناق شامًال قبوًال قبل قد «إخناتون» أن تماًما الواضح من فإنه ذلك
النظام أبرز الواقع يف إنه بل سموها، يف الذروة بلغت قد كانت التي الهليوبوليسية،
قبل كان وقت أي يف عليه كان مما أوضح شكل يف القديمة الشمسية للتعاليم الخلقي

«إخناتون». حكم
كل يف ظاهرة الهليوبولييس بالالهوت الوثيقة هذه «إخناتون» حركة عالقة أن عىل
«هليوبوليس» كهنة يد عىل الشمس إله بساللة امللكية الساللة توحيد كان فقد نواحيها؛
إىل نقل قد الشمس، إلله ابنًا فرعون كل اعتبار من عليه ترتب وما األهرام، متون يف
فراعنة بها تشبَّع التي الكريمة الحكم صفات — قبل من ذكرنا كما — «رع» اإلله
«راعي أو الطيب» «الراعي صار قد الفرعون كان الحني ذلك ففي اإلقطاعي؛ العهد
قد لرعاياه وحمايته األبوي امللك بعطف تنطق التي الصورة وهذه الطيب». املاشية
وعطًفا إنسانية صفات مدهش، بشكل لنفسه، «رع» اكتسب وبذلك «رع»، إىل نقلت

اإلقطاعي. العهد يف امللكية تصوير يف حدث الذي التطور لذلك نتيجة أبويٍّا
هي للملكية، األعىل املثل هذا أوجدت التي االجتماعية القوى تلك كانت وبذلك
صبغة وأكسبته «رع» سلطان من زادت قد — امللكية بمعونة — التي النهائية املؤثرات
فكأن مهملة، آلية فكرة كونه عن يخرج ال سياسيٍّا ذلك قبل مركزه كان أن بعد إنسانية،
«أوزير» ينشدها كان التي من قريبة كانت «رع» كسبها التي اإلنسانية الصفة هذه

نفسه.
إليه ينعطف الذي امليل هذا نحو بكليتها منجذبة اإلخناتونية التعاليم وكانت
فيها ي سمِّ «إخناتون» والد عهد من للشمس أنشودة عىل عثرنا قد إذ الشميس؛ املذهب

أواخر يف عاشت األصل فرنسية وهي املحزنة، الروايات يف الصيت ذائعة ممثلة دوز» «إلونورا 18

به تمثل كانت الذي واإلبداع عاطفتها بعمق خاص وجه عىل مشهورة كانت وقد م، عرش التاسع القرن
شهرة ذات دوز» «إلونورا جعلت التي الروايات إحدى يف بطل فهو «أرماندو» أما العاطفية، أدوارها

عاملية.
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مذهب بوضوح تربط إشارة وهذه قطعانه»، رعى الذي الشجاع «الراعي الشمس إله
اإلقطاعي. العهد يف ظهرت التي الخلقية االجتماعية بالحركة «آتون»

العدالة) الصدق، (الحق، ملاعت الهليوبولييس األصل اآلن ذاكرتنا إىل نعيد وحينما
كتاب يف جاء ما نالحظ أن يجب الشمس، إله بنت هي إلهة، يف تمثل صارت التي
إثم بأجسامهم يوجد ال «ماعت» قاعة يف يجلسون الذين اآللهة جماعة أن من املوتى
اآللهة ألولئك براءته امليت يؤكد وهناك «ماعت»، الصدق عىل يعيشون وأنهم بهتان، وال

قلبي.» عدالة) (أو صدق من وأتزود الصدق عىل أعيش «إني بقوله:
اعتنقه قد «هليوبوليس» يف اآللهة أولئك أزره يشد كان الذي الشميس املذهب فهذا
كل يف الرسمي امللكي اسمه يذيل الدوام عىل كان إنه حتى بجوارحه، «إخناتون» اآلن
الهام النعت وهذا (ماعت)»، الصدق عىل «العائش الكلمات: بهذه العظيمة الدولة آثار
القومي الخلقي للنظام واملعاضد الرسمي املمثل جعله «إخناتون» باسم أُلحق الذي
يرجع عهد يف «هليوبوليس» يف قديًما الشميس املذهب كهنة تصوره الذي العظيم،
اإلقطاعي العهد يف والرسل االجتماعيون املفكرون وألبسه األهرام، عرص إىل تاريخه
ذاكرتنا إىل أعدنا فإذا قبل. من زمن أي يف عليه كان ما فاقت خلقية أهمية املرصي
كان ما أن لنا ظهر برهان، بال العالم سائر عىل التسلط من «إخناتون» يدعيه كان ما
النظام سلطان امتداد هو إنما امللكي اسمه إىل الكلمات تلك إضافته وراء من إليه يرمي
الذي العظيم الدويل العالم سائر عىل مسيطًرا نظاًما يصري حتى القومي القديم الخلقي

ذاك. إذ سيده هو كان
إىل امتدت وقد الخلقية، للقيم القديمة الشمس مملكة سيطرة أن نجد وبذلك
كهنة تعليم ثنايا يف منطويًا كان الذي «التوحيد» وأن املنطقية، العاملية حدودها

خفاء. وال فيه إبهام ال نطًقا «إخناتون» بهما نطق قد هليوبوليس،
تل يف الجديدة ملكه عاصمة «إخناتون» سمى قد الحقيقة هذه مع وتمشيًا
عىل أتباعه كان وقد القصرية، األنشودة يف جاء كما (ماعت)»، الصدق «مقر العمارنة
«الصدق» يعظِّمون امللكي البالط رجال كان ولذلك «ماعت»؛ يف املتني باعتقاده تام علم
آمون» عنخ «توت امللك بخلع قام الذي «آي» وهو امللك، أعوان أعالم أحد يقول إذ كثريًا؛

عرشه: عن بعد فيما

جسمي يف الصدق أحل امللك) (يعني إنه
الكذب هو أمقته الذي وإن
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يمرح إخناتون) (يعني رع» «وان أن أعلم وإني
الصدق). (يعني فيه

هو يلعنه الذي وأن للصدق مرتاح «قلبه الشمس: إله أن الرجل هذا نفس يؤكد ثم
الكذب.»

العمارنة»: «تل يف قربه جدران فوق آخر موظف لنا يذكر كما

الصدق) يف (أي فيه يعيش أنه أعلم (ألني) لجاللته سأتكلم
أمقته الذي ألن جاللته؛ يكرهه ما أفعل ال وإني

جسمي يف الكذب حلول هو
فيه يعيش أنه أعرف ألني لجاللته؛ الصدق قررت ولقد

… الصدق والد «رع» إنك
للكذب رشوة آخذ لم وإني

العسوف. الرجل ألجل الصدق أقص لم أني كما

أنه — الصدق يف «إخناتون» تفاني عىل هام كدليل — ثانية مرة هنا نذكر أن ويجب
الفن، ميدان يف كذلك أدخله بل فحسب، الشخيص السلوك عىل الصدق فضيلة يقرص لم

التاريخ. يف بارزة آثار ذات نتائج فيه له صارت حيث
املنشئ «إخناتون» به قام الذي االنقالب ذلك يف يزال ال «رع» كان ذلك وعىل
الحال كان كما واإلداري الخلقي النظام لذلك أي (ماعت)؛ الحق أو للصدق املعاضد
«تل مقابر يف اآلخرة حساب عن نسمع لم كنا وإذا مضت. سنة ألفي من أكثر منذ
وعىل اآللهة وأنصاف اآللهة سحابة نبذ إىل يرجع إنما ذلك أن الواضح فمن العمارنة»،
يف املوضح بشكلها اآلخرة حساب يف املحاكمة هيئة يؤلفون كانوا ممن «أوزير»، رأسهم
املحاكمة منظر — يظهر ما عىل — واختفى اآلن، بادوا قد اآللهة فأولئك املوتى. كتاب
— الشميس املذهب يف الخلقية املستلزمات أن الواضح من كان وإن باختفائهم، التمثييل
التعاليم يف بها املطالبة تنتِه لم — وانترشت اآلخرة يف املحاكمة فكرة فيه نشأت الذي

تفرت. ولم اإلخناتونية
اآللية السحرية بالعوامل األخالق عالم عىل الكهنة بها قام التي الحملة وكذلك
فصارت تعاليمه، عن بداهة «إخناتون» أقصاها فقد املوت، بعد فيما امليت براءة لضمان
التعاويذ فوقها يُنقش ال قبل، من مألوفة كانت التي (الجعارين)، القلبية الجعل
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أدعية فوقها ينقش آنئذ صارت بل املتهم، عند «الضمري» وحي إلخماد السحرية
«الجعل» عن ذكرناه وما وطعام. وعطف طويلة لحياة طلبًا «آتون» إىل موجهة بسيطة
الغرض كان صغرية تماثيل هي التي (يوشبتي)، الدمى عىل تماًما ينطبق (الجعارين)

اآلخرة. الحياة يف املوت بعد فيما لذلك ُطلب إذا امليت من بدًال باألعمال القيام منها
أمامنا تبسط األساسية التغيريات تلك أمثال أن نجد ذُكر فيما مليٍّا فكرنا وإذا
عن تحول الذي األقدمني، عن املوروثة والتقاليد والعادات الفكر من الجارف، املد عظم
تقدير يف نبدأ إنما وأننا االنقالب، ذلك يقود كان الذي الشاب امللك ذلك يد عىل مجراه
إدراًكا الدينية حركته من الناحية هذه ندرك عندما العظيمة «إخناتون» شخصية قوة
والحكماء القدامى امللوك إىل عادة تنسب عهده قبل الدينية الوثائق كانت فقد واضًحا؛
األقدمية من إليها يعزى ما عىل خاص بوجه ترتكز عقيدة أية قوة وكانت األولني،
عهد حتى العالم تاريخ معظم كان وقد القدم. يف العريقة العادة قدسية وعىل الساحقة
يعارض، ال سلطانه كان الذي التقليد سطوة بمجرد الحوادث سري عن عبارة «إخناتون»
العظيم واملهندس النطايس الطبيب ذلك إال املجال هذا يف بارز استثناء لدينا وليس
وهو الحجر، من مبنى أول فأقام باألحجار البناء العمارة فن عىل أدخل الذي «إمحتب»
عدا وفيما امليالد، قبل الثالثني القرن إىل تاريخه يرجع الذي الشكل الهرمي القرب ذلك
الحياة تيار يف املاء من نقط سوى الناس يكن لم األقدمني املرصيني من الشخصية هذه

العظيم. الجارف
يف ظهرت مستقلة شخصية أول «إخناتون» كان هذا «إمحتب» استثنينا فإذا
العقيل، وتفكريه تدبريه وحسن بصريته بنفاذ السامية مكانته أحرز قد فإنه التاريخ،
توطيد يف يلجأ ولم ظهريٍّا، ونبذها التقاليد كل وجه يف وقام عالنية بنفسه نهض ثم
سلطان عن السائدة العتيقة والروايات األساطري وسائل من وسيلة أية إىل الجديد مذهبه
اعتمد بل الدهور، بمر قداسة اكتسبت التي القديمة العادات من يشء إىل وال اآللهة،
ظاهرة أدلة وهي إلهه سلطان عىل بنفسها الدالة الظاهرة العتيدة الرباهني عىل فقط

الجميع. أمام للعيان
التي السجالت يف َوجد أينما عليها القضاء يف اجتهد فإنه التقاليد، جهة من وأما
كان التي السياسة، هذه أن عىل األخرى. لآللهة مادي مظهر أي إليها الوصول يمكن
فتاكة، قوية معارضة تصادف أن من حتًما بد ال كان الحد، هذا إىل الهدم قوامها

املعارضة. تلك عوامل بعض اآلن وسنفحص
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وخاتمتها الكهانة الشخيص: التنسك انتشار عرص

وحول فجأة، حياته مجرى وقف أن لبث ما عظيم شعب بني «إخناتون» حركة قامت
أماكنه فأصبحت تقاوم، تكاد ال كانت التي اندفاعه قوة من بالرغم عنه غريب اتجاه إىل
أوصدت وقد السنني آالف بذكريات املحاطة املقدسة ومزاراته بها، عبث وقد املطهرة
النظام ذلك ومحي واملعابد، القرابني عىل املربوطة األموال صودرت كما كهنتها، وطردت
بالغرائز مدفوعة تسري بأجمعها طوائف كانت مكان كل ففي واحدة، جملة العتيق
فإذا موروثة، وأخالق عادات وفق العد يحصيها ال قرون منذ أجسامهم يف تجري التي
العقول ذاهيل يقفون وهناك باألمس، تغَن لم كأن وجدوها املقدسة أماكنهم إىل ذهبوا
الطفولة منذ القوم عند املبجلة القاعات وتلك األبواب، املوصدة القديمة املعابد تلك أمام
«أسيوط»، يف املقدسة األعياد أيام الجماهري بأفراح تزخر مىض فيما كانت والتي األوىل،

خاوية. صامتة اآلن صارت قد
هضبة وفوق الصحراء حافة عىل تعرج الجنازية املواكب كانت عندما يوم، كل ويف
األموات عن واملحامي العظيم والصاحب املعزي ذلك «أوزير» بأن تفاجأ كانت الجبانة،
وحتى اسمه، يذكر أن إنسان أي إمكان يف يعد ولم البالد من نُفي قد خطر، كل أمام
أمهاتهم ألبان مع بدمائهم اختلطت التي وهي القوم، يعقدها كان التي األيمان يف
تكاد التي األسماء تلك شفاههم من تخرج أن عليهم محظوًرا كان فإنه الرضاعة، يف
املحكمة يف القايض أمام القديم اليمني يشتمل أال بد ال فكان عفًوا، ألسنتهم بها تنطق
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رجل إىل اآلن ُطلب لو كما القوم نظر يف ذلك كل فكان فقط، «آتون» اإلله اسم عىل إال
«ص». باسم ويحلف «س» يعبد أن عرصنا من

يف الشديد غيظهم يكظمون كانوا الذين املتذمرين الكهنة من كثريًا أن بد وال
الحرف وأصحاب الباعة من بأرسها طوائف بسخط ذلك سخطهم مزجوا قد صدورهم،
— الشعائر» «فطائر بيع من عيشهم يكسبون يعودوا لم الذين كالخبازين الحانقني،
يعد لم الذين وكالصناع املعابد، يف تقام كانت التي األعياد أيام خالل — قديًما كان كما
املرتزقة وكالحفارين املعابد، أبواب عند القدامى اآللهة تعاويذ بيع اآلن مقدورهم يف
عدة يف املرتاكمة األتربة تحت مكدًسا «أوزير» اإلله تماثيل من صنعوه ما أصبح الذين
صنعوه ما أن وجدوا الذين الجبانة اري كحجَّ أو سافلها، عاليها صار التي املعامل من
من استُبعد قد املوتى كتاب من املنقولة الزاهية بالنقوش املزخرفة القبور شواهد من
كتاب من املنقولة املخطوطة الربدية لفائفهم كانت الذين وكالكتَّاب األموات، مدينة
اآللهة بأسماء مملوءة كانت إذا يستعملها ملن لعنة — ذاك إذ تعد — أيًضا املوتى
املرسحيني الكهانة وكرجال الجمع، بصيغة اإلله كلمة تحمل كانت إذا أو القدامى،
فيها اعتادوا التي األيام يف املقدسة األماكن تلك من يطردون صاروا الذين واملمثلني
«العرابة يف املتذمرين اج الحجَّ وكطوائف األوزيرية»، «املأساة تمثيلية للشعب يمثلوا أن
«أوزير» حياة عن تعربِّ التي التمثيلية تلك يف االشرتاك يعتزمون كانوا ممن املدفونة»
الخاصة تجارتهم أسهم كل حرموا الذين وكاملشعوذين املوت، بعد بعثه ثم وموته
سنة، ألفي منذ امللوك أقدم أيام منذ بنجاح تستعمل كانت التي السحرية باالحتفاالت
شجرة تحت املاء من وإناء رغيًفا يضعوا أن بعُد يجرسون ال صاروا الذين وكالرعاة
مقدورها يف كان والتي الشجرة، تحت تسكن التي اإللهة غضب من الفرار بذلك راجني
ينصبوا أن يخافون صاروا الذين وكالفالحني غضبها، عند املنزل بأهل املرض تنزل أن
والقحط، للجدب املسببة املؤذية الشياطني به ليطردوا الحقل يف «ألوزير» ساذًجا تمثاًال
األسماء بتلك ينطقن أن الشفق عند أطفالهن يدللن وهن يخشني الالئي وكاألمهات
شياطني صغارهن عن ليبعدن طفولتهن يف تعلمنها التي وبالصلوات القديمة املقدسة

الختطافهم. الراصدة الظالم
ذلك رضب الخانق، التذمر سحب ظلمة عمتها وقد جميعها، البالد هذه وسط ويف
رائعة يف دينه رسادَق له، املؤيدة الطائفة تلك من حوله ومن هو املدهش الشاب امللك
به، يحيط ما كل شمل الذي الدامس، الظالم بذلك معه شعور ال هدوء ويف النهار،

الخطر. بعظيم منذرة ظلمة يوم كل يف يزداد والذي
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وصفه، سبق الذي الشعبي التذمر ذلك خلفها ومن «إخناتون»، حركة رسمنا فإذا
القديمة الكهانة معارضة وهو خطًرا؛ ذلك من أقرب هو ما الصورة تلك إىل أضفنا ثم
وطائفة تماًما، أمره عىل ُغلب قد بعد يكن لم الذي «آمون» حزب ومعارضة الرسية،
اهتمامه وعدم آسيا يف السلمية امللك سياسة عىل ساخطني كانوا الذين األشداء الجنود
لذلك القوية الشخصية تلك عن شيئًا أدركنا عليها، واملحافظة الدولية أمالكه بإدارة

التاريخ. يف الفكر عالم يف األول القائد
الذي الشعب بحالة تحفل ال التي الحاكم آراء لسيطرة محاولة أقدم حكمه ويعد
أرنولد» «ماثيو ذلك مثل عن عربَّ وقد لقبولها. استعداده ومدى اآلراء تلك عليه فرضت
شدة «ولكن بقوله: الفرنسية الثورة عىل تعليقه عند حسنًا تعبريًا Mathew Arnold
كان العقل يمليها التي الجميلة اآلراء تلك لكل سيايس بتطبيق القيام يف باإلرساع الولع
أن كما لذاتها، تُعشق وال قيمتها فوق تقدَّر أن يمكن ال فاألفكار … العاقبة سيئ
فجأة األفكار نقلت إذا ولكن يجب، مما أكثر حدودها يف يعيش أن يستطيع ال اإلنسان
فإن األوامر، من تحويه بما العالم نظام قلب بقصد العملية والحياة السياسة عالم إىل

الوجوه.» جميع من آخر يشء هذا
إليها للرجوع الفرنسية الثورة مثل ما سابقة لديه يكن لم «إخناتون» ولكن
يف بأن االقتناع كل مقتنًعا كان وقد عاملي، ثائر أول نفسه هو كان بل منها، واالعتبار
يقهر، ال ثابت بعزم والحياة والفن والفكر الديانة عالم جديد قالب يف يضع أن مقدوره

فعال. عميل تأثري ذات الحال يف آراءه يجعل وأن
للنعيم خيالية جزيرة فكانت الجميلة، العمارنة» «تل سهل مدينة قامت ذلك وعىل
تماًما عنه غاب عقل يف الخيالية باآلمال مملوءًا حلًما كانت بل التذمر، من بحر وسط يف
يف إال يكن لم مرة ألول الرجل ذلك مثل ظهور أن والعجب محوه. يمكن ال املايض أن
غري املايض نسيان يستطيع آخر رجل يوجد يكن لم حيث بالذات، مرص ويف الرشق،
تسوده مرص كانت الذي العظيم، املتوسط األبيض البحر أمم عالم أن عىل «إخناتون».
املرصيني. سادتهم من أكثر دولية ديانة لقبول استعداًدا أحسن يكونوا لم حينذاك،
عام، بألف بعده جاء الذي األكرب» «اإلسكندر بآمال الدويل «إخناتون» خيال ويذكرنا

قرون. بعدة اإلسكندر لعرص سابًقا كان ولكنه
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يدعو «إخناتون» كان اللذين املهدد، واملركز به تحيط كانت التي الحقيقة أن عىل
بعد آمون» عنخ «توت ابنته زوج كتبه وصف يف صورا قد يوم، كل لتبرصهما حزبه

قال: حيث بمدة، موته

مستنقعات إىل األول) الشالل (يعني «إلفنتني» من اآللهة معابد وأغلقت
… الدلتا

املرعى. دمنها فوق ونبت املقدسة أماكنهم وهجرت
معبدة طرًقا صارت وبيوتهم باألمس، تغَن لم كأن معابدهم وصارت

سيئ. مأزق يف كانت والبالد
األرض. هذه هجرت فقد اآللهة وأما

قط. حليفهم الفوز يكن لم مرص حدود ملد سوريا إىل قوم أرسل وإذا
استعطف إذا وكذلك دعوته، يُِجب لم إلنقاذهم إلًها الناس دعا وإذا

أقفالها. عليها أجسامهم يف قلوبهم فكانت قط، تُِجب لم إلهة الناس

«تصري حتى حكمه يستمر أن يدعون األحوال هذه مثل يف «إخناتون» أتباع وكان
من املاء ويجري وتسري الجبال تتحرك أن وإىل أبيض، الغراب ويصري سوداء البجعة

أعىل.» إىل أسفل
املبارشة النتيجة وكانت التام، الغموض فيحوطه العظيم الثوري ذلك سقوط أما
«توت عىل «آمون» كهنة فرضها القدامى، واآللهة «آمون» عبادة إعادة هي لسقوطه
إىل القديم النظام أعادوا ثم «إخناتون»، ابنة زوج الضعيف الشاب ذلك آمون»، عنخ
شائًقا إيضاًحا اآللهة عبادة إعادة عن آمون» عنخ «توت بيان يف ونجد عليه. كان ما
امللك أشار وقد «إخناتون»، اختفى بعدما الحكم رجال لقادة والدينية العقلية للحالة

بقوله: البيان هذا يف نفسه إىل الجديد

«آمون»). (يعني اآللهة كل لوالد عظيمة بأعمال قام الذي الطيب الحاكم إنه
خالدة. آثاًرا صار حتى مخربًا كان ما كل له أصلح والذي

… ماعت) (يعني العدالة دامت وبذلك (مرص) األرضني يف الخطيئة أجله من ومحيت
البداية. يف الحال كان كما البالد تمقته شيئًا الظلم وجعل
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للنظام إعادة املنترصين أعدائه نظر يف اعتُرب «إخناتون» سقوط أن ذلك من ويتضح
عنخ «توت أخذ ذلك وبعد للظلم. وإقصاء ماعت) (يعني «العدالة» القديم الخلقي

تقدم. فيما ذكرناها فقرة يف ورثها، التي الحالة يصف آمون»
اسم يظهر ولم األعىل، املثل صاحب العظيم الرجل ذلك ذكرى لُعنت وهكذا
مرص ملوك كل أسماء بني اآلثار فوق املسجلة العظمى امللكية القوائم يف قط إخناتون
الفراعنة عهد يف الحكومية الوثائق يف رضورية اسمه إىل اإلشارة كانت وعندما املاضني،

أخيتاتون». «مجرم يُسمى كان بعد فيما أتوا الذين
آلمون أنشودة ولدينا عظيًما، فرًحا سلطانهم باسرتداد «آمون» كهنة فرح كان وقد
حيث ينشدونها، كانوا عندما بشماتتهم وتنطق أتباعه فوز لنا تصف العرص ذلك من

فيها: جاء

عليك يبغي من إىل تصل إنك
يهاجمك ملن والويل

تبقى مدينتك
يهوي يهاجمك من ولكن

آمون! يا … تغيب يعرفك ال من وشمس
ييضء فإنه يعرفك من وأما
ظلمة يف هاجمك من ومعبد
نور. يف األرض جميع بينما

والسخرية بالتشفي املشبع «إخناتون» أعداء حقد جليٍّا يظهر األنشودة هذه ففي
تقول: عندما بالشماتة اململوءة

آمون! يا … تغيب إخناتون) (يعني يعرفك ال من وشمس
ظلمة. يف إخناتون) (يعني هاجمك من ومعبد

يصورونه «إخناتون» فنانو كان الذي العمارنة» «بتل الشمس معبد حالة كانت وهكذا
وقد فوقه من يرشق املشع «آتون» كان بينما الشمس، ضوء من ببحر مغموًرا دائًما

الفياضة. أشعته أحضان يف ضمه
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بقايا إال ساطًعا، ما يوًما كان الذي األبدي، النور ذلك معبد من يشء اآلن يبَق ولم
البرشي للعقل ثورة أقدم تجري وهل آخر؟ يشء أي بقي فهل أساسه، من ضئيلة

باقية؟ نتيجة خلفها ترتك وال مجراها
مما يشء يخلد فلم يجوز، مما أكثر طرقها يف عنيفة كانت «إخناتون» ثورة إن
يف يلزم كان مما أكثر مهذبًا كان أحدثته الذي املدهش فالفن االنقالب؛ من أحدثته
«تل يف كانت التي امللك معامل لنا كشفت وقد طويًال، يَِعش فلم التعبري وقوة التصور
عملهم ترك وقد امللكيني، الفنانني أولئك عند املدهش الفن ذلك حب منزلة عن العمارنة»
قط يسرتدا لم والتلوين النحت فنَّي أن غري بعده، جاء الذي العرص فن يف أثره هذا
تلك جو ثانية يلقيا لم أنهما كما «إخناتون»، عهد يف بها نعما التي التامة الحرية تلك

العمارنة». «تل معامل فن تسود كانت التي الدقيقة الحقيقة
تصور يف بلغها التي السامية الدرجة بتلك الصدق تعظيم يعد فلم األخالق يف وأما
يف شاهدهما اللذين والفيض للجمال العاطفي تقديره أن فيه شك ال ومما «إخناتون»،
األنشودة تلك أن يف مطلًقا شك من وليس بأكمله، قط يُنَس لم أثًرا ترك قد اإلله صنع
قرون بعد العربانيون عرفها حتى «إخناتون»، موت بعد ما شكل يف بقيت قد املرصية
مذهب روح جملة تختِف لم وبذلك املائة، بعد الرابع املزمار مؤلف واستعملها مضت
إخناتون هجوم عنف أن وعىل تأثريها، عىل آخر برهانًا بعد فيما وسنجد «آتون»،
الجزائي االنتقام حركته وعىل عليه ينزل أن الطبيعي من جعل قد التقاليد عىل التعصبي

التام. الدمار خاتمته كانت الذي
أثر كل التقريب وجه عىل اكتسحت هبت حينما العاصفة تلك أن يف إذن غرابة فال
من عليه عثر ما فوق القليل إال عنه ينبئنا ما لدينا وليس األعىل. املثل عن باحث ألقدم
أو غريه يدركها لم التي العالية، للمثل منعزل مركز بمثابة كانت التي مدينته، بقايا
ينزحون ذاك إذ كانوا الذين البدو أولئك تألف حينما عدة، قرون ميض بعد إال يعرفها،
والخلقية االجتماعية املطامح من لها كان أمة، وكونوا الفلسطينية «إخناتون» أقاليم إىل
ليواصلوا املزامري، وأصحاب العربانيني الرسل أولئك ظهور نتائجه من كان ما والدينية
املرصيني من االجتماعيون األحالم أصحاب فيهما سبقهم اللتني والرؤيا بالروح السري

األقدمني.
عىل عكفته أن العظيمة ثورته معنويات يف «إخناتون» انهماك جراء من وكان
وهم الحيثيني، أن حني يف العمارنة»، «تل يف الشمس بقرص األحالم يف والتيه التأمل
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لدولة رسيع بفتح قاموا قد كانوا آسيا، غربي يف الشديد البأس أصحاب الجدد األعادي
األرسة سلطان قوضوا قد نفسه شعبه بني والجنود الكهنة أن حني ويف اآلسيوية، مرص
الرشق سادت التي الصولة ذات الفرعون ذلك أرسة وهي ا، تامٍّ تقويًضا عرشة الثامنة
جديًدا عًرصا مرص بدأت «إخناتون» سلطان وبهدم سنة. وثالثني مائتني نحو القديم
الطويل لثباتها الرائع املظهر وذلك الظاهري عظمتها بهاء إن ا حقٍّ قبله. عما يختلف
الحالة ولكن التقليدية، اللفظية االفتخار تعابري يف يرتدد يزال ال ذكرهما كان املدى
نهايته. من ق.م عرش الرابع القرن اقرتب عندما اليشء بعض تضمحل أخذت الواقعية
بالتعليم عالقته كانت كما بعد، ترددها ينقطع لم اإلخناتوني املذهب أصداء وكان
الفوز عن املعربة األنشودة نفس إن بل بها، معرتًفا يزال ال القديم الهليوبولييس الشميس
اتصالها عن تنم «إخناتون»، مذهب ضد «آمون» كهنة أحرزه الذي بالشماتة) (املفعم
«آمون» مديح إىل تنتقل عندما «رع» أبوة عن تعبريها وعن القديم، الشميس باملذهب
االجتماعية الحركة أثناء يف نبتت أفكار وهي و«النوتي»، الطيب» «الراعي بأنه وتصنفه

سبق. فيما ذكره تقدم كما املرصي اإلقطاعي للعهد
التي واالتجاهات األفكار فإن «آمون» عبادة إىل العودة من بالرغم أنه والواقع
أنها عىل اتباعها اإلمكان يف يكن لم ا حقٍّ جملة. تختِف لم «إخناتون» ثورة منها نشأت
والخريية اإلنسانية «آتون» نواحي أن غري األقدمني، اآللهة عىل القضاء يشمل توحيد
ولذلك املفكرة؛ الطبقة خيال عىل استولت قد كانت البرش بكل عنايته يف تتمثل التي
الناس كان حيث «آمون»، إىل آنئذ تنسب آلتون كانت التي الصفات تلك نفس نجد

يأتي:1 ما له يرتلون

اآللهة ووالد الصدق رب
الحيوان وبارئ الناس خالق

كائن كل رب
الحياة شجرة ومنشئ

لتحيا. املاشية ورازق األعشاب خالق

عهد من أقدم أنها بعضهم ويرى بالقاهرة، اآلثار بدار بردية وهي الكربى، «آمون» أنشودة من 1

«إخناتون».
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املمدوح اإلله ذلك تسمية يف ترتدد ال األسطر هذه منها اقتبسنا التي األنشودة وهذه
إلله التقليدية السيادة تركت قد «آتون» حركة أن عىل بذلك دالة «آتوم»، أو «رع» باسم
تحتوي أخرى قطعة فيها نجد وكذلك بها، مساس دون الهليوبولييس «رع» الشمس

يأتي: ما بها جاء حيث «آتون»، مذهب ألصداء ترديد عىل

الصدق رب يا رع يا لك! سالم
اآللهة فُوجدت أمر الذي
الناس خلق الذي آتوم يا

صورهم حدد والذي
أرزاقهم وخلق

اآلخر عن جنس) (كل لون ميز والذي
األرس يف من دعوة يسمع والذي

إنسان يدعوه عندما الرحمة قلبه من تتدفق والذي
املستكرب من الضعيف يخلص والذي
والقوي الضعيف بني يفصل والذي
السائد األمر فمه يف الذي املعرفة رب

فيه حبٍّا النيل يأتي والذي
الحب عظيم الحسن رب
البرش. يحيا بمجيئه الذي

تردد، بال األنشودة هذه سطور بني منبثة التوحيد عىل الدالة الجمل بقيت وكذلك
فتقول: اآللهة، إىل تشري دائًما األنشودة كانت وإن

كائن لكل الخالق ذاته، يف الفريد
موجود كل خالق األحد، الواحد
عينيه من الناس نشأ والذي

اآللهة فمه من وخرجت
للماشية األعشاب خالق

اإلنسان لبني الحياة وشجرة
النهر (يف) السمك قوت يضع والذي
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السماء تجوب التي والطيور
البيضة يف يوجد ما النفس يمنح والذي

يعيش الدودة ابن ويجعل
البعوض عليه يعيش ما يضع والذي

والحرشات الدود وكذلك
أجحارها يف بحاجاتها الفريان يمد والذي
فتعيش شجرة كل يف الطيور يعول والذي

ذلك كل خلقت من يا عليك سالم
العديدة األذرع ذا يا أحد يا واحد يا أنت
تنام الناس كل بينما صاٍح نائم) (يا وأنت
ملاشيته الطيبة األشياء عن البحث يف ساٍع

عليك السالم تقول: جميعها فاملاشية
لك العزة تقول: مملكة وكل

البحر. وعمق األرض وعرض السماء علو بمقدار

يأتي: بما فيها يخاطب العرص، ذلك نفس من ألوزير أنشودة توجد أنه عىل

وأمهم الناس أب أنت
نفسك. من يعيشون وهم

إبان آنًفا، ذكرنا كما ظهرت أن سبق التي اإلنساني، الترضع روح نجد ذلك كل ويف
املستكرب عىل املستضعف تفضيل فإن املرصي، اإلقطاعي العهد يف االجتماعي التعليم
عثرنا قد واإللهية، امللكية عىل مقصورة صفات وهي واملعرفة، السائد واألمر املتجرب،
الوثائق يف أيًضا بل «إبور»، ألمثال االجتماعية املقاالت تلك يف قبل من كلها عليها
ملوك من عرشة الثانية األرسة يف األكرب الوزير بنصيب الخاصة الوثيقة مثل الحكومية
ما إىل بالطبع يرجع ملخلوقاته واألم األب هو اإلله بأن القول وكذلك القدماء، املرصيني

«آتون». مذهب يف االعتقاد عليه كان
العاملية، بالعقيدة ثناياها يف تحتفظ كذلك تزال ال األناشيد تلك أمثال أن ومع
يف بارًزا شأنه كان مما املرمى، البعيد الواسع وبالنظر القومية، فكرة عن والتغايض
فهي اإلله، بطيبة فردية ثقة عن لنا تكشف ذلك من بالرغم فإنها «إخناتون»، تعاليم
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ساد جديد عرص بداية عن لنا وتكشف الشخيص، الوجدان ظهور عىل هام برهان بذلك
الذاتي. االنفرادي التدين فيه

رجال تعقيدات من الخالية البسيطة املعتقدات يف النظر إنعام يف نميض وعندما
عرص أعقبا اللذين القرنني يف أي عرش؛ والثاني عرش الثالث القرنني خالل يف الدين
مخلوقاته بأقل حتى املخلوقات بكل الشمس إله عناية يف املتعبد ثقة أن نجد «إخناتون»،
بوادره ظهرت مما باإلله، الذاتي باالتصال فياض وشعور تعبدية روح إىل تطورت قد

قلبي.» يف زلت ما فإنك اآلن «وإىل إللهه: «إخناتون» قول يف قبل من
للعهد االجتماعية العدالة وعقائد «آتون» ملذهب الباقي التأثري أن نجد ذلك وعىل
رجال إليه وصل الخالصة، الدينية الروح عن تعبري، أعمق يف أوجه بلغ قد اإلقطاعي،
املتعبد بني الشخصية الوثيقة العالقة ذات املعتقدات، هذه أن ذلك إىل ويضاف مرص.
بمرور آنئذ صارت قد محصورة، قليلة فئة تعاليم يف أوًال تأصلها من بالرغم وإلهه،
الشعب، طبقات بني واسًعا انتشاًرا منترشة البطيء، التدرُّجي التطور ومع القرون،
به يناجي الذي الباطني واإللهام االنفرادية التقوى عرص فجر انبثاق النتيجة وكانت

ربه. املرء
الكتاب، هذا يف تعقبناها التي االنقالبات من كالكثري وأنه هام، تطور أنه والواقع
املوضوع لهذا وبالنسبة القديم، الرشق تاريخ يف نوعه من رأيناه تطور أقدم يعد

جميًعا. البرشية تاريخ يف بالذات،
اإلمتاع من ذلك يف ما يخفى وال وحدها، «طيبة» يف نتعقبه أن مقدورنا ويف
الذين الشعب عامة نفوس يف يجول كان ما نتعرف أن مقدورنا يف دام ما الشائق،
بالصناعات، ونهضوا وزرعوها الحقول حرثوا والذين واألسواق، الطرقات يملئون كانوا
قطعوا والذين الرسمية، السجالت بأعمال وقاموا الحسابات بدفاتر أمسكوا والذين
الحياة عبء كواهلهم عىل وقع الذين والنساء الرجال من وغريهم املياه، ورفعوا األخشاب
القرنني خالل يف القديمة املرصية للدولة الشاسعة الحارضة تلك يف العظيم املادية

ق.م. عرش والثاني عرش الثالث
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«آمون» يدعو «طيبة» جبانة يف الخزانة مخازن أحد يف كاتبًا أن — مثًال — فنجد
فيقول:

الصامت2 إىل يأتي الذي
الفقري ينجي الذي

يحبه إنسان لكل النفس ويعطي
… … … …
يدك إيلَّ امدد

عيلَّ اسطع نجني،
قوتي تخلق ألنك

… … … …
غريك إله ال األحد اإلله أنت

السماء يف يرشق الذي رع نفس فأنت
البرش خالق وآتوم

يدعوه من دعاء يسمع الذي
املتكرب من اإلنسان ينجي والذي

بينهم هو من ألجل النيل يُجري والذي
األنام لجميع والهادي

البرش يعيش يرشق وعندما
يرونه عندما تحيا وقلوبهم

البيضة يف ما النفس يمنح والذي
تعيش والطيور البرش يجعل والذي

أجحارها يف بحاجاتها الفريان يرزق والذي
والحرشات. الديدان وكذلك

ِيل َفْليَْستَِجيبُوا ۖ َدَعاِن إِذَا اِع الدَّ َدْعَوَة أُِجيُب ۖ َقِريٌب َفِإنِّي َعنِّي ِعبَاِدي َسأََلَك ﴿َوإِذَا الكريم: القرآن ويف 2

.(١٨٦ آية – (٢) البقرة (سورة يَْرُشُدوَن﴾ َلَعلَُّهْم ِبي َوْليُْؤِمنُوا
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إله مثل العصافري، عىل املحافظة حتى يشء كل إىل عنايته يوجه الذي فاإلله
حياتهم يف وهمومهم مصائبهم إليه يشكون موئًال «طيبة» أهل فيه رأى «عيىس»،
يقومون الذين الرسامني أحد نصب كذلك وفيضه. وحنانه شفقته يف واثقني اليومية،
تبني الجبانة، مزارات أحد يف تذكارية لوحة «طيبة» جبانة يف الجنازية املناظر برسم
يف «آمون» فكان العظيمة، وشفقته «آمون» بفضل به ألمَّ مرض من نجله نجاة كيفية
به، استغاث إذا املعذب الفقري ويجيب الشاكني، شكاية يسمع الذي الجليل اإلله نظره
يأتي: فيما «آمون» اإلله رحمة قصة علينا ويقص قناته، الدهر قوس من النفس ويمنح

آلمون الحمد
باسمه األناشيد أنظم إني

الحمد له أقدم وإني
السماء علو بقدر
األرض وعرض

قوته عن وأتحدث
منحدًرا النهر يف يسري الذي إىل
صاعًدا النهر يف يسري والذي

احذره!
والبنت لالبن ذلك وكرر

والكبري وللصغري
الجيل بعد الجيل بذلك وخربِّ

بعد يولدوا لم الذين من
النهر يف السمك بذلك وأخرب

السماء يف والطيور
اآلن حتى يعرفه ال ملن وكرره

يعرفه وللذي
احذره!

الصمت رب إنك آمون يا أنت
الفقري استغاثة عند يأتي الذي
كربتي يف بك أستغيث وعندما
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وتنجيني تأتي الحال ففي
قناته الدهر يقوس من نفًسا تمنح ليتك

األغالل يف وأنا تنجيني وليتك
بك الناس يستغيث وعندما

بعيد. من إليهم تأتي الذي أنت فإنك

مدينة يف «آمون» رسام «باي» ابن وهو األموات، مدينة يف «آمون» رسام رع» «نب إن
إلجابة يأتي الذي «طيبة» رب «آمون» ربه باسم التذكارية اللوحة هذه أقام قد األموات،
أمامه التحميدات ومقدًما قوته لعظم باسمه التسبيحات له مقدًما به، املستغيث الفقري
املوت، عىل مرشًفا مريًضا رقد عندما وذلك آمون»، «نخت الرسام ألجل األرض كل وأمام

خطيئته. بسبب «آمون» قبضة يف وكان
ينجي حتى العطر الهواء وأمامه الشمال كريح أتى اآللهة رب أن وجدت «لقد
«بشد».» البيت سيدة وابن رع» «نب الجبانة يف «آمون» رسام ابن آمون» «نخت الرسام
الرحمة؛ شأنه من الرب فإن الخطيئة ارتكاب اعتاد العبد أن من «بالرغم ويقول:
ال الغضب ذلك فإن لحظة غضب فإذا غاضبًا، اليوم كل يرصف ال «طيبة» رب ألن

بنفسه.» إلينا يلتفت «آمون» إن شفقة. يف إلينا يلتفت بل … طويًال يدوم
إذا فوقها، بكتابتها األنشودة هذه وسأسجل باسمك اللوحة هذه «سأضع يقول: ثم
أنجزت وقد إيلَّ انظر واآلن أجبتني، وقد خاطبتك هكذا آمون». «نخت الرسام يل شفيت
«طيبة».» رب أنت والعدالة، الحق عن ترىض الذي أنت يدعوك، من رب إنك وعدي،

«خاي».» وابنه رع» «نب الرسام صنعها
الذي فهو للمحزونني، مالذًا مقامه، قام الذي «آمون» أو الشمس إله صار وهكذا
اإلله وهو اسمه، ذكر عند يحرض والذي به، يستغيث من دعاء ويجيب الشكوى يسمع
األم ذلك وبمثل اليائس، وينجي الفقري إىل يده يمد والذي الصلوات، يسمع الذي املحب

استغاثتها.» فيسمع لإلله ذراعيها «ترفع ابنها أهملها التي املصابة
ا حقٍّ املرصية الوسطى الدولة عهد يف نشأت التي االجتماعية العدالة آنئذ وصارت
رافًعا الرشوة، يقبل ال عادًال قاضيًا نفسه هو صار الذي اإلله، أمام فقري كل به يطالب

للغني. يده باسط غري للفقري، حاميًا للحقري،
فقريًا املحكمة يف وحيًدا يقف ملن أصِغ آمون، «يا فيقول: الفقري يدعوه ذلك وعىل
للخدم» وثيابًا للكتَّاب! وذهبًا «فضة تقول): (حيث املحكمة فتضطهده غني، وخصمه
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عىل الفقري أن فيتضح فائًزا، الفقري ليجعل أول3 وزير إىل بنفسه يستحيل «آمون ولكن
املاء، يعرف الذي املقدمة يف النوتي أنت «آمون» يا فأنت الغني. عىل الفقري وينترص حق
حيٍّا.» بيته خادم ويحفظ عنده، خبز ال ملن الخبز يعطي والذي السفينة، ساكن وأنت
يخاطب نجده فإننا ملًكا األوىل الصورة يف كان الذي رع» «آمون هو وقتئذ اإلله وألن
يقول: ال والذي الدنيئة، املكافأة يأخذ ال الذي الفقري وزير يا أنت األزلية، إله «يا هكذا:
أمام كلماته والذي بأصبعه، األرض عىل يعدل الذي رع» «آمون أنت بشهود»، «إيت
(يعني الغرب يف مثواه واملحق حقه، يف الخطيئة يرتكب ملن مأوى النار فيجعل القلب،

اآلخرة).» الدار يف النعيم
الخطيئة، منهما وقعت إذا السواء عىل اإلله غضب بهما يحيق والفقري فالغني
أو املرض الحانث فيصيب اإلله غضب يجلب كذبًا أو استخفاًفا يصدر الذي واليمني
بالتوبة ذلك املذنب أتبع إذا إال — ذكرنا كما — منه النجاة يمكن ال ما وذلك العمى،

إلهه. عطف راجيًا والخضوع التذلل إىل والتجأ والندم
عىل ويندم املذنب فيعتذر تماًما، تحرر قد «الضمري» أن فيها نجد مرة أول وهذه

يقول: فنراه اإلثم، وارتكابه جهله

غريه أحد ال من يا واحد يا أنت
له مثيل ال الذي الشمس إله يا أنت

األلوف مئات ومخلص املاليني حمى يا
به يستغيث من يحمي الذي

شمس) (عني «هليوبوليس» رب يا أنت
العديدة ذنوبي عىل تعاقبني ال
جسمه بنفس جاهل أمرؤ فإني

أهوائي أتبع اليوم طيلة ألني له؛ عقل ال رجل إني
علفه. الثور يتبع كما

تعرتف ال الذي املوتى وكتاب االعرتاف هذا بني الشاسع الفرق الفور عىل هنا ونالحظ
يعرتف الذي املوقف هذا يف أنه عىل التامة. الرباءة تدعي بل خطيئة، بأية فيه الروح

القضاة. رئيس منصب األول الوزير يتوالها التي الوظائف أكرب من كان 3
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باطني اتصال عىل أنه نجد والخضوع، التذلل غاية إبداء مع بخطيئته اآلن اإلنسان فيه
يأتي: فيما نرى كما ونهاًرا، ليًال باإلله

ترشدني. حتى أختي حور رع يا إيلَّ تعال

كذلك القدم، منذ ربه موطن املقدس» «بيت يحب التقي العربي نجد أننا وكما
نشأ التي العظيمة الشمس مدينة شطر تعبده يف وجهه يويل القديم املرصي ذلك كان

يقول: حيث سنة، آالف ثالثة حوايل منذ آبائه مذهب فيها

«هليوبوليس» إىل يتطلع قلبي إن
يفرح وصدري ينرشح قلبي فإن

إليها يستمع وترضعاتي
الليلية وأناشيدي اليومية صلواتي وحتى

اليوم. هذا سمعت ألنها فمي؛ يف ستزدهر وتوسالتي

خارجية أمور وكلها الخرافية، الحوادث أوصاف من تتألف كانت القديمة فاألناشيد
بنفس اإلله إىل يبتهل أن إنسان كل مقدور يف كان إنه حتى املتعبد، لحياة بالنسبة
أي باطنية؛ إلحساسات مظهًرا آنئذ االبتهاالت فصارت غريه، بها يبتهل التي الصيغة
يغذي إلهه أن املتعبد فيه يرى اتصال وهو باإلله، الذاتي االتصال به يراد تعبري إنها

اآلتي: القول يف ذلك ونجد قطيعه، الراعي يغذي كما الروح

الصباح يف القطعان مخرج يا أنت آمون يا
املرعى إىل املتألم ومرشد

تفعل كذلك فأنت املرعى إىل القطعان الراعي يقود وكما
عليه يتكل من يرعى رع آمون ألن الطعام؛ إىل املتألم بزمام خذ آمون يا

بك قلبي مألت وقد أحبك إني رع» «آمون يا
الكذب عيلَّ فيه يفرتون الذي اليوم يف الناس أفواه من وستنجيني

الحق يف يعيش الحق رب ألن
قلبي يف الذي للخوف أستسلم لن وإني

ويزدهر. يعلو «آمون» قاله ما ألن
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وقد باإلله، الروحي االتصال هذا يف تزيد ومادية ظاهرية وسائل توجد كانت إنه ا حقٍّ
يف االحتفال يعيد وأن إلهه، بعيد «االحتفال عىل بحكمة غريه يحث العاقل الرجل رأينا

حدوده.» يتعدى من عىل يغضب اإلله ألن مواسمه؛
التدبر هو ورضاه اإلله عطف لكسب تأثريًا الوسائل أعظم كانت فقد ذلك ومع
الذين الحكماء حتى يراه كان ما وهو الباطني، االتصال مع وصمت أناة يف والتفكر

يأتي: فيما نرى كما التقليدية، العادات عىل جملة الخروج عدم إىل يميلون

… الخري تنال فبالصمت الكالم، كثري تكن ال
الصوت رفع يف فلعنته اإلله أمر جهة من أما
باطنة كلماته من كلمة كل سليم بقلب تعبَّد

كلماتك ويسمع تحتاجه ما تنال فبذلك
قربانك. ويتقبل

ومن منعشة. روحانية ماء عني كأنه ربه إىل املتعبد يتجه كان الروح هذه بمثل
أيًضا: ذلك

الصحراء يف للصادي العذبة البرئ أيتها أنت
للصامت مفتوحة ولكنها — للثرثار تفتح ال موصدة إنها

البرئ. يجد فإنه الصامت يأتي فعندما

الرحيمة، اإلله طيبة بها يرجى التي — الصامت االتصال روح — الروح هذه أن عىل
نجد فإننا املتعلمني، الكهنة جماعات عىل وال مختارة، قليلة فئة عىل وقًفا تكن لم
«رب أو للصامت» «يأتي بالذي يدعى كان «آمون» أن الشعب لعامة اآلثار أحقر فوق

تقدم. فيما ذلك الحظنا كما الصامت»
ثورة به توجت الذي الديني للشعور النهائي التطور ذلك جراء من كان وقد
ظهرت التي االجتماعية العدالة عقائد كذلك به توجت كما والعقلية، الدينية «إخناتون»

تطوراتها. أسمى إىل القديمة املرصية الديانة وصلت أن اإلقطاعي، العهد يف

310



«إخناتون» سقوط

املحافظة يف استمروا الحكماء فإن الحياة تجاه اإلنسان موقف ويف األخالق يف وأما
محسوًسا تقدًما فيه ندرك موقف وهو العملية، العليا املثل ألسمى االحرتام روح عىل
ويتشددون األحدوثة وطيب الذكر بحسن يحفلون فصاروا لآلباء، العتيقة التعاليم عىل
عند معروًفا نفسك تحبه مكان كل «دع (آني): الحكيم فيقول السمعة، عىل املحافظة يف

الناس.»
الشباب، أمام الوخيمة نتائجها بكل تعرض الخالعة وعيشة ْكر السُّ أحوال وكانت
من عارية وبرصاحة تحفظ بدون للشباب تعرض والفجور الفحش أخطار كانت كما

يقول: حيث حجاب، أو سرت كل

بلدتها يف تعرف ال التي األجنبية املرأة احذر
إليها تنظرن وال

جسدها يف تعرفنها وال
دورانه الرجل يعرف ال وعميق عظيم الرش) (من فيضان ألنها

جميلة إني يوم كل يف لك تقول ا، جدٍّ بعيًدا زوجها يكون التي واملرأة
لتوقعك (أمامك) تقف األعني عن بعيدة تكون وعندما
املوت تستحق التي الجريمة لعظم يا … أحابيلها يف

املأل بذلك يعلم لم ولو اإلنسان يرتكبها عندما
ارتكاب بعد عليه يسهل اإلنسان ألن
خطيئة. كل يرتكب أن الخطيئة هذه

ومن فلسفي، بتحفظ إليها ينظر أن اإلنسان عىل فيجب ومتاعها الحياة أطايب أما
إن تقل «ال للسعادة: مجلبة ويظنها املوروثة الثروة عىل اإلنسان يعتمد أن الحماقة
مع الوصية حسب للقسمة تأتي حني فإنه وكذا، كذا ضيعة يف بيت له أمي من جدي

فقط.» حظرية إال نصيبك يكون ال أخيك
ثبات: وال لها دوام ال الواقع يف األشياء هذه مثل فإن

يشء ال األبد إىل الناس أن نجد وهكذا
… فقري وآخر غني فواحد

العام هذا رشيًدا صار قد املاضية السنة يف غنيٍّا كان ومن
آخر مكانًا العام هذا صار قد املنرصم العام يف املاء ومجرى
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بحاًرا. تصبح والشواطئ جافة تصري العظيمة والبحار

الدنيوية الحياة أحوال بني للمقابلة الرشقي االستسالم لذلك مثًال الكالم هذا يف فنجد
القديمة.4 الرشقية الشعوب كل بني وانترش نما قد يظهر ما عىل كان الذي

الضمري نمو كان ق.م األخرية السنة ألف إىل القديم املرصي الشعب انتقل وملا
العميق االنتقال هذا بتحقيق نهايته إىل وصل قد عام، ألفي نحو يف مجراه تتبعنا الذي
األصل يف نما الذي الباطني الوازع فإن قرون، عدة من ملجيئه يمهد كان الذي الهام،
صار قد العميق، التفكري يف مضت قرون خالل تطوره زاد ثم االجتماعية املؤثرات من

نفسه. اإلله أمر بأنه تحفظ غري من اآلن يعرتفون املتعبدون
بداية يف أي سنة؛ ٥٠٠ بنحو ذلك قبل ظهرت قد كانت الفكرة هذه أن رأينا وقد
صار الشخيص، الورع عرص هو الذي العرص هذا يف ولكن املرصية، اإلمرباطورية عهد

مطلًقا. قبل من يحدث لم ما وذلك شك، أدنى بدون اإلله صوت هو الضمري
من وقوعها بعد إنكارها أو الخطيئة إلخفاء مجال بالطبع هناك يكن لم ذلك وإزاء
نفسه يضع أصبح فقد ربه عند معلوم أمره كل بأن يشعر املؤمن كان وإذ املخطئ،
أن ومع وحظوظه. حياته كل عىل واملهيمن املرشد هللا يد يف — تحفظ أدنى بدون —
ذلك فإن محسوًسا، االجتماعية املؤثرات وضغط ا، هامٍّ أمًرا يزال ال كان املجتمع رضاء

يشء. بكل العليم اإلله إزاء الثانية املرتبة يف صار
نسميها أن يمكننا عظيمة رسالة يف غطاؤه لنا ُكشف قد الجديد املوقف وهذا

الربيطاني.5 باملتحف اآلن محفوظة وبرديتها «أمينموبي»»، «ِحكم
الحكمة رجال من تصدر كانت التي النصائح تلك مثل يف كثريًا يحدث كان وكما
ابنه. عىل الحكيم هذا من ملقاة أيًضا «أمينموبي» ِحكم اعتربت قد القدماء، املرصيني
فحصناه مما نوعها من أخرى وثيقة أية من ترتيبًا أكثر تعد ووضعها نظمها يف وهي
خاص منها فصل وكل فصًال، ثالثني إىل بنظام قسمت فقد لآلن، الوثائق تلك من

البحري سندباد لكتاب الجزائر (طبعة الثري الرجل بيت حاشية يف الحمال سندباد أغنية مثًال انظر 4
.(٤ صفحة العربي املتن

Sir E. Wallis Budge, Facsimiles of Egyptian Hieratic Papyri, in بدج ولس السري نرشها 5

the British Museum, etc. Pls. I–XIV. Admonitions of Amenemapt, the Son of Kanekht
.(Second Series London 1923)
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ستة أو أسطر أربعة عىل يشتمل منها كل مقطوعات إىل مقسمة وتبدو معني، بموضوع
يبذل لم أنه ويالحظ فقط. سطرين من مؤلًفا مقطوعاتها بعض يوجد كما ثمانية، أو

منطقيٍّا. ترتيبًا ترتيبها أو فصولها لتنسيق جهد أي الِحكم تلك تأليف يف
الفضل لهم ممن وهو كوبنهاجن، جامعة أساتذة أحد «لنج»6 األستاذ قال ولقد
أسالفه من وغريه «أمينموبي» بني املوازنة تناوله عند املدهش، املقال ذلك فهم يف األكرب
إىل تنفذ أنها كما سابقاتها، من بكثري أعمق الدينية «أمينموبي» آراء «إن السابقني:
نظر يف التقوى كانت إذ الحكماء؛ من أسالفه آراء فيها تفوق عظيمة بدرجة األعماق
للمرء دافعة قوة األبدي والخلود املوت فكرة وأن فضيلة، تعد اآلخرين الحكمة أصحاب
الشعور أن حني يف والحظ، الغنى يعطي الذي هو وحده هللا وأن الفاضل، السلوك عىل
الحياة عن تصوراته كل يف الفاصل العامل «أمينموبي» نظر يف هو وحده هلل باإلدانة

فيها.» وسلوكه
الدنيا الحياة إىل النظرة بهذه دائًما ابنه أمام يتمسك «أمينموبي» كان ولذلك
كل يف اإلله أمام املسئولية بتلك التام الشعور مع والرسمية، الشخصية املعامالت يف
الضمري تقدير من القمة هذه إىل ووصولها النصائح تلك أهميته يف يزيد ومما حني.
أن وقبل ق.م، العارش القرن يف مرصي مفكر تعاليم يف وذلك هللا، برقابة واإلحساس
إىل ترجمت قد هذه «أمينموبي» ِحكم أن اآلن نعرف أننا التوارة، من يشء أي يكتب
القديم. العهد كتاب إىل سبيله وجد قد منها ا هامٍّ قسما وأن العربانيون، وقرأها العربية
الوظائف سلك يف لالنخراط ابنه تهيئة موضوع تناوله عند هذا حكيمنا نجد وإننا
الرسمية الفرص استغالل إىل تدفعه قد التي املغريات تلك له يبني املرصية، الحكومية
من الشاب ابنه ويحذر األخرى، تلو الواحدة يعددها فنراه ورائها، من املكسب ابتغاء

هي: له فنصيحته األرض مسح وظائف يف كان فإذا املغريات، تلك ملثل االستسالم

الحقول. (بني) يفصل الذي الفاصل الحد تزحزحنَّ ال
األرض. من ذراع أجل من جشًعا تكن وال

أرملة. حد عىل تتعدين وال
األرض. فوق ذلك يفعل من أنت وارقب

.H. O. Lange, Das Weisheitsbuck des Amenemope, P. 18 (Copenhagen, 1925) راجع: 6
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للبلد عدو فبيته
تخرب وأهراؤه

أطفاله أيدي من تؤخذ وأمالكه
غريه. يعطاه ومتاعه
الغري حرث تطأنَّ ال

عنه. بعيًدا تبقى أن لك وخري
حاجتك تجد حتى الحقول احرث

بك. الخاص جرنك من خبزك وتتسلم
لك خري هللا يعطيكه الذي املكيال وإن

بالبغي. تكسبها آالف خمسة من
خري هللا عند والرضا القناعة مع والفقر

الخزائن. يف القابعة بالعداون) (املغصوبة الثروة من
لك خري فرح قلب مع لديك وأرغفة

التعاسة. مع الثروة من

تلك مثل يف العام الرأي يحرتم يزال ال كان أمينموبي أن نالحظ أن املهم ومن
له: يقول املالية السجالت يف األمانة بمراعاة ابنه ينصح عندما ألنه املواقف؛

الناس يحبه كفرد (تناله) املدح لك وخري
الخزائن. يف (املجموعة) الثروة من

له. قيمة ال بالذنب الشاعر (الضمري) مع الغنى ألن وذلك
الجميلة املالبس فائدة وما

هللا؟ أمام غريه) عىل (متعديًا باغيًا اإلنسان كان إذا

باملوازين كبرية عالقة لهم القدماء املرصيني عند املال بيت موظفو كان وملا
البنه: يقول حيث كثريًا، «أمينموبي» بها اهتم فقد واملكاييل،

ا. غشٍّ تحيد امليزان كفتي إحدى تجعلن ال
باملوازين. تعبث وال

القمح. مكاييل مقادير) أو (أنصبة عدد من تنقصنَّ وال
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أيامنا). يف كما عظيمة كانت ربما (ألنها الحقل مكاييل يف ترغبن وال
الحقل). مكاييل من أنقص بالطبع كانت (ألنها الخزانة مكاييل عن ترغبن وال

أكرب الجرن فقوة
العظيم. بالعرش للحكومة) الرسمية (اليمني الَقَسم من

قوة أن به يعني أنه يحتمل مثل» «رضب األخري السطر يف الواردة املبهمة املقارنة وهذه
للعرش» الرسمي اإلخالص «يمني من تأثريها يف أكرب املفسدة الضارة امللكي املخزن
من بد ال الرسمية األعمال يف واالستقامة عمله. تسلمه عند املوظف به يقسم الذي
اآلتية: بالكلمات آخر فصًال الحكيم يبدأ ولذلك والكبرية؛ الصغرية يف بالدقة مراعاتها

حقري. رجل متاع يف تطمعن ال

فيه: قال آخر بابتداء مبارشة يعقبه ثم

عظيم. رجل متاع يف تطمعن ال

التي االستقامة عىل ابنه بمحافظة كثريًا يهتم كان «أمينموبي» أن كذلك نجد ثم
يقول: حيث املحكمة، أمام التقايض ويف الرشعية املعامالت يف هوادة وال فيها تراخي ال

املحكمة أمام الذهاب عىل رجًال تجربن ال
تلتوي. العدالة تجعل لن ألنك

الخصم) يلبسها التي (يعني الرباقة املالبس نحو وجهك يتجه فال
بالية. قذرة مالبسه تكون من تطرد بينما

القوي. من العطايا تأخذن ال
أجله. من الضعيف تضطهدن وال

يشاء. من يهبها هللا من عظيمة هبة فالعدالة
هللا) مثل (أي مثله كان من فقوة

القايض). رضبات (يعني رضباته من املكتئب تنجي
أصحابه املتاع أعِط

الحياة. لنفسك تبغي وبذلك
تحابيهم) الذي املالك بيت يف (يعني بيتهم يف يعمر قلبك أن ومع

الجالد. ملقصلة مصريه جسمك يكون
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حكيمنا، نظر يف الهامة األمور من تعتربان السلسة واألخالق الرزين الكالم وإن
أعدائنا: ضد هللا تدابري أمام وزن لها يقوم ال الجوفاء الصاخبة التهديدات أن كما

قويٍّا رئيًسا وجدت لقد تقولن: وال
مدينتك. يف رجًال أهاجم أن يمكنني واآلن

حاميًا وجدت لقد تقولن: وال
املمقوت. الرجل أهاجم أن يمكنني واآلن

هللا تدبري تعلم ال أنك فالحقيقة
الغد. تدرك ال وأنك

هللا يدي بني نفسك ضع
صمتك). بسبب أعداءك هللا يهزم أن إىل (أي صمتك يهزمهم أن إىل

الخارجة الرصاحة عن التباعد عىل ابنه ا حاضٍّ نصائحه يف «أمينموبي» يستمر ثم
ذلك فمن مقاله، كل يف الخطرة العادة هذه من فيحذره كثريًا يعود إنه بل الحد، عن

قوله:

ا رشٍّ أو خريًا سمعت إذا
مسموع. غري وراءك فاتركه

لسانك. عىل الحسن الكالم وضع
جوفك. يف مخفيٍّا فأبِقِه السيئ الكالم وأما

السمع يسرتق بأال ابنه ينصح نراه الحكيم ذهن يف تجول التي الفكرة هذه وبنفس
كان إذا مسلكه يف التواضع مراعاة عىل املناسبة بهذه يحثه وأخذ العظيمة، البيوت يف
مقال قبل تعبرياتها وببعض النصيحة هذه مثل قدمت وقد عظيم. رجل مائدة عىل
عىل حتب» «بتاح ألقاها التي الحكم تلك وهي قرنًا، عرش ثمانية بنحو «أمينموبي»
ظل الرؤساء، نحو الواجب السلوك يف بالغة حكمة وألنها الخامسة، األرسة عهد يف ابنه
الحياة إىل سبيلها وجدت فقد سنة، ألفي عىل تنوف مدة يحرتمونها القدماء املرصيون

التوراة. يف جاءت قطعة أقدم شك غري من تعد وهي العربانية،
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عالقاته كل يف الوجهني ذات واملعاملة املراءاة من الشاب ابنه يحذر كذلك ونجده
يقول: حيث العظماء، مع

لسانك من قلبك تطلقن ال
مقاصدك. كل بنجاح تحظى بذلك فإنك

الجمهور أمام وزن ذا رجًال تكون أنك ذلك عن وسينجم
هللا. يدي بني ومقبوًال

الكاذب. القول صاحب الرجل يمقت هللا ألن
القلبني.7 ذو الرجل يمقته ما وأكرب

خطرة واألحمق املترسع مصاحبة فإن بالنفاق، تغري العظيم مصاحبة كانت وإذا
وهجره: القول فحش إىل باإلنسان تؤدي ألنها أيًضا؛

األحمق الرجل تؤاخنيَّ ال
املحادثة. يف عليه تلحفنَّ وال

وأما املستهرت. والرجل املشاغب الرجل من بالتحذير مفعم الوترية هذه عىل واملقال
عكس عىل النفس، وضبط والتواضع بالرقة املتحيل الرجل أخالق فهي الفاضلة األخالق
بداية يف «أمينموبي» وضع وقد األحمق. الرجل عن تُعرف التي الذميمة األخالق تلك
برية شجرة إحداهما شجرتني، بهيئة الذميمة وأضدادها األخالق بني مقابلة نصائحه

َصَالِتِهْم َعن ُهْم الَِّذيَن * لِّْلُمَصلِّنَي ﴿َفَويٌْل منها: مناسبات يف الكريم القرآن يف املراءاة ذم وجاء 7

ومنه: كثري، أيًضا الحديث ويف ،((١٠٧) املاعون سورة من ٤–٦ (آية يَُراءُوَن﴾ ُهْم الَِّذيَن * َساُهوَن
الوجهني.» ذو «ملعون
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يقول: ذلك ويف الحديقة، بها تزدان واألخرى أحد، يتعهدها وال الغابة يف نشأت

املعبد يف يخدم الذي األحمق، الرجل إن
الغابة. يف نامية شجرة كمثل مثله

أغصانه يفقد لحظة ففي
األخشاب مرفأ إىل مصريه ويكون

مكانه عن بعيًدا وينقل
مثواه. والنار

يجب) (حيث جانبًا نفسه يضع الذي ا! حقٍّ الحازم الرجل وأما
الحديقة يف باسقة شجرة كمثل فمثله

ثمرته وتتضاعف يفلح
سيده حرضة يف ويثمر

حلو أكلها وثمرته وارف فظله
مصريه. الحديقة يف ويجد

سفيه مع نزاع يف تشتبكن «ال فيقول: السفيه، مع االشتباك عن «أمينموبي» وينهى
اللسان.»

والكلمة الرجال، أولئك أمثال مع ما عالقة يف الدخول عدم عىل الشاب ويحض
«حار»، النعت هي واألحمق واملشاغب الطائش الرجل عن الحكيم ذلك بها عربَّ التي
العربية للكلمة معاِدلة القديمة املرصية الكلمة وهذه وزيادة. املعنى يوضح ما وفيها
جهة. من هذا «املستخف»، وهي املقدس الكتاب من األمثال كتاب يف بها ترجمت التي
للداللة أيًضا الحكيم ذلك استعملها التي التسمية أن نجد أخرى جهة ومن
بلطف الجميع يعامل الذي ا» حقٍّ «الصامت هي لنفسه» و«الضابط «املتواضع» عىل
ذكره تقدَّم الذي الصامت املتبتل بالعابد وثيًقا اتصاًال يتصل املعنى وهذا وتواضع.
العربية. األمثال يف نجده الذي الحازم» «الرجل يظهر ما عىل يماثل وهو مىض، فيما
ذكَّر كما وأناة، برفق الحقل فضالت تتلقط يجدها التي األرملة يعامل الرجل ذلك ومثل

بأن: ابنه «أمينموبي»

املتواضع الرجل عىل الرسور يدخل الذي يحب هللا
العظيم. الرجل يحرتم الذي من أكثر
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يعامالن ال واملحزون الفقري بأن تنصح التي هي العطوفة الرقيقة الروح وهذه
الحكيم: يقول كما بالقسوة،

بقزم. تهزأن وال أعمى رجل من تضحكن ال
مقعًدا). (يعني زِمنًا تؤذين وال

هللا). يدي بني (يعني هللا يد يف يكون برجل تستهزئن وال
يذنب). أو يجور (يعني يبغي عندما عليه تقسون وال

بالتبن) مخلوًطا الطني من املصنوع اللبن (يعني وقش طني من فهم البرش وأما
بانيهم. هو وهللا

يوم كل ثانية ويبني يهدم فهو
يشاء كما ألًفا فيخفض
مرشفني يجعلهم وألًفا

الدنيا. الحياة يف داموا ما
اآلخرة) الدار (يعني الغرب إىل يصل من لسعيد وإنه

هللا. يد يف ناٍج وهو

«بأمينموبي» حدا قد تعاىل، هللا مشيئة عىل وتوقفها اإلنسان، أحوال ثبات عدم وإن
له: قال حيث الزائلة: بالثروة االعتزاز من ابنه تحذير إىل

الثروة وراء يجري قلبك تدعن ال
املزيد طلب يف نفسك تجهدن وال

حاجتك. عىل (بالفعل) حصلت قد تكون عندما
الرسقة طريق من الثروة إليك جاءت وإذا

الليل. زمن عندك تمكث ال فإنها
بعد بيتك يف تكن لم فإنها الصباح ينبلج فحينما

السماء. إىل وصعدت اإلوز مثل أجنحة لنفسها صنعت قد تكون ألنها
يرشق عندما الشمس إله «آتوم» اعبد

وصحة سالمة امنحني وقل
الحياة مدى تحتاجه ما وسيمنحك

الخوف. من وتأمن
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(املغصوبة) «الثروة إن «أمينموبي» فيها يقول التي الحكيمة النتيجة هذه أن والواقع
الثروة عن البارزة الصورة تلك يف لنا وصورها بعيًدا، وتطري أجنحة» لنفسها تصنع
أخرى صورة يف مثيًال لها نعرف والفناء، للزوال عرضة وتكون تدوم ال التي األرضية
الغربي العالم حياة يف وانترشت العربي األمثال» «كتاب محرر طريق عن إلينا انحدرت

سنة. آالف بثالثة مرص سكان بني ظهورها بعد
وأن نفًعا، يجدي ال الزائلة الدنيوية املوارد تلك مثل عىل االعتماد أن حكيمنا ويرى
هذا وعىل الخوف»، من «تنجو وبذلك نعبده، أن فيجب هللا، هو لذلك الوحيد الضمان
وحده هللا عىل باالعتماد عليهما الحصول يمكن الخوف من والتخلص البال راحة فإن

فقط.
البنه: نصائحه من فقرة أنبل يف يقول القديم املرصي الحكيم هذا نجد ذلك وعىل

الغد من خائف وأنت الليل يف تنم ال
الغد! يف الحال عليه يكون ماذا الفجر ينبثق عندما ندري ال ألننا

الغد. عليه سيكون ما يعلم ال فاإلنسان
كماله يف هللا

عجزه يف واإلنسان
اتجاهها يف تختلف الناس يتكلمها التي والكلمات

االتجاه.8 مختلفة هللا أعمال أن حني عىل
خطيئة أحمل لست تقولن: ال

النزاع. إثارة يف نفسك تجهدن وال
هللا عند فأمرها الخطيئة أما
بأصبعه. يختمها الذي وهو
كامل إنسان هللا يد يف وليس
أمامه حائًال العجز يقف وال

الكمال إىل ليصل نفسه اإلنسان أجهد فإذا

يريد.» ما يفعل وهللا أريد وأنا تريد «أنت الشائعة: األقوال من هو أو األمثال مجرى يجري ومما 8

يريد.» ما هللا يفعل الجريد يقطع «بينما أخرى: برواية هذا وجاء
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(بنفسه). يهدمه لحظة يف فإنه
قلبك وثبت عقلك، يف رزينًا كن
سكانًا لسانك من تجعلن وال

السفينة كسكان اإلنسان لسان كان فإن
ربانها. هو الجميع رب فإن

تفكروا «ال بقوله: تالميذه — السالم عليه — املسيح السيد نصح عندما هناك كان فهل
املحتمل من إنه الكلمات؟ تلك يف القديمة املرصية الحكمة لتلك صدى أي الغد»؟ يف
قدمت قد «أمينموبي» حكم أن غري السؤال، هذا عىل اإلجابة قط مقدورنا يف يكون أال
القديمة املرصية الخلقية التعاليم انتشار مدى عن الكشف يف جوهرية مساعدة لنا
ِحكم من انتشاًرا األجزاء أعظم أن عىل فلسطني. يف وبخاصة النيل شواطئ وراء فيما

ظهرانينا. بني مستعملة تزال وال شاسع مدى إىل فلسطني تجاوزت قد «أمينموبي»
الخاصان وهما ظاهرهما، يف الغامضني السطرين أن «زيته» األستاذ أوضح وقد
سوى منهما املقصود يكون أن يمكن ال هللا، وأعمال الناس كلمات اتجاه باختالف
سبحانه — هللا أفعال من يتلوها وما مقاصدهم) (أي الناس كلمات بني الشاسع الفرق
الناس يتكلمها التي «الكلمات هكذا: الترصف ببعض الرتجمة تكون ذلك وعىل وتعاىل.
هي البديهة عىل هنا املقابلة وتكون اتجاهها.» يف تختلف هللا وأعمال اتجاهها يف تختلف
املقصود املعنى فإن «يختلفان» أنهما يذكر وعندما اإلله». و«أعمال الناس» «كلمات بني
يف العاملي املثل هنا لدينا يكون ذلك وعىل بعضهما». عن يختلفان «أنهما بداهة يكون

يريد.» ما يفعل وهللا يريد «اإلنسان له: صورة أقدم
يفتح باإلنسان هللا عالقة عن القديم املرصي للرأي الواسع االنتشار ذلك مثل وإن
اإلنسان تاريخ يف ال القديم املرصي الخلقي التطور تأثري وهو الواسع، املوضوع ذلك لنا
يجب املوضوع ذلك بحث كان وملا أيًضا. الغربية املدنية تاريخ يف بل فحسب، القديم
قصرية نظرة نلقي أن بالبحث نتناوله أن قبل فيجب الكتاب، هذا خاتمة منه تتألف أن
وادي سكان يحرش أن قبل القديم املرصي الخلقي التفكري ذلك من األخرية املراحل عىل

اآلسيوية. املتوسط األبيض البحر عاهليات معمعة إىل النيل
كانت املسيح قبل عرش الثاني القرن يف املرصية العاهلية سقوط بعد بأنه ذلك
نار إزكاء يف لها تأثري كل وفقدت اضمحلت قد والخارجية الداخلية البالد حياة قوى
وصل مما أكثر إىل به يسمو حيوي نشاط بأي يقوم حتى أخرى مرة الخلقي التفكري
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النمو عوامل من ليشء يأبهان ال قاتالن وجمود ركود ذلك مكان حل قد بل إليه،
خامد؛ ذهول وحيوية نشاًطا ممتلئة كانت التي األمة تلك حياة اعرتى وكأنما والنشاط،
تتناول ال آلية رسمية ظواهر مجرد كان األوان ذلك أعقب الذي التطور أن نجد ولذلك
قد سيايس نفوذ ذات بصفتها الكهانة قوة وكانت العقيل، واإلنتاج التفكري يف تقدم أي
«آمون» كهنة رئيس ينصب ق.م عرش الخامس القرن يف الثالث» «تحتمس امللك جعلت

للدولة. الديني الرئيس صار إنه أي الزمان؛ ذلك يف مرص كهنة لجميع رئيًسا
قد فإنها «إخناتون» يد عىل شديًدا عنًفا قاست قد اآلمونية» «البابوية هذه أن ومع
سمح الثاني» «رعمسيس إن حتى كثريًا عليه زادت بل فقدته، ما كل بعد فيما اسرتدت
تلك يف السهل من كان ولذلك لإلله؛ األعظم الكاهن تعيني يف يرشده أن «آمون» لوحي

وراثيٍّا. هذا منصبه يجعل أن آلمون األعظم الكاهن عىل األحوال
كانت التي الكهنية، السياسية القوة تلك تقاوم أن البالد مقدور يف يكن لم وملا
مرص فإن االقتصادي، لتعديها فريسة دائًما البالد وكانت الدولة، داخل دولة بمثابة
حوايل إنه حتى فقط، كهانة حكومة صارت أن إىل برسعة، االنحطاط إىل بذلك هوت
وقتئذ صارت التي الحاكمة القوة رئيس إىل صولجانه الفرعون سلم ١١٠٠ق.م سنة

املعبد. حكومة هي
إدارة عىل الكهنة طائفة استيالء جرائه من كان الذي الطويل، التطور خالل ويف
ما واألبهة الفخامة حلل من للتدين والرسمية الخارجية املظاهر لبست العرش، شئون
ذلك معابد فإن ولذلك القديم؛ التدين تاريخ يف دينية قوة أي قبل من إليه تصل لم

القديم. العالم من الباقية اآلثار أروع من دائًما ستبقى العرص
الدينية الشعائر قيمة من رفعت قد الضخمة «اإللهية» القصور تلك أن والواقع
معداتها يف بل فحسب، مبانيها فخامة يف ال قبل، من به تتمتع لم مستوى إىل الظاهرية

أيًضا. الرائعة العظيمة
بذخ يف بمثله يسمع لم العظمة من بتاج متوج وهو طيبة» «آمون آنئذ صار وقد
إن بل واإلدارية، السياسية للقرارات مصدر مجرد املاكرين، كهنته أيدي يف قط، الرشق
ذلك غري كان كما اإلله، من بإيحاء فيها الفصل يصدر كان املعتادة القضائية األحكام
الذي القديم الدعاء فكأن اإلله، به يوحي ملا كذلك خاضًعا والهبات الوصايا أمور من
قد الفقري للرجل وزير إىل بنفسه يستحيل أن «آمون» اإلله إىل املظلوم به يبتهل كان
هذا بتأليف قاموا الذين حسبان يف تكن لم نتائج إىل وأفىض بحتًا، حرفيٍّا تنفيذًا ذ نفِّ

الدعاء.
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الشعب وحثالة الفقراء قلوب يف بقي فقد خلقية شخصية قوة بصفته الدين أما
أصحابها بورع الناطقة أدعيتهم عىل عثرنا الذين أولئك أمثال من فقط، املتدينني من
األلواح وهذه «طيبة»، جبانة يف للنذر املقدمة اللوحات أحقر عىل الشخيص وإيمانهم
عرص روح عن لنا كشفت قد «أمينموبي»، وِحكم «آني» نصيحة مع مجتمعة املنذورة،
وكان املرصيني، قدماء عند الخلقية اآلراء تطور خاتمة وكان الشخيص، الورع فيه ساد
انهارت الذي الوقت نفس ويف ق.م، األخرية السنة ألف من أجيال بضعة مرور بعد ذلك
إىل انقسمت ثم ملوك ثالثة غري فيها بالحكم يقم لم التي املتحدة، العربانية اململكة فيه
كسائر — املرصيني قدماء عند الخلقي التطور أن نالحظ أن ا جدٍّ املهم ومن مملكتني.
العربانية، القومية الحياة بداية قبل تقريبًا أمره وانتهى وقف قد — ثقافتهم عنارص

قرنًا. وعرشين خمسة نحو تدرجه يف سار أن بعد
إىل سنة خمسمائة من نحًوا دام الذي القديم املرصي االنحطاط ذلك انتقل وعندما
الباطني النمو يف والتجديد االبتكار عرص كان ٧٠٠ق.م، سنة بعد ونهضة إصالح دور

أبديٍّا. قضاء عليه وُقيض مىض قد واألخالق للتدين
ومظاهر آراء شكل يف نفسه تلقاء من يبدو فياًضا نشاًطا نجد أن من فبدًال
فإننا البالد، بها مرت التي العظيمة العصور تلك كل بداية يف الحال كان كما جديدة،
وحاولت تالد، مجد من فيه لها كان بما لألخذ املايض إىل رجعت قد مرص أن نجد
تلك يف املنقرضة اململكة حال عليه كانت ما إىل وتعيدها الحكومة تصلح أن رغبة عن
والتجديدات؛ التغيريات تلك املرصية اإلمرباطورية عصور تُحدث أن قبل الخالية األيام
سنة ألفي ضباب خالل من لهم بدت كما — القوم هؤالء نظر يف القديمة مرص كانت إذ
حكم عهد يف قبل من سادها الذي املثايل الكمال نعمة عليها أسبغت صورة — مضت
واملجتمع الديانة بعث محاولتهم عند القديم، إىل الرجوع جماعة أن شك وال اآللهة.
ذلك الدوام عىل يعرتضهم أن بد ال كان القديمة، األسس عىل جديد من والحكومة
أحوال بسبب — يشعروا لم أم به أشعروا سواء — حدوثه من مناص ال الذي التقلب
السنة ألفي محو اإلمكان يف يكن لم فإنه واالقتصادية؛ والسياسية االجتماعية الشعب
صارخة تبدو الجديدة الواقعية األحوال كانت ولذلك األهرام، عرص منذ انقضت التي
عىل ُعثر وملا الحارضة. الشئون به أحيطت الذي الزائف القديم السرت ذلك خالل من
يف وقعوا عندما بعد فيما العربانيون حاوله ملا مماثًال العالج كان املعضلة، تلك حل
نسبت كما سحيًقا، مجيًدا ماضيًا كذلك الجديدة للعنارص القوم فنسب املأزق، هذا مثل
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هذا أنقذوا وبذلك السالم؛ عليه — «موىس» سيدنا إىل العربية الترشيعات مجموعة كل
النظري. اإلحياء

من بُعثت — األهرام» «متون نسميه ما وهي — القديمة الجنازية األهرام فكتابات
الحجرية التوابيت فوق تُنقش كانت مفهومة الغالب يف تكن لم أنها من وبالرغم جديد،
قد التغيري، بعض تأليفه يف يحدث يزال ال كان الذي املوتى» «كتاب وكذا الضخمة،
الصور ذات أيًضا املقابر مزارات ويف الحركة. هذه عىل تنم واضحة آثار فيه ظهرت
ويف واملراعي املستنقعات يف الشعب حياة من املأخوذة السارة املناظر نجد الجديدة
يف املنقوشة املناظر عن مدهشة بدقة نقلت صورة وكلها السفن، بناء ومرافئ املعامل
لدرجة نقلها يف الدقة وصلت وقد املصاطب. هيئة عىل بنيت التي األهرام عرص مقابر
أن والواقع فوقه. نقشت الذي األثر تاريخ يف يشك ما كثريًا وهلة ألول الباحث أن
من التي القبور أحد إىل الرسامني فنانيه أرسل «آبا» يدعى «طيبة» رجال من شخًصا
القرب يف يريدها التي النقوش عنه لينقلوا «أسيوط» من بالقرب القديمة الدولة عهد
القديم القرب صاحب أن ذلك يف السبب كل وكان «طيبة»، يف لنفسه يعده كان الذي

أيًضا. «آبا» اآلخر هو ى يسمَّ كان
قد املنفية» «املرسحية أن الكتاب هذا من الثالث الفصل يف تقدم فيما رأينا كذلك
التقوى روح أخذته ق.م الثامن القرن يف ُوجد الذي اإلثيوبي الفرعون ألن إلينا؛ وصلت
باعتبار القديمة، األرس عهد من بردية عىل مكتوبًا كان قديم، كتاب تدوين بإعادة فأمر
يوجد األسود البازلت من حجر عىل فنُقش الدود»، أكله قد وأنه األجداد صنع من «أنه

الربيطاني. باملتحف اآلن
التي املقدسة القديمة واللفائف الكتابات عن بشغف وقتئذ البحث جرى وهكذا
املاضية العصور تلك تراب وفوقها تجمع كانت حيث الخالية، األيام تلك عهد من بقيت
الكاهن أن شك وال العليا، السيادة صاحب القديم املايض صار لقد وترتب. تفرز ثم
حيث الخياالت، من عالم يف يعيش الحقيقة يف كان العتيق املايض ذلك يحبذ كان الذي
كانت ذلك وبمثل فيه. يعيش الذي العرص ألهل حيوي معنى أي ذلك لكل يكن لم
نزر» خاد «نبو إمرباطورية كانت أن وقت السائدة، هي «بابل» يف الرجعية الروح نفس
أيًضا الفكرة تلك نفس سادت كما جديد. بعث بحركة تقوم األخرى هي (بختنرص)
السن، يف يطعن أخذ قد العالم فكأن املنفى، من العائدين العربانيني بني بعُد فيما
الذي املنهاج هذا أن عىل الغابر. شبابه أيام عن وشغف بولوع يتحدثون القوم وكان
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القدماء املرصيني عند العتيد التدين بذلك هوى بالقديم لالحتفاظ مجراه يجري كان
إىل أمره آل حتى والجمود، االنحالل نحو غوًرا منه أبعد حضيض إىل حضيض من
وتقاليد جامدة ظاهرية شعائر مجرد من «ِهِردوت» اإلغريقي املؤرخ عليه وجده ما
أكثر بأنهم بسببهما املرصيون اشتهر ودقة، بحذق تؤدَّى كانت لها، حرص ال كهنوتية
باطنية حياة عن تعرب بعُد تعد لم الشعائر تلك أن غري بالدين. تمسًكا العالم شعوب
الحيوية تخمد أن وقبل الخالية، األيام تلك يف الحال عليه كانت كما متطورة، نامية

املرصي. الجنس عند املبتكرة
ذلك عند الخلقية األفكار تلك نمو عام وجه عىل تقدم فيما نتتبع كنا وقد هذا؛
تتنازعه سنة آالف ثالثة عىل تنوف مدة خالل يتطور ظل الذي العظيم، املرصي الشعب
تصوره هيأت حتى املحيطة، العوامل مع القديم اإلنسان ذلك يف الباطنة القوى فيها
يف اإلنسان يدركها كان كما فاإللهية البرشي. السلوك ملقاييس وتكييفه اإللهية للقوى
القديمة واآلراء البرشية، الخربة نتائج من هي القديم، الرشقي العالم من مكان كل
كائن أرقى يف ممثًال وتخيله اإلنسان به أحس ما أحسن عن تعبريًا إال ليست اإلله عن
سخرية يف قال عندما إنجرسول» ج. «روبرت قصده ما أن أظن ما عىل والواقع تصوره.
من بالرغم — قول هو أمني» إلله صنعه هو اإلنسان به قام عمل أسمى «إن الذعة:
تطوراتهم يف القدماء املرصيون وصل كيف رأينا فقد األعماق؛ حتى صادق — ذلك كل
عن بالوراثة إلهنا عىل حصلنا قد بدورنا ونحن9 األمني»، لإلله «إيجادهم إىل البطيئة

العربانيني.
الخلقية لألفكار الوراثة تلك كنه عن اإلجابة من يمكننا مركز إىل اآلن وصلنا وقد
أن لنا يكشف التاريخ أن أم فقط؟ العربانية املدنية وإنتاج صنع من أهي والدينية.
وأنه العرباني، العهد من بكثري أقدم عرص يف عظيمة درجة إىل ن تكوَّ قد الخلقي إرثنا
يعد ذلك وعىل العظيمة، املدنيات من طائفة من تألف إنتاج شكل عىل إلينا انحدر قد
رسالة أسمى يعد إنه أي برمتها؛ القديمة اإلنسانية الحياة أنتجته تعبري وأسمى أعىل

القديم»؟ «اإلنسان والدنا إلينا بتقديمها قام

الغربيني. «نحن» بقوله يريد 9
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اخللقي إرثنا مصادر

التي األصلية املصادر أهم — السابقة الفصول يف — اإليجاز من بيشء فحصنا لقد
منذ الرشقية الشمالية أفريقيا يف وتطورها الخلقية املبادئ ظهور عن لنا تكشف
األبيض البحر عاهليات غمار يف مرص انطوت أن إىل امليالد قبل الرابع األلف منتصف
الذي الخلقي التطور استغرق قد ذلك وعىل ق.م. السادس القرن يف اآلسيوية املتوسط
آسيا غربي وكان سنة، آالف ثالثة من تقرب مدة األصلية الوثائق هذه عنه لنا كشفت
املدنيات من طائفة عن اآلخر هو بدوره يتمخض كذلك الطويلة املدة تلك خالل يف
املدنيات تلك وأقدم البرشي. الجنس تقدم مستقبل يف أساسية أهمية لها كانت العظيمة،
من األوىل القرون بضعة خالل نشأتها نتتبع أن اآلن يمكننا التي البابلية، املدنية هي
عالم يف السامي التقدم بعض البابلية الحضارة أحرزت ولقد ق.م. الرابعة السنة األلف
املتباينة الحيوانية للصور املبدع استعمالها فإن ق.م؛ الثالثة السنة ألف خالل يف الفن
يف أثر قد والحركة، القوة مناظر من تمثله بما تنطق تكاد متزنة تراكيب يف األشكال

لذلك. التالية التاريخية العالم أدوار جميع يف الزخريف الفن
غربي يف نشأت التي العتيقة باألساطري عميًقا تأثًرا متأثًرا الفن هذا كان وقد
حيوية له وظهرت تعبري أبلغ املبكر األدب عنه عربَّ مما منها، البابلية سيما وال آسيا،
بمسافة «بابل» تخوم وراء ما إىل االنتشار شائعة األساطري هذه صارت حتى مدهشة،
النحو هذا عىل آسيا. غربي يف املبكر الزخريف الفن ملوضوعات كبريًا ذخًرا وكانت بعيدة،
حتى املتوسط األبيض البحر شطر غربًا متجهة طريقها البابيل الطوفان أسطورة شقت
العرباني، األدب إىل لها طريًقا النهاية يف فتحت أن إىل وفلسطني، سوريا يف انترشت
إشارات العرباني األدب جميع يف وتوجد القديم»، «العهد طريق عن إلينا وصلت ثم ومن

«املزامري». نسميها التي الدينية األناشيد يف وبخاصة األساطري، لتلك
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الحضارة تلك أن نجد بالفن، األوىل البابلية الحضارة اهتمام استثنينا إذا أننا عىل
(بابل الكلدانية اململكة ظهور بعد كان إنما وأنه مدهشة، لدرجة محضة مادية بقيت
عهد بعد الفرس سيادة من ظهورها تبع وما ق.م السادس القرن يف الجديدة)
العظماء فلكيُّوهم وضع حيث بارز، ذهني نشاط عن البابليون لنا كشف أن «كورش»،

الفلك. علم بعد فيما اليونان علماء عليها شاد التي األسس
منرصًفا اهتمامه وجلُّ األخص، عىل تجاريٍّا شعبا — بطبعهم — البابليون وكان
البارزين اإلنجليز علماء أحد قال وقد القانون، حسب شئونها وتنظيم املعامالت إىل
الدوام عىل منرصًفا كان آخر شعب يوجد «لم الشعب: ذلك عن اآلشوري1 التاريخ يف
الحياة هذه يف النجاح وراء البحث يف بكلياته ومنهمًكا عليه والحصول املال طلب إىل
آسيا يف غربًا تتوغل «اآلشوريني» وقافالت قافالتهم كانت فقد البابليني).» من (أكثر
وكانت ق.م، الثالث األلف إىل ترجع سحيقة أزمان من وفلسطني وسوريا الصغرى
يف ٢٠٠٠ق.م سنة قبل االستعمال متداولة املسماري بالخط املكتوبة املعامالت وثائق
ذائًعا مألوًفا أمًرا فلسطني يف املسمارية الكتابة تلك استعمال كان كما الصغرى، آسيا
التقاليد البابلية املعامالت هذه بجانب رست وقد ق.م، عرش الخامس القرن حلول عند
هذه وبعض مقتضاها. عىل يسريون البابليون التجار كان التي التجارية والقوانني
متداولة كانت — حمواربي» «قانون طريق عن إلينا انحدر مما — نفسها القوانني
القديم» «العهد طريق عن وصلت ثم العربانيني، عهد قبل فلسطني يف كذلك االستعمال
الحديث، املسترشق دراسات مكتب فوق الثانية، للمرة يقابل حيث الغربية، الحضارة إىل
السبت يوم عطلة نظام مثل أن يف شك وال البابلية. «حمورابي» قوانني العرباني القانون
تستند كانت التي العملية االتصاالت هذه مثل طريق عن الفلسطينية الحياة إىل دب قد
يف اليوم يعيش الذي الغربي األعمال رجل أراد سواء فإنه التجارية، املعامالت عليها
حسب التجارية املعامالت يف السري مراعاة عليه يتحتم فإنه يرد، لم أم األدنى الرشق
أن بد وال رشاء. وال بيع فيها يجري ال التي املقدسة باأليام يختص فيما املتبع، التقويم
مع يتعاملون كانوا حينما الفلسطينيون التجار عليه يسري كان ما هي الحال هذه مثل

البابليني. التجار

Early History of Assyria, P. 338 by Sidney Smith, Keeper of the Department of راجع: 1

.Egyptian & Assyrian antiquities in the British Musivn, Vol. I, New York 1928

328



الخلقي إرثنا مصادر

معتقداتهم من يُذكر شيئًا البابليني عن يأخذوا لم الفلسطينيني أن نجد ذلك وعىل
العقائد أما املرعية، والشعائر الظاهرية باألوضاع يتعلق ما سوى الدينية وآرائهم
تصور وقد السهولة. هذه بمثل عنها األخذ يكن فلم الدين ألركان املكوِّنة الجوهرية
القدماء، املرصيني مثل ذلك يف وهم الطبيعية، القوى يف ممثلة آلهتهم األوائل البابليون
ال كانت — عظيمة أنشودة يف نجد ولذلك الطبيعة؛ آلهة من معبوداتهم أقدم فكانت
الكاهن مؤلفها أن — «أور» بمدينة معبده يف القمر إله «ِسن» عبادة يف مستعملة بد
أن يذكر ثم بعمله، يقوم القمر إله عفًوا رأى حيث الطبيعة عالم أصل عن فيها كشف
يسند لم ذلك يف وهو البرشية. الشئون دائرة إىل نفسه الوقت يف ينتقل اإلله ذلك عمل
— البرشية النظم كل تأسيس أيًضا إليه عزا بل فحسب، املادية األشياء كل خلق إليه
الشعب حياة وبخاصة الرسمية، والديانة الحكومة من ذلك يف بما — الدولة كتأسيس

يقول: حيث الخلقية،

والعدالة الصدق منها يتولد كلمتك إن
الصدق. الشعب يتكلم ذلك وعىل

بما القمر، إله بسؤدد تنطق سامية صورة من تحويه بما الرائعة، األنشودة وهذه
عقول هناك توجد كانت أنه عىل تدل وصيانتها، الطاهرة الحياة إنشائه من ذلك يف
القديمة. «بابل» يف الرسمية الدينية بالواجبات يقومون كانوا الذين الكهنة بني مفكرة
يسري جزء غري منها يخصص لم األنشودة هذه ألف الذي الكاهن أن املؤكد من أنه عىل
من اإلله لذلك ملا موجًها اهتمامه أكثر كان فقد الخلقية؛ الناحية من القمر لسلطان ا جدٍّ
منرصًفا األنشودة معظم كان ولذلك املادية، البالد موارد عىل له حد ال الذي السلطان
التي سطًرا واألربعني الثمانية بني فمن لنا. صورها التي الصورة من الناحية تلك إىل
— التأكيد وجه عىل واحد سطر بل — سطرين نحو إال يوجد ال األنشودة تلك تشملها
حذف بعد يأتي كما هي واألنشودة والعدالة». «للصدق الكاهن املؤلف ذلك خصصه

سطورها: بعض

الشفيق الرحيم األب أيها
قاطبة األرض حياة قبضته2 يف الذي

األصل. يف موجود القصيدة يف األفعال ضمائر انسجام عدم أن يالحظ 2
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العالية: كالسماء ألوهيتك إن الرب، أيها
باألثمار مفعم عريض نهر

املعابد ويؤسس األرض يخلق الذي هو
أسماءها ي ويسمِّ

والناس اآللهة يلد الذي والوالد
القرابني وينشئ تقام املساكن ويجعل

الصولجان ويعطي امللكية يدعو الذي وهو
البعيدة األيام يف لإلنسان مقدر هو ما ويحدد

إله أي الفسيح قلبه يف ما يرى ال البطش ذو األمري وهو
… … … …

واألرض السماء حكم يقرر الذي والرب
ألمره مبدل ال والذي

للمخلوقات واملرشد واملاء النار عىل والقابض
يعادلك؟ الذي اإلله ذلك فمن األحياء،

السماء؟ يف املعظم من
املعظم وحدك أنت إنك

األرض؟ فوق املعظم ومن
املعظم وحدك أنت إنك

لك يسجدون العلوي العالم آلهة فإن السماء يف كلمتك صدى يرتدد وحينما
لك األرض يقبلون الدنيوي العالم آلهة فإن األرض فوق كلمتك صدى يرتدد وحينما
تغزر املاء وعيون تنمو املراعي تجعل فإنها كالهواء عليني إىل كلمتك ترتفع وحينما

شطأه يخرج الكأل فإن األرض إىل كلمتك تنزل وحينما
سمينة قطعان من فيها بما الحظائر تصريِّ وكلمتك

الحية املخلوقات وتنرش
الصدق الناس يتكلم ذلك وعىل والعدالة، الصدق منها يتولد وكلمتك
نظر حجبها يخرتق ال التي املستورة واألرض العال، السماء وكلمتك

يضارعها؟ ومن كلمتك؟ يفهم ومن
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«أور».3 إىل انظر مدينتك! إىل انظر بيتك! بنظرك اشمل

تأثريًا أحدث قد كان أنه بد ال عاٍل، مستوى يف دينيٍّا طموًحا األنشودة هذه يف فنجد
مع العربانية، باملزامري تذكرنا األنشودة هذه أن والواقع الغربية. آسيا يف النطاق واسع
مهمتنا فإن حال أية وعىل بعيد. بزمن العرباني الدين ظهور قبل ما إىل ترجع أنها
الخلقية. واملبادئ باآلراء خاصة تتعلق بل عام، وجه عىل بالدين لها شأن ال هنا الخاصة
األفكار وما الخلقية؟ املبادئ من البابلية الحياة عليه تشتمل كانت الذي ما وإذن

البابليون؟ لنا تركها التي الخلقية
رسم يف براعتهم عىل محسوس برهان بأي يمدنا ال عندهم النحت فن أن والواقع
طريق عن اإلنسان أخالق عن بالتعبري اهتمامهم قلة عىل دليل وهو اإلنسانية، الصور
مختلف بني الفروق يف بالتفكري يهتموا لم بأنهم ذلك البرشية، املالمح بتصوير أو الرسم
الذي والدليل األرشار، وحياة الطيبني حياة بني نقابل عندما لنا تربز كما األخالق أنواع
اآلخرة عالم يف املحاكمة عن شيئًا معرفتهم عدم هو العقلية الحالة لتلك النظر يلفت
الذي «شول» إىل مرجعهم كان والخبيث، الطيب عندهم، الناس فكل املوت، بعد فيما

للجميع. املظلم السفيل املثوى نفس هو
«شماش» بأن يؤمن فصار معتقداته يف تقدم قد بابل شعب فإن ذلك من وبالرغم
عند العدل إله تمثل الشمس كانت كما — العدل إله عندهم يمثل الذي الشمس، إله
قد املذهب وهذا املودة. عىل ينطوي ال الذي السلوك يبغض كان — القدماء املرصيني

فيها: جاء «لشماش» أنشودة يف عنه عرب

رشير شباكك من يفلت ال الذي أنت شماش، يا
خاطئ فخك من يفر وال

العقاب له تعجل فإنك يمينه يف يحنث من أما
منك الفرار يستطيع فلن مقدس كل يحرتم ال ومن

الرش يقرتف ملن مطروحة العريضة شباكك
… رفيقه زوجة إىل برصه يرفع وملن

Hugo Gressman, altorientalische Texte zum Alten Testament P. P. 241-242 عن: نقًال 3

.(2nd enl. Berlin, 1926)
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له منجى فال عليه سالحك أشهرت إذا
والده كان ولو مساعدته أحد استطاعة يف فليس املحكمة أمام وقف فإذا

إخوته حتى القايض كلمة يعارض من هناك وليس
منه له مناص ال نحايس فخ يف يحبس فهو
قرنه تحطم فإنك4 السوء يضمر من وأما

به تميد قدميه تحت التي األرض فإن امليسء إىل يتحيز ومن
… … … …

اإلغالل يشاهد تجعله الجائر والقايض
الحق يف ويلتوي الرشوة يقبل ومن

بالعقاب تثقله فإنك
الضعيف جانب إىل ويتحيز الرشوة يأبى من أما

طويًال ويعيش «شماش» عىل العظيم الرسور يدخل فإنه
بالعدل يقيض الذي الحذر والقايض

… ملكيٍّا مقرٍّا مثواه ويكون قًرصا لنفسه يعد
تنفد ال بذرة فيه األبدي الينبوع ماء كمثل
… الغش يعرف وال وطيبة بتقى يعمل ملن

بالقلم ذلك نفسه) (عىل يسجل فإنه العقل الدنيء املرء أما
لها. بقاء ال بذرتهم فإن الرش يرتكبون الذين أما

مع للمذنب، والعقاب الفاضل للرجل الحسن الجزاء مبدأ األنشودة هذه يف فنجد
الحياة تيار يَُسد لم االعرتاف هذا مثل أن غري لألخطاء. االجتماعية بالصفة االعرتاف
ومع الرش، كنه عن البابيل األدب أنحاء يف املنبثة اآلراء به تميز ولم «بابل»، يف العريض
البابليني شعور عن تعربِّ أنها عىل عادة بها يستشهد بالتوبة الخاصة البابلية املزامري أن
بيان أي عىل تحتوي ال أنها الحقيقة، يف منها يتضح فإنه الخطيئة، جهة من املرهف

اإلنساني. املجتمع ضد هي الخطيئة أن عىل يدل

.A. Ungnad, Die Religion der Bolylonier und assyrer, PP. 187-188 عن: نقًال 4
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أي يف يوجد ال أنه ثاقب بنظر 5Wester marck مارك ِفسرت األستاذ الحظ وقد
فيها الخطيئة فكرة أن عىل داللة أية للتوبة وضعت التي من لنا معروف «مزمار»
لم الذنوب أن البابليني شعور كان فقد البرش، بني ضد ترتكب التي الذنوب تشتمل
إىل يدعو ما الواقع يف فيها يكون ال وقد اإلله، حقوق عىل ظاهري تعدٍّ مجرد إال تكن
املذنب يترضع التي الوخيمة العاقبة أن عىل رصاحة التوبة مزامري وتدل اإلله. غضب
كانت بل الرشيرة، األخالق عىل اإلله سخط إىل سببها يرجع ال منها للنجاة بحرارة
املذنب عىل يصبها كان التي «اللعنات إىل — مارك» «فسرت األستاذ الحظ كما — ترجع
من عام بوجه لوحظ ما مع االتفاق تمام يتفق االستنتاج وهذا الرض.» به حاق من
بصفة يدل ما اآلن إىل نَر لم التي وهي — البابيل الشعب عند الخلقية املبادئ أن
حياة أو الشعب حياة يف الجوهرية العنارص من تكن لم — وتطورها نموها عىل قاطعة
«حمورابي» قانون من — بارزة بصورة — صحتها لنا تتضح الحقيقة وهذه حكامه.
التي االجتماعية الدرجات حسب مدرجة واألحكام الجرائم فيه وردت الذي الشهري،
رعاية فيه ينال السامية املنزلة صاحب الرجل فكان املذنبون، أو املتقاضون يشغلها

األصل. الوضيع الرجل من أكثر ظاهرة
دائًما كانوا القوم ووجهاء األقدمني املرصيني الحكماء أن سبق فيما رأينا وقد
قول يف جاء فقد الناس؛ طبقات بني االجتماعية للفوارق اكرتاثهم عدم ذكر يكررون
الرجل عىل يدل تعبري وهو الوضيع.» عىل العظيم شأن من أرفع لم «إني أحدهم:
الصغري». «الرجل الحريف وبالنص «املعتاد»، بمواطنه ومقارنته العظيمة املكانة صاحب
نظر يف ميزة أية القديم املرصي تعِط لم العالية املرتبة أو االجتماعية املنزلة أن والواقع
وزيره نبَّه قد الفرعون أن من سبق فيما أوردناه ما املناسبة بهذه ونذكر القانون.
أو أمراء كونهم بصفة لألفراد احرتامه يُظهر «بأال عليه: يقيض واجبه أن إىل األكرب
عند أما قديًما، املرصية الدولة دستور صلب من كان املبدأ هذا إن أي مستشارين.»
الرقي عليه يقوم الذي األساس بعينها هي التي االجتماعية العدالة فكانت البابليني
جوهرية مساهمة مدنيتهم تساهم لم ذلك وعىل باملرة، معدومة بل ا، جدٍّ ناقصة الخلقي،

الخلقي. الغربية آسيا تاريخ يف

.Vol. II, PP. 702-703 انظر: 5
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الغربية آسيا تاريخ يف املؤثرات تلك أمثال من اعتباره يمكن آخر مصدر وهناك
يُستمد وهو — العاجلة النظرة هذه مثل يف حتى التفاتًا نعريه أن علينا ويجب — املبكر
وإن قوانينهم. من قطع اآلن أيدينا وبني الحيثيني، عند السامي الخلقي الشعور من
االلتزامات يف الخلقية للمسئولية تقديرهم من نراه ما الشأن هذا يف نذكره َمثَل أبرز
امللك هذا يعرتف حيث عرش، الثالث القرن يف الحيثيني امللوك أحد أقرها التي الدولية
وملا الثاني». «رعمسيس عهد يف املرصية الدولة ضد به قام — له مربر ال — بهجوم
شعبه كان الذي الوباء نسب فقد ارتكبه، الذي الخلقي بالخطأ يشعر امللك هذا كان
تلك عىل عقاب بمثابة الوباء هذا عليهم أرسل بأن عليهم إلهه غضب إىل ذاك إذ يعانيه
الصورة يف واالعتدال بالحق شعورهم نمو أيًضا يالحظ كما ارتكبها. التي الخطيئة
قبل، من رأفة أكثر وجعلها «خاتشيل» امللك أحدثها التي الحيثي القانون من املنقحة
به املعمول القديم القانون عليها كان التي بالرصامة التنقيح ذلك امللك قابل قد حيث
منه، كبريًا جزءًا تكوِّن وهي فقرة، ٢٠٠ نحو القانون هذا من لنا بقي وقد حكمه. قبل

الطني. من لوحات عىل مدوَّنة
القانونية العقوبات جعلوا قد كذلك كانوا الحيثيني أن مالحظته بنا تجدر ومما
إذا العقاب وطأة تخف فكانت املذنب، يشغله الذي السيايس املركز حسب مدرجة
رعايا أحد عىل يوقع الذي العقاب من أقل فيكون املحلية، البيئة أهل من املجرم كان
ال التي واألبحاث الحفائر من عظيم مقدار أمامنا يزال ال أنه عىل املجاورة.6 الحكومات
الحيثية، املدنية كنه عن الوافية املعلومات لدينا تكون أن قبل وإتمامها درسها من بد
التقدم يف التأثري بعض لهم كان الحيثيني بأن القول إىل الدالئل تشري ذلك، يتم أن وإىل
ضئيلة بقيت الحيثية املدنية أن هنا نالحظ أن املهم من أنه عىل الغربية، آسيا يف الخلقي
املدنية تاريخ إىل بالنسبة متأخر وقت وهو امليالد، قبل الثاني األلف أواخر إىل التأثري

القديمة. الرشقية
من متأخرة مرحلة يف وهم — الرشق يف أرسهم خالل العربانيون اتصل وقد
ديانة من الكثري عىل ووقفوا الفارسية باملدنية وثيًقا اتصاًال — الديني تقدمهم مراحل
جانب إىل يقف أن إنسان كل يدعو مزدوج مذهب هذا «زروسرت» ومذهب «ُزروسرت».
والظلمة. الرش إىل يخلد أن وإما والنور، بالخري روحه يمأل أن فإما اثنتني؛ من قوة

األجنبية. االمتيازات محيت أن إىل ذلك من العكس عىل مرص يف عندنا الحال بقي لقد 6
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بد ال اإلنسان يسلكها منها طريقة وأية حية، كائنات يف جميعها القوى هذه مثلت وقد
اآلخرة يف الحساب فكرة ظهور وإن اآلخرة، عالم يف عنها حسابًا موته بعد ينتظر أن
أن قوية نظرية أوجد قد — «زروسرت» قبل الغربية آسيا يف يُعرف لم يشء وهو —

القديمة. املرصية الديانة عن ديانته من الكثري أخذ قد «زروسرت»
بالفعل الطبع تحت وكان — املتقدم البيان كتابة عىل أسابيع ستة فوات وبعد
وهو األكرب، «كورش» قرص من الباقية الضئيلة الدمن بني مرة ألول قائًما كنت —
ولم ،Pasargadae «بازارجادة» يف قربه من ساعة نصف من أقل مسرية عىل واقع
كانا األحجار من عمودان أو مربع عمود إال يختفي) أن كاد (الذي املبنى هذا من يبَق
العبارة القديمة الفارسية باللغة املسماري بالخط عليهما منقوًشا قائمني، يزاالن ال
باب قائمة عن عبارة العمودين هذين وأحد أقمته].» [قد «كورش» «أنا اآلتية: املوجزة
أحد شكل يف — القامة طويل إنسان صورة يمثل بارز نقش فوقه ظاهًرا يزال وال
ساللة من واحد كأنه — رائع وضع يف املنترشة األجنحة من زوجان له اآللهة أنصاف
املطبوعات،7 بعض يف قبل من رأيته نقًشا فيه عرفُت وقد التوراة. يف املذكورين املالئكة
لم يشء الحال يف يل ظهر النقش من متآكًال كان فيما بدقة النظر حققت أنني غري
يعلوها كان املجنحة الصورة تلك رأس أن ذلك قط؛ قبل من نظري جذب أن يسبق
الرمز هذا وملثل املرصيني، قدماء عند اآلخرة عالم يف املرصي الحساب إله «أوزير» تاج
بقي الجناحني، ذو اآلخرة) (بحساب النذر فهذا القديم؛ الرشقي الفن يف أهمية دائًما
يشاهده كان القرص دخل زائر وكل سنة، ٢٥٠٠ نحو «كورش» قرص مدخل يف قائًما
األمور من يكون يكاد ذلك وعىل املرصيني، قدماء عند اآلخرة لعالم الحساب تاج البًسا
كما املرصيني، قدماء عن مأخوذة اآلخرة يف الزروستورية املحاكمة أن فيها شك ال التي

القدماء. املرصيني عن والفن العمارة يف غريها الكثري الفرس أخذ

Friedrich Sarre, Die kunst des alten Persien (Berlin, 1922). Friedrich Sarre الكتابني: انظر 7
.& Ernst Herzfeld, Iranische Felsreliefs, Tafel XXVIII & PP. 155–165 (Berln, 1910)
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8Ernest Herzfeld هرزفلد» «أرنست األستاذ إيلَّ كتب الفرس بالد غادرُت أن وبعد
قد تكن لم طويلة، نقوًشا ينقل كان أنه القديمة الفارسية اآلثار يف أعماله عن تقرير يف
خلقي، بيان عىل يحتوي النقش هذا وأن األكرب» «دارا امللك قرب واجهة عىل بعد، نُرشت

مثًال: «دارا» فيقول للسلوك، األعىل املثل وعىل

أحبه. فلم الخطأ وأما الصواب، أحببت لقد
يتيم. أو أرملة أية ضد ظلم أي ارتكاب عدم إرادتي وكانت

األرامل. أو باليتامى ظلم يحيق أن إرادتي تكن ولم
صارًما. عقابًا الكاذب عاقبت ولقد

حسنة. مكافأة كافأته فإني يكدُّ الذي وأما

جاءتنا التي املدهشة الجديدة الرسالة لهذه الكامل النص نرش ننتظر أن علينا ويجب
األستاذ إيلَّ بها أرسل التي املقتطفات أن املدهش من أنه غري األكرب»، «دارا امللك من
الحكماء بها نطق التي االجتماعية التعاليم صدى األذن يف رنينها يشبه «هرزفلد»
أحرزه الذي الديني التطور أن عىل الوافرة األدلة اآلن ولدينا هذا القدماء، املرصيون
يجب وأنه «زروسرت»، بتعاليم متأثًرا كان بابل) (يف املنفى من عودتهم بعد العربانيون
التي التعاليم العربانية، الخلقيات لها تعرضت التي الدولية املؤثرات إىل نضيف أن لذلك

«زروسرت». العظيم الفاريس» «امليدي النبي هذا بها جاء
مجموعة عرش، الحادي القرن أواخر يف العربانية امللكية ظهور قبل نما قد وكان
بالد بني تقع األبيض، للبحر الرشقي الطرف طول عىل املتحرضة األمم من كبرية
تاريخ وجهة من الشعوب هذه أهم أن واألرجح جنوبًا. مرص وتخوم شماًال الحيثيني
واملرصية البابلية املدنيتني يف الهامة العنارص بعض كانت وقد الفينيقيون، هم املدنية
الزاهرة الفينيقي الساحل مدن يف والثقافة الحياة تكييف يف جوهريٍّا عامًال القديمة
تدخل أن السهل من كان ثم ومن الفينيقية، التجارية املراكز منها تتألف كانت التي

Oriental الرشقي املعهد أوفدها التي الفارسية البعثة حفائر مدير هو هرزفلد» «أرنست األستاذ 8
املجاورة الفرس أباطرة مقابر ويف برسيبوليس، قصور يف الحفر بأعمال اآلن تقوم التي lnstitute
«برسيبوليس» مدينة من بالقرب أخرى ومواقع Nakhshi Rustum رستم» «نخيش يف الواقعة

.Persepolis
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شيئًا نعلم ال فنحن حال أية وعىل العربانية. الحياة ثوب نسيج يف األجنبية الخيوط هذه
الفينيقيني. عند الخلقي التطور نوع عن تقريبًا

الذين الكنعانيني، فإن بعد، فيما العربانيون احتلها التي فلسطني بالد يف وأما
املتحرض النمو من مرحلة اجتازوا قد كانوا العربانيني، قبل البالد هذه يسكنون كانوا

البالد. العربانيون غزا حينما سنة ألف من أكثر تبلغ
الحفائر من وكذلك القديمة، واملرصية البابلية التاريخية النقوش من عرفنا وقد
العربانيني، لعهد السابقة النامية الراقية الفلسطينية املدنية هذه عن كثريًا شيئًا األثرية،
فلسطني يف خالد هام أثر قبل من — ذكرنا كما — البابلية للثقافة كان أنه كما
واألدب الفن يف البابليني أثر وصل — خاص بوجه — الكنعانيني طريق وعن الكنعانية،
تحت واقًعا بعيد زمن منذ كان اإلقليم هذا أن ذلك إىل يضاف العربانيني. إىل والدين
الساحل عىل سيطرتهم يبسطون املرصيون بدأ فقد القديمة؛ املرصية الحضارة نفوذ
الجيوش اقتحمت إذ سنة؛ ألفي من بأكثر فلسطني العربانيون يطأ أن قبل الفينيقي
ووصلوا الغربية آسيا املرصيون الفراعنة فتح وملا ٢٥٠٠ق.م، سنة قبل فلسطني املرصية
مستعمرة فلسطني بقيت ق.م، عرش السادس القرن خالل يف الفرات نهر إىل فتحهم يف
دخول بعد قرنني مدة فلسطني حكموا أنهم والواقع قرون. أربعة من أكثر أيديهم يف
احتلتها التي القرون يف سامية مرتبة الكنعانية املدنية بلغت وبذلك فيها، العربانيني
املرصية. بالعنارص وتكراًرا مراًرا صبغت قد كانت العربانيون غزاها فلما مرص، فيها

مبارش اتصال عىل صاروا فلسطني دخلوا حيثما العربانيني أن ذلك نتائج من وكان
واملرصية البابلية العنارص من معظمها أنشئ التي املركبة، الكنعانية الحضارة بتلك
اجتماعية تجاريب يف بمرورها الكنعانية، املدنية تلك أن عن فضًال هذا مًعا، القديمة
الذي والواقع أنفسهم. الكنعانيني صنع من كثرية ثقافية عنارص كذلك كسبت طويلة،
البالد لغة الكنعانية اللغة وهي الفاتحون، العربانيون وجدها التي اللغة أن فيه شك ال
يف بعد فيما إلينا انحدرت التي وهي لهم، لغة أنفسهم العربانيون اتخذها قد وقتئذ،
يذكر شيئًا نعرف ال أننا له يؤسف ومما التوراة. بها ُكتبت التي العربانية اللغة ثوب

اإلرسائييل. الغزو قبل الشعب لذلك الخلقي التاريخ عن
الوجهة من البالد تلك أن نرى املختلفة، نواحيه من فلسطني ملوقف وبتلخيصنا
والصحراء جهة من املتوسط األبيض البحر بني ضيق طبيعي جرس عىل تقع الجغرافية
لربط ا عامٍّ طريًقا اتُّخذ طاملا قارتني بني يقع جرس وهو أخرى، جهة من العربية

التاريخ. قبل ما عهد منذ بآسيا أفريقيا
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دولية. قدم كرة اآلن: هي كما قديًما كانت فلسطني فإن السياسية الوجهة من أما
اإلقليم ضمن داخلة كانت — اآلن أوضحنا كما — فإنها الثقافية الناحية من وأما
نفسه الوقت يف كانت كما عليه، تسيطر البابلية املعامالت كانت طاملا الذي التجاري
أرض يف استقروا الذين فالقوم العظيمة، املرصية املدنية رصح ظل يف مبارشة تقع
إىل ومصبوغة نفسه باإلقليم تكونت قديمة حضارة وسط يف أنفسهم يجدوا لم فلسطني
أعرق مدنيات عىل أيًضا يطلون كانوا بل فحسب، القديمة املرصية بالصبغة كبري حد
األثر البعيدة الدولية البيئة هذه فمن وأفريقيا، آسيا يف الجانبني كال عىل بكثري منها
التي الخلقية األفكار تلك نشأت جوانحه بني فلسطني يضم كان الذي األدنى بالرشق
عن إلينا وصلت إذ اآلن؛ فيه السائدة الخلقية باآلراء النهاية يف الغربي العالم غذت
كل بعيدة أسلفنا كما الخلقية محتوياته كانت الذي وهو العرباني، األدب بقايا طريق

محض. عرباني أصل من تكون أن عن البعد
املدنية إىل وصل قد العظيم الخلقي اإلرث ذلك يكون أن املدهشة الحقائق ومن
حوض من الرشقي الجنوبي الركن يف منزٍو سياسيٍّا الذكر خامل شعب من الغربية
العرش منذ إال به خاص قومي نظام له يقم لم الشعب هذا فإن املتوسط، األبيض البحر
عىل واحد قرن نحو إال موحدة أمة يبَق ولم ١٠٠٠ق.م، لعام السابقة سنة العرشين أو
عىل قاما اللذين الجزأين أن نجد الصغرية الدولة تلك انحالل إثر وعىل تقدير، أكرب
فإنه اآلخر الجزء وأما تقريبًا، قرنني مدة أحدهما فاستمر البقاء، يكافحان ظال تراثها
شبه قلقة حياة يف قضاها األول الجزء سقوط من قرن وربع قرن مدة مكث أن بعد
التام الفناء كذلك به حاق قد قديًما، العظيمة الرشق ممالك أيدي فيها تداولته مستقلة،
املستقلة القومية القدامى العربانيني حياة تكون بذلك قليل. بزمن ٦٠٠ق.م سنة بعد
قد ١٠٠٠ق.م، عام قبل سنة ثالثني من ألقل بدأت التي — منهم جزء حياة أو —
إن أي ق.م؛ السادس القرن باكورة يف وختمت قرن، وربع قرون أربعة حوايل مكثت
ألف من األول النصف يف تقريبًا بأكمله وقع قد القومية العربانية الحياة من العهد هذا
بابل ويف مرص يف الثقافة تقدم كان الفرتة تلك ويف املسيحي. امليالد قبل األخرية السنة

القديم. التاريخ أخبار من خربًا يعد وصار معينه، نضب قد
التاريخ الحجم املحدود الكتاب هذا ن نضمِّ أن طبًعا علينا املستحيل ملن وإنه
هذا يف مهمتنا أن عىل التلخيص، بطريق ولو حتى القدامى للعربانيني والخلقي الديني
الخلقي التطور يف عملت التي الهامة األجنبية العوامل عن الكشف إىل تضطرنا الكتاب
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البارزة الحقائق بعض ذاكرتنا إىل نعيد أن يجب بذلك القيام من نتمكن ولكي عندهم.
الخلقي التطور يف األجنبية العنارص معرفة ا حقٍّ نريد كنا إذا العرباني، التاريخ يف

العرباني.
التي العمارنة» «تل خطابات يف التاريخ ميدان يف مرة ألول العربانيني ظهور كان
أدب أي بكثري يسبق عهد يف أي بقليل؛ ١٤٠٠ق.م سنة بعد ما إىل أقدمها تاريخ يرجع

إلينا. وصل عرباني
ل الرحَّ العربانيني من جماعات وجود عن لنا تكشف املسمارية الخطابات وهذه
يدخلون كانوا حيث مرص، سيطرة تحت وقتئذ كانت التي فلسطني، إىل ينزحون كانوا
من قرنني مدة شيئًا ذلك بعد شأنهم من نعرف وال املرتزقة، الجنود سلك يف هناك
«مرنبتاح» (األقرص) «طيبة» يف أقامه الذي املرصي األثر ذلك وقت كان أن إىل الزمان،
فقد سنة، عرشين أو سنني عرش بنحو ١٢٠٠ق.م سنة قبل الثاني» «رعمسيس بن
دمرت قد «وإرسائيل بقوله: يفتخر امللك ذلك فيها نجد نرص أنشودة فيه لنا حفظت

محيت.» وبذرتها
القومية العربانية الحياة كانت أن وقت القضاة»،9 «عهد يف الحادث ذلك كان وقد
كان فقد القومي، النظام أو املركزي الحكم من شيئًا تعرف تكاد ال خاملة تزال ال
الرعي يف قضوها التي الطويلة القرون بحياة التأثر كل متأثرين يزالون ال العربانيون
متمسكني يزالون ال فكانوا فلسطني، يدخلوا أن قبل الصحراء حدود عىل الكأل س وتلمُّ
القريبة التقاليد ببعض بل الصحراء، قبائل بني الشائعة املترببرة الساذجة بالعادات
القبيلة. إلله قربانًا البكر الولد ذبحهم مثل الفطرية، الحياة تالزم التي الوحشية من
قمة فوق يسكن ظنهم يف كان الذي الرجيم الشيطان مثل تكون قد املحلية اآللهة وهذه
عليه — «يعقوب» صارعه الذي املعتم الليل جنِّي غرار عىل املاء، غدير عند أو الجبل

الفجر. انبثاق قبل فزًعا الفرار عىل أجربه حتى «جابوك» غدير عند — السالم
«يهودة» جنوبي الواقعة الصحراء يف عليه يطلق كان املحيل الجنِّي هذا ومثل
كانت التي القديمة السامية الكلمة هو وإنما علم، اسم ليس اللفظ وهذا «إيل»، اسم
أطلقه الذي االسم وهو «إرسائيل»، اسم يف إلينا انحدر وقد محيل. إله أي عىل تطلق

(التوراة). املقدس الكتاب من القضاة سفر انظر 9
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مثل األسماء من طائفة يف كذلك لنا بقي وقد صارعه، الذي الكائن «يعقوب» عىل
اآللهة كانت «كنعان» من الشمالية األنحاء ويف اإلله». يشبه «الذي ومعناه «ميخائيل»،

«أربابًا». أو «بعوًال» تسمى الكنعانيني عند املحلية
مرص إىل لجوئهم بعد استُعبدوا قد كانوا ل الرحَّ العربانيني بعض أن الواضح ومن
وقوة سياسته بحسن امتاز عرباني بينهم من قام وقد عندهم، حدث قحط زمن يف
قائد أول يعد صار وبذلك العبودية، من وخلَّصهم عليهم نفسه ونصب البارعة، قيادته

اسمه. إلينا وصل عظيم عرباني
مرصيٍّا، اسًما كان — القائد ذلك اسم وهو — «موىس» أن نالحظ أن املهم ومن
اسم من مخترصة وهي «طفل»، ومعناها «ُمس» القديمة املرصية الكلمة نفس هو بل
«بتاح ومعناه مس» «بتاح أو الطفل» «آمون ومعناه مس» «أمن كاألسماء كامل مركب
«آمون الكامل للرتكيب مخترصات األخرى هي نفسها املركبة األسماء وهذه طفل».
«طفل» كلمة إىل االسم اختصار لقي وقد طفًال». (أعطى) «بتاح أو طفًال» (أعطى)

الثقيل. الكامل االسم من بدًال والتناول التداول رسيع كان إذ مبكر؛ زمن منذ قبوًال
وال القديمة، املرصية اآلثار عىل االنتشار كثري نجده (طفل) «مس» االسم أن عىل
«آمون» مثل مرصي إله اسم ابنه اسم قبل وضع قد كان «موىس» والد أن يف شك
يسمى الولد صار حتى التداول بكثرة تدريًجا اإللهي االسم ذلك زال ثم «بتاح»، أو

«موىس».
تخليص يف واملهارة الشجاعة مع القيادة يف الحذق من «موىس» أظهره ما أن عىل
بعض صاحبتها التي نفسها التخليص حادثة وكذلك األجنبية، العبودية من شعبه
تبعه، ومن «موىس» آلثار املقتفي املرصي الجيش عىل قضت التي الطبيعية الكوارث
من أصليٍّا إرثًا للعربانيني وجعل العربانية املعتقدات يف تمحى ال مكانة لقي ذلك كل

واحدة. أمة منهم وجعلت بينهم ألَّفت التي األسباب أقدم هو كان الفخار
الصحراء يف «موىس» تخلَّف األحداث تلك مراحل من مبكرة مرحلة خالل ويف
ُمْكثُه وكان «َمْديَن»، بأهل تعرف التي البدوية القبائل من قبيلة عند فلسطني جنوبي
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حتى ،Jethro «شعيب» يدعى الذي املقدسني خدامهم أحد مع وبخاصة كثريًا؛ هناك
«يهوه».10 املحيل إلههم عن شيئًا منه عرف إنه

الذي العظيم األخدود طول عىل وبخاصة شماًال، «سيناء» من املمتد اإلقليم وهذا
عىل الدالة الجيولوجية البينات فيه تتوافر األردن، نهر ووادي امليت» «البحر فيه نتج
سفر يف ذُكرت التي العربانية الرواية أن يف شك وال نوًعا. حديث بركاني ثوران وقوع
تلك يف كانتا مدينتان وهما و«عمورة»، «سدوم» تخريب عن (٢٣–٢٨ :١٩) التكوين
بركاني انفجار حدوث عن مبهمة إشارة إال ليست السماء من والكربيت» «بالنار البقعة،

املبكر. العرباني العهد يف املحلية القبائل ذكراه تنَس لم
القديم، العهد كتاب يف وصفها جاء خوارق مرص من العربانيني خروج صحب وقد
صورة يف «يهوه» به ظهر الذي الغريب فاملظهر بركانية، صبغة ذات أنها يف شك ال
«للرعد محدثًا نهاًرا سينا» «طور فوق تجليه ثم دخان»، من «عمود أو نار» «عمود
به املعرتف من كان ذلك وعىل بركانية، ظواهر بالبداهة هي الكثيف»، والسحاب والربق
سينا»، «طور املختار مقره وكان للرباكني، محليٍّا إلًها إال ليس «يهوه» أن بعيد زمن منذ
واتخذوا القدامى «إلوهيم»11 آلهتهم عن «موىس» من بتأثري تخلوا العربانيني ولكن

واحًدا. إلًها لهم «يهوه»
«موىس» تأثري من أقوى العظيم االنقالب ذلك إىل دعا آخر باعث من بد ال أنه عىل
ببعض مصحوبًا كان املرصي النري من التخلص أن الواضح فمن الكبري، قائدهم
بحدوث القائل الرأي وإن الشديد، «يهوه» بطش إىل عزيت التي الرهيبة الظواهر
من يجد خروجهم يف العربانيني عىل الخناق ضاق حينما «سينا» يف بركاني انفجار
وموجة االنفجار، ذلك صحب الذي الزلزال أن نفرض أن يمكن إذ يربره؛ ما األسباب
كانوا الذين املرصيني الجنود ابتالع إىل أفضيا اللذان هما ذلك، عن نتجت التي املد

الفارين. القوم أثر يتعقبون

بدل «رب» عىل تدل عربانية بكلمة لفظوا أنهم إىل اليهود عند االسم هذا تقديس ازدياد أدى وقد 10

حروفها وصارت «يهوه» لكلمة القديم النطق فقدان إىل النهاية يف أدى االستعمال وهذا «يهوه»، كلمة
وبذلك العربية، يف «رب» كلمة مع تستعمل التي الحركات بإضافة تلفظ ه» ف ه «ي الساكنة األربعة

قط. قديم أصل له ليس االسم لهذا صورة وهو (يهوفاه)، جهوفه تلفظ «يهوه» كلمة أصبحت
إلوهيم. هو «إيل» كلمة جمع 11
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«يهوه» منطقة دخلوا عندما العربانيني بأن االعتقاد فإن أمر من يكن ومهما
قد وعطفه، لقوته العظيمة املظاهر ببعض هو نجاهم سينا جبل من بالقرب الواقعة
بعد اإلله ذلك محراب أقيم وحينما املأثورة، العربانية املعتقدات يف ثابتة مكانة احتل
من آٍت بأنه اإلرسائيليني من عبَّاده ره صوَّ املقدس» «بيت يف ذلك عىل طويل زمان ميض

«صهيون». جبل فوق مثواه ليتخذ وأبهة قوة يف «سينا»
بها يستدل أعالم أسماء وال لون لها يكن لم التي «إيل» القدامى العربانيني آلهة أما
منافسني طويًال استمروا فإنهم تاريخي، أصل وال شخصية لها وليس منها، كلٍّ عىل
كانت التي اآللهة وأما فلسطني، اإلرسائيليون استوطن أن بعد «يهوه» إللههم ضعفاء
العربانيني أن من وبالرغم الكنعانيون، «البعول» فهم «يهوه» مناهضة يف بأًسا أشد
ك تمسَّ َمن بينهم من الكثري يوجد كان فإنه القومي إلههم «يهوه» اتخذوا قد كانوا
من لهم معبودات يتخذونها كانوا ما وكثريًا البعول، مثل األخرى اآللهة يف باعتقاده
لدليل «املريخ» أو «أبولو» مثل َعَلم كأنه «يهوه» اسم نفس وجود أن عىل إلههم. دون
«يهوه» وضعه الذي األول التعليم يف ونجد مثله، أعالم أسماء لها أخرى آلهة وجود عىل
لكم تكون «لن قال: ولذلك األخرى، اآللهة بوجود يعلم كان أنه إرسائيل لبني نفسه

قبيل.» أخرى آلهة
واحد إله عبادة إىل عدة آلهة عبادة من االنتقال يف اإلرسائيليني سري كان وقد
تصور أن كذلك نجد كما قرون، عدة استغرق لقد حتى وتدريجيٍّا بطيئًا العالم لجميع
فيه كانوا الذي الوقت منذ أطوار، عدة يف مر قد إلههم بأخالق يختص فيما العربانيني
وصلوا أن إىل وتذبحهم، الكنعانيني تحطم كانت التي الطبيعي إلههم بقوة مبتهجني
بعض نتعرف أن لآلن استطاعتنا يف يجعل الذي وإن عادًال. رحيًما أبًا اإلله تصور إىل
هو الطبيعة، إله تفكريهم يف اإلرسائيليون تخطى به الذي التطور، ذلك يف الخطوات
يف استمراره مع اإلله، ذلك أن لنا يتبني حيث خاص، بوجه العربانيني األنبياء كتابات
تدريًجا إليه ينظر أخذ العرباني الشعب فإن «يهوه»، القديم الربكان إله اسم حمل

البرشي. املجتمع يف فعالة قوة بمثابة
قائًدا موىس جعل يف الفضل إليها يرجع التي القديمة املرصية النشأة أن بد وال
فإننا قومه، حياة يف «ليهوه» الواجبة الصورة لتلك إدراكه يف ساهمت قد عظيًما قوميٍّا
مواطنيه يحض جعاله مرصي باسم وتسميته مرص يف «موىس» نشأة أن مثًال نرى
أيامه يف عامة مراعاتها كانت ا جدٍّ قديمة مرصية عادة وهي الختان، بشعرية األخذ عىل
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قبل تزيد أو سنة آالف ثالثة عن يقل ال ما إىل عهدها ويرجع النيل، وادي سكان بني
عليه — «موىس» إىل الشعرية تلك أصل دائًما العربانية املعتقدات وتنسب عرصه.12
إرسائيل، لبني عالمة واعتبارها مقدسة مرصية لعادة «موىس» اتخاذ وإن هذا السالم.
برهانًا نفسه الوقت يف يعد أظفاره، نعومة منذ مرص يف بداهة ألفها شعرية أنها مع
أن عىل القديمة. املرصية الديانة عن يعرفه كان مما تعاليم يستقي كان أنه عىل قاطًعا
اتخذ نراه عندما ذلك لنا يظهر القديم، املرصي التقليد ملحاكاة عبًدا يكن لم «موىس»
من لهم ليس سذج بدو قوم «مدين» أهل كان وملا له. إلًها «يهوه» «مدين» أهل عن
يصنع أن دون «يهوه» ترك فإنه إللههم، تماثيل صنع من يمكنهم ما الفنون يف املهارة

قبل. من «مدين» أهل عند الحال كان كما ما، تمثاًال أو صورة له
الدينية التماثيل عن الذكريات ببعض يتمسك كان «موىس» أن نجد أننا عىل
صورة يف كانت أنها يف شك ال عظيمة، سحرية عصا يحمل نفسه هو كان فقد املرصية،
به ليشفي الرباق النحاس من ثعبانًا ينصب كان كما «يهوه»، قوة فيها تسكن ثعبان،
وقد مرص، يف العديدة املقدسة الثعابني تلك أحد الحال بطبيعة الثعبان هذا وكان الناس،
فلسطني استيطانهم بعد ما إىل العربانيني عند القديم املرصي اإلله ذلك صورة بقيت
ولم «موىس»، عهد بعد قرون خمسة مدة له البخور إطالق يف واستمروا طويل، بزمن
امللوك (سفر ق.م الثامن القرن أواخر يف «حزقيائيل» حكم يف إال املقدس البيت من يبعد

.(٤ :١٨ الثاني
أن يقرر عندهم مأثور بقول املسيحي العهد إىل العربانيون احتفظ قد أنه عىل
قول وهو ،(٢٢ اآلية السابع (اإلصحاح املرصيني» حكمة كل «يف متفقًها كان «موىس»
السنني يف إال مقدورنا يف يكن لم أنه عىل صحته. يف الشك إىل يدعو ما يوجد يكاد ال
ندرك كافيًا فهًما القدماء املرصيني حياة عن إلينا وصلت التي املصادر نفهم أن األخرية
االجتماعية. والتدبرات التأمالت عن عبارة يشء كل قبل كانت املرصيني» «حكمة أن به
أقدم كانت الذين االجتماعيني األنبياء أولئك بأقوال ا ملمٍّ كان «موىس» أن شك وال

٤٠٠٠ق.م، قبل التاريخ، قبل ما عرص جبانات أقدم من استخرجت التي املرصية األجسام إن 12
مثِّلت وقد فحصه. من تمكن لدرجة محفوًظا الجسم يكون حينما وذلك الختان، عىل يدل عما تكشف
السابع القرن إىل عهده يرجع «منف» جبانة يف قرب جدران عىل مرصي، جراح بها يقوم الختان، عملية

ق.م. والعرشين الثامن أو والعرشين
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ابتدأ عندما سنة ١٥٠٠ منذ املرصيني بني متداولة — سبق فيما ذكرنا كما — كتاباتهم
من النوع ذلك بمثل محاًطا نشأ مثله رجًال أن البديهي ومن قومه. تعليم يف موىس
به يزود خلقية تعاليم عىل يشتمل دين إىل بالحاجة يشعر أن عليه لزاًما كان األدب

قومه.
من لقومه «موىس» خلفه ما مقدار بالضبط نعني أن اآلن علينا الصعب من وإنه
القائد كان إذا فيما بنفسه يحكم أن يمكنه الباحث أن عىل واألدبية، الخلقية التعاليم
عدة تُعبد محفوظة بقيت صورة وهو — قومه ليعبده نحايس ثعبان تمثال أقام الذي
العربانيني من بيت صاحب كل عىل يفرض أن كذلك مقدوره يف — القوم معابد يف قرون

التايل: األمر

يف شكل أي (صورة) أو منحوتًا تمثاًال لنفسك تصنع أن عليك محظور
األرض. تحت الذي املاء يف أو األرض يف أو السماء

يف وأنها بيت، كل صاحب إىل موجهة العرش الوصايا من وصية كل أن ويالحظ
«أنت». املخاطب املفرد صيغة

فعًال انتقلوا قد العربانيون كان العرش الوصايا ُكتبت حينما أنه الواضح ومن
املدن، يف املستقرة الزراعة حياة إىل الكأل ذات الصحراوية األرض يف املرعى حياة من
ثم موارده، يف وتزيد الديني االعتقاد تكوين يف تعمل االجتماعية املؤثرات كانت حيث
أخذتا قد املدن، يف ما حد إىل التجارية الحياة وكذلك البدو، يجهلها التي امللكية، إن
تزال ال كانت الشعب أكثرية أن حني يف املدن، يف األثرياء من صغرية طبقة تكوين يف
وما الشعب، طبقات بني املناقشات ظهور بدأ ثم ومن الفقر، من األوىل حالتها عىل
اجتماعية خربة اكتساب من ذلك عن نشأ وما منها، مفر ال التي األحقاد من عنها نجم

مفيدة.
أكثر بدرجة تالحظ العربانية اململكة تأسيس بعد االجتماعية الفوارق كانت وقد
العربانيني ملوك عند حتى التجارية والحياة للثراء القوم ميل ظهر كما قبل، ذي من
الحكام مطامح يف الحال بطبيعة أثروا قد األغنياء فينيقية ملوك أن وذلك الجدد؛
«صور»، ملك «هريام» مع تجارة يف — السالم عليه — «سليمان» فاشرتك اإلرسائيليني،
حيث مرص، من بة املنسَّ الجياد الخيول نسل فيجلب الخيول يف يتجر نفسه هو وكان
هذه يصدِّر كان ثم ومن حميه، الفرعون طريق عن خاص بامتياز هنالك يتمتع كان

344



الخلقي إرثنا مصادر

جهات يف للخيل حظائر له كانت وقد الحيثية. الخيل أسواق يف ويبيعها شماًال الخيول
بني نقف حينما ملموًسا جليٍّا األمر ذلك لنا ويتضح وعرضها، البالد طول يف متعددة
القوية اإلقليمية قلعته أطالل بني عنها كشف التي األصلية سليمان خيول حظائر دمن

الكرمل. هضبة فوق الواقعة جدون)13 (أرما «مجدُّو» بمدينة
تباينًا وتباينت االجتماعية الطبقات فيه نمت الذي املوقف هذا يف انبسط وقد
ألَفي بنحو ذلك قبل النيل ضفاف عىل ظهوره شاهدنا كالذي اجتماعي ميدان شديًدا،
بالقيم جديًدا إحساًسا مرص يف أيقظت التي هي األحوال هذه أمثال كانت فقد سنة،
اإلنسانية الروح لهم توافرت رجال العربانيني بني ظهر ذلك وبمثل الثابتة، األخالقية
واستجابة اجتماعية، كقوة «الضمري» بإيحاء يشعرون فأخذوا االجتماعية، والنظرة
قبل مرص يف ظهوره سبق كما إرسائيل بني بني الظهور يف األخالق عرص أخذ لندائهم
فيها بما البالية، الدينية والعادات العتيقة الشعائر أن نجد ولذلك طويل؛ بزمن ذلك

الفاضلة. باألخالق بموازنتها قيمتها يف تنحط أخذت والضحايا، الطقوس من
املجهول األهنايس امللك ذلك هها وجَّ التي السامية الكلمات تلك نذكر املناسبة وبهذه
«إن وهي: سنة، بألف — السالم عليه — «موىس» عهد قبل «مريكارع» ابنه إىل االسم

الظلم.» يرتكب الذي الرجل ثور من قبوًال أكثر املستقيم الرجل فضيلة
يكن لم الخلقي تعمقه يف البصرية قوة من املسن الفرعون ذلك أظهره ما أن عىل
نصائحه عىل تشتمل كانت التي الربدي لفافة أن بد وال مرص، عىل قاًرصا بالبداهة أثره
املعاني، هذه نفس ألن فلسطني؛ إىل لها سبيًال وجدت قد ابنه إىل املوجهة الحكيمة
الخلقي التطور أوائل يف ظهرت قد السابقة، للكلمات ا جدٍّ مشابهة بكلمات مكتوبة

اآلتي: بالنص العرباني

التضحية من أفضل الطاعة إن انظر،
السمني. الكبش من أفضل واإلصغاء

وقد األخرية، العاملية الحرب حتى الثالث» «تحتمس عهد منذ حربية مواقع عدة البلدة هذه شهدت 13

مبينًا. فوًزا اللنبي» «اللورد املكان هذا يف نال
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حتب» «بتاح نصائح صدى كأنه اآلذان يف صداه يرتدد اإلصغاء حسن عىل الحث وهذا
قيمة فيها له وبنيَّ صموئيل عهد قبل سنة ١٥٠٠ من أكثر منذ ابنه بها نصح الذي

اإلصغاء.
«كتاب يف العربانيني حكماء أورده فقد الدينية الشعائر عىل األخالق تفضيل وأما
املرصي األهنايس الحكيم ذلك لكلمات صدى إال أيًضا هي ليست كلمات يف األمثال»

األمثال: سفر يف جاء فقد القديم،

الذبيحة. من (يهوه) الرب عند أفضل والحق العدل فعل
٣ :٢١ األمثال سفر من

هذه يف القديم املرصي الفكر أثر مقتفيًا كان العرباني الحكيم أن لنا يوضح ومما
فيها: جاء حيث (٢ :٢١ األمثال سفر (من مبارشة اآلية تلك قبل ذكر ما النقطة

القلوب. وازن (يهوه) والرب

القلب يزن اإلله بأن تقول واحدة دينية عقيدة إال القديم الرشق يف يكن لم إذ
وقد األوزورية، املحاكمة من عليه تشتمل بما القديمة املرصية الديانة وهي اإلنساني،
كان الظاهرية الدينية الشعائر ومجرد الخلق قيمة بني التمييز ذلك أن تقدم فيما رأينا
كانت نفسها االجتماعية الخربة فهذه مرص، يف االجتماعية للخربة نتيجة شك غري من
والخلقي األدبي اإلرث إىل ذلك ويرجع رسيعة، بخطى اإلرسائيليني بني تكونها يف سائرة
جارتهم وتجاريب كتابات يف األساسية الحقائق تلك وجدوا قد إذ العربانيون؛ ورثه الذي
ملًكا لتكون الخربة هذه تهيئة عىل أيًضا برسعة يعملون وأخذوا العظيمة، األفريقية
هو الثابتة اإلنسانية الخلقية للقيم نفسه الشعب إدراك يكون أن الواجب من إذ لهم؛
دائرة أن الحال بطبيعة املعلوم ومن مضمون، ثابت خلقي تقدم أي لبناء الزاوية حجر
ذي أدب لظهور األحوال وتهيئ البواعث توجد التي هي فقط السامية الخلقية القيم
حياة من األوىل الثالثة القرون نرى أن الصدفة باب من يكن لم ولذلك حقيقية، قوة
إىل القديم العالم عرفه أدبي فن أرقى أنتجت قد امللكية تأسيس بعد العرباني الشعب

الوقت. ذلك
الخالب املرسحي القصص يف الجدد العربانيني مهارة عىل يدل مقنع مثل وأعظم
هذه مغزى ويبلغ السالم. عليه — يوسف قصة هو البرشية النفس إليه تنجذب الذي
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الشاب ذلك نفسية عليه تنطوي كانت الذي الخلقي الثبات يف قمته الجميلة القصة
محافظة تردد بال بحياته يجازف أجنبية بلدة يف غريب وهو فنراه وطنه، عن املبعد
يف األعىل باملثل تمسًكا العمل بذلك يأِت لم أنه مع وطهارتها، أخالقه سالمة عىل وإبقاء
فيه. ثقته كل وضع سيد لرشف االحرتام بواجب قياًما بل والتنسك، والعفة الذات إنكار
مستقاة الفخر بتاج كلها القصة توجت التي الحادثة هذه أن املدهشة الحقائق ومن
الكنعانية فلسطني يف انترشت قد — بد ال — كانت شعبية قديمة مرصية قصة من

يوسف. قصة ألَّف الذي املوهوب الكاتب ذلك بها سمع حيث
يظهران اللذان واإللهان األخوين»، «بقصة عادة اآلن تعرف املرصية القصة وهذه
القصيص الخيال مثلهما قد القصة، شخصيات أهم يعتربان اللذين األخوين، بشكل فيها
اسمان وهما و«باتا»، «أنوبيس» بالتوايل وسماهما الفالحني من اثنني صورة يف الساذج
القديمة املرصية الديانة يف مكانة لهما كانت إلهني يمثالن القصة بطيل أن عن يكشفان

القدم. يف متوغل زمان منذ
الزوجني مع يعيش أصغرهما «باتا» وكان متزوًجا، األخوين أكرب «أنوبيس» فكان
يُقَىض أن كئوسها احتسوا التي الخالبة الريفية الحياة لتلك ر قدِّ أن إىل ابنهما، كأنه
الصغري الشاب إىل تنظر يوم ذات كانت أنها وذلك شائن؛ أمر عىل الزوجة بإقدام عليها
حبه فاستوىل واحدة، دفعة قمًحا مملوءة حقائب خمس القوي منكبه فوق يحمل وهو
فهود من فهد كأنه غاضبًا ثائًرا الشاب انقلب نفسه عن تراوده أخذت وملا قلبها، عىل
الزوجة وخافت إليه، وجهتها التي األثيمة الكلمات تلك جراء من هاج القبيل، الوجه
بمنزلة عندي إنك «انظري، قائًال: خاطبها ثم أمرها، افتضاح من شديًدا خوًفا ذلك عند
املخزي األمر هذا معنى فما رباني، وقد سنٍّا مني أكرب ألنه الوالد؛ بمنزلة وزوجك األم
أجعل ولن ألحد، به أفوه لن بدوري وأنا ثانية، مرة عيلَّ تعيديه ال يل؟ تذكرينه الذي
زوجة أن غري الحقل، إىل وخرج حمولته حمل ثم إنسان.» ألي عنه تفرتان شفتي
للحادث، هي لفقتها معكوسة رواية يصدق فجعلته زوجها خدعت الكاذبة «أنوبيس»
حظرية باب خلف له فكمن الصغري، أخيه لقتل تربَّص «أنوبيس» أن العاقبة وكانت
قطيع أمامه يسوق وهو البيت من الصغري الشاب اقرتب وحينما بيده، وسالحه البيت
الراعي ذلك ألن بالجميل؛ له وفاء ماشيته مقدمة يف كانتا اللتان البقرتان حذرته أنعامه

هاربًا. موليًا الشاب فقفل وأنرضها، املراعي أحسن إىل ساقهما ما كثريًا الصغري
أروع األخوين» «قصة يف الشاب ذلك اجتازه الذي الخلقي االمتحان ذلك ويعترب
القديم الرشقي األدب كل يف بل وحده، املرصي األدب يف ال ومتانتها، النفس لنزاهة مثال
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كل بني من بالذات الحادثة هذه تكون أن ا جدٍّ الهامة األمور ومن الوقت. ذلك حتى
برهانًا اتخاذها إىل ذلك ساقه حتى العربي املؤلف نظر جذبت التي هي املرصي األدب

قصته. بطل أخالق طهارة عىل ساميًا
القرآن14 يف ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا عىل القصة هذه — وتعاىل سبحانه — هللا أنزل وقد
يف متنوعة صور يف القصة هذه ظهرت وقد سنة، ١٤٠٠ بنحو التوراة يف ذكرها بعد
وادي يف ظهورها أول منذ سنة ٣٠٠٠ نحو تبلغ ملدة األدب تاريخ من مختلفة أوقات
الخلقي والفحوى الغربي، التصوير فن تاريخ يف األهمية بعض لها نجد وكذلك النيل،
وجودها مجرد ألن أساسية؛ أهمية له أمر العرباني األدب ضمن القصة تلك الختيار
امليالد قبل الثامن القرن يف اإلرسائيليني أن عىل قاطًعا برهانًا يعترب العرباني األدب يف

فعًال. األخالق عرص يف دخلوا قد كانوا
الذي القديم الطبيعة إله أخذ الخلقية التأمالت فيه سادت الذي العرص هذا ويف
يف وحشية لذة ووجد فلسطني إىل اإلرسائيليني قاد والذي «مدين»، صحراء إىل ينتمي
يتطلب عدالة، إله صار أن إىل العربانيني نظر يف تدريًجا يتحول الكنعانيني تقتيل
نبت الذي التحول هذا أن ومع أخالقهم. يف بالعدالة أيًضا عباده يتصف أن بدوره
إىل عظيمة بدرجة يرجع الشخصية االجتماعية العربانيني لتجارب نتيجة األذهان يف
اعتمد فلسطني سكنوا الذين القوم هؤالء عند الديني التفكري فإن أنفسهم، العربانيني
من االستقاء عىل — لها مشابهة كثرية تجاريب يف اعتمد كما — الحالة هذه يف جوهره

تدريًجا. فيها اندمجوا التي الكنعانية الجماعات يف باقيًا وجدوه كما املايض تراث
الشمس إله صفات تتناول التي القديمة املرصية باألفكار مفعًما الرتاث هذا وكان

لقومه: يقول العربانيني من نبيٍّا أن نجد ولذلك الناس، بني عادًال حاكًما وتعده

اسمي تخافون من يا إليكم
أجنحتها.15 يف بالشفاء العدالة شمس ترشق

يعتقد كان التي «ماعت» اإللهة شخص يف ممثلة كانت «العدالة» أن سبق فيما رأينا
لها بأن وصفت العربانية العدالة» «شمس أن وبما الشمس، إله بنت أنها املرصيون

اإلسالمية. العقائد تنايف وهي املؤلف، عبارة ألصل اإلسالمية الصيغة هي هذه إن 14
الرابع. اإلصحاح «مالحي»، سفر 15
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األجنحة؛ ذات الشمس إله إىل اإلشارة سوى يشء بذلك املراد يكون أن يمكن فال أجنحة
تمثله صورة أية «يهوه» لإلله القديمة العربانية التصورات جميع بني يوجد يكن لم ألنه

بأجنحة.
إلله املرصية التصورات هذه أن عىل «سامرا» يف الحديثة الحفائر دلت وقد هذا؛
يف الحفارون كشف فقد الفلسطينية، الحياة يف االنتشار شائعة كانت العادل الشمس
بارًزا نقًشا منقوشة العاج من ألواح بعض «سامرا» يف إرسائيل بني ملوك قرص خرائب
العربانيني، امللوك أثاث به يحىل كان الذي الزخريف التطعيم يف ما يوًما تستعمل كانت
أعىل إىل يحملها «ماعت» العدالة إلهة صورة عليها نقشت قطعة القطع تلك بني ومن
الصورة تلك يقدم يظهر ما عىل كان أنه منه نفهم وضع يف هليوبوليس شمس مالك
عىل بوضوح تدل صناعته أن إال نواحيه، كل يف مرصي الرسم وتصميم الشمس. إلله
عىل كانوا العربانيني الصناع أن يتضح ذلك ومن فلسطينية. أياٍد صنع من نقشه أن
ينظرون كانوا العربانيني وجهاء وأن القديمة، املرصية الرسوم تلك بمثل ومعرفة علم
تزين وهي املرصي الشمس إله عدالة عىل الدالة التصويرية الرموز هذه إىل يوم كل
يف املتأصلة األجنحة ذات الشمس إله يكن ولم عليها. يجلسون التي الكرايس نفس
بأنه معروًفا كذلك كان بل فقط، عدالة إله بأنه العربانيني عند معروًفا النيل وادي
الحماية إىل مرات أربع العربانية املزامري أشارت وقد بهم، الرءوف لعباده الحامي اإلله

أجنحتك». ظل يف) (أو «تحت املوجودة
عند يصور كان «يهوه» أن — تقدم فيما ذلك ذكرنا كما — قط نجد لم أننا عىل
الشمس وإله للفرعون منحوتة رائعة صور عىل عثر قد أنه حني يف بأجنحة، العربانيني

املليك.16 يحميان منترشان جناحان له صقر شكل يف عليه يرفرف
بني من يعد عادل ملك كأنه القديم املرصي الشمس إله تصور أن نرى ذلك وعىل

الناس. بني عادل حاكم إىل هذا «يهوه» تحويل يف ساهمت التي العوامل
كونوا العربانيني ألن التطور؛ ذلك يف قويٍّا عامًال العربانية امللكية ظهور كان وقد
التصور لذلك فكان األمثل، امللك عليه يكون أن يجب ملا صورة بالتدريج أذهانهم يف

عادل. ملك شكل يف «يهوه» تخيل يف تأثري أكرب

و19. 9 الشكلني انظر 16
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الحكماء17 كان سنة بألف العربانية امللكية ظهور قبل أنه تقدم فيما رأينا وقد
آملني االجتماعية، بالعدالة مطالبني أصواتهم رفعوا قد القدماء املرصيون االجتماعيون
عادل حكم ظل يف البرشية للسعادة األعىل املثل فيه يكون عرص إىل الوصول بذلك
كلٌّ عبئهما تحت يرزح اللذين والظلم بالغش نددوا ولذلك رءوف، ملك عليه يهيمن
يف الحكماء هؤالء شكوى أعلنت ما وكثريًا والقوي، الغني يد عىل والوضيع الفقري من

نفسه. امللك حرضة
ذكره سبق كما — االنتشار شائعة و«نفرروهو» «إبور» مقاالت أمثال كانت وقد
قد الكتابات هذه أن عىل قاطع بوجه يدل ما ولدينا امليالد، قبل ٢٠٠٠ سنة حوايل —
يف أثروا الذين الفينيقيني بني وبخاصة الغربية؛ آسيا يف النتشارها مبكًرا مجاًال وجدت
منذ حدث وقد نفسها. التوراة تقول كما منهم الشديد لقربهم عظيًما تأثريًا العربانيني
املتوسط األبيض البحر عىل املرشف الجبل واجهة من صخرة سقطت أن أعوام عرشة
فكشفت بريوت، شمايل الفينيقي الساحل عىل الواقعة القديمة (جبيل) «ببلوص» يف
فيه يعيش كان الذي العرص ذلك ملوك ألحد الصخر يف منحوتة للدفن حجرة عن
الكشف وهذا ذكرهم. بصدد كنا الذين القدماء املرصيون االجتماعيون الحكماء18 أولئك
أماط قد ذلك، أعقبت التي امللكية «جبيل» جبانة يف عملت التي الحفر أعمال إىل مضاًفا
وهذه الفينيقيني، «جبيل» ملوك لدفن استعملت التي املقابر من سلسلة عن اللثام لنا
ضخمة حجرية توابيت عىل تشتمل ألنها ومحتوياتها؛ وبنائها طرازها يف مرصية املقابر
يف غاية وحيل بأواٍن وجهزت امللكية الجثث فيها ُوضعت القديم املرصي الطراز من
عرشة الثانية األرسة من فراعنة أسماء ويحمل مرص يف مصنوع بني ما وجميعها البهاء،
بدون تدل املقابر وهذه القديمة. املرصية الطريقة عىل فينيقية يف مصنوع أو املرصية،
أن عىل العرص. ذلك يف فينيقية يف املرصية والدينية الجنازية العادات انتشار عىل شك
لفائف أن يف شك أي لدينا يدع يكاد ال النيل وادي من املستقاة العادات هذه مثل وجود
يف معروفة كذلك كانت القدماء املرصيون االجتماعيون الحكماء19 كتبها التي الربدي
تل منحدرات يف املقابر من عظيم عدد عن ُكشف قد أنه إىل هذا الوقت. ذلك يف فينيقية

األنبياء. باألصل: كانت 17

األنبياء. باألصل: كانت 18

األنبياء. باألصل: كانت 19
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من وغريها املرصية «الجعارين» الجعالن من كبري مقدار عىل فيها عثر «مجدُّو» بلدة
القدماء. املرصيني االجتماع حكماء أيام إىل عهدها يرجع التي املقدسة الرموز

كانت مرص يف قامت التي االجتماعية التبشريية العقائد أن إذن املحتمل فمن
وأن امليالد، قبل ٢٠٠٠ سنة إىل يرجع مبكر عرص منذ الغربية آسيا يف معروفة
وقد طويل. بزمن فلسطني بغزو العربانيني قيام قبل بها علم عىل كانوا الكنعانيني
امليالد قبل عرش الثاني القرن يف الفينيقي (جبيل) «ببلوص» ملك بعل» «َزَكر رصح
املدنية أن له، امتهانه رغم بالطه، يف مرصي لرسول العربانيني) القضاة زمن يف (أي

نصه: ما فقال مرص. طريق عن فينيقية إىل جاءت قد

إذ منها؛ جئت التي مرص أمد أن بعد يمدها وهو األقطار، كل يمد آمون إن
والتعليم مقامي، مكان إىل لتصل مرص من خرجت قد الحرف يف املهارة إن

مقامي.20 مكان إىل ليصل منها خرج قد

ملدنية منبًعا كانت مرص بأن االعرتاف عن لنا تكشف الكلمات هذه أن الجيل ومن
العهد. ذلك يف سامية

شاهد قد املرصي الرسول ذلك أن إىل املناسبة هذه يف هنا نشري أن املهم ومن
صورة به تمتاز كانت ما بالضبط تماثل نبوة غيبوبة يف يقع فينيقيٍّا شابٍّا بنفسه
جاء ومنه شاءول، أمر يف مثًال حدث كما إرسائيل بني بني املبكرة العربانية النبوءة

األنبياء.»21 بني أيًضا «أشاءول يقول: الذي املثل
جزءًا كونت قد كانت االجتماعية القدماء املرصيني الحكماء تعاليم أن إذن بد وال
تظهر أن قبل قرون عدة بينهم وبقيت والكنعانيني، الفينيقيني لدى الدينية التقاليد من
العربانيني من الحي الخلقي الشعور ذوي الرجال عواطف وتشحذ االجتماعية» «املسألة
من مرص يف حصل وكما امليالد. قبل الثامن القرن خالل يف و«هوشع» «عاموس» أمثال
سخًطا كونها عن تخرج تكاد ال أيًضا أمرها أول يف العربانيني أنبياء رسالة كانت قبل،

.Ancient Rercords Vol. IV PP. 282-283 املؤلف: كتاب انظر 20
وما أمس منذ عرفوه الذين جميع رآه «وملا :(١١-١٢ العارش (األصحاح األول صمويل سفر يف 21

األنبياء؟ بني أيًضا أشاءول قيس البن صار ماذا لصاحبه الواحد الشعب قال األنبياء مع يتنبأ أنه قبله
األنبياء.» بني أيًضا أشاءول مثًال ذهب وكذلك أبوهم؟ هو ومن وقال: هناك من رجل فأجاب
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السخط لذلك التمثييل واإلخراج املرسح كان كما االجتماعية،22 العدالة حالة سوء عىل
يحدث كان كما نفسه، امللك به يواجه كان بل امللكي، البالط يف األوقات غالب يف يقام

مرص. يف بالضبط
تنتقل بالضبط، مرص يف يحدث كان ما مثل أيًضا هي العرباني النبي أقوال وكانت
يسود عادل ملك الحكم يتوىل عندما يحل جديد لعرص تصوير إىل السخط مجرد من
الحكم لذلك «نفرروهو» صورها التي الصورة تلك نذكر ولعلنا العدالة، حكم عهده يف

قال: حيث

سينبذ. والظلم مكانتها، إىل ستعود العدالة إن

سامية تصورات إىل ترصيحاته يف يرتفع العرباني النبي أن نجد النقطة هذه وعند
عىل تماًما تسمو بذلك فهي العالم، لجميع موجهة الخلقية قومه رسالة أن لنا تصور
ذلك ومع القدماء. املبرشون املرصيون الحكماء رسمه الذي الذهبي املستقبل صورة
من بحذافريها نشأت قد جديد بعرص التبشري فكرة أن أذهاننا عن يغيب أال يجب
بعُد فيه أرشقت قد تكن لم وقت يف املرصي الفكر رجال به قام الذي االجتماعي التفكري
األرض، بقاع من بقعة أية يف اإلنسانية العليا للمثل الصور تلك مثل اإلنسان روح عىل
املفكر نظر قد للقوة، العليا الكلمة وكانت الحق، هي دائًما القوة فيه كانت عالم ففي
عدالة عرص بحلول االعتقاد عىل وتجارس الواقعة، األمور وراء ما إىل االجتماعي املرصي
فإنه منها أعىل أفق إىل وارتفع الرؤيا تلك بهاء العرباني النبي بذهن علق وحينما مثىل.
تلك أن يدرك أن الحديث بالعالم وحري القديم. املرصي كتَفي فوق يقف الواقع يف كان
ألف من بأكثر العربانية األمة وجود قبل ما إىل يرجع تاريخ لها كان التبشريية الرؤيا

سنة.
مايض عن ورثناه تراث هي االجتماعية العليا للمثل السامية الرؤيا هذه أن والواقع

بذاته. واحد شعب عن مرياثًا يكن ولم بأجمعه، اإلنسان بني
مؤلفات من كثريًا استقوا قد العربانيني أن نجد حيث السلوك، عالم يف الحال وكذلك
١٠٠٠ سنة قبل عامليٍّا انتشاًرا ذاك إذ منترشة كانت التي واألساطري األمثال «أدب» أو

امليالد. قبل

ماير» «إدورد األستاذ ذكرها قد املرصيني الحكماء ورسالة العربانيني األنبياء رسالة بني املشابهة إن 22
.Die Israeliten und lhre Nachbarstamme PP. 451 fi. (Halle, 1906) كتابه يف Eduard Meyer
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«يهوه» يد يف آلة إال تكن لم «آشور» أن عىل يربهن أن «أشعيا» النبي حاول وحينما
قال: أجنبي، أصل إىل يرجع شك بال أنه يتضح الجامحة، اآلالت عن مثًال لذلك رضب

القضيب كأن مردده؟ عىل املنشار يتكرب أو بها، القاطع عىل الفأس تفتخر هل
عوًدا. هو ليس من ترفع العصا كأن رافعه، يحرك

١٥ العارش: اإلصحاح أشعيا،

بالد هو الخرافية األمثلة أو القصص من النوع ذلك مصدر أن أوًال يظن وكان
تلك من معروفة خرافة أقدم طويل زمن منذ وجد «مسربو» األستاذ ولكن الهند،

«تورينو». بمتحف مرصي كتابة لوح عىل الخرافات
الخبيث والرجل املستقيم الرجل بني باملقابلة تأثر أيما العربانيون األنبياء تأثر وقد
الصورة تلك «أرميا» اقتبس فقد القديم؛ املرصي الحكيم ذلك كتابات صورتها كما

اآلتية: املقارنة من ذلك يتضح كما «أمينموبي»، تصورهما اللتني للشجرتني الهامة

املقدس) الكتاب أسفار (من أرميا النبي القديم) املرصي (الحكيم أمينموبي

عىل يتكل الذي الرجل ذلك ملعون
ذراعه. البرش ويجعل اإلنسان

مثله املعبد يف يخدم الذي األحمق والرجل
لحظة ففي غابة، يف نامية شجرة كمثل

[مرفأ يف نهايته ويجد فروعه يفقد
مكانه. عن بعيًدا وينقل الخشب]

ويكون قلبه يحيد «يهوه» الرب وعن
جاء إذا يرى وال البادية، يف العرعر مثل

الخري.

مأواه. والنار

سبخة أرًضا الربية يف الحرة يسكن بل
مسكونة. وغري

مكانًا. لنفسه ينتقي ا حقٍّ الحازم والرجل

الرب عىل يتكل الذي الرجل ذلك ومبارك
متكله. الرب وكان «يهوه»،

يزدهر حديقة يف نامية شجرة مثل فإنه
حرضة يف ويجلس ثمره ويتضاعف

سيده.
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املقدس) الكتاب أسفار (من أرميا النبي القديم) املرصي (الحكيم أمينموبي

مياه عىل مغروسة كشجرة يكون فإنه
جاء إذا تخىش وال أصولها تمد نهر وعىل
سنة ويف أخرض، ورقها ويكون الحر.
اإلثمار. عن تكف وال تخاف ال القحط

آخرته ويجد وارف، وظله حلوة وثمرته
الحديقة. يف

(٥–٨ :١٧ (أرميا (١–١٢ :٦ (أمينموبي

للشجرتني «أمينموبي» رسمها التي الشيقة الصورة تلك الباحث يتأمل وحينما
فيه: جاء الذي األول املزمور ذهنه إىل يثب فإنه

املزامري

لم الخطاة طريق ويف األرشار، مشورة يف يسلك لم الذي للرجل طوبى (١)
يجلس. لم املستهزئني مجلس ويف يقف،

وليًال. نهاًرا يلهج ناموسه ويف مرسته، «يهوه» الرب ناموس يف لكن (٢)
يف ثمرها تعطي التي املياه مجاري عند مغروسة كشجرة فيكون (٣)

ينجح. يصنعه ما وكل يذبل، ال وورقها أوانه،
الريح. تذروها التي كالعصافة لكنهم األرشار كذلك ليس (٤)

األبرار. جماعة يف الخطاة وال الحساب يف األرشار تقوم ال لذلك (٥)

١–٥ األول: املزمور

املرة، هذه إال كله املزامري» «سفر يف ذكره يرد لم هنا املذكور الحساب أن ونالحظ
تقدم فيما رأينا كما — اآلخرة عالم يف الحساب فكرة ألن خطرها؛ لها مالحظة وهذه

القديم. املرصي التمدين ثمرات من هي —
أيًضا؛ هام أمر العربانية الصور يف املياه مجاري ذكر توكيد أن نالحظ وكذلك
أسباب من فيه املاء قلة وكانت صحراوي، شبه فلسطني من الجنوبي النصف ألن وذلك

هذا. يومنا إىل هناك الحال هي كما الشديدة املتاعب
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كانت «حديقة» كلمة عىل الدالة «الهريوغليفية» العالمة أن أخرى جهة من ونالحظ
املاء عىل داللة «حديقة» كلمة ذكر مجرد كان ولذلك حديقة»، «بركة بصورة ترسم
الوصف يف بعينها «ماء» كلمة تذكر لم ثم ومن البدهية، األشياء من عندهم ذلك العتبار

«أمينموبي». وضعه الذي
الظاهر. يف يبدو مما أدق العربانية للصور املرصية الصور مشابهة أن نرى ولذلك
«شجرة» كلمة برتكه املزامري كاتب أدخله الذي التعديل ذلك النظر يلفت ومما
ل فضَّ «أرميا» أن كما الرشير، الرجل عن للتعبري «العصافة» كلمة منها بدًال واستعماله
من كلٌّ صار وقد «يوده». وطنه يف وجوده يكثر الذي الجاف الربي «العرعر» كلمة ذكر
الذين وهم — الدينيني االجتماعيني اإلصالح رجال فيهما عاش اللذين واملكان الزمان
أمًرا والدينية الخلقية حياتهم تطور تاريخ يف يدخل مما — العربانيني األنبياء نسميهم
نستطيع ال أخرى ناحية ومن املحدثون. العلماء به قام ما بفضل اآلن، ذائًعا مفهوًما
اختالفات بشأنها قامت قد إذ الدينية؛ العربانية األغاني عن القول هذا مثل نقول أن
كان فقد «املزامري»، تاريخ تحديد حيث من ومؤرخيهم العربانيني العلماء بني عريضة
كلها وضعها تاريخ اعترب لقد حتى ا، جدٍّ متأخر أصل إىل ينسبها غلو فيه رأي هناك
عهد يف منترشة كانت الدينية األناشيد أن نعرف ولكننا بابل، يف العربانني نفي عهد بعد
ما يظهر ما عىل األسباب من هناك يكن ولم و«مرص»، «بابل» من كلٍّ يف ا جدٍّ مبكر
استعمال عدم إىل — العربانيني من أم الكنعانيني من أكانوا سواء — فلسطني أهل يدعو
من رأيناه بما أسوة طويل، بزمان العرباني» «النفي عهد قبل األدب من النوع ذلك
النبي أن يف نشك أن يمكننا وال املرصية. االجتماعية لآلراء العربانيني أنبياء اقتباس
للشجرتني، «أمينموبي» املرصي الحكيم صورها التي بالصورة علم عىل كان «أرميا»

األول. «املزمور» مؤلف عند معروفة كذلك كانت الصورة تلك أن من بد وال
عىل تدل صورة رسموا قد العربانيني «املزامري» مؤلفي أن سبق فيما الحظنا وقد
أنهم بد وال الظليلني، املرصي الشمس إله جناَحي تحت من املستمدة اإللهية الحماية
أيًضا وهنا الشمس. إلله وضعها التي العظيمة «إخناتون» بأنشودة علم عىل كذلك كانوا
فينيقية أو فلسطني يف انترش قد األنشودة لتلك القديم املرصي األصل يكون أن يحتمل
أنشودته إخراج من «إخناتون» انتهى فقد طويل؛ بزمن العربانية املزامري ظهور قبل
عليه الحانقني أعداءه أن البدهي ومن امليالد، قبل عرش الرابع القرن منتصف قبل هذه
١٠٠٠ سنة بعد ما إىل (أي قرون سبعة أو ستة مدة مرص يف تنترش يرتكونها كانوا ما
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وعىل بها، اهتمامهم يبدون العربانيون فيه ابتدأ الذي الوقت وهو بكثري)، امليالد قبل
وأنها نفسه، «إخناتون» عهد يف آسيا إىل انتقلت األنشودة تلك بأن التسليم يجب ذلك

أعدائه. يد عىل املحقق الدمار من هناك أفلتت بذلك
من السامية اللهجات بعض إىل تُرجمت أن بعد عظيم تغيري فيها حدث وقد
أنه عىل األرجح. عىل العربية أو اآلرامية أو الفينيقية كاللغات الغربية، آسيا لهجات
تقدم فيما أوردناها التي (١٠٤ املزمور (من لها املشابهة الفقرات محتويات بفحص
مضمون حيث من ال الصورتني، بني املدهش الشبه مدى لنا يظهر األنشودة، ترجمة مع
الظاهري، وترتيبها األفكار تتابع يف نجده كذلك إننا بل فحسب، إخناتون» «أنشودة
أن بحال يمكن وال إخناتون، أنشودة يف كان كما اآلسيوية الرواية يف بقي ذلك فإن
عظيم جزء وجود عىل دليل بالعكس إنها بل الصدفة، قبيل من املشابهات تلك تكون

العربانية. املزامري يف معدل بشكل منشوًرا القديمة الدينية املرصية األنشودة من
التشابه إىل األنظار الحايل املؤلف لفت أن منذ جيل من يقرب ما اآلن مىض وقد
الشمس.23 إلله املنظومة اإلخناتونية األنشودة وبني ١٠٤ املزمور بني املوجود املدهش
فقط؛ الشبه وجه بيان من ألكثر أتعرض أن الوقت ذلك يف استطاعتي يف يكن ولم
األبحاث ولكن الحقيقة، تلك وجود مجرد عىل نتيجة أية تبنى أال الحكمة من كان إذ
اآلن لدينا صار حيث جوهريٍّا، تغيريًا موقفنا غريت قد العهد ذلك تلت التي والكشوف
«كتاب يف برمتها كاملة فقرات منه ونرشت تُرجمت الذي املرصي الهريوغليفي األصل
Hugo جرسمان» «هوجو عليه املأسوف األستاذ تعرَّف فقد العرباني»، القديم العهد
عىل تردد بال العرباني، األدب يف الثاقب الرأي وصاحب الضليع البحاثة ،Gressman
عىل فلسطني إىل انحدر الذي املذكور «١٠٤ «املزمور منه استقى الذي املرصي املنهل
ذلك، من أبعد إىل هذا «جرسمان» األستاذ ذهب قد بل فينيقية، طريق عن يعتقد ما

.History of Egypt PP. 371–374 (1st. Ed., New York, 1905) املؤلف: كتاب انظر 23
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يقول: حيث العربانية، املزامري يف أجنبية مؤثرات وجود عىل تعرَّف بأن

وهو العالم، خلق هو العربانية» «األناشيد تناولته أسطوري موضوع أقدم إن
العناية موضوع وأما بابل، يف نشآ أنهما يحتمل نفسها الخلق وأسطورة
املزامري إىل طريقها شقت وقد بعد، فيما جاءت فكرة فإنها بالعالم الربانية

القديمة. مرص بتأثري الفلسطينية

املزمور مؤلف منه استقى الذي املنهل عن إخناتون أنشودة لنا تكشف وبذلك
العربانيني موقف إن أي أصغرها؛ حتى مخلوقاته َعْون يف هللا لرحمة إدراكه العرباني
يرجع بخلقه، الرءوف الخالق لعناية وتصورهم الكون، عالم بصفتها الطبيعة جهة من
املحتمل ومن القديمة، بمرص الدينية األناشيد من يشبهها وما إخناتون أنشودة إىل أصله
— اإلخناتونية األنشودة يف عنه املعرب اإللهية والشفقة الطيبة بهذه الشعور أن كذلك
أيًضا له كان — مرص يف الشخيص التنسك عرص يف األخص عىل بعد فيما ظهر والذي

العربانيني. بني الشخيص التدين ظهور يف هام تأثري
أدت التي العوامل بني إخناتون أنشودة كانت إذا ما نعرف أن كذلك املهم ومن
لها يكون أن ا جدٍّ املحتمل من أنه شك وال بالوحدانية، العربانيني اعرتاف إىل تدريًجا
ذات أمة عىل ملًكا إخناتون كان ملا بأنه ذلك العوامل؛ هذه مثل بني املكانة بعض
قبل من صورتها رأينا التي الواسعة األولية النظرة تلك ذلك أكسبه فقد عاملية سيطرة
يف ترتدد كهذه شاملة نظرة لها أنشودة أن والواقع العظيمة. أنشودته يف منعكسة
العرباني األدب ظهور قبل الغربية آسيا يف وتنترش املطلقة اإللهية الوحدانية أنفاسها
يف التأثري بعض لها يكون أن يستغرب ال قرون، بعدة العربانيون األنبياء به جاء الذي
املوقف حرج بسبب العربانيني األنبياء عىل بعد فيما فرضت التي العاملية النظرة تكوين
بقيت وقد وقتئذ، العظيمة املمالك يد يف ألعوبة صاروا قد حيث شعبهم فيه وجد الذي
املحيل معبودهم ما يوًما كان الذي «يهوه» إىل نظرتهم غريوا أن إىل حرًجا تزداد حالهم
األرض، ملوك جميع حركات يدير األمم، كل عىل مسيطًرا إلًها نظرهم يف فصار البدوي،
لخري ثم إرسائيل بني لخري وتحويلها العدائية مقاصدهم كل عىل السيطرة ويستطيع

النهاية. يف العالم جميع
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عاملي، خلقي بنظام االعرتاف إىل — طبًعا — تؤدي كهذه نظر وجهة أن عىل
الشمسية التوحيد عقيدة نرش حاول حينما العليا «إخناتون» كلمة أن نذكر ولعلنا
قام التي الحركة فكانت «العدالة»، هي كانت امليالد قبل عرش الرابع القرن خالل
أي «ماعت»؛ بسيادة اعرتفت التي القديمة الشمسية للعقيدة املنطقي التطور هي بها
التوسع اإلخناتونية األنشودة مرمى فكان قوميٍّا، خلقيٍّا نظاًما كونها بصفة «العدالة»
عىل واحد. إله سيطرة تحت عامليٍّا خلقيٍّا نظاًما وجعلها للعدالة القومية السيادة تلك يف
غري آخرى، إىل جهة من األفكار انتقال عىل الباحث يستدل أن السهل من ليس أنه
هذا يف الجوهرية الحقيقة إثبات من يمكننا موقف يف وضعتنا قد الحديثة البحوث أن
ونقلوا األخرى األمم عند والديني الخلقي األدب عىل اطَّلعوا العربانيني أن وهي الشأن؛
التي التعابري بنفس أحيانًا اآلراء هذه ينقلون كانوا إنهم بل أفكارهم، من عليه عثروا ما

األجنبية. األصول تلك فيها صيغت
يف العميق التأثري من له كان العرباني األدب مجال كل يف يشء يوجد ال أنه والواقع
وهي األمثال، طريق عن املستقيم السلوك يف نصائحهم تأثري من أكثر الغربية الحضارة
وما لألخالق، السامي التصوير من الكتاب هذا يف ما إن إذ األمثال»؛ «سفر نسميها التي
للحياة الحديثة تصوراتنا مادة بنفس امتزج قد النافذة، الخلقية الحكمة من احتواه
السائرة األمثال من جيمس»24 «امللك بها أقرَّ التي الخالبة الرتجمة يف ونجد الفاضلة.

يوميٍّا. بيننا به يُتمثل ما الحاذقة
ذلك أمثال أن املعتاد القارئ اعتقاد إىل سليمان» «أمثال الشائعة العبارة أدت وقد
إىل الكتاب بنسبة يبتدئ أنه الحق ويف الحكيم»، سليمان «امللك عمل من هي الكتاب
يف العارش الفصل بداية يف التسمية تلك تكررت ثم األول، الفصل مطلع يف «سليمان»
تحمل ثالثة مجموعة به توجد أنه كما سليمان»، «أمثال من أخرى ملجموعة عنوان شكل
من النهائيني الفصلني أن حني يف والعرشين، الخامس بالفصل وتبتدئ «سليمان» اسم
فيتضح امرأة، إىل منسوب وأحدهما االسم مجهويل آخرين مؤلفني إىل ينسبان الكتاب
مؤلَّفة مجرد هو األمثال كتاب أن نفسه القديم» العهد «كتاب به يشهد ومما ذلك من
التي الخمس املجاميع هذه عن فضًال بالكتاب ويوجد متفرقة، مجموعات من ُجمعت

عام إنجلرتا ملك جيمس امللك بأمر عملت التي القديم العهد كتاب من املنقحة النسخة بذلك يقصد 24

امليالد. بعد ١٦١١
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والعرشين الرابع الفصل صلب يف نجد ألننا سادسة؛ مجموعة متفرقة، ما يوًما كانت
أيًضا «هذه النص بهذا جديد عنوان عن لنا يكشف ما اإلنجليزية) الرتجمة يف (حتى
مؤلف وضعه ملحق أنه يجوز قصري جزء مبارشة ذلك وييل الحكماء»، «كلمات»
تعليقية إشارة أي دون والعرشين، الثاني الفصل قلب يف مدفونًا نجد كما مجهول،
لم إن آخر جزء بداية بالتأكيد هو ما املنقحة، النسخة يف حتى املرتجمني جانب من
الرابع الفصل يف وجدناه ما مثل الحكماء» «كلمات يسمى (٢٢–١٧) له عنوانًا يكن
ألن — االجتماعيون املعلمون الحكماء) (هؤالء ترى يا هم فمن بسواء. سواء والعرشين
الجزء هذا بكتابة قاموا الذين — الجمع صيغة عىل معناها يدل العربية «حكاميم» كلمة

فصل؟ ونصف فصل نحو يبلغ الذي
ا، جدٍّ قريب وقت إىل الباحثني كل عنه اإلجابة عن عجز قد السؤال هذا أن الواقع
الربيطاني، املتحف يف طويلة مدة مكثت قد كانت بردية ورقة ُطبعت قد أنه غري
أمينموبي! القديم املرصي صديقنا سوى يكن لم الجزء ذلك مؤلف أن عن لنا فكشفت
اآلن يجزمون فيه وأبحاثهم بآرائهم يعتد الذين القديم العهد بكتاب العلماء وجميع
أُخذ قد األمثال» «كتاب فصل ونصف فصل نحو يؤلِّف الذي الجزء ذلك محتويات بأن
العربانية النسخة إن أي أمينموبي؛ القديم املرصي الحكيم ِحكم عن بالنص معظمه
الواضح من صار وكذلك العتيق. الهريوغليفي األصل عن حرفية ترجمة تقريبًا هي
نراها حيث القديم، العهد كتاب من عدة مواضع يف شائعة «أمينموبي» ِحكم أن أيًضا
اإلنسانية الشفقة لروح وبخاصة الخلقية؛ واملقاييس والتشبيهات األفكار لتلك مصدًرا
وكما «أيوب»، سفر ويف العربانية القوانني يف بل فحسب األمثال كتاب يف ال الحارة،
يف أجنبية عنارص وجود إىل آنًفا أرشنا وقد أيًضا. و«إرميا» شاءول سفر يف سابًقا ذكرنا
«أجور» الحكيم ألن العناوين؛ يف إليها اإلشارة يف القديم املصنف يرتدد لم األمثال كتاب
تؤلف التي بِحكمه ألمه يدين الذي «ملويل» وامللك الثالثني الفصل ِحكمه تؤلِّف الذي

عرباني. أصل من بداهة يكونا لم والثالثني الحادي الفصل
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جو يف نمت «سليمان» أمثال أن (٣٠-٣١ :٤) امللوك» «سفر من بجالء ويتضح
يأتي: ما فيه نرى إذ عاملي؛

مرص. حكمة وكل (البدو) املرشق بني جميع سليمان حكمة وفاقت
ودردع وكلكول وهيمان األزراحي إيثان من الناس جميع من أحكم وكان

حواليه. األمم جميع يف صيته وكان «ماحول»، بني

٣٠-٣١ :٤ امللوك سفر من

أولئك كل أن عىل تدل عرباني أصل إىل تنتمي ال التي األشخاص هؤالء فأسماء
العربانيني. إىل بالنسبة أجانب كانوا الحكماء

إىل ترجع املشهورة سليمان «محاكمة»25 أن طويل زمان من املعروف كان وقد
مؤلف عن قبل من لنا تكشف لم العلمية األبحاث فإن ذلك ومع رشقي، هندي أصل
العهد «كتاب من بأكمله جزءٌ بالتحقيق عنه تُرجم فلسطينية غري بلغة قديم رشقي
مع أننا لدرجة املدى، بعيدة أهمية الكشف ولهذا الحالة. هذه يف نرى كما القديم»
تقدم؛ ما عىل الدالة األمثلة بعض إيراد من بد ال أنه نرى القارئ ملل من إشفاقنا
يأتي: بما تبتدئ «أمينموبي» ِحكم ويف العرباني، األمثال» «سفر يف الحكماء فكلمات

العرباني األمثال سفر املرصي أمينموبي

الحكماء كالم واسمع أذنك أَِمْل (١٧) أقوايل لتسمع أذنيك أَِمْل
معرفتي. إىل قلبك ه ووجِّ فهمها عىل قلبك واعكف

جوفك. يف حفظتها إن حسن ألنه (١٨) قلبك. يف وضعتها إذا مفيد يشء ألنه
شفتيك. عىل جميًعا ثبتت إن يتعداها. ملن الويل ولكن
(١٧-١٨ :٢٢) األمثال سفر   

الطفل. أمومة منهما كلٌّ ادعت اللتني املرأتني بني سليمان قضاء إىل يشري 25

360



الخلقي إرثنا مصادر

«أمينموبي» إليه أشار ما وهو «األمثال»، عرَّفته قد النصائح تلك مثل من واملقصود
منهما: كلٍّ نص يف نرى كما الرسمية، املعامالت يف جوهري أصل العملية املهارة أن من

العرباني األمثال سفر املرصي أمينموبي

لرتد الحق كالم قسط ألعلمك (٢١)
أرسلوك. للذين الحق جواب

أرسله. قد ملن تقرير عىل ترد أن ألجل

(٢١ :٢٢ األمثال (سفر   

ملا تحريف بالطبع هي األمثال» «سفر يف الواردة الحق» «كالم العبارة أن غري
القديم. املرصي األصل يف الواردة «تقرير» كلمة يقابل

الغرض أن «أمينموبي» وحكم األمثال» «سفر من كل يف نجد فإننا حال أية وعىل
هنا أمثلة بعض إيراد أن نرى ولذلك ثناياهما، كافة يف ظاهر النصائح تلك من الخلقي

ذلك: فمن ا، جدٍّ مفيد

العرباني األمثال سفر املرصي أمينموبي

القديم التخم تنقل ال (١٠) الحقول حدود عالمات تزحزحن ال
األيتام. حقول تدخل وال … … … … …

  ذراع، أجل من رشًها تكونن وال
  أرملة. حدود عىل تتعدين وال أرض

(١٠ :٢٣ األمثال (سفر (١٢–١٥ :٧ (أمينموبي

أبدى هذه «أمينموبي» ِحكم عن النقاب انكشاف قبل أنه نالحظ أن املهم ومن
بال هي «أرملة» كلمة العربانية اللغة يف تشبه التي «قديم» كلمة أن القديم» «العهد نقاد
الفقرة تلك جعل عىل اتفقوا ذلك وعىل «أرملة»، صحتها الخطية النسخة يف غلطة شك

كاآلتي:

األرملة حدود تزحزحن ال
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اليتامى. حقول يف تدخلن وال

يكون وقد له، ومثبتًا التصحيح لذلك مؤيًدا القديم املرصي األصل انكشاف جاء وقد
الخاصة التحذيرات تلك هنا إيرادها يمكننا التي البارزة العديدة املشابهات أهم من

وهي: بالثراء،

العرباني األمثال سفر املرصي أمينموبي

غنيٍّا. تصري لكي تتعب ال (٤) حينما املزيد طلب يف نفسك تتعبن ال
حاجتك. عىل بالفعل حصلت قد تكون

… … … …  
هو؟ وليس نحوه عينيك تطري هل (٥) ال فإنه بالرسقة املال إليك جلب وإذا

يأتي وعندما الليل، سواد معك يمكث
منزلك. يف بعد يكون ال الصباح

كالنرس أجنحة لنفسه يصنع إنما ألنه
السماء. نحوه يطري

كاإلوز أجنحة لنفسه صنع قد يكون بل
السماء. إىل وطار

(٤-٥ :٢٣ األمثال (سفر (٥ :١٤–١٠ :٩ (أمينموبي

ومن العرباني، األصل يف مشوه «األمثال» نص من هنا حذفناه الذي والسطر
هذه مثل تناول أن غري القديم، املرصي األصل بفحص إصالحه يمكن أنه املحتمل

الكتاب. هذا مثل يف يمكن ال التحليلية املسائل
الغنى بني وازنوا قد املرصيون االجتماع حكماء كان ٢٠٠٠ق.م سنة قبل وفيما
الثراء بتفاهة االعرتاف تمام واعرتفوا الغنى، عىل األخالق برصاحة، وفضلوا، واألخالق،
االجتماعيون املفكرون وىف وقد اآلخرة. عالم يف وبخاصة شيئًا يجدي ال وأنه املادي،
الكثرية املواضع يف ونجد مختلفة، كثرية نواٍح يف الغنى عىل االتكال حماقة يف البحث
بالبداهة واقعة كانت أنها عىل يدل ما املوضوع هذا العربانية األمثال فيها تناولت التي
لذلك: آخر إيضاًحا اآلتية املوازنة تكون وقد القدماء. املرصيني الحكماء أقوال تأثري تحت
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العرباني األمثال سفر املرصي أمينموبي

(يهوه) الرب مخافة مع القليل (١٦)
هم. مع عظيم كنز من خري

الُهْري يف الغنى من خري هللا يد يف الفقر
(املخزن).

املحبة تكون حيث البقول من أكلة (١٧)
بغضة. ومعه معلوف ثور من خري

خري فرح بقلب عليها) (تحصل وأرغفة
تعاسة. يف عليها) (تحصل ثروة من

(١٦-١٧ :١٥ األمثال (سفر (٥–٨ :٩ (أمينموبي

أيًضا: املوضوع نفس يف اآلتي واملثال

العرباني األمثال سفر املرصي أمينموبي

من خري سالمة ومعها يابسة لقمة (١)
خصام. مع ذبائح مآلن بيت

محبوب كشخص اإلنسان عىل والثناء
الُهْري يف الغنى من خري الناس، عند

(املخزن).
(١ :١٧ األمثال (سفر (١١-١٢ :١٦ (أمينموبي

كانوا أنهم يف للشك مجاًال يرتك ال العرص هذا ييل فيما العربانيني تاريخ أن عىل
يف األمثال لسفر املصنف أن عن فضًال األعمال، يف النجاح أو املالية، بالقوة يكرتثون ال
سيأتي كما القبيل هذا من التي القديمة املرصية الحكمة يتجاهل لم القديم» «العهد
الغنى بشأن األمثال سفر يف جاءت التي التحذيرات تلك أن الباحث الحظ وربما ذكره،
.(٢٢ :٢٤ ،١٧ :٢٢ («األمثال» التوراة يف الحكماء» «كالم من مستقاة ليست والرتف

بال ذلك فإن أوىف درًسا األمثال تلك درست ما فإذا باالهتمام، جديرة حقيقة وهذه
كانت األمثال سفر موضوعات كافة يف العرباني املصنف أفكار أن عن لنا يكشف شك
«كلمات حدود يف يدخل ال آخر، مثال ييل فيما ولدينا «أمينموبي»، حكم عىل تعتمد

.(٢٢ :٢٠ (األمثال واالنتقام الحقد من يحذر الحكماء»
ذلك رجال مخالطة أو الحماقة من الشباب بتحذير كثريًا «أمينموبي» ويهتم

قاال: حيث ذلك، من يحذر أيًضا العرباني املصنف ترى كما الطراز،
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العرباني األمثال سفر املرصي أمينموبي

رجل ومع غضوبًا، تستصحب ال (٢٤)
تجيء. ال ساخط

نَّ تُلحَّ وال الطبع حاد رجًال تصاحبن ال
محادثته. يف

(٢٤ :٢٢ األمثال (سفر (١٣-١٤ :١١ (أمينموبي

يف الحار الطبع صاحب الطائش الرجل عن تعرب التي العادية الكلمة أن ونجد
أن هنا نالحظ أن املهم ومن الحاد». «الشخص بساطة بكل هي «أمينموبي» ِحكم
وهي الحرارة»؛ ذو «الرجل معناه يكون حرفيٍّا ترجم إذا الفقرة لتلك العرباني األصل
محاولة بالبداهة وهي القديم»، «العهد كتاب من أخرى جهة أية يف قط توجد ال عبارة
الغضب أن نجد حال كل وعىل العربانية. إىل القديم املرصي التعبري لنقل املصنف من
«أمينموبي حكم ويف العرباني» األمثال «سفر من كلٍّ يف مذمومان واالنتقام الطائش

ذلك: شأن يف قااله ما وإليك املرصي»،

العرباني األمثال سفر املرصي أمينموبي

ا. رشٍّ أجازي أني تقل ال حاميًا. وجدت قد تقولن ال
فيخلصك. (يهوه) الرب انتظر الرجل أهاجم أن يمكنني واآلن

املمقوت.
بل الرش عىل أجزي تقل (ال

فيخلصك.) الرب انتظر
اإلله ذراَعي يف نفسك ضع

(يعني صمتك يهزمهم
األعداء).

(٢٢ :٢٠ األمثال (سفر (١–٨ :٢٢ (أمينموبي

عن إياه ناهيًا الشديدة الطريقة هذه بنفس ابنه ينصح «أمينموبي» كان وقد
«.(١٠–١٧ :٥) عمله عىل يجيبه كيف يعرف اإلله «ألن الفم الحاد الشخص مشاحنة

فيخلصك.» (يهوه) الرب «انتظر وهو: األمثال سفر يف جاء ما أيًضا يشبه وذلك
املقامات أصحاب حرضة يف بالسلوك يختص فيما «أمينموبي» نصائح وتتفق
ألن ذلك العربانية؛ الحياة مع تتفق مما بكثري أكثر القديمة املرصية الحياة مع العالية
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ملن منه مناص ال كان الشاب املرصي املوظف جانب من مرص يف الالئق السلوك مراعاة
البارييس البالط يف املرعية الرشيقة اللياقة آداب أن فكما ناجًحا، مستقبًال يريد كان
األوروبية العواصم كل يف انترشت قد فرنسا ملوك من املتأخرين اللوايسة عهد يف
القصور ورسميات العالية اآلداب تلك كانت كذلك باريس، من ثقافة أقل كانت التي
البدوية، الصحراء خشونة أصوله يف شعب أخالق يف املستحدثة الرسمية املعامالت يف
بالط يف املرعية التليدة اللياقة بآداب تأثر أيما متأثرة الفتية، العربانية امللكية عهد يف
أجل ومن عديدة. قرون مدة فلسطني يف الحكم زمام عىل موظفوه قبض الذي الفرعون
له املعارصين اإلرسائيليني توصية يف العرباني األمثال» «سفر مصنف يرتدد لم ذلك
املرصي النص من كلٍّ يف ذلك يف ذكر ما وإليك الرسمية. املرصية اللياقة آداب باتباع

العرباني: والنص

العرباني األمثال سفر املرصي أمينموبي

مع تأكل جلست إذا (١)
أمامك هو ما فتأمل متسلط

تأمًال.

رجل حرضة يف الخبز تأكل ال
عظيم.

إن لحنجرتك سكينًا وضع (٢)
رشًها. كنت

حرضته. يف فمك تَْعرض وال

خبز ألنها أطايبه؛ تشتِه ال (٣)
أكاذيب.

طعام من نفسك أشبعت وإذا
محرم.

  ريقك. لذة إال ليس ذلك فإن
  املائدة) عىل (وأنت فقط وانظر

وكن أمامك الذي الوعاء إىل
فيه. بما مكتفيًا

(١–٣ :٢٣ األمثال (سفر (١٣–١٨ :٢٣ (أمينموبي

إذا مما متأكدين غري القديم» العهد «كتاب من املنقحة للرواية املرتجمون وكان
الذي «بالشخص يرتجمونها أو أمامك» هو «ما بقولهم: العربي النص يرتجمون كانوا
ما قال حيث «أمينموبي» املرصي الحكيم عن جاء ما املسألة تلك حل وقد أمامك»،
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العبارة فنقل األفكار ترتيب العرباني املصنف غريَّ وقد أمامك.» الذي «الوعاء ترجمته:
طعام (وحرفيٍّا: محرم»، «طعام القديم: املرصي األصل يف توازي التي أكاذيب» «خبز

األخري. السطر إىل خطأ)
«بتاح ِحكم من مستقاة ألنها ا؛ جدٍّ قديمة هذه املرصي «أمينموبي» نصيحة أن عىل
نص نجد ولذلك سنة، ألفي حوايل بلغ قد «أمينموبي» زمن يف عمرها فكان حتب»،

قال: وضوًحا، أكثر حتب» «بتاح الحكيم بها فاه التي األصلية بالكلمات النصيحة

املائدة) (عىل يجلسون الذين من ً امرأ كنت إذا
يعطيك حينما منه فخذ منك أعظم رجل حرضة يف

أمامه هو ما إىل تنظر وال أمامك، يضعه ما
ترمينه) (حرفيٍّا تقذفنه وال أمامك، هو ما إىل (فقط) انظر بل

إليه) تحملقن (ال عديدة بنظرات
يخاطبك أن إىل أسفل إىل وجهك من واخفض

الكالم.26 إليك يوجه حينما فقط وتكلم

اللياقة آداب يف نصائح اإلرسائييل الشباب عىل يفرض عربانيٍّا حكيًما إذن هنا فنجد
يف الفرعوني البالط يف القدماء املرصيني للموظفني الهادي املرشد بنفسها هي كانت
ذلك وعىل سنة، بألفي العرباني العهد ذلك قبل أي األهرام؛ فيه ظهرت الذي العهد
رائًعا مثاًال ذلك يف ونجد القديم. العهد كتاب يف مادة أقدم الفقرة تلك تكون أن يحتمل
من السنني آالف خربة تأثري تحت تتطور كانت فلسطني يف العربانية الحياة أن عىل
اإلرسائيلية األمة ظهرت حينما قديًما تاريًخا تعد صارت قد التي االجتماعية التجاريب

الوجود. عالم يف

أن منها ويتضح حتب»، «بتاح ِحكم عىل «أمينموبي» اعتماد عىل تدل كثرية أخرى بينات توجد 26

فصًال، ٣٠ من املكون كتابه تأليف يف لعهده السابق القديم املرصي األدب يستعمل كان «أمينموبي»
«أمينموبي» عرص إرجاع من املقدس الكتاب علماء بعض يحاوله ما تناقض ألنها هامة؛ حقيقة وهذه

العربانية. األمثال من مستعارة ِحكمه يعتربون وبذلك متأخر، زمن إىل
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عرصنا يف اقتباسه كثر األمثال من َمثَل القديم» «العهد كتاب يف يوجد ال وقد
يحسن من يطري الذي املثل ذلك من أكثر باملعامالت االهتمام فيه ساد الذي الحايل

وهو: عمله،

عمله يف ماهًرا رجًال ترى هل
امللوك. أمام سيقف إنه

تحتوي ال القديم» العهد «لكتاب القديمة) اإلغريقية الرتجمة (وهي السبعينية والرتجمة
الفعل أن «ِجِرم» األستاذ أوضح وقد «رجل»، بكلمة تبتدئ كانت بل «ترى»، الفعل عىل
بعد أنه نجد ولذلك العرباني،27 األصل من السابقة للفقرة تابع الجملة به تبتدئ الذي

هكذا: املوازنة تصري الخطأ ذلك إصالح

العرباني األمثال سفر املرصي أمينموبي

أمام عمله، يف مجتهًدا رجًال أرأيت (٢٩)
يقف؟ امللوك

نفسه سيجد وظيفته يف املاهر الكاتب
البالط. رجال من يكون ألن كفًوا

(٢٩ :٢٢ العرباني األمثال (سفر (١٦-١٧ :٢٧ املرصي (أمينموبي

أوردناه ما ولكن املتشابهة، املماثالت تلك أمثال من إيراده نستطيع ملا حرص وال
يف يحمل العرباني األمثال» «سفر أن عىل للداللة شك بال يكفي ذُكرت التي األمثلة من

له. سابق قديم ملرصي ِحكم كتاب من جوهريٍّا جزءًا ثناياه
عنه، املنقول املصدر ذكر دون القدماء املرصيني ِحكم عن النقل ذلك جرى وقد
عثرنا أننا الهامة األمور من أنه غري األوان، ذلك مثل يف حصوله طبعي أمر وهذا
«أمينموبي» كتاب من االقتباس عىل شك بال تدل إشارة عىل األمثال» «سفر كتاب يف
بذكر أو عنوان شكل عىل الحال بطبيعة تكن لم اإلشارة هذه أن ولو القديم، املرصي

Weiteres Zu Amen-em-ope und Proverbien in eOrientalistische Liter- راجع: 27

.aturzeitung, Vol. 28 (1925) Col. 59
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يف نجد بأننا ذلك البعيد؛ العرص ذلك مثل يف عاش الذي املرصي الحكيم ذلك اسم
مصنفو ترجمته يف حار قد الذي وهو اآلتي، الغريب السؤال الحكماء» «لكلمات املقدمة

السؤال: نص وهاك القديم، العهد لكتاب املنقحة الرتجمة

رشيفة أموًرا لك أكتب ألم
ومعرفة؟ مؤامرة جهة من

٢٠ :٢٢ األمثال سفر

لفتوا رشيفة» «أموًرا بعبارة خاصة الهامش يف مالحظة التنقيح لجنة وضعت وقد
األقدمني العربانيني املصنفني أن والواقع فيها». مشكوك العبارة «تلك أن إىل النظر بها
لتلك آخر هجاء وضعوا ألنهم وذلك أيًضا؛ الشك بعض فيها يشكون أنفسهم كانوا
العربانيني املصنفني هجاء بحسب الكلمة فصارت العربانية النسخة هامش عىل الكلمة
لك أكتب «ألم هكذا: السؤال يصري الكلمة هذه ارتضينا فإذا «ثالثني»، تعني القدامى
بهذه السؤال صريورة أن وهلة ألول لنا ويبدو ومعرفة؟» مؤامرة جهة من ثالثني أموًرا
أن «إرمان» األستاذ الحظ كما نالحظ عندما ولكننا له، معنى ال بيشء يحدثنا الصيغة
ذلك بعد يشء كل فإن مها، ورقَّ فصًال ثالثني إىل املذكور كتابه قسم قد «أمينموبي»

واضًحا. يصري
فلسطني يف تسمى كانت الكتاب لهذا الحاوية املرصية الربدي لفافة أن بد وال
ما عىل ذلك بعد االسم اخترص ثم ذلك، يشبه ما أو الحكمة» يف فصًال «ثالثون باسم

«الثالثون». وهو عليها أطلق بسيط عنوان إىل يظهر
العاِلم اقرتاح طريق عن إليها وصلنا التي الحقيقية الرتجمة تلك تعطينا ذلك وعىل

التالية: املوازنة العرباني املتن أصل يف تغيري أي وبدون «ِجِرم»

العرباني األمثال سفر املرصي أمينموبي

فصًال ثالثني لك أكتب ألم (٢٠) الثالثني الفصول هذه يف لنفسك تبرص
ومعرفة؟ مؤامرة جهة من وتعليًما. (لك) مرسة تكون حتى
(٢٠ :٢٢) األمثال سفر (٧-٨ :٢٧ (أمينموبي
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عن أجنبي لكتاب — املألوف غري عىل — القديم» «العهد مؤلفي أحد ذكر وإن
عربانية ترجمة يده تحت كان أنه لنا يؤكد تحفظ، غري من عنه ينقل كان العربانية،
تحتوي كانت الرتجمة تلك أن بمعنى املرصي، «أمينموبي» وضعه الذي للكتاب كاملة
كلمة كانت وإال الهريوغليفي، املرصي األصل حواها التي فصًال الثالثني جميع عىل
الناقل يحافظ ولكي معنى. أي عىل تدل ال األمثال كتاب يف وضعها بعد «ثالثني»
املرصي األصل يحويها التي فصًال للثالثني نقله عدم مع نراه، املعنى هذا عىل العرباني
(األمثال املخترصة العربية نسخته يف مثًال «ثالثني» بالضبط استعمل قد برمتها، القديم

.(٢٢ :٢٤ ،١٧ :٢٢
تلك تأمل أن بعد بارزة أهمية ذات مالحظة لنفسه ن كوَّ قد القارئ أن شك وال
املرصي األصل مع لجنب جنبًا ووضعها القديم، العربية الحكمة كتاب من الفقرات
ترجمة ترجمت التي لألجزاء خالًفا لنا، يتضح أنه عىل منه. اقتبست الذي القديم
الِحكم تلك نقل يف جامدة آلة وال مستسلًما يكن لم األمثال» «كتاب مصنف أن حقيقية،

الفلسطينية. الرتجمة عن القديمة املرصية
أن الجائز من ولعله الرتجمة، تلك عىل ما يوًما العثور يف كبري أمل لدينا وليس
«سفر يف وجدناها التي املقيدة غري الرتجمة أخرج قد نفسه الفلسطيني املرتجم يكون

هي. كما الرتجمة تلك عن ينقل األمثال مصنف كان ذلك وعىل األمثال»،
حكم بها ظهرت التي الصورة أن هي الناصعة الحقيقة فإن األمر من يكن ومهما
العرباني املصنف أو املرتجم أن بجالء لنا توضح األمثال» «سفر يف مراًرا «أمينموبي»
نظر من له بما بترصف ونرشها القديمة املرصية األفكار مجرد الغالب يف اقتبس قد
إليها، ينقل التي باللغة والدراسة السامية األدبية املهارة من له وبما الحياة، إىل ثاقب
فنجد القاطعة؛ الواضحة األمثلة بعض إيراد من تماًما ذلك ويتضح لغته. عادة وهي
املرصية األجنحة أن غري وفلسطني، مرص من كلٍّ يف أجنحة له يتخذ «الغنى» أن مثًال
زاخرة مستنقعات هناك تكن لم حيث فلسطني، يف األجنحة وأما «إوز»، أجنحة كانت

النرس. أجنحة بها املرتجم أبدل فقد الربي، باإلوز
فلسطني يف أما «كاتبًا»، العادة يف كان الناجح األعمال رجل أن مرص يف نجد وكذلك
أردف ثم فقط، «رجًال» سماه قد العرباني املرتجم فإن كذلك، األحوال تكن لم حيث

صفته. تحديد ليتم عمله» يف «باملهارة بوصفه ذلك
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ظهور قبل الشمس إلله اإلنسان به يدان كان َديْن أهم أن أيًضا مرص يف ونجد
العالم لكل شمولها من اتخذ وقد املاء، هبة هو سنة ألف من بأكثر األمثال» «سفر
القحط، ويكثر املاء يندر حيث فلسطني يف وأما الناس، جميع بني املساواة عىل دليًال
الناس جميع بني للمساواة سببًا اتخذ الذي هو العالم لجميع يهوه َخْلق أن نجد فإننا
بني ذلك يف التشابه من جاء ما وهاك والفقر. الغني بني الفرق من يوجد مما بالرغم

العرباني: األمثال» «سفر وبني القديمة املرصية التوابيت متون

العرباني األمثال سفر املرصية التوابيت متون

كليهما صانعهما يتالقيان والفقري الغني
(يهوه). الرب

يتمكن حتى العظيمة املياه خلقت لقد
الغني. مثل استعمالها من الفقري

(٢ :٢٢ األمثال (سفر  

يف اإللهية املشيئة عىل االتكال روح وجود أن إىل خفيفة إشارة قبل من أرشنا وقد
وأنبيائها، فلسطني حكماء يف فيه شك ال عميًقا دينيٍّا تأثريًا أثرت قد «أمينموبي» حكم
يخفى يكاد ال هللا» ذراعي بني نفسك «ضع القائلة: الجميلة «أمينموبي» نصيحة ففي
موىس» «بركات الناس يسميها التي الكلمات يف صداه نجد الذي املصدر أنها علينا

وهي:

سكن مكان األبدي هللا إن
األبديتان. ذراعاه وتحته

تحمل عىل ويصرب هللا عىل يتكل الذي هو «أمينموبي» الحكيم نظر يف األمثل فالرجل
الصدفة باب من كان فهل الظالم. عىل اإللهي االنتقام نزول من واثًقا صمت، يف الظلم
يأتي: ما «موىس» أخالق عن تقول بعد، فيما ظهرت التي العربانية، الصيغة نجد أن

وجه عىل الذين الناس جميع من أكثر ا، جدٍّ حليًما فكان «موىس» الرجل وأما
األرض.

٣ :١٢ العدد سفر
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نفسه، عىل املعتمد القوي بالرجل القديمة الصيغة يف مثل قد «موىس» أن حني عىل
ولقد (؟) قومه عىل أو نفسه عىل ظلم أي وقوع يحتمل ال مهاجم عمل رجل وأنه
القدامى العربانيني عند األخالق يف األعىل املثل أن إىل النظر Sellin «سلن» األستاذ لفت
ظهرت ولكن العديدين، والبنني املال ذي والحكمة والقوة العمل رجل يف يتمثل كان
هو بأنه املثايل الرجل تصور باملرة لهذه مخالفة فكرة ق.م الثامن القرن منتصف بعد
يف األعىل املثل هذا ونرى املادية، املمتلكات من املجرد الصامت املهذب املتواضع الحكيم

بأنه: يوصف الذي املتألم الخادم صورة يف متمثًال ذروته

الشارع. يف يسمع يجعله أو صوته يرفع أو يصيح لن

٢ :٤٢ أشعيا

يقول: عندما السامي «أشعيا» تصور يف نجده ما ذلك من وأقوى

عذب حينما فإنه ذلك ومع مضطهًدا، وكان
املجزرة إىل يساق الذي كالحمل فاه يفتح لم
فهكذا يجزها، من أمام الصامتة وكالنعجة

فاه. يفتح لم هو

٧ :٥٣ أشعيا

يرتك الذي الصامت الرجل يف األعىل مثله دائًما يجد «أمينموبي» الحكيم وكان
هلل. أمره

العربانيني واألنبياء الحكماء وأن «أورشليم»، يف يُقرأ كان كتابه أن علمنا وقد واآلن
عما نتساءل أن بنا يجدر فإنه االقتباسات، ويقتبسون املختارات منه ينتخبون كانوا
االجتماعيني إىل أصلها يف ترجع ال إرسائيل بني عند الصامت املتألم فكرة كانت إذا
قامت التي االجتماعية املثالية أن اآلن الواضح من صار فإنه حال أية وعىل املرصيني.
األمور تفويض مذاهب من لنا عرف ما أقدم هي والتي لألخالق، التقدير سمو عىل
سنة قبل مرص يف ظهرت قد نوعه، من الوحيد املذهب العرص ذلك يف كانت بل لألقدار،
الرجال أولئك «أورشليم» يف يقرؤها عليها تحتوي التي الكتب نفس وكانت ٢٠٠٠ق.م،

القديم». «العهد اآلن نسميها التي الكتابات تلك أنتجوا الذين
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الحديثة األوروبية اآلداب نجد أننا فكما ذلك؟ غري األمر يكون أن يمكن كان وكيف
يتأثر أن محتًما كان كذلك والرومان، اإلغريق أدب قديم من ورثناه بما مشبعة نمت قد
التي العظيمة األمة تلك بآداب وكتاباتهم أفكارهم يف التأثر كل فلسطني يف العربانيون
تفوق مدة والسياسية الثقافية سيطرتها تحت ووضعتها فلسطني زمام عىل قبضت

القديمة). (فرنسا الغال بالد يف «روما» نفوذ مدة
العربانيني من إلينا انحدر الذي امللهم العظيم الديني الخلقي تراثنا فإن ذلك وعىل

مزدوج. مرياث بأنه قاطعة بصفة التسليم يمكن
القديم، األدنى الرشق مارسها السنني من آالف بضعة خربة من تكوَّن قد أوًال: فهو

العربانية. األمة ظهور قبل مرص، وبخاصة
اكتسبه بما عليها وزيد مدهش بشكل قدمها رسخت قد الخربة تلك أن وثانيًا:
والحكماء األنبياء أولئك يد عىل املتواصلة، االجتماعية التجارب من أنفسهم العربانيون

اإلرسائيليني.
منذ واضًحا الجهات كل من وجريانها فلسطني بني الثقافة عوامل تبادل كان وقد
لنا تكشف الكتابات فهذه فقط، العربانية الكتابات من لدينا ما أساس عىل بعيد زمن
حاجة يف العربانيون كان فحينما األنحاء، بهذه األجنبية التجارة قوافل مرور دوام عن
«سليمان» مهندسو واقتبس الفلسطينية، املدن من يجلبونهم كانوا فإنهم الحدادين إىل
الذين الصناع مهرة وكذلك مرصي، معبد تصميم من «أورشليم» يف معبده تصميم
«إهاب» وتزوج «سليمان»، صديقه إىل «صيدا» ملك «هرام» أرسلهم فقد ببنائه قاموا
عن أجنبية لها آلهة إحضار يف حمايتها وتوىل فينيقية أمرية من إرسائيل بني ملك

لها. حرص ال التي األمثلة تلك من وغريه العربانيني،
العهد «كتاب من املستقاة املبينة األدلة هذه إىل نضيف أن اآلن علينا ويجب
الحفائر لنا أماطت فقد الحديثة، األثرية األبحاث عنها أسفرت التي األدلة تلك القديم»
ومعها هناك اشرتيت التي األجنبية البضائع من طويلة قائمة عن اللثام الفلسطينية
عن فضًال البضائع، تلك مع اجتلبت التي األجنبية الزخرفية الرسوم من عظيم عدد
قرص يف عليه ُعثر الذي فاألثاث األجنبية، العوامل بتأثري تنطق لها حرص ال أخرى أدلة
أجنبية، آلهة صور عليها نقشت العاج من بقطع محىل كان «سامرا» يف «إهاب» امللك
بأكمله مجلد كتابة يمكن أنه والواقع .(18 شكل (انظر القديمة مرص آلهة من وبخاصة
العربانيون، يستوطنها أن قبل فلسطني يف انترشت التي األجنبية الثقافية العنارص عن

372



الخلقي إرثنا مصادر

الواضح من كان وربما الوجود. عالم يف العربانية امللكية ظهور بعد يزداد أثرها وظل
أنه بد ال العربانية، الحياة عن ًا معربِّ بصفته العرباني، األدب أن بعيد زمن منذ أيًضا
من املنحدرة الثقافية باملؤثرات نفسها، الحياة تلك مثل ًما، مطعَّ الحال، بطبيعة كان
عن يقل وال عام. بوجه الدين يف أم األساطري يف أم القانون يف كانت سواء الخارج،
قوانينهم من الكثري أخذوا العربانيني أن سبق فيما رأينا وقد الخلقية، املبادئ كله ذلك
عام بوجه االجتماعي والتفكري والدين األخالق يف أما البابلية، املدنية عن وأساطريهم
حياتهم بنوا قد نجدهم فإننا — الكتاب هذا يف اهتمامنا نواحي أول هو الذي —
الواقع يف كانوا فلسطني استيطانهم بعد فاإلرسائيليون القديمة؛ املرصية األسس عىل
وقد بأكملها، قرون الحال هذه يف عليها مضت املرصية األمالك من أرًضا يسكنون
متأخر عهد يف وحتى لها، العربانيني استيطان بعد قرون عدة مرصية بالًدا استمرت
«ِجزر»، مدينة العرباني امللك إىل أهدى املرصي الفرعون أن نجد «سليمان» حكم كعهد
«بيت كنف يف التقريب وجه عىل تقع كانت فلسطني بلدان من حصينة بلدة وهي

املقدس».
الخلقية املبادئ دعامة عليها وستقوم قامت التي األساسية النتائج أن إىل هذا
الذي الوقت قبل املرصية الحياة إليها اهتدت قد كانت أيامنا، يف املتحرضة الحياة يف
تلك كانت كما طويل، بزمن فلسطني يف االجتماعية تجاريبهم العربانيون فيه ابتدأ
حينما عدة قرون منذ مدوَّنة بصورة فلسطني يف فعًال موجودة املرصية الخلقية املبادئ

العربانيون. استوطنها
والحياة الفكر ثمرات من كثمرة التعاليم تلك عىل أُدخل الذي التوسع إن ا حقٍّ
عندما أننا غري كان، مقياس بأي تقاس ال لإلنسانية عظيمة قيمة ذا يعد العربانية،
املجتمع تسود التي الخلقية املشاعر تلك أن يفوتنا أال يجب الحقيقة بهذه نعرتف
من به املعرتف النبوات» «عرص من بكثري أقدم عرص إىل أصلها يف ترجع اآلن املتمدين
فيه تكن لم عهٍد من الحارض العرص هذا أهل نحن إلينا انحدرت قد وأنها بعيد، زمن
الخلقية التقاليد من تراثنا مصادر تكون ذلك وعىل بعد. ُوجدت قد العربانية الكتابات
كذلك مشتملة اعتبارها يجب وأنه وحدها، فلسطني يف انحصارها عن البعد كل بعيدة
العالم إىل املجيد الرتاث هذا منه وصل الذي السبيل أن عىل املرصية. الحضارة عىل
العهد «كتاب لنا وحفظه العرباني األدب من لنا بقي ما خاص وجه عىل هو الغربي

القديم».
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نتج وما العربانية، املدنية أسسها عىل بُنيت التي القديم الرشق مدنيات زوال فإن
البائدة املدنيات لتلك لغة وكل كتابة كل فهم من الغربي العالم حرمان من ذلك عن
وحده لنا ييضء العرباني األدب ترك قد سنة، ألفي مدة صمت عالم يف ظلت حتى
ذلك وعىل جهاتها. جميع من الدامسة الظلمة بها تحيط النور من وحيدة شعلة كأنه
الرشقية املدنيات عن املعلومات بعض من العلمية بالوسائل حديثًا إلينا ورد ما يكون
قبل ما إىل يرجع بنور إرسائيل بني ويحيط الظلمة تلك ييضء قبس بمثابة املفقودة
بأصول علم كل قط يفقد لم الغربي العالم أن ولو السنني. من آالف ببضعة عهدهم
يف منزلة أي للعربانيني يجعل أن قط باحث أي ببال يخطر كان ملا وتطورها املدنية
ما وأول والدين، األخالق يف السابق الطويل التطور ذلك ذروة بلغوا أنهم فوق التاريخ
واحد شعب بانفراد القائل الالهوتي املذهب ذلك ظهور عدم هو بالتأكيد يحصل كان
ذلك تعرُّف عن قرون عدة أبصارنا أعمى الذي املذهب وهو اإللهي، بالوحي بالتمتع
أو تاريخ عن ال بأرسه، العالم وإلهامات تأمالت عن ورثناه الذي الجليل الخلقي الرتاث

بعينها. البرش من أمة أي تجاريب
تلك حقيقة إىل االهتداء وراء من نجنيها إنشائية فائدة أعظم فإن ذلك وعىل
وهو األفق، َعرُض عرُضُه تراثًا إلينا ردت أنها هي املفقودة القديمة الرشقية املدنيات
يخطر وحي أعظم نجد ففيه أجمعني؛ اإلنسان بني حياة لنا خلَّفته قد الذي الرتاث
بني تفرق التي للمميزات اإلنسان إدراك انبثاق أن عىل نستدل أن اآلن يمكننا وبه لنا،
االجتماعية، للخربة ونتيجة التاريخ خطى من خطوة هو إنما والخاطئ الطيب السلوك
التاريخية؛ تطوراته بعُد تكمل لم ناٍم إدراك ألنه تقدير؛ كل فوق اإلدراك هذا قيمة وأن
لم أننا عىل الرباهني إقامة به أمكننا الذي هو املفقودة املدنيات لتلك اسرتدادنا فإن
الخلقية، القيم لظهور السابق الحالكة الظلمة عهد من خروجنا بعد تذكر مرحلة نقطع
لآلن زلنا ما وأننا شيئًا، عنه نبتعد نكد لم بالضبط خلفنا يزال ال الضمري» «فجر وأن

الخلقية. القيم عرص شمس مطلع عند نقف
أن (بعد الذي هو Louis Agassiz أجاسيز» «لويس األستاذ أن أعتقد وإني
الصخر كتل انحدار وراقب السويرسية، الثلجية الجبال يف الدائم التزعزع فحص
الحارة الصيف شمس بتأثري عنه انفصالها ثم الثلج، قبضة يف وهي والصغرية الكبرية
نهاية يف أدرك الوادي) بفوهة يحف املرتاكمة الصخور من سور إىل بذلك فتستحيل
أرشقت ثم بعيدة، أزمان منذ هذا عملها عىل دائبة كانت الجليدية الحركة هذه أن األمر
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يف جرت التي الجيولوجية العمليات تلك أن وهي الرائعة؛ الحقيقة تلك فجأة عقله عىل
هذا، يومنا إىل طريقها يف مستمرة دائبة تزال ال األرض ن تكوُّ إىل وأفضت سحيقة أزمنة
ألقيناها التي القصرية النظرة هذه وبعد قط. عملها عن تنقطع ولن تنقطع لم وأنها
ما أن والقياس املوازنة باب من قررنا إذا محقني نكون قد الخلقي، التطور أدوار عىل
يف الخلقي التطور من بصدده نحن ما عىل االنطباق كل ينطبق الثلوج فعل عن ذُكر

اإلنسان. بني
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اخلامتة

الحرية ترمي وما األشياء، جميع زبدة إن
ومنحه، تكوينه إىل والثورات واملخالطة والتعليم
أن هي الطبيعية غاية أن كما «األخالق»، هو

األخالق). (يعني التتويج هذا إىل (اإلنسان) بمليكها تصل

السياسة يف له مقال من Emerson إمرسون عن

نشأة يل يظهر ألنه التاريخ؛ أحب إني
تقديري من ويزيد وتقدمها، العدالة

الطبيعة. ارتقاء منتهى فيه أرى أنني لجماله

H. Taine تني» «ه. للكاتب رسائل عن

للبرشية ومصادقتها الطبيعة (1)

مرة ذات سأله الناس بعض أن الحياة علم يف املتخصص Haeckel «هيكل» عن يُحكى
اآلتي: للنفس املثري السؤال

واثًقا وكنت سؤاًال، «الكون» إىل ه توجِّ أن مقدورك يف كان أنه ُفرض إذا
يف ترغب كنت الذي السؤال ذلك هو فما الحقيقية، اإلجابة ستتلقى أنك من

إليه؟ توجيهه
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السؤال إن قال: ثم لحظات، بضع التفكري يف غارًقا «هيكل» ظل عندئذ
مصادق الكون «هل هو: عداه مما أكثر عنه اإلجابة أسمع أن ل أفضِّ الذي

للبرشية؟»

ملهم. عميق سؤال أمام هنا أننا والواقع
من اآلن يمكننا السابقة الفصول يف خطواته تتبعنا الذي الخلقي التطور فإن
بعضها أن ويحتمل أخريًا، لنا ثبتت حقائق ضوء يف هذا «هيكل» األستاذ سؤال مناقشة

املناقشة. هذه يف عنها غنى ال كانت وإن ذاك، إذ له؛ معروف غري كان
التي النتائج يعرض أن هي املؤرخ مهمة بأن بعيد زمن من العرف جرى وقد
وبعد نتائجه، منها نبتت التي األصلية الوثائق إىل املستطاع بقدر يشري وأن إليها، وصل
منتهية مهمته تعد بل الخلقية، املغازي يف يدخل أن له وليس واجبه أدى قد يكون ذلك

الحد. ذلك عند
استطاع قد بد ال فإنه مطالعته، يف الصرب من يلزم بما احتفظ قد القارئ كان فإذا
املبكر وتاريخها املوروثة أخالقنا أصول عن لنا تكشف التي املدوَّنة األدلة بأهم اإلملام
ما فوق يشء ذكر يل يحق ال كمؤرخ وإني الكتاب. هذا فصول يف مرتبة جاءت كما
عنها الناشئة وللنتائج نفسها األدلة لهذه ما أن غري مناقشة، من األدلة هذه تحتاجه
األصل يف خارجة إضافية مالحظات ببعض اإلدالل يف يرغبني املدى البعيدة األهمية من
بهذا يسمى يشء هناك كان إذا — ما كتاب خاتمة أن سيما وال اختصايص، دائرة عن

قوله. يروقه ما بكل فيها املؤلف يديل بأن تسمح — االسم
بالرأي االعتزاز من بيشء شعوري مع إنني «هيكل»، األستاذ سؤال إىل نعود واآلن
هذه؟» «مصادق» بكلمة أتيت أين «من التايل: السؤال هو أسأله أن أود كنت إني أقول
املؤرخ يعترب كما بديهيٍّا أمًرا «مصادق» كلمة مدلول اعترب قد «هيكل» األستاذ ألن ذلك

بتفسريه. يطالب أن دون بحثه عوامل من عامًال املادة الطبيعي
سؤال يف ظهورها مجرد إن بل بديهيٍّا، أمًرا ليس «مصادق» كلمة مدلول ولكن
عن يسأل أن الواجب من وكان نفسه، السؤال عن إجابة الواقع يف هو «هيكل» األستاذ
األمور من لكان طويل زمن منذ مات قد «هيكل» األستاذ أن فلوال الكلمة؛ تلك إيضاح
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شبيًها شيئًا تكون كانت إجابته أن املحتمل ومن ذلك، عن إجابته نسمع أن الشائقة
يأتي: بما

الحديثة اللغات جميع يف مألوفة كلمة «مصادق» كلمة «إن هذا؟ ولَِم
املتمدينة.»

للتعبري نقل أداة مجرد من أكثر اللغة أن هو بعيد زمن من به املعرتف ولكن
أنها لدرجة البرش، تجاريب من مؤلفة نقل أداة هي اللغة أن الواقع بل الفكر، عن
نواحيها جميع يف البرش لتجاريب سجالٍّ ما حدٍّ إىل تعترب التاريخية الوجهة من
خلقية أم فنية أم ميكانيكية أم علمية أم صناعية أم اجتماعية أكانت سواء املتعددة،
نتائج من هامة سلعة إىل مثًال بنظرنا توجهنا فإذا ذلك. غري إىل حكومية، أم دينية أم
«جراج» الكلمات أن نجد فإننا السيارة، وهي الحارض، الوقت يف امليكانيكية تجاريبنا
من (نوع «وتُنُّو» السيارة) هيكل من األسفل (الجزء و«شايس» (سائق) و«شوفري»
من جيل حوايل منذ اإلنجليزية اللغة يف ينترش استعمالها بدأ قد ونحوها العربات)
قد ما إىل األجنبي بأصلها الكلمات من الصغرية املجموعة هذه ظهور وسيستمر الزمن،
استعمال ظهور األوىل: تجاريبنا؛ يف تاريخيتني حقيقتني عىل برهانًا السنني آالف يبلغ
ومبدأ «األتوموبيل» أصل أن والثانية: عرش، التاسع القرن أواخر يف «األتوموبيالت»

فرنسا. إىل يرجع عميل كمخرتع العام استعماله
«ببلوص» كلمة املبكرة البرشية الحياة من اقتباسها يمكن التي الشائقة األمثلة ومن
١٠٠٠ق.م، عام حوايل إىل يرجع وقت يف أوروبا يف ظهرت أنها يحتمل التي Biblos
هذه ظهور ويعد (ورق). «بابريوس» كلمة بمدلول اإلغريقية اللغة يف أدخلت وقد
وقت عىل دليًال األرجح) (عىل قرون بعدة ٥٠٠ق.م سنة قبل اإلغريقية اللغة يف الكلمة
األجنبي اسمه يعني — اليوناني غري اسمه يعترب كما أوروبا، يف الورق دخول بداية
مدينة أن عىل قاطًعا دليًال — «التوراة» ومعناها «بيبل» كلمتنا منه ت اشتقَّ الذي
ألول املبارش املصدر هي كانت الشمايل سوريا ساحل عىل الواقعة الفينيقية «ببلوص»

أوروبا. يف استعمل ورق
تماًما، ملموسني برشيني اخرتاعني ملنشأ إيضاًحا اللغة طيات مدفون يف نجد وهكذا
الذي (البابريوس) والورق الحايل، عرصنا يف استعماله بدأ الذي «األتوموبيل» وهما
عىل يرسي وما قرنًا. وعرشين خمسة عىل يزيد زمن منذ أوروبا إىل دخوله أول كان
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يرسي الحديثة امليكانيكية االخرتاعات عن باملعلومات إدالئهما حيث من الكلمتني هاتني
عندما اإلنسانية، الحياة ارتقاء يف مادية األقل للشئون بالنسبة كذلك الحال بطبيعة
الباطنة النفسية القيم تلك بلوغ نحو وسارت الوحشية أو الهمجية حالة من نهضت

و«مصادقة». و«مصادق» «صديق» الكلمات: مثل ظهور إىل أفضت التي
ذكره: املتقدم سؤاله وضع حينما «هيكل» األستاذ يكون أفال كذلك األمر دام وما
رأينا وقد «مصادق»؟ كلمة وجود مجرد أهمية فاتته قد للبرشية؟» مصادق الكون «هل
بزوغ عىل يدل ما تاريخها ويف لغتها يف يوجد أنه القديمة املرصية للوثائق فحصنا عند
كلمة عليه تنم مما املرصيني قدماء عند املبكر وارتقائها البرشية الصفات تلك فجر

«مصادق».
له لكان املناقشة هذه يف اآلن يشاركنا «هيكل» األستاذ كان لو أنه املؤكد ومن
برهنت ما يكون «وكيف اآلتية: الصورة عىل صيغته كانت ربما به يعتد تعليق فيها
أن سلمنا إذا إننا األصيل؟ سؤايل عىل جوابًا «مصادق» كلمة ظهور من تاريخيٍّا عليه
هي البرشية الخربة أن سلمنا ثم املتطور، الكون أصل من نشأ قد الطبيعي اإلنسان
يف البرشية، الخربة عن تتكلم أنك ذلك معنى فإن وأنمتها، «املصادقة» ابتكرت التي

بالكون؟» إذن البرشية الخربة شأن فما الكون. عىل منصبٌّ سؤايل أن حني
لعهد سابقة الطبيعة من جزء اإلنسان بأن القائلة الفكرة أن من الرغم وعىل
قد يظهر ما عىل التي هي آراءه عليها بنى التي املقدمات فإن «لوك»، الفيلسوف
— طبًعا — بنوها الفالسفة عمل من نتيجة وهي النتيجة. تلك إىل بالفالسفة أدت
الحفائر علم أبحاث استطاعة يف صار فقد هذه أيامنا يف أما فلسفية. مقدمات عىل
ينهض وهو الطبيعي اإلنسان تاريخ يتتبعا أن التاريخ قبل ما آثار وعلم الجيولوجية
باطراد األدلة تزداد ذلك وعىل الطبيعي، العالم من ويخرج الجيولوجية العصور من
أقدم إن ثم األقل، عىل الطبيعية ناحيته من ولو الطبيعة، من جزء اإلنسان أن عىل
حتى ارتقائه عن أيًضا لنا تكشف البرشية مايض عن إلينا وصلت التي املدونة الوثائق

األخالقي. الوعي عهد بلغ
وعىل املفكرين. عىل — يظهر ما عىل — خفيت قد الحقيقة هذه أن العجيب ومن
«جيته» عهد يف الحال كان كما الفالسفة، أقوال عىل نعتمد ال اآلن رصنا فقد حال كل
الرشق ووثائق الطبيعة، إنتاج من فيض اإلنسان بأن االفرتاض مجرد يف ،Goethe

الحقيقة. هذه التاريخية بالدالئل تربهن القديمة األدنى
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األدنى الرشق يف األخرية األبحاث اللثام عنها أماطت كما البرش بني نشأة وقصة
أن التاريخية، الوجهة من بل الفلسفية الوجهة من ال بيان، بأجىل لنا تُظهر القديمة
ما بقدر هي البرشية، الخربة إن أي الكون؛ تاريخ يف مرحلة آخر هي البرش بني خربة

التاريخ. ذلك ثمرات من ثمرة معارفنا، إليه وصلت
التقطنا الكتاب هذا يف خطواتها سري نتتبع كنا التي البرشي الرقي حياة قصة ويف
أول اإلنسان فيها صار التي النقطة عند االرتقاء يف اآلخذة اإلنسانية الحياة خيوط
من اآلالف مئات عن بُعده يقل ال زمن يف اآلالت صنع عىل بمقدرته عرف مخلوق
من املرحلة تلك عن األبحاث نعترب اآلن ونحن السنني. من مليونًا يبلغ قد بل السنني،
اآلثار وعلماء جهة من الجيولوجية وعلماء الحفائر علماء بني شائًعا ملًكا اإلنسان حياة

أخرى. جهة من
نتكاتف السحيق العرص ذلك عن البحث نريد عندما اإلنسانية الطبائع علماء ونحن
تجربة فهي — املشرتكة جهودنا من كالنا نجنيه ملا — الطبيعي التاريخ علماء مع

لكلينا. نافعة
موضوعه يعترب — الحجري العرص فجر يف عليها ُوجد التي الحالة يف — فاإلنسان
انقطعت التي النقطة لنا يبني لم العلم كان وإن الطبيعيني، العلماء أبحاث يف داخًال

منه. جزءًا تعد فلم املتطور الكون بذلك البرشية صلة عندها
التكرار، بعض من ذلك فيه سيوقعنا مما بالرغم عاجلة كرة بالبرص ولنرجع
مقدورنا يف كان إذا عما للبحث الوقت، ذلك منذ البرشية الحياة تاريخ مدى يف ناظرين

الكون. ذلك من جزءًا بعدها البرشية تعد لم نقطة نجد أن
أقدم أثر نقتفي أن استطعنا فقد الكتاب هذا يف اتبعناها التي الرسعة من وبالرغم
هضبة أنحاء يف الصيد عىل قامت التي حياتهم أدوار يف الحضارة أجداد من عرفنا من
مرتفعاتها فيه كانت الذي السحيق العهد ذلك يف األطراف، املرتامية الكربى، الصحراء
العلمية: الحفائر علماء ويقول األخرض. الكأل يكسوها خرضاء تزال ال — اآلن املاحلة —
التاريخ، قبل ما عرص خالل الصحراء غابات يف يهيم كان الذي الفطري الصائد ذلك إن
ذلك من منفصم غري جزءًا يزال ال كان إنه أي الكون؛ حياة تطور من نشأ مخلوًقا كان

الكون.
املرتامية الخرضاء الحلقة تلك أخذت أفريقيا شمايل جميع أنحاء يف أنه نرى ثم
تلك نرى رصنا حتى تزيد، أو سنة ألف مائة خالل يف ببطء وتنقبض تذوي األطراف
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يف تنخفض التي املياه كانت كما تدريًجا، وتختفي تتالىش الربية والغابات الخمائل
زجاجية، رملية ساعة يف املتناقص كالرمل النيل، وادي امتداد عىل ما، صحراوية بحرية
يف األمطار سقوط خاللها يف يتناقص كان التي الطويلة األزمان تلك مدى لنا تقيس
عىل إال تشتمل ال ماحلة بيداء إىل تدريًجا الشاسعة الصحراء تلك فيحيل أفريقيا شمايل
هضبة هجر إىل املتوحشون الصيادون أولئك اضطر وعندما جامدة، ورمال صخور
الكون ذلك من جزءًا يعودوا ألم النيل، وادي إىل والنزول الصورة بهذه الصحراء تلك

املتطور؟
العظيمة الحظائر يف املتوحشة حيواناتهم بحبس ذلك أثر عىل قاموا وحينما
يكتفون ال أصبحوا وحينما والحمري، واملعز والغنم كالبقر أنيسة ماشية منها ليتخذوا
خلعوا ثم والقمح، كالشعري ويتعهدونها يزرعونها وصاروا الربية، الحشائش بذور بأكل
يعودوا ألم وزراًعا. رعاة صغرية قرى واستوطنوا املتجولني الصيادين حياة أنفسهم عن

االرتقاء؟ يف املستمر الكون ذلك من منفصم غري جزءًا
يقطنها كان التي وهي — التاريخ قبل ما عرص من التي القرى تلك بناء وبعد
طول عىل ميل ٨٠٠ أو ٧٠٠ يبلغ فيما مبعثرة كانت والتي — والحراثون الرعاة أولئك
أقدم إىل االجتماعية التطورات من السنني من آالف عدة بتأثري تحولها وبعد النيل، وادي
تعرف النسمات، من ماليني عدة من سكانها يتألف التاريخ غضون يف معروفة دولة
أضخم ببناء وتقوم ساميًا، تنظيًما منظمة حكومة عليها وتسيطر والكتابة املعادن
الهائل تغلبها قوة عىل بذلك دالة القديم، العالم ذلك يف قط مثلها يُبَن لم التي املباني
املتطور؟ الكون ذلك من جزءًا حال بأية ذلك كل بعد يعودوا ألم املادية. العوامل عىل
التاريخ؛ عرص يسمى ما فجر عند االجتماعية العوامل تلك ر تخمُّ بدأ وحينما
االحتكاك فيه عرف عرص أقدم تأثري وظهر قرون، ببضعة ٣٠٠٠ق.م عام قبل أي
صورة يف ٢٠٠٠ق.م عام قبل أخريًا ظهر ثم سنة ألف نحو استمر الذي االجتماعي،
الشفقة قوامه جديد عهد إيجاد وابتغاء االجتماعية العدالة سبيل يف مقدسة حرب أقدم
أقدم هم الذين النفر أولئك نفصم أن ذلك بعد يجب فهل املصادقة. حكم أي األخوية؛

املتطور؟ الكون ذلك يف السابقة املراحل تلك عن االجتماع يف العليا للمثل دعاة
الجيولوجية الطبقات لنا كشفتها التي الكشوف لنتائج األساسية القيمة نجد وهنا
من مجموعة عن اللثام لنا تميط الكشوف هذه فإن وجباناته، القديمة الرشق ومدائن
بداية ففي وارتقائه. البرش تقدم طريق يف املرحلة تلو املرحلة فيها نرى الرائعة الصور
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ميض وبعد الجيولوجية، العصور من خارًجا واضح بشكل يبدو اإلنسان نرى الطريق
الذي املستوى إىل املحض املادي الفتح ذلك من ينهض السنني آالف من مئات عدة
وحشيته يف الطبيعي اإلنسان ظهور نرى فهنالك األخوية: الشفقة معنى فيه يدرك
تستعمل رفيقة رحيمة دنيا نجد وهنا الجيولوجية، العصور إىل ترجع التي الحيوانية
يوجهه أن «هيكل» األستاذ أراد الذي الثاقب السؤال موضوع هي التي «مصادقة» كلمة
وهو ببعض، بعضهما يربط الذي التقدم ذلك نرى املرحلتني هاتني وبني الكون! إىل
فوق املبكرة اإلنسانية الحياة غري واألدلة الشواهد من عليه يربهن ما لآلن نجد لم تقدم
يحويه كان بما عظيم، اجتماعي معمل وكأنه التقدم ذلك رأينا حيث النيل، ضفاف
كوَّنت التي القدم يف السحيقة التقلبات تلك إىل بدايتها ترجع التي البرشية الحياة من
الفريد امليدان هو النيل وادي أن نجد وبذلك الحايل. شكله يف األرضية الكرة سطح
أول من الرقي، سبيل يف بحياته يخطو وهو اإلنسان رصاع فيه نرقب أن نستطيع الذي
حياته اعرتض ما عىل انتصاراته جميع من ذلك تال ما إىل الطبيعي، اإلنسان ظهور
اإلخاء من اإلنسانية تشمله ما إدراك إىل يصل املطاف آخر يف رأيناه أن إىل الناهضة،

واملصادقة.

البرشي التقدم وبطء العظيم االنتقال (2)

غري كنا (وربما هيكل األستاذ من إبداءه نفرتض الذي االعرتاض أن يتضح تقدم مما
تقدم مراحل من مرحلة ليست اإلنسانية الخربة أن وهو االفرتاض) ذلك يف منصفني
سبق، فيما فحصنا وقد القديمة، مرص قصة يف تاريخيٍّا تفنيًدا مرة ألول فند قد الكون،
اإلنسان اجتازه الذي الطويل الطريق لذلك املوضحة واملعالم اإلشارات بعض عجل، عىل
الباطنة؛ النفسية للقيم املدهشة الكشوف تلك إىل وصل أن إىل املادة عالم يف فتوحه منذ
فبفضل االجتماعية. للمسئوليات وإدراكه ذاته عىل أحرزه الذي االنتصار ذلك إىل أي
الكون بتاريخ تتصل ال حركة منها نقتفي كنا أننا نعرف رصنا االجتماعية الوثائق هذه
إليه وصلت ما قدر عىل التاريخ، ذلك يف انتقال أروع ذلك فوق يعد ما بل فحسب،

معلوماتنا.
تلك أيًضا إليه ويضاف الكتاب، هذا موضوع هو االنتقال ذلك أن والحقيقة
ناقًصا؛ يزال ال — هنا سنسميه كما — العظيم» «االنتقال أن وهي العظمى؛ الحقيقة
تكوينه عن الكشف تقدم فيما حاولنا وقد الرقي. نحو طريقه يف سائًرا يزال ال إنه أي
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يف بل وحدها اإلنسانية الحياة يف ال — مرة ألول أوجد أنه فرأينا املبكر، تاريخه واقتفاء
عليها، للداللة جديدة وكلمات جديدة معاني — لإلنسان معروف هو كما نفسه الكون
واالحتماالت البواعث عالم إىل بنا وتنتقل املادة تقلبات عىل تسمو لقوى معاٍن وهي
شعوًرا فقط اآلن به يشعرون البرش بنو بدأ مما والشعبية، منها الفردية النفسية،

مبهًما.
جديدة كلمات بظهور خاص وجه عىل تتميز التي هي العظيم» «االنتقال وبداية
كلمات مجموع من كلمة إال ليست «مصادق» هيكل األستاذ كلمة فإن الشأن، خطرية
طريق إىل األصبع إشارات بصور يشء أشبه وكانت مرة، ألول ظهرت القبيل هذا من
أو األخالقي» «العرص بحلول مؤذنة تاريخية آثار بمثابة عندنا بذلك فصارت جديد،

الخلق». «عرص
عند والترشيح الجراحة عن مقال يف ذُكر ما إىل تقدم فيما أرشنا أن سبق وقد
لكلمة استعمال أقدم عىل ويحتوي ق.م، الثالثة األلف باكورة يف ُكتب املرصيني قدماء
االستعمال شائعة كلمة الوقت ذلك يف — الحال بطبيعة — هناك تكن لم وملا «مخ».
« «َلنيِّ تعني معتادة كلمة أخذ فإنه استعمالها، املقال ذلك ملؤلف يمكن املخ عىل للداللة
إليها أضاف بغريه املعنى التباس يتجنب ولكي النخاع. يشبه ثخني» سائل «شبه أو
الجمجمة»، «نخاع أو الجمجمة» «عجينة بذلك الجديد التعبري فصار «الجمجمة»، كلمة
املوضوع. هذا تناول بحث أقدم يف وذلك «املخ»، عىل علًما صار حتى التعبري وأطلق
سنة ٥٠٠٠ نحو إىل عهده يرجع الذي الجراحي الترشيح يف املختص الطبيب وهذا
أعضاء عىل والسيطرة للشعور الحساس املركز هو املخ أن فعًال يعرف كان مضت،
لم أنها لدرجة زمنه يف العهد حديثة كانت العلمية معرفته أن غري اإلنساني، الجسم

الفهم. مكان هو القلب بأن القائل القديم االعتقاد محل تحل أن تستطع
الذي اإلنساني الفهم بوظيفة يشعرون املبكرون القوم أولئك صار ملا ذلك وعىل
استعملوا الخاطئ، املعوج السلوك من ضده وبني الصائب املستقيم السلوك بني يميز
الذي الخلقي اإلدراك بها يريدون «قلب»، القديمة الكلمة تلك — طوًعا ال كرًها — له
املميزات إدراك عىل اإلنسان قدرة وهو الجديد املعنى صار وبذلك القلب، به يقوم
«القلب» االسم وبهذا «قلب». بكلمة كذلك األمر نهاية يف يسمى ضمريه) (أي الخلقية
يحمل استمر بل فحسب، اجتماعية كقوة تاريخه (الضمري) الجديد املعنى هذا يبدأ لم

هذا. يومنا إىل رأينا، كما السنني، من آالًفا كذلك االسم هذا
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أن هذه أيامنا يف األخالق معلمي من وغريهم الكهانة لرجال املهم من كان وربما
ذلك وهو القديمة، «قلب» لكلمة جديًدا) ما يوم يف كان (الذي املعنى ذلك أن يعرفوا
الكلمة هذه جعل قد املاضيات، السنني من آالف خمسة حوايل منذ اكتسبته الذي املعنى

اآلن. بحثه بصدد نحن الذي العظيم االنتقال لذلك أثريٍّا تذكاًرا
األخالق معنى إدراك علينا لت سهَّ التي هي اإلنساني للعقل الجديدة الوظيفة وهذه
كلمة نفس فيه تظهر بدأت الذي الوقت نعرف أن ا حقٍّ املمتع ملن وإنه الخلق. أو
ورسعان األهرام، عرص يف ذلك بدأ لقد البرش. أبناء كالم يف مرة ألول «خلق» أو أخالق
ذلك نرى حتب» «بتاح ِحكم ففي والتأمل؛ التعليق موضوعات يف متداولة صارت ما
وأن الوالد، عند عظيمة قيمة لها االبن يف «الفضيلة بأن ابنه يذكِّر املسن الحكيم الوزير
القرن إىل الكلمة لتلك استعمال أقدم يُنسب وبذلك بالذكر.» جدير يشء الحسنة األخالق
تلك يف نجدها العهد ذلك عىل قرون خمسة نحو انقضاء وبعد ق.م. والعرشين السابع
وجل عز — هللا إن يقول حيث «مريكارع»، ابنه إىل الفراعنة أحد وجهها التي النصائح

األخالق.» يعرف «الذي هو —
ألن كبريًا؛ اهتماًما تثري كلمة ذاتها حد يف «خلق» أو «أخالق» كلمة أن عىل
تستعمل كانت وقد «يبني»، ن» «يكوِّ «يشكِّل» معناه فعل من مأخوذ األصيل معناها
أثناء الفخار صانع به يقوم الذي العمل عىل خاص بنوع للداللة مبكر عرص يف
يشبه أصلها من املشتق «أخالق» كلمة ومعنى عجلته. فوق الصلصالية لألواني تشكيله
يرتكه الذي «الطابع اليوناني األصل يف معناها التي «أخالق» كلمتنا النظر تلفت بصورة
صك يف املعدن فوق الذي «الطابع أو الشمع» أو الطري الطني فوق املنقوش الختم

النقود.»
أخذت الجديدة الكلمات هذه بها تنطق التي الجديدة العوامل أن كيف رأينا وقد
حكماء أيًضا أبرزه جديد نظام إىل أفضت حتى اجتماعية قوى بمثابة عملها تعمل
«الحق» بها يريدون التي «ماعت» بكلمة عندهم عنه يعربَّ وصار املرصيون، األخالق
الذي الخلقي النظام أيًضا عندهم بها يراد كان كما و«الصدق»، و«العدل» و«االستقامة»
«الضمري» إليها مضاًفا األلفاظ، وهذه املسيطرة. القوى هي الصفات تلك فيه كانت
وقد األريض، كوكبنا فوق الحياة يف ظهر الذي االنتقال لذلك خالدة آثاًرا تعد واألخالق،
بني فيما دونت التي القديمة املرصية الوثائق طريق عن تاريخيٍّا ظهوًرا لنا ظهرت

و٢٠٠٠ق.م. ٣٠٠٠ سنتي
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يف بل — األرضية كرتنا فوق مرة ألول حدث الذي التاريخي، االنتقال هذا ويف
لألخالق. الكاشفون هم املرصيني أن نجد — نعلم ما عىل الكون

ذلك حداثة مبلغ الحديث العالم يعرف أن األساسية األهمية ذات األمور ومن
حديثة تزال ال األسس هذه إن وإذ األخالق، عىل مبنية البرشية الحضارة فإن الكشف؛
لم البناء هذا أن وجدنا إذا العزيمة خور أو القنوط من بيشء نشعر ألن داعي فال ا جدٍّ

إليه. وصوله نتمنى كنا الذي الثبات ذلك بعُد عليه يظهر
يف تكون ما كثريًا الالذعة Mencken «منكن» املسرت سخرية أن يف نزاع وال
الفرص تهيئ البناء يف إصالحات لعمل للعيان البادية الحاجة شدة أن كما محلها،
Punch & و«اليف» «بَنش»1 مجلتَي صفحات عىل نراها التي املسلية للغمزات الكثرية
الشخصيات انتحال أن يجد الذي Bernard shaw شو» «برنارد روايات يف أو Life
نظرة اإلنسانية تقدم إىل للنظر محاولة أية من ا جدٍّ بكثري وأربح أسهل عمل واألوضاع

جدية.
اعتبارات عىل وقائمة الغرض من خلوٍّا أكثر االتهامات من كثري يوجد وكذلك
«أزفالد أن فنجد إلصالحه، مجاًال تدع ال بدرجة مصدع البناء بأن تقول جوهرية
أنه مع الغربية، للمدنية النهائي بالسقوط علنًا يرصح 2Oswald Spengler سبنجلر»
بحقيقة فاضح جهل عىل مبنية املحزنة مراثيه أن عىل نربهن أن الصعب من ليس
بتوسع القديمة املرصية املدنية إىل يشري «سبنجلر» أن يالحظ فإنه اإلنساني، التقدم
التشاؤمية، لنتائجه سنًدا فيها وجد ملا املدنية بهذه كاٍف علم لديه كان فلو كتابته، يف
إىل يرتقي الحيوانية الوحشية من ناهًضا مخلوًقا نجد أن هو العجيب املدهش فإن
هذا رأينا إذا كثريًا نقلق أال يجب ولذلك العظيم؛ االنتقال هذا يبتدئ تجعله درجة
االرتقاء سبيل يف األمام إىل متقدًما يخطو حينما أخرى يضل أو تارة يرتدد اإلنسان

االنتقال. بهذا

يف وتندد بنكاتها مشهورة وهي اآلن، إىل تصدر تزال وال ١٨٤١م، سنة أسست هزلية مصورة مجلة 1

عرصنا. يف االجتماعية بالحالة انتقاداتها يف مضحكة صورة
الغربية» الحضارة شمس «أفول عنوانه كتابًا ألف وقد األصل، أملاني عرصي فيلسوف سبنجلر أزفالد 2
.Das Undergang des Abends Lands انظر: بذكرها، وشاد املرصية الحضارة عىل كثريًا استند وقد
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بعضنا يطرح بينما مؤملة، حرية يف يقفون جميعهم الرزينة العقول ذوي أن عىل
التي التخريب قوة عليه استولت وقد الحديث اإلنسان حال تأمل عند جملة، األوهام ثوب
الحربية. اآلالت صنع يف والتفنن املقدرة من إليه وصل بما الحديث العلم يده يف وضعها
املنشئة اإلنسان، قوة بأن اهتمام أيما يهتمون الطبيعية العلوم رجال أن والواقع
عن أخريًا ُكشف أن بعد وبخاصة سحيقة، أزمنة منذ مستمر تقدم يف واملخربة، منها
قد إذ املاضيات؛ السنني من مليون نحو إىل زمنه يرجع أن يحتمل الذي بكني» «رجل
إلشعال معروف مثل أقدم إنه (أي فحسب النار يوقد أن قدرته يف يكن لم أنه اتضح
برش أول نعتربه رصنا وبذلك الحجر»، من األسلحة «صنع أيًضا إنه بل للنار)، اإلنسان

الوجود. عالم يف األسلحة صنع قدرته يف كان لنا معروف
الحايل اإلنسان مركز تقدير السواء عىل واملؤرخني العلوم رجال فات قد أنه غري
لم ذلك ألن االجتماعية؛ العوامل من كعامل الضمري ظهور لوقت بالنسبة كافيًا تقديًرا
بعهد يؤرَّخ كما به يؤرَّخ بأن جدير حادث الحقيقة يف وهو القريب، األمس يف إال يكن
يكاد ال الضمري ظهور عن نتج الذي األخالق عرص وإن التدريجي، املعادن استعمال
كالتطورات اإلنسان، حياة تطور أن والواقع السنني. من آالف أربعة عىل عمره يزيد
كبطء الكمال نحو العظيم االنتقال سري يكون وقد بطء، يف يسري األخرى، الطبيعية
تقع التي العديدة السنني آالف مئات مدة يف ألنه الطبيعة؛ يف اإلنساني والتطور النشوء
املخ ازداد قد Neanderthal ناياندرتال» «رجل وبني حديثًا املكشوف بكني» «رجل بني
— اآلن حتى ناياندرتال» «رجل وقت من أنه حني يف حجمه، من ٪٥٠ نحو البرشي
تطور نسبة إن أي قط؛ شيئًا البرشي املخ حجم يزد لم — نسبيٍّا الطويل الوقت ذلك
فجره انبثق الذي الخلقي اليوم ذلك أوج يكون ذلك عىل هائلة. بدرجة بطيئة اإلنسان
وبعبارة الطويل، بالصرب نتذرع أن ويجب عنا، ا جدٍّ بعيًدا يزال ال فقط اآلن علينا

ذلك. األمر لزم إذا واطمئنان سكون يف ينتظر كيف يعرف الذي ذلك بصرب أخرى:
املوازنة من أوضح وتقدمها البرشية الروح ارتقاء بطء عىل يدل َمثَل يوجد ال ولعله
سنة ٣٠٠٠ نحو إىل عهده يرجع الذي القدماء املرصيني الحكماء أحد أفكار بني التالية

ذه: هي وها الحايل، عرصنا يف الحديثني املفكرين الروائيني أحد أفكار وبني مضت
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يف الينبوع* كتابه يف مورجان شارلس
١٩٣٢ سنة

حوايل منذ من قديم مرصي حكيم
١٠٠٠ق.م

يظهر بل سكينة، يف كان فإنه ذلك ومع
للسكينة القصوى الردهة دخل قد أنه
ينبثق الروح ينبوع كان حيث نفسها

األرض. فوق املاء من كجدول

الذي الحلو الينبوع أيها أنت آمون، يا
ملن ملوصد إنه الصحراء. يف الظمأ يشفي

بالصمت. يتذرع ملن ومفتوح يتكلم،
يجد فإنه تأمل الصامت يأتي وحينما

الينبوع.
(ص١٠٧)   

.The Founfain, by Charles Morgan *

من الحال بطبيعة كانت املتأملة الروح عن املعاني هذه مثل أن املعلوم ومن
العمل حياة من كهذه أخرى موازنة نقتبس أن يمكننا أنه غري القديم، الرشق مميزات

وهي: واملخاطرة،

فرجيل حوايل املرصي السندباد
٢٠٠٠ق.م

تلك ذكر أحيانًا املرسات ومن
التجاريب.

مآسيه عن يتحدث من سعيد
مضيها. بعد

باألحداث، مملوءة مخاطرة حياة أم تأمل حياة أكانت سواء الحياة، انقضاء وبعد
القديمة، مرص أيوب أقوال صدى تماثل املوت مدح يف Spenser «سبنرس» أفكار أن نجد

كاآلتي: «التعس»، باسم الكتاب هذا يف سميناه الذي وهو
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Faerie كتابه من اإلنجليزي سبنرس
Queene

املرصي أيوب

األلم أليس أبدية. براحة اآلن ينعم إنه
الذي هو اإلنسان يحتمله الذي القصري

بالروح ويطرح الطويلة الراحة له يجلب
التعب بعد النوم إن صامت؟ قرب يف لتنام
انتهاء بعد املرىس إىل بالسفينة والوصول
الحرب بعد والراحة البحرية العاصفة

العظيم. الرسور فيه الحياة، بعد واملوت

الذي املريض كمثل اليوم أمامي املوت إن
إىل الذهاب ومثل الشفاء من يقرب

املوت إن املرض. من النقاهة عند حديقة
من الفيضان مجرى مثل اليوم أمامي
سفينة من الرجل رجوع ومثل املاء

منزله. إىل حربية

اليأس) (خطبة   

املدافن يف حتى نادرة ليست نسبيٍّا العهد الحديثة األصداء هذه مثل أن عىل
قدماء قبور أحد لوحة يماثل ما قبورها أحد لوحة فوق نجد (حيث اإلنجليزية، الكنسية

البيان: وإليك املرصيني)،

كنيسة مدفن يف اإلنجليز ألحد قرب لوحة
Burford, بأكسفوردشري بريفورد

م عرش الثامن القرن من Oxfordshire

حوايل من قديم مرصي رشيف قرب لوحة
٢٠٠٠ق.م

إال ليست الحجر فوق املدونة املدائح إن
سمعة وحسن بالباطل، مستعارة ألقابًا

له. أثر أعظم هو الرجل

الرجل ولكن أثره، هي الرجل فضيلة إن
منيس. السمعة السيئ

األجيال، تمر كيف تبني التي األمثلة من له حرص ال ما هنا نورد أن املمكن ومن
ويكرر يعيد ذلك ومع به، الخاصة تجاريبه يجمع جيل وكل األخرى، تلو السنة ألف
جميع يف دواليك وهكذا عرصه، قبل جاءت التي العصور تجاريب به أوحت مما الكثري

األزمان.
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العظيم االنتقال (3)

البرشية تجاريب عن تعبريًا بصفته

بالحقيقة نعرتف أن ا جدٍّ املهم فمن اإلنسانية التجاريب تجمع بطء من يكن مهما
التجاريب ثمرة هو أخريًا نناقشه كنا الذي العظيم االنتقال بأن تنطق التي التاريخية
الخربة هي كانت الوقت ذلك منذ اإلنساني للتقدم املحركة القوة وأن ونتيجتها، البرشية

له. معلم أعظم دائًما وستبقى كانت نفسه اإلنسان خربة وأن البرشية،
املتحدة الواليات أهل من محاولة كان إنما عرش الثامن التعديل قانون سنَّ فإن
السيطرة محاولة أن أثبتت االجتماعية الخربة ولكن جديدة، بتجربة للقيام األمريكية
ال الذي املعلم هي إذن االجتماعية فالخربة الفشل؛ نصيبها كان االجتماعية العادات عىل

لغامز. قناته تلني
القديم» «العهد نسميه الذي العرباني األدب علماء من مفكر عاِلم من ليس إنه ا حقٍّ
املدنية تقدم يف لعبه الذي الهام األسايس الدور ويقدر الكتاب، ذلك بقوة ويشعر إال
األدب من كجزء القديم» العهد «كتاب بأن أيًضا نعرتف أن علينا يجب أنه غري الغربية.
يف كنا فقد القديمة؛ البرشية للتجاريب سجالٍّ كونه عن كذلك يخرج ال القديم العرباني
بمصادرها الحديثة الغربية مدنيتنا عالم يف السامية الحياة نربط السابقة الصفحات
بداية قبل ما إىل عهده يرجع زمن يف القديم الرشق يف اإلنسان حياة من األوىل األصلية
الشعور أصول عىل نعثر لم النهج هذا عىل وبعملنا سنة، ألفي من بأكثر العربي التاريخ
ونقصد االجتماعي، التاريخ من بحذافريها فصول عىل كذلك عثرنا بل فحسب، الخلقي
السنني، من آالف ثالثة من تقرب مدة يف أمامنا تجلت كما عظيمة أمة حياة قصة بذلك
املبادئ عن تجاريبها وتمخضت العميقة الخلقية التصورات أقدم خاللها يف أنتجت
عىل األمر يقترص ولم الضخم. األدب من خلَّفته فيما عنها ُعربِّ التي الناضجة الخلقية
يسميه ما بداية قبل األدب ذلك أنتج حتى طريقه يف يسري التقدم ذلك رأينا بل ذلك،
عىل التاريخية باألدلة برهنَّا وقد قرون، بعدة األنبياء» «بعرص القدامى الالهوت علماء
تأثري أيًضا له كان بل األنبياء، بعرص املسمى العهد إىل فقط يبَق لم األدب ذلك أن
الخلقي تراثنا عنهم ورثنا الذين وهم العربانيني، عند والديني الخلقي التطور يف عميق

العظيم.
الحدود وراء ا جدٍّ بعيدة مسافة إىل تمتد كانت الخلقي تراثنا مصادر أن عىل
ظهرت التي مرص وبخاصة القديم؛ األدنى الرشق أنحاء كل تشمل كانت إذ الفلسطينية؛
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مقدورنا يف يكن ولم االجتماعية. العليا املثل يف السامية الروحية التصورات أقدم فيها
املنعدم الخلقي الرتاث ذلك عنها أخذنا التي الكربى املصادر تلك ندرك أن قبل من قط
إننا بل وحده، العرباني األدب هو الغربي العالم إىل منه وصل الذي السبيل ألن املثيل؛

األدب. ذلك منه تألف الذي املركب العاملي األصل ذلك قبل من نعرف نكن لم
دون واحد شعب يف منحًرصا مميًزا وحيًا تفرتض التي اآلن املنبوذة الفكرة وإن
اإلنسان نهوض قصة الجهل تمام تجهل الغربية املدنية فيه كانت وقت يف نمت سواه،
من قلناه ما هنا نعيد ذلك وعىل العربانيني. عهد سبقت التي البائدة املدنيات وتاريخ
قط ليظهر كان ما واحد شعب عىل الوحي يقرص الذي التصور ذلك مثل أن من قبل
مما إنسان، ألي مفهومة سجالتها تعد ولم ُفقدت قد القديم الرشق لغات تكن لم لو
عىل عمرها يزيد التي العظيمة املدنيات لتلك والديني األخالقي األدب اختفاء إىل أدى

السنني. من آالف بضعة العربانيني عمر
التقدم عن اللثام إماطتها هي األثرية الحفائر لنا خدمتها خدمة أجلَّ ولعل
األدب نهوض قبل القديمة الرشقية الجماعات تلك أحرزته الذي والخلقي االجتماعي

طويل. بزمن وقيامه العرباني
العميقة الكشوف أهم من يعد الحديث العلم إليه وصل الذي الكشف هذا وإن
عام، وجه عىل املبكرة اإلنسان لحياة الوارثني كنا أننا لنا أبان فلقد املدى؛ البعيدة
البحر من الرشقي الطرف حول التقدم مدارج يف سارت التي الحياة تلك وبخاصة

املتوسط. األبيض
التي النفيسة الزيادات تلك هنا أبحاثنا دائرة يف يدخل ال أنه بالطبع الظاهر ومن

والحديثة. القديمة أوروبا يف الخلقي للتفكري نتيجة الرتاث ذلك إىل أضيفت
ال صحته، التاريخ أثبت مما العرباني، لألدب الجديد تصورنا أن اعتقادي ويف
يف لنا يكشف إنه إذ قدره؛ من يرفع العكس عىل بل األدب، ذلك شأن من يحط
التي اإلنسانية املؤثرات تلك منها نبعت التي الكربى للمصادر جديدة صورة عن الواقع
اإلنسانية «النزعة يسمى عما نسمع ما وكثريًا الغربية. املدنية مادة يف بأعراقها رضبت
التي الرتبة يف يجري الذي الحديث البحث يف روحها تتجىل النزعة فهذه الجديدة»؛
عن الرشقية األبحاث لنا كشفت وقد أكلها. وآتت فنمت خلقية حبة أول فيها غرست
هي االجتماعية العليا املثل من زهرة أجمل أخرجت التي الرتبة أن هي واضحة؛ حقيقة
البرشية لألخالق اإلنسان تصور أن الطريق، هذا عن اقتنعنا، ومتى البرشية، الحياة
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عريض جديد أساس إىل وصلنا قد نكون فإننا األنبياء»، «عرص من بكثري أقدم املثىل
اإلنسان. ببني للثقة

جديد خلقي كمؤثر املايضالجديد (4)

القديم العالم عن اللثام إماطة «إن قال: حني الحقيقة كبد «أكتون» اللورد أصاب لقد
الوسطى القرون وبني بيننا يفصل الذي الثاني الحادث الجديدة، الدنيا كشف بعد يعد
العظيمني العاملني أن الفذ املؤرخ هذا رأي يف ونجد الحديثة.» الحياة إىل االنتقال ويميز
الرؤية يف ينحرصان الجديدة الحياة إىل الوسطى العصور من الناس أخرجا اللذين
حد ال الذي املجال إىل فقط تفطن لم التي وهي مًعا، الوراء وإىل األمام إىل تنظر التي
من اإللهام أعمق كذلك استمدت بل ١٤٩٢م، سنة بعد الجديد العالم مستقبل أمام له
وصلت التي مدوناته من الناس تعرَّفها التي بصورته حديثًا عنه ُكشف الذي املايض
«العالم ذلك كان فماذا رجاله. أعاظم بها قام التي األخرى العامة األعمال ومن إلينا،

«أكتون»؟ اللورد إليه أشار الذي املايض أي القديم»؛
ذلك عىل تدل إشارة أقل عن الحديث العرص أهل ألوائل يكشف لم أنه الواقع
من برزوا الذين أولئك يعرفه كان ما كل إن إذ بصدده؛ نحن الذي العظيم» «االنتقال
بعدها ومن القديم»، العهد «كتاب قصة كلنا نعلم كما هو املايض عن الوسطى العصور
النهضة عرص فجر عند بدأ الذي الجهد أن نعرف اآلن لكننا والرومان. اليونان تاريخ
رأينا كما — إنه بل النهضة، عرص يف حبله ينقطع لم القديم، العالم أخبار لتعرُّف
وسائًرا الوقت، ذلك منذ مضت التي القرون جميع خالل يف متواصًال استمر قد —
إىل فقط نصغي ال اآلن فنحن األخريين. الجيلني خالل يف وبخاصة رسيعة، بخطى
رجال وحدهم إليهم يصغي كان كما و«شيرشون» و«سقراط» و«داود» «أشعيا» صوت
التي قصصهم يف العظام الرشق ملوك أصوات إىل كذلك نصغي إننا بل النهضة، عرص
املرصيني الحكماء أصوات وإىل املتوسط، األبيض البحر يف بفتوحاتهم فيها يفاخرون
ينطق الذي «خوفو» صوت وإىل االجتماعية، للعدالة الذهبي العرص بحلول يبرشون وهم
سباك أقدم صوت وإىل منظمة، عظيمة دولة أول انتصارات عن املنبئ الهائل مبناه
أنحاء عىل املقبل اإلنسان تغلُّب نشيد الساذج الحديدي سندانه رنات يف يغني للمعادن
فصاروا العهود عليهم تقادمت الذين الناس من األجيال أولئك صوت وإىل األرض،
املنقطعة الحجرية اآلالت تلك رسالة طريق عن إال اآلن أصواتهم تسمع فال منسيٍّا نسيًا
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يهمهمون كانوا الذين الجيولوجية العهود أهل أصوات وإىل صنعها، دقة يف النظري
رنينها نسمع أننا إلينا يخيل التي الساذجة البرشية الكلمات بتلك الخشنة بحناجرهم
كالم أول صدى مردًدا التاريخ، قبل ما إىل عهدها يرجع التي الغابات أنحاء يف يدوي
باملعنى بًرشا يصريوا أن وشك عىل وهم تمييزهم يصعب التي املخلوقات لتلك واضح

نعرفه. الذي
وسابقة تاريخية من والعصور، اآلباد تلك خالل من الوراء إىل ننظر اآلن ونحن
هذه تمثلت وقد األزمان، تلك مشاهد من إلينا تأتي التي األصداء إىل ونصغي للتاريخ،
يقول: حيث أوالده، بكر مهد يف ينظر وهو «ِتنيسون» اإلنجليزي الشاعر أمام الرؤية
اآلن ترشق أخذت إنما الجديد» «املايض لهذا الصورة هذه ومثل ولدي.» يا األعماق «من
يشء عىل بعُد نربهن لم ما القيم من ولها الحديث، العرص هذا رجال عقول عىل فقط
« «أوديىسَّ قصة يقرأ بدأ قد يكون فإنه حقيقتها عىل الرؤية هذه يدرك من وإن منه.
مندفًعا األبديات، ظالم من خارج وهو اإلنسان لنا تُظهر التي وهي الجليلة، البرش بني
مغامرته بذلك أعني أحالمه؛ تفوق سامية جديدة حياة شمس إىل مرفوعة بجبهة

العصور. مدى عىل السامية
الروح عىل ترشق قد التي الرؤيا كانت إذا فيما الحرية تأخذني كانت وأحيانًا
يمكن صاحبها، نفسية عن التعبري عىل لها باعثًا وتكون واألدب الفن يف اإلنسانية
الحياة يف االنتقال ذلك يف رأيناها كما اإلنسانية اإلمكانيات من تحقق بما موازنتها

الكتاب. هذا يف تتبعه حاولنا الذي البرشية
يف هنا ذكرناه الذي املوضوع نفس يف «إمرسون» رآه ما أن يف شك من هناك وليس
فإن ذلك عدا وفيما محض، حدس مجرد إال يكن لم التاريخية باألدلة مؤيَّد تطور شكل
فإنني املوسيقى؛ يف حصوله يحتمل ما إال اللهم قط، ذلك عن تعرب لم البرشية الروح
الخامسة، «بتهوفن» سيمفونية مطلع بها يُفتتح التي الهائلة القوة إىل أستمع حينما
أن إيلَّ يخيل فإنه اإليقاع، هذا يف حركة آخر يف الهادئ انتصاره إىل انتقاله أتتبع ثم
السامية روحه عىل أرشقت التي النبيلة اإللهامات أشعرته قد «إمرسون» مثل «بتهوفن»
نتوقع يجعلنا ما وهو اإلنساني، األمل عليها يقوم التي األساسية العميقة بالحقيقة

غوره. سرب لنا ممكن غري كون أعماق من أصوله نبتت بالغ تأثري من لألخالق
نجد ال فإننا الهائلة، البرشية الجهود تلك مايض يف الوراء إىل ننظر حينما أننا عىل
ونحو العظيم»، «االنتقال نحو باهًرا نهوًضا تنهض نراها حينما إال أهمية أو قيمة لها

األخالق. عرص يف املثىل البرشية القيم عىل العثور
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رحلة وراء من ننتظر يجعلنا الذي هو العظيم» «االنتقال تكامل عدم أن والواقع
اإلنسان استيعاب طريق عن ذلك يكون أال عىل فعاًال، خلقيٍّا عامًال الطويلة اإلنسان بني
يكون أن يجب بل كيانه، من جزءًا تصري بحيث القديمة األديان من دين أي ملحتويات
عالمات كونها عن األديان هذه مثل تخرج ال التي العليا ة للَمَحجَّ ما تصور عن ذلك
تجاريب قيمة فهم اإلنسان ييسء أن السهل من إذ إليها؛ تؤدي التي الطريق إىل مرشدة

واألخالق. الدين ناحية من القديم الرشق
وإنجلرتا، أمريكا يف وبخاصة األسف، أشد عىل والباعثة الشائعة املناظر ملن وإنه
معتِقدات السامية، الحقائق يتأملن وهي املخبولة األنوثة تلك بعض من اآلن نشاهده ما
بذلك ناسيات سواه، دون القديم الرشق أديان من ما دين يف منحرصة أنها بالهة، يف
من إلينا وصل ما كل وإغناء ورفعة إلنماء اإلنسانية التجاريب عصور قدمته ما كل

قديم. أصل إىل ترجع التي الديانات
الوراء إىل والرجوع مرشف، تقدم من أحدثته وما األخرية القرون تجاهل أن عىل
اشتد إنسان كمثل َمثَله يكون تغيري، دون ما لدين األصلية األوىل باملراحل والتعلق
من شجرة تحت الرقود يف غلته به يشفي ما فالتمس القيظ، شديد يوم يف الظمأ به

البطيخ. من ببذرة عطشه إطفاء حاول ثم البلوط،
من James Harvey Robinson ُربنسون» هاريف «جيمس صديقي حذرنا وقد
The التكوين» يف «العقل املسمى عظيمة، بدرجة لآلراء املنبه كتابه يف للمايض الخضوع
عىل للمايض. األعمى االستسالم بذلك يقصد أنه أعتقد أني غري ،Mind in the Making
من املستقاة الدروس بني متزنًا وسًطا اإلنسان يتخذ أن هو السليم التقدم طريق أن

الجديدة. والرؤية الخربة،
بأن الباحث أذكِّر أن هو الكتاب لهذا الختامية اآلراء بهذه إليه أرمي ما أن عىل
حديثًا، عنها ُكشف قد كان إذا وبخاصة — تحيز بدون — اإلنسانية التجاريب دراسة
الحقائق بعض القارئ فليتأمل جديدة. رؤية إىل امللهم الدافع الغالب يف تكون التي هي
بحثه بصدد كنا مما البرشية، لألخالق القديم التاريخ فحص عنها كشف التي البارزة
هو كوكبنا فوق الخلقي االرتقاء أن أوًال وجدنا «لقد يأتي: فيما اآلن ونعيده تقدم، فيما

املستقبل. يف ألملنا سبب أكرب نجد الحقيقة هذه ويف بعد.» يكمل لم تطور
يزال ال الخلقية الوجهة من اإلنسان أن — السابقة للحقيقة كنتيجة — نجد وثانيًا
استعمالها، كيفية بعد يتعلم لم ا جدٍّ خطرة بلعب مملوءة حجرة داخل يف يلعب طفًال
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يعيش الذي املبنى لكل بل وكفى، لنفسه ال جسيمة، أرضاًرا باستمرار يُحدث وبذلك
فيه.

يف ينحرص ال اإلنسان يف الطفيل القصور أن عىل الحديث االقتصاد تاريخ ويدل
فقط. األخالق حدود

التاريخ أظهر الذي الخلقي الرقي طبيعة عرف وقد الحديث، اإلنسان فإن وأخريًا
يؤهله مركز يف مرة ألول صار قد االجتماعية، للخربة وفيض إنتاج أنه املبكر البرشي
الرقي تطور يف للتأثري كيانه، يف الغريزية العوامل مع قصد عن للتعاون يده يمد ألن

وتعجيله. الخلقي
إال ليس الطبيعي التطور أن وضوح بكل مورجان» ه. «توماس األستاذ أظهر وقد
االجتماعي االرتقاء كان وإذا الفعلية، بالتجربة وقوانينه جوهره يدرس أن يجب نهًجا
العقبات. بعض شك بال تعرتضه تجاربه إجراء فإن «تطوًرا» نسميه أن حقنا من شيئًا
عىل قيمة ذا ضوءًا يلقي بأن كفيل كمرص اجتماعي تجارب معمل وجود أن غري
الحكومة فيه تتمكن عالم وجود بإمكان ويبرشنا السامي، اإلنساني التطور ذلك خطوات
عىل بجد العمل من — النفقات باهظ ترشيع مهاوي يف الوقوع تجنب مع — والقيادة
يكون ما املؤثرة العوامل من فيه ويظهر الراقية، األخالق فيه تتقدم صالح جو إيجاد

اآلن. بنا تحيط التي العوامل من قوة أكثر
يف الوراء إىل ينظروا أن يستطيعون الناس من جيل أول اآلن أوالء نحن وها
نتتبع أن يمكننا برمتها اإلنسانية لحياة الطويل املايض ذلك عىل نظرة وبإلقائنا املايض،
مركزها بحكم وعقولنا التقدم. من اآلن بلغه الذي الحد إىل العظيم االنتقال ذلك مجرى
بعد فيما االجتماعية، باملسئولية والشعور الضمري نشأة أن تدرك التي العقول أوىل هي
األمس حوادث من إال يكونا لم العظيم، االنتقال بداية كانا اللذان وهما ١٠٠٠ق.م، سنة

القريب.
«مملكة حدود من اإلنسان» «أبينا اقرتاب عىل دليل بمثابة كانت الحوادث وتلك
أخذنا حتى الحدود تلك نعرب نكد لم هذه أيامنا يف أوالده أوالء نحن وها جديدة»،
عند املرتدد حرية يف ونقف الجديدة»، «اململكة تلك مشاهد من وراءها ما استطالع يف
البرشي، الضعف ضباُب البعيد مستقبلها وسمو جماَلها عنا يخفي الخارجية، تخومها
عىل نزل وبما العاملية. والحرب واألنانية الخانق الطمع ذلك دخان سواد يغشاهما أو
من مقربة عىل اضطربنا حتى القدم بنا زلَّت ضعف، من بنا حل وما غشاوة من أعيننا
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مئونة أنفسنا كلفنا ولو أمامنا، ماثلة كلها تالل وهي الجديدة، اململكة تلك تالل سفح
تلك من علينا تطل التي البديعة املشاهد تلك برؤية لحظينا وراءها ما إىل أعيننا رفع
الجبال هذه مرتفعات عىل خلفنا التي السامية الطويلة املحجة وتدل البهية». «الجبال
عهد إىل الوحشية عهد من باإلنسان نهوضها يف لنا كاشفة بعد، أحد يتسلقها لم التي
األعماق من ما بطريقة خرجت قد التي اإلنسانية، الروح يف يقهر ال تساٍم عن األخالق

الشاهق. االرتفاع هذا بلغت حتى وارتقت
أستعمل أكن لم اإلنسانية» الروح يف يقهر ال «تساٍم الكلمات باستعمال أنني عىل
يف مرة ألول الكلمات هذه استعملت ولقد املعنى، من خالية جوفاء بليغة عبارة مجرد
بني بها قمت رحلة من عودتي أثر عىل سنوات بضع منذ إلقاؤها مني ُطلب محارضة
من قط به أشعر لم بما شعرت الرحلة تلك ففي القديم، بالرشق البائدة املدن أطالل
يف تدب يوم ذات كانت التي الحياة يف أنه وهي البالغة؛ الحقيقة تلك معنى من قبل
مرة ألول اإلنسان نهض عني، بعد أثًرا بعيد زمن منذ صارت التي املدن تلك شوارع
لها كان التي االجتماعية العليا املثل تلك قيمة إدراك إىل املادية املوارد عىل التغلب من
ضوء عىل الغربية املدنية رصح نقيم الذين نحن بيننا باقية قوة جعلها ما الحيوية من

الرشق. من علينا تسطع تزال ال التي الحقائق
معنى عىل تنطوي اإلنسانية» الروح يف يقهر ال الذي «التسامي عبارة أن والواقع
حقيقة تمثل الكلمات هذه أن للقارئ أؤكد ولكنني كلماتها، مجرد عنه تعرب مما أكثر
الحارض، يف أم املايض يف ذلك أكان سواء دحضها يمكن ال اإلنسانية الحياة يف واقعية
أصحاب من شاكلته عىل من وجميع سبنجلر» «أزفالد أمثال يتناولها لم حقيقة وهي
يف موجود يشء أنها والواقع أصًال. بها يشعروا لم يظهر ما عىل ألنهم التشاؤم؛ مبدأ
جسمه يف الدموية الدورة عىل يستدل كما وجوده عىل االستدالل يمكن اإلنسان روح
املدهش االنتقال ذلك إىل اإلنسان ساق الذي الدافع هي كانت أخرى قوة فأية الطبيعي،
ذلك نقل الذي ما بل تقدم؟ فيما بدايته نتتبع كنا الذي الخلقي السمو إىل الوحشية من
ال التي وجاذبيتها الباطنية املراثي تقدير إىل املحض املادي الفتح من املبكر اإلنسان

تقاوم؟
الحيوي» «الدافع يسميه Bergson «برجسون» مثل فيلسوف علينا يذيع هذا ويف
أنا وإنما فيلسوًفا، لست ألني الفلسفية؛ األفكار يف هنا أبحث ال أني غري ،Elan Vital
مراحله يف وبخاصة رصاحة، التاريخ عنه يكشف شيئًا وأناقش اإلنسان تاريخ أناقش

396



الخاتمة

وال البائدة، السنني آالف مئات من تعمل العيان أمام ماثلة ظاهرة قوة ويربزه األوىل،
يعرفنا أو أحد يحددها أن يمكن ال القوة وهذه لآلن، عملها تؤدي أعتقد ما عىل تزال
هنا أستعمل وإني تفعله. ما مشاهدة يمكن الجاذبية، قوة مثل أنها، غري بكنهها،
ذلك أمر من حوالينا فيما ننظر أن إال علينا ليس فإنه عمًدا، املضارع بصيغة التعبري
الروح يف التاريخي التسامي ذلك أن فندرك ١٩٣٣م، سنة يف قمته بلغ الذي الهبوط

معنا. يزال ال اإلنسانية
الظران من آلة أول اإلنسان فيه صنع الذي املظلم القدم يف املتوغل اليوم ذلك ومنذ
الخطط ويرسم األثريية باإلذاعات الكرة يحيط اإلنسان فيه نشاهد الذي هذا يومنا إىل
البرشية الحياة مجرى كان السماء، من السامة الغازات بقنابل بقذفها برمتها مدن ملحو
سار وقد املادية، االنتصارات إحراز يف الرغبة تسوده مجال يف العصور تلك جميع يف
هذا يف يسري يزال ال هو ثم السنني، من اآلالف مئات مدة طريقه يف املادي الفتح هذا

اآلن. إىل الطريق
معمعة غبار وسط يف اإلنسان»، «أبانا أن وهو باألمس، وكأنه حادث حدث أنه غري
صوت إىل ويستمع املستورة، الخلقية املرئيات تلك جالل مبهًما إدراًكا يدرك أخذ متعقد،
فكان والحديث، منها القديم خواطره، من ألف عن له االستجابة يطلب باطني، جديد
الجريان، وحب األصدقاء، وحب واألوالد، والزوجة البيت حب من مزيًجا الصوت هذا
األشياء هذه كل حب ومع املليك، وإجالل الوطن وحب واملظلوم، والوحيد الفقري وحب
كحب التاريخ، يف عهًدا البرشية املراحل أقدم إىل ترجع ألشياء تقديسه امتزج الجديدة
وال والسماء، والنجم األرض وحب والغدير، الغابة وحب التالل، وقمم للسحاب اإلنسان
تنبته بما السنني مدى عىل تمده التي الخرضاء السندسية للحلة اإلنسان حب عنها يقل

اإلنسان. بني ألطفال الالزم والغذاء الحياة حاجات من
االجتماعية، بالعوامل زاخر جديد عالم إىل القدامى الطبيعة آلهة انتقلت وبذلك
األب فهو اإلنسانية؛ واملطامح اإلنسانية الحاجات إله هو واحد، إله يف اندمجوا وبذلك
تجاريبهم عنها كشفت التي السامية القيم جميع فيه يرون الناس بدأ الذي العاملي

نفسها. االجتماعية
ال اإلنسانية التجاريب من طائفة حتًما فيه تكدست قد املايض هذا مثل أن عىل
عىل تحتوي تزال ال أنها ويرون اإلنساني، النهوض محبو أقرها وقد بقيمة، تقدر

الحديثة. حياتنا يف بها االستعانة إهمال الوبال من يكون للقوة عظيمة عنارص
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األخالق» يف «مقدمة البديع: كتابه يف Walter Lippmann لبمان» «والرت بحث وقد
وإني الخلقية، السلطة أسس انهيار موضوع عظيم ثاقب بنظر A Preface to Morals
التي األشياء هذه حلقات اتصال يف التأمل من خلقية قوة نستمد أننا ذلك إزاء أعتقد
الشديد إرصارنا اإلنسانية الروح ممتلكات أثمن فإن اإلنسانية، الحياة يف ما أنفس هي
جديدة فتوحات نحو األمام إىل التقدم عىل والعمل االستقامة، حب بشعور التمسك عىل
إن بل فحسب، اإلنسانية تجاريب يف ثابتة أرومتها تكن لم أشياء وكلها األخالق، يف
نفسها، تجاريبه من نابتة جديدة قيم شكل يف كان إنما اإلنسان حياة يف ظهورها
االضمحالل، من يشء عليها يطرأ لم البرشي املجتمع يف ناميًا مؤثًرا باعتبارها وقوتها
منذ يسمى كان الذي اليشء أن عىل تاريخية داللة يدلنا الوثائق من إلينا وصل ما وإن
والعواطف النظم من جيل كل مع نما قد الخلقي» اإلنسان بني «شعور طويل زمان
نرى، ذلك ومن املجربني. الشيوخ ونصائح أفكار إليها مضاًفا األرسة، بحياة الخاصة
الدنيا إىل جاءت قد اإلنسانية الروح يف تكمن التي العالية القيم أن تاريخية، كحقيقة
الدوام عىل بها نشعر التي فة املرشِّ الرقيقة العوامل بتلك التأثر طريق عن مرة ألول
سابقة بداية قبل من لها كان إذا ما معرفة إىل قط نصل ولن األرسية. حياتنا يف
فوق مكان أي يف تكن لم أنها غري الشاسع، الكون ذلك يف عاملنا خارج ما مكان يف
البيوت أقدم شمس أن والواقع واألوالد. واألم األب حياة أوجدتها أن إىل األرضية كرتنا
وكشفا األنام، عند األخالقي السلوك يف العليا املثل أوجدا اللذان هما وبيئتها اإلنسانية

الغري. سبيل يف النفس إنكار جمال عن
تحبيذ يف له3 كتاب أحدث يف Bertrand Russel رسل» «ِبرتراند لنا ذكر وقد
محو عىل العمل هو إحداثه إىل الشيوعية ترمي تغيري أهم أن الشيوعية، مذهب اعتناق
رغم أنه عىل حياتنا. عن أصالة البرشية التجاريب مقصيًا ذلك عن يدافع وهو األرسة.
عليها القضاء يمكن ال البرشية الخربة فإن الحديث الجيل به يقوم الذي االنقالب هذا

تجاهلها. وال فينا غرستها التي الصفات محو يمكن ال كما ومحوها،
الكتب أوامر أم الكنيسة سلطة أكانت سواء السلطة عىل ثار قد اليوم شباب إن ا حقٍّ
للمعارضة؛ موضًعا دائًما تكون السلطة باستعمال املناداة ألن إال ذلك وما املقدسة،

.Education and the Social Order, London, 1932 3
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ثمة وليس العظيم بنوره علينا يسطع البرشية مايض ولكن الشباب، عقول يف وبخاصة
الكتاب هذا الشباب من كان باحث أي تصفح وإذا السلطة. تطبيق طلب إىل يدعو ما
بحالة اآلن لنا كشفت التي اإلنسانية التجاريب تلك حقائق تأمل إال منه أرجو فلست
تدعو أخرى مصادر هناك توجد أنه عىل كان. وقت أي يف قبل من مثلها نَر لم واضحة
من رجاًال فإن الكنيسة، تعليمات أو املقدسة الكتب يف جاء ما عىل عالوة اإلجالل إىل
أحبوا قد Walt Whitman ويتمان» و«والت William Morris مورس» «وليم أمثال
واإلرشاد. لإللهام مصدًرا عالقاتها تأمل يف ووجدوا األرض، فوق اإلنسان حياة ووقروا
تلك وهي األخرى، اإلنسانية العالقات كل تفوق سامية واحدة عالقة توجد أنه عىل
نمت الذي الوحيد املصدر األرسة موقد حول من وجعلت البيت كوَّنت التي العالقات

العالم.4 حالة تغيري يف عظيم شأن لها كان التي اإلنسانية الصفات أنبل منه
يمكن دين بأعظم األرسة لحياة حد أبعد إىل مدينون أننا التاريخية الحقائق ومن
يف تنادينا سحيقة أزمان من اآلتية ماضينا أصداء نفس فإن تصوره، اإلنساني للعقل
بهذا اإلنسان حياة لها املدينة األرسة، عالقة عىل واملحافظة واالحرتام باالعتزاز رصاحة

الجليل. الدَّين

واألخالق القوة (5)

بني مستمرٍّا عراًكا العظيم» «االنتقال ذلك بسبب األرض فوق اإلنسان حياة صارت لقد
القريب) باألمس إال ظهوره يكن لم الذي (األمر النفس إنكار يف الجديدة العليا املثل

نفسه. اإلنساني الجنس قدم والقديمة التأصل الشديدة القوة حب شهوة وبني
القوة كانت ولذلك األخالقي، العرص من ا جدٍّ بكثري أقدم للقوة اإلنسان حب فإن
رصنا أننا لدرجة حديثًا، املولودين والخلق الضمري عىل خطًرا انتصاًرا املنترصة هي

ِمْن َلُكْم َجَعَل ﴿َوهللاُ النحل: سورة ففي الكريمة، القرآنية اآليات من كثري يف ذلك ذكر جاء وقد 4

َوِبنِْعَمِة يُْؤِمنُوَن أََفِباْلبَاِطِل الطَّيِّبَاِت ِمَن َوَرَزَقُكْم َوَحَفَدًة بَننَِي أَْزَواِجُكْم ِمْن َلُكْم َوَجَعَل أَْزَواًجا أَنُْفِسُكْم
أَنُْفِسُكْم ِمْن َلُكْم َخَلَق أَْن آيَاِتِه ﴿َوِمْن الروم: سورة ويف ،(٧٢ :(١٦)) النحل سورة يَْكُفُروَن﴾ ُهْم ِهللا
:(٣٠)) الروم سورة يَتََفكَُّروَن﴾ ِلَقْوٍم َآليَاٍت ذَِلَك ِيف إِنَّ َوَرْحَمًة ًة َمَودَّ بَيْنَُكْم َوَجَعَل إَِليَْها ِلتَْسُكنُوا أَْزَواًجا

.(٢١
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Sir إيونج» ألفريد «السري لخص ولقد املدنية. بقاء مسألة هي خطرية، معضلة أمام
تقدم مجمع أمام ألقاه الذي الرياسة خطاب يف الحايل اإلنسان مركز Alfred Ewing
أن قبل الطبيعة قيادة اإلنسان) (يعني يديه يف وضع «لقد يأتي: فيما الربيطاني العلوم

نفسه.» يقود كيف يعرف
بالتأثري كفيل حقيقته عىل الجديد» «املايض تصور بأن االقتناع تمام مقتنع وإني
الصورة هذه حقيقة تدرك أن بعد — بأكملها البرشية أو األمم أن أما الفرد، سلوك يف
يأتي أو الدولية، األحقاد غلة شفاء حقيقة يكفل قويٍّا مؤثًرا فيها ترى أن تستطيع —
تحوطه أمر فهو الكريمة، واملراعاة املودة عرى توثيق من ذلك من أعظم هو بما

الخطرية. الشكوك
هذا عن ترصيحاته يف كبريًا تفاؤًال H. G. Wills ولز» ج. «ه. املسرت أبدى ولقد
أتأمل عدة سنني قضيت قد كنت ملا أني غري تفاؤله، أشاركه أن أود وكنت املوضوع،
من ليس شعوًرا نفيس يف ذلك ترك فقد البرشية، القوة آثار تقريبًا يوم كل خاللها يف

محوه. عيلَّ السهل
االهتمام مع املبكرة البرشية الروح مميزات ارتقاء الصفحات هذه يف نرقب كنا وقد
كان أخرى جهة من أنه غري العليا. القيم ظهور بمالحظة هذا عملنا يف خاص بوجه
لتلك اآلخر الجانب عن لتكشف القديمة اآلثار من عظيم بعدد نستعني أن مقدورنا يف
اإلنسان رشاهة ازدياد بذلك وأعني القيم؛ لتلك مضادة قوة أعظم عن وبخاصة الصورة،
البرشية الحكومة آلة صارت أن إىل القومي، النظام ارتقى كلما بالسلطة االستئثار لحب

القوة. استعمال عىل الحافزة الشهوة أي للسلطة؛ التعطش عن املنظم التعبري هي
الساطعة بالحقيقة سنني عدة األدنى الرشق أنحاء يف تجوايل خالل يف تأثرُت وقد
كل قبل كانت النائية البالد تلك جميع يف باقية تزال ال التي اآلثار «إن وهي: اآلتية؛
يف يسري عراك وهو — الطبيعة عوامل مع عراكه فكأن اإلنسان.» قوة ملدى عنوانًا يشء
شعوًرا أرشبه قد — السنني من مليون بنحو تقديرها يحتمل بعيدة مدة من طريقه
مع حالته كانت كما الخط طول عىل باملحاربة إال بغرضه يفوز أن يمكنه ال بأنه عدائيٍّا
ينازل كان نفسها الروح وبهذه جانب. كل من تنازله كانت التي املناوئة الطبيعة قوى
بني السيادة عىل الطويل النزاع ذلك بقيام األمر انتهى عندما البرش بني من إخوانه
هناك فتواجهك «سينا» يف املهجورة األودية أحد إىل تدخل قد هذه أيامنا ويف األمم. أقدم
ظل وقد الصخر، جدار واجهة فوق نقشت القامة طويل فرعون صورة غفلة حني عىل
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هي التي الصورة هذه يف ممثًال ق.م5 والثالثني الرابع القرن منذ هناك واقًفا الفرعون
وشك عىل أنه يشعر بما إياه شاهًرا بسالحه واقف وهو العالم، يف التاريخية اآلثار أقدم
أمامه. ركبتيه عىل يجثو أن عىل أرغمه وقد اآلسيويني، األرسى أحد جمجمة تحطيم
بمثابة هناك نقش الفتح، بحق للتملك إعالنًا كان الغاشمة القوة عىل الدال األثر وهذا
واستوىل آسيا، إىل أفريقيا من عرب قد مرص ملك بأن ينذرهم لآلسيويني قاطع بالغ
بدأت فيها التي البقعة، هذه ففي املكان. بذلك املحيطة والفريوز النحاس مناجم عىل
أساسيٍّا باعثًا الطبيعية املوارد عىل االستيالء نرى املدونة، والسجالت التاريخية اآلثار
تسود ظلت التي القوة نغمة وتر عىل يرضب ذلك عن املعرب األثر ونرى القومي، للعمل

العهد. ذلك منذ البرشي التاريخ
الحرب كانت بينما مبارشة، ١٩١٨م) سنة (يف أوروبا يف الهدنة انعقاد أثر وعىل
الفرات نهر عند برحلة قمت آسيا، غربي يف متفرقة نقط يف مشتعلة تزال ال الجزئية
بعثة كانت وقد ثانية، الغربية املدنية إىل العودة بقصد املعادين، العرب قبائل وسط يف
الصحراء تلك عبور شهور، عدة منذ حاولوا، الغربيني من جماعة أول الرشقي» «معهدنا
من السابع اليوم ففي املتوسط. األبيض البحر إىل «بغداد» من باللصوص، الغاصة
تُعرف الفرات نهر منتصف عند واقعة األرجاء شاسعة قلعة دخلنا «بغداد» مغادرتنا
رصنا وحينما بعد. معروًفا يكن فلم القديم اسمها وأما «بالصالحية»، اآلن األهايل عند
يمأل عاٍل جدار فجأة أمامنا ظهر أركانها، أحد حول ومررنا الضخمة جدرانها داخل
شخًصا عرش أحد من مؤلفة جماعة صورة يشمل عدة ألوان ذو فخم رسم وجهه
مشدوهني محملقني وقفنا وقد بخشوع. الصالة عىل عاكفون وهم الطبيعي بحجمهم
كأنما فجأة عنهم ُكشف وقد ووقار، جدٍّ يف إلينا تنظر التي العجيبة األشكال تلك أمام
التي الصامتة الشاسعة الصحراء تلك فيايف يف صادرة سحرية بعزيمة استُدعوا قد

أقدامنا. تحت تمتد كانت
الرشقية «الهند جنود يد عىل أيام ببضعة ذلك قبل األثر ذلك عن ُكشف قد وكان
كانوا الذين املعادية العرب قبائل من لالحتماء املكان هذا إىل التجائهم أثناء اإلنجليزية»
بمساعدة بشغف نعمل أخذنا قدومنا من الثاني اليوم ويف جانب. كل من بهم يحيطون

«مرص كتاب انظر القديمة. املرصية الثانية األرسة ملوك أحد «سمرخت» امللك بذلك يقصد أنه شك ال 5

ص٢٧٥. األول، الجزء القديمة»،
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— منها جدار فوق لنا فظهر عديدة، أخرى جدران عن فكشفنا أنفسهم، الجنود هؤالء
رسم — ببطء فوقه من املتساقطة األتربة إزاحة أثناء بالتدريج أمامنا ينكشف كان
فقد ترنتيوس»، «يوليوس (الرتبيون) قائدهم رأسهم وعىل الرومانيني الجنود من طائفة
الرومانية الحامية جنود من املصلني يؤم وكان الجدار، فوق صورته أمام اسمه كتب
بعيدة مسافة عىل يقع الذي املاحل الصحراوي املعقل هذا تحتل ما وقت يف كانت التي
عثرت وقد الفرات. نهر عىل الرومانية للدولة نهائيٍّا توطدت التي الرشقية الحدود خارج
وهو املفقودة، املدينة لتلك القديم االسم باإلغريقية يبني الصورة يف نقش عىل كذلك
مثل إىل الرومان جنود وصول يمثل تصويري أثر أي عىل هذا قبل يعثر ولم «دورا»،

رشًقا.6 املدى هذا
الصحراء قلب يف وأنا أنني فيها تحققت التي تلك مؤثرة لحظة كانت ولقد
مًدى أقىص إىل أنظر املتوسط، البحر رشقي ميل ٣٠٠ من تقرب مسافة عىل السورية،
اآلسيوي الشطر من تمتد كانت التي الهائلة الحربية العاهلية تلك قوة بلغته رشقي
عىل يربي مما غربًا الربيطانية والجزر األطلنطي شواطئ حتى أوروبا وكل الغربي
صورة تجاه الصحراء وراء ما إىل بعيًدا عندئذ خاطري امتد وقد ميل. ٣٠٠٠ مسافة
«سينا»، يف الواقع املهجور الوادي يف الصخر جانب فوق املنقوشة العظيمة الفرعون
الواحدة الدول وقامت األمم تعاقبت ثم القوة، هذه تمثل التي اآلثار أوىل نشأت حيث
اإلمرباطورية تلك يف ذروتها القوة بلغت حتى سنة آالف أربعة تناهز ملدة األخرى إثر

رشًقا. الفرات نهر إىل غربًا األطلنطي املحيط من امتدت التي الضخمة الرومانية
العظمة تلك مظهر إىل النظر يف نجد فإننا املبالغة، من «إثارة» كلمة يف ما ومع
الصورة يف نتأمل عندما وذلك ا؛ حقٍّ يثرينا ما الرومانية الدولة بلغتها التي الباهرة
يحمله اللون القرمزي الرومانية الجنود لواء علم فيها ونرى الجدار ذلك فوق املرسومة
قوة عظمة عىل باملحافظة يقومون كانوا الذين الجنود أولئك أمام به سائًرا الدليل
الزمن هذا يف النائية الفرات نهر شواطئ فوق الصحراء هذه فيايف يف الحربية الرومان
بنحو — ذكرت كما — يبعد الفرات، عند الرومان وجود وقت أي الوقت؛ وهذا البعيد.

Oriental Forerunners of Byzantine Painting, (University of Chicago املؤلف: كتاب انظر 6
.Press 1924)

الفرنسية. األكاديمية أرسلتها أمريكية فرنسية ببعثة منظمة حفائر اآلن فيه تقوم املوقع وهذا
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مناجم يف لنفسه الفرعون أقامه الذي املهجور األثر ذلك عهد من الوراء إىل سنة ٤٠٠٠
— القوة كانت السنني من األربعة اآلالف هذه نهاية يف فإنه ذلك ومع بسينا. النحاس

التقدم. سبيل يف السائرة اإلنسان حياة يف السائد العامل هي — ظاهًرا
«هربرت السري مع جالًسا كنت أسابيع بضعة الحادث ذلك عىل مىض أن وبعد
الجميلة الحدائق يف لفلسطني، بريطاني حاكم أول Sir Herbert Samuel صمويل»
«أورشليم» مدينة وكانت الزيتون»، «جبل فوق الواقعة الربيطاني السامي املندوب بدار
األردن» «وادي أخدود أمامنا كان حني عىل الغاربة، الشمس تجاه خلفنا تقع املقدسة
صور وقد األرجواني. واللون األزرق اللون ذات «مواب» جبال وخلفهما امليت» و«البحر
حملته عن يل ذكرها قصة يف الهائل الشق ذلك انخفاض حية صورة يف اللنبي» «اللورد

نصها: هذا رسالة يوم ذات الدفاع وزارة إىل أرسل فقد فلسطني، يف

وادي يف الرتكية املواقع عىل قذائفها الصباح هذا قنابلنا حامالت أطلقت لقد
البحر. سطح تحت قدم ٦٠٠ ارتفاع عىل محلقة وهي األردن

قدم ٧٠٠ مسافة عىل يقعان كانا امليت البحر وسطح األردن نهر مصب أن عىل
بألف البحر سطح مستوى تحت يقع امليت» «البحر سطح إن أي القاذفات؛ هذه تحت
مياهه سطح تحت من قدم ١٣٠٠ فيبلغ نفسه امليت» «البحر عمق أما قدم. وثالثمائة
بألفني البحر سطح مستوى عن منخفًضا امليت» «البحر قاع يكون ذلك وعىل امللحة،
التي الجبال عليه وترشف األرض، سطح يف أخدود أسفل يعد بذلك فهو قدم، وستمائة
«البحر قاع انخفاض بمقدار البحر سطح فوق ارتفاعها يبلغ التي «أورشليم» حول
يكاد ما أي قدم؛ آالف خمسة من أكثر يكون إذن فالفرق السطح. ذلك عن امليت»
الزيتون» «جبل قمة من العني عليه ترشف حينما املشهد فهذا بالضبط. ميًال يبلغ
أصابعها دست قد ماردة يًدا فكأن أحدثته، التي املروعة القوى لتلك هائلة صورة يمثل
كامًال. ميًال عمقه يبلغ أخدود ذلك عن تخلف حتى شطرين ففلقتها األرض يف الضخمة
إلينا خيل املشهد هذا — الذكر السالف — هربرت» «السري مع أتأمل كنت وحينما

الطبيعية. القوى شدة لتمثيل العني عليه تقع أن يمكن مروع برهان أكرب أنه
اإلنسان ظهر وعندما األخدود، ذلك انفلق حينما ما أناس بعُد يوجد يكن ولم
التاريخ كان وقد حل. أينما القبيل هذا من قوى تعرتضه كانت البسيطة وجه فوق
يف أهوالها لبعض صدى لنجد وإننا القوى. هذه مثل بفعل طريقه يف يسري األريض
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هذه مثل يف تتمثل آلهتهم القدامى اإلقليم هذا أهل رأى قد إذ و«عمورة»؛ «سدوم» قصة
نطل كنا التي الربكانية القوى تلك شخص يف العربانيون أدرك وقد املروعة. الظواهر
املنطوية طبيعته يُرشبوا أن قبل طويل وقت مىض وقد إرسائيل، لبني إله أقدَم عليها

املصادقة. عىل تنطوي إنسانية بصفات املخيفة القوى تلك عىل
تالل منحدرات فوق وهناك شماًال، أميال بضعة مسافة إىل برصنا مددنا ذلك وبعد
مسقط كانت التي الصغرية القرية تلك رأينا املخيف األخدود ذلك عىل املرشفة األردن
ذلك عىل حياته طول بنظره أرشف لقد وموطنه. العرباني النبي ذلك «أرميا»، رأس
يشعر كان فإنه ذلك ومع وعنفها، الطبيعية التطورات قوة عىل يدل الذي الهائل املنظر
األقوال من عزاه فيما ذلك ونجد فنائها، عدم يعتقد كان التي الباطنة القوى تلك بعالم

يأتي: فيما إلهه إىل

قلوبهم. عىل واكتبها داخلهم يف رشيعتي اجعل

٣٣ :٣١ أرميا

من املدهش االنتقال ذلك أن من قيل ما حقيقة فعًال املشهد ذلك لنا أثبت ولقد
فعًال حدث قد تفنى، ال التي اإلنسانية القيم عالم إىل املحضة الطبيعية القوى عالم
قرية عىل مرشَفنْي ذلك بعد جالَسنْي كنا وبينما القديم. األدنى الرشق يف ما وجه عىل
«يهودا» تالل عرب الغربي، الجنوب نحو أعيننا حوَّلنا إذ الصغرية، «أرميا» النبي ذلك
املثل بقوة الشعور إىل وصل شعب أقدم موطن النيل، نهر وادي خلفها يقع التي املاحلة
أنه، وتذكرنا — العظيم» «االنتقال بدأت التي املثل وهي — الخلقي السلوك يف العليا
إدراك إىل الناس أسبق املرصيون االجتماع حكماء كان سنة، بألفي «أرميا» مولد قبل
انتقلت قد كتاباتهم أن وكيف اإلنسان، عند الباطنة القلبية القيم ومعرفة األخالق قيم
الذي العربانيون، األنبياء صار وبذلك العربانيني، حياة يف ثمرتها فأثمرت فلسطني إىل
كل يف به يستضاء مناًرا النيل، ضفاف فوق نهضت التي االجتماعية الظواهر نبهتهم

العالم. أنحاء
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العام، وجهها عىل الطويلة، البرشية قصة تأثري مدى بالتدريج ندرك بدأنا وهنالك
القديمة. األدنى الرشق أقطار يف برسعة تنترش أخذت حينما

تل قمة من آخر يوم خالل يف ثانية مرة نظرُت عندما عظيمة ذكرى كانت وقد
وتأملت التل، باسم املسمى الطبقات ذي السهل ذلك عرب الشمال نحو «أرماِجدُّون»
كان عيىس الطفل أن بد ال النارصة قرية جبال بني فهنالك الجليل، أرايض مرتفعات
إذ كانت وقد العصور، مدى عىل للحرب ميدانًا كانت التي الساحة هذه عىل كثريًا يرشف
مع الضباب عليها يخيم كان التي النارصة تالل فوق وئيًدا تزحف السحاب ظالل ذاك
من تطل «أرماجدون» حصون رشفات وكانت فقط. أميال ثمانية إال عنا تبعد ال أنها
يف وقتئذ بها نقوم كنا التي الحفائر أعمال وكانت فوقها، واقًفا كنت التي األتربة تلك
السهل ذلك كل عىل ترشف الرشفات هذه وكانت األتربة، تلك إزالة يف آخذة املكان ذلك
البرشية القوة تلك آثار من أثًرا تعد التي الحصينة «أرماجدون» مدينة أما التاريخي.
طوال ترشف كانت وقد «النارصة»، قرية تالل خالل من للعيان ظاهرة بد ال فكانت
الواقع السهل ذلك يف تقع كانت التي الدماء وسفك الفتح مشاهد عىل القوة حكم أزمان
تبتهج كانت الذي والتقتيل العنف آلهة آلهتها أسمى كانت أزمان وهي منها أسفل
بالتدريج ذلك عىل قضت ثم «إيليا». كالنبي األشداء األنبياء أولئك أمثال نفوس به
ذلك نور أرشق أن إىل النيل، وادي من جاءت التي األخالقي للسلوط العالية املثل تلك
قرية يف نشأ املنبت7 يهودي نجار ابن رآه ما وهو «النارصة»، تالل فوق الرحيم اإلله
بجالء وتشاهد بالضبط، الشمالية التالل حافة خلف تقع «الجليل» قرى من صغرية
قريته خالل من ينظر وهو يشاهد «أرميا» النبي كان وكما «أرماجدون». رشفات من
القيم يف بعقيدته متمسًكا نفسه الوقت يف ويبقى الهائلة الطبيعية القوى تلك ِفعل
فيها، وترعرع شب الذي الشاب ذلك «النارصة»، قرية نبي كان كذلك الباطنة، النفسية
مع ويبقى البرشية، القوة وحشية عىل الدالة التقليدية املناظر تلك يوم كل عيناه ترى
نفسه. قرارة يف قائمة كانت التي الجديدة اململكة تلك عن وحيه بأهداب متمسًكا ذلك
ومن يسوع، إىل «إيليا» النبي من السامي االنتقال هو الواقع يف هذا كان فلسطني ففي

«النارصة». قرية إىل و«أرماجدون» الكرمل جبال

بعض نشأة بشأن عقائدنا أيًضا تخالف األخرية الصفحات يف رأيناها وقد املؤلف، عقيدة بالطبع هذه 7

وقدرها. األديان
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نسبيٍّا، متأخر وقت يف أتى إنما فلسطني يف الرفيعة الذروة هذه إىل الوصول أن عىل
العظيم» «االنتقال سميناه الذي وهو — املبكر االنتقال ذلك الطريق لها مهد ثمرة فهو
آخر ميدان إىل ونقله الطبيعة عىل مقتًرصا كان الذي النضال من اإلنسان رفع والذي —
تلك واحتضان نفسها، روحه عىل للتغلب نفسه وبني بينه القائم النزاع ذلك هو جديد
التي وهي جديدة، لحقيقة مادة فتكون املادة عالم فوق به تسمو التي الجديدة القيم

الخلق. أو األخالق نسميها
انتقلت ثم مرص، يف نشأت املبكر االنتقال ذلك كونت التي العوامل أن رأينا وقد
باب من يكن فلم ذلك، بعد ظهرت التي العالم أمم سائر إىل ثم فلسطني، إىل منها
وادي إىل العربانية القومية أصول العرباني التاريخ يتتبع أن والصدفة االتفاق مجرد
األسفار يف نجد حيث املسيحية، العقيدة يف باديًا تقاليده صدى نجد الذي األمر النيل،

ابني.» ناديت قد مرص «من يأتي: ما املسيحية
الطبيعة أعمال عن القديم الرشق بالد يف أيًضا نحن نبحث الحارض عهدنا ويف
كلٍّ قصة السرتداد العلمية املحاولة من جديد بجهاد القيام ويف اإلنسان، أعمال وعن
أي واحدة؛ قصتهما أن لنا يثبت ألن الكفاية فيه ما مىض مما أدركنا قد ولكننا منهما،
قصة من فصول الواقع يف هما التقدم نحو السائرة اإلنسان وحياة الطبيعة حركات إن
«البحر اآلن منه يتكون الذي املخيف األخدود ذلك إىل النظر يف وأن عظيمة، واحدة
يف ليس عليه جوابًا نجد قد «هيكل»، بسؤال رهيبة صورة يف يواجهنا والذي امليت»،
التجاريب تلك تأملنا إذا إال يأتينا ال جواب وهو تقدمه، أن الطبيعية العلوم استطاعة
االرتقاء سبيل يف السائر الكون ذروة أن وأدركنا القديم، الرشق يف قامت التي البرشية

األخالق. هي
عىل التاريخية األدلة تقديم هو الكتاب هذا يف إليه نرمي الذي الغرض كان وقد
يف سائرة تزال ال وأنها بعد،8 تتكامل لم األخالق أنتج الذي البرشي الرقي حركة أن
ما نجعل بأن علينا يقيض الواجب وأن محدودة، غري مستقبلها احتماالت وأن طريقها،
سلوكنا يف عمليٍّا مؤثًرا لتكون أعيننا نصب خطرية أهمية من الجديدة الحقيقة لتلك

رباعيته ُكرست حينما «أحد» غزوة يف له قال من قول عىل جوابًا ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الحديث يف جاء 8

فقال قومه!» عىل نوح دعا كما قومك عىل هللا دعوَت «أال الحفر: إحدى يف سقط حتى وجنته وجرحت
يعلمون.» ال فإنهم قومي أهِد اللهم األخالق، مكارم ألتمم بُعثت وإنما بُعثت، لهذا «ما ملسو هيلع هللا ىلص:
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مجرد عىل حياتنا يف نعتمد ال بأننا التام االقتناع إىل نصل بذلك عملنا فإذا األخالقي.
انبثق كما ولكن ميولنا، مع تتفق تكاد ال كانت ربما موروثة وتعاليم تقليدية حقائق
ذلك نمو يف نشك ال فكذلك قبل، من النور هذا مثل تعرف تكن لم ظلمة يف األخالق نور
يسرب لم التي العصور يف بعُد تتحقق لم الوجود من أخرى نواحي ييضء حتى النور

تراها. ال ولكنها املحدودة رؤيتنا تتجه إليها والتي لآلن، غورها بعد
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واألشكال الصور

عليه ترشف الذي الضيق، النيل وادي إن طيبة.» عند للنيل الغربي «الشاطئ :1 شكل
بيئة منه تكونت قد — للسكنى صالحة غري صحراوية هضبة ورائها ومن — املرتفعات
التي السوداء األرض وفوق له. مثيل ال اجتماعي تجارب» «معمل هيأت منيعة، منعزلة
أمة أول نشأت ميل، ٧٠٠ من أكثر بامتداد جانبيه، عىل النيل مياه رواسب من تكونت

األنفس. من ماليني عدة عدتها وبلغت التاريخ، يف زراعية
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اليسار، من (روحه) «البا» تحرسه «أوزير» صورة يف آمون عنخ لتوت «تمثال :2 شكل
طوله يتجاوز ال الخشب من املصنوع البديع التمثال هذا اليمني.» من (قرينته) و«الكا»
حتى آمون عنخ توت قرب محتويات به امتازت الذي الصنع لجمال مثال وهو بوصة، ١٢
من للملك قدمت جنازية هدية أنه عىل قاعدته عىل املحفورة النقوش وتدل حجًما. أصغرها

امللكية. الجبانة مدير

املنحوت الرائع التابوت هذا «آي».» امللك تابوت به حيل املجنَّح: الشمس «قرص :3 شكل
وقد واقفات إلهات أربع أركانه عىل صوِّرت قد األحمر الجرانيت من واحدة قطعة من
بديع نقش جانب كل جمال يف ويزيد لحمايتهما. التابوت جانبي عىل أجنحتهنَّ نرشن

جناحيها.» يف الشفاء تحمل … العدالة «شمس املجنَّح: الشمس لقرص
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«بتاح» لإلله األسود الجرانيت من تمثال رأس ولسانهم.» اآللهة قلب األعظم «بتاح :4 شكل
منف. معبود

شيدت األهرام هذه من الكربى الثالثة الجو.» من ترى كما الجيزة «أهرام :5 شكل
سنة (بعد القديمة بمرص الرابعة األرسة من ملوك ثالثة ألجسام منيًعا أبديٍّا مثوى لتكون
األخرى القبور أن كما املالكة، األرسة من ألعضاء فهي الصغرية األهرام أما ٢٩٠٠ق.م)،

البالط. لرجال كانت



— امللك عينا هما اللتان — العينان بدهشور.» الثالث أمنمحات هرم «قمة :6 شكل
النقوش أما الشمس». جمال «رؤية بذلك فتستطيعان رشوقها عند الشمس شطر تتجهان
الشمسية العقيدة الرابع الفصل يف الكتاب صلب يف جاء ما بشأنها فراجع بأسفلهما املدوَّنة

املرصية). اآلثار بدار املوجود القمة حجر (عن املوت ومكافحة

هذه عرشه.» يف «أوزير» أمام يتعبدان وهما وزوجته املرصيني السادة «أحد :7 شكل
اليمني) (إىل منزله من خرج وقد املتوىف تمثل جنازية، بردية عن املنقولة الجميلة الصورة
«ماعت» حرضته يف وقفت الذي اليسار) (إىل األعظم اإلله حرضة إىل حديقته يجتاز وأخذ
يملكه كان بما شبيهني وَضيَْعة منزًال اآلخرة يف يجد أن ينتظر املرصي كان وقد الحق. إلهة
مسكنًا شامًال يكون أن النموذجي القديم املرصي املنزل معالم ومن الدنيا. الحياة هذه يف
استحواذ كبري بوضوح الصورة يف تمثل وقد األشجار. بها تحف الشكل مستطيلة وبركة
رأس فوق الشمس قرص وجود من ذلك يظهر الشمس: إله صفات عىل بالتدريج «أوزير»

الصورة. بأعىل الوارد العمودي النطاق يف كتبت التي الشمس أنشودة ومن «ماعت»



ملونة Vigneite صورة (عن صقر شكل يف مرشًقا الشمس إله اليمني): (عىل :8 شكل
رسمت التي الرملية الصحراء يمثالن الصورة أسفل يف املثبتان املنحنيان املوتى). كتاب من
سطح فوق واقفة (با) آدمي برأس طائر شكل يف املتوفاة «إتهاي» السيدة مرتني فوقها
تعبًدا — أيًضا أذرعهم الصورة يف فوقها من جميع رفع كما — ذراعها رفعت وقد قربها.
الشمس. قرص رأس يعلو الشكل بديع صقر صورة يف الصحراء من صعد وقد الشمس إلله



ق.م).» والعرشين التاسع القرن (من خفرع للملك الديوريت من تمثال «رأس :9 شكل
لهذه الفردية املعالم قوي بشكل تربز فهي األهرام؛ عرص من معربة صورة أعظم هذه لعل
يف الناس من الفرد ومعالم الشخصية فيه كانت عرص يف — امللك — السامية الشخصية

مرة. ألول الظهور دور



الكاهن وقف العود.» عىل العازف أغنية فرقته مع يغني وهو األعمى «العازف :10 شكل
الجزء يف مكانه كان (إذ الصورة يف يظهر لم الذي األمري، أمام الدينية الشعائر يؤدي
ألغنية املرافقة املوسيقى تعزف املوسيقية الفرقة كانت بينما اليسار) من منها فقد الذي
وقد الفرقة. رءوس فوق الصورة بأعىل منقوشة ألفاظها التي وهي العود» عىل «العازف
نفس من صورة أنها ملعرفتنا يكفي منها بقي ما أن غري األغنية، من األعىل الجزء ضاع

الربدية. يف الواردة األغنية



يتمثل ما إن القديمة.» بمرص اإلقطاعي العهد من الثالث أمنمحات امللك «صورة :11 شكل
االهتمام، أمارات من الوجه قسمات تربزه وما النفس وضبط الحزم دالئل من الصورة يف
الخطرية، املسئوليات من يحمله بما شعور كله ملك التمثال صاحب بأن ينطق ذلك كل

خلقي. استيقاظ مرص يف وذلك



تعبريًا الصورة هذه يف نرى إننا الثالث.» ألمنمحات الربكاني الحجر من «رأس :12 شكل
التماثيل صناع أن عىل املكتئب الوجه منظر ويدل الخادعة. األوهام زوال لتأثري ًما مجسَّ
امللك. وجه قسمات يف فائقة برباعة عنه وعربوا االجتماعيني الحكماء بتشاؤم أحسوا امللكية

اإلقطاعي.» العرص أمراء من ألمري خشبي تابوت جانبي ألحد الداخل من «منظر :13 شكل
األدب من أجزاء عن عبارة هي رأسية سطور يف كتابة الصورة يمني من األسفل الجزء يف
تستطيع الذي الوهمي الباب تجد اليسار أقىص وإىل التوابيت». «بمتون املعروف الجنائزي
سميك لوح عىل باأللوان نقشت املوضوعات هذه وكل منه. والخروج الدخول امليت روح

التابوت. جانبي ألحد مكوِّن األرز خشب من



امليزان نصب القلب.» وزن املوتى: كتاب يف ورد كما اآلخرة يف املحاكمة «منظر :14 شكل
املعبود خلفه ومن آوى) ابن (برأس «أنوبيس» اليمني) (من حركته ويدير الوسط) (يف
تربص اليمني أقىص ويف الحكم، ن ليدوِّ منجل) (أبو «أبيض» برأس الكاتب «تحوت»
يسار وإىل ظاملة. بأنها الحكم صدر إذا الروح التهام تنتظر املفرتس بشكلها «امللتهمة»
«آني» نرى أسفل من اليسار وإىل الوالدة. إلهتا ووراءه (القدر) «شاي» يقف امليزان
امليزان كفة يف وضع وقد قلبه إىل بنظره «آني» ويحدق خشوع، يف يدخالن وزوجته
كتابة امليزان وفوق والعدل. الحق رمز هي التي بالريشة، اليمنى الكفة يف ملوازنته اليرسى
القدامى اآللهة من صف الصورة أعىل ويف يخونه. أال قلبه فيها يرجو «آني» صلوات هي

املحاكمة. يشهدون



يف وهو «أوزير» أمام للمثول تربئته بعد يقاد املتوىف املحاكمة: منظر «تابع :15 شكل
وترى املتوىف. إدانة عدم السابقة) الصورة يف (املبينة امليزان محاكمة أثبتت القضاء.» كريس
األعظم. اإلله حرضة إىل «أوزير» بن «حوريس» يقوده وهو األوىل مرتني: الصورة يف «آني»
الحرضة إله هو «أوزير» وألن لإلله. إجالًال «أوزير» عرش أمام راكًعا نراه الثانية املرة ويف
مات قد إله وألنه أخرض؛ كشك يف ويجلس الزاهي األخرض باللون ملونًا هنا جسمه نرى
«حوريس» يدخل وعندما و«نفتيس». «إيزيس» خلفه وتقف مومية، شكل يف ممثًال نراه

بريء». آني قلب «أن يعلن «آني» بيد ممسًكا

املؤسسات تاريخ يرجع الجو.» من يرى كما بالكرنك األعظم «آمون» «معبد :16 شكل
(القرن يف األوائل امللوك عهد من وابتداء األقل. عىل ق.م العرشين القرن إىل املعبد لهذا األوىل
تجميله. أو مبانيه يف الزيادة من يشء إحداث عىل مرص ملوك جرى ق.م) عرش السادس



وقد الشاب امللك قرصه.» حجرات إحدى يف امللكة وزوجته آمون غنخ «توت :17 شكل
الصور يف املرعية التقاليد كل بذلك مخالًفا كلفة، كل من خالية جلسة اسرتخاء يف جلس
(ابنة امللكة وزوجته الفن، يف «آتون» ثورة به أتت الذي للتحرر مثًال وضاربًا امللكية
األمام، إىل رشاقة يف نحوه تميل الصغرية الفتاة مظهر عليها يغلب التي الثالثة) إخناتون
رقبته عقد وضع تصلح األخرى وبيدها صغري، عطور إناء يديها بإحدى أمسكت وقد
وإجماًال تفصيًال الصورة عنه عربت الشخصية للعالئق منظر فهو — تعطره أو املزركش
وقد — الشمس قرص — إخناتون معبود رمز ترى الصورة أعىل ويف وإبداع. رشاقة يف
آتون ثورة به أتت الذي التحرير يظهر جديد رمز وذلك برشية، بأيٍد منتهية أشعته ظهرت
بالفضة املالبس عليها أبرزت الذهب، من سميكة صفحة الصورة وأرضية الدين. شئون يف
أجزاؤها رصعت فقد التفصيلية الحلية أما الحمرة، إىل املائل بالزجاج الجسم وأجزاء
وقته يف كان رائع منظر الجميع من ويتألف العقيق، مثل األلوان زاهية ثمينة بأحجار
كريس ظهر عن منقولة والصورة العصور. بميض اآلن سطوعه خفَّ وقد التأللؤ، يف غاية

آمون. عنخ توت قرب يف عليه عثر



(أ)

(ج) (ب)

العربانيني امللوك قرص من املرصية اآللهة بعض تمثل العاج عىل بارزة «نقوش :18 شكل
بعض بها حيلِّ التي العامة الزخرفية النقوش بعض عن عبارة وهي «سامرا».» بمدينة
امللكي البذخ من مثل وهي ٨٥٠–٧٥٠ق.م) (حوايل العربانيني الشمال ملوك بقرص األثاث
زهرة من ظهوره عند «حور» الطفل يمثل (أ) فالشكل العربانيون. األنبياء عنه نهى الذي
وهو الشمس، قرص رأسه وعىل صقر برأس الشمس إله يمثل (ب) والشكل السوسن.
يمثل (جـ) والشكل العدالة». «شمس أشكال أحد الجالسة «ماعت» العدالة إللهة يقدم

«أوزير». رمز تحميان (املجنحتني) و«نفتيس» «إيزيس» اإللهتني



«مدينة معبد جدران أحد عىل البارزة الرسوم هذه الجناحني.» ظل «يف :19 شكل
رأس فوق املبسوطتني بجناحيه يحمي صقر صورة يف الشمس إله تمثل باألقرص هابو»
األول وزيره يخاطب وهو القديمة املرصية العاهلية يف عظيم ملك آخر الثالث» «رعمسيس
رأس فوق ممثلة الشميس الصقر من الحماية هذه مثل رأينا وقد حكومته. رجال من وغريه
(ظل اإللهية الحماية هذه ذكر ورد وقد .(9 (شكل قرنًا ١٦ من بأكثر ذلك قبل «خفرع»
و٦٣–٧). و٥٧–١ و٢٦–٧ ١٧–٨ (املزامري مرات أربع (العربانية) املزامري يف الجناحني)






