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الثاين اجلزء مقدمة

بها أردنا التي الحلقة لهذه تكملة بعُد وهو الفراعنة، أدب من الثاني الجزء نقدم هللا بسم
املرصيني تمكن نجهل قريب عهد إىل كنا القول، فنون من كثري يف ألجدادنا السبق تسجيل
بحوثًا حرمتنا قد األخرية الحرب فرتة تكون أالَّ ونرجو ألبوابها، معالجتهم أو منها القدماء
تعاىل هللا شاء إن املقبلة بالطبعة فموعدنا كانت وإن اآلثار، علماء من نرتقبها كنا جديدة

غناءً. فيها وجدنا إن ببحوثها وننتفع نعالجها
باالنتساب يفخرون الذين أبناءها وبخاصة — املرصية األمة ينفع أن نسأل وهللا

والسالم. إليه. قصدنا ما ويحقق الكتاب، بهذا — إليها





الدراماتيكي والشعر الدراما

املرصي األدب يف التمثييل الشعر أي

مقدمة

عرص فجر يف ظهرت التي املرصية املدنية أن بحق املرصية اآلثار علماء بعض يعتقد
سحيقة أزمان إىل أصلها يرجع بل طفولتها، عهد يف وليدة تكن لم مبارشة األرسات
األول يكن لم «مينا» يد عىل جاء الذي البالد اتحاد أن يعتقدون وكذلك القدم، يف متوغلة
بها، الخاصة حضارتها لها وكانت ذلك، قبل موحدة كانت مرص أن زعموا بل نوعه، من
ثانية. «مينا» وحدها أن إىل مقاطعات إىل مقسمة وصارت االتحاد، هذا عقد انفرط ثم

ذلك إىل عهدها يرجع التي امللكية عرص آثار من أثر اآلن متناولنا يف يبق لم أنه عىل
أنها بد فال املدنية، هذه عىل الدالة اآلثار تلك بعض هناك أن اتفق وإذا األول. االتحاد
السنني، آالف منذ النهر ذلك كونه الذي النيل غرين من بعيد عمق تحت مدفونة تكون
نستطلع فإننا ذلك ومع قاطعة. بصفة كنهها إىل نصل أن علينا الصعب من أصبح وبذلك
امللك زمن مرص توحيد عهد سبقت التي البعيدة العهود تلك عن ذكريات آلخر وقت من
فيها فنجد خاصة، األهرام متون ويف املرصية اآلثار يف الذكريات تلك نستطلع «مينا»،

القدم. يف عريقة مدنية عىل تدل إشارات
التوفيق؛ حسن أيدينا بني وضعه قد القديمة املدنية تلك عىل ساطع برهان ولدينا
الوقت وهو «مينا»، امللك عهد يف أي الثاني؛ االتحاد فجر عهد يف دونت وثيقة عىل عثر فقد
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الوثيقة وهذه اآلثار. من لنا يظهر ما عىل ا، جدٍّ ومخترصة قليلة الكتابة فيه كانت الذي
شعًرا. دونت «تمثيلية» أو «دراما» هي

كان إذ أجمع؛ العالم يف األدب ورجال اآلثار علماء دهشة الكشف هذا أثار ولقد
اليونانية. والحضارة اليوناني الفكر والهزلية) (املأساة بنوعيها «الدراما» مهد أن املعتقد
ثالثة بنحو اليونانية الدراما قبل الوجود عالم يف ظهرت قد املرصية الدراما أن عرفنا فإذا
وليدة هي الدراما بأن نفخر أن بنا جديًرا كان نضًجا منها أكثر بدت وأنها سنة، آالف
اليوناني الفكر نغمط بذلك ولسنا املرصية. الرتبة يف وترعرعت شبت وأنها املرصي، الفكر
اليونانية الدراما بعدها ظهرت ثم بيئتها يف ظهرت قد املرصية الدراما تكون فقد حقه؛
لألسباب بمجهودها، بيئتها يف نبتت بل شيئًا، املرصية عن تأخذ أن غري من ساقيها، عىل

الحديثة. الدراما منها نبتت التي النواة بعد فيما وجعلتها الظهور، لها هيأت التي
وتطوراتها اإلغريقي األدب يف الدراما نشأة فحصنا إذا موضوعنا عن بخارجني ولسنا
وعقدنا وتكوينها، املرصية الدراما عن ذلك بعد تكلمنا ثم الحديث، ثوبها يف ظهرت أن إىل
وما اليونانية الدراما تأثرت حد أي إىل نعرف أن لنا يتسنى حتى االثنتني؛ بني موازنة

املرصية. بالدراما عنها تناسل
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اليونانية الدراما

منها، مقتبسة ووقائع اإلنسانية، الحياة عن قصة هي الحديث معناها يف دراما كلمة إن
الحقيقية، ومالبسه لغته يف القصة تلك فيه جرت الذي العرص يقلدون أشخاص يمثلها
واملقصود «يَْفَعُل»، معناها التي Dramatos اإلغريقية للكلمة ترجمة هو التعريف وهذا
وهي: أقسام ثالثة تنقسم اآلن عرفنا يف والدراما ُمَمثَّلة». «واقعة هو منها الحقيقي
تكون أو (٣) «املسالة». ومعناها الكوميديا، (٢) «املأساة». ومعناها الرتاجيدي، (١)

االثنتني. من خليًطا
كلية األصيل معناها تفقد التي للكلمات الصادقة األمثلة من مثل «تراجدي» وكلمة
وضعت الذي املعنى مع قط يتفق ال معنًى عىل دالة فتصبح الحوادث، وتغري بميضالزمن
والواقع فاجعة. نهايتها تكون «تمثيلية» هو «تراجيدي» لكلمة الحديث فاملعنى أجله. من
كلمتني من مشتقة «تراجيدي» فكلمة الحقيقية؛ الكلمة معنى عن يشء أبعد هذا أن
«أغنية»، ومعناها «odos و«أودوس «التيس»، ومعناها «Tragos «تراجوس يونانيتني
لنا بمعروف ليس الغريبة التسمية هذه يف والسبب التيس». «أغنية الكلمة معنى فيكون
يرتدون أشخاص يغنيها كان التيس» «أغنية أن إىل ذلك يرجع وقد التحقيق، وجه عىل
التيس أن أو لآللهة، بتيس يضحى كان حينما تغنَّى كانت أنها أو الحيوان، هذا جلود
التسمية لهذه الحقيقي السبب يكن ومهما لألنشودة، مؤلف ألحسن مكافأة يقدم كان
اإلله بعبادة وطيدة عالقة لها كانت هذه التيس» «أغنية أن وهي ثابتة؛ حقيقة هناك فإن
أول فإن ذلك وعىل أعياده، يف تغنى وكانت اليونان، عند الخمر إله وهو «ديونيسس»،
تلك املناقضة تمام تناقض إنها أي وابتهاج؛ بفرح فرقة تغنيها أغنية كانت «تراجدي»
التيس أغنية كانت وقد اآلن، (مأساة) «تراجدي» نسميها التي املحزنة القائمة الحوادث
حول يجتمعون كانوا مغنيًا خمسني من مؤلفة فرقة األمر بادئ يف تغنيها «تراجدي»
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خمسة إىل بعد فيما العدد هذا تناقص وقد بعيده، احتفاًال قربانه مائدة أو اإلله تمثال
وهذه عسكرية، فرقة كأنهم منظمة صفوف يف يصطفون وكانوا عرش، اثني أو عرش
من بها. قيامهم عىل ويرشف املختلفة، أغانيها عىل يمرنهم قائد إرشاف تحت كانت الفرق
وكانت مدربة، كبرية فرقة تغنيها أغنية إلقاء هي التمثيل هذا يف نقطة أهم كانت هذا أجل
أراد حينما جاءت فقد الثانية، الخطوة أما وحسب. بالرقص مصحوبة األحيان معظم يف
من واحدة صفة باختيار وذلك األثر، عظيمة هذه التيس أغنية يجعل أن الفرقة مدير
مبهمة. بصورة اإلله لصفات تعداده من بدًال بها يستعطفه أخذ البارزة. اإلله صفات

أنه ناحية من العظيم إلهه باسم يتغنى أن أراد أنه نفرض مثًال: لذلك ولنرضب
أسطورة الغرضيتخذ هذا إىل يصل فلكي لهم. صديق ال ومن بالضعفاء الرءوف الحامي
حينما هربن الالئي «دانوس» امللك بنات خرافة مثًال ولتكن لقومه، الدينية التقاليد من
وناشدت رحمته، طالبات «أرجيف» ملك أحضان يف وارتمني عمهن، أوالد زواج عىل أجربن
أفواه يف واضًعا املوضوع لهذا وفًقا التيس أغنية يؤلف أن الفرقة قائد عىل فكان حمايته،
كانت وعندما الكريم. القوي الحامي اإلله ذلك إىل موجهة وابتهال توسل كلمات املغنيات
إىل الفرقة تَُصريِّ كانت فإنها ملوضوعها، املوافقة الحركات وتتبعها تنشد األغنية هذه
أغنية البسيطة األنشودة تصبح وبذلك واالكتئاب، الحزن تمثل صورة يف أختًا خمسني

ممثلة.
الفرقة، هذه إىل شخص بإضافة فكانت األغنية هذه نمو يف الثانية الخطوة أما
التمثيلية؛ الواقعة تكمل وبذلك املستقيم، الطريق إىل ويرشدها الفرقة يجيب أن وظيفته
الشخص هذا يكون وقد غنائية. (تمثيلية) دراما إىل التمثيلية األنشودة تنتقل ثم ومن
Diogenesالرتيس داجونيز ويقول ومدربها. الحال بطبيعة الفرقة قائد هو أضيف الذي
يعطي أن ألجل Thespis ثسبيس أضافه قد أضيف الذي الشخص هذا إن :Laertius
التي إيسكلس تمثيلية ففي .(Vit. Philos. 111, 43) أصواتهم إلراحة فرصة الفرقة
نجد ثم دانوس، بنات وهن بنتًا، خمسني من تتألف الفرقة أن نجد «املتوسلني»1 سماها
ليتوسلن به أتني الذي «أرجيف» ملك ليمثلوا الفرقة هذه إىل أضيفوا قد آخرين أشخاًصا
كانوا الذين رجًال الخمسني شخصه يف بمهارة يمثل رسوًال ثم حمايته، ويطلبن إليه

إليسكلس. املتوسلني تمثيلية راجع: 1
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اليونانية الدراما

والد يمثل آخر شخًصا ثم ُعُرسهن، من هربن الالتي البنات هؤالء من التزوج يطلبون
البنات. هؤالء

النقطة عىل تأثري أي أضيفوا الذين األشخاص هؤالء من ألحد ليس أنه ونالحظ
منهن تتألف الالئي بنتًا الخمسني بذلك ونعني التمثيلية، هذه إنتاج يف األساسية
قد نفسه «إيسكلس» إن ويقال: املحزنة. التوسل أنشودة تغني التي الغنائية الفرقة
بعد جاء الذي الشهري التمثييل الكاتب «سوفوكليس» وإن الفرقة، لتلك شخصني أضاف
عن نقًال الرتيس» «داجونيز ذكره حسبما وذلك ثالثًا، شخًصا أضاف قد «إيسكلس»

آنًفا. ذكرناه الذي «ثسبيس»
أشخاص، ثالثة من أقل عىل تحتوي ال «إيسكلس» تمثيليات كل أن نالحظ أننا غري
ثسبيس ذكره بما نؤمن أن إذن أردنا فإذا ستة. أو خمسة عىل تحتوي األحيان معظم ويف
الشخصية أن أعني مزدوجة؛ أدواًرا تمثالن كانتا الزائدتني الشخصيتني نعترب أن بد فال

الدراما. يف دورين بتمثيل تقوم الواحدة
أصبحت قد الغنائية الفرقة تنشدها كانت التي البسيطة األغنية أن سبق مما فنرى
معينة قصة علينا يقص اآلن أخذ قد األغنية تلك يف العام اإلله مديح وأن غنائية»، «دراما
األغنية تنقلب ملاذا اإلنسان: يتساءل قد ولكن «الدراما». وهي املقدسة، القوم تقاليد من
موضوع إىل الخمر، إله وامتداح واملرح واالبتهاج الفرح عن تعرب أصلها يف كانت التي
األغنية له تنشد كانت الذي الخمر إله تاريخ إىل أصًال ينتمي ال قد عظيم، خلقي جدي

بصفاته؟ لإلشادة وتكتب األمر أول
هذا أن يرى «بالكي» األستاذ أن غري عسري، السؤال هذا عىل الجواب أن والواقع
خصب وإىل اإلنسان، نفس يف ل املتأصِّ التغيري حب إىل يُْعَزى أن يمكن املوضوع يف التغيري
إىل الفرح من أي النغمة؛ يف التغيري أما خاصة؛ ظروف وإىل اليونان عند املتوارث الخيال
فكان عبادته: يف ناحيتان له كانت شمسيٍّا إلًها بوصفه اإلله هذا أن إىل يعزى فقد الحزن،
األغنية تغيري عند أنه والواقع ظهوره،2 عند له ويهلِّلوا اختفائه، عند يندبوه أن عليهم

قد فاملرصيون و«أوزير». «رع» من كل عبادة يف القديمة املرصية الديانة يف نجده ما بالضبط هذا 2

لوحظت قد الظاهرة وهذه رشوقها، عند إليها تهلل أخرى وقردة غروبها عند الشمس تندب قردة تخيَّلوا
إحيائه، عند فرًحا ويبتهجون موته عند «أوزير» اإلله يندبون املرصيني نجد وكذلك أفريقيا، أواسط يف

مرص. نيل يف أوزير يمثل الحالة هذه ويف
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إىل مضطرٍّا الكاتب كان خاص موضوع إىل عام موضوع من الفرقة تغنيها كانت التي
ليوضحوا وذلك «ديونيسس»؛ باإلله عالقة لهم ليس آخرين وأبطال آلهة تاريخ يف الكتابة
(تراجدي) التيس أغنية أن يف السبب لنا يفرس ما وهذا تمثيلها، يريدون التي موضوعاتهم
تكون جدية موضوعات وجود كذلك لنا ويفرس الخمر، إله مع األصلية رابطتها فقدت قد
يكون أن سمحت قد عبادة يف السامية والعواطف النبيلة باألفكار ومليئة محزنة غالبًا

بهيمية. شهوات عىل ينطويان وخالعة تهتك فيها
مضللة؛ تسمية الحديث الكلمة بمعنى (تراجدي) مأساة الغنائية الدراما هذه وتسمية
القصة نهاية أن إال الشفقة، وتبعث الفزع تثري وقائع عىل تحتوي الواقع يف كانت وإن ألنها
الضمري. وارتياح واملؤاخاة والطمأنينة العدالة عىل منطوية للنفس سارة دائًما تكون
يطرأ لم ثابتتني بقيتا قد اإلغريقية الدراما يف األساسيتني النقطتني أن ذلك إىل يضاف
القصة، يف وحدة أهم النهاية إىل البداية من كانت املغنني فرقة أن فنجد تغيري: أي عليهما
نجد لذلك التمثيلية؛ يف الجاذبية موضوع هي كانت بها يتغنى كان التي األغنية وأن
املمثلني أن حني عىل املغنني، فرقة أفواه يف توضع كانت تأثريًا وأكثرها الكلمات أهم أن
الدراماتيكي، املوضوع وليكمل معنًى الفرقة لكلمات ليجعل هناك وجودهم كان اآلخرين
املرعية والقواعد االصطالحات من نجده نقيضما اإلغريقية الدراما يف نجد أخرى وبعبارة

الحديثة. الدراما يف
دينية»، «أوبرا أو غنائية» «دراما أي األخرية؛ صورتها التيسيف أغنية إىل نظرنا وإذا
مركز أن نجد اإلغريقية الدراما ففي الحديثة؛ الدراما مع نقيض طريف عىل رأيناها
وهو املرسح وسط يحتلون كانوا الذين املغنني فرقة هو القصة يف واالهتمام الجاذبية
ويحتذون مستعارة وجوًها يلبسون اإلغريقي التمثيل يف وكانوا األنظار. كل اتجاه موضع
اآللهة طول إىل يصلوا حتى أطوالهم يف يزيدوا أن ألجل عالية كعوب ذات سميكة أحذية
بحركات تمثيلهم يف التعبري إىل حاجة يف يكونوا لم وبذلك يتوهمونهم، كانوا كما واألبطال
ذلك إىل يضاف بالتمثيل. عرفنا يف اآلن نسميه ما وهو بها، واإلشارة وجوههم عضالت
عليهم تحتم كانت فيها ليمثلوا الطلق الهواء يف تقام كانت التي الفسيحة مسارحهم أن
صالًحا للموسيقى جوٍّا تهيئ التي األغاني تلك فيها نجد ال وبذلك عالية، بأصوات الغناء

والنغمات. األلحان من يناسبه بما واملعاني العواطف مختلف إلظهار
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املرسح، عىل باستمرار وظهورها املغنني لفرقة التمثيلية يف الصدارة جعل أن إىل هذا
وضع أن كما إليه، ترمي الذي الغرض إىل التمثيلية سري تعوق التي األسباب من كان
بينهم تحول التي العوائق أكرب من كان املغنني لفرقة بالنسبة الثاني املكان يف املمثلني

املرسح. عىل الجسام الحوادث من حادثة تمثيل وبني
فقط توصف وغريهما والحرب كالقتل الخطرية الحوادث كل كانت ذلك أجل من
يجيدون أشخاص الجمهور أمام حقيقتها يف يمثلها أن من بدًال املغنني فرقة ألسنة عىل
املرسح مصطلحات يف نراه ما املناقضة كل يناقض قلت كما وذلك املرسح. عىل أداءها
فيها. يمثلون الذين األشخاص الدراما يف الجاذبية نقطة أن نجد حيث وقواعده الحديث
به يقوم ملا مناسبًا جوٍّا تهيئ أن ألجل خاصة مناسبات يف إال تأتي فال املغنني فرقة أما

القصة. يف املمثلني بطل
فيه نشأت الذي والجو عرصها يف كانت اليونانية «الرتاجدي» أن القول وقصارى
النقائص؛ من فيها نحن نرى ما رغم مشاعرهم وتحرك القوم يتذوقها لذيذة حلوة
العرص يف الدراما كتاب عظماء من غريه أو «شكسبري» كتبها «تراجدي» قسنا فلو
أو «سوفوكليس» أو «إيسكلس» مثل اإلغريق كتاب درامات بإحدى بمهارة ومثلت الحديث
من فيها ما رغم اليونانية الدراما وجدنا التمثييل، النوع هذا أساطني وهم «يوروبيديز»،
النواحي، كل يف الحديثة الدراما عن تقرص الشاعرية، وقوة التعبري وطالوة السبك حسن
إخراجها يف سقيمة شخصياتها، يف متشابهة مادتها، يف هزيلة فكرتها، يف ضيقة فنراها
الذي الطفل بني كالفرق الدرامتني بني الفرق نرى أخرى وبعبارة مجهودها، يف ضعيفة
اليونانية؛ للدراما الفضل فإن هذا ومع قوته، وعنفوان شبابه رشخ يف الرجل وبني يحبو

ناميًا. رجًال بعد أصبح الذي والطفل األصل هي إذ
الذين هم اإلغريق أن األعظم السواد عند قريب عهد إىل السائدة الفكرة كانت ولقد
ال كتبه ما كان (وإن الغنائية» «الرتاجيدي أبو هو «إيسكلس» وأن «الدراما» اخرتعوا
السبق ميزة أن سنرى ولكنا اآلن). نحن نفهمه كما االسم هذا عليه ينطبق أن يمكن
بدأت «إيسكلس» إن إذ قبل؛ من ذلك إىل أرشنا كما القدم يف منازع بال ملرص واالخرتاع
مرص«دراما يف نجد أننا حني عىل (٤٩٩ق.م) سنة التمثييل التأليف عالم يف كتاباته تظهر
بعدها كتب ثم املنفية»، «الدراما بذلك وأعني (٣٤٠٠ق.م)، عام حوايل ظهرت تمثيلية»
«دراما وأخريًا الثالثة، األرسة يف أعدائه» عىل حور «انتصار املسماة «الدراما» يقال ما عىل

ق.م). سنة ٢٠٠٠) نحو أي الوسطى؛ الدولة عهد أوائل يف كتبت التي التتويج»
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نما والذي اليونانية، الدراما به شبهنا الذي الطفل هذا كان إذا إذن غرابة فال
بأن سلمنا إذا هذا مرص، يف ولد قد الحديثة، الدراما بوجود شابٍّا أصبح حتى وترعرع

عنها. اليونان أخذتها التي العلوم من كغريها مرص عن أخذت قد اليونانية الدراما
الدراما وبني بينها نفرق ثم االختصار، بوجه الدرامات هذه من كل عىل وسنتكلم

منها. كل يف واالختالف الشبه وجوه إىل لنصل الحديثة، والدراما اإلغريقية

16



اخلليقة بدء متثيلية أو «املنفية» الدراما

نسخة منه ولدينا الثاني. االتحاد عهد بداية يف دونت لوثيقة الحقيقي املتن إلينا وصل قد
ذلك أمر من وكان الربيطاني، باملتحف اآلن محفوظ أسود حجر عىل منقوشة أخرى
وقد غاللهم، عليها تطحن لطاحون قاعدة املرصيون القرويون استعمله أن أخريًا الحجر
يفقهوا أن دون الزمان من مدة الحجر هذا عىل األعىل الطاحون حجر إدارة يف استمروا
الهام الحجر ذلك عىل مقروءًا بقي الذي أن عىل النقوش. من بذلك يمحونه كانوا مما شيئًا

بثمن. تقدر ال أهمية له املمزقة الفقرات من
الفاخرة (الهريوغليفية) القديمة املرصية باللغة قمته عىل املنقوش السطر يقرأ ومن
خالل مرصيف حكم الذي الفرعون وهو «شبكا»، اسم فيه يجد إذ أصله؛ عن شيئًا يعرف
نفسه) (يعني جاللته «إن تقول: نقوش الفرعون ذلك اسم وييل امليالد، قبل الثامن القرن
جاللته وجدها وقد جداره.» جنوبي «بتاح» والده بيت يف جديد من الكتابات تلك نقل
وإذ للنهاية، البداية من قراءته يمكن ال أصبح حتى الدود أكله قد لألجداد تأليف بمثابة
فعىل قبل؛ من عليه كان مما جماًال أكثر أصبح حتى جديد من بكتابته جاللته قام ذاك
عىل باملحافظة ا مهتمٍّ امليالد قبل الثامن القرن يف عاش الذي األثيوبي مرص ملك كان ذلك
استطاع ملا وإال بردية، عىل مدونة كانت أنها بد وال األجداد، كتبها التي القديمة الكتابة

يأكلها. أن الدود
الدوام، عىل محفوظة لتبقى حجر عىل الجديدة نسخته حظنا لحسن «شبكا» نقل وقد
أقدم بقاء عىل لقيض أخرى سنني بضع عليه يطحن الحجر هذا بقي لو ذلك مع ولكن

لنا. عرف فلسفي بحث أول وعىل العالم يف مرسحية
األجداد»، «تأليف امليالد قبل الثامن القرن يف األثيوبي «شبكا» املتن هذا سمي وقد
ينسخونها كانوا التي الكتابة أن فاتهم امللك هذا كتاب بأن إلينا يوحي مبهم تعبري وهو



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

تدع لم القديمة ومحتوياتها الكتابة هذه لغة ولكن سنة. ٢٥٠٠ عن يزيد ذاك إذ عمرها
تدل اصطالحات عىل تحتوي الوثيقة لغة ألن القدم؛ العظيم أصلها عن شك ألي مجاًال
وقوعه أن عىل بداهة يدل تاريخي موقف عن لنا يكشف املتن أن كما ا. جدٍّ قديمة أنها عىل
حوايل «مينا» يد عىل األوىل األرسة تأسيس عهد يف (أي الثاني االتحاد بداية يف إال يمكن ال
منتصف يف املرصية الحضارة إنتاج من املتن هذا يكون ذلك وعىل امليالد)، قبل ٣٤٠٠ سنة
تاريخ يف مدونة إلينا وصلت أفكار أقدم لنا ظهر قد إنه أي امليالد؛ قبل الرابعة األلف

أقوام. ألقدم العالم
سابًقا ذلك إىل أرشنا كما — الحجر ذلك وسط يف التي املؤملة الفجوة لنا تركت وقد
البداية يف الذي املتن وينفصل وخاتمة. اليمني عىل وجزءًا اليسار عىل املتن من جزءًا —
بعض بها يخاطب صيغ شكل يف معظمها صغرية فصول صورة عىل متكررة بفواصل

اآلخر. البعض اآللهة
عىل تدالن هريوغليفيتني عالمتني الصيغ تلك من صيغة كل بداية عند غالبًا ونجد
من كالٍّ كأن األخرى، تواجه منهما كالٍّ تجعل بطريقة مرتبتان والعالمتان إلهني، اسمي
بحث وقد فعًال. يتحدثان كانا أنهما املتن محتويات أثبتت وقد اآلخر، يحدث اإللهني
إىل تاريخها يرجع بردية عىل مدونة منظمة محادثات مجموعة بعد فيما «زيته» األستاذ
مصحوبة املحادثات وتلك بصددها. نحن التي باملحادثات شبيهة وهي ٢٠٠٠ق.م. سنة
الربدية إن (أي مرسحية تعليمات1 تكون أن بد ال أنها عىل منها يستدل وصور بمالحظات
ملتن تماًما مطابق أعمدتها ترتيب وأن قديمة)، مرسحية هي «زيته» األستاذ فحصها التي
فيما املتن ذلك عن وسنتكلم «أرمان»،2 األستاذ ظنه ما وهذا الربيطاني، املتحف حجر

بعد.
الطاحون حجر وسط يف حفر الذي الثقب جراء من املرسحية هذه خاتمة محيت وقد

نوعها. من عرف ما أقدم شك بال تعد املرسحية وهذه املذكور.
يبدو فلسفيٍّا بحثًا الحجر من األيمن الطرف تجاه التي الفجوة نرتك أن بعد ونجد
الدين رجال أحد تصور رضورة علينا «زيته» اقرتح وقد باملرسحية. نربطه أن الصعب من
مطولة خطبة شكل يف تمثيلية رواية من كبريًا جزءًا يلقي كان مرتل كاهن أو املشهورين،

.Sethe “Dramatische texte” pls. 12–22 راجع: 1

.Erman, Ein Denkmaime phitischer Theologie راجع: 2
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يف املحادثة فيلقون األسطورة يف حادثة قص عند إلقائها خالل املقصودون اآللهة يظهر
يف أسهموا الذين اآللهة محاورات نجد أجله من الذي السبب هو وذلك محاورة، شكل
عند تعترب الوثيقة هذه جعل الذي السبب هو وذلك املرسحية، أجزاء يف منترشة التمثيل

شكلها. يف تمثيلية املحاورات هذه أمثال إلقاء
يف مثلت التي املقدسة القصص — النظر تجذب بحالة — الشبه كل تشبه والوثيقة
لها. سلف أقدم تعد املنفية واملرسحية الوسطى، القرون يف الرمزية املسيحية املرسحيات
الفلسفي والجزء املرسحي الجزء من كل يف يقوم منف إله «بتاح» أن وجدنا وقد
يسعى كان التي العادة لنا يفرس وذلك األسمى. مرص إله يعترب الذي الشمس» إله «بدور
سلطته يتقلد بأن وذلك وبهائه، الشمس إله عظمة عىل للحصول املحيل اإلله هذا بها

الخرايف. مرص تاريخ يف لعبه الذي الدور عىل ويستويل
األصلية مدينته «منف» تزعمه عىل املرسحية تلك يف «بتاح» سيادة بوضوح وتدل
األرسة مؤسس «مينا»، انتصارات إىل الحالة هذه يف ترجع الزعامة وتلك سياسيٍّا، تزعًما
من وبالرغم مللكه. ومقرٍّا عاصمته لتكون «منف» س أسَّ الذي هو امللك وذلك األوىل،
بلدة شك بال كان العجيبة ملحتوياته األصيل املنبع فإن املنفيِّ املرسحية تلك أصل وجود
عهد يف تطور كما الفلسفي شمس عني كهنة الهوت أصل فيها نجد وبذلك «هليوبوليس»،
إلههم به يخصون «منف» كهنة فيها نجد التي املرحلة إىل وصل عندما (أي األول االتحاد

«بتاح»).
متحوًال رع» الشمس «إله وهو القديم، الطبيعة إله إذن لنا تربز املرسحية فهذه
الناحية من محدودة أصبحت قد التي الشئون تلك البرش، شئون يف يحكم قاٍض إىل تماًما
لقواعد طبًقا البرش حياة فيه تسري أن عليه الواجب من كان عامًلا يحكم فهو الخلقية.
قد كانت األفكار هذه أمثال نجد أننا ذلك يف ا جدٍّ واملدهش والباطل، الحق بني تفصل

امليالد. قبل الرابعة األلف منتصف يف ظهرت
ويدخل األشياء، أصل لتفسري محاولة بأنها املرسحية هذه تلخيصمحتويات ويمكن
أما «منف». إله «بتاح» إىل يرجع أصلها أن عىل تدل وكذلك الخلقي، العالم نظام ذلك يف
فلم ذلك، يف نصيب لها كان التي املخلوقات أو العالم خلق عىل ساعدت التي العوامل كل
الحرف أصحاب عىل املسيطر املحيل «منف» إله «لبتاح» مظاهر أو صور مجرد إال تكن

الحرف. كل إله يعترب والذي والصناعات،
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البحري والوجه القبيل الوجه بني الواقعة «منف» واتخاذ مرص «مينا» فتح يكن ولم
خلق الذي األعظم الصانع هو «بتاح» بأن االعتقاد نحو خطوة إال مللكه ومقرٍّا عاصمة
مساعدة ساعده قد املكانة هذه «بتاح» اإلله به لينال بذل الذي املجهود أن عىل العالم.
كان الذي «رع» اإلله بها يتمتع كان التي الفريدة والسيادة السلطة عىل استيالئه عىل جدية
لنا وتربز «هليوبوليس». يف املمتازة املكانة من له كان بما مرص آلهة طويلة آماًدا يتزعم
علينا يجب التي الختامية الفقرات يف «بتاح» احتلها التي السامية املكانة املنفية املرسحية
الخارق التفسري وهذا ولسانهم.» اآللهة قلب هو العظيم «بتاح أن أوًال فنعلم اآلن. فحصها
أما «الفهم». أو «العقل» معناه «القلب» أن نعلم عندما لنا وضوًحا أكثر يصري للمألوف
ظاهرة، العقل أفكار يجعل الذي اليشء فهو لفظت؛ قد التي للكلمة تعريف فهو اللسان
تعقب من يمكننا مركز يف اآلن نصبح وبذلك بارزة. حقيقة الوجود حيز إىل ويخرجها

األشياء: أصل عن التحدث يف نرشع عندما القديمة القصة معنى

الفكر (1)

«حدث الدنيوي. واألمر اإللهي األمر من لكل املساعدة والقوة األصل بصفته عنه والتعبري
كل يف كان «بتاح» أن اإلنسان وعلما الجسم يف عضو كل عىل تغلَّبا واللسان القلب أن
الناسوجميع وجميع اآللهة جميع عند فم كل يف اللسان هيئة وعىل القلب، هيئة عىل صدر

فيه.» يرغب يشء بكل ويأمر يفكر كان «بتاح» أن عىل األحياء. وجميع الزواحف
«الذي «بتاح» فم يف تزال ال «منف» آلهة جماعة أن كيف الوثيقة تقصعلينا أن وبعد
صوًرا بوصفهم قبل من ذكروا الذين اآللهة هؤالء أن نعلم األشياء»،3 كل بأسماء نطق
نعلم وكذلك القلب. إىل لتصل األنف ونفس األذن وسمع األعني برص أوجدوا قد «لبتاح»
وبهذه القلب، فكر يعلن الذي هو اللسان وأن قرار، كل إعالن يحتم الذي هو القلب أن
حني عىل تسعة)، آلهة من (مجموعة اإللهي وتاسوعه «آتوم» أي اآللهة كل فطرت الكيفية
فإن ولذلك اللسان؛ به وأمر القلب فكره ملا كانت الوجود إىل خرجت مقدسة كلمة كل أن
قدمت التي وهي وزعت، قد «الحكومية» واملناصب أنشئت قد الرسمية» «الوظائف املراكز
هذا». تسبق التي باألدلة «أي املتقدم؛ الكالم هذا بواسطة الطعام وجميع الغذاء جميع

كريم). (قرآن ُكلََّها﴾ اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿َوَعلََّم 3
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الدنيوي األمر (2)

املسالم، يُعطاها الحياة فإن يكره، ما يفعل والذي يحب، ما يفعل الذي جهة» من «أما
الساقني وسري الذراعني فنشاط حرفة، وكل عمل كل يسريَّ وبذلك باملجرم. يحيق واملوت
وهو اللسان، من يخرج والذي القلب، يدبره الذي األمر هذا حسب تكون عضو كل وحركة

قيمة. يشء لكل يجعل الذي

اإللهي األمر (3)

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

التماثيل». «هذه مثلت التي األشياء من األرض)
رب بصفته ووظائفها لآللهة واملصلح للسالم املحب «بتاح» قبضة يف أصبحت وبذلك
الرسور تدخل التي «منف» العظيم) العرش املقدس(هي املخزن وكانت (مرص)، األرضني
األرضحياتها تستمد ومنها الحياة كل سيدة وهي «بتاح»، بيت يف الذين اآللهة قلوب عىل
الذي السبب لنا لتفرس «أوزير» أسطورة إىل القصة بنا تنتقل النقطة هذه وعند (مرص).
موضوع فحص إلرجاء سنضطر أننا غري مرص. لغالل مخزنًا «منف» أصبحت أجله من
«بتاح» أن شاهدنا التي الشمس إله فحصوظائف نتم أن إىل املنفية املرسحية يف «أوزير»
ذكره سبق الذي «بتاح» بحث موضوع محتويات يف النظر أنعمنا وإذا لنفسه، انتحلها قد
الثالثة املوضوعات أن نجد ذلك وعىل عدة، مرات تكررت قد األفكار نفس أن لنا اتضح
فرعية، بعناوين وأميزها اآلخر، البعض من بعضها أفصل أن سلف فيما حاولت التي

واضح. بشكل اآلخر بالبعض بعضها يلتحم بل بعضها، عن مستقلة ما بحال ليست
الطعام إنتاج ذكر يف االستمرار عن يعدل أن العتيق الكهانة فكر مقدور يف يكن فلم
األصيل املوضوع أن من بالرغم أنه إىل يرجع ذلك وسبب اإللهي؛ األمر تمس مناسبة أية يف
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األساس ويرجع اآللهة. بقوة متعلًقا إجراءً كان ذلك مع فإنه الدنيوي باألمر ا خاصٍّ كان
العقل إىل يشء كل منبَع يُرجُع الذي الغرضاألصيل إىل األريضاملبكر النظام لهذا املدهش
به وأمر (العقل) القلب فكره بما الوجود حيز إىل ظهرت األشياء جميع أن وذلك الفكر؛ أو
وذلك «الفهم»؛ أو «العقل» عىل لتدل «قلب» كلمة املرصي استعمل وقد (الكالم)، اللسان
األداة أما الفهم. مركز هو القلب أن يعتقد فكان املعنويات، استعمال معتاًدا يكن لم أنه
وألبستها الفكرة أعلنت إذ لفظت، التي الكلمة فهي منشئة قوة العقل بها أصبح التي
اإلله وتوحد املحس، الكون عالم يف الوجود حيز إىل الفكرة ظهرت وبذلك الحقيقة، ثوب
األساس نتعرف أن يمكننا ذلك بعد فهل يتكلم. الذي واللسان يفكر الذي القلب مع نفسه
«يف الجديد)؟ (العهد اإلنجيل كتاب أيام يف «الكلمة» لعقيدة القدم يف السحيق التاريخي

هللا.» كانت والكلمة هللا، مع الكلمة وكانت الكلمة، كانت البدء
النيل؟ شاطئ عىل عتيقة إنسانية لتجارب صًدى هنا نجد وهل

تاريخ يف هكذا مبكر عرص يف ظهرت التي الهائلة الفكرة هذه أن البديهي ومن
ناضج تقدم عىل برهان ذاتها حد يف هي التاريخ، قبل عرصما يف أحسن بتعبري أو البرش،
وجود وبدون فجأة تنتقل إذ البعيد، التاريخ هذا مثل يف اإلنساني للعقل مدهشة بدرجة
فيها أنتج نامية ناضجة حضارة عهد إىل الطبيعة آلهة عالم من تدريجية انتقال مراحل
يعمل بهم يحيط الذي العالم أن فرأوا ناضًجا. معنويٍّا تفكريًا والحكومة الديانة منظمو
صبغ قد وأنه يشء، بكل محيط عظيم بعقل اآلن ومحميٌّ مخلوق فهو ذلك وعىل بعقل،
يعمل يزال ال اإلله هذا أن يعتقدون كانوا ولذلك يشء؛ كل يف اإلله بحلول القائلة بالعقيدة
مدة استمرت قد الفكرة وهذه الحية. الكائنات جميع يف فم كل ويف صدر كل يف عمله
«وحي يف يعتقد كان سنة بألفي العهد ذلك بعد عاش الذي املرصي أن نجد ولذلك طويلة؛
الظاهر من وكان فيك»، الذي «اإلله إىل غريه مخاطبًا يشري أو الناس»، كل يف الذي اإلله
املفكرين هؤالء عقول عىل عظيم أثر لهما املنظمة والحكومة املنسقة الجماعة أن ا جدٍّ
التي الحكومية والوظائف الرسمية واملرتبة السامي املركز بأن االعتقاد كان إذ القدامى؛
بكلمة الوجود إىل برزت وأنها ساٍم، عقل وضع من هي اإلنساني املجتمع بمقتضاها يسري
تسري الصناعية والحرف العامة الحياة يف العملية الشئون كانت ولذلك السامي، العقل هذا

اللسان». من ويخرج القلب يفكره الذي «األمر حسب
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بالحقيقة اعرتاف البرشي التقدم من السحيقة املرحلة هذه يف يظهر أنه والواقع
القائلة:

ذلك، بحسب يعامل إنسان كل وإن مذموم، وبعضه ممدوح السلوك بعض «إن
الجريمة). يحمل (الذي باملجرم املوت ويحيق السالم) يحمل (الذي املسالم يُمنحها فالحياة
الكلمتني املقام هذا يف يستعملوا لم القدامى املفكرين هؤالء أن هنا النظر يجذب مما أنه عىل
يفعل الذي هو و«املجرم» يَُحب ما يفعل الذي نظرهم يف «فاملسالم» و«خبيث»؛ «طيب»
ما عىل تدالن اللتان االجتماعيتان الحكمتان هما نظرهم يف الكلمتان وهاتان يُكَره. ما
محبوب» هو «ما التعبريان هذان ويؤلف «مكروه». مذموم هو وما «محبوب» ممدوح هو
والخلق الحسن الخلق بني التمييز عىل اإلنسان اقتدار عىل برهان أقدم مذموم» هو و«ما

البرش.» تاريخ يف مرة ألول هنا ذكر وقد الرشير،
املنفية؛ الدراما يف وجدناها كما بأوزير الخاصة الدراما تلخيصقصة إىل نعود واآلن
خاصة الطاحون حجر دوران يمحها لم التي من الحجر عىل مبعثرة قطًعا البداية يف فنجد
ثم «آتوم»، اإلله بوساطة العالم خلق الذي هو وأنه «بتاح»، اإلله بوساطة مرص بخلق
و«ست» «حور» بني «جب» اإلله يد مرصعىل تقسيم حادثة برسد يبتدئ سليًما متنا نجد
«ست» فيخرب و«ست» «حور» من كالٍّ «جب» اإلله يحاور ثم بينهما، القائم النزاع لحسم
أن إياه مخربًا «حور» يخاطب ثم حكمه، ويتوىل ولد حيث القبيل الوجه إىل يذهب أن
كالٍّ «جب» يخاطب ذلك وبعد عرشه، ويتوىل اآلخر هو ولد حيث البحري الوجه إىل يذهب
والبحري، القبيل الوجه بني فصلت أي بينكما؛ فصلت لقد لهما: قائًال و«ست» «حور» من
«جب» قلب تألم لقد فيه: يقول املرسحية يف غالبًا املرتل يلقيه كان متن يأتي ذلك وبعد
خص ذلك وعىل «ست»، نصيب يعادل كان مرص ملك يف «حور» نصيب أن فطن عندما
فيه يخاطب متن ذلك يعقب ثم أوالده، بكر ابنه ابن أي «حور»؛ ب إرثه كل «جب» اإلله
ابنه بوصفه له الوحيد الوارث هو حور أن قرَّر إنه لهم: قائًال اآللهة تاسوع «جب» اإلله
كان التي األلقاب من ذلك وغري الجنوب، آوى ابن ابنه ابن «حور» الوحيد، ووريثه األكرب

«حور». بها يلقب
نصب قد حور إن قائًال: خطابًا يظهر ما عىل املرتل الكاهن يلقي املحاورة هذه بعد
أنها خاص بوجه «منف» هنا ذُكرْت وقد املزدوج، التاج البًسا وظهر كلها. البالد عىل ملًكا
مرص توحيد إىل رصيحة إشارة لدينا تكون وبذلك األرضني، فيه د وحَّ الذي املكان هي
به، لالحتفال كتبت قد املرسحية أن يظهر حادث وهو «منف»، مدينة وتأسيس تاريخيٍّا،
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اإلله معبد يف والربدي القصب وهما والبحري القبيل للوجه الرمزيان النباتان وضع وقد
اإلله معبد يف وقع إنه يقال الحادث وهذا و«ست»، «حور» تصالح يمثل وهذا «بتاح»،

«بتاح».
املاء من انتشل جسمه أن وكيف أغرق، قد كان أوزير أن كيف يبني التايل واملنظر
من «حور» بني حوار ذلك يتلو ثم «حور»، اإلله بأمر و«نفتيس» «إزيس» أختيه بمعونة
لتخليص يذهبا أن «حور» إليهما فيطلب أخرى، جهة من و«نفتيس» و«إزيس» جهة
يفتح أن راجيتني لتأخذاه أتتا قد إنهما ألوزير: اإللهتان تقول وعندئذ «أوزير»، جسم
«أوزير» جثة أحرضا أنهما كيف علينا يقص التايل واملنظر الحياة). إىل يعود (أي عينيه
وصل الذي املكان وهي األرض، من الشمالية الجهة يف امللك قرص يف ودفناها األرض إىل
قرص بناء كيفية عن يتكلم أنه يظهر املهشم املنظر هذا يف املتن وبقية الشاطئ. إىل فيه
و«تحوت» «جب» بني محاورة ذلك يتبع ثم أوزير)، قرب بذلك (يقصد «منف» يف امللك
متن بقص يبتدئ التايل واملنظر (منف). األبيض الجدار ببناء خاصة آخرين وأشخاص
خطاب ذلك ويعقب مه. لتهشُّ كثريًا شيئًا منه نفهم ولم «إزيس» باإللهة خاص قصري
يتآخيا وأن الشجار ترك عىل و«ست» «حور» من كالٍّ «إزيس» فيه تحض دراماتيكي
قام قد قوي عظيم سيد إىل وأخريًا امللك قرص إىل يشري مهشم متن ذلك ويعقب سويٍّا.
التي املختلفة بالنعوت قائمة ذلك بعد تأتي ثم مهشم. املتن ألن نعرفه؛ ال يشء بتوحيد

«بتاح». اإلله يحملها
وكيفية املرصي الالهوت عن الطويل الفلسفي املقال ذلك املتن علينا يقص وأخريًا
هذه حوادث تتابع أن الحظ قد القارئ أن بد وال سبق. فيما رشحناه ما وهو العالم نشوء
ثم و«ست» «حور» بني األرضني تقسيم عن يتكلم املؤلف نجد إذ بمنطقى! ليس الدراما
سري يطابق ال ما وهذا ودفنه، املاء من وانتشاله «أوزير» موت عن لنا يتكلم ذلك بعد
لهذه أخرى رواية هناك كانت ربما ولكن املشهورة، الرواية هو العكس إذ «أوزير»؛ قصة
متن ألن بذلك؛ نسلم أن يمكننا ال أننا غري بعد. إلينا تصل ولم الوضع بهذا األسطورة

تماًما. ممحوٍّا وجد فقد منه األوسط الجزء أما طرفاه، منه إلينا وصل قد الدراما
من القارئ يتمكن حتى الدراما هذه من لنا بقيت التي املناظر بعض هنا وسنورد
ست». عىل حور انتصار و«دراما التتويج» «دراما من كل من بعد سنورده بما قرنها

«زيته». األستاذ وضعه الذي الرتتيب ذلك يف وسنقتفي
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(٩ إىل ٧ من (املناظر و«ست»: «حور» بني األرضني تقسيم
الشجار، ومنعهما و«ست»، «حور» بني وفصل اآللهة، تاسوع «جب» …جمع ٧
ثم «سو»،4 عند فيه ولد الذي املكان يف القبيل الوجه عىل ملًكا «ست» وجعل
بسشت عند والده فيه غرق الذي املكان يف البحري الوجه عىل ملًكا «حور» وضع
يف واجتمعا آخر مكان يف «ست» ووقف مكان يف «حور» وقف وبذلك تاوى.5

األرضني. بني الفاصل الحد هو املكان هذا وكان عني،6

البالد: تقسيم عن و«ست» و«حور» «جب» بني محاورة
(١٢ إىل ١٠ من (املناظر

|| القبيل الوجه || ست || فيه ولدت الذي املكان إىل اذهب «ست»: يخاطب «جب»
الوجه || حور || والدك فيه أغرق الذي املكان إىل اذهب «حور»: يخاطب «جب»

|| البحري
|| والقبيل البحري الوجه || || فصلتكما لقد و«ست»: «حور» يخاطب «جب»

(١٢ إىل ١٠ من (املناظر كله: امللك «حور» إعطاء
«ست»، نصيب مساويًا «حور» نصيب يكون أن «جب» لقلب مؤمًلا كان ولقد
أوالده. بكر ابنه ابن أعطاها أعني األرض؛ كل «حور» «جب» أعطى ذلك وعىل

الوحيد الوارث «حور» أن معلنًا التاسوع أمام «جب» خطاب
(١٨ إىل ١٣ من (املناظر البالد لكل

وأن املحنِّط7 آوى ابن تكون أن «حور» يا قررت لقد التاسوع: يخاطب «جب»
وارثًا. || حور يا || وحدك أنت تكون

الفيوم. مدينة شمال يف يقع املكان هذا 4

الحالية. الليشت بلدة كان وربما «منف»، مقاطعة يف يقع املكان هذا 5

منف. مقاطعة من الرشقية الجهة يف يقع القديم الزمن يف وكان طرة، بمحاجر اآلن نعرفه ما هو 6

وهو والده بتحنيط يقوم الذي هو كان املتوىف أوالد بكر ألن وذلك يل؛ األكرب االبن بمثابة تكون أن أي 7
مماته. بعد ملكه يرثه الذي
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|| «حور» || ابني البن يكون وأن إرثي، || «حور» || الوارث لهذا يكون وأن
الجنوب. آوى ابن

يف «حور» || أي يل ولد الذي االبن وإنه الطرق، فاتح || «حور» || أوالدي وبكر
(وبوات). آوى» «ابني والدة يوم

(١٤ إىل ١٣ من (املناظر منف: يف منفرًدا ملًكا «حور» تتويج
األرض، هذه توحدت وبذلك األرض، عىل ملك» «بمثابة «حور» نصب لقد
جداره، جنوبي يقطن الذي تنن) أرض (أي «تاتنن» العظيم باالسم وسميت
الوجهني تاجا (أي الساحرتان جبينه عىل نما وقد بتاح)، (أي األبدية رب
والبحري القبيل الوجهني عىل ملًكا «حور» ظهر ذلك أجل من والبحري)؛ القبيل
فيه ُوحَد الذي املكان يف منف) مقاطعة (أي الجدار مقاطعة يف األرضني ووحد

األرضان.

إيضاح

اآللهة، تاسوع فيه وأحرض اجتماًعا، عقد «جب» اإلله أن األول املتن يف يالحظ (٧–٩)
ملكه. عاصمة إىل منهما واحد كل وأرسل و«ست» «حور» بني القائم النزاع يف وفصل
وهو مبارشة، بعده تأتي التي للمحاورة تفسري وهو يلقيه، كان املرتل أن يغلب املتن وهذا
فإن التتويج. دراما متن تركيبه يف الشبه كل يشبه أنه وسنرى التمثييل، املتن نسميه ما
الخطاب ذلك بعد يأتي ثم الحوار، بينهما سيدور اللذين اإللهني عن يخربنا األول املتن
|| || كهذين فاصلني بني وذلك املخاطب، اإلله اسم ذلك بعد يذكر ثم توجيهه، يراد الذي
|| || هكذا آخر فاصل يف الحديث عليه دار الذي اليشء أو املكان اسم ذلك بعد يأتي ثم
املرتل الكاهن يبتدئ — التمثييل املتن من أخرى بعبارة أو — الحوار من االنتهاء وبعد
النحو عىل وهكذا آخر، تمثيل أو حوار موضع ستكون التي الحوادث فيه يرسد آخر متنًا

التتويج. تمثيلية يف سنراه الذي وهو رشحناه، الذي
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ثالثة األول» «أمنمحات والده موت بعد األول» «سنورست امللك تتويج تمثيلية تعترب
األرسة عهد يف ا حقٍّ ألفت قد إدفو تمثيلية أن اعتربنا إذا هذا القدم، يف املرصية التمثيليات
الثاني؛ االتحاد عهد إىل يرجع قديم أصل عن فعًال منقولة املنفية التمثيلية وأن الثالثة،
العرص كتابة من بأنها اآلن بصددها نحن التي التمثيلية وتمتاز «مينا». عرصحكم يف أي
١٨٩٥-١٨٩٦ عام يف كوبيل عليها عثر وقد الوسطى، الدولة عهد أي إليه؛ املنسوبة
مدينة من الغربية الجهة يف الواقعة الرمسيوم منطقة يف الحفر بأعمال يقوم كان حينما
الوسطى الدولة قبور من قرب يف الربدي أوراق من غريها مع وجدها وقد القديمة، طيبة
األمل كان ولذلك التمزيق، من لها يُرثَى حالة يف كانت أنها غري صندوق، يف محفوظة
املفتتة أجزائها برتكيب قام وقد ا، جدٍّ ضعيًفا محتوياتها من يشء فهم إىل الوصول يف
أفلح وقد املمزق، الربدي تركيب يف عاملي مفتن أحذق يعد الذي األملاني «إبرش» األستاذ
حل إىل وصل حتى والتحليل بالبحث «زيتة» األستاذ تناولها ثم معظمها، تركيب يف فعًال
الدرامتني هاتني درس يف ووضع األخرية درس أنه كما املنفية، بالدراما وقرنها رموزها
Dramatische Texte zu alt aegyptischen التمثيلية». «املتون سماه ا خاصٍّ مؤلًفا
ومناظر بصور ملحًقا الدراما هذه متن نجد أننا الحظ حسن ومن .mysterien spielen
أنحائه. يف مبعثرة نجدها التي العدة الفجوات وبخاصة املتن، معميات أحيانًا لنا تفرس
مناظرها: ترتيب حسب ييل فيما منظًرا وأربعني ستة عىل تحتوي التي الدراما وتتلخص



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

وعندئذ األول»، أمنمحات «وهو مات1 قد امللك أن والثاني األول املنظرين يف فنجد
تجهيزها. بعد امللكية السفينة بإحضار األول» «سنورست العرش عىل ووريثه ابنه يأمر
قد أنه يظهر ولكن كلها، الدراما عرض خالل فيها دوره يمثل امللك أن املفروض كان وقد

منها. األخريين املنظرين يف تركها
يقطع ثم يذبح ثور وهو للملك، ضحية تقديم (٣-٤) التاليني املنظرين يف ونشاهد
أخاه قتل الذي «ست» اإلله هو الثور إن أي رمزي؛ هنا واملعنى وجبة. ليقدم قطًعا

«أوزير».
للملك. كعك منه يقدم ثم الشعري يطحن والسادس الخامس املنظرين ويف

نشاهد الثامن املنظر ويف امللك. ألوالد سفينتني تجهيز نشاهد السابع املنظر ويف
موكب يجهز ثم محرابه، من تستخرج الجديد) امللك (أي بحور الخاصة امللك شارات
بوساطة الشعري درس نشاهد التاسع املنظر ويف الجبانة)، (أي الجبل يف امللك به يمر
يمزق الشعري بدرس حور أن به يقصد رمزي املنظر وهذا املخازن. إىل وحمله البهائم
زيادة نشاهد عرش والحادي العارش املنظرين ويف له. انتقاًما «ست» والده عدو أوصال
بتطهري خاصة وأواٍن أشياء بوضع وذلك أوالده، وسفينتي امللك سفينة بإعداد االهتمام

وأوالده. امللك
صب عىل تحتوي صوًرا نشاهد بينهما وما عرش والخامس عرش الثاني املنظر ويف
العمود بإقامة يأمر ثم املحيل، لإلله إوزة) ورأس ثور (رأس حيوانني رأيس وتقديم املاء
اإلله يجعلوا أن أوالده أمر قد «حور» أن إىل رمز وهذا امللكيني. األوالد بوساطة املقدس
يأمر ثم «ست»، بقتل هذا ويفرس ويقام، بحبل العمود يشد وعندئذ «أوزير» تحت «ست»

أرًضا. يطرحوه وأن موثوًقا يرتكوه بأن أوالده «حور»
يتكلم ثم سفينتيهما، يف ينزلون امللك أوالد فيه فنشاهد عرش السادس املنظر أما
حملت من يا أنت «احملني له: قائًال بالسفينة هنا يمثل الذي «ست» مع أوالده عن «حور»
تقديم فيه فنشاهد عرش السابع املنظر أما عليه) متغلب إنه (أي ظهرك.» عىل والدي
التي البلدة (وهي الحالية) (أوسيم «ليتوبوليس» رب األعمى «حور» لإلله والجعة الخبز

نظره. له أعيد وبذلك فيها) دفنه ثم والده قتلة من «حور» فيها انتقم

ص١٩٨. األول «أمنمحات» تعاليم راجع: 1
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بني مبارزة حدوث فيها فنشاهد والعرشين الحادي إىل عرش الثامن من املناظر أما
نشاهد ثم للملك، قربان مائدة لصنع ونجارين مرضعتني2 إحضار وكذلك و«ست» «حور»

املائدة. يحرض القرابني بتقديم الخاص الكاهن
تقديم إىل رمز وهذا الخمر، له يقدمون امللك أوالد نشاهد والعرشين الثاني املنظر ويف
والرابع والعرشين الثالث املنظرين ويف الرشير. «ست» اقتلعها أن بعد إليه «حور» عني
عني إرجاع إىل بها يرمز وهذه والقاشاني، الدم حجر من حيل للملك يقدم والعرشين
رمز وهذا وجبة، له امللك ساقي يقدم والعرشين الخامس املنظر ويف ثانية. إليه «حور»
«تحوت» يقول ولذلك «ست». اقتلعها أن بعد إليه «حور» عني قدم عندما «تحوت» لإلله
«حور» إىل العني فتقديم بها.» لتفرح عينك لك أقدم «إني «حور»: لإلله املنظر هذا يف
علمي حول يلتفون خاصة كهنة نشاهد والعرشين السادس املنظر ويف الوجبة. تقديم هو
غرب أو والبحري القبيل الوجهني عىل امللك سلطان إىل بهما يرمز اللذان وهما «حور»،

«حور». عيني إىل بهما يرمز وكذلك ورشقيها، الدلتا
للملك يقدم كان أنه نشاهد والثالثني الحادي إىل والعرشين السابع من املناظر ويف
عظماء يهلل ذلك وعند والخاتم، والصولجانان الريشتان وهي الخاصة، ملكه شارات
وتضميخه امللك لتزيني رضوري بكل يؤتى ذلك وبعد فرًحا. والبحري القبيل الوجه
يزين اللتني الريشتني أي رأسه؛ عىل الحارستني وضع ثم له البخور وإطالق وتعطريه
اشرتكوا الذين القوم عظماء التتويج بعد نشاهد والثالثني الثاني املنظر ويف تاجه. بهما
لهذا أقيمت التي امللكية الوليمة طعام تناول يف كذلك يشرتكون هذا التتويج احتفال يف
ارتدى قد امللك نشاهد والثالثني والرابع والثالثني الثالث املنظرين ويف وحده. الغرض
من خاص ونوع الخبز من خاص نوع يقدم وعندئذ املتوىف، والده عىل الحزن لباس
تسمى فكانت الجعة أما قتل، الذي «أوزير» أي «أح» خبز يسمى كان فالخبز الجعة.
«أوزير» عىل و«حور» هي سكبتها التي والدموع «إزيس» إىل ترمز وهي رسمت»،3 «جعة

«أوزير». بجنازة االحتفال يف طعاًما يقدمان وكانا املقتول.
التحنيط أدوات واحد آن يف تستحرض األربعني إىل والثالثني الخامس من واملناظر
املسمني الكهنة نشاهد ثم العرش، عىل خلفه الذي للملك الحمراء املالبس مع الراحل للملك

للمتوىف. تقدم التي القرابني أهم من اللبن كان 2

الحزن. دموع به شبهت ولذلك املذاق مر الجعة من نوع 3
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بحمل يؤمرون املتوىف امللك بخدمة املكلفون وهم األرواح)، عن (الباحثني أخ» «سخنو
يف العادة جرت كما املتوىف) أصدقاء (أي األصدقاء يحمل كان كما أيديهم عىل تمثاله
املتوىف امللك فيه ليصعد السماء إىل سلًما رمزية بصورة يبنون نراهم ثم املأتمية. الشعائر
تقومان كانتا اللتان املرأتان تنتخب ثم إليه، يعرج أن له بد ال كان الذي العلوي العالم إىل
يعطي ذلك بعد ثم و«نفتيس». «إزيس» دور تمثالن اللتان وهما املتوىف، عىل بالنحيب
املتوىف. خدمة يف الستعمالها النسيج من وقطًعا اللحم من فخذًا القربان مقدم الكاهن
يتسلمون أخ» «سخنو كهنة نشاهد واألربعني الرابع إىل واألربعني الحادي من املناظر ويف
أنواع وبخاصة الفم،4 بفتح واالحتفال الجثة تكفني يف يستعملونها كانوا التي األشياء هذه

والزيوت. العطور
الدراما تنتهي وبهما امللك فيهما يظهر ال اللذان وهما — األخريين املنظرين ويف
كان الذي النطرون وبخاصة التطهري، معدات كل املتوىف امللك إىل يحرض أنه نشاهد —
مطاف آخر فيه يثوي الذي املكان وهو املقدس، املحراب يف وتوضع الغرض، لهذا يستعمل

فيه. يدفن الذي هرمه بذلك وأعني الدنيا؛ عالم يف له

الرمسيوم» «وثيقة التتويج دراما تحليل

«ورقة أو التتويج» «دراما عن هنا أوردناه الذي املخترص من الحظ قد القارئ أن بد ال
تمثل كانت التي الدينية الشعائر عىل تحتوي أنها — العلماء يسميها كما — الرمسيوم»
بل الوسطى، الدولة عهد وليدة ليست الدراما هذه أن والظاهر جديد. ملك تتويج عند
األلف إىل مبالغة دون تأليفها بعهد نرجع أن ويمكننا عمرها، املرصية امللكية تشاطر ربما

امليالد. قبل الثالثة
األول» «سنورست امللك إىل عهدها يرجع — ذََكْرُت كما — أيدينا يف التي والنسخة
الدراما هذه أن البعض ويظن امليالد. قبل الثانية األلف باكورة يف البالد عرش توىل الذي
تتويج ظاهره يف يمثل كان املؤلف هذا أن والواقع التعبري. جهة من الراقي األدب من ليست

يعيدوا أن ألجل وذلك خاص؛ باحتفال خاصة كهنة بها يقوم التي الشعائر من كانت الفم فتح شعرية 4

سحرية بطريقة ذلك وكان قربان، من له يقرب ما بكل يتمتع أن ليمكنه والعينني الفم فتح قوة امليت إىل
الغرض. لهذا معدة وآالت خاصة وتعاويذ
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تمثيلية صبغة له كان إذ وأوزير»؛ «حور أسطورة تمثيل وباطنه األول» «سنورست امللك
ومن منظًرا. وأربعني ستة يف تقع بَيَّنَّا كما التمثيلية وهذه سحري، ولون دينية وشعرية
كالكهنة أشخاص تمثيله يف يدخل قد مناظره من منظر كل أن يَر األصيل املتن عىل يطلع
جامدة أشياء تمثيله يف يدخل وكذلك واملاعز، كالثريان وحيوانات امللك، وأقارب واملوظفني

إلخ. … والحيل والخبز والنباتات واألشجار املقدسة كاألعمدة
يمكن ال وهلة وألول الهامة. األدوار بتمثيل يقومون كانوا الذين اآللهة عن فضًال هذا
حينما ولكنه السابقة، األشياء ذكر فيها ورد التي التعبريات هذه معنى يفهم أن للقارئ
جليٍّا له يتضح الدينية وشعائرهم القوم بأساطري عالقتها حيث من حقيقتها عىل يفهمها
األمر وحقيقة باألخرى. صلة منها واحدة لكل وأن عبثًا، توضع لم وأنها ومراميها، مغزاها
يف بحادثة لها يرمز الدينية والشعائر املادية األشياء فيه نجد موضوًعا نتناول أننا هنا
للملك، قربان مائدة يحمل املأكل عىل املرشف نشاهد لذلك: مثًال وهاك القومية، األساطري
إليه، «حور» اإلله عني يُعيد الذي «تحوت» اإلله الدينية الشعائر يف يمثل العمل فهذا
والده قتل بسبب األول يحاربه كان حينما عدوُّه «ست» اإلله اقتلعها قد كان التي وهي

«أوزير».5
الدراما هذه من — السحري الغرض فقل شئت وإن — النفعي األساس أن عىل
حظه يصبح وأن الفرعون، تتويج تثبيت هو االحتفال هذا الغرضمن كان إذ ا؛ جدٍّ ظاهر
يؤحد أن بذلك وأعني الخرافية، العهود عرشمرصيف عىل تربعوا الذين امللوك أولئك كحظ
الشاب بامللك «ست» عىل تغلب الذي «حور» ابنه يؤحد وأن «أوزير»، باإلله املتوىف امللك
حكم الذي «أوزير» اإلله مثل يصبح األول» «أمنمحات إن أي امُللك؛ عرش عىل تربع الذي
«حور» خلف كما األول» «سنورست ابنه يخلفه وأن موته، بعد الخرافية العصور مرصيف

«أوزير». والده
منظر كل أن فنجد بها. كتبت التي الصيغ لنا يوضح نفسه الدراما متن وترتيب
امللك أمام يمثله عمل أو حركة ذلك بعد تأتي ثم أنه»، «حدث التايل: بالتعبري يفتتح فيها
فيقال للمجهول، باملبني املمثل هذا عن يعرب ما وغالبًا موظًفا، أو كان كاهنًا املمثلني أحد
لهذا الرمزي التفسري يأتي مبارشًة ذلك أثر وعىل إلخ. … ُعِمَل» «لقد أو ُحِمَل»، «لقد مثًال:

املرصية البالد مللك بها يرمز وكذلك ورشاب، وملبس طعام من طيب لكل بها يرمز «حور» عني إن 5
و«ست». «حور» بني املخاصمة قصة يف ذلك أوضحنا كما نفسها
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وذلك والقمر؛ الشمس تمثِّالن الواقع يف وهما «حور»، عينْي خرافة من ا مستَمدٍّ الحادث
وهما عينيه، «حور» اإلله حرم قد املعادي اإلله هو بأنه دائًما يمثل الذي «ست» اإلله أن
يف الفضل ويرجع ثانية، إليه ردتا قد حور عيني أن غري والجسمية. العقلية قواه مصدر
«ست» اإلله أن عن فضًال هذا آخرين، وآلهة «حور» وأوالد «تحوت» اإلله تدخل إىل ذلك

قوة. وال له حول ال أصبح قد
نحن نفهمه الذي باملعنى «دراما» تكون أن املمكن من كان الخرافية القصة وهذه
بعض تربط التي الخيوط بعض نفقد يجعلنا أيدينا يف الذي باملتن جهلنا أن غري اآلن،

ببعض. الخرافة هذه أجزاء
يف الدينية الشعرية ودور الرمزي الدور من كل لسيادة ذلك يف السبب ويرجع
يف متفقهني كانوا أنفسهم األقدمني املرصيني ولكن علينا. فهمه يصعب مما التمثيلية؛
هاتني حالوة يتذوقوا أن عليهم السهل من كان ولذلك القومية؛ واألساطري الدينية الشعائر
أنه املتن يف نشاهد عندما جليٍّا لنا ذلك ويربز أيدينا، بني التي الدراما من الناحيتني
املتن أمامنا يضع الخرايف، معناه وتفسري الدينية، بالشعرية الخاص الحادث وصف بعد
عموديٍّا املكتوب السطر رأس يف فنقرأ املنظر؛ يف اآللهة به فاهت الذي الحوار مضمون
من الغرض عن تعرب قصرية جملة ذلك يتلو ثم سويٍّا، يتحاوران اللذين اإللهني اسمي
يقدمه الذي اليشء السم تورية عىل الجملة هذه تحتوي ما وغالبًا ألقيت، التي الخطبة

املرصيني. عند محببًا كان الكناية من النوع وهذا للملك، املمثلني أحد
املحاورات هذه من املقصود املعنى لتحديد تسهيًال الدراما هذه مؤلف عني وقد
الذي الرمزي املعنى ثم فيه، إليه أشار الذي اليشء اسم حديث كل نهاية يف يضع بأن
باملمثلني خاصة بيانات األحيان بعض يف كذلك يضاف وكان الخرافة، يف اليشء هذا يلبسه
وأخريًا الخرافة. فيه تحدث كانت الذي املثايل واملكان بها، يقومون كانوا التي والحركات
يف لنا تفرس مخترصة رسوم عىل يحتوي معني جزء املتن أسفل يف ص ُخصِّ قد أنه نجد
علينا العسري من أنه يتضح ذلك ومن يُمثَّل. الذي املنظر بها يمتاز صورة أهم حالة كل
الشعائر بني مستمر امتزاج من فيها ما نالحظ لم إذ قدرها؛ حق الدراما هذه نقدر أن
ما بني املعادلة يحل أن الحديث القارئ عىل الواجب من إذ الخرافية؛ والحوادث الدينية
كانت القائمة االحتفاالت أن اإلنسان يرى جهة فمن له؛ مرموز هو ما وبني ممثل هو
حوادث بعض أمامنا يمثل أنه نشاهد أخرى جهة من نفسه الوقت يف ولكن امللك، لتتويج

ثانية. عينيه اسرتد الذي «حور» دور تمثل التي الباطنة باألشياء خاصة منفصلة
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إذن البديهي فمن ا جدٍّ ناقصة بحالة إال لنا معلومني غري املعادلة طرفا كان وملا
الناس ِألَعَلِم حتى مفهومة، غري أو غامضة عدة وتفاصيل كثرية معاٍن أمامنا ستبقى أنه
«زيتة» األستاذ وضعه الذي الرشح من ذلك عىل أدلَّ وال القديمة. املرصية اللغة بأرسار
املؤلف يقصده ما فهم عدم عىل الدالة االستفهام بعالمات يزخر نجده إذ الدراما! لهذه
هذا عىل نظرنا بوجهة نحكم أن أردنا إذا أننا عىل التعابري. من كثري يف القديم املرصي
هذه من قيمته إن إذ قاسيًا؛ حكًما يكون فإنه األدبية؛ الناحية من الدراماتيكي اإلنتاج
املرصية اللغة بأرسار معرفتنا لقصور بالطبع وذلك الوسطى؛ املرتبة عن تقل الناحية

القديمة.
القارئ، نفس يف يؤثر أن اإلنتاج بهذا يقصد يكن لم املرصي أن فحصنا من والظاهر
الذي اليشء ولكن اآلن. نحن نفهمه الذي الفني الجمال نواحي من بناحية يشعر ويجعله
حية إيحائية بطريقة يحتفل أن هو الدراما، هذه كتابة عند مشاعره عىل يستويل كان
َفَالح يضمن وأن الدينية، العتقاداته األساس تُعدُّ كانت التي العظيمة األساطري بتخليد

االحتفال. هذا له يقام الذي للَمِلك اإليحائي السحر من بنوع ذلك
من كثري يف تتشابه التي الرمسيوم» «وثيقة يف خاص بوجه تظهر الناحية وهذه
منها إلينا وصل وقد القديمة، الدولة إىل عهدها يرجع التي الفم فتح شعرية مع النقط
يف ينحرص الفم بفتح االحتفال وبني تمثيليتنا بني الفرق أن غري بالصور. موضحة رواية
املكانة لها األساطري فإن الدراما يف أما األول، املكان يحتلُّ الدينية بالشعائر االحتفال أن

فيها. تمثل التي املناظر يف األوىل
الكتابات من خالية أنها الناشئة الدرامات لهذه نظرنا يف نقد من يوجه ما وأهم
متعاقبة مناظر عدة إال لنا يظهر ما عىل نجد فال اآلن؛ نحن نفهمه الذي باملعنى اإلنشائية
إلله الواحد الدور نجد ما وغالبًا مفككة، بطريقة متالصقة وضعت قد قصرية وخطبًا
ممثًال أن نشاهد أخرى ناحية ومن مختلفون، ممثلون األسطورة يف بتمثيله يقوم بعينه
نتتبع أن علينا الصعب من نجد وكذلك ا، جدٍّ مختلفة متنوِّعة أدوار بتمثيل يقوم قد واحًدا
هنا نعتقد يجعلنا مما للدراما؛ قاعدة اتُِّخذت التي الخرافة حوادث سري متصلة بطريقة
ما عىل ذلك ويدل تواريخها. حسب الحوادث بتتابع كثريًا يهتمون ال كانوا املرصيني أن
ُكرِّر، قد العنرصالخرايف أن األحوال من كثري يف نجد إذ األخرى؛ املقدسة كتبهم يف نشاهده
وهنا ذلك، إىل يدعو ظاهر سبب بدون ُعكس قد الحوادث ترتيب أن أحيانًا نشاهد كما
األدبي. باإلنشاء اهتمام كل عىل يتغلب والسحري الديني الغرضني من كالٍّ أن كذلك نجد
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نشاهد كما تمثيلها يف مرعية تكن لم املكان وحدة أن الدراما هذه فحص يف ويظهر
الرمسيوم» «ورقة يف الرسوم ومدلول الوسطى)، القرون (تمثيليات الباطنيات يف ذلك
املحاريب يف كذلك بل وحسب، املعبد أبهاء يف تمثَّل تكن لم التمثيليات هذه أن يُفهمنا
نعطي أن ويمكننا اآلخر. البعض عن بعيًدا أحيانًا بعضها يكون قد والتي له، التابعة
آخر إىل منظر من ينتقلون املمثِّلون فكان «األقرص»، ومعبد «الكرنك» معبد لذلك مثاًال
وهذه سفن، يف سياحات كذلك لنا ذكر وقد نظرية، بصورة وأحيانًا جدية، بصفة أحيانًا

املقدسة. املرصية املدن أمهات يف تمثل كانت الخرافة يف الحوادث أهم أن عىل تدل
جمهور أمام تمثَّل أن لها ًرا مقدَّ يكن لم الباطنية التمثيليات هذه أن فيه ريب ال ومما
الكايف الربهان ونجد املعبد. يف الخاصة األجزاء دخول يف لهم حقَّ ال الذين املتفرِّجني من
الشعب لعامة مسموًحا يكن لم أنه ومع الدينية. صيغتها أظهرنا التي االحتفاالت يف لذلك
التمثيليات هذه أن يعني ال ذلك فإن املعبد، داخل يقام كان الذي التمثيل يف يشرتكوا أن
األرسار. هذه يعرفوا أن فقط املتفقهني حق من كان وأنه أصلية، رسية صبغة لها كان
يف أدخلوا قد الذين اإلغريق لنا أكده بما الطريق نضلُّ زلنا ال الناحية هذه من أننا والواقع
الشعائر من مفهومة غري عناَرص يأُفل فيه مرص نجم أخذ عرص يف الخاصة احتفاالتهم

املرصية. واألساطري
أدت قد فإنها الدراماتيكية، التآليف هذه يف الواضحة النقائص من نجده ما وبرغم
أن نرى كنا وإذا أجلهما. من وضعت اللذان وهما والسحري، النفعي الديني الغرضني
إال ذلك فما مرتبطة، غري أجزاءها وأن منقوصة، بصورة ألف قد الدراما هذه موضوع
تمثل كانت التي الخرافية الحوادث جميع يعرفون متعلميه كل بلد يف تمثل كانت ألنها
أجل من األساطري. هذه بها تروى كانت التي املتناقضة الروايات كل كذلك ويعرفون فيه،

به. تروى الذي املذهب حسب منسجمة كاملة لهم تبدو كانت هذا
شيئًا هناك فإن األدبية؛ الوجهة من هنا بحثناها التي الدراما هذه قيمة تكن ومهما
لنا اتضح كما فإنه السحيق؛ العرص ذلك يف الدراما هذه وجود نفس وهو أنظارنا، يلفت
مدنياتهم عهود خالل مستمرة وبقيت عهودهم، أقدم منذ يمثلونها كانوا املرصيني أن نجد

النهاية. حتى
منها مناظر بعض القارئ أمام نضع أن نريد الدراما هذه موضوع نرتك أن وقبل
والبحري القبيل الوجه عظماء استدعاء بمنظر وسنبتدئ أوردناه. الذي الرشح عىل ليطبقها

التتويج. حفلة يف
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6(١٩ (صورة الثالثون املنظر
والبحري القبيل الوجهني عظماء استدعاء

يعني» «وذلك البحري. والوجه القبيل الوجه لعظماء «تعالوا» قيل: أنه حدث ٨٩
«جب». اإلله بأمر «حور» تخدم اآللهة جعل الذي هو تحوت أن
فيقول: ست» و«أتباع حور» «أوالد مع يتكلم «جب» اإلله ٩٠

إحضار (؟) حور || اآللهة خدمة || سيدهم.» حور يا وأنت حور، بخدمة «قوموا
والبحري. القبيل الوجهني عظماء

القبيل الوجهني عظماء يطلب امللك أن أوًال يخربنا املرتل أن املنظر هذا وتفسري
لحكم عظماء عرشة من مكون مجلس البالد يحكم القديمة الدولة منذ وكان والبحري،

الواقع. جهة من هذا البحري؛ للوجه ومثلهم القبيل الوجه
«ست»، اإلله وأتباع «حور» اإلله أوالد يمثلون كانوا هؤالء فإن األساطري جهة من أما
بخدمة ليقوموا اآللهة) (أي ناداهم قد املرتل دور هنا يلعب كان الذي «تحوت» اإلله وأن
«حور» أعطى الذي «جب» اإلله من بأمر وذلك كلها، البالد حكم يده يف جمع الذي «حور»

«أوزير». والده موت بعد مرص ملك
لعظماء بهم ويرمز ست»، و«أتباع حور» «أوالد يخاطب «جب» نرى ذلك بعد ثم
البحري الوجه يحكم األمر بادئ يف كان «حور» ألن والبحري؛ القبيل الوجهني يف البالد
«قوموا لهم: فيقول كله، امللك «حور» أعطى ذلك بعد ثم القبيل، الوجه يحكم و«ست»
املتن يف يأتي ذلك بعد ثم سيدهم.» «أنت قائًال: «حور» إىل يلتفت ثم حور.» بخدمة
اإلله خدمة هو هنا املطلوب إن أي «حور»؛ ثم اآللهة خدمة فنقرأ مرسحية، تعليمات
والبحري، القبيل الوجهني عظماء خاصإحضار فاصل يف يأتي ذلك بعد ثم ملكهم، «حور»

باآللهة. الخرافة يف لهم املرموز وهم امللك، بخدمة يقومون الذين وهم

(٢٠ (صورة والثالثون الحادي املنظر
امللك لتتويج الالزمة األشياء استحضار

امللك، وأعطاها املختلفة التجميل مواد املرتل الكاهن أحرض قد أنه حدث ٩١
عينه. عن «حور» مع تحدث الذي «تحوت» أنه يعني» «وذلك

امللك. أمام خاشعني أتوا قد العظماء هؤالء أن الصورة يف يالحظ 6
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حور: يخاطب تحوت ٩٢
(التوتيا)|| األخرض الكحل || العني || محياك يف السليمة عينك أمنحك إني

حور: يخاطب تحوت ٩٣
|| األسود الكحل || العني || وجهك يف ضعها

حور: يخاطب تحوت ٩٤
|| (؟)7 عنب || العني || متعبة تصري أنها لدرجة عينك تحزن أن ينبغي ال

حور: يخاطب تحوت ٩٥
|| العني || منك خرجت التي الطاهرة العني تلك وهو اآللهة، بخور لك أقدم إني

|| البخور
الكبرية. الريشة حارس بوساطة التاج تثبيت نقرأ: ٩٥ إىل ٩٢ من األسطر تحت

حور: يخاطب تحوت ٩٦
|| العطور || العني || معطًرا كله يصري حتى بها وجهك عطر

لحضور والبحري القبيل الوجهني عظماء استدعى أن بعد امللك أن املنظر هذا وتفسري
يقدمها أن بد ال كان التي الزينة مواد أنواع لنا د يعدِّ املرتل الكاهن أخذ التتويج حفلة
«حور أسطورة يف ذلك يقابل كان ما لنا يقول ثم التتويج، حفلة يف بها ليتجمل للملك
هو عنه كلمه وما امللك)، (أي «حور» مع تكلم الذي «تحوت» اإلله هو فاملرتل وأوزير».
فعندما امللك. بها يتجمل كان التي املواد هي «حور» عني أن التايل الحوار يف وسنرى عينه.
يف عنه يعرب الذي امللك يكلم وأنه يتكلم، الذي هو امللك مرتل أن نعلم «تحوت» يتكلم
ذلك فإنما وجهك، يف عينك لك أقدم «لحور»: «تحوت» يقول فعندما «بحور»، األسطورة
بها يتعطر أو امللك بها يتجمل التي املواد كل فإن وهكذا، األخرض. الكحل إىل به يرمز
الريشة حارس بواسطة التاج ثبت قوله: أما «حور». لعني رمز هي كدواء يستعملها أو
تقوم وكانت امللك، رأس عىل الريشة وضع يتوىل كان قديم موظف إىل فيشري الطويلة،

استعماله. قبل التاج مقام

يف املرصية الكلمة استعملت وقد العني، لشفاء دواءً بها يقصد وربما املعنى، غامضة الكلمة هذه 7

العني لشفاء كدواء العنب عصارة يستعملون الحاليني املرصيني فإن ذلك؛ يف غرابة وال الطبية، العقاقري
(النظرة).
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والثالثون الثاني املنظر
والبحري القبيل الوجهني عظماء عىل الرُّغفان أنصاف توزيع

«أي» والبحري؛ القبيل الوجهني عظماء الرغفان أنصاف أعطيت أن حدث ٩٧
رءوسهم. لآللهة وأعاد عينه اسرتد الذي هو «حور» إن

تحوت: يخاطب حور ٩٨
الوجهني عظماء وإعطاء || ثانية الرءوس اإلله إعطاء || ثانية رءوسهم ليُعُطوا

الرغفان. أنصاف والبحري القبيل
«ست»: وأتباع «حور» أوالد يخاطب تحوت ٩٩

اآللهة رءوس إعطاء || رءوسكم إليكم ويعيد شفيًقا يكون «جب» اإلله ليت
عرشة). الخامسة (املقاطعة إيبيس مقاطعة || امللك يهبها وجبة || «لهم» ثانية

«ست»: وأتباع «حور» أوالد يخاطب «حور» ١٠٠
[…] وجبة || العني || بها أتمتع حتى عيني ألعِط

أنصاف تقديم وهو الواقعي؛ الجزء عن أوًال املرتل يتكلم هو: املنظر هذا وتفسري
من نوًعا كانت هنا إليها املشار الرغفان أنصاف أن والظاهر البالد. لعظماء الرُّغفان
كانوا الذين هم الطعام من اللون هذا لهم يقدم والذين املائدة. يف عظيمة قيمة له الفطري
إىل املرتل ينتقل ثم السابق. باملنظر متصًال الكالم يجعل مما امللك؛ بتتويج يحتفلون
قد «حور» أن ذلك معنى إن فيقول: «حور»، أسطورة يف ذلك يقابل الذي للجزء اإلشارة

رءوسهم. لآللهة وأعاد عينه اسرتد
«ست» إن القائلة الخرافة إىل يشري «حور» عني اسرتداد أن األسطورة يف ذلك وتفسري
جمع أن بعد وكملها «تحوت» اإلله أعادها ثم قطع، إىل وقطعها عينه أخذ قد «حور» عدو
رءوس وإعادة الرغفان، أنصاف هي هنا العني منها تتألف التي فاألجزاء ثانية، أجزاءها
يشار الذين واآللهة كلمة. بعضلتصبح إىل بعضها العنيوضم أجزاء تركيب هو لها اآللهة
أثناء و«ست» «حور» أتباع من الوغى حومة يف وقعوا الذين هم رءوسهم بقطع هنا إليهم
رءوسهم. ليعَطْوا العني: أجزاء جمع الذي «تحوت» لإلله «حور» يقول ولذلك شجارهم؛
الرغفان. أنصاف البحري والوجه القبيل الوجه عظماء بإعطاء ذلك املتن يفرس ثم
يف يقابل وذلك «ست»، وأتباع «حور» أوالد يخاطب «تحوت» اإلله أن ذلك بعد ونرى
يعيد أن «حور» وجدَّ األرض إله «جب» راجيًا والبحري، القبيل الوجهني عظماء الواقع
نشاهد ثم امللك. مائدة طعام أي ملكية؛ بوجبة الرءوس إعطاء يفرس ثم رءوسهم، إليهم
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تحوت مقاطعة وهي الوجبة، هذه فيه تقدم الذي املكان لنا د يحدِّ املتن أن ذلك بعد
عرشة. الخامسة املقاطعة أي (إيبيس)؛

الوجهني): عظماء (أي «ست» وأتباع «حور» أوالد امللك) (أي حور يخاطب ذلك بعد
هذه يف عظماءه يشارك أن يريد أنه امللك بذلك يقصد بهما.» أتمتع حتى عيني «ألعَط
بني تنحرص هنا املعادلة أن هنا القول وخالصة الوجبة. = عني التفسري: نرى ثم الوجبة.
«حور». عني خرافة يف الشعرية يتلوها ثم أوًال، الحقيقة فتذكر والخرافة، الواقعة الحقيقة

والثالثون الثالث املنظر
(مريلة) بردية ميدعة إحضار

هو «حور» أن يعني» «وذلك بردية، ميدعة املرتل الكاهن أحرض أن حدث ١٠١
«جب». وخاطب والده عانق الذي

«جب»: يخاطب «حور» ١٠٢
|| أوزير || بردية ميدعة || إىل متعبًا صار الذي هذا والدي أضم إني

«جب»: يخاطب «حور» ١٠٣
|| امليدعة أهداب || أوزير || تماًما معاىف يُصبح أن

«بوتو». السطرين: هذين تحت ١٠٤ / ١٠٤

من مصنوعة ميدعة األول» «سنورست للملك أحرض قد هو: املنظر هذا وتفسري
امللبس هذا امللك فارتداء الحزن، لباس كانت امليدعة وهذه املرتل. الكاهن بوساطة الربدي
ولذلك قربه. والد جثمان يواَرى حتى يخلعه ولن والده عىل الحداد لبس قد أنه عىل يدل
الحداد لبس هو والده وضمُّ والده، ضم قد حور أن إىل األساطري يف امليدعة بهذه يرمز كان
األرض وهو «جب»، جده يخاطب «حور» هنا نرى ولذلك امليدعة. يف يتمثل الذي عليه
يعود أن إىل (املتوىف) املتعب هذا والدي ضممت إني له: قائًال والده، جثمان ستواري التي
أخلعه ولن املتوىف، والدي عىل الحداد لبست قد إني بذلك: ويقصد الجسم. صحيح ثانية
عالم يف ثانية الحياة إىل يعود أن معاىف» يصبح «حتى بعبارة ويقصد قربه. يواَرى حتى
يف الحياة إىل ثانية سيعود يتوىف ملك كل أن وذلك املرصيني؛ عند االعتقاد كان كما اآلخرة،

«حور». والد «أوزير» مع حدث كما اآلخرة، عالم
فيه حدثت الذي املكان هنا بها واملقصود «بوتو»، بلدة ذكرت قد أنه النهاية يف ونجد

و«أوزير». «حور» أسطورة يف الشعرية هذه
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والثالثون الرابع الفصل
والجعة الخبز إحضار

عىل بكى الذي «حور» هو أنه وذلك «رسمت»، جعة أحرضت أن حدث ١٠٤
والده. يندب «جب» وخاطب والده

|| أوزير || األرض تحت هذا والدي أحرضوا إنهم «جب»: يخاطب «حور» ١٠٥
«أح». خبز

|| البيت ربة «إزيس» || عليه مبكيٍّا جعلوه لقد «جب»: يخاطب «حور» ١٠٦
|| «رسمت» جعة

جعة. وإبريق خبز قرص نقرأ: السطرين هذين تحت ١٠٥ / ١٠٦

املذاق املرة «رسمت» جعة فإحضار والده. عىل وحزنه حور بكاء يمثل املنظر هذا
«جب» إىل والده حور نعى ثم والده، عىل سكها التي حور دموع بأنها املرتل عنها عربَّ
الخرافة يف ذلك عن عرب ثم قتلوه، أي األرض؛ تحت وضعوه قد والده أعداء إن قائًال:
املسيح إن قيل: ما يشابه وذلك «خبزأح»، هو الخرافة يف أصبح أوزير إن أي «بخبزأح»؛
«أح» وخبز األرض» تحت «وضع عبارة يف أن ويالحظ الخبز»، «هو النرصانية الشعائر يف

تورية.
إزيس، هي بكته والتي عليه، مبكيٍّا جعلوه لقد «جب»: يخاطب حور نجد ذلك وبعد
احتفال يف لوالده قربانًا امللك يقدمه كان ما أن والخالصة «رسمت». جعة بأنها عنها وُعرب
والدموع «أح»، خبز وهو قتله ثم املذاق، املرة رسمت جعة وهي الدموع، يمثِّل كان الدفن

بإزيس. أيًضا عنها ويعرب حور يسكبها كان التي هنا
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أعدائه عىل حور انتصار دراما
إدفو)1 معبد (عىلجدران

«حور»، لإلله أقيم الذي «إدفو» معبد جدران عىل منقوشة لنا حفظت أخرى تمثيلية لدينا
يساعد مما ملناظرها؛ برسوم متنها وضح وقد سليمة، بحالة لنا حفظت دراما أحسن وتُعدُّ
عن مخترصة رواية إال ليست لدينا التي التمثيلية فإن ذلك ومع الدراما. هذه فهم عىل
— االسم يدل كما — وهي أعدائه». عىل حور «انتصار الدراما هذه وعنوان كبرية. دراما
والحكم انتصاره ثم «أوزير»، والده قاتل عىل «حور» شنها التي االنتقام حرب تقصعلينا
له، القانوني الوارث بوصفه «أوزير» والده عرش اعتالءه ثم املقدسني، القضاة أمام له
«الدراما يف نجده الذي الهدف نفس هو القصة إليه ترمي الذي الهدف أن نرى وبذلك
األرسة أوائل إىل عهدها يرجع التي التتويج»، و«دراما الدنيا» خلق «تمثيلية أو املنفيَّة»
بعض نجد اآلن بصددها نحن التي الدراما ببطل يختص فيما أننا عىل عرشة. الثانية
نعرف الذي إدفو»، «حور أو «حوربحدت» هو األكرب «إدفو» إله أن املعلوم إذ االرتباك؛
اإلله وهو تاريخي، أصل إىل ترجع الشمس إله أعداء ومع أعدائه مع الخرافية حروبه أن
التعابري يف وأحيانًا الدراما، متن يف نجد أننا غري الدراما. توضح التي الرسوم يف نراه الذي
بن الصغري» «حور أن الرسوم يف األخرى اآللهة بعض أمام مكتوبة نجدها التي املخترصة
أقسام خمسة عىل إدفو» «تمثيلية وتحتوي دائًما. إليه يشار الذي هو و«إزيس» «أوزير»

Blackman and Fairman, “The Journal of Egyptian Archeaology” Vol. XXVIII. pp. 32 ff, 1
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

هذه بني سنُوازن واآلن وخاتمة، مناظر إىل مقسمة فصول وثالثة مقدمة وهي مميزة،
أن نشاهد قبل من ذكرنا فكما سبق. فيما عنهما تكلَّمنا اللتني األخريني والدرامتني الدراما
تسبقها وجيزة محاورة ثم حديث، صورة يف متن عىل منهما كل تحتوي التمثيليتني هاتني

مرسحية. وتعليمات املتكلمني عن تُخربنا قصرية مقدمة
اقتباسات أنها يحتمل العدد قليلة قصرية متونًا إالَّ نجد فال إدفو» «تمثيلية يف أما
للمناظر. املفرسة العناوين من ا جدٍّ قليل عدد إال فيها ليس أنه ذلك إىل يضاف حديث، من
والفصل الرابع املنظر يف األول الفصل يف إال نجدها فال املرسحية التعليمات أما
إلينا وصلت التي الرواية أن هو النقائص لهذه املحتمل والتعليل الثالث، املنظر يف الثالث
تحت كانت التي الرقعة أن بسبب مخترصة؛ رواية هي اآلن نتناولها التي الدراما عن
مسافة يرتك أن من له بد ال كان وأنه محدودة، كانت املعبد جدار عىل ات النحَّ ترصف
االختصار؛ هذا عمل الرضوري من كان وملا إليضاحها. الزمة كانت التي رسًما عرش لألحد
وعىل األوليني. الدرامتني يف العناوين محل يحل كان الذي املتن معظم الكاتب حرمنا فقد
عىل وكذلك نفسه، املتن عىل يتحدثون الذين معرفة يف نعتمد األحيان معظم يف فإننا ذلك
القصة هذه يف املرسحية التعليمات كل حذف قد الكاتب أن ونجد تفرسه، التي الرسوم
بدرجة حل قد الرسوم وجود أن نرى الحظ ولحسن ذكرهما. السابق الحالتني يف إال
املمثلني مواضع بوضوح تريَنا أن عىل تقترص ال فهي املرسحية؛ التعليمات محل عظيمة
إلخ، … وزينات وتيجان وأسلحة سفن من املرسح أمتعة لنا تصور كذلك بل وحركاتهم،
الخبز من مصنوًعا كان أنه يحتمل منها واحًدا شاهدنا التي البحر ألفراس نماذج وكذلك
الثالث، الفصل من الثالث املنظر يف تقطيعه ليسهل ذلك كل تشابهه. أخرى مادة أو

برشي. لعدو نموذًجا نشاهد وكذلك
موضحة املتاع قائمة أو املرسحية التعليمات هذه فكانت التتويج» «دراما يف أما
يوجد كان أنه لنا يظهر باملمثلني يختص وفيما الصحيفة، أسفل يف خشنة برسوم
يقومون كانوا بل بالكالم؛ التمثيلية يف تشرتك ال ثانوية شخصيات إدفو» «تمثيلية يف
قد خبيثة روًحا أن اإليضاحية الرسوم يف نرى حينما فمثًال صامتة؛ مناظر يف بأدوارهم
هذا أن نفهم أن علينا يجب فال قرصك.» عىل يتآمر من بقرني أنطح «إني فوقها: كتب
أنه فيها يظهر بحركة يقوم الحالة هذه يف إنه بل فعًال، الكلمات هذه يقول العفريت
ليس ولكن «الدراما» يف ظهرت قد الشخصيات هذه أن إلينا يوحي وذلك للنطاح، مستعد
جهة ومن قصد، اخترصعن الذي املتن يف املرسحية التعاليم تذكر لم ولذلك تلقيه؛ دور لها

42
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اإليضاحية، الرسوم يف نجدها لم نفسه الوقت ويف املتن، يف ذكرت أحاديث وجدنا قد أخرى
مجرد وأن الكاتب، ترصف تحت التي الرقعة يف االقتصاد إىل يعزى أن يمكن الحذف وهذا

كافيًا. يعترب كان املتن يف به تفوَّهوا الذي والكالم املمثلني وجود
املعبد! جدران عىل الدراما هذه نقشت أجله من الذي السبب عن اإلنسان يتساءل وقد
واقيًا سحريٍّا أثًرا مًعا والرسم الكتابة لوجود أن يعتقد كان املرصي أن ذلك عىل والجواب
هذا نفسها. املقدسة الرواية تمثيل من اإلنسان عليه يحصل الذي املفيد السحري كاألثر
السنوي. تمثيلها أهمل قد «الدراما» أن حدث إذا باقية ستكون هناك فائدته أن عىل فضًال
وعن املقدسة الدراما هذه تمثيل يف يشرتكون كانوا الذين األشخاص عن نتساءل واآلن
دورهم يمثلون أكانوا سواء واملمثالت، املمثلني أن يف جدال وال عليه. تمثل الذي املرسح
دلتنا وقد وأرسهم. املعبد كهنة من ينتخبون كانوا صامتًا، دورهم يمثلون أم بالحديث
الذي هو كان املعبد مرتيل رئيس الكاهن أن عىل بقيت التي املرسحية التعليمات إحدى
بطبيعة ولكن املرسحية، يف دوًرا يلعب كذلك امللك أن مفروًضا وكان األحاديث، بإلقاء يقوم

عنه. نائب بإلقائه يقوم كان الحال
مكونة كانت أنها يجوز مغنني فرقة املرسحية يف يوجد كان أنه ا جدٍّ املحتمل ومن
أصحابًا بوصفهم املرسح عىل أماكنهم يحتلون وكانوا وموسيقاريه، املعبد مغني من
نفوسهم يف أثر الذين املتفرجني نتصور أن كذلك ويمكننا «حور». لإلله ومعاضدين
الذي املتكرر النداء يف فاشرتكوا أقصاها؛ إىل الدينية مشاعرهم حركت درجة إىل التمثيل

بشدة.»2 اقبض حور. يا بشدة «اقبض وهو: املرسح، عىل املغنني فرقة تردده كانت
بجانب وبعضها املاء عىل بعضها يمثل كان الدراما أن عىل بوضوح الرسوم وتدل
من الرشقية الجهة يف تقع مقدسة بحرية وهي حور، بركة أنها املحتمل ومن ماء. مجرى
حور يمثلون كانوا الذين املمثلني أن والظاهر به، املحيط السور داخل يف ولكنها املعبد،
قوارب يف عام وجه عىل دورهم يلعبون كانوا يتبعونه، كانوا الذين والعفاريت واآللهة
نساء أما التتويج». «تمثيلية يف حدث ما نفس هو ذلك أن والظاهر الربكة. يف تسبح

فرقة كانت «ست»، عدوه يمثل الذي البحر فرس بحربته يرمي كان حينما «حور» أن بذلك يقصد 2

املتفرجني جمهور كان وعندئذ البحر. فرس أي العدو.» عىل حور يا بشدة «اقبض قائلة: تنشد املغنني
املتفرجني فإن جميلة؛ أغنية فرقة تغني عندما اآلن املرصي املرسح عىل نشاهده ما هو وهذا ذلك، يكررون

يكررونها.
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أن حني يف املاء، حافة عىل ينتظرن فكنَّ الحالية) (إبطو «دب» «ب»، وبلدتي صري» «أبو
واملمثِّلني. املتفرجني بني األمام يف األرض عىل يقف أن املحتمل من كان املرتل

اليابسة. عىل تمثل كانت أنها فيظهر التمثيلية» «خاتمة أما
عرفنا وقد سنويٍّا، تمثل كانت الدراما هذه أن عىل تدل خاصة معلومات ولدينا
(املنظر الثالث الفصل يف مرسحي تعليم بوساطة وذلك فيه، تمثل كانت الذي اليوم تاريخ
ينفذ كان الدراما، آخر يف جاء حادث وهو «ست»، أوصال تقطيع إن يقول: حيث الثالث)،
من والعرشين الواحد يف أي الربيع؛ فصل من الثاني الشهر من والعرشين الواحد اليوم يف

أمشري. شهر
وأن أعدائه، عىل «حور» النتصار تذكاًرا تمثل «الدراما» هذه كانت وإن أنه عىل
من عنها ينشأ وما الجسام الحوادث هذه سحريٍّا يخلد أنه يَُظنُّ كان السنوي تمثيلها
هذه نفس فيها دوًرا يمثل الذي امللك تمنح أنها نفسه الوقت يف يُعتقد كان فإنه فائدة،

السحرية. الفوائد
بكثري أقدم أنها عىل تُربهن أدلة لدينا فإن إدفو»؛ «مرسحية بتاريخ يختص فيما أما
يزخر نفسه املتن أن والواقع املعبد. جدران عىل متنها فيه كتب الذي البطالسة عرص من
الدولة أواخر يف كتبت بردية من نسخ قد بأنه ويوحي الحديثة، املرصية اللغة من بتعابري
املعروف (وهو «إمحوتب» هو املعبد مرتيل رئيس أن الرسوم يف ذكر قد ولكن الحديثة،
موضع هذا «إمحوتب» وكان الثالثة. األرسة ملوك أحد «زورس» للملك واملعماري بالحكيم
إىل تأليفها عهد يرجع القصة بأن يُشعر مما وذلك البطالسة)، عهد يف عظيم تقديس
عليه كتب الذي الجدار أن ذلك إىل يضاف الحديثة، الدولة نهاية من بكثري أبعد زمن
«يف كتاب يف وجد الذي التصميم حسب أقيم إنه يقال رسومها، عليه ونقشت الدراما متن

هذا. «إمحوتب» إىل يعزى الكتاب هذا وتأليف معبد»، تصميم
يف الذي العظيم التصميم غرار عىل بني قد الجدار هذا إن تقول أخرى رواية ولدينا
األصيل املبنى تربط رواية إذن لدينا فيكون «منف»، شمايل السماء من نزل الذي الكتاب
أن املستحيل من ليس فإنه ذلك وعىل القديمة، الدولة بعهد أخرى وبعبارة «منف»، ببلدة
«إمحوتب» هو كاتبها نفس يكون وأن الثالثة، األرسة عهد إىل إدفو» «تمثيلية تاريخ يرجع
املنفية» «الدراما بني أخرى موازنة فلدينا ذلك وعىل إرشافه. تحت كتبت األقل عىل أو

األوىل. األرسة عهد أي ا؛ جدٍّ قديم أصل عن منقولة وصلتنا األوىل فإن إدفو»؛ و«دراما
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املنفية» «الدراما يف املمثلني بني تدور كانت التي املحاورات أن مالحظته يجدر ومما
محاورات عىل تحتوي فكانت إدفو» «دراما يف أما ا. جدٍّ قصرية كانت التتويج» «تمثيلية ويف
هذه فمن األدبي. التحرير يف بها بأس ال مرتبة إىل وصل قد بعضها أن لوحظ طويلة
إالَّ اللهم اآلن، نرشحتى دراماتيكي تأليف أي عن بداءة وأقل سذاجة أقل أنها نجد الناحية
يف عظيم تعمق عىل يدل فإنه املنفية، الدراما يف وجدناه الذي الالهوتي القسم استثنينا إذا
خصب. وخيال جزلة وتعبريات راقية بلغة كتب وقد العالم، نشأة وأصل الدينية الفلسفة
هنا سنورد فإنا العرصية، تمثيلياتنا من تقرب «حور» انتصار تمثيلية كانت وملا
قيمتها عىل بنفسه يحكم أن للقارئ ليمكن املثال؛ سبيل عىل األول والفصل املقدمة منها
وبني بينها ليوازن وكذلك والخلقية. األدبية قيمتها حيث ومن التمثيل حيث من ومنزلتها،

عنهما. تكلَّمنا اللتني األخريني التمثيليتني

أعدائه عىل حور انتصار تمثيلية من األول والفصل املقدمة (1)

املقدمة (1-1)

وأشخاص الرسوم وصف القارئ أمام سنضع املقدمة يف جاء ما رسد يف نبتدئ أن قبل
التي الرسوم عن مأخوذ وذلك لشخصياتهم، تفسريًا فوقهم نُقشت التي واملتون الرواية

التمثيلية. تتبع

الرسوم وصف

«حور أي «حوربحدت»؛ اإلله يده يف إضمامة من يقرأ الذي «تحوت» اإلله خلف يقف
اليرسى الجهة وعىل «إزيس»، وبصحبته اليمنى، يده يف وحبل مقمعة عىل قابًضا إدفو»،
يده ويف قاربه، يف املرة هذه يف ولكنه ثانية، مرة «حوربحدت» يظهر الثالثة اآللهة لهؤالء
«إزيس» ثانية خلفه ويشاَهد البحر، رأسفرس بها يطعن مقمعة اليمنى ويف حبل اليرسى
حافة عىل ويشاهد مهشمة، الصورة ولكن الحجم، صغري ختاي» «حورخنت اإلله يتبعها
نفس بمقمعة كذلك يطعن وهو أنوريس»، اإلله تاج ويلبس «القارب، مواجًها امللك املاء

البحر. فرس
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

املمثلون

الصور يف

حوربحدت.
إزيس.
تحوت.

ختاي. حورخنت
امللك.
املرتل.

(كورس). املغنني فرقة

التمثييل املتن يف

إزيس. بن حوربحدت
إزيس.
تحوت.
امللك.

الرسوم يف املمثلني تفرسشخصيات متون (2-1)

رب العظيم، اإلله حوربحدت أنه فيه خطابًا «لحوربحدت»: صورة أول فوق نجد
وهو األفق؛ من أرشق قد ومن املرقش، الريش ذو (إدفو)، «مسن» وسيد السماء،

له. حامية إزيس أمه وبصحبته الوغى ساحة يف يربز عندما القوة عظيم بطل
أمد وإني النزال. يوم يف وجهك يف الثائر عىل تتغلب جاللتك أجعل إني «حور»: أمام

يديك. يف يدي بطش وأضع والقوة، بالشجاعة ذراعيك
«حور»: إىل تشري ولكنها «إزيس»، خلف عمودي خط يف منقوشة التالية العبارة
يدفع الذي العظيم واملدبر والده، يظاهر الذي الحامي والقبيل البحري الوجهني ملك
نصيبه كان األعمال من أتاه ما وكل عمدها. عىل السماء ثبت الذي هو وإنه العدو.
اإلله «حوربحدت» وهو الوغد، ذبح الذي العبوس الوجه صاحب «حور» النجاح

السماء. رب العظيم
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إدفو) معبد جدران (عىل أعدائه عىل حور انتصار دراما

مربية بحدت عقربة اإلله أم العظيمة «إزيس» تلقيه خطاب «إزيس»: صورة فوق
(حور). الذهبي الصقر

أيها يا حور، بني يا لك، بالعداء يعادونك من عىل القوة أمنحك إني «إزيس»: أمام
املحبوب.

«األشمونني»، سيد املزدوجة، العظمة صاحب «تحوت» يلقيه خطاب «تحوت»: فوق
سفينته لينزل «حور» ذهاب أعلن والذي الكالم، يف الحاذق شهًدا، يقطر لسانه ومن

بأقواله. أعداءه يهزم ومن الحربية
الذي املحبب الواحد «إزيس»، وابن األرض، هذه لحورسيد سعيد يوم «تحوت»: أمام
كل يف العظيمة القوة صاحب املظفر، «وننفر» وساللة «أوزير» ووارث النرص، أحرز

أماكنه!
الرشير عاقب الذي السماء، رب العظيم، اإلله حوربحدت القارب: يف «حوربحدت» فوق
ظهور ويطأ قويٍّا، صياًدا بوصفه بمهارة يتحرك الذي وهو أتاه، ما عىل والده أجل من

أعدائه.
يف الثالث الشوكات وذات اليرسى، يدي يف الشوكة ذات املقمعة إن «حور»: أمام

بأسلحتنا. الوغد ذلك فلنذبح قبضتي؛
حور» «وتست يف اإلله أم العظيمة «إزيس» تلقيه خطاب القارب: يف «إزيس» فوق

الحربية. سفينته يف ابنها تحمي التي (إدفو)

والدك. عدو البحر فرس أطعن «حور». بني يا قلبك أَُقوي إني «إزيس»: أمام
أبد يعيش ليته [بطليموس، رع ابن […] والبحري القبيل الوجهني ملك امللك: فوق
والذي شوكة، الثالثني وذو باملقمعة، البطل املعمعة، يف الشجاع بتاح]، محبوب اآلبدين

بشدة. عدوه بسالحه يطعن
القوة ذو البطل والبحري، القبيل الوجهني ملك القارب: يف معه التي واآللهة امللك فوق
(؟) «حور» طرق عىل يحافظ ومن اآللهة، بني أرسلت محاربة قوة وأعظم العظيمة،
والذي شوكات، الثالث ذات املقمعة بمهارة يستعمل حينما الشامخة الطلعة ذو الشجاع
والذي البحر، فرس وآرس «مسن»، سيد الحربية، سفينته يف برسعة البحر عباب يمخر

السماء. رب العظيم اإلله «حوربحدت» بالحماية؛ يقوم
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

للمقدمة (الدراماتيكي) التمثييل املتن (3-1)

رجل املمتاز، «سيدمسن» ساللة املنترص، «حور» بن الطيب امللك فليحَي املرتل:
املحارب، «حور» «بشنني» ورقة أول صاحب والرجل الصيد، يف البطل الشجاع، البطاح
يعيش ليته [بطليموس، رع وابن الشجاعة رب املاء، يف امَلْرَىس وتد يقبضعىل إنسان وهو

بتاح]. محبوب اآلبدين، أبد

امللك.) جاللة (يلقيه

العظيم، اإلله أيها «حوربحدت»، يا الحربية، لسفينتك مفرح وتهليل لك، الحمد امللك:
حاميل إىل باملديح أتقدم وإني ركابك. يف املنفذين والسم السمك أتعبَّد إني السماء. رب
أتقدم وإني املنزلة، «رع» كتب يف سجلت التي مقامعك أحرتم وإني لك، التابعني الحراب

أسلحتك. إىل بالشكر
فيه أرسع الذي والوقت أعدائه، عىل حور انتصار قصة رسد يبتدئ هنا املرتل:

«رع». مجلس أمام «ست» حوكم ولقد الوغى. حومة إىل خرج أن بعد لذبحهم

«تحوت»: ويقول

املحبب، والواحد إزيس، ابن يا األرض، هذه رب يا «حور»، يا سعيد يوم تحوت:
له! مكان كل يف عظيمة قوتُه وَمْن «وننفر»، وساللة أوزير، ووريث بالظفر، والفائز

قسمت التي الليلة هذه يف سعيد يوم دقائق! ُقسم الذي اليوم هذا يف سعيد يوم
ساعات!

منه! عرش الخامس بعيد قسم الذي الشهر هذا يف سعيد يوم
أشهًرا! قسمت التي السنة هذه يف سعيد يوم
سنني! قسمت التي األبدية هذه يف سعيد يوم

الخلود! هذا يف سعيد يوم
عام! كل إليك إتيانَهم ألذ ما

بشدة! بمقمعتي طعنت لقد سعيد. يوم حور:
رأسه! عىل استولت قد يدي إن سعيد! يوم
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إدفو) معبد جدران (عىل أعدائه عىل حور انتصار دراما

الوجه ثور طعنت ولقد أذرع. ثماني غوره ماء يف البحر أفراس إناث طعنت لقد
ستون ذرعه وحبل أذرع أربع طولها مقمعة وبنصل ذراًعا. عرشون غوره ماء يف البحري

أذرع. ثماني ذرعه شاب وإني يدي. يف ذراًعا عرشة ست طولها وقبضة ذراًعا،
ذراًعا. عرشون عمقه ماء عىل الحربية السفينة يف واقف وأنا طعنت ولقد

الجسور. البطاح رجل يفعل كما اليرسى بيدي ولوحت اليمنى بيدي طعنت ولقد
تحمل واحدة بينها من وليس تلدن، ال البحر أفراس إناث بني الحامالت إن إزيس:
يدي يف الطبل ومثل السماء، رشقي يف الرعد مثل نصلك ورنني سهمك أزيز تسمع حينما

طفل.
بشدة. اقبض «حور»، يا بشدة اقبض واملتفرجني: املغنني فرقة

وأسلحته) اإلله استعطاف يف املقمعة: (شعرية األول الفصل (4-1)

األول املنظر

الرسوم وصف

يف بنصله ويرمي وحبل، بمقمعة مسلح «مسن»، سيد «حور» أولهما يف قاربان يشاَهد
بحر فرس رأس يطعن وهو كسابقه مسلح «حوربحدت» الثاني ويف بحر، فرس خرطوم
يحمل مهشم) كل يف (الرأس حيوان برأس عفريت القاربني من كل يف ويشاَهد جبهته، أو
عىل واقًفا امللك ويشاهد اليرسى، يده يف وسكينًا اليمنى، يده يف أعىل إىل ونصله مقمعته،

جانبيه). كال عىل مبسوطتان يداه (أي احرتام؛ هيئة يف القارب نحو متجًها األرض

املمثلون

الصور يف

«مسن». حورسيد
حوربحدت.
عفريتان.

امللك.
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

املتن يف

حور.

حور.
امللك.

(كورس). املغنني فرقة

للصور املفرسة املتون

(إبطو «بوتو» يف املتفوق «مسن»، حورسيد يلقيه خطاب «مسن»: حورسيد فوق
املتفوق األسد (إدفو) حور» «وتست يف املتفوق العظيم اإلله (إدفو) و«مسن» الحالية)،
وشاطئ لألرضني الطيب والحارس الصحراء، إىل «ست» يطرد والذي آبت»، «خنت3 يف

مرص. يحمي الذي والحامي النهر،
وشق خرطومه يف بشدة ارتشق قد األول الخطاف إن «مسن»: حورسيد أمام

البحر). (فرس منخاريه
«إني يرشق: عندما رئيساألرضني يقوله كالم القارباألول: الذييف العفريت فوق
كما أعدائك عىل أثور وإني السحرية، بتعاويذي جاللتك أحمي وإني أعدائك، من أحفظك
يوم، كل جاللتك أحمي وإني طريقك، يف أرًضا أعداءك أطرح وإني املتوحش، القرد يثور

بحارتك.» رأس عىل وإني
عليه ينقض من أول عىل هجمت التي األسلحة أول األوىل: املقمعة إىل امللك خطاب

البحر. فرس خرطوم من النفس واستل «حور»،
الذي واملنتقم السماء، ورب العظيم، اإلله «حوربحدت» كالم «حوربحدت»: فوق
أعداءه يهزم ومن (إدفو)، الحق» «الجزاء بلد يف الذي الواحد ذلك من الحق الجزاء يستل

«الطعن». مكان يف
رأسه. أم ت وشجَّ جبينه يف بشدة ُرشقت قد الثانية املقمعة إن «حوربحدت»: أمام

ص٩٧. الفرعوني العهد يف الجغرافية مرص أقسام كتاب انظر: عرشة، السادسة املقاطعة عاصمة 3
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إدفو) معبد جدران (عىل أعدائه عىل حور انتصار دراما

العفريت فوق قربانه: يقسم الذي املقرب كالم الثاني القارب يف العفريت فوق
أعداءك ألعاقب الوغى حومة يف معك إني قربانه: يقسم الذي املقرب كالم الثاني القارب يف

دمه. وأبتلع لحمه وأمضغ الفقري، عموده وأحطِّم عظامه أكرسِّ وإني خطاياهم، عىل
ليته [بطليموس، التيجان رب «رع» ابن والبحري القبيل الوجه ملك امللك: فوق
ومقامعه. اإلله يستعطف ومن «حوربحدت»، ومغني كاهن بتاح] محبوب األبد، إىل يعيش
كان أنه رغم الغادر أحرضت التي حربتك إن الثانية: املقمعة إىل امللك خطاب

البحر. فرس رأس أم شقت وقد بعيًدا،
السمك الحمد لك»: «الحمد لها التابعة والنقوش الصور عىل أفقي خط يف نقرأ

(مهشم). … الطيب والجدار السماء رب العظيم، اإلله أيها ياحوربحدت،

التمثييل املتن

والنصل منخاريه، وشقت خرطومه، يف بشدة ارتشقت قد األوىل املقمعة إن حور:
الثقة». «مكان يف البحر فرس رأس يف استحكم قد

هي التي أحبولتك وكذلك لجميلة، النعام شعر من املتخذة حليك إن املغنني: فرقة
أوىل كانت وذراعك «أنوريس». اإلله حربة سهم هو الذي وسهمك «مني»، اإلله أحبولة
عند يفرحون كما رؤيتك عند يفرحون الشاطئ عىل الذين وهؤالء … (باملقمعة) رمى من
القمر كأشعة النهر وسط يف تمطر أسلحتك يشاهدون وعندما العام، أول يف الزهراء طلوع
بأفراس يبطش حينما «ونتي» مثل قاربه يف «حور» وإن صافية. السماء تكون عندما

البحرية. سفينته من البحر
بشدة! اقبض حور، يا بشدة اقبض واملتفرجني: املغنني فرقة

األعداء رأس أم وشجت جبهته، يف بشدة] ارتشقت قد الثانية املقمعة [إن حور:
(هكذا).

ويا «مسن»، سيد يا خميس4 هواء وتنفس املقمعة عىل بشدة اقبض املغنني: فرقة
يف النهر يف ويسبح قاربه ينزل الذي الطيب والصقر الرسور، خالق ويا البحر، فرس آرس
بشنني ورقة أول ورجل املحارب، «حور» … (؟) بشنني ورقة أول رجل الحربية سفينته

الدلتا. شمايل يف الحايل الخبيزة كوم 4

51



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

يا أنت الشاطئ. عىل الذين قلوب يف منه والوجل يخافونه. املاء يف الذين وأولئك (؟)،
يخافك. (؟) املاء يف الذي والخبيث قوي، … من يا وأنت واحد، كل مخضع

البطولة املنترصرب والثور بالخطاف يرمي الذي هو حور كأن وتجرح ترضب وإنك
باملثل، عمل قد رع ابن أن ا) (حقٍّ نفسه حور عمل كما لحور عمل قد رع ابن وإن (؟)،

الثانية. املقمعة تقبض مخالبك دع
بشدة! اقبض حور. يا بشدة اقبض واملتفرجني: املغنني فرقة

الثاني املنظر

الرسوم وصف

فرس ويطعن وحبل، بمقمعة مسلح «مسن» حورسيد منهما األول يف قاربان؛ يشاهد
بحر فرس رأس ويجرح األسلحة بنفس مسلح «حوربحدت» الثاني ويف رقبته، يف بحر
له األول والعفريت السابقة، الرسوم يف كما مسلح عفريت القاربني من كل ويف «مهشم»،
نحو متجًها املاء حافة عىل واقًفا امللك ويشاهد مثله. كان الثاني أن ويجوز ثور، رأس

تعبًدا. مرفوعتان ويداه القاربني

املمثلون

الصور يف

«مسن». حورسيد
حوربحدت.
عفريتان.

امللك.

املتن يف

حور.

حور.
إزيس.
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إدفو) معبد جدران (عىل أعدائه عىل حور انتصار دراما

املرتل.
(كورس). املغنني فرقة

اإليضاحية للصور املفرسة املتون

وجدار السماء، رب العظيم، واإلله «مسن»، سيد «حور» كالم «مسن»: حورسيد فوق
من الرشير يطرد والذي املعابد، وحارث املتفوق، والحامي بمرص، يحيط الذي الحجر

(إدفو). للقلعة الطيب الحارس مرص،
وشوكاتها رقبته يف بشدة ارتشقت قد الثالثة املقمعة إن «مسن»: حورسيد أمام

لحمه. يف تعض
ليدنس يأتي من أهاجم إني األرضني: ثور كالم األول القارب يف العفريت فوق
عىل معتٍد لكل خلفي والرتاب5 قرني يف الدم إن عليه. يتآمر من كل بقرني وأنطح قرصك،

مقاطعتك.
فرس رقبة تعض شوكتها اجعل مذبحة! اصنع الثالثة: املقمعة إىل امللك خطاب

البحر.
طائر صورة الذييف السماء، رب العظيم، اإلله «حوربحدت» كالم فوقحوربحدت:

ضده. … يطأ والذي سفينته وسط يف
األوعية وقطعت رأسه أم يف بشدة التصقت قد الرابعة املقمعة إن حوربحدت: أمام

رأسه! يف التي الدموية
(؟) لحمك آكل إني األسود: الثور كالم الثاني القارب يف الذي العفريت فوق
أقىص وإني بيتك، يضاد من إىل ألتفت وإني معبدك، إزعاج يف يتسببون من دم وأبتلع

(؟). املعابد من الغادر
ليته [بطليموس، التيجان رب رع ابن […] والبحري القبيل الوجه ملك امللك: فوق

بتاح]. محبوب األبد، إىل يعيش
(تكرر) نفسه يظهر عندما املغري ينطح قرني إن الرابعة: املقمعة إىل امللك خطاب

البحر. فرس رأس يف التي الدموية األوعية فصلت لقد (؟)، مرات أربع
ترجمته. تمكن ال ا جدٍّ مهشم ولكنه الصور، فوق يمتد النقوش من سطر وهناك

بحوافره. حركه الذي الرتاب أي 5
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

(الدراماتيكية) التمثيلية املتون

رقبته. يعضُّ وشوكها رقبته، يف بشدة ارتشقت قد الثالثة املقمعة إن حور:
والذي وحده، ينام الذي الواحد أيها أنت لك التحيات (الكورس): املغنني فرقة

املاء. يف املرىس وتد عىل يقبض من يا أنت (فقط)، قلبه يناجي
من خاٍل تل عىل إنك تأمل! املتوحش، الحيوان تل6 يف بمقمعتك ارضب إزيس:
يف َمْن بسبب تهرب وال شناعته، تخف فال الحشائش؛ من مقفر شاطئ وعىل األعشاب،

«حور». ولدي يا فيه تثبت مقمعتك ودع املاء،
لحور. تقول إزيس املرتل:

التي الرقبة7 لحم أنت ُكْل ذلك» أجل «ومن تحتك، سقطوا قد أعداءك إن إزيس:
النساء. تكرهها

أخي عويل صوت الشمالية، السماء يف والبكاء الجنوبية السماء يف العويل صوت إن
بشدة. عليه قبض قد «حور» ابني إن «ست»،

بشدة! اقبض حور، يا بشدة اقبض واملتفرجني: املغنني فرقة
رأسه أوعية فتحت وقد رأسه، أم يف بشدة التصقت قد الرابعة املقمعة إن حور:

رأسه. يف الخلفية األجزاء وهي (؟)، الدموية
«البطاح»8 إللهة الطيب املرشد «بتاح» صنعها التي املقمعة أمسك املغنني: فرقة

إزيس. أمك ألجل النحاس من سويت التي
«شدت»، واإلله «تاييت»،9 ولإللهة البطاح، إللهة مالبس صنعت لقد إزيس:

الصيد. ربة وسيدتنا «زابيت»،10 واإللهة والزهراء،
بيدك. بشدة عليه اقبض ذاك، البحر فرس أمام القدمني ثابت كن

البحر. فرس عليه يرقد الذي التل يف أي 6
البحر؟ فرس رقبة لحم تحريم عادة إىل يشري ذلك هل 7

الصيد. ربة 8

والنسيج. الغزل إلهة 9
للمالبس. إلهة و«زابيت» مرضعة، بمثابة تعد إلهة اسم «شدت» 10
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إدفو) معبد جدران (عىل أعدائه عىل حور انتصار دراما

مخيًفا جرًحا املخيف الوجه وجرحت البحري، الوجه ثور بسهمي أصبت لقد حور:
ا. شاقٍّ

(؟). النهر من وأقرتب املاء، (؟) أصل وإني (؟)، الشاطئ عىل من … ب املاء
لوالدك. العدوِّ ذلك يف تثبت «حور» بني يا فيه تثبت مقمعتك دع إزيس:

يدك ودع جلده، يعضيف أن يمكنه سهمك إن حتى «حور»، بني يا فيه نصلك ادفع
… الوغد ذلك تجر

الثالث املنظر

الرسوم وصف

كما مسلًحا «حوربحدت» الثاني ويف «مسن»، سيد «حور» منهما األول يف قاربان: يشاهد
من كل يف ويشاهد جانبه)، يف (أو ظهره يف بحر فرس يطعن اإللهني كال ويشاهد سبق،
رأس له الثاني القارب يف الذي والعفريت العادية، األسلحة يحمل حارس عفريت القاربني
بنفس القاربني نحو متجًها اليابسة عىل واقًفا امللك ويشاهد مهشم، رأسه والثاني أسد،

األول. املنظر يف شاهدناه الذي الوضع

املمثلون

الصور يف

مسن». «حورسيد
حوربحدت.
عفريتان.

امللك.
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

املتن يف

حور.

حور.
إزيس.
املرتل.

(الكورس). املغنني فرقة

للصور املوضحة املتون

املحارب السماء، رب العظيم، اإلله «مسن»، حورسيد كالم «مسن»: حورسيد فوق
والذي النهر، وشواطئ األرضني يف الطيب الحارس (إدفو)، الجزاء بلدة يف الطيب
«بوتو» يف املتفوق العظيمة، القوة ذي الصقر املقاطعات، عىل ويحافظ املدن، يحمي

(تل).11 يف املتفوق واألسد و«مسن»،
أضلعه. وشقت جنبه يف بشدة الخامسة املقمعة التصقت لقد «مسن»: حورسيد أمام
يحارب من قلوب أقطع إني املنري: الثور كالم األول القارب يف الذي العفريت فوق
مدينتك، يشاحنون من دماء أبتلع وإني أعدائك، قلوب أمزق وإني ملكك، بحدت

أعدائك. أكباد أستسيغ وإني
األسلحة خامس مناظر، له ليس الذي األول السهم الخامسة: للمقمعة امللك خطاب

البحري. الوجه ثور أضلع شق الذي
يحمي الذي الحامي السماء، رب العظيم، اإلله «حوربحدت»، كالم حوربحدت: فوق
ومدينته البحري والوجه القبيل الوجه حول ذراعيه ينرش والذي واملقاطعات، املدن

هناك. األمامي املكان تحتل «مسن»
عموده وشقت أضالعه، يف بشدة التصقت قد السادسة املقمعة إن حوربحدت: أمام

الفقري.

(؟). الحالية القنطرة بلدة 11
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إدفو) معبد جدران (عىل أعدائه عىل حور انتصار دراما

أسناني أشحذ إني الوحدة»: يحب «من كالم الثاني القارب يف الذي العفريت فوق
جلودهم. عىل بها ألستويل مخالبي وأدبب أعدائك، عىل ألعض

األرضني. رب والبحري، القبيل الوجه ملك امللك: فوق
بالنرص الفائز بتاح محبوب مخلًدا، يعيش ليته بطليموس، التيجان رب «رع» ابن

املقدسة. للمقمعة الشكر يقدم ومن أسًدا،
يف يقف إنسان كل تلتهم التي السادسة املقمعة السادسة: للمقمعة امللك خطاب

أعدائك. لظهور الفقرية األعمدة شطرت والتي طريقها،
لصورتك التعبد … اليشء بعض مهشم ولكنه الصور هذه كل عىل أفقي خط يشاهد
حماية تضعهم وجاللتك أعدائك، عىل تتغلب وجاللتك … أجدادك … لشكلك والخضوع

اآلبدين. أبد إىل (إدفو) «مسن» حول

(الدراماتيكي) التمثييل املتن

ضلوعه. وشقت جانبه يف ارتشقت قد الثانية املقمعة إن حور:
واشرتك طويًال، واسًعا الحبل وانرش املقمعة، بشدة ارم (الكورس): املغنني فرقة
تسكن فإنك ذلك ومع «خنت-حنف»،12 يف نوبي إنك تأمل بشدة، يرمي الذي «حور» مع
هو هنا (املخاطب البحر فرس عىل لتتغلب ملكه وظيفة أعطاك قد «رع» ألن معبد؛ يف

حور).
«كنمت» يف أسفاه وا أسفاه وا حبلك! يف سقط قد البحر فرس صوت إن إزيس:
يف الذي الوغد ذلك فإن ذلك ومع طفل، فيه والذي خفيف، القارب إن الخارجة)! (الواحة

سقط. قد حبلك
بشدة. اقبض حور، يا بشدة اقبض واملتفرجني: املغنني فرقة

الفقري. عموده وشطرت أضالعه، يف بشدة التصقت قد السادسة املقمعة إن حور:

(السودان). كوش وبالد مرص بني الواقعة النيل وادي أقاليم كل 12
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

ابن حور بقوة ألشيد النطرون؛ وأمضغ فمي أغسل إني املغنني(؟): فرقة أو املرتل
واملحبب. أوزير وابن إزيس ولدته الذي الجميل الشاب إزيس

عندما البداية منذ الساعد قوي كان الذي وهو بيده، «مزاريقه» رمى قد حور إن
ناجحة. أتاها التي األعمال وإن األربعة، عمدها عىل السموات أقام

و«دب»، و«ب»، و«ليتوموليس»، و«هليوبوليس»، و«منديس»، «بوصري»، فإن تأمل
دون-عينوي»، و«مقاطعة الغزال»، و«مقاطعة و«حبنو»، و«األشمونني»، و«منف»،
و«أسيوط»، و«قفط»، و«بانوبوليس»، و«أبدوس»، و«هرياكليوبوليس»، و«حنسو»،
الجميل التذكار ذلك يرون حينما أهلها يهلل رسور يف و«دندرة»، و«مسن»، و«بحدت»،
بالذهب مزينًا (بوتو) العرش أقام قد فإنه إزيس، بن حور بعمله قام الذي الخالد
وجاللته العاملني، رب عرش مثل وفخم جميل ومحرابه بالنضار، ومصقوًال ًما ومطعَّ
استوىل وقد أوزير. والده ضياع عىل إليه تتعبد حور وشواطئ (منف)، «خانفر» يف يسكن

له. وانتقم الفوز له وجنى والده وظيفة عىل
لالبن الوالد وظيفة أجمل ما هاجمه. (حور) ولكنه يضطهده، أن يف «ست» فكر وقد

(؟). ذلك أجل من الشكر يقدم إنه عنه؛ دافع الذي
اضطهدت لقد املرض. استأصلت لقد إرشادي! تحت عملت قد من يا أنت إزيس:
لوالده. ينتقم أن األمر بادئ من له ُقدِّر وقد قوته، يف نما قد حور ابني إن اضطهدك. من
وجملت الشمال، بريح له صافية السماء أصبحت لقد املغنني: فرقة أو املرتل
إىل ويذهب فيها لينزل الحربية سفينته بنى قد حور ألن القبيل؛ الوجه بزمرد األرضون

الساخط. عىل له وليقبض أوزير، والده أعداء ليهزم املستنقعات؛
الخصوم. وهزم األعداء رضب الذي أوزير بن حور إني حور:

دون املاء يف يسبح وأن عائق، دون الشاطئ عىل اإلنسان يميش أن أجمل ما إزيس:
قد وعظمتك تعرتضه، تماسيح وال تدميهما، شوكة وال قدميه تحت الرمال يف يرتطم أن

حور. بني يا «ست» فيه فوق قد وسهمك ظهرت،
بشدة! اقبض حور! يا بشدة اقبض واملتفرجني: املغنني فرقة
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إدفو) معبد جدران (عىل أعدائه عىل حور انتصار دراما

الرابع املنظر

الرسوم وصف

«حور ويظهر «حوربحدت»، والثاني «ِمسن»، حورسيد فيه منهما األول قاربان: يشاهد
«حوربحدت» أن حني يف ظهره، عىل الراقد البحر فرس خصيتي بمقمعته طاعنًا مسن»
أن والظاهر كالعادة؛ مسلح عفريت القاربني من كل يف ويشاهد فريسته، مؤخر يطعن
تعبًدا. مرفوعتان وذراعاه القاربني نحو متجًها امللك ويشاهد أسد، رأس له منهما كالٍّ
يمثل الفاصل وهذا الصور، يف يمثل لم فاصل تخلله قد املنظر هذا حادث أن والظاهر

«ليتوبوليس». يف سابت» «الحيات ذبح

املمثلون

الصور يف

مسن. حورسيد
حوربحدت.
عفريتان.

امللك.

املتن يف

حور.

حور.
إزيس.
املرتل.

(الكورس). املغنني فرقة

59



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

للصور املوضحة املتون

األسد السموات، رب العظيم، اإلله مسن»: «حورسيد كالم مسن» «حورسيد فوق
والبحري، القبيل الوجه سيد القوة، العظيم الصقر القنطرة)، (بلدة «تل» يف املتفوق
ببلدة يحيط الذي النحاس وجدار الصحراوية، األقاليم من مرص يحرس الذي الحارس

البحري. الوجه «مسن»13 عىل والحارس القبيل للوجه التابعة «مسن»
ووخزت جسمه، يف بشدة التصقت قد السابعة املقمعة إن مسن: حورسيد أمام

خصيتيه.
أحمر ياقوتًا عيني واجعل نار»: «حديثه كالم األول القارب يف العفريت عىل
أنهش وإني عرشك، نحو سيئ بقصد يأتون من أدفع وإني أحمر. دًما عيني ومحجري

بالنار. عظامهم وأحرق دماءهم، وأدردر لحمهم،
وتمزق جسمه تشق التي السابعة املقمعة السابعة: املقعمة إىل امللك خطاب

خصيتيه. حتى بطنه من البحر فرس وتبقر أعضاءه،
الوغد يبعد الذي السماء، رب العظيم، اإلله «حوربحدت»: كالم حوربحدت: فوق

محيطه. كل تعم حمايته ومن نحاس، من كجدار حوله يقف والذي معبده، عن
فخذيه. وشقت الخلفي جزئه يف ارتشقت قد الثامنة املقمعة إن حوربحدت: أمام
جماح أكبح إني ملتهب» بفم يخرج «من الثاني: القارب يف الذي العفريت فوق

األدبار. يويل لها املعادي أجعل قرًدا بوصفي كالم وإني الصقر»، «رشفة مهاجم
التيجان. رب «رع» ابن […] األرضني رب والبحري القبيل الوجه ملك امللك: فوق

الكرة «ملنفعة» املمتاز بحدت مرشف بتاح» محبوب مخلًدا، يعيش ليته بطليموس،
الحربية. سفينته يف ملن الشكر يقدم ومن املقدسة، املجنحة

الشغب، تثري التي الثائرة املقدسة للمقمعة التعبد الثامنة: للمقمعة امللك خطاب
فخذية. وشقت عدوِّك، مؤخرة عىل استولت قد وإنها

وهكذا البحري. الوجه يف نظريها لها وكان إدفو، وهي مسن؛ بلدة القبيل الوجه يف كان أنه هنا يالحظ 13
قد التسمية أصل أن عىل البحوث دلت وقد الوجهني. يف مكررة العظيمة البلدان أسماء من كثريًا نجد
لت فصَّ وقد القبيل، الوجه ذلك يف قلده ثم القبيل، الوجه من املدنية يف أعرق ألنه البحري؛ الوجه يف نشأ

القديمة. الجغرافية مرص أقسام كتاب يف ذلك يف الكالم
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إدفو) معبد جدران (عىل أعدائه عىل حور انتصار دراما

اإلله أيها «حوربحدت»، يا لقوتك والفخار لوجهك، الثناء الرسوم: أفقيفوق سطر
منه الخوف وَمْن قوته، يف املتفوق املحارب، والصقر القوي، والجدار السماء، رب العظيم،
املخالب صاحب معبده، حامي … القوة عظيم بطل رضره، يريد من يجرح ومن عظيم،
طوال معبدك حول موجودتان وقوتك بطولتك إن اآلبدين. أَبََد ِمِسن حارس … الحادة

األبد.

(الدراماتيكي) التمثييل املتن

خصيتيه. يف نفذت وقد بشدة، جسمه يف التصقت قد السابعة املقمعة إن حور:
(ست). «نبيهس» مع يحارب الذي اليتيم للطفل متحدثة «إزيس» صاحت املرتل:
الذي والدك عدو عىل قبضت لقد تأمل! «حور». بني يا الشجاعة عظيم كن إزيس:
عىل تقبضان ويدان جلده، يف مقمعتك مع تشتبك فيد بسببه، نفسك تتعبن ال هناك،
يف الدمار يسبب وقرنك بطنه، يف نصلك رأيت ولقد عظامه، يف دخل قد ونصلك حبلك،

عظامه.
يا وأنتم «حور»، خافوا واألرض! السموات يف من يا أنتم (الكورس): املغنني فرقة
قوي؛ ملك ثوب يف فخار يف ظهر قد إنه تأمل! االحرتام. له قدِّموا السفيل! العالم يف من
البطاح. رجال شباب سواعد مثل األيمن حور ساعد وإن والده. عرش عىل استوىل وقد

السفيل! العالم يف من يا أنتم وابتلعوهم دمه. وارشبوا العدوِّ لحم أنتم كلوا

إزيس. ألمه سابت» «حيات ذبح ليتوبوليس. مرسحية) (تعليمات فاصل

الرابع املنظر تكملة

وقد اليابسة، عىل بقدميه واقف وهو البحر فرس وجدت وقد إزيس أتت املرتل:
قائلة: حور وابنها الحربية سفينته (؟) ألجل … صنعت

الذي البحر فرس عىل لك ألقيض «خميس» من ا أمٍّ بوصفي أتيت لقد تأمل إزيس:
… (؟) العش هشم

حبلك يف الذي الوغد ذلك فإن ذلك ومع طفًال، إالَّ ليس فيه ومن خفيف، القارب إن
سقط. قد
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بشدة! اقبض حور! يا بشدة اقبض املتفرجون:
فخذيه. وشقت مؤخرته يف بشدة التصقت قد الثامنة املقمعة إن حور:

إن بسببه … (؟) تكن ال حور يا وجهه. يف تنفذ املقدسة مقمعتك دع املغنني: فرقة
… يف دي السمك … املمزِّقة مخالبك حامي هو «أنوريس»

(؟) تقطع وإنك يدك؟ يف سهمك يرشع وحينما مخالبك تستويل حينما تطعن كم
قد حنجرتك (؟) رضا وإن (؟)، الربك طري سيد سهام هي وسهامك الصباح، يف اللحم
حور يا مرح إياه منحك الذي «بتاح» وإنه الصغار. الصناع يقول هكذا إياه، منحت

املاء. يف السمك يرشق الذي الغطاس خبس طائر إنك تأمل البطاح! رجال محبوب
بكفه. الفريسة عىل يقبض والذي مخالبه عىل مثبت نمس إنك تأمل!

اللحم. ليأكل الرقبة شحم عىل يقبض صياد كلب إنك تأمل!
منه. األقوى يقتل البناء قوي شاب إنك تأمل!

جثة عىل بقدميه ويقف النهر، شاطئ عىل للنزال ز متحفِّ هصور أسد إنك تأمل!
فريسته.

الحطب. من تل عىل وتثور الخوف تبعث … لهيب إنك تأمل!
بشدة! اقبض حور! يا بشدة اقبض والنظارة: املغنني فرقة

الخامس املنظر

الصور وصف

العفريتني وكال حوربحدت، الثاني ويف ِمِسن، حورسيد منهما األول يف قاربان: يشاهد
حورسيد ويشاهد أسد، رأس له كان منهما كالٍّ أن ويظهر كالعادة، مسلح معهما اللذين
بمقمعته يرمي حوربحدت أن حني عىل واقًفا، بحر فرس مؤخرة يف بسالحه يطعن ِمِسن
يف عليه شاهدناه الذي الوضع يف يقف امللك أن ويالحظ ظهره، عىل ملقى بحر فرس

والثالث. األول املنظر
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املمثلون

الرسوم يف

مسن. حورسيد
حوربحدت.
عفريتان.

امللك.

املتن يف

حور.

حور.
إزيس.
املرتل.

(الكورس). املغنني فرقة

للصور املوضحة املتون

يقطع الذي السماء، رب العظيم، اإلله «مسن» حورسيد كالم مسن: حورسيد فوق
يهرول والذي الوغى، ساحة إىل يخرج عندما العظيمة القوة ذي البطل أعدائه، ساقْي

أعدائه. خلف رسيًعا
الخلفيتني. ساقيه يف بشدة التصقت قد التاسعة املقمعة إن مسن: حورسيد أمام

أحيط إني عاليًا»: الصارخ وجهه يف «املوت كالم األول: القارب يف الذي العفريت فوق
بالليل معبدك أحرس وإني النضال، يوم يف روحك يحمي وكوتد كجدار بجاللتك

محرابك. عن خصمك ُمبِْعًدا والنهار،
بحربته يخرتق الذي السماء، رب العظيم، اإلله «حوربحدت»، كالم حوربحدت: فوق

خصمه. عرقوبي
عرقوبيه. يف بشدة التصقت قد العارشة املقمعة إن حوربحدت: أمام
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املشوه»: يحرض الذي الناري الوجه «ذي كالم الثاني: القارب يف الذي العفريت فوق
يخرق أن يريد من لحم إربًا إربًا أقطع وإني معبدك، عىل التغلب يريد من دم أرشب إني
أعدائك. عىل جاللتي بأس وشدة ذراعي وقوة. شجاعة أمنحك وإني محرابك، حرمة

التيجان ورب رع ابن ،𓍷 األرضني رب والبحري القبيل الوجه ملك امللك: فوق
«حور وخادم «حوربحدت»، صقر خادم اآلبدين]، أبد يعيش ليته [بطليموس،

حارنفر».14
العظيمة القوة صاحب املحارب أيها أنت لروحك الفخار الرسوم: فوق أفقي سطر
وحراسك ورسلك وأتباعك املنتقمني ملالئكتك التعبد السماء. رب العظيم اإلله حوربحدت
جمالك تدلل التي ومرضعتك وأمك البحرية ملركبتك الفخار معبدك. يحرسون الذين
أعدائك، عىل بها تتغلب التي هذه وشوكتك وحبالك وسهمك لنصلك الثناء ركبتيها. عىل

األبد. إىل ِمِسن تصون روحك وإن معبدك، حول حماية تضعها جاللتك وإن

(الدراماتيكي) التمثييل املتن

فرس لحم يف (؟) ودخل ساقيه، يف بشدة التصقت قد التاسعة املقمعة إن حور:
البحر.

الوجه صاحب يا حور يا به تمسك مقمعتك اجعل (الكورس): املغنني فرقة
حور تجوال مثل الفجر انبثاق عند تجوالك وتشاهد اليقظ. العاملني رب ابن يا الغضوب،
إذن؟ سيحبه فمن منه؟ أكرب له أًخا أخ يكره أن املمكن من هل النهر. شاطئ عىل الكبري

الصيد». صاحبة «لسيدتنا شسموغنيمة بحبل سيسقط إنه
إلينا أرسل قد اآللهة والد أن كيف البحري، الوجه يف كنا حينما تذكرت، هل إزيس:
قد اآللهة أن وكيف لنا؟ السكان يدير الذي هو كان «سوبد» اإلله وأن لنا، لتجدِّف آلهة
كان ختاي» «خنت أن وكيف حرفته؟ يف ماهًرا كان منهم واحد كل وأن لتحرسنا، عت تجمَّ

الطريق؟ يرينا كان «جب» وأن سفينتنا، يدير

يف يقدس كان الذي الحي الصقر شئون يرعى من به يلقب الكهانة، ألقاب من لقب الصقر: خادم 14

سنوي. عيد له يقام كان والذي إدفو، معبد

64



إدفو) معبد جدران (عىل أعدائه عىل حور انتصار دراما

بشدة! اقبض حور! يا بشدة اقبض واملتفرجني: املغنني فرقة
باملقمعة. الضارب الصغري (؟) يقول ضده … الذي … إىل (؟) واجعله تعاَل املرتل:
يا أنتم انهبوا القوة، أرباب يا أنتم واستولوا أنتم أمسكوا (الكورس): املغنني فرقة
سكاكينكم اشحذوا نسائهم. ودماء أعدائكم دماء أنتم ارشبوا املفرتسة! الحيوانات أصحاب
الخفي الرس يف أسود أجسام أجسامكم إن الدم)! (يف فيها أسلحتكم واغمسوا ونصالكم،
إوز أجسام أجسامكم وإن … لعنتها15 التي البحر أفراس أجسام أجسامكم وإن (؟)،

هناك. تحط أن متطلعة وقلوبها الشاطئ عىل تجري
بشدة! اقبض حور! يا بشدة اقبض واملتفرجني: املغنني فرقة

الرش. إله «ست» اإلله ص تتقمَّ ألنها 15
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املرصية الدراما بني موازنة
اليونانية والدراما

يمكن مؤلفات ثالثة املرصية املتون بني يوجد أنه السابقة دراستنا من القارئ يالحظ
أما إغريقية، دراما أية من أقدم منها اثنتان «درامات»: بأنها التحقيق وجه عىل نعتها
األرسة أوائل عرص إىل انتسابها ا جدٍّ يحتمل فإنه — «إدفو» تمثيلية بها وأعني — الثالثة
يف وحتى البطالسة، عرص إىل ترجع منها إلينا وصلت التي النسخة كانت وإن الثالثة،
الحديثة، الدولة أواخر عهد من نسخة إىل ترجع أنها عىل أدلة نجد األخرية النسخة هذه
الرشف هذا ينسبوا أن اآلن بعد يمكنهم ال اإلغريق إن تردد: بال نقول أن يمكننا ذلك وعىل
لها ألن الرشف؛ بهذا الجديرة مرصهي إن بل «الدراما»، مهد بالدهم أن فيدعوا ألنفسهم
فيها درجت التي الخطوات تتبُّع يمكننا أنه ذلك إىل يضاف الفن. هذا يف السابقة القدم
«دراما» أقدم فإن مرص يف أما نضجها. حتى وليدة نشأتها أول من اإلغريقية «الدراما»
نجدها التي التمثيليات من تقرب صورة يف وضعت وقد كاملة. ناضجة كانت عليها ُعثر
عصورها كل يف كانت فقد اإلغريقية»؛ «الدراما يف نشاهده ال ما وذلك الحالية. مسارحنا يف
كانت والتي التمثيلية. يف الحوادث سري سالسة تعوق كانت التي املغنني فرق عىل محافظة

تمثيلياتها. أهم يف الجسام الحوادث تمثيل حذف إىل تعمد
خالية كانت أنها نرى والرسوم املتون من نفهم ما قدر فعىل املرصية» «الدراما أما
من الحديثة الدراما تضارع التي إدفو» «تمثيلية من ذلك عىل أدلَّ وال النقائص، تلك من
شخصيات إظهار سبيل يف املغنني فرقة وتضحية اللطيف، وحوارها حوادثها تمثيل حيث
تعليمات عىل تحتوي يظهر ما عىل كانت املرصية التمثيليات كل أن إىل هذا املمثلني.

املرسح. بمعدات وقوائم مرسحية
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املرصية واملدرسة اإلغريقية املدرسة بني تشابه نقط بعض يوجد فإنه ذلك ومع
كلٍّ يف املختلفة النقط هذه نفحص أن املفيد من يكون وقد الدراماتيكي»، «التمثيل يف
كلتيهما يف فنجد والهدف؛ املوضوع عن أوًال وسنتكلم تختلفان، وأين تتالقيان أين لنرى
اآللهة من مأخوذة فإنها الشخصيات أما املقدس، القوم تاريخ من مقتبًسا املوضوع
مرص يف اآللهة أن هو فارق مع البرش فوق التي واملخلوقات واألبطال اآللهة وأنصاف

الدراما. يف السائد العنرص هم كانوا
األعياد مناسبات يف تمثل كانت «الدرامات» هذه أن الحالتني كلتا يف نجد وكذلك
حوادث عىل يحتوي املوضوع أن واإلغريقية املرصية الدراما من كل يف ونجد الدينية.
ألوزير حدث كما موته وتمثيل امللك موت أو املرصية، الدراما يف «أوزير» كقتل محزنة
دراما يف كما التمثيلية بطل قتل اإلغريقية» «الدراما يف ذلك ومثال التتويج»، «تمثيلية يف
أية نعد أن لنا يحق ال الحالتني كلتا يف أنه غري «إيسكلس». ألَّفها التي «أجممنون»
ألن وذلك (مأساة)؛ أي اآلن؛ نفهمه الذي الحديث باملعنى «تراجدي» االثنتني من واحدة
الرضا إىل يدعو بحادث تختتم بل مفجع، بحادث تنتهي ال منهما كل يف التمثيلية نهاية
كل نجد املرصية الدراما ففي الدرامتني؛ بني خالف أيًضا النقطة هذه ويف واالرتياح.
لقتل البكاء إىل وتقودهم النظارة عواطف تحرِّك وبدايتها بذاتها، قائمة وحدة تمثيلية
ورسور، فرح نهايتها ولكن و«حور»، «إزيس» من كل قاساها التي ولآلالم مثًال، «أوزير»
املنفية» «الدراما ويف الخبيث، عىل والطيب الباطل عىل الحق ينترص عندما القصة كبطل
بفوز التتويج» «تمثيلية تنتهي كما األمر، نهاية يف يتصالحان املتخاصمنْي كذلك نجد
خلف الذي األول» «سنورست امللك يمثله هنا و«حور» البالد، عىل ملًكا وتتويجه «حور»

اآلراء. أحدث حسب املتآمرون قتله أن بعد األول» «أمنمحات والده
نفسه الوقت يف كانت بذاتها استقاللها مع تمثيلية كل فإن اإلغريقية» «الدراما أما
إىل بالنظارة وصلت متتابعة مثلت إذا وكانت أربع. أو تمثيليات ثالث مجموعة من جزءًا
السابقة «أجممنون» تمثيلية مجموعة يف نشاهده ما ذلك مثال مرضية؛ منسجمة خاتمة
الخائنة الحقود امللكة يد عىل ُقتل قد الرواية بطل أن نجد منها األول الجزء ففي الذكر؛
بابنتهما سبق فيما ى ضحَّ قد «أجممنون» أن الشنعاء لفعلتها عذًرا انتحلت وقد زوجه،
«أجممنون» بن «أورستس» أن نجد القرابني» «حامالت الثانية التمثيلية ويف لآللهة. قربانًا

والده. لقتلها منها انتقاًما والدته يقتل
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تتبعه «أورستس» أن فنجد «يومنيديز»،1 املسماة املجموعة من الثالثة التمثيلية يف أما
أنها ويحتمل القاتل، تعذب خبيثة أرواح وهي واالنتقام)، القدر إلهات (وهن «الفيوريز»
تعقبوا وقد اللعن، يُمثلن بأنهن إليهن ينظرون آخرين أن حني يف املذنب، للضمري رمز
«محكمة إىل النهاية يف نفسه سلَّم حتى التعب أعياه أن أرضإىل أرضإىل من «أورستس»
فحكموا «أبولو»، اإلله لنصيحة وفًقا التسليم هذا كان وقد «أثينا»، يف املسنني» الحكماء
الضمري. مرتاح النفس هادئ أصبح وبذلك «أثينا»، إلهتهم إرشاد حسب وذلك برباءته،

تمثَّل التي العواطف أن اإلغريقية»، و«الدراما املرصية» «الدراما من كل يف وتجد
يفوز الطيب أن دائًما نشاهد املرصية، التمثيلية ففي هدفها؛ يف راقية سامية عواطف فيها
يتمم أن إىل السوء فاعل يناهض اإللهي االنتقام أن فنجد اإلغريق عند أما الخبيث. عىل
يف قبل من شاهدنا كما مريحة نهاية إىل املطاف خاتمة يف وينتهي عمله، أخريًا القدر

الثالث. «أجممنون» تمثيليات
فنجد البلدين؛ كال يف تختلف السامية العواطف هذه عن التعبري طريقة أن غري
جمل يف حوارهم يضعون املعنوية األساليب وغزارة الخيال قوة من وهبوا بما اإلغريق
قصرية جمل يف يدور كان املرصي الحوار ولكن وتشبيهاتها، ألفاظها يف خصبة مطولة
عن معلوماتنا ألن املرصي؛ التعبري عن الرأي بهذا نقطع أن هنا يمكننا وال مقتضبة.

نواحيها. بعض يف ناقصة تزال ال املرصية الدراما
«خبايا لتمثل وضعت إنما التمثيليات هذه أن نالحظ أن يجب نفسه الوقت ويف
حدا وقد بها. العالم املتفرج يفهمها قصة ثناياها يف تحمل قد فيها كلمة كل وأن دينية»،
اسم عليها نطلق التي الوثائق هذه بأن االعتقاد إىل الكتاب بعض التعبري يف االختصار هذا
هذا يف لدينا مثال وأعظم املرسح. عىل ملقن كتب إنها بل حقيقية، «دراما» ليست «دراما»
فهذه الحمل.» أنا «إني بقول: نفسه إىل املسيح يشري عندما املسيحية يف نجده ما الصدد
ذلك إىل يضاف بنفسه. املسيح تضحية تاريخ ثناياها يف تحمل يفهمونها من عند الجملة
التكوين ناضجة كانت أنها من إليه اإلشارة سبقت ما رغم لدينا مرصية» «دراما أقدم أن
و«دراما املنفية» «الدراما بني فنية إصالحات بعض ظهور فيها نلمح الفني، والوضع

سابقتها. عن ومحاوراتها حوادثها يف أغنى األخرية أن نجد إذ إدفو»؛

يتقمصها إذ الخبيث؛ الضمري كذلك فتمثل األضداد، من تسمية وهي الخرية، األرواح معناها اللفظة هذه 1

وآالمه. الضمري وخز
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ففي واإلغريقية؛ املرصية بني االختالف كذلك نجد فإننا التمثيليات تركيب يف أما
الكاهن «هو امللقن نجد إدفو» «مرسحية يف فمثًال واحد؛ الحوادث يرسد املرصية» «الدراما
أن اتفق وإذا املغنني. فرقة تغنِّيها الحوادث أن فنجد اإلغريق عند أما واحًدا. املرتل»
للممثلني، بالنسبة الثانية املرتبة يف تكون فإنها املرصية» «الدراما يف املغنني فرقة وجدت
عند أما تمثل. التي الحادثة عىل جوٍّا لتسبغ الحديثة التمثيليات يف كما فقط وتستعمل

العكس. عىل فالحال اإلغريق
أن تستطيع ال الحق ويف الغناء، عىل تعلو املحاورة أن املرصية» «الدراما يف ويالحظ
أنه يظهر ولكن التتويج»، «دراما أو املنفية» «الدراما يف تغنَّى أجزاء هناك كانت بأنه نقطع
بأشباهها تقاس األمور كانت وإذا إدفو». «تمثيلية يف (كورس) مغنني فرقة توجد كانت
التتويج» «دراما يف ُمثِّلت التي الهامة الحوادث من وهو «زد»، املقدس العمود إقامة فإن
قرب يف حديثًا عثر قد ألنه املرصية؛ التمثيلية يف والرقص الغناء وجود عىل قاطع برهان
والراقصون واملغنيات، املغنون ممثليه أهم ومن الحادث، هذا تمثل مناظر عىل «خريوف»

التمثيلية. روح يعترب الغناء فكان اإلغريق عند أما والراقصات.
النظَّارة، أمام املرسح عىل تحدث الهامة الدراماتيكية الحوادث كل نجد مرص ويف
ويف املاء، من «أوزير» جثة تنقذان و«نفتيس» «إزيس» املنفية الدراما يف مثًال فنجد
وكذلك املتفرجني، أمام املرسح عىل و«ست» «حور» بني املبارزة نشاهد التتويج» «تمثيلية
وكذلك املرسح، عىل تمثل البحر فرس صورة يف و«ست» «حور» بني الحرب نشاهد
نجد فلم اإلغريق عند أما إدفو». «تمثيلية من فصل آخر يف أوصاله وتمزيق «ست» ذبح
قد لآللهة بطلها ابنة تضحية أن نجد الثالثية «أجممنون» تمثيلية ففي هذا؛ يماثل شيئًا
أبواب وراء حدث قد «أجممنون» موت أن نشاهد وكذلك تزد، ولم املغنني فرقة وصفتها

مميتة. رضبة رضب قد إنه قائًال يصيح فقط ونسمعه مغلقة،
املغنني من نعلمه فال حقيقته، إىل للوصول املتفرجني وانتظار العمل هذا فظاعة أما
موت أن نشاهد وكذلك يفعلون. ماذا تقرير يف االضطراب بينهم وساد تلكئوا الذين
إذن فمرص املرسح، عىل يحدث لم القرابني» «حامالت تمثيلية يف وحبيبها «كليتمنسرتا»
الجسام الحوادث تصوير يف اليونان من الحديث التمثيل إىل أقرب الناحية هذه من

املرسح. عىل وتمثيلها
التتويج» «تمثيلية ففي املرصية»؛ «الدراما يف موجوًدا كان أنه فالظاهر الرقص أما
كان الرقص أن الجدران عىل التي الرسوم من ونعرف راقًصا، كان «تحوت» أن ذكر قد
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اإلغريق وعند قبل، من ذكرنا كما املختلفة الدينية واالحتفاالت األعياد يف عظيًما دوًرا يلعب
الدراما. يف عنها ِغنَى ال التي األمور من (كورس) الفرقة رقص كان

إله بدور يقومون الذين وهم مرص، ممثيل بعض أن الدرامتني بني الفروق ومن
يف برصاحة مذكوًرا ذلك نجد لم وإذا مستعارة. وجوًها يلبسون كانوا حيوان صورة يف
قد التي وهي إدفو، معبد جدران عىل التي الرسوم يف نشاهده فإننا املرسحية التعليمات
يف يمثلون حيوان برءوس آلهة فيها فنرى للتمثيلية، إيضاحات بمثابة لتكون وضعت
آوى لبنات مستعارة وجوه عىل عثرنا قد أننا ذلك إىل يضاف الرواية، يف شخصيات الواقع
وكذلك العالم، متاحف من وغريه املرصي املتحف يف اآلن موجودة وهي حقيقية، وأسود
Melanges (راجع األخرى الدينية االحتفاالت يف تستعمل كانت املستعارة الوجوه أن نعلم
أن التتويج» «تمثيلية يف التي املرسحية التعليمات يف ويالحظ .(Maspero Vol I b. 251
Der (راجع الطيور بعض وكذلك اآللهة. بعض صها تتقمَّ كانت املقدسة الحيوانات بعض

.(Dramatische Texte p. 99. ff
منها وكلٌّ مستعارة، وجوًها تلبس الشخصيات كل أن فنجد اإلغريقية الدراما يف أما
— املرصية الدراما أن والظاهر هزليٍّا. أو جديٍّا ودوره ينتحله الذي الشخص هيئة يمثل
يمثَّل وكان منه، بالقرب أو املعبد يف إما تمثَّل كانت — معلوماتنا إليه وصلت ما قدر عىل
التتويج تمثيلية ففي املاء؛ من رقعة عىل عائمة سفن أو سفينة يف األقل عىل منها جزء
جزءًا أن يف السبب هو ذلك كان وربما مدينة. من أكثر يف تمثل كانت الدراما أن يظهر
«أوزير» موت مثل — الهامة الحوادث أن ذلك إىل يضاف سفينة. عىل يمثل كان كبريًا
حدثت قد — إدفو تمثيلية يف و«ست» «حور» بني نشبت التي واملوقعة املنفية الدراما يف
وقت يف حدث قد مدن عدة يف املنفية الدراما تمثيل كان إذا نعلم ال ولكن املاء. يف فعًال
كان مرسح عىل يؤدَّى املرسحي التمثيل فكان اإلغريق عند أما متتابعة. أوقات يف أو واحد

األحجار. من مشيًَّدا ثابتًا بناءً بعد فيما أصبح ثم الخشب، من مؤقتًا بناءً األصل يف
من كالٍّ أن مرص يف الدراما فيها تمثَّل كانت التي املرات بعدد يختص فيما ونعلم
قد كانت أنها فيظهر التتويج تمثيلية أما سنويٍّا. تمثل كانت املنفية والدراما إدفو تمثيلية
سنة كل تمثيلها يعاد أكان ندري وال له، دعاية بخاصة األول» «سنورست لتتويج ألفت

يعاد.2 ال أم

عمرها. يف املرصية امللكية تشارك ربما بل ا، جدٍّ قديم أصل إىل ترجع الدراما هذه أن ح املرجَّ 2
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والسبب مرتني. أو مرة من أكثر الدراما تمثل أن ا جدٍّ النادر من فكان اإلغريق عند أما
الكتَّاب كان ولذلك النوع؛ هذا من اإلنتاج ألحسن منافسة تعقد كانت أنه إىل يرجع ذلك يف

مناظريهم. عىل السبق قصب لينالوا عقولهم؛ به تجود ما أحسن باستمرار ينتجون
نفسه امللك وأن الدين، رجال بني من ينتخبون مرص يف كانوا املمثلني أن ويظهر
ذلك ويظهر خاصة، مناسبات يف التمثيل هذا يف دوًرا يلعبون كانوا املالكة األرسة وأفراد
نائب امللك بدور يقوم كان الحال بطبيعة ولكن إدفو، وتمثيلية التتويج تمثيلية يف جليٍّا
قبل الثانية األلف إىل تاريخها ويرجع ،١٩٢٢ سنة إدفو يف جنازية لوحة كشفت وقد عنه،
وكانوا التمثيل، مهنة بمرصأشخاصيحرتفون يوجد كان أنه بجالء لنا تبنيِّ وهي امليالد،
امللك بدور يقوم أحدهما كان منهم اثنني وأن أدوارهم، بتمثيل ويقومون البالد يف يجولون
يف سيدي رافقت «لقد اللوحة: هذه يف ذلك إىل تشري التي الجملة وهاك اإلله. بدور واآلخر
إلًها هو كان فإذا خطبة: كل عىل سيدي جاوبت ولقد الخطابة؛ يف أخفق أن دون جوالته
مرسح وجود عىل ضمنًا يدل هذا أن شك وال أحيي»،3 كنت يقتل كان وإذا ملًكا، أنا كنت

جائل. أو ثابت مرص يف
رئيس إرشاف تحت التمثيل يحرتفون جماعات هناك فكان اإلغريق عند أما
رجال بدفعها يقوم وغريها تعليمهم تكاليف كانت وقد املغنني. فرقة أي «الكورس»؛
وتتطلع نفوسهم إليه تصبو ما كل وكان «كوريجي»،4 اسم عليهم يطلق اليسار أهل من
ألحسن جائزة أحسن ينالوا أن نفوسهم يف يتغلغل الذي الظهور وحب كربياؤهم إليه

إنتاج.
الطبيعية الخلقية املناظر عىل مناظره تمثيل يف يعتمد كان املرصي أن والظاهر
التتويج تمثيلية يف نجدها التي والتفسريات القوائم من نشاهد أننا إىل هذا املعبد. لبحرية
كانوا الذي املنظر جو لخلق أخرى أمتعة يستعملون كانوا أنهم املنفية الدراما رسوم ويف
الجو لتمثيل امللونة املناظر يستعملون كانوا أنهم فنعلم اإلغريق عند أما تمثيله، يريدون

يريدونه. الذي

.Ce Que l’on sait du Theatre Egyptien. B. 15 راجع: 3

.Glotz History of Greece Vol VIII B28 etc اليونانية: الدراما عن كتب ما راجع 4
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مرص يف كان الغناء أن والقصصيني املغنني عن حديثنا عند الكتاب أول يف أثبتنا
يعالجه فيما الصانع ط ومنشِّ الشاق، عمله عىل الفالح معنَي كان وأنه الزمان، قديم من
— اآلداب من كغريه — املرصي فاألدب والرشفاء؛ السادة من املرتفني وسمري صناعة، من
يف القديمة املرصية األغاني سارت وقد قومه، وعوائد تربته وطبيعة تتفق التي أغانيه له
وثانيهما ومشاهده، ومجالسه بالدين وترتبط الدينية، األغاني أولهما متباعدين: مجرينَْي
بالدين تشيد ألنها قداستها؛ ولألوىل ومفاتنها، الدنيا بعرض وتتصل الدنيوية األغاني
املعابد، جدرانها عىل وسجلتها الحفاظ، صدور وعتها ولذلك القوم، نظر يف وترفعه
من إلينا وصل ولذلك القبور؛ صحائف واحتوتها مكتباتها، صفحاتها عىل وسطرتها

خاصة». املوتى وكتاب األهرام «متون بفضل عظيم قدر األناشيد
والوعظ، الدين ومجالس اآللهة محافل يف يرتَّل واألناشيد األغاني من النوع هذا وكان
سحًرا املجتمعات هذه عىل فيضفي العظيمة؛ الدينية املشاهد يف أو القرابني تقديم وعند
عىل النرصاملبني عند ذووها بها فيرتنم الثانية أما الغايات؛ أنبل إىل بالنفس يسمو روحانيٍّا
ويتصل سارة، دنيوية ملناسبات واألرشاف األمراء محافل يف أو امللوك، أعداء من الَفَجرة
العمل عند عقائرهم بها يرفعون أو األفراح، يف القوم بها يهزج التي األغاني النوع بهذا

وفداحته. العمل ملشاقِّ وتخفيًفا أنفسهم عن ترسيًة الشاق؛
وبعض تاريخه عن وجيز بمخترص كالٍّ ونسبق نوع، كل من نماذج هنا وسنورد

… الدينية األغاني أو الديني بالشعر مبتدئني أهدافه





الديني الشعر

األهرام متون

إن وقلنا: والدراما، الدراماتيكي الشعر عن واألناشيد لألغاني السابق الفصل يف تكلمنا
إىل عهدها يرجع إذ املنفية؛ الدراما هي اإلنساني التفكري عن إلينا وصلت وثيقة أقدم
التي الثانية والوثيقة البالد؛ شاهدته الذي الثاني االتحاد باكورة يف أي ٣٤٠٠ق.م)؛ (سنة
أمامنا يضع مصدر أهم بحق تعدُّ التي األهرام»، «متون هي القدم يف الدراما هذه تتلو
هنا وسنضع السحيقة. األزمان تلك يف واالجتماعية والعقلية الدينية الحالة عن صورة
أجله من الذي والغرض ومحتوياتها، النقوش، هذه كشف تاريخ عن ملحة القارئ أمام
أمثلة بعض نورد ثم املرصية، والحياة املرصي الديني األدب يف أهميتها ومقدار نُقشت،

الديني: الشعر من نوع أقدم بوصفها منها
و«خفرع» «خوفو» الثالثة: األهرام هي — شك بال — األهرام من ُعرف ما أول إن
يَشفي ما فيها يجدوا ولم والعلماء، الكنوز عن الباحثون اقتحمها وقد و«منكاورع».
العمال اقتحم أن إىل النقوش عن عارية كانت األهرام كل أن السائد الظن وكان الغلة،
ميالدية ١٨٨٠ سنة يف «مريت» إرشاف تحت الحفائر يف يعملون كانوا الذين املرصيون
الهرمني هذين أروقة جدران وجدوا وقد «مرنرع»، امللك هرم دخلوا ثم األول»، «بيبي هرم
النقوش وهذه الهريوغليفية، النقوش من األسطر بآالف مغطَّاًة وحجراتهما وممراتهما

األهرام». «متون اسم اآلن عليها يطلق التي هي
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«منف» جبانة تعدُّ كانت التي سقارة أهرام من ثمانية يف منقوشة املتون هذه وتوجد
األرسة يف األخري امللك وهم الفراعنة، من طائفة النقوش هذه بتدوين قام وقد القديمة،1
الثاني، بيبي زوجات ثم السادسة، األرسة يف خلفوه الذين األَُول األربعة امللوك ثم الخامسة،
حوايل من تبتدئ قرن ونصف قرن من قريبة مدة املذكور ترتيبهم حسب حكموا وقد
والعرشين، السادس القرن كل حكموا أي امليالد؛ قبل ٢٤٧٥ سنة وتنتهي ،٢٦٢٥ سنة

أيًضا. بعده قرن وربع التاريخ هذا قبل قرن ربع حكموا أنهم املحتمل ومن
مادة من أقدم مادة عىل تشتمل املتون هذه محتويات أن حال أية عىل لنا ويظهر
موجودة كانت مادة إىل بأيدينا التي النسخ ثماني وتشري إلينا، وصلت التي النسخ عصور
أولئك «فصل عن فيها تقرأ فإنك بعد؛ االستعمال مستمرة تكن لم ولكنها مىض، فيما
أن عىل يدل وذلك أنفسهم»، يرفعون الذين بأولئك الخاص و«الفصل يصعدون» الذين
العهد ذلك أساطري يف مختلفة لحوادث مناسبات يف قديًما مستعملني كانا الفصلني هذين

بأيدينا. التي األهرام متون من عهًدا أقدم الفصالن هذان يعترب وبذلك القومية،
ملوك بني قائمة كانت التي الخصومات إىل إشارات املتون هذه يف توجد وكذلك
قبل كتبت أنها عىل يدل مما القبيل)؛ (الوجه الجنوب ملوك وبني البحري) (الوجه الشمال
فقرات توجد أنه إىل هذا امليالد، قبل والثالثني الرابع القرن قبل أي الثاني؛ االتحاد عهد
الذي الوقت يف أي الثاني؛ االتحاد عهد باكورة إىل تاريخها يرجع اإلشارات هذه غري
الخصومات تلك من بالرغم الجنوب ملوك فيه وكان مستمرة، الخصومات تلك فيه كانت
كتبت وقد الدولة؛ وحدة عىل ومحافظني الشمال يف الحكم زمام عىل قابضني يزالون ال

صعيدية. نظر بوجهة الفقرات هذه كل
متأخر زمان يف ألفت قد األهرام متون بعض أن أخرى ناحية من نرى أننا عىل
تكن لم الهرم لحماية وضعت التي الصيغ ألن وذلك القديمة؛ الدولة لنفس معارص
قبل الثالثني القرن يف بدأ الذي الهرمي الشكل إىل االهتداء من أقدم الحال بطبيعة
أزمنتها يف كتبت التي املذكور القرن ونصف القرن مدة خالل يف كذلك ويوجد امليالد،
إدخال عىل تدل قاطعة حجًجا لدينا فإن باالعتبار. جدير اختالف الثمانية األهرام متون
وبخاصة القديمة، النسخ يف نظري لها ليس منها العهد املتأخرة النسخ عىل ظاهر تنقيح

Jequier “Les Pyramides انظر: «نيت» امللكة هرم مثل بسقارة أخرى أهرام يف متون عىل حديثًا ُعِثَر 1

.des Reines Neit et Apouit”
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العادة ونمو التفكري مراحل أن عىل أيًضا يدل وذلك نيت»، وزوجه الثاني «بيبي نقوش
سريها يف مستمرة تزال ال كانت الوجود، حيِّز إىل املتون هذه أخرجت التي واالعتقادات

امليالد. قبل والعرشين الخامس القرن باكورة يف منها األخرية النسخة ظهرت حتى
أن الذهن عن يغرب وال سنة. ألف عن يقل ال عرص حال املتون هذه لنا تمثل لذلك
أن والواقع سنة. وخمسمائة آالف أربعة نحو من إلينا بالنسبة انتهت قد هذه السنة ألف
مكان أي يف مثيل له ليس القديم العالم عن لنا الباقية الوثائق من العظيم القدر هذا مثل
اإلنسان حياة يف تدور كانت التي التجارب من خزانة تؤلف املتون وهذه العالم، يف آخر

والدرس. البحث محك تحت دوره ينتظر يزال ال مما ومعظمها القديم،
السعادة ضمان هي عام وجه عىل األهرام متون وضع من املطلوبة الغاية كانت ولقد
ومدها، بها املحيطة الحياة جزر دائًما لنا تصور ذلك مع ولكنها األخروية، الحياة يف
الذين القوم علم سعة عىل تدل بعبارات تنطق فإنها قومي؛ أدب كل شأن ذلك يف وشأنها
والطرق القصور يف نجدها التي القومية الحياة يف متداولة العبارات وهذه أخرجوها،
صاحب وإن املقدسة، املعابد يف والعكوف العزلة أنشأتها عبارات هي أو واألسواق،
عليه تقادمت الذي العالم ذلك عن كثريًة صوًرا العبارات هذه يف يجد الرسيع الخيال

مرآته. لذلك فهي الدهور؛
وجوهنا يف تُوِصْد لم فإنها «امللك»؛ أحوال خاصبذكر بوجه تهتم الصور هذه أن ومع
يقول: األخروية، الحياة يف امللك سعادة عن يعرب عندما فمثًال حولها؛ كان الذي العالم باب
بيبي امللك ُطلب حينما اليوم هذا يف الطرقات يف وتعلمته البيوت يف سمعته الذي هذا إن

املوت). (أي للحياة
خمسة مىضعليها التي الطرقات ويف البيوت يف الحياة تلك عن عاجلة ملحات ونلتقط
حتى املاء يف خائًضا الرتعة يعرب والراعي الجدران، عىل تشقشق فالعصافري سنة: آالف
ويشاهد الغسق، عند رضيعها تدلل واألم الضعيف، قطيعه رضيع املاء عرب حامًال الحزام
يد من فارَّة قدميها مخلصة الربية البطة وتشاهد السماء، مخرتًقا الغروب عند الصقر
وال العبور زورق عند واقًفا النهر وعابر املستنقع، يف اقتناصها يف فشل الذي الصياد
أخريًا له سمح ولكن باملسافرين، املزدحم الزورق يف مقعد مقابل للنوتي يقدمه معه مال
ويشاهد املثقوب؛ الزورق من املاء نزح يف نقله مقابل يعمل أن عىل الزورق إىل بالنزول
الغاب، سيقان من املصنوع نزله ظالل تحت حديقته يف بركته حافة عند جالًسا الرشيف

النيل. وادي سكان عند الدنيوية الحياة به تزخر مما هي غريها وكثري الصور وهذه
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من وأبهَج أتمَّ بشكل املتون تلك يف صورتها انعكست فقد القصور يف الحياة أما
بأعباء مثقًال األوقات بعض يف يشاَهد امللك فإن بها؛ يحيط وعما عنها البعيد العالم حياة
واآلخر األسود للمداد أحدهما وقلمني؛ محربة يحمل رسه أمني وبجانبه الدولة، مهام
صديقه عىل ُكلفة بدون متكئًا فراغه أوقات يف نراه وكذلك العناوين، لكتابة األحمر؛ للمداد
يقرتب امللكي والحاجب قرصه، بركة يف مًعا ان يستحمَّ يشاَهدان أو مستشاره، أو الحميم
بطرقات مارٍّا باهر موكب رأس عىل سائًرا يشاَهد ما وكثريًا جسميهما. يجفف حتى
وينزل الثاني الشاطئ إىل يعرب وعندما الطريق، أمامه مفسحني عاة السُّ يتقدمه مدينته
أمامه راقصني ومالبسهم أحذيتهم ملقني الشعب عامة يشاهد اج الوهَّ امللكي الزورق من
أحاطت وقد قرصه باب عند يرى أو طلعته. رؤيتهم عند الفرح بتهليالت أصواتهم رافعني
وحوافر األسود برءوس املزين العظيم عرشه مرتقيًا يشاَهد أو وبهاؤه، البالط فخامة به
املدهش وصولجانه العجيب عرشه عىل يجلس وهو قرصه قاعة يف كذلك ويشاَهد الثريان،
نحوهم مشريًا يده يُنزل ثم امللك، هذا أمام فيقومون أوالده؛ نحو يده يرفع ثم قبضته، يف

ثانية. فيقعدون
األخروية. الحياة يف حدثت حوادث أنها عىل صورت قد املشاهد هذه أن والحقيقة
والتجارب الدنيا الحياة من مأخوذة الحياة تلك بها صورت التي واأللوان الحوادث أن غري
أمامه لريقصوا ومالبسهم نعالهم يلقون كانوا بأنهم وصُفهم مرَّ الذين أولئك ألن الدنيوية؛
كأنهم طبًعا مثلوا قد ولكنهم اآللهة. هم السماوي النيل يعرب حينما امللك وصول عند فرًحا
الذين اآللهة إذن وهم األريض، النيل فوق فعله رعاياهم اعتاد ما املساء يف يفعلون كانوا
وكذلك الربدي»، «بحرية يف الشمس إله مع يستحم عندما الفرعون أعضاء يجففون كانوا

األرض. عىل حاجبه له يفعله أن تعوَّد قد كان ما للفرعون هنا اآللهة تفعل
الدنيوية بالحياة ا جدٍّ متأثرة الواقع يف كانت العتيقة املتون هذه أن من بالرغم ولكن
وعندما تقريبًا، لنا معروفة غري أرًضا تصور مجموعها يف كانت فإنها عنها، نقلت التي
شاسعة فطرية غابة يرود كأنه يحسُّ فإنه األرض تلك مجاهل ارتياد اإلنسان يحاول
كأنها ترتاءى مخيفة وأشباح غريبة بأشكال مفعمة مسحورة غياض كأنها أو األرجاء،
معنًى ذات كلمات ثناياها يف تُخفي عتيقة كتابة فيها نجد فإننا منه. منفذ ال تيه يف تقطن
املعتاد لباسها مرتدية كانت أنها لو املعرفة تمام الكلمات تلك نعرف أن يجوز وقد غامض،
غريبة ومعاٍن مواقف يف العتيقة الكلمات تلك تستعمل كانت وكذلك بعد، فيما لبسته الذي

كهجايتها. غامضة الحالة تلك يف فكانت الحديث، القارئ عن
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املخالفة الغرابة، حد البالغة الكلمات من كبرية أخرى مجموعة املتون هذه يف ويوجد
قد التي املهجورة العتيقة الكلمات من طائفة بذلك وأعني املنكرة، املعروفة الكلمات لتلك
بعد فهي منسيٍّا، نسيًا وصارت ُمحيت قد دنيا يف االستعمال شائعة طويلة حياة عاشت
أقدم يف قصرية مدة منا مرأًى عىل ترتنح القوى، املنهوك اء كالعدَّ كانت املشيب وخطها أن
بعد أبديٍّا اختفاءً اختفت ثم العتيقة، املتون هذه يف فقط ظهرت فقد لدينا؛ معروف أفق

أخرى. مرصية متون يف ثانية مرة نصادفها ال ثم ومن املتون؛ تلك عرص
قد كانت والكالم التفكري من دنيا عن اإلبهام من يشء مع لنا تكشف املتون وهذه
حياة بها مرت والتي تحىص، ال التي العصور العرصآخر هذا ويعترب الوجود؛ من اختفت
اإلنسان حياة عرص يف الدخول من أدنى أو قوسني قاَب صار حتى التاريخ قبل ما عرص
املشيب، َوَخَطها التي الغريبة الكلمات هذه ولكن الحني. ذلك يف لنا املعروفة التاريخية
جيلني أو جيل مدة فيه مستعملة استمرت مهجور عرصمنيسٍّ من لنا الباقية البقية وهي
نهائيٍّا. استعمالها يزول حتى إلينا بالنسبة غرابتها تستمر ما وكثريًا األهرام، متون يف

أرسارها عن لنا تبوح حتى توجيهها أو معناها به نعرف ما الوسائل من لدينا وليس
ما القديمة اللغات فنون من لدينا وليس غضونها، يف تحملها كانت التي الرسالة عن أو
من أخرى طائفة أيًضا الكلمات تلك بجانب ويوجد األرسار. من تُكنُّه ما معرفة به نحاول
الغامضة. املبهمة املعاني من تحويه ما طبيعة صعوبتها يف زاد التي العويصة الرتاكيب
عنا معاملها ضاعت أساطري حوادث عن بتلميحات مفعمة الرتاكيب هذه كانت وملا
لغًزا تعد الغامضة الحالة بتلك إذن فهي بعيد؛ عهد منذ زمنها فات قد ومعامالت وعادات
التامة. الجهالة بيداء يف ذلك كل معالم ضاعت بل تجربة، وال فكًرا وال حياة لنا يوضح ال
سعادة ضمان هي األصل يف األهرام» «متون من املهمة الغاية أن سلف فيما ذكرنا وقد
االحتجاج بل ، امللحَّ االحتجاج املتون هذه يف يشء أبرز نجد لذلك األخروية؛ الحياة يف امللك
عظيمة ثورة ألقدم صورة بأنه االحتجاج هذا عن نعرب أن ويمكن املوت، ضد الحمايس،

(القرب). أحد منهما يُفلت لم اللذين العظيمني والسكون الظلمة ضد اإلنسان بها قام
للعدو، مستعملة أو النفي بصيغة إال األهرام» «متون يف قط تذكر لم املوت وكلمة
هيا األفق؛ يف معظًما جاء بل يمت لم «بيبي» «امللك املتوىف: بحياة القاطع التأكيد فرتى
تعيش، أن يمكنك لكي سافرت لقد حيٍّا، سافرَت بل ميتًا تسافر لم إنك «وناس»! امللك أيها
«بيبي» «امللك يموت» لن «بيبي» امللك هذا تموت، لن «إنك تموت.» لكي تسافر لم وإنك
إنك عش! أبًدا، يعيش «بيبي» امللك هذا ميت، أي بسبب وال … ملك أي بسبب يموت ال
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من فر قد «بيبي» امللك هذا [ثانية]، تحيا فإنك للموت] [استعارة رسوت وإذا تموت، لن
موته.»

تجنب صيغة تختم ما وكثريًا املتون. هذه يف باستمرار املوت ذكر تجنب تجد وهكذا
ارفع فقم، تموت، لن إنك نفسك، ارفع تعيش، إنك تعيش، «إنك اآلتي: بالتأكيد املوت
النجوم [وهي تفنى ال التي النجوم بني السامي امللك أيها نفسك «ارفع أو نفسك.»
فإنه املرة، املوت حقيقة إىل اإلشارة من بدٌّ يكن لم وإذا أبًدا.» تفنى لن إنك الثوابت]،
— ذلك ذكر سبق كما — املرساة يف السفينة حبال ربط أو األرض» عىل «النزول يسمى
قول يستحب كان ولذلك املنفية»؛ «الحياة كلمة ذكر الحالة هذه مثل يف يفضل كان أو
الذاكرة إىل تعيد القديمة املتون هذه كانت أو املشئومة، بالكلمة النطق من بدًال حيٍّا» «ليس
ومع املوت». يأتي أن «قبل مرة ذات الناس بها تمتع قد مفقودة لسعادة شائقة ذكريات
املتون هذه فإن األبدية)، امللك حياة (أي الحياة كان األهرام» «متون يف موضوع أسمى أن

ا. جدٍّ متنوعًة مصادر من تتألف كانت
بعد (الحياة املقصود للغرض للوصول يستعمل نفوذ وكل طريقة كل كانت وملا
أقدم وهي — القديم األدب من لنا الباقية املجموعة تلك وضعوا الذين الكهنة فإن املوت)؛
نظرهم يف تعدُّ التي القديمة العقائد أنواع كل يستعملون كانوا — لآلن إلينا وصل ما
«متون بأن القول ويمكن الغرض. لذلك تفيد أنها وجدوا التي أو مستجابة، مرعية
وشعائر (٢) جنازية. شعائر (١) موضوعات: ستة عىل خاص بوجه تحتوي األهرام»
بالعبادة. خاصة قديمة وشعائر (٣) سحرية. وتعاويذ القبور عند املأتمية بالقرب خاصة
وترضعات وصلوات (٦) قديمة. أساطري من وأجزاء (٥) قديمة. دينية وأناشيد (٤)

املتوىف. امللك لفائدة
عىل يشتمالن الكبري القطع من مجلدين يف الحديثة طبعتها يف املتون هذه وتقع
من أكثر املتون من يحويان املجلدان وهذان لنصوصها، املختلفة والتوجيهات القراءات
«متون إىل اإلشارة أمكننا وإذا صيغة. ٧١٤ إىل األول النارش قسمها وقد صفحة، ألف
يعدُّ ذلك فإن تامة، معرفة معانيها معرفة يمكننا فال فعلنا، كما عامة بصفة األهرام»
املتون هذه تحويه الذي األدب شكل فهم يمكن الحظ لحسن ولكن األمور. أصعب من
من األدبية القطع أقدم بني من ولدينا األخرى. املتون بموضوعات بموازنته واستساغته
الشعر من أبيات بهيئة قديم شعري تركيب عن تنبئ وهي الدينية، األناشيد املتون، هذه
الرتكيب هذا العربانيون نقل وقد ومعانيه؛ كلماته وضع يف املنسجم املقفى املوزون
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«املزامري» يف لنا معروف تركيب وهو التاريخ، ذلك منذ سنة ألفي بعد أدبهم إىل الشعري
األلف إىل األهرام» «متون يف الرتكيب ذلك استعمال ويرجع األعضاء».2 «توازن باسم
بقعة أية يف وجوده من أقدم املتون هذه يف وجوده يعدُّ ذلك وعىل امليالد. قبل الرابعة

عندنا. املعروف لألدب صورة أقدم يعدُّ أنه والواقع بعيدة. بمراحل العالم من أخرى
من أخرى نبذ يف كذلك يوجد بل فقط، املذكورة األناشيد يف ينحرص ال األدب وهذا
تلك يف نلمسه الذي الكمال درجة إىل تصل لم حال أية عىل ولكنها األهرام»، «متون

األناشيد.
األدب مرتبة إىل النبذ بهذه يرتفع الذي الشعري الرتكيب من ذكر ما عىل وزيادة
صفات مظهرها يف تحمل مبعثرة كتابات بعض يف كثريًا نجده ما اآلن لدينا املعروف
أحد يف الخيال مجال من دقيًقا أثًرا نجد فمثًال واللغوية، الفكرية الوجهة من األدب
بل لفائف ليست إنها لفائفك، «فك فيه: جاء «أوزير» بعث عن ذكرت التي األوصاف
أخيها جسم عىل انعطفت التي املنتحبة اإللهة هي (و«نفتيس» «نفتيس».» شعر خصالت
الصورة تزمل التي اللفائف يف رأى قد السطر ذلك كتب الذي القديم فالكاهن املتوىف).
ونجد باللفائف، وتختلط اإللهة شعر من تتدىل التي الغزيرة الشعر خصالت الجامدة
عندما العالم لكل الودية العواطف يدرك الذي الوثاب الخيال لذلك عنرصية قوة كذلك
القوة كذلك ونجد امللك، موت يف تتمثل التي الرهيبة بالنازلة الطبيعية العنارص تشعر
عىل املحزونون يقوله فيما السماء آلهة بني حلوله ويف امللك موت يف تتمثل التي الخطرية
يرونه الناسعندما يقوله وفيما أجلك.» من واألرضتزلزل أجلك، من تبكي «السماء امللك:
مطموسة، والنجوم بالغيوم، محجبة السماء «إن السماوية: القبة إىل صاعًدا الخيال يف
عندما سكن الريح وهبوب تزلزل، األرض «رب» وعظام تهتز، (األقواس) الزرقاء والقبة

البطش.» قوي مرشًقا امللك رأت
امللك ملصلحة يكن لم كلها الجنازية املتون تلك من الغرض أن يف شك لدينا وليس
تذكر عندما وخاصة عليه، إال تنطبق ال معتقدات عىل تحتوي عام بوجه هي بل فحسب،
إذن 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 أن

الشعر. أوزان عن كتبناه ما راجع: 2
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القبور، يف الحياة بوجود القائل الرأي زعزعة األهرام متون مقدور يف يكن لم وملا
نعيم يف حياة إىل تقريبًا همتها جميع وجهت بل كبريًا، اهتماًما الرأي هذا تعر لم فإنها

بعيدة. مملكة يف يقع
«السماء»، إال بها يزاد ال البعيدة اململكة تلك أن به واالهتمام معرفته تستحق ومما
العالم يف توجد التي املظلمة األخروية الحياة عن تقريبًا شيئًا تعرف ال األهرام متون وأن
الصيغة. بهذه السماوي» «العالم إال به يراد ال عندهم األموات عالم فإن ولذلك السفيل؛

قديمان: مذهبان األهرام متون يف املذكورة السماوية اآلخرة تلك يف اختلط وقد
أو الشمس، إله يف حاالٍّ املتوىف يصور والثاني نجمة. بصورة املتوىف يمثِّل أولهما

الشمس. إله نفس بأنه املتوىف ذات يصور أخرى: بعبارة
شمسية» وآخرة نجمية، «بآخرة تسميتهما يمكن اللذين املذهبني هذين أن وبديهي
التي هي سماوية آخرة شكل يف منهما كل دخل ثم مستقليني، ما وقت يف كانا التوايل عىل
يرى أن النيل وادي ساكن عند الطبيعية التصورات من كان فقد األهرام. متون يف نجدها
األخروية؛ الحياة إىل سبقوه الذين الناس هؤالء جموع ليًال الصافية مرص سماء بهاء يف
الظالم حلول عند فكانوا الهواء، أعداء كل فوق مرتفعني كالطيور السماء إىل طاروا فقد

أبدية. نجوًما بصفتهم السماء أقطار يجتازون ليلة كل يف
الفانية»، «غري تسمى التي النجوم تلك يف خاصة املوتى جمهور أن املرصي رأى وقد
أن فيه شك ال مما صار ولذلك السماء. من الشمالية الجهة يف تقع النجوم تلك إن ويقال

تغيب. وال تغرب ال التي القطبية النجوم هي بالذكر املقصودة النجوم
املنحدر الهرم مدخل ممر رساتجاه عن القديم التاريخ علماء بني كبري جدال قام وقد

القطبية. النجمة شطر
اآلن، إىل أحد إليه يهتد لم الذي االتجاه هذا يف الرس األهرام متون نقوش بينت وقد
إىل فوًرا الصعود عىل االتجاه هذا يحملها املمر ذلك من تخرج عندما امللك روح أن وهو
لجنب جنبًا مًعا يوجدان والشميس، النجمي املذكورين: املذهبني أن ومع القطبية، النجوم
لنا يصح حتى عظيمة بدرجة السائد هو الشميس املذهب أن نجد فإننا األهرام، متون يف

األصل. شمسية بأنها األهرام متون نصف أن عام بوجه
املرصيني قدماء عقيدة يف نشأ قد الشميس باملصري االعتقاد يكون أن املحتمل ومن
األرض، عىل املوت بذلك يحدث فكان غروبها، بعد يوم كل ثانية الشمس رشوق طريق عن
فوق امللك إليه يرفع الذي األعىل املكان وهو فقط، السماء يف تكتسب فكانت الحياة وأما
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فأمسك تمحى، وأسماؤهم يفنون «الناس الناس؛ عامة إليه يذهب الذي املحتوم املصري
بني األرض عىل يموت ال حتى السماء إىل «بيبي» امللك أنت وخذ «بيبي»، امللك بذراع أنت

الناس.»
كثريًا 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 يمنح «أوزير»

األهرام. متون يف أسطورته فيها دخلت
أبهة يف فاخرة أخروية لحياة املتوىف تطلع هي األهرام متون يف الهام واملوضوع
إىل به يرمز شكل أقدس من اتخذ قد امللكي القرب نفس إن حتى الشمس، إله حرضة

الهرمي. الشكل وهو الشمس،
عىل «رع» لإلله واملمثل املجسم االبن امللك جعل الذي الحكومة الهوت عمد وقد
أنه أو األبد، إىل والده مع ليسكن املوت بعد السماء يف يسيح امللك تصوير إىل األرض
اآلخرة أن نجد ذلك وعىل األرض. يف خلفه كان كما السماء يف خلفه ويكون محله يحل
«بالفرعون» ا خاصٍّ كان املصري ذلك أن يبعد وال امللكي، املصري الواقع يف هي الشمسية
يكن ولم فيه. يشاركونه البرش لجميع ا حقٍّ بالتدريج بعد فيما املصري ذلك صار ثم فقط،
بالصفة يتصف املصري بذلك مطاِلب كل كان أن بعد إال لهم الحق ذلك إعطاء اإلمكان يف

أيًضا. امللكية

األهرام متون من أمثلة (1)

٤٦٧ فصل من (1-1)

الناس أيها يا عنكم بعيًدا أيًضا امللك يطري وهكذا يطري، يطري من إن
السماء أهل من هو بل األرض، أهل من ليس إنه

بجوارك امللك «كا» روح اجعل مدينته، إله يا وأنت
الواق طائر مثل سحابة صورة يف السماء إىل طار قد امللك إن

كصقر السماء قبَّل قد امللك إن
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قد األفق) حور مثل أخرى رواية (ويف كجرادة3 السماء إىل وصل قد (امللك) وإنه
ترى. ال الشمس جعلتها

٥٤٦ سطر ٣٣٥ فصل ومنها (2-1)

«رع»! بتاج الرأس مزين وهو امللك مشاهدة أجمل ما
بني السماء إىل يصعد حينما صقر كريش وريشه «حتحور»، كمئزر عليه ومئزره

اآللهة. إخوته

٣٦٤ سطر ٢٦٧ فصل ومنها (3-1)

«أوزير» يا معك وذراعاك «أوزير»، يا معك وقدماك «أوزير»، يا معك قلبك إن
معه4 وذراعاه معه، وقدماه معه، امللك قلب فإن وهكذا

السماء إىل فيه يرقى فهو األرض»، «عىل سلم له رضب وقد
العظيمة املبخرة دخان عىل السماء» «إىل يصعد وإنه
كجعل.5 منخفًضا يرفرف ثم كطائر، يطري امللك وهذا

«رع» يا سفينتك يف الذي الخايل العرش عىل

الذي املثقف النارش ذوق يعجب لم أنه غري هرمني، متون يف حفظ قد ظاهره يف الساذج التشبيه هذا 3

املعنى؛ أفسد وبذلك الشمس»، إله أختي «حور الجرادة من بدًال فوضع «بيبي»، أهرام متون يحفر كان
يقبل كأنه عاليًا يحلق الذي بالصقر السماء إىل ارتفاعه يف امللك يشبه أن أراد األول املؤلف ألن وذلك
عليائه يف مرتفًعا امللك يكون وبذلك األرض، سطح من بالقرب منخفضة تطري التي بالجرادة ثم السماء،
الذين األرض أهل من قريبًا ليكون كالجرادة منخفًضا يرفرف وكذلك الشمس، إله يمثل الذي كالصقر

اليومي. طعامه األرض من يأخذ أن ليمكنه وكذلك يحكمهم، كان
امللك مع الحال يكون فهكذا «أوزير» جسم من ناقص يشء هناك يكن لم أنه كما هنا: يريد 4

Die. Altaegyptischen زيته: األستاذ طبعة حسب هي هنا إليها نشري التي واألسطر (الفصول املتوىف
.(Pyramiden Texte. K. Sethe Band I. II

منخفًضا يرفرف منها يقرب حينما ولكنه العادي، كالطائر السماء إىل مرتفًعا يطري امللك هنا يقصد 5

بعيًدا. السماء يف التحليق عىل يقوى ال الذي كالجعل

84



الديني الشعر

الكثيفة.6 األعشاب يف السري يعرف ال من يا مكانك داخل بعيًدا وتنحَّ قف
«رع» يا سفينتك يف ويسيح مكانك يأخذ امللك فإن ذلك وعىل
«رع» يا سفينتك األرضيف عن نفسه يفصل امللك هذا وإن

يده يف صولجانه يكون األفق يف ترشق وعندما
«رع» يا لسفينتك قائًدا بوصفه

والوظيفة.7 املرأة عن بعيًدا األرض عن نفسك وتبعد السماء إىل تصعد وإنك

١٣٦ سطر ٢١٠ فصل ومنها (4-1)

«تحوت» يا عاليًا انهض القايض،8 أيها استيقظ
«كنست»9 يف من يا استيقظوا هبوا النائمون، أيها

األثل10 شجرة من خرج الذي آوى وابن النيل من ارتفع الذي العظيم الطائر أمام
بخراه قد التاسوعني وإن لطاهر، امللك فم إن

طاهر فمه يف الذي امللك لسان وإن
البول11 ويعاف الرباز يمقت وإنه

والبول) الرباز (أي ذلك يأكل وال هذا يكره فهو يُكره، ما يكره وامللك
السماء12 يف يسبحان اللذين التوأمني هذين «ست» اإلله يكره كما

من يعرتضه ملا الصباح يف طفًال يزال ال وهو سفينته يُسريِّ أن يمكنه ال الشمس إله أن هنا يقصد 6

األعشاب من مأخوذ والتشبيه ها. يُسريِّ أن قدرته يف وهو مكانه عن ى يتنحَّ أن امللك إليه فيطلب املصاعب،
يف نيلها هو الدنيا عالم يف مرص ونيل الغزال. بحر عند ومنحنيات سدوًدا فيه وتعمل النيل يف تنبت التي

اآلخرة. عالم
بابه. يف فريد والتشبيه الوظيفة)، حلة (وحرفيٍّا متاعبه، ومصدر العالم شقاء سبب وهما 7

اآللهة. بني الخصومات يف يفصل كان الذي «تحوت» القمر إله اسم 8
املرصيني أن والواقع السماء، من جزءًا هنا بها يقصد ولكنه النوبة، بالد شمال عىل تدل «كنست» لفظة 9

وصفاته. وشكله أسمائه يف الدنيا كعالم اآلخرة عالم أن يعتقدون كانوا
الخارج. إىل يتسلل آوى ابن هيئة وعىل يطري عصفور هيئة عىل فجأة يظهر املتوىف كان 10

املوت. بعد برازه أكل إىل يضطر أن املقت كل يمقت الفطري املرصي كان 11

والقمر. الشمس 12

85



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

معكما ليكون إليكما خذاه و«تحوت» «رع» يا وأنتما
ترشبان مما ويرشب تأكالن مما يأكل حتى

تسكنان حيث يسكن وحتى تعيشان، مما يعيش وحتى
تسيحان حيث هناك يسيح وحتى قويني، يجعلكما بما قويٍّا يصري وحتى

الطعام قربان حقل يف وفيضه الغاب حقل يف أقيم قد نُزله إن
«رع» يرشبها التي الخمر مثل ورشابه اإللهان أيها معكما وطعامه

(القمر). «تحوت» مثل الزرقاء القبة ويخرتق كرع بالسماء يحيط وإنه

٨١٢ سطر ٤٣٩ فصل ومنها (5-1)

األرضني ناصية عىل القابضة «ساتيس»13 اإللهة هو امللك إن
ثانية والبحري) القبيل (الوجه أرضيها عىل استولت التي املحرقة الواحدة وهو

منه فاقرتب هناك واقًفا «رع» ووجد السماء إىل امللك صعد ولقد
األرض إىل ينزل يجعله أن «رع» يرض ولم بجانبه وجلس

مقاًما منه أجلُّ «امللك» أن لعلمه
األرواح14 من أكثر روحانية ألعظم امللك وإن

الفاخرين من أكثر لفاخر وإنه
الثابتني من أكثر لثابت وإنه

«حتيت»15 سيدة انترصعىل قد امللك وإن
األرض وعىل معه16 السماء من الشمايل الجزء يف «ملًكا» نفسه نَصب وإنه

اآللهة. كملك والبحري القبيل الوجه ملك بوصفه األرضني عىل واستوىل

جديًدا. إلًها يصري عندما مثلها قويٍّا يصبح املتوىف وكان الشمال، أقاليم إلهة 13
كنجوم. السماء ويسكنون توفوا الذين امللوك أي 14

اسم بعد فيما عليها أطلق التي وهي «هليوبوليس»، مدينة يف «رع» لإلله رفيقة إلهة وهي 15

(Sethe راجع «التاسوع». خلق وبها «آتوم» اإلله نكحها التي كاليد تعترب وكانت «حتحور»، اإلله
الشجار عىل الكالم عند و«ست» «حور» بني املخاصمة قصة كذلك وراجع ،Kommentar B. IV. p. 52)

«حور». يأتي أن «ست» أراد حينما بينهما قام الذي
«رع». أي 16
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(٣٠٤ سطر ٢٥٧ (فصل السماء عىل يظفر املتوىف (6-1)

هياًجا السماء يف إن
األزلية17 اآللهة تقول هكذا جديًدا، شيئًا لنرى وإنا

من يذهب الذي وهو ملًكا)، (أي لصقًرا الشمس أشعة يف إن التاسوع، آلهة يا وأنتم
األرض إىل السماء

خدمته يف الصورة أصحاب اآللهة وإن
يخدمونه جميًعا والتاسوعان

الجميع رب عرش عىل مقعده تبوَّأ ولذلك
حديد من التي سماءه يخرتق فهو امللك، قبضة يف السماء أصبحت وبذلك

الظهرية) وقت الشمس =) خربي اإلله إىل طريقه عرف قد امللك وإن
صحبة يف يكون أن ألجل الغرب؛ إىل الحياة) تارًكا (أي الحياة من يودعه امللك وإن

أوزير) مع (أي اآلخر العالم سكان
الرشق يف ُمجدًدا ثانية يرشق امللك وإن

خضوع يف (تحوت) الشجار يف الفاصل يأتي وإليه
رع) (أي بينكم واحد أسن بوصفه امللك اآللهة أيتها أنتم فاخدموا
رع) (أي عرشه عىل مسيطًرا كان ملن تحوت) (أي تكلم وهكذا

إليه قيدت قد واألبدية «األمر»،18 قبضته يف امللك ألن
قدميه) عند (أي أمامه «الفهم» وضع وقد
األفق.19 عىل استوىل قد ألنه للملك؛ فهللوا

أن وإما األشمونني، يف كانوا الذين األقدمني اآللهة إما هنا يقصد أن ويجوز االضطراب. تشاهد التي 17
املتوىف. امللك سبقوا الذين امللوك يقصد

األمر عىل استوىل قد فامللك اليومية، سياحته يف الشمس إله يتبعان كانا إلهان هما و«الفهم» «األمر» 18

الشمس. مثل أصبح أن بعد
كل يولد إنه أي الليل؛ طوال الغرب يف اختفى أن بعد الرشق يف ثانية ظهر قد امللك أن بذلك يقصد 19

«تحوت». اإلله من هنا موجه والكالم يوم.
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إلخ) ٣٩٣ سطر ٢٧٣-٢٧٤ البرش(فصل لحوم آكيل أنشودة (7-1)

مطموسة والنجوم بالغيوم محجبة السماء إن
تزلزل األرض (رب) وعظام تهتز. (القوس) الزرقاء والقبة

سكن (الرياح) وهبوب
البطش قوي مرشًقا امللك رأت عندما

بأمهاته نفسه ويغذي آبائه عىل يعيش الذي اإلله بوصفه
اسمه تعرف ال أمه الفطنة، رب امللك وإن

األفق يف وسلطانه السماء يف (امللك) يده وتمجد
خلقه الذي «آتوم» مثل ذلك يف ومثله
سلطانًا منه أقوى ليكون سوَّاه ولقد

قدميه عند ومقاماته20 خلفه من امللك فكرامات
مجنحة) شمس أو صقر صورة يف له حماية رأسه فوق يحلِّقون أي =) فوقه وآلهته

جبينه21 عىل ه وِصالَّ
ببصريته ينفذ والذي املعركة)، يف يرشده الذي أي =) جبينه عىل املرشد امللك وثعبان

(العدو) روح يف
الفتاك اللهيب وذو

الحقيقي) مكانه يف رأسه أي =) جسمه عىل امللك رقبة وإن
أن عىل العزم وطد وقد الحاجة، سلف فيما يشكو كان الذي السماء نور هو امللك وإن

إله كل كينونة من يعيش
السحر بقوة مألى وأجسامهم الغرض، لهذا بهم أتى أن بعد أحشاءهم أكل الذي فهو

النار22 جزيرة من

امللك؛ والدة وقت يحرضون كانوا الذين املالئكة من مجموعتني و«املقامات» «الكرامات» ب هنا يقصد 20
أي قدميه؛ تحت كانت (حمسوت) والثانية يحمونه، وكانوا الذكور من وهم الكرامات)، = (كاو فاألوىل

.(Luxor, LD. II. 75 a) أيًضا وراجع ،(Naville Der Elbahri, II. 47. 53) راجع خدمته. يف
يف تمثَّالن وكانتا البحري)، والوجه القبيل الوجه (أي و«بوتو» «الكاب» إلهتي عالمة هنا: الصالن 21

أعدائه. من ليحمياه امللك تاج يف يوضعان ثعبانني صورة
أوًال. الشمس منه أرشقت الذي املكان وهي األشمونني، يف أنها يعتقد كان التي النار جزيرة 22
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األرواح كل جسمه يف استحال قد ألنه مجهز امللك وإن
موجودتان»23 يداه «الذي السيد وهو (الشمس)، العظيم مثل وأرشق

هللا) أمام ً مربأ أصبح (أي اسمه24 خفي من مع كلمته ت حقَّ من هو امللك وإن
املسنون فيه ذبح الذي اليوم ذلك يف

من معداتها بكل السفينة ز جهَّ الذي (أي الحبل عقد الذي القربان رب هو وامللك
وغريه) طعام

وجبته بنفسه أعد ومن
اآللهة عىل ويعيش الرجال يأكل لواحد امللك وإن

الرساالت يهب الذي الرسل رب وهو
امللك ألجل باألحبولة يصطادهم والذي … يف الذي بالنوايص اآلخذ وهو

عنه بعًدا يطردهم والذي له، يحرسهم الذي الرأس املرفوع الثعبان وإنه
له أوثقوه الذين إله) اسم =) األحمر» «الدم عىل يسيطر الذي هو وإنه

للملك رقابهم قطع وبذلك األرباب، ذبح الذي «خنسو» اإلله وإنه
بطونهم يف ما له فأخذ

ليعاقبه امللك أرسله الذي الرسول هو وإنه
إربًا إربًا للملك قطعهم الذي هو اإلله) اسم =) الخمر» «عارص وإن

املسائي موقده عىل وجبة منهم له وطها
أرواحهم ويبتلع سحرهم يلقف الذي هو «امللك» وإن

الصباح يف إلفطاره بينهم من فاملمتلئون
املساء يف لوجبته حجًما واملتوسطون
العشاء يف لوجبته بينهم من والصغار

لتضميخه صوا ُخصِّ قد بينهم من والنساء الرجال من واملسنون
(النجوم السماء من الشمالية الجهة يف القاطنون وهم املعدن، من صنعوا الذين أما
أكربهم بأفخاذ تحتويهم التي القدور تحت النار له أوقدوا الذين فهم القطبية)

سنٍّا

الكهنة. لرئيس لقب 23
السماء. يف سياحته يف الشمس إله يحارب كان الذي الثعبان هنا: اسمه خفي بمن يقصد 24
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املسنات زوجاتهم أقدام من له املوقد نصب عندما «امللك» يخدمون السماء وسكان
البحري) والوجه القبيل الوجه (يقصد األرض واخرتق جميًعا السماءين اجتاز وإنه

األقوياء عىل السلطان صاحب العظيمة القوة هو «امللك» وإن
العظيم الواحد وهو الصقور، كل يفوق الذي «عخم» الصقر هو «امللك» وإن

فقطعة قطعة يأكله فإنه طريقه يف «امللك» يعرتض من وكل
األموات امللوك =) األفق يف الذين اآلخرين املكرمني كل عىل يتقدم «امللك» نفوذ وإن

سبقوه) الذين
بينهم) واحد أسن (من سنٍّا أكرب إله «امللك» وإن

الشعب) عامة بذلك (يقصد القربان له يقدمون واملئات يخدمونه فاآلالف
اآللهة والد «الجوزاء» يد عىل الجبار العظيم بوصفه الشهادة أُعطي وقد

القبيل الوجه بتاج توج وبذلك السماء، يف «ملًكا» جديد من أرشق قد «امللك» وإن
األفق رب بوصفه

الفقري العمود هشم الذي هو وهذا
اآللهة قلوب استل الذي وهو

خرضته) يف الربدي كلون لونه (الذي األخرض التاج وابتلع األحمر، التاج أكل والذي
قوتها عىل والعيش القلوب بغذاء نفسه ويمتع الحكماء رئات عىل يعيش «امللك» وإن

القلوب) (أي السحرية
يف التي وهي تحدث، التي التقيؤ مادة بلسانه يلمس عندما اشمئزازه يظهر و«امللك»

األحمر25 التاج
بطنه يف سحرهم قوة تكون عندما يرس ولكنه

منه يغتصب لم «امللك» رشف وإن
إله كل علم ابتلع ألنه

الخلود هي وحدوده األبدية، هو «امللك» حياة مدى إن
يفعل لم يرد لم وإذا َفَعل، أراد إذا واحد، بكرامة يتصف ألنه وذلك

اآلبدين أبد مخلد فإنه األفق دائرة يف يعيش كان ومن

بد وال بالقيء. األحمر التاج من خروجه مثَّل وقد الطربوش، زر عندنا يماثل الذي الزر بذلك يقصد 25
التاج. من ا هامٍّ جزءًا كان أنه
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له ملك الروحانية وقوتهم «امللك» بطن يف وأرواحهم
اآللهة عظام من للملك ُطِهَي الذي حسائه بوساطة وذلك

أصحابها من بعيًدا) أخذت (قد وظاللهم «امللك»، عليها استوىل قد وأرواحهم
يبقى ومن يبقى، ومن ظهر، قد ومن يظهر، الذي ذلك هو «امللك» إن

يف األحياء بني «امللك» قلب مكان يخرب أن مقدوره يف يكون لن الجرائم مرتكب وإن
امللك). هرم بذلك (يقصد اآلبدين أبد األرض هذه

السماء26 إىل املتوىف وصول يعلن الصدق حربة عىل املسيطر «حور» (8-1)
إلخ) ٨١٥ سطر ٤٤٠ (فصل

الصدق؟ حربة عىل املسيطر «حور» يا تحيا أن تريد هل
الحائلني بابك مرصاعي تردع أن عليك ويجب السماء، باب مرصاعْي تغلق أالَّ إذن عليك

السماء هذه إىل امللك هذا «كا» روح أخذك بمجرد
اإلله حظوة يف الذين هؤالء إىل اإلله، حول املبجلني بني

القبيل الوجه حراسة عىل يسهرون والذين صوالجهم عىل يتكئون الذين وهم
التني عىل ويعيشون األرجوانية مالبسهم يرتدون والذين
الزيوت بأحسن أنفسهم ويدلكون الخمر يرشبون والذين
العظيم. لإلله امللك أجل من يتكلم (كا) دعه ذلك وعىل

(١١٩٣ سطر ٥١٨ (فصل «أوزير» إىل كرسول يأتي املتوىف (9-1)

املتوىف لينقل السماء يف آخر إىل شاطئ من بقاربه يعرب الذي النوتي إىل موجه (رجاء
«أوزير») يسكن حيث

الطعام قربان حقل إىل العابر أيها

السماء. يف الجنة عيشة هي هنا توصف التي والعيشة السماء. أبواب حراس أحد هو هنا املخاطب 26
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يغدو الذي هو وإنه يروح، الذي هو إنه «امللك»، هذا أحرضيل
سليمة والدة األرض وجه عىل ولدته قد التي الصباح سفينة ابن وهو

«ألوزير» األيمن الجانب عىل األرضان تحيا وبها
«أوزير» يا العام27 بشري وإنه

… «جب» أبيك من برسالة يأتي إنه انظر!
ما حسن، العام محصول إن العام! محصول أسعد ما سعيد، العام محصول «إن

العام!» محصول أحسن
البارد)28 (املاء يف التاسوعني مع «امللك» نزل لقد

التاسوعني مساحة حبل هو «امللك» إن
السماء يف الطعام حقول تؤسس به الذي

انتظاره يف واقفني اآللهة «امللك» وجد ولقد
مالبسهم يف ملفوفني

أقدامهم يف البيضاء ونعالهم
األرض عىل البيضاء بنعالهم ألقوا وعندئذ

مالبسهم خلعوا ثم
قالوا. هكذا أتيت.» حتى قلب لنا يهدأ «لم

(١١٠٧ سطر ٥٠٨ (فصل املتوىف29 ترضعان اإللهتان (10-1)

«امللك» يصعد وكذلك يصعد، الصاعد إن
انرشاح30 يف الكاب ساكنة وقلب الحالية)، إبطو (بلدة بوتو سيدة تفرح ولذلك

رسالة «أوزير» إىل يحرض وكذلك املحصول، نتيجة عن سيده إىل تقريًرا يقدم الذي الشخص أنه يظن 27
«جب». األرض إله من سارة

السماء. من جزء عىل يطلق اسم هو 28

اللبن. من قربان تقديم عند يتىل كان هذا أن املحتمل من 29

للوجه والثانية البحري، للوجه األوىل القديمة؛ العهود يف مرص عاصمتي إلهتا هما اإللهتان هاتان 30

القبيل.
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«رع» فيه الذي املكان إىل «امللك» فيه يعرج الذي اليوم ذلك يف
فيه ليصعد مصعد) (بمثابة «رع» شعاع لنفسه رضب ولقد

قدميه تحت كسلم
«رع» رأس عىل الذي الحي» «الصل أمه إليه تأوي الذي املكان إىل فيه ليعرج

لريضعه ثديها له وتقدم ترأمه وهي
امللك.» أيها وارضعه هذا ثديي خذ «امللك» أيها بني، «يا

أيامك من يوم كل إذن إئِت تأت؟ لم ملاذا

نقرأ]: الفقرة هذه من أسطر [وبعد

«امللك» بيد يأخذ الذي هو «جب» إن
السماء أبواب إىل ويرشده

عرشه عىل اإلله يكون أن لجميل وإنه عرشه، عىل اإلله يكون عندما
طهرته قد «ساتي» واإللهة
إلفنتني: يف األربعة بأباريقها

أبي؟ ابن يا أنت أتيت أين من مرحى!
بخبزهم. يشبعهم أن ألجل السماء يف الذي املقدس التاسوع عند من أتى إنه

امللك؟ أيها يا بني يا أتيت أين من مرحى!
زند» «زندر سفينة من أتى لقد

أبي؟ ابن يا أنت أتيت أين من مرحى!
العقابان وهما هاتني، يه أمَّ عند من أتى لقد
املتدلية والثُّدي الطويل الشعر صاحبتا وهما

«سحسح» جبل عىل واللتان
«بيبي» امللك فم إىل ثدييهما تعطيان واللتان

األبد. إىل تفطماه لم أنهما عىل
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(٢٨٩ سطر ٢٥٤ فصل (من املتوىف أعداء مصري (11-1)

املتخاصمني بني السماء يف يفصل «امللك» إن
«تبي» الشمس عني قوة نفس هي قوته ألن

املظفرة الشمس عني سلطان هو املظفر وسلطانه
ومساعدوه) «ست» ارتكبه الذي (الرش ضده هؤالء فعله مما نفسه «امللك» خلص وقد

وقتها حل عندما غدائه وجبة رسقوا الذين أولئك وهم
وقتها حل عندما عشائه وجبة رسقوا الذين وهم

أنفه من النََّفس اغتصبوا الذين وهم
نهايتها إىل حياته بأيام يأتون وبذلك

شاطئ (أي شاطئه عىل «ملًكا» ثانية31 يرشق فإنه منهم، نًرصا أعظم «امللك» ولكن
«أوزير») أخاه «ست» فيه قتل الذي املكان وهو «نديت»،

بأصابعه عليها يقيض وقلوبهم
األرض لسكان ملًكا ودماؤهم (الطيور)، السماء لسكان فريسة تصبح وأحشاؤهم

(الوحوش)
الفقراء إىل يئول وإرثهم

للفيضان فريسة تصبح وِضياعهم للنار مآلها ومساكنهم
منرشًحا يصبح امللك قلب ليت منرشًحا، يصبح هذا امللك قلب ليت

السماء وثور القرين منقطع فهو
أما األرض يف نسلهم وقىضعىل األرض، عىل ضده ذلك ارتكبوا الذين هؤالء أهلك وقد

«ست». حرضة يف «شو» والده إياه أعطاه ما فهو امللك عليه سيستويل ما

كان وبذلك املرشق، يف يوم كل ثانية تولد ثم املغرب، يف يوم كل تغيب التي كالشمس هنا امللك يمثل 31
كل يرشق يغيب «رع» كمثل مثله كان فامللك الوالدة؛ مكان والرشق الخلود مكان املرصيني عند الغرب

يوم.
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(١٥٥١ سطر ٥٨١ فصل (من بالفيضان الفرح (12-1)

امللك أيها يا العريضة «أوزير» ساحة هو هذا كهفك إن
النسيم وتسوق الشمال ريح تجلب التي وهي

امللك أيها يا «أوزير»32 مثل سباتك» «من يوقظك الذي وهو
النبيذ ماء يحمل الخمر عارص يأتي إليك

امللك قرصي يف السلطان لصاحب الخمر أواني (حور) «خنتمنتف» اإلله ويحمل
(الجبانة) املقدسة األرض يرأس الذي «أنوبيس» اإلله مثل وتقعد تقوم وإنك

أجلك من الفضاء) (إله «شو» ويرفع لك، إجالًال (اكر) األرض وتقف
«فرًقا» يرتعدون فيضانه تمام يف (أوزير) النيل يشاهدون ومن

باملياه تغمر النيل وجسور تضحك، فإنها الحقول أما
اآللهة.33 قلوب وتبتهج القوم، وجوه وترشق اآللهة، موائد تنزل ثم ومن

(١٩٦ سطر ٢٢١ (فصل التيجان إىل (13-1)

له. تحارب إلهات بمثابة تعترب له إكليًال يلبسه الذي والصل املختلفة امللك تيجان كانت
الكثرية. حروبه يف امللك بنارص تأخذ أن إليها يطلب التاريخ عصور أقدم منذ كانت وقد

البحري الوجه تاج إىل (أ)

«العظيم» التاج أيها «إنو»، التاج أيها «ِنت»، التاج أيها
«نرست» الصل أيها «الساحر»، أيها

أخته وأحيته «ست»، أخوه قتله أن بعد الحياة إىل «أوزير» عاد كما ثانية الحياة إىل يرجعه إنه أي 32
«إزيس».

البرش فيعم أكلها؛ وتؤتي األرايض تروى مرص حياة عليه تتوقف الذي الفيضان يأتي عندما إنه أي 33
القوم كان التي بالقرابني أكثر طعام عىل اآلن ستحصل ألنها اآللهة؛ وكذلك الناس، جميع والفرح

املعابد. يف يقدمونها
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أمامك الذي كالفزع أمامي يكون الفزع تجعل ليتك
يتقدمك الذي كالخوف يتقدمني الذي الخوف تجعل ليتك
أمامك الذي كاالحرتام أمامي الذي االحرتام تجعل ليتك

أمامك الذي كالحب أمامي الذي الحب تجعل ليتك
رءوس عىل سلطان صاحب تجعلني ليتك األحياء، رءوس عىل أهيم تجعلني ليتك

األرواح
أعدائي ضد قوية سكينتي تجعل ليتك

«إزيس» أمي «مثل منك خرجت وإني «حور»»، عني «مثل مني خرجت لقد «إنو» يا
املقدسة».

القبيل34 الوجه تاج إىل (ب)

تاسوع بجمالها يفرح من يا عظيمة، يا بيضاء، يا «حور»،35 عني يا أنت لك، الثناء
الرشقي األفق يف «حور») عني (أي ترشق حينما اآللهة

تطلعني حينما الغربي باألفق ينزلون الذين وكذلك «شو»،36 يرفعه فيما الذين ويعبدك
السفيل العالم يف عليهم

عليها سلطان له يكون وأن بك، األرضني يفتح أن عىل القدرة (امللك) فالنًا امنحي
الضوء. سيدة إنك (امللك). فالن إىل طائعة تأتي األجنبية»37 «األرايض واجعيل

يف «الفيوم» يف «سبك» ملعبد األصلية النسخة كتبت وقد النوع، هذا من قديمة أناشيد مجموعة من 34

(راجع أيًضا تيجانهم لهم كانت فقد كملوك، يعدون كانوا اآللهة أن وبما ذلك، حوايل أو الهكسوس عهد
.(Erman, Hymnen an das Diadem p. 23.

الشمس. األصل يف هي التي «حور» بعني يمثل التاج كان 35

والفضاء. الجو إله «شو» عىل تعتمد التي السماء 36
اآللهة. األصلية: النسخة يف 37
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املوضوع38 نفس (ج)

باألقدام، داستهم إنها «ست».39 أتباع رءوس قطعت التي حور» «عني يا هلل الحمد
«إتف»40 تاج سيدة باسمها منها، خرج بما «األعداء» عىل وبصقت

السلطة41 سيدة باسمها أعدائها، سلطان من أكرب سلطانها
الخوف42 سيدة باسمها يحقرها، فيمن غرس قد منها والخوف

بها تكون وحتى عظيًما، بها تكون حتى رأسك عىل وضعتها لقد فالن)! (امللك أيها يا
(الناس)43 بني عظيًما بها سلطانك يكون وحتى ساميًا،

الساحرة» باسمك جبينه، عىل وتضيئني فالن»، «امللك رأس عىل تسكنني إنك
و«تسعة وجوهها، عىل أمامك تسقط األجنبية والشعوب يخافونك، (الناس)44

الساحرة. أيتها يا ذبحك جراء من لك رءوسها تحني األقواس»45
والغربية والشمالية الجنوبية األجنبية البالد قلوب فالن» «للملك تستعيدين وإنك

جميًعا كلها والرشقية
أيتها أنت أعدائه، من فالنًا» «امللك احمي والدها،46 تحمي التي املحسنة، أيتها يا أنت

الصعيدية! الساحرة

.Erman op. cit. p. 47 راجع: 38

«ست». ضد حارب عندما 39

التاج. = (آتف) وكلمة (تف)، بصق كلمة يف جناس هنا 40

املرصية. يف جناس هنا 41

أيًضا. جناس هنا 42

اآللهة. األصلية: النسخة يف 43

اآللهة. األصلية: النسخة يف 44

ملرص. املجاورة التسعة للشعوب قديم اسم 45
الشمس. إله 46
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الصباح47 أناشيد (د)

النداءات عىل خاص بوجه تشتمل بأنشودة الصباح يف املعابد يف باآللهة يرحب كان
اسم مرة كل يف الدعوة تلك ويتبع سالم.» يف «استيقظ دائًما: تتكرر كانت التي
السماء يف كذلك تستيقظ كانت اآللهة أن املفروض كان ذلك وعىل لإلله. مختلف
هذه ُكنِْه فهم عىل يساعدنا وهذا أيًضا. إلهات وبوساطة نفسها الطريقة بهذه
أقدم يف الصباح يف امللوك بها يوقظن النسوة كانت التي األغنية وهي األنشودة،

التاريخية. مرص عهود
رب يا أنت مرص، سيد يا أنت ملك، يا «أنت مثل ألفاًظا أن اإلنسان يفرض أن ويمكن
وكانت لألنشودة، األصلية النسخة يف اإللهية األسماء محلَّ حلت قد القرص»
وبدون واحدة وترية عىل األول امللك مسكن أمام الصورة بهذه يغنينها النسوة

صالحة. أسماء املغنية ذاكرة عىل تأتي طاملا انقطاع،

الشمس48 إله إىل

سالم! يف املطهر،49 الواحد أيها يا أنت بسالم، استيقظ
سالم! يف الرشقي، «حور» يا أنت بسالم، استيقظ

سالم! يف الرشقي، الروح أيها يا أنت بسالم، استيقظ
سالم! يف أختي»، «حور يا أنت بسالم، اسيتقظ

الليل سفينة يف تنام إنك
الصباح سفينة يف وتستيقظ

عليك! يرشق إله وال اآللهة، عىل ترشق الذي أنت ألنك

.Erman, Hymnen an das Diadem, p. 15 ff راجع: 47

.٥٧٣ فصل األهرام» «متون من 48

الظالم. من خروجها عند نفسها تغسل الشمس 49
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امللكي50 الصل إىل

ميلء استيقاظك إن سالم، يف استيقظي العظيمة، امللكة أيتها يا سالم! يف استيقظي
بالسالم

سالم، يف استيقظي «فالن»، امللك حاجب عىل التي الحية أيتها يا سالم! يف استيقظي
بالسالم ميلء استيقاظك إن

ميلء استيقاظك إن سالم، يف استيقظي الصعيدية، الحية أيتها يا سالم! يف استيقظي
بالسالم

ميلء استيقاظك إن سالم، يف استيقظي البحرية، الحية أيتها يا سالم! يف استيقظي
بالسالم

بالسالم ميلء استيقاظك إن سالم، يف استيقظي «رننونت»، يا سالم! يف استيقظي
استيقاظك إن سالم، يف استيقظي املفاخر. … صاحبة «أوتو» يا سالم! يف استيقظي

بالسالم ميلء
العريضة،51 الرقبة وذات املنتصب، الرأس صاحبة يا أنت سالم! يف استيقظي

سالم يف استيقظي
بالسالم ميلء استيقاظك إن

إلخ. … إلخ

املصادر

أكرب ويعترب زيته، األستاذ نقلها التي األهرام متون عىل األناشيد هذه ترجمة يف اعتمادنا
أخرى: مصادر عىل اعتمدنا وكذلك رشحه، وعىل األهرام، متون درس يف عمدة

(1) Altaegyptischen pyramidentexte I. II.
(2) Ubersetzung und Kommentar zu den Altägyptischen Pyramiden-

texten B. I–IV.
(3) The Dawn of Conscience, Breasted p. 65 etc.
(4) Erman, The Literature of the Ancient Egyptians p. 2, etc.

.Hymnen an das Diadem, p. 34 راجع: 50

امللكي. الصل يصور هكذا 51
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الدولتني عهد يف الدينية األناشيد
واحلديثة الوسطى

يف سواهم دون بامللوك خاصة كانت املتون هذه أن األهرام» «متون عىل الكالم عند ذكرنا
الجائز من وأنه «رع»، الشمس بإله ا خاصٍّ كان األناشيد من فيها جاء ما وأن األمر، بادئ
تنشد كانت التي األناشيد بعض ذكرنا وكذلك الشمس. ابن بوصفه للملك استعمالها
قد «أوزير» اإلله أن ورغم لهم. حامية بوصفها امللوك يلبسها كان التي للتيجان تمجيًدا
هذه سادت التي الديانة فإن املوتى، إله باعتباره به امللك وُوحد األهرام» «متون يف ذكر
لعبادة نجد ولم قبل، من ذكرنا كما «رع»، اإلله عبادة أي الشمسية؛ الديانة كانت املتون
«أوزير» اإلله ديانة أخذت أن إىل كذلك الحال ظلت وقد أثًرا، املتون هذه يف الشعب أفراد
يف إال الدينية القوم صلوات يف يظهر لم «أوزير» اسم أن والواقع الوجود. عالم يف تظهر
به؛ نفسه يؤحد املتوىف امللك بدأ الذي العهد — ذكرنا كما — وهو الخامسة، األرسة عهد
األوىل األرسة إىل ترجع قد سحيقة أزمان منذ — «أوزير» أن نعلم أخرى جهة من أننا غري
يحتذي العرش؛ عىل الذي «حور» للملك نموذًجا أصبح قد كان — املرصي التاريخ من

«أوزير». والده حذو حور احتذى كما حذوه
األرضثم عىل عاشحقيقة ملًكا األمر بادئ يف يعد كان «أوزير» أن اآلن به واملعرتف
والنيل كالنبات ثانية؛ تحيا ثم زمنه يف تموت كانت التي للقوى به يرمز كان ثم ومن قتل،
التي الحرب ثم القيامة، ثم واملوت الحياة تمثل التي أسطورته العلماء يفرس وهكذا مثًال،
«إزيس» أختيه كلتا بها قامت التي واملساعدة «ست»، عدوه ضد «حور» ابنه بها قام
هذه إىل اإلشارة وسنرى اآللهة، من وغريهم و«أنوبيس» «تحوت» بها وقام و«نفتيس»،

هنا. سنوردها التي املتون يف الحقائق
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مدينة يف محليٍّا إلًها األمر، بادئ يف األرض، عىل ملًكا بوصفه «أوزير» كان وقد
آدمية صورة يف محيل بإله بعد فيما د أُحِّ ثم اآلن)، سمنود مركز يف (الواقعة «بوصري»
بعد فيما «أوزير» أخذ وقد البحري، الوجه من التاسعة املقاطعة يف «عنزتي» واسمه
جنوبًا امتدت قد «أوزير» عبادة أن والظاهر األهرام»، «متون ذلك عىل تدل كما محله
يف ذلك سنشاهد كما آوى) (ابن «وبوات» اإلله مع «أوزير» د أُحِّ وقد أسيوط، بلغت حتى
يف وطدت قد كانت «أوزير» عبادة أن نعرف أخرى جهة ومن الكربى. «أوزير» أنشودة
(أول «خنتامنتي» يدعى إله قبله يعبد كان حيث السحيقة؛ العهود منذ املدفونة العرابة
األهرام»، «متون ظهور منذ األخري اإلله هذا مع د أُحِّ قد «أوزير» أن والظاهر الغرب). أهل

أيًضا. آوى ابن صورة يف يمثَّل وهو
«وبوات» اإللهني عن الكالم عند له بحث يف — «إدوردمري» األستاذ أن ويالحظ
جهة من ولكنا القديمة.1 الدولة عهد يف «أوزير» مع تأحيدهما يف يعتقد ال — و«أنوبيس»
حل قد كان العهد هذا يف «خنتامنتي» أن الوسطى الدولة عهد من متن من نعرف أخرى

«أوزير». لإلله اسم الحقيقة يف وهو الطيب)، (الكائن و«ننفر» اإلله محله
كانت فيها عبادته فإن «بوصري»، بلدة إىل نشأته أصل يف يرجع «أوزير» أن ورغم
حتى األهرام» «متون ظهور عهد منذ وذلك املدفونة، العرابة يف لعبادته بالنسبة ثانوية
فيه تتغلغل مكان كل يف نشاهد أننا هنا إليه اإلشارة تجب ومما الفرعوني. العهد نهاية
«إله أخرى بعبارة أو والغرب، السفيل العالم وإله املوتى ملك فيه يصبح أنه «أوزير» عبادة
الشعائر كل معه وتتبع «أوزير»، غرار عىل يحنط يموت الذي امللك كان وقد الجبانات».
أصبح بعد وفيما األمر. بادئ يف امللك عىل وقًفا ذلك كان وقد له، أقيمت التي واملراسيم
«رع» اإلله أتباع ولكن «بأوزير»، منهم كل فيؤحد امليزة بهذه يتمتعون الحاشية رجال
«متون من عدة فقرات ذلك عىل يدل كما خطًرا، بل حقريًا، إلًها «أوزير» يعتربون كانوا

األهرام».
ظاهرة وتلك — السماء عالم إىل الجبانة عالم من ينتقل أن بد ال املتوىف امللك كان وملا
«أوزير» اإلله حماية تحت طبًعا هذه برحلته يقوم كان — األهرام» «متون لنا تصفها
وبهذا «رع»، من بالقرب السماوية الجنة يف امللك حامي يعترب نفسه الوقت يف كان الذي

السماوية. اآللهة عداد يف وأصبح األرضية، اآللهة بني من «أوزير» انتزع

.Edward Meyer, A. Z. X L I. p. 97 ff. 1
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مع مؤحًدا بهذا فصار الشمس؛ عبادة مذهب يف «أوزير» أدخل أن ذلك نتيجة وكانت
«روح» يعترب «أوزير» كان إذ اآلخر؛ عن منهما الواحد فصل الصعب من وأصبح «رع»،

بعد. سنرى كما نفسه، وجسمه «رع»
قلب إىل أدت التي والدينية االجتماعية الثورة وقيام املنفية الدولة سقوط أثر وعىل
هو وحده امللك األمر بادئ يف فكان «أوزير». باإلله يؤحد متوىف كل أخذ الحكم، نظام
منح إىل امللك اضطر االنقالب هذا عقب ولكن ذكرنا، كما موته بعد «بأوزير» يؤحد الذي
فرد كل به يتمتع مشاًعا إرثًا أصبح وأخريًا املوظفني، كبار ثم حاشيته، أوًال االمتياز هذا

املرصية. الدولة يف
حاشيته ثم أوًال امللك عىل وقًفا كانت التي الدينية الشعائر أصبحت العهد ذلك ومنذ
يصبح أن الوسطى الدولة أوائل يف فرد كل مقدور يف فكان الشعب، أفراد بني مشاعًة ثانيًا
األهرام يف إال تستعمل ال قبل من كانت التي والرسوم املتون قربه يف ويستعمل «أوزيًرا»
عظماء إال باستعمالها يتمتع ال كان التي ملكي) (قربان الدينية الصيغة وكذلك امللكية،
لوحاتهم عىل الشعب عامة من ودبَّ هب من كل ينقشها أصبح قد امللكي البالط رجال
الديمقراطية أخرى بعبارة أو التامة، املساواة أن هنا نقرر أن يمكننا وأخريًا الجنازية.
عرشة الثانية األرسة بداية منذ كانت املرصية، الديانة يف الشعب أفراد كل بني الصحيحة،

البرش. حكومة يف اآلن مثله إىل يتطلع الذي األعىل املثل هي
الديني األدب نمو لنا يفرس الذي هو شعائره وانتشار «أوزير» عبادة يف التوسع وهذا
إنشادها يف يقترص ال الدينية األناشيد وجعل الوسطى، الدولة خالل يف يظهر بدأ الذي
هنا وسنورد الشعب، عامة أفراد وإىل الورعني، اإلله أتباع إىل تخطاهم قد بل الكهنة، عىل
عالقة له كانت آخر إله عبادة عن نتكلم أن بعد «أوزير» باإلله الخاصة األناشيد بعض
«حور» قبل من لعبه الذي الدور يلعب أصبح الذي «مني» اإلله وهو «أوزير»، باإلله وثيقة

الوسطى. الدولة إىل بالتحقيق عهدها يرجع أناشيد له وجدنا وقد «أوزير». بن

«مني» اإلله (1)

«برتي» عليها عثر التي التماثيل ثالثة هو «مني» اإلله عن إلينا وصل مصدر أقدم إن
األوىل األرسة عهد إىل تاريخه يرجع معبد مكان يف «قفط» مدينة يف ١٨٩٤ عام و«كوبيل»

.(Petrie, Koptos p. 7 ff (راجع التقريب وجه عىل
أنها عىل الظواهر وتدل آدمية، وأجسامها رءوس بدون وجدت الثالثة التماثيل وهذه
وجد وقد منتصب. تذكري عضو منها لكل فكان امللك، بهذا الخاص بالوضع ممثلة كانت
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باملرصية «مني» اإلله اسم عىل دالة وعالمة وسمك حيوانات أشكال بعض أجسامها عىل
القديمة.

إنسان، صورة يف يصوَّر كان منهما كالٍّ أن يف «أوزير» اإلله مع «مني» اإلله ويشرتك
الثاني. االتحاد عهود أقدم إىل منهما كل عهد يرجع وكذلك

لعبادته مكان أهم بقيت وقد قفط، بلدة يف التاريخ فجر يف «مني» عبادة كانت وقد
املرصي. التاريخ عهود طوال

قد «مني» اإلله أن نجد — القديمة الدولة يف أي — ذلك ييل الذي العهد خالل ويف
واسمه رأسه خلف متدلٍّ برشيط مربوطتني عاليتني بريشتني متوج صقر صورة يف ظهر

«منو».
يسيطر «الذي لقب يحمل ألنه وذلك قفط؛ خارج منترشة كانت عبادته أن والظاهر
كانت عبادته أن نجد قفط مراسيم ويف والشمال»، الجنوب «إقليمي عىل أو القرصين» عىل
الدولة خالل املختار عبادته مكان بقيت وقد «قفط»، وعاصمتها الصقرين مقاطعة يف

القديمة.
التي بخاصته البرشية صورته يف «مني» عبادة انترشت الوسطى الدولة خالل ويف
أخرى جهة ومن «قفط». األصيل موطنه عىل زيادة العرابة يف يعبد كان وقد بها، انفرد

الحالية. أخميم أي «إبو»؛2 عاصمتها يف التاسعة املقاطعة يف يسكن كان
ألن وذلك «طيبة»؛ مقاطعة نحو قفط شمايل تمتد كانت عبادته أن كذلك ونشاهد
الدولة منذ واقًعا أمًرا كان التسمية يف يشبهه الذي «آمون» اإلله مع «مني» اإلله اندماج
يف تماًما ظهرت قد «مني» اإلله سطوة أن وجدنا قد أخرى جهة من ولكن الوسطى،
نقرأ حمامات» «وادي يف تذكارية لوحة عىل عثر قد إذ «قفط»؛ خلف الواقعة األقاليم
هذا يف لوحة أقام قد — عرشة الحادية األرسة ملوك أحد — الثاني «منتحتب» أن فيها
«القصري» ميناء رابًطا العصور كل يف بكثرة يطرق كان الذي الهام التجاري الطريق
العرب، وبالد «بُنت» من تجلب كانت التي التجارات ملرور يستخدم وكان «قفط»، بمدينة

واألفاويه. العطرية الروائح وبخاصة
«بالرئيس ينعت كان وكذلك والصحاري»، الجبال «بسيد ينعت كان «مني» أن والواقع
هي «الجبال أن املصادر بعض لنا وتؤكد الغربية، الصحراء سكان أي للرتجلديت»؛ األعىل

نفسها. أخميم من القريب أبو» «كفر قرية يف القديم االسم بقي وقد 2
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أهميته يف األول وهو أزليٍّا مقدًسا جبًال اإلقليم هذا يف نشاهد أننا والواقع والدمني». إقليم
«عش القرصهو وهذا حور»، حياة «منح إنه يقال اإلله وهذا قرصاإلله)، (أي آخو» «تا يف
بداية منذ أنه وذلك ثانية؛ حقيقة إىل نصل ثم ومن الصقر»؛ اإلله هذا فيه ينعم مقدس
املتسلط يعترب كان الذي «أوزير» سيادة تحت «مني» اإلله نجد قبلها أو الوسطى الدولة
أي «أوزير»؛ ابن من صورة أصبح قد «مني» أن نستنتج هذا ومن الوقت، ذلك يف العاملي
ذلك ومنذ الدلتا)، شمايل يف الحايل الخبيزة (كوم «خميس» من خرج املنترصالذي «حور»
وبخاصة إزيس»، بن حور «مني أو نخت» «مني-حور يسمى كان «مني» أن سنجد العهد

العهد. هذا يف «أوزير» عبادة عاصمة «العرابة»؛ يف
يزال ال كان األخري نجد فإنا و«مني»، «حور» بني نشاهده الذي املحكم االندماج ورغم
عضو له إنسان بصورة يرسم كان إنه أي الصور؛ يف الحقيقية شخصيته عىل محافًظا
نجد وكذلك «حور». صور يف نجده ال ما وهذا ريشتني، من مؤلف وتاجه منتصب، تذكري
«مني يلقب كان أنه «أمنمحات» إىل عهدها يرجع حمامات» «وادي من أخرى لوحات يف

املنترص.3 حور أي نخت»؛ «بحور ينعت أن دون الصحراء» سيد
حادث أهم أن يالحظ كلها الحديثة الدولة خالل ويف عرشة، الثامنة األرسة بداية ومنذ
اإلله مع د يؤحَّ كان وأنه طيبة، يف ثابتًا عميًقا توغًال عبادته توغل هو «مني» عبادة يف
«مني-آمون». كذلك يسمى وكان «آمون»، باسم يمثل قفط إله فكان وبالعكس. «آمون»
ولكن «آمون»، بأنه اإلله عن يتكلم املتن أن يالحظ األقرص معبد عىل التي الصور ويف
املنتصب)، التذكري (عضو تميزه التي بخاصيته «مني» صورة يف لنا تظهره الصور
الدولة بداية إىل يُعَزى الربيطاني املتحف يف تمثال عىل منقوًشا وجدناه ما لنا يفرس وهذا
«آمون-رع» ألنشودة أخرى رواية أنها يف نشك ال أنشودة وهو بقليل؛ ذلك قبل أو الحديثة،
أن نجد املهشمة األنشودة هذه من لنا بقي الذي الجزء ويف بوالق، بردية عىل املحفوظة
بعد. فيما الكشف هذا نتائج عن وسنتكلم وحسب، «مني-آمون» هو عليها ذكر الذي اإلله
الدولة خالل يف منترشة كانت و«مني» «أوزير» من كل عبادة أن نرى سبق فمما
محله حل قد الحديثة الدولة عهد يف «مني» اإلله أن غري الحديثة، الدولة ثم الوسطى
مرتبة إىل معها فارتفع امللك، عاصمة أصبحت التي «طيبة» مدينته كانت الذي «آمون»

الوقت. ذلك يف العالم بالد سيدة عاصمته كانت كما اآللهة» «ملك

.Les Hymnes Religieux du Moyen Empire, p. 1–5 & 135–390 كتاب راجع 3
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اآللهة بها يتحىل كان التي والنعوت الصفات كل لنفسه أخذ قد أنه عن فضًال هذا
بذكره، لإلشادة له تؤلف كانت الدينية األناشيد معظم أن بعد فيما سنجد ولذلك اآلخرون؛
العصور كل يف يعترب كان الذي الشمس إله وهو «رع»، لفظة السمه الكهنة أضاف وقد
من العالم كل عىل يسيطر الذي اإلله هو «آمون-رع» أصبح وبذلك املرصية. اآللهة أعظم
هذه من السيف بحد فتحها التي األقطار كل عىل الفرعون يسيطر كان كما طيبة، مدينته

العاصمة.
عهد طوال الفرعون فتحها التي األصقاع كل عىل املهيمن «آمون-رع» بقي وقد
قام حينما وذلك ديانته؛ حت وامَّ اسمه فيها اختفى واحدة فرتة إال اللهم الحديثة، الدولة
لهذه مظهر وأكرب هللا، بوحدانية القائل الجديد ونرشمذهبه الرابع) (أمنحوتب «إخناتون»
«رع» اإلله عبادة إىل الرجوع هو أخرى بعبارة أو «آتون»، الشمس قرص هو الوحدانية
أن يعني ال الحديثة الدولة عهد يف «آمون» عبادة انتشار أن عىل مهذبة. صورة يف ولكن
وتؤلَّف وتقدَّس تعبد كانت أنها يأتي فيما سنجد بل باسمها، يشاد ال كان األخرى اآللهة
من طائفة هنا وسنورد اآللهة، من وغريهما و«رع» «تحوت» لإلله وبخاصة األناشيد، لها
مؤثرين الحديثة، الدولة أناشيد ثم الوسطى، الدولة بأناشيد أوًال مبتدئني األناشيد هذه

الجديد. «إخناتون» مذهب ظهور حتى عرشة الثامنة األرسة عهد

«أوزير» أناشيد (2)

آخر، إله أي عبادة من أكثر عظيًما انتشاًرا منترشة عبادته كانت الذي — «أوزير» كان
عامة يف ويعترب بالفيضان، ثانية يحيا ولكنه يموت الذي الزرع إلَه — األصل يف ذكرنا كما
إلهة «نوت» وأمه األرض إله «جب» أبوه وكان األناشيد، يف كثريًا ظهر وقد آدمي، أنه أمره
الحرب، يف ومظفًرا بالفالح متوًجا حكمه وكان مرص، عىل ملًكا والده خلف وقد السماء.

املاء. يف بجثته وألقى «ست» أخوه غيلة قتله وقد
النهاية يف عليها عثرت أن وبعد طويلة، مدة «إزيس» وزوجه أخته عنها فبحثت
به؛ اجتمعت ثم ما. نوًعا الحياة إىل «أوزير» فعاد عليها؛ روحت األرض إىل وأحرضتها
اضطهاد من ليفلت الدلتا؛ مناقع يف خفي مكان يف ربته الذي «حور»، هو ولًدا منه فحملت
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بملك له وأقروا صالحه، يف حكموا اآللهة ولكن … والدته رشعية يف طعن الذي «ست»
له وكانت األموات، ملك بوصفه السفيل العالم يف «أوزير» حكم الحني ذلك ومنذ والده.
الوجه يف (البلينا) املدفونة والعرابة الدلتا، يف «بوصري» أهمها: األرض عىل أرضحة عدة

القبيل.

«ألوزير»4 صغرى أنشودة (1-2)

والذي الرفيع. «آتف» التاج صاحب القرنني، رب يا «نوت»! ابن يا «أوزير» يا لك الحمد
اآللهة. تاسوع أمام واالبتهاج التاج أُعطي

واألموات. املبجلني واآللهة الناس، قلوب يف خوفه «آتوم» خلق الذي وهو
املدينة». «إهناس يف يبعثه الذي والخوف «منديس»،5 يف روحه أُعطي ومن

«بوصري»، يف العظيمة الصور وصاحب شمس»، «عني يف السيادة إليه أسندت والذي
املدينة»، «إهناس يف الفزع ورب «رستاو»،6 يف الفزع والعظيم املكانني، يف الخوف ورب

(منف). «تاتننت» يف القوي والسيد
والعظيم املقدس، القرص يف الحسنة الذكرى وصاحب األرض، عىل كثريًا واملحبوب

«العرابة». يف الطلعة
القاعة يف الذبائح ذبحت أجله من والذي قاطبة، التاسوع أمام ا محقٍّ كان ومن

«حرور».7 يف التي العظمى
عىل الذين العظماء أمامه وقوًفا يقوم ومن العظمى، القوى أصحاب منه يرتعد ومن
قوته. «تفنوت» اإللهة أوجدت ومن يبعثه، الذي الخوف «شو» اإلله بث ومن بسطهم،

Les Hymnes Religieux du كتابه: يف ودرسها و«مني» «أوزير» ب الخاصة األناشيد كل املؤلف جمع 4

.Moyen Empire, p. 5 ff.
روحه. يمثل كبش صورة يف الحايل) الربع (تل «منديس» يف يعبد «أوزير» كان 5

الجبانة. عىل عادة االسم ويطلق الجيزة، يف «سوكار» اإلله جبانة هي 6

املنيا. من بالقرب القبيل الوجه من عرشة السادسة املقاطعة عاصمة اسم 7
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ولشدة منه الخوف لعظم خضوع؛ يف والبحري القبيل الوجه محرابا إليه يأتي ومن
بأسه.

(األموات). األحياء وحاكم السماء، يف املسيطر اآللهة ملك «نوت»، بن «أوزير» هو هذا
يهلَّل وَمن عتيقة)، مرص (وهي بابليون «خرعحا» يف عليه يُثنُون الناس آالُف وَمْن

العالية.8 البيوتات يف املختارة اللحم قطع أنصبة ورب شمس»، «عني يف له
وعيد الشهر من السادس اليوم عيد له أقيم ومن «منف»، يف الذبائح له ذبحت ومن

منه. السابع اليوم

«ألوزير» كربى أنشودة (2-2)

بحق تعترب وهي عرشة، الثامنة األرسة من األول النصف إىل األنشودة هذه تاريخ يرجع
«أوزير». أسطورة يف عدة نواٍح عن لنا يكشف متن أهم

الكتابات يف األهرام» «متون يف العظيمة الدينية املذاهب مجموعة وجدنا قد ا حقٍّ
بالشعائر الخاصة الربدي» «أوراق ويف املوتى»، و«كتاب الوسطى الدولة توابيت عىل التي
هذه كل يف أننا غري وخرافته، أوزير لإلله وتلميحات إشارات عىل تحتوي وكلها الدينية،
اللوحة. هذه كاتب أمامنا وصفه الذي مثل «أوزير» لقصة عرًضا نجد لم الضخمة املتون
بسطه الذي العرض فإن اإلله، هذا بها مرَّ التي األدوار بياناته يف يقص لم أنه ومع
يف االقتصاد ولعل املحزنة. اإلله هذا قصة اليشء بعض نفهم مرة ألول يجعلنا أمامنا
كان األنشودة هذه يف رويت التي القصة يف نلحظها التي الحوادث بعض وحذف التعبري
يعرفه أن يجب ما الكهنة نظر يف كان مدونًا فعًال إلينا وصل الذي أن وأعني مقصوًدا.
فإذا الكهنة. عىل موقوًفا ا رسٍّ فكان خفي ما أما الغامض. اإلله هذا مأساة عن الشعب عامة
بأرسارهم يحتفظون كانوا املرصيني إن قولهم يف صادقني اليونان كتَّاب كان ذلك صح

«أوزير». اإلله مأساة وبخاصة الدينية،

املكان كان وربما شمس، عني مقاطعة يف مكان أنه والظاهر شمس، عني ببلدة عالقة له مكان اسم 8
االحتفاالت. وتعمل القربان فيه يقدم الذي
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األنشودة9

املتعددة، األسماء صاحب يا أنت اآللهة! وملك األبدية، رب يا أنت أوزير! يا لك الحمد
املعابد.10 يف الباطنة الصور وصاحب مظاهره، يف والسامي

رب «سخم»،11 يف الغزيرة واملؤن بوصري يف النبيلة (الكا) الروح صاحب هو إنه
«هليوبوليس».13 يف الوفري الطعام وصاحب بوصري،12 مقاطعة يف االبتهاالت

«كررت»،14 لرب الخفية والروح … العدالتني» «قاعة يف الناس يذكره الذي والسيد
نفسه.16 وجسمه «رع» وروح األبيض،15 الجدار يف والرفيع

الجميلة الفرح صيحات أجله من ارتفعت والذي املدينة»، «أهناس يف يسرتيح والذي
روحه.17 لرتفع وجدت التي «نعرت» شجرة يف

األبدية رب «ساشحتب»،18 يف الروعة والعظيم «األشمونني»، يف العظيم القرص رب
أفواه يف مخلد اسمه ولكن «تاجرس»،19 يف بعيد كرسيه ومن العرابة، يف يسكن الذي
(أي األرواح بني الكاملة والروح التاسوع،21 رأس عىل والطعام الذخرية وهو الناس،20

املتوفني). حاكم

«موريه» األستاذ اللوحة هذه درس وأخريًا باريس، يف اآلن وهي عرشة، الثامنة األرسة من قرب لوح عىل 9

.(B.I.F.O. Tome XXX. p. 725 ff (راجع
«أوزير». لحوادث الروائي التمثيل 10

الحالية. أوسيم (ليتوبوليس): 11

التاسعة. املقاطعة 12
القرابني. له وتقدم مكان، كل يف له تقام األعياد إن أي 13

أسيوط. جبانة 14

«منف». 15

أخرى. بآلهة «أوزير» عالقة منه يقصد الهوتي تركيب 16
بها. لنا علم ال أسطورة عن يتحدثان بعده وما البيت هذا 17

الحالية. «شطب» 18

العرابة. جبانة 19

حكمها. أي 20
بأودهم. له مدينون اآللهة إن أي 21
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تخلق السماء ألن الجنوب؛ حتى الشمال نسيم له يصعد ومن ماءه، «نون» منحه ومن
الطعام.22 له توجد والحقول رغبته، حسب تنمو والنباتات قلبه، لينرشح ألنفه الهواء

فرًحا تهلِّل والناس له. تفتح العظيمة واألبواب إليه، تُصغي ونجومها الزرقاء والقبة
الشمالية.23 السماء يف الخلق ويعبده الجنوبية، السماء يف به

سكنه. أماكن السيارة والكواكب سلطانه، تحت الثابتة24 النجوم ومن
العالم يف ومن يعبدونه، اآللهة وتاسوع «جب»،25 بأمر القرابني إليه رفعت وقد
املحنطة واألجسام له، إجالًال ينحنون الجبانة يف ومن يديه، بني األرض يقبلون السفيل
تقدمان املتحدتان واألرضان منه، خوف يف هنالك26 هم ومن يشاهدونه، حينما فرًحا تهلل
الخالدة املرتبة وصاحب رأساملبجلني، عىل واملبجل النبيل ألنه اقرتابجاللته؛ عند الثناء له
يحب الذي الشفيق، الوجه ذو التاسوع، آلهة بني الحسن القوي الواحد الثابت، والحكم
يقدمونه ما كل عىل اسمه27 يذكروا أن األرايضألجل كل يف خوفه يبث ومن إليه، ينظر من
الكثرية الفرح صيحات له ترفع والذي األرض، وعىل السماء يف يذكر الذي السيد وهو له.
تاسوع وأسن إخوانه، بني رئيس أعظم وهو مًعا، األرضان به تبتهج ومن «واج»،28 عيد يف
أبيه،30 مكان يف االبن ووضع النهر، شاطئي كال عىل العدالة س أسَّ الذي وهو اآللهة،29

«نوت». أمه من واملحبوب «جب»، والده من املمدوح
الذي وهو عدوه. يذبح عندما الساعد والقوي الخصم، يقهر عندما البأس العظيم
عندما الجنان ثابت السوء، له يدبرون من حدود إىل يصل والذي أعدائه، يف خوفه يبث
فيه ووثق فضائله رأى [جب] ألنه األرضني؛ ملك يف «جب» وارث بقدمه، العدوَّ يطأ

الحقول. طعام أي 22
وصعوده. «أوزير» قيامة إىل إشارة 23

تغرب. ال التي القطبية النجوم 24
بالطعام. يمده األرض إله «جب» 25

املوتى. عن عادي تعبري 26
إليه. األسطورة تعزوها التي األعمال إىل يشري ربما 27

والحصاد. الخمر عيد 28

شعرية. مبالغة هذا بل اآللهة، تسعة أسن يكن لم 29
طيب. ملك يفعل كما 30
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ونباتها، وهواءها، ماءها، وكذلك يده، يف األرض هذه ووضع الَفَالح. إىل األرضني ليقود
صار قد الضاري، وحيوانها وديدانها، بجناحه، يرفرف ما وكل يطري، ما وكل وماشيتها.

لذلك. مرتاحتني كانتا واألرضان «نوت»، ابن إىل
الظلمة يف كان من ليمنح األفق؛ يف يرشق حينما «رع» مثل والده عرش عىل والظاهر

النهار. انبثاق عند الشمس مثل األرضني بالنور غمر ومن النور،
والذي القيادة، يف والبارع إله، كل قائد وهو النجوم.31 ويؤاخي السماء يشق تاجه

األصغر. التاسوع ويحبه األعظم اآللهة تاسوع عليه يثني
بالتعاويذ الرش أعمال عنه ومنعت العدو، أقصت التي وهي حمته، قد املقدسة أخته
عبثًا، ألفاظها تخرج ال والتي الحاذق، اللسان صاحبة وهي فمها،32 بها» «نطق التي

القيادة. يف واملاهرة
اخرتقت والتي ملل، غري من عنه بحثت والتي أخاها، حمت التي الخري فاعلة «إزيس»

عليه. عثرت حتى الراحة طعم تذق ولم حزينة، األرض هذه
عاليًا صاحت التي وهي الهواء. أوجدت وبأجنحتها بريشها، بالظل أمدته التي وهي

األرض. إىل بأخيها وجاءت الفرح، من
أخذت قد والتي املتعب، القلب صاحب الواحد يف هامًدا كان ما أنعشت التي وهي
«ألحد». معروًفا يكن لم مكان يف عزلة يف الطفل أرضعت والتي وارثًا. له وولدت نطفته،

ساعده. اشتد حينما «جب» قاعة إىل أحرضته التي وهي
بذلك: التاسوع ابتهج وقد

«أوزير». بن «حور» يا تعال تعال
منترص! ويا القلب ثابت يا

«أوزير»! ووارث «إزيس» ابن يا
نفسه العاملني ورب التاسوع فيها احتشد التي العدالة محكمة أجله من واجتمعت

للباطل. ظهورهم ولوا الذين وهم الحق، وأرباب

ا. جدٍّ عاليًا تاجه كان 31

السحرية. تعاويذها 32
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أن يجب من واململكة صاحبه، امللكي املنصب ليعطوا «جب»؛ قاعة يف جلسوا وقد
فخرج والده، وظيفة فأعطوه صدق كلمة كانت «حور» كلمة أن وجدوا وقد إليه. تُسلم

أمان. يف رأسه عىل التاج وبقي النهر، شاطئ سيادة وتسلم «جب»، بأمر متوج وهو
مرص33 أهل إليه وسلم سلطانه، واألرضتحت والسماء له، األرضملًكا أصبحت وقد
وما الشمال،34 وأهل «هليوبوليس»، وسكان القبيل، الوجه وسكان البحري، الوجه سكان
وشجرة والفيضان والنهر الشمال ريح وكذلك لقوانينه، خاضع الشمس قرص به يحيط
تنبتها» «التي واألرزاق خرضة، كل يعطي «نربي» الغالل وإله النباتات، وكل الحياة،

األرض.
مبتهجة وقلوبهم الناسسعداء وكل األرايض، كل يف ووضعه أحرضالرخاء الذي وهو

لطيبته. يتعبدون الناس وكل فرحون، القوم وكل مرسورة، وأفئدتهم
الصدور. كل يف عظيم35 وحبه بالقلوب تحيط طيبته إن عندنا! حبه أحىل ما

العواء، عىل انصب قد والرش عسفه، عىل وقىض … عدوه «إزيس» البن سلموا فقد
صار وقد لوالده، انتقم قد «إزيس» ابن وإن للعسف، يعمل كان بمن حاق قد املصري وسوء
وصارت قوانينه، بفضل الفالح واستقر مكانها، القوة أخذت وقد وساميًا. نبيًال اسمه

مفتوحة.36 والشوارع حرة الطرق
سعيدة أصبحت واألرض ، وىلَّ قد والخبث اختفى قد فالرش األرضني! ارتياح أكثر ما

للباطن. الظهر وُويلِّ لربه، ثبت والحق ربها، تحت
أُعطي وقد تاجك، تسلَّم قد «إزيس» ابن فإن «وننفر»!37 يا فرًحا يكون قلبك ليت
وهذا ذلك. تؤيد واملحكمة يكتب،38 و«تحوت» يتكلم، و«رع» «جب». قاعة يف والده وظيفة

قاله. حسبما عمل وقد القيادة،39 لك: «جب» والدك به أمر ما

هليوبوليس. سكان و«حممت» القبيل، الوجه سكان هم و«بعيت»: البحري، الوجه سكان هم «رخيت»: 33
املتوسط. األبيض البحر أهل 34

«حور». بتولية فرحوا الذين الناس أقوال من ييل كما 35

البالد. كل األمن ساد 36

اآلخرة. عالم يف ألوزير اسم 37
اآللهة. كاتب 38

غامض. املعنى 39
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دينية40 أناشيد (3)

«مني-حور»] [إىل (1-3)

ساعده. الرافع «حور» وأمتدح «مني»، أعبد إني
«أوزير»، ابن يا الساميتني؛ الريشتني صاحب يا أنت طلعاته! يف «مني» يا لك الثناء
وصاحب إخميم)، يف (معبد «سنوت» معبد يف العظيم املقدسة، إزيس وضعته وَمْن
يفرض الذي القوة رب يا الشجاع، «حور» يا قفطي! يا أنت (إخميم)، «إبو» يف السلطان
القوي «ماتوي» بالد من ينزل حينما العطور الكثري اآللهة! كل وملك األقوياء عىل الصمت

«بنت»). بالد من بالقرب «تنت» بالد من بالقرب (إقليم والونتني «نوبيا» يف

«مني-آمون»41 إىل أنشودة (2-3)

العظمى). «آمون-رع» أنشودة من أخرى رواية (وهي
وقد البحري، الدير يف عليه عثر تمثال قاعدة عىل منقوشة وجدت األنشودة هذه
ألنشودة قديمة رواية أنها عىل الوسطى» الدولة عهد يف الدينية «األناشيد كتابي يف برهنت
السابعة األرسة عرص إىل عهدها ويرجع بوالق. بردية عىل املكتوبة العظمى «آمون-رع»
ورقة من األوىل اللوحة نهاية تقابل أنشودتنا وبداية الحديثة. الدولة باكورة أو عرشة

بوالق.
التشابه وجه أن غري األنشودتني، من كل يف الرواية يف االختالف بعض نجد وقد
املتحف متن رواية من لنا بقيت التي القليلة الكلمات يف وبخاصة ا، تامٍّ يكون يكاد بينهما
املدائح أن وهو األناشيد: هذه إنشاء يف السبب لنا تبني األخرية الجملة أن فنجد الربيطاني،

املاسة. الحاجة عند دعوا إذا دعاءهم يستجيب تجعله عابديه من لإلله توجه التي
ألفها التي األناشيد يف ظهرت قد تعابري نجد األنشودتني من األخرية الجملة هذه ويف
أخالقهم، يميز والذي اإلنسانية خالق «آتوم العمارنة: تل يف «آتون» لربه «إخناتون»

اآلخر.» عن الواحد األلوان فصل والذي الحياة، وبارئ

.Les Hymnes Religieux du Moyen Empire, p. 140 ff راجع: 40

Les Hymnes Religieux du Moyen Empire, p. 157 ff. Erman, The Literature of the راجع: 41

.Ancrint Egyptians, p. 282 ff. & Urkunden Zur Religion des Alten Agypten, pp. 4
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تجديًدا العلماء ويعتربها «إخناتون»، أنشودة يف يقابلها ما نجد العبارات هذه ففي
وهي عليها، عثرنا التي آمون» «مني أنشودة كانت فإذا الزائغ. امللك هذا عهد قبل يعرف لم
فإن عرشة، السابعة األرسة عهد إىل ترجع العظمى، «آمون» ألنشودة أخرى رواية قلنا كما
من موجودة كانت بل هو، فكره وليدة تكن لم العاملي التوحيد «إخناتون» إدخال فكرة

جلية. بارزة صورة يف وضعها أنه غري قبله،
مع يتفق بما رع» «آمون أنشودة عىل التفصيل ببعض «إرمان» األستاذ تكلم وقد
التي باألناشيد حقيقة تذكرنا األنشودة هذه يف فردية قطًعا «إن قال: إذ هنا؛ قررناه ما
من عنه تعرب بما «إخناتون» ألفها التي الشمس أنشودة وبخاصة العرص، هذا يف نشأت
هذه ضد قائمة حجة هناك ليست أنه عىل اإلنساني. الشعور وحرارة بالطبيعة التمتع
األرسة عرص يف األدب لغة تزال ال وكانت القديمة، باللغة ألفت قد أنشودتنا ألن الفكرة؛
أن غري اآلن. بصددها نحن التي الربدي ورقة فيه كتبت الذي العرص وهو عرشة، الثامنة
ذلك من العكس عىل األنشودة أن الواقع إذ نتصورها؛ التي السهولة من ليس املوضوع
وما بالتطويل؛ هنا املذكورة وصفاته اإلله ألقاب ذلك عىل يدل قديمة، مادة من مكونة

لآللهة. املديح بها يكتب كان التي العقيمة القديمة للطريقة واضح مظهر إال ذلك
الدينية األناشيد يف تقريبًا األلفاظ بنفس تظهر التي األخرى املميزات أنواع كل أن عىل
حور» «مني وأنشودة الشمس أناشيد مثًال قابلت فإذا أنشودتنا، يف كذلك توجد القديمة
«آمون هو واحًدا إلًها مًعا يكوِّنان اللذان وهما — اإللهني لهذين األناشيد أن لك ظهر
ذوق مع لتتفق حديثة؛ أشياء بعض إليها أضيف ثم ببعضها مزجت قد كأنها — رع»
وقد إنشائها. يف باملرة مرتبة غري جعلتها قد األنشودة بها ألفت التي والطريقة العرص،
وردت التي بالعبادة الخاصة التفاصيل عن بإسهاب تكلمنا إذا موضوعنا عن كثريًا نبعد
باإلله الخاصة واأللقاب التيجان موضوع فإن ذلك عىل وزيادة األنشودة. هذه يف بكثرة
عن باختصار الكالم من يل بد ال حال أية وعىل مرصيني. بكهنة لسنا إذ قط؛ يهمنا ال أمر

املركب. اإلله هذا
الذي «مني» اإلله من أخرى صورة إال األصل يف — طيبة إله — «آمون» يكن لم
يوحد قد اآللهة من كغريه وهو كثريًا، «طيبة» عن تبعد ال التي «قفط» بلدة يف يعبد كان
حينما عرشة الثامنة األرسة خالل ويف رع»، «آمون يدعى أصبح لذلك الشمس؛ إله مع
نظرنا وإذا شأنًا. اآللهة أعظم وأصبح عظيًما، احرتامه كان امللك عاصمة مدينته أصبحت
يبق لم ألنه رضًرا؛ له سبب قد رع» «آمون اختالط أن رأينا أخرى وجهة من املوضوع إىل

114



والحديثة الوسطى الدولتني عهد يف الدينية األناشيد

الرشقية، املمالك رب يزال ال فإنه «مني» بصفته أما األصلية. طبيعته من كثري يشء له
حور «رع القوي القديم الشمس إله إال ليس الحقيقة يف رع» «آمون فإن عام وبوجه
مثله يحارب وكذلك السماوي، األقيانوس عىل يسيح مثله فكان و«خربو»، «آتوم» أختي»
أصبحت وتيجان وأسماء وسفن محاريب من «رع» يملكه كان ما وكل «أبوبي». الثعبان
عىل خاص بنوع أكَّد وقد حي. كل يزود كما وأنايس. آلهة «رع» مثل خلق وقد له، ملًكا
القصائد يف الحال هو كما األنشودة، يف وطيبته اإلله شفقة وعىل األخرية النقطة هذه

أرمان).42 األستاذ كالم (انتهى الحديثة» الدولة عهد من التي األخرى

األنشودة متن (3-3)

رع» «آمون

ثور «طيبة»! عىل يسيطر الذي «الكرنك» رب رع» «آمون يا لك الحمد األوىل: املقطوعة
حقله.43 يف واألول أمه،

«بنت». وأمري «املاتوي»44 أرض رب العليا، مرص يف واألول الخطا، واسع
كل يف يسكن الذي الكائنات، رب األرض، يف من وأسن السماوية، األجسام أكرب

يشء.
اآللهة. كل رئيس الطيب،45 اآللهة تسعة وثور اآللهة، بني … طبيعته يف والوحيد

الحيوان. وسوَّى اإلنسان، بني خلق الذي اآللهة، ووالد الصدق، رب
األعشاب خرجت عينه من والذي الفاكهة، شجرة يخلق الذي الكائنات، كل رب

املاشية. تزود التي
تُثني الذي املحبوب الجميل والشاب «بتاح»،46 سوَّاها التي الجميلة الصورة وهو

اآللهة. عليه

.Erman, The Literature of the Ancient Egyptians p. 238 راجع: 42

عىل يسيطر كثور وهو التايل، اليوم شمس بوصفه ابنها نفسه الوقت ويف السماء، إلهة زوج الشمس 43
فيها. جسم كأكرب السماء عىل كذلك يسيطر فهو ذلك وعىل املرعى، يوجد حيث الحقل

العطرية. الروائح بلد فهي «بنت» أما النوبة، بالد من قوم «املاتوي»: 44

الكبرية. اآللهة وبطل الزعيم، أي 45
الوجه». جميل «بتاح يسمى ولذلك صورته؛ «آمون» منح قد الحرف، إله «بتاح» 46
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أعىل).47 هم ومن أسفل (هم من خلق الذي وهو
القبيل الوجه ملك سالم، يف الزرقاء القبة يخرتق الذي وهو األرضني، ييضء والذي

املنترص.48 «رع» والبحري،
والرئيس االحرتام، عىل يبعث الذي الرئيس القوة، عظيم األرضني، رؤساء رئيس

قاطبة. األرض برأ الذي
الذي وهو بجماله، اآللهة يبتهج ومن آخر، إله أي من أكثر الخطط يحسب والذي

التقديس). (أو النار»49 «بيت يف ظهر والذي العظيم»، «البيت يف الثناء له يقدَّم
حينما الشذي، العظيم األمري «بنت»، بالد من يأتي حينما شذاه اآللهة يحب ومن

بنت). (بالد اإلله أرض من يأتي حينما الوجه الحسن «ماتو»50 بالد من ينزل
رب وهو سيدهم، هو جاللته أن يعرفون حينما اآللهة قدميه عند يسجد ومن
لك تهلل عندما الطعام وخالق القرابني، النرض الطلعة، القوي اإلرادة، العظيم الخوف،

الناس.
األرض. وباسط السموات، ورافع اآللهة، خالق يا

األبدية! وخالق األزلية رب يا آمون»، «مني يا مًعا! استيقظ من يا أنت الثانية: املقطوعة
اآللهة. تاسوع عىل يسيطر الذي املديح ورب

طويل العظيم)، (أي «وررت» التاج رب الوجه، الحسن املستعار،51 الذيل صاحب
«محنت» الصل جبينه عىل ومن عاٍل، أبيض وتاج جميل رشيط له ومن الريشتني،
الرأس، ولباس املزدوج، التاج يجعل ومن العطر، ذكي شعره ومن «بوتو»، وثعبانا

والنجوم. الرجال أي 47
يف ثانية ويحيا الغرب يف يغيب «رع»، الشمس إىل بوصفه الراحل امللك إىل هنا اإلشارة تنرصف 48

الرشق.
ومكانه القبيل، بالوجه خاص التاريخ قبل ما عرص إىل تاريخه يرجع محراب اسم العظيم»: «البيت 49

«بوتو»؛ ومكانه البحري، الوجه محراب اسم كذلك فهو النار» «بيت أما الحالية). (الكاب «هرياكنيوليس»
البلدين عىل استوىل وقد ملك، إىل تشري الجملة هذه أن ويحتمل «دسوق». من القريبة الحالية «أبطو» أي

.(Les Hymnes, Religieux Du Moyen Empire p. 166) راجع أعدائه عىل انترص أن بعد
الصحراء أصقاع إىل املؤدية الطرق منها تخرج التي «قفط» يف محرابه يقع الذي «مني» اإلله إن 50

العطور. يجلب الذي هو فكان الطرق؛ هذه حامي يعترب كان الرشقية،
والثعابني. والتيجان والريش بالقرون مزينًا اإلله تاج يصف يليه وما امللك حزام من مدىلٍّ يشاهد الذي 51
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الوجه تاج يحبه ومن «آتف»، التاج يتسلم الذي الوجه الحسن قوية، األزرق والتاج
رب «آمس». الصولجان يتسلَّم الذي املزدوج التاج رب البحري، الوجه وتاج القبيل

«نخخ». السوط ومالك الوثائق جعبة
له يقدم الذي النور، خالق األشعة، رب األبيض، بالتاج يظهر الذي الجميل األمري
ومن بالنار، أعداءه يحرق ومن يحبه، ملن الشمس) (أشعة يده يمد والذي الثناء، اآللهة
الثعبان وتجعل السماوي، املحيط ابتلع من يف حربتها وترشق الثائرين، تقهر عينُه52

ابتلعه. ما يلفظ (نيك)53
رب يا خفية، مقصورته من يا (ماعت) الصدق إلهة رب يا «رع»! يا لك الحمد

اآللهة.
يا أنت اإلله، يخلق وبه الكالم، يلفظ والذي سفينته، يف «خرب»54 اإلله أيها يا
عن الواحد األلوان فصل والذي الحياة، وبارئ أخالقهم، ومميز اإلنسانية خالق «آتوم»

اآلخر.55
إنسان. يناديه عندما القلب الشفيق السجن، يف من ترضعات وسامع

والقوي. التعس والقايضبني الظالم، من الخائف ينجي ومن
كثريًا، واملحبوب فيه، حبٍّا الحلو النيل يأتي ومن السلطة، فمه ومن العظمة، رب

الناس. تحيا يأتي وعندما
بجماله يبتهجون اآللهة النور. يخلق وكرمه … تفتح العيون كل يجعل الذي هو

يشاهدونه. حينما تحيا وقلوبهم
«الِبنِْبن»! بيت يف عظيًما يظهر ومن الكرنك، يف املبجل «رع» يا إيه الثالثة: املقطوعة
له إكراًما الناس يحتفل ومن الشهر، من التاسع اليوم رب يا شمس»، «عني صاحب يا

الشهر». «من السابع واليوم السادس باليوم

الحرب. إلهة كأنها الشمس عني 52

سفينة تستطيع ال حتى السماوي؛ املحيط يرشب الذي «أبوبي» الثعبان من صورة (نيك) ثعبان 53

عليه. تسبح أن الشمس
الصباح. يف الشمس هو «خرب» 54

يعولهم. الذي اإلله أبناء هم الربابرة حتى العمارنة، نشيد يف بوضوح تكررت التي الفكرة هي 55
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اسمه … اإلنسان بني سيِّد األفق، وسط يف والصقر اآللهة، كل رب امللك، أيها
آمون.56 باسمه أوالده. عن مخفي

السامي التاج، رب طلعته، يف القوي الرسور رب يا … الحظ حسن يا لك، الحمد
الطويل. األبيض والتاج الجميل، اإلكليل ذا الريش،

جبهتك. عىل املزدوج التاج يكون حينما فيك، التأمل يعشقون اآللهة
العيون. يف تيضء وأشعتك األرضني، كل يف منترش حبك

تيضء.57 حينما تتباطأ والوحوش ترشق، عندما لإلنسانية نفحة إنها
يأرس جمالك الشمالية،58 السماء يف ولطيف الجنوبية، السماء يف محبوب إنك
والقلب ضعيفة، األيدي يجعل الجميل وشكلك متباطئة، األذرع يجعل وحبك القلوب،

إليك. اإلنسان ينظر حينما ينىس
كل صنع الذي األحد الواحد وإنك الكائنات، كل خلق الذي األحد الواحد أنت إنك

الوجود.59 إىل اآللهة أتت فمه ومن عينه، من (خرجوا) خلقوا الناس يوجد. ما
يف السمك عليه يعيش ما خالق لإلنسان. الفاكهة وشجر للماشية، الكأل بارئ

الدودة. ابن ومغذي البيضة يف من النفس مانح الزرقاء، القبة يف والطيور النهر
يف الفريان إليه تحتاج ما صانع أيًضا. والذباب والدود النمل، به يحيا ما صانع

شجرة. كل عىل الطيور ومغذي أجحارها،
الذي العديدة. باأليدي واملمتاز فحسب، األحد الواحد هذا، كل صانع يا لك الحمد
نياًما. الناس كل يكون حينما ملاشيته60 األشياء أحسن عن باحثًا ساهًرا الليل يقيض

«حارأختي»! يا «أتوم»! يا األشياء! جميع يف يسكن الذي «آمون» يا
معنا! نفسك تتعب ألنك لك ابتهاًال به، يلفظون ما كل يف لك احرتام

الحفي». «الواحد معنى تؤدي أن يمكن «آمون» ألن تورية؛ هنا يقصد 56
حسنًا. معنًى به يقصد متباطئة» «تصبح التعبري أن يظهر تليها التي املقطوعة ويف هنا 57

هناك. تسكن التي لآللهة أي 58
عطسته من و«تفنوت» «شو» واإللهتان الشمس، إله دموع من الناس خلقت األسطورة: حسب عىل 59

وتفلته.
تلك يخلق أن ألجل لإلله تكون أن بد ال التي ملاشيته أكل فيه مكان عن يبحث الليل يف حتى راع، هو 60

للناس. الكثرية األشياء
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ارتفاعه قفر وكل عليك. الثناء (؟) يقول وحش وكل خلقتنا، ألنك لك وخشوع
بك. ابتهاًال يقول: البحر وعمقه األرض وعرضه السماء

يقرتب حينما ويفرحون خالقهم، بقوة ويتمدحون لجاللتك، طوًعا يخشعون اآللهة
سالم. يف مرحبًا لك: يقولون وهم خالقهم. منهم

كائن، كل وصنعت األرض، وبسطت السموات، رفعت من يا اآللهة، كل آباء والد يا
يوجد. ما كل وخالق

ألنك بك فرًحا نصيح إننا خلقتنا. ألنك قوتك نحرتم إنَّا اآللهة! رئيس امللك، أيها يا
معنا. نفسك أجهدت ألنك الحمد لك نقدم إنَّا سويتنا.

وخالق اإلنسان، بارئ اآللهة، ووالد الصدق61 رب يا كائن، كل خالق يا لك الحمد
الصحراء. وحوش زاد وموجد الحب رب الحيوان،

بيت يف الطلعة وعظيم الكرنك، يف العزيز الجميل، املحيا ذو الثور أيها آمون! يا
العظمى، القاعة يف االثنني62 بني حكم قد والذي شمس! عني يف ثانية املتوج «البنبن»

األعظم. التاسوع ورئيس
و«الهليوبوليتي» «طيبة» يف املرتبع النظري، املنقطع غريه، ال الذي األحد الواحد

الصدق.63 عىل يوميٍّا يعيش والذي تاسوعه، وأول
الفضة له) (تخرج له تخلق والصحراء الرشق!64 «حور» ويا األفق ساكن يا
بالد من املخلوطني والبخور العطر وكذلك فيه، حبٍّا الحقيقي والالزورد والذهب

«املاتوي»! بالد من يأتي حينما الوجه حسن يا ألنفك، الجديد والعطر «ماتوي»
(؟)! حريمه املرتئسيف الهليوبوليتي طيبة، يف املرتبع الكرنك رب يا رع» «آمون يا
يُعرف ال التي أسماؤه املتعددة اآللهة، بني … األحد امللك أيها أنت الرابعة: املقطوعة
صباح، كل مبكًرا املولود الغربي، األفق يف والغائب الرشقي األفق يف املرشق عدد، لها

يوم. كل أعداءه القاهر

الخلق. إله بتاح صيغة هي هذه أخرى جهة يف 61

و«ست». «حور» 62

حياته. مبدأ هو وهذا 63

طرقها. إليها تؤدي التي والبالد الرشقية الصحراء راعي عليه، ينطبق يتبعه ما 64
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والقردة بجماله، تتمتع واآللهة بسموه، ويبهجه عينه65 يرفع «تحوت» اإلله
بمديحه.66 تهلل «هتت»

سالم. يف أجلك من «نون» يف تسبحان اللتني الصباح67 وسفينة سفينة رب
باملدية، أوصاله قطعت وكيف عدوك،68 هزم كيف يرون حينما تفرح بحارتك

جسمه. من أكثر روحه وعذبت النار التهمته وقد
«من مرتاحة «رع» وبحارة فرًحا، تصيح واآللهة ذهابه، قىضعىل قد املارد وهذا

ذلك». أجل
و«عني مرسورة، و«طيبة» هزم، «آتوم» عدو ألن منرشحة؛ شمس» «عني إن
وآلهة هزم. قد سيدها عدو ألن مرحة؛ الحياة»69 و«سيدة أيًضا؛ لذلك مبتهجة شمس»
يف قوي وإنه يرونه. حينما األرض يقبلون «ليتوبوليس» وآلهة ابتهاج، يف «بابليون»70
العدل خلقت من يا باسمك طيبة. رب (؟) العادل الواحد بطًشا، اآللهة وأعظم سلطانه

الحق). (أو
أمه». «ثور هذا باسمك األرزاق، وثور الزاد، رب يا

الصقر أيها يا خرب» «آتون باسمك كائن، كل وبارئ الكائنني الناس جميع خالق
ذو الصدر، عىل الفرح وامُلدِخل الوجه، الحسن مبتهًجا!71 الجسم يجعل الذي العظيم

جبهته. عىل الصالن … السامي والريش اللطيف الشكل
ومن منه، يخرجوا أن اإلنسان لبني أذن والذي حوله، الناس قلوب تعشش ومن

بطلعته. األرضني يرسُّ
إرشاقه. مدينته تحب الذي «الكرنك» رب يا رع» «آمون يا لك الحمد

غامض. املعنى 65
غروبها. عند وكذلك رشوقها، عند الشمس تحيي التي القردة 66

السماوي. املحيط فهو «نون» أما الشمس. إله سفينتا 67

الشمس. عدو «أبوبي» الثعبان 68
الشمس. ثعبان 69

وأوسيم). عتيقة (مرص الحديثة القاهرة من قريبتان مدينتان 70

الجسم. تدفئ أشعته 71
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النيل أنشودة (4)

يكن لم أنه يف األخرى اآللهة عن يختلف أنه غري املرصيني، قدماء عند إلًها يعدُّ النيل كان
تركيبها يف تختلف النيل» «عبادة يف األنشودة هذه أن نجد ولذلك متبعة؛ منظمة عبادة له
كان الذي بالفيضان لالحتفال أنشئت أنها بد وال األخرى، لآللهة القديمة األناشيد عن
فرعون؛ ال حاكم يحكمها «طيبة» مدينة فيه كانت وقت يف األنشودة) يف جاء (حسبما يقام
مقسمة البالد كانت حيث الهكسوس عهد أواخر يف حدث قد ذلك أن إذن املحتمل فمن

البالد. شئون تدير وحدة منها تتألَّف ولم واملرصيني، الهكسوس بني

املتن (1-4)

الطبيعة صاحب مرص، ليطعم يأتي والذي األرض، من ينبع الذي النيل أيها يا لك الحمد
… النهار رابعة يف ظالم الخفية،

املاشية. كل ليغذِّي «رع» خلقه والذي املراعي، يروي الذي
من ينزل الذي هو ونداه املاء، عن النائية املقفرة األماكن الرشاب يعطي والذي

السماء.72
«بتاح»73 مصانع كل يجعل ومن الغلة، إله ومدير األرض)، (إله «جب» محبوب

ناجحة.
طائر يسقط أن دون النهر74 أعايل إىل تذهب املاء طيور يجعل والذي السمك، رب

…
األعياد. تقيم املعابد يجعل حتى القمح؛ وخالق الشعري، صانع

فاقة، يف الناس كل وصار األنوف،76 كتمت تباطأ75 فإذا
الناس. من اآلالف آالف ومات اآللهة، مؤن وقلت

النيل. من كأنه يعد الصحراء يروي الذي املطر كان وبذا 72

النيل. بدون شيئًا يعمل أن يمكنه ال — يشء كل يسوي الذي — الصانع بتاح 73
العليا. مرص إىل 74

الفيضان. نقص حالة يف 75

ويعيشوا، يتنفسوا أن الناس يستطيع لن أي 76
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األيدي، صفر أصبحوا والكبار والصغار كلها، البالد ذُعرت (؟) شحيًحا كان وإذا
«خنوم». سواه يهجم حينما تتغري والناس

وكل الضحك، يف تأخذ الفكوك وكل حبور، يف فرد وكل البالد، تبتهج يرتفع وحينما
«بالضحك». عنه تنكشف سن

حسن. يشء كل وخالق الطعام، يف الغني وهو املؤن، يحرض الذي وهو
لكل الذبائح ومقدم للماشية، الكأل خالق للرش، امُلهدئ الرائحة، العطر االحرتام، رب

77… إله
… األرض عىل أم السفيل، العالم يف ذلك أكان سواء

األرزاق. الفقراء يعطي الذي الجرين ويوسع املخازن، يمأل الذي وهو
يشء؛ إىل الناس يحتاج ال وبذلك رغبة؛ كل حسب عىل تنمو األشجار يجعل الذي وهو

بالحجر.78 نجارة ال إذ بقوته؛ تُبْنَى فالسفن
هو؟ أين ولكن رضائب، يجبي ال خفي بملك النيل يشبه ذلك بعد يأتي ما أن (يجوز

هو): مفهوم هو ما وكل ذلك. يعرف أحد ال
القوانني79 ثابت ملًكا والناسيحبونك بك، فرًحا يصيحون وأطفالك الصغار، أناسيك

… املاء يرشبون والناس البحري، والوجه القبيل الوجه أمام يخرج حينما
اإللهة بن «سبك» واإلله غبطة. ُمِلئَ قد قلب وكل ابتهاج، يف أصبح حزن يف كان ومن

فاخر.81 فيك الذي اإللهي والتاسوع يضحك، «نيت»80
يجعل الذي وهو أشداء. الناس وجاعًال الرشاب، الحقول معطيًا تتقيَّأ من يا أنت

أجله. من الحدود تخلق ولم عنده، محاباة وال اآلخر. ويحب غنيٍّا واحًدا
[كل … يخلق قوي واحد وإنه ماشيته! سمن يا أنت الظالم! من اآلتي النور أيها أنت

مبهم]. الباقي

املاشية. الزدياد وذلك 77

متوفرة. الحجارة أن حني يف مرص، يف نادر الخشب 78
نفسه. الوقت يف دائًما 79

يف قرية اآلن حتى وتوجد بالفيضان، يفرح ماء إله األصل يف وكان تمساح، شكل عىل إله «سبك» 80

اإلله. هذا فيها يعبد كان الضحاك سبك تسمى املنوفية
غامض. املعنى 81
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ذهاب عن الكالم يف يستمر الشعر أن املحتمل ومن ا، جدٍّ مبهمة التالية الفقرة [بداية
الحقل]: يف العمل إىل

آالته، معه فرد كل اإلنسان ويرى (؟)، بالهموم املفعم يرى كما الغنى يرى واإلنسان
… الحيل عن عارون األرشاف وأوالد (؟)،82 مالبسه ارتدى قد أحد وال

ال الذي بالبحر نقرنك أن لكذب وإنه … الناس يحبه ومن العدل، يثبت الذي وهو
الصحراء. يف يحط طائر وال … غلة يجلب

يأكلون ال فالناس شيئًا]؛ تفيد ال التي التي الفضة وسبائك الذهب ذكر ذلك [وبعد
أحسن. فالشعري الحقيقي؛ الالزورد

والشباب باليد.83 لك يصفقون والناس العود، عىل لك الرضب يف القوم ويأخذ
الوفود.84 لك وتَِفُد بك، فرًحا يصيحون واألطفال

تسعد السفينة يجعل الذي وهو األرض! ويزين العظيمة، بالخريات يأتي الذي وهو
فوج له يكون أن يشتهي ومن طفل، معهم الذين يف القلوب يُنعش ومن (؟)، الناس أمام

املاشية. أنواع كل من
الصغري: ويقول مرضية،86 بقائمة الناس يبنهج امللك،85 مدينة يف تفيض وعندما
«وكل األطفال: ويقول الخريات.» أنواع «كل املدير: … ال ويقول البشنني.» أزهار «أريد

… السكن يف مبعثرة الحسنة األشياء وكل نسيانه،87 يسبب واألكل األعشاب.» أنواع
عظيمة. تقدمة لك ويقام املاشية، لك وتُذبح القربان، لك يقرب النيل يفيض وعندما
تقدم وكذلك طيب، بكل وتكافأ الصحراء، يف الغزالن لك وتصاد الطيور، لك وتسمن
النار. (عىل؟) وطيور وماشية وثريان بخور من للنيل يقدم كما آخر إله لكل القرابني
العالم يف بعد اسمه يعرف ولن «طيبة»، يف منه) يخرج (الذي كهفه النيل جعل وقد

88… السفيل

الشاق. العمل بسبب املالبس تخلع 82
اآلن. متبعة تزال ال القديمة العادة وهذه الغناء، أثناء باليد يصفقون كانوا 83

بك. لريحبوا 84
امللكي. املقر إىل الفيضان يصل عندما 85

طيبة. أشياء أي 86
النيل. 87

األصيل. موطنه يعرفه لن وبذا كثريًا؛ به يحتفل حيث «طيبة»، يف سيسكن فصاعًدا اآلن من 88
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أظهرها التي للقوة مهابة وقفوا اآللهة، تاسوع امدحوا جميًعا، الناس أيها وأنتم
إنك النيل، أيها يانع إنك أخرضين. النهر شاطئي يجعل الذي فهو العاملني؛89 رب ابنه،
إنك املراعي! عىل تعيش ماشيته وجعل ماشيته، عىل يعيش اإلنسان جعل الذي وهو يانع.

يانع!90 إنك نيل، يا إيه يانع، إنك يانع،

الشمس إىل (5)

نقوش شكل عىل إما أغنيتان، املوتى مع توضع أن الحديثة الدولة قبور يف العادة كانت
الشمس املتوىف يمتدح كان األغنيتني هاتني ويف املوتى»؛ «كتاب يسمى فيما بردي، عىل أو
الحالتني. هاتني يف الشمس رؤية من يتمكن أن مناه جل ألن الغروب؛ وعند الرشوق عند
مثال منها إلينا يصل لم وإن قديمة، الصور املنوعة األغاني هذه أن يف شك هناك وليس

الوسطى. الدولة من اآلن إىل

املرشقة91 الشمس إىل (1-5)

الرشقي السماء أفق يف يرشق حينما «لرع» الصالة
يرشق حينما األرضني وييضء نوره،92 يرشق من يا لك الحمد

يرشق عندما الذي املحبوب الجميل الشاب أيها أنت … التاسوع كل يمدح من يا أنت
«بوتو» وأرواح له، فرًحا تصيح شمس عني وأرواح به، تفرح واإلنسانية الناس، تحيا

تعبده.94 والقردة تمجده، الحالية) (الكاب وهرياكنبوليس93 الحالية) (إبطو

النيل. أو املناقشة موضوع هو امللك هل من؟ ابن 89
Maspero Hymne au Nil, Cairo كتابه: يف األنشودة هذه عن بإسهاب مسربو األستاذ تكلم قد 90

من ثالثة إىل باإلضافة وهذا تورين، متحف يف بعد تنرش لم بردية من قطع بعض يوجد وكذلك 1912
.(Peet The Literature of Egypt, Palestine etc. p. 77 (راجع االسرتاكا

.Book of The Dead Ch XY A. 11 91

السماوي. املحيط 92
كانوا املتوفون امللوك وكذلك أرواًحا، ى تسمَّ — البالد عواصم وبخاصة — القديمة املدن آلهة كانت 93

موتهم. بعد أرواًحا يسمون
أفريقيا. أواسط يف ذلك لوحظ وقد غروبها. عند وكذلك رشوقها عند الشمس تحيي القردة كانت 94
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أعداءك،95 يهزم صلك واحد. بصوت الضاري الحيوان كل يقول هكذا لك! الحمد
تحملك.96 الصباح وسفينة مرتاحون، ونواتيك سفينتك. يف تبتهج وأنت

زرقاء السماء إلهة و«نوت» عليك، يثنون وهم خلقتهم، بمن اآللهة رب يا تنعم إنك
بأشعته. لك … ونون جانبك،97 عىل

جمالك. أشاهد حتى نوًرا امنحني

الغاربة98 الشمس إىل (2-5)

الغربي. السماء أفق يف يغيب حينما حور-أختي) (لرع الصالة
الذي املقدس اإلله أيها أختي»! «حور ويا «آتوم» يا تغرب، حينما «رع» يا لك الثناء

البدء. يف وجد الذي األزيل اإلله بنفسه، الوجود إىل جاء
سوَّى والذي لعينيه،99 ممرٍّا لتكون السماء رفع الذي اآللهة، بارئ يا لك االبتهاج

اآلخر. إنسان كل يرى حتى شعاعاته؛ امتداد قدر عىل األرض
فرط من عاليًا تهلالن والسفينتان تبتهج، الصباح وسفينة رسور يف الليل سفينة إن
أعداءك، هزم قد وصلك سعداء، ونواتيك «نون» عىل سالم يف بك تسبحان حينما الرسور

«إبوبي».100 سري عىل قضيت وقد
إليها. تضمك «نوت» وأمك يوم كل «رع»، يا جميل أنت

املبجلون الغرب وسكان «مانون»،101 أفق يف منرشح وبقلب جميًال تغيب أنت
األبدية. حاكم «أوزير» األعظم لإلله هنالك النور تعطي وأنت ينعمون،

ثعبان. صورة يف يتخيلونها القوم وكان الشمس، تهدد التي الغيوم 95
يف ليًال بها يسبح أخرى سفينة وله الدنيا. سماء يف للسياحة نهاًرا «رع» يستخدمها التي السفينة 96

السفيل. العالم
الشمس. عليه تسبح أزرق محيط كأنها تمثل آلهة 97

.Book of the Dead Ch XY, B. 11 98

والقمر. الشمس 99
«رع». عدو الثعبان 100

«باخو». يسمى آخر جبل من ترشق أنها كما الشمس، وراءه تغيب الغرب يف خرايف جبل 101
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لك ويوجهون بحمدك، ويسبِّحون أكفهم يرفعون أجحارهم يف الكهوف102 وأصحاب
تفيض حينما سعداء يصبحون السفيل العالم وأرباب عليهم، ترشق حينما صلواتهم كل
حينما قلوبهم ابتهاج أعظم وما يشاهدونك، حينما تفتح وأعينهم الغرب، عىل بالنور

يرونك!
الرشور، عنهم وتبعد آالمهم عنهم فتطرح أكفانهم؛ يف هم من شكاوى تسمع وإنك

«مانون». أفق إىل سفينتك103 مقدمة بأمراس ويمسكون الحياة، نفس ألنوفهم وتََهب
إليها. تضمك «نوت» وأمك يوم، كل «رع» يا جميل أنت

تحوت]104 اإلله إىل [أنشودة (6)

عرشة، الثامنة األرسة من كتابتها عىل يتمرَّن كان طالب لوح عىل األنشودة هذه عىل ُعِثَر
أقدم: عرص إىل األصل يف ترجع أنها املحتمل من ولكن

«تحوت» إىل يومية صالة
األرض! عىل الذين اآللهة أيها يا وأنتم السماء، يف الذين اآللهة أيها يا أنتم
الرشق؛ أهل ويا الغرب!» أهل ويا الشمال، أهل ويا الجنوب، أهل يا «وأنتم
يف اإللهان105 له وضعه الذي تاجه يف ييضء وكيف «تحوت» وشاهدوا تعالوا
قام بما «جب»106 قاعة يف ابتهجوا البرش، بني بإدارة يقوم حتى األشمونني،
قاطبة. الجموع ومرشد الشفقة رب فإنه الثناء؛ له وقدموا ومجدوه اعبدوه به.
«تحوت» سيَُمدُّ يمدحونه الذين واإللهات اآللهة كل بأن َوْعٌد107 ذلك ويتبع

املظلم العالم هذا يف سريها يف بهم تمر فعندما السفيل. العالم يف األموات هم الكهوف أصحاب 102
الرضاعة. أكف يرفعون

العمل. بهذا املتوفون يقوم ولذلك الشمس؛ قارب تدفع ريح توجد ال حيث السفيل، العالم يف أي 103
.British Museum 5656. Cf Turajeff. A. Z. XXX 111 p. 120 راجع: 104

(راجع و«ست» «حور» قصة عىل الكالم عند ناها فرسَّ خرافة إىل يشري وهذا و«ست»، «حور» 105

ص١٥٥).
األرض. إله 106

عهًدا. أحدث الترضعات هذه تكون قد 107
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تحوت] يعطيه لكي الكاتب من صالة [ثم معابدهم. يف وموائدهم مقاصريهم
الناس بكل ومحميٍّا ولطيًفا، … وممدوًحا محبوبًا ويجعله ومئونة وأمالًكا بيتًا

أعداءه. يهزم وأن

وأناشيدها إخناتون ديانة (7)

من وجدنا العالم، عقائد يف الرصيح باملعنى توحيد ديانة أول إخناتون ديانة كانت ملا
أن من القارئ يتمكن حتى القديم؛ املرصي الدين يف التوحيد فكرة نتتبع أن الرضوري
بني كثرية شبه أوجه وسريى رأيًا. لنفسه ويستخلص األخرى باألديان الفكرة هذه يوازن

األخرى. واألديان املرصية العقيدة
متغلغلة كانت التوحيد فكرة أن عىل اآلثار علماء بها قام التي العميقة البحوث تدل
يف املرصيني عند يمثل كان الواحد اإلله وهذا العهود. أقدم منذ املرصي الديني التفكري يف
يعرب كان وقد «رع»، الشمس إله بذلك وأعني نفًعا، وأهمها حجًما السماوية األجرام أعظم
الوحدانية فكرة بدأت وقد املحدود». «غري بلقب األهرام بناة عهد منذ مبهمة بصفة عنه
اإلله بأنه وصف وقد قبل، من أوضحنا كما «مريكارع» نصائح يف أوضح شكًال تأخذ
ألنهم الشمس؛ إله يف اندمجوا قد ملوًكا أن شاهدنا وقد مرصوحسب. يحكم وأنه العادل،

أوالده. يدعون كانوا
إىل — عامليٍّا إلًها لذلك يكن فلم — مرص عىل مقصوًرا الشمس إله حكم كان وقد
أعايل إىل الرابع الشالل من الثالث»، «تحتمس يد عىل وبخاصة مرص، فتوحات امتدت أن
األعظم اإلله سلطان لذلك تبًعا فامتد املتوسط، األبيض البحر وجزر والفرات دجلة نهر
القائد هذا لنا ذكر وقد ديني، بطابع مصبوغة كانت املرصية الدولة ألن البقاع؛ هذه عىل
إنه عنه: بقوله الشاسعة األمالك تلك عىل إلهه سلطان امتداد عىل يدل ما نفسه العظيم
إلهه سلطان مدَّ قد «الفرعون» هذا سيف ألن إال ذلك وما ساعة، كل يف العالم جميع يرى

املرصية. الدولة حدود نهاية حتى
ولهذا التدين؛ يف اإلمرباطوري السلطان إال يكن لم «التوحيد» أن يتضح ذلك فمن
لوحة عىل عثرنا قد إذ الرابع؛ «تحتمس» عهد يف كان النوع هذا من تأثري أول أن نجد
تحميان آدمي ذراعا منه تتدىل مجنًحا قرًصا نشاهد وفيها لوالده، تذكاًرا امللك هذا أقامها
من األول هو الرسم هذا أن يف شك وال وأمالكه. امللك أخرى: بعبارة أو امللك، خرطوش
لوحتان فلدينا النقوش جهة من أما الرسوم، جهة من هذا آتون. عبادة إىل يشري الذي نوعه
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إىل ينسبان وهما — الحديثة الدولة يف مرص أباطرة أعظم — الثالث «أمنحوتب» عهد من
يعيشان كانا أنهما يف شك وال العمارة، فن يف طيبة يف يعمالن كانا وقد و«حور» «سوتي»
(أمنحوتب «إخناتون» بعد فيما سمي الذي بابنه اتصال عىل وكانا امللك، هذا بالط يف
وهي الربيطاني، املتحف يف اآلن موجودة لوحة فوق للشمس أنشودة لنا تركا وقد الرابع).
اإلمرباطورية رجال به ينظر كان الذي الفسيح واملجال العرص ذلك ميل مدى لنا توضح

لها. حد ال التي الشمس إله مملكة امتداد مبلغ مدركني العالم إىل
وهي: املعنى، خطرية أسطر عىل تحتوي الشمسية األنشودة وهذه

بنفسك ألعضائك مصور صانع إنك
تصور أن دون ومصور

األبدية مخرتق صفاته يف القرين منقطع
السبل إىل اآلالف آالف مرشد

البرش كل يشاهدك السماء عرض يف تقلع وعندما
أنظارهم عن خفي سريك أن» «رغم
فراسخ مقدارها سياحة تجتاز إنك

املرات من اآلالف وآالف اآلالف مئات بل
سلطانك) (تحت تحتك يوم وكل

غروبك وقت يأتي وحينما
أيًضا إليك الليل ساعات تصغي

كدك نهاية ذلك يكون ال تجتازها وعندما
بوساطتك ينظرون الناس وكل

قوتهم ومانحهم الكل خالق وأنت
والبرش لآللهة نافعة أم وأنت

… مجرب صانع وأنت
ماشيته يسوق شجاع وراٍع

قوتها ومانحها ملجؤها وأنت
… … …

خلق ما يرى الذي وهو
يوم كل األرايضأرسى يف من جميع يأخذ الذي األحد والسيد
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فيها يمشون من يشاهد واحًدا بصفته
كالشمس وكائن السماء يف وميضء

والشهور الفصول يخلق وهو
يريد عندما والحرارة
يشاء عندما والربد

… … …
له.» يُسبح أن ألجل يوم كل بزوغه عند فرح يف بلد «فكل

وفوق البالد كل عىل املمتد الشاسع الشمس إله مدى أن األنشودة تلك مثل يف الواضح ومن
إله سلطان ملد الخطرية الخطوة اتخذت ولذلك … اهتماًما النهاية يف لقي قد األرض كل

والشعوب. األرايض كل فوق الشمس
عن رصيحة تعبريات تضم املرصي، التفكري عن هذه من أقدم وثيقة إلينا تصل ولم
األرايضأرسى يف من جميع يأخذ الذي األحد، «السيد قوله: يف هنا نجدها كما التفكري، ذلك

عليها.» يمشون من يشاهد واحًدا بصفته يوم كل
االجتماعية بالحركة مبارشة عالقة له كان االتجاه ذلك أن مالحظة الهامة األمور ومن
قوله نحو الشمس إله بها ينعت كان التي النعوت أن نجد إذ املرصي؛ العرصاإلقطاعي يف
الوراء إىل بنا ترجع قوتها» ومانحها ملجؤها وهو ماشيته، يسوق الذي الشجاع «الراعي
فيها سميت التي وهي ذكره، تقدم فيما «مريكارع» إىل وجهت التي النصائح عهد إىل
يقول: حيث ذكره، تقدم فيما «إبور» أفكار إىل أيًضا بنا وترجع اإلله»، «قطعان الناس
لإلله نافعة «أم قوله: وهو اآلخر النعت النظر يلفت مما وكذلك الناس.» لجميع راٍع «إنه
النواحي أن عىل البرش. ببني باالهتمام تشعر مشابهة فكرة ثناياه يف يحمل ألنه والبرش»؛
يف الفكر رجال خاص بوجه إيجادها يف اشرتك التي الشمس» «إله سلطان يف اإلنسانية
إذ الجديد؛ العاملي التسلط لذلك القوية السياسية العوامل بني تختِف لم اإلقطاعي العهد
العرش بشأن شديد نزاع قام الثالث «أمنحوتب» والده الرابع «أمنحوتب» َخَلف عندما
رأسه عىل كان الذي الكهانة نظام وبني جهة من املالك البيت بني ١٣٧٥ق.م، سنة حوايل

األخرى. الجهة من «آمون» اإلله
الشمس» «إله حقوق معاضدة إىل ينحاز الشاب امللك ذلك أن الواضح من كان وقد
يدعون األقوياء الطيِّبون كهانته رجال أخذ الذي «آمون» اإلله يدعيه كان ما ضد القديم
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ًدا ُموحَّ صار أنه عىل بذلك مدللني رع»؛ «آمون هو مركَّب باسم الذكر الخامل املحيل إلههم
«رع». الشمس إله مع

فكرة حماسة يف ينارص كان حكمه باكورة يف الرابع «أمنحوتب» أن نجد ولكنا
املذهبني. بني التوفيق بها أريد نتيجة الفكرة تلك كانت وربما الشميس، للمذهب جديدة
يف آسيا يف قديًما السيايس املرصية البالد موقف فيه كان الذي الوقت يف حدث وقد
الشمس إلله العاملي التسلط تعضيد يف حماسة بكل منهمًكا امللك كان أن الحرج، غاية
به خلَّص جديًدا اسًما الشمس إله امللك هذا فأعطى والده، أيام يف كنهه أدركنا الذي
إله فصار القديم، الشميس الالهوت يف الرشك بخطر املحفوف التقليد من الجديد املذهب

املجسمة. الشمس عىل يطلق قديم اسم وهو «آتون»، آنئٍذ يسمى الشمس
االسم وهذا فقط، الشمس قرص عىل إال تدل ال كانت التسمية هذه أن املحتمل ومن
جزءًا منها اقتبسنا التي الثالث «أمنحوتب» عمارة رجال أنشودة يف مرتني ذكر الجديد

تقدم. فيما
قواربه أحد به سمى الذي امللك ذلك عهد يف اإلقبال بعض القى قد االسم هذا وكأن
ذلك منحه بل جديًدا، الشمساسًما إله إعطاء عىل يقترصالحال ولم يسطع»، «آتون امللكية
هو الشمسكان إلله رمز أقدم أن سابًقا مرَّ فيما ذكرنا فقد جديًدا؛ رمًزا كذلك الشاب امللك
عليه. تدل كانت الطائر ذلك صورة ألن بالصقر؛ كذلك له يُرمز كان كما الهرمي، الشكل
ولكن فقط، النيل وادي سكان بني مفهومني كانا الرمزين هذين فإن حال أية وعىل
إن إذ املرصي؛ القطر من وأوسع أفسح مرسح وقتئٍذ مخيلته يف كان الرابع «أمنحوتب»
كما األرض، تنترشفوق متفرقة أشعة منه بقرصتخرج الشمس لنا مثَّل قد الجديد الرمز
السيطرة عىل يدل الرمز ذلك كان وقد برشية. يد بهيئة ينتهي أشعته من شعاع كل كان
شئون وعىل العالم فوق تلك أيديها تضع وهي السماوي، منبعها من الخارجة القوية

األرضية. البرش
الناس وظن له. بذراعني شبِّهت قد األهرام» «متون عرص منذ الشمس إله وأشعة
«وناس» امللك مع رفعت قد الشمس أشعة ذراعي «إن األرض: يف عنه نائبة أنها ذاك إذ

السموات.» إىل به صاعدة
كما «الفرعون»، عليهم يسيطر الذين البرش لكل الفهم سهل الرمز ذلك كان وقد
رجال أو الفرات نهر سكان استطاعة يف كان إنه حتى الوضوح، كل واضًحا معناه كان
تقترص لم الرمز ذلك أن عىل الفور. عىل معناه يدركوا أن السوداني النيل عىل النوبة بالد
أقىصحد. إىل عامليٍّا رمًزا يكون بأن خليًقا صار بل فحسب، العاملية السيطرة عىل داللته
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بتلك لها رمز التي الشمسية القوة تلك لتعريف الجهود بعض بذلت قد وكذلك
األفق. يف َفِرًحا األفق) (حور أختي» «حور الكامل الشمس إله اسم كان فقد الصورة،

«آتون». يف التي الحرارة باسمه
اسمه (يعني املزدوج الفرعون اسم مثل ملكيني طغراءين يف يوضع االسم ذلك وكان

الفرعون. لسلطان «آتون» سلطان مشابهة من مأخوذ الوضع وهذا ولقبه).
املرصية اإلمرباطورية أوجدته الذي التأثري عىل بوضوح يدل آخر برهان وذلك
حدَّد الطغراءين يف املوضوع االسم ولكن الشميس. الالهوت مذهب يف الحكومية بصفتها
يف يكن ولم املحس، العالم يف للشمس الحقيقية الجثمانية القوة مقدار عام بوجه لنا

قط. سياسية شخصية يمثل نفسه الوقت
معناها يكون قد «حرارة»، امللك ذلك اسم يف ترجمتها التي القديمة املرصية والكلمة
وجود عىل الدالة القوة هو يعبده امللك كان ما أن الواضح ومن أيًضا. «نوًرا» أحيانًا
تلك مع منسجمة «آتون» أناشيد يف نجدها التي العديدة األدلة وكل األرض، فوق الشمس
نشًطا «آتون» فيها نرى التي وهي هذا. بَُعيْد اآلتية األناشيد يف منسجمة هي كما النتيجة

األرض. فوق مكان كل عىل أشعته باسًطا
مدينة من وحيه استقى قد الجديد املذهب ذلك أن الواضح من كان أنه ومع
سمى «آتون» لإلله العظيم الكاهن لقب يحمل كان الذي امللك إن حتى «هليوبوليس»؛
ذلك كل من بالرغم فإنه العظيم؛ «هليوبوليس» كاهن نفس وهو العظيم»، «الرائي نفسه
ظواهر منها يتألف كان التي الدينية الشعائر من القديم املتاع سقط معظم أزال قد كان

التقليدية. الالهوت
ترانا كما الشمسية، القوارب عن الجديد الالهوت ذلك يف عبثًا نبحث ترانا ولذلك
السياحة مثل الشميسيف املذهب عىل بعد فيما أدخلت التي اإلضافات باقي عن عبثًا نبحث
الذي الغرض كان فإذا جملة. منه محيت قد إذ ذلك؛ وغري السفلية األموات كهوف يف
وقام فشلت قد فإنها «آمون» كهنة وبني بينها التوفيق هو «آتون» مذهب حركة إليه رمت
«آتون» من يتخذ أن عىل امللك صمم عندما الذروة وبلغ اشتد الذي الخصام، ألد بينهما
املجهود ذلك عن نتج وقد «آمون». عبادة عىل ويقيض املرصية لإلمرباطورية واحًدا إلًها
املمكنة اإلجراءات جميع اتخذت أن «آمون»، وجود عىل الدالة اآلثار كل ملحو بذل الذي
راٍض) آمون (يعني «أمنحوتب» من اسمه غري قد امللك أن فنجد الغرض. ذلك إىل املؤدية
ترجمة هو امللك لنفسه اتخذه الذي الجديد االسم وذلك راٍض). آتون (يعني إخناتون إىل

«آتون». مذهب إىل حول أنه غري عليه، كانت ملا مماثلة بفكرة للملك القديم لالسم
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آثار فوق وجد أينما يمحى األخرى الجهة من «آمون» اسم وكان جهة، من هذا
امللك والده اسم حتى ذلك يف يحرتم لم لفكرته تنفيذًا امللك ذلك أن عىل العظيمة. «طيبة»
تعداه بل فحسب، «آمون» اسم محو عىل مقصوًرا يكن لم األمر أن مع الثالث، «أمنحوتب»
رأى كأنه وجدت، أينما أيًضا بمحوها يأمر كان حيث جمًعا بصفتها اآللهة لكلمة حتى
اآلخرين اآللهة أفراد سائر أسماء عوملت وكذلك فمحاه، اآللهة لتعدد مظنة الجمع أن

باملحو. «آمون» معاملة
وجد عندما واألبهة، السيادة من لها كان ما برغم طيبة، «إخناتون» امللك هجر وقد
منتصف يف جديدة حارضة لنفسه وأقام الكثرية، القديمة الالهوتية بالتقاليد ارتباكها
العمارنة»، «تل باسم هذا وقتنا يف تعرف بقعة يف تقريبًا والبحر، طيبة بني الطريق
لها. مشابهة «آلتون» مدينة النوبة بالد يف س أسَّ كما آتون)، (أفق «إخناتون» وسماها
الثالثة من لكل صار وبذلك آسيا. يف اإلله لذلك أخرى مدينة أقام أنه ا جدٍّ املحتمل ومن
ملذهب مقر و«سوريا»، و«النوبة» «مرص» وهي: الدولة، منها تتألف التي العظيمة األجزاء
املبنية املعابد مرصغري يف مختلفة أماكن يف «آلتون» أخرى معابد كذلك بنيت وقد «آتون»،
يمكن امللكي البالط رجال من قوي حزب تأليف دون طبًعا ذلك يتم ولم الحوارض. تلك يف

«آمون». كهنة وبخاصة املنبوذين، الكهنة أولئك يناهض أن به للملك
البيت قوة يف خطريًا تأثريًا شك بال االنقالب ذلك عن نتجت التي الفتنة تلك أثرت وقد
متضامننَْي معه، يعمل «إخناتون» ظل يف ذاك إذ نما الذي البالط ذلك حزب كان إذ املالك؛
ذلك تاريخ يف وأبهجه دور أهم يعد أن يصح الذي الجديد الديني املذهب ذلك نرش عىل
التي املقابر تلك جدران فوق الباقية نقوشه من بقي ما ذلك عىل يدلنا القديم، الرشق
الرشقية الهضبة يف تقع التي املنخفضة الجبال قبالة رجاله ألرشاف الصخر يف امللك نحتها

الجديدة. املدينة تلك خلف القائمة
تلك تتضمن التي هذه بمعلوماتنا امللك ذلك أتباع ملقابر مدينون أننا والواقع
مدح يف أناشيد سلسلة عىل تحتوي وهي اآلونة، تلك يف تنرش كانت التي الهامة «التعاليم»
تمدنا «التعاليم» وتلك بالتبادل. وامللك الشمس إله مديح عىل تحتوي كما الشمس إله
أعينهم رافعني وأتباعه الشاب امللك ذلك فيه نشاهد الذي الفكر عالم من بلمحة األقل عىل
له حدَّ ال الذي األبدي بهائها يف اإللهية الذات مجايل إدراك بذلك محاولني السماء، نحو
جميع بني امتد بل النيل، وادي يف بعد سلطانها ينحرص لم التي اإللهية وهي نهاية، وال

كله. العالم يف البرش
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تقص التي األناشيد تلك من أفصح السانحة هذه عند بيشء نأتي أن اآلن يمكننا وال
بعد: اآلتية هي وأهمها بينها أنشودة وأطول شيئًا، بنفسها علينا

العاملية وقوته «آتون» بهاء
السماء أفق يف بجمالك تبزغ أنت

الحياة أزلية يف كنت الذي الحي «آتون» يا أنت
الرشقي األفق يف ترشق كنت فحينما

بجمالك الكون بالد تمأل كنت
الكون أرض كل فوق ومرشق ومتأللئ جميل أنت

مخلوقاتك جميع نهاية حتى باألرضني تحيط وأشعتك
األرضني) (يعني القصوى نهايتها حتى تخرتق وأنت «رع» يا أنت

(الفرعون) املحبوب البنك البرش) (يعني توثقهم وأنت
األرض فوق أشعتك فإن ا جدٍّ َقيصٌّ أنك ورغم

«عنهم». خفية خطواتك فإن البرش تجاه أنك ورغم

واإلنسان الليل (8)

األنشودة (1-8)

كاملوت 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
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املزامري (2-8)

.(٢٥ :١٠٤ (املزمور الوعر حيوان كل يدب فيه ليل فيكون ظلمة تجعل
فقال: النصارى بعض ونظمها

أس��دال ال��ل��ي��ل ك ف��ذا ظ��ل��م��ة ت��ج��ع��ل
ال��ف��ال ف��ي ي��دب ذا ع��ن��د وال��ح��ي��وان

(٢٠ :١٠٤ املزامري (نظم

والحيوان الليل (9)

األنشودة (1-9)

«ليفرتس» عربته من يخرج أسد وكل
لتلدغ تنساب الثعابني وكل

يخيم والظالم
صمت يف يكون والعالم

أفقه. يف باٍق خلقهم الذي أن حني يف

املزامري (2-9)

.(٢١ :١٠٤ (املزمور طعامها هللا من ولتلتمس لتخطف تزمجر األشبال
فقال: النصارى بعض نظمها وقد

ت��راه م��ا ت��خ��ط��ف ك��ي األش��ب��ال ت��زم��ج��ر
ال��ل��ه م��ن ـ��ع��ام ال��َط��ـ ت��ل��ت��م��س ل��ك��ي ك��ذا

(٢١ :١٠٤ املزامري (نظم
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واإلنسان النهار (10)

األنشودة (1-10)

األفق يف ترشق حينما زاهية واألرض
«آتون» مثل بالنهار تيضء وعندما

بعيد إىل الظلمة تقيص فإنك
أشعتك ترسل وحينما
عيد يف األرايض تصري
يستيقظون والناس

لهم إيقاظك عند أقدامهم عىل ويقفون
ثيابهم يلبسون ألجسامهم غسلهم وبعد

لطلعتك تعبًدا أذرعتهم يرفعون ثم
… العالم كل يف أعمالهم إىل يقومون ذلك بعد ثم

املزامري (2-10)

فتجتمع الشمس ترشق
تربض مآويها ويف

عمله إىل يخرج اإلنسان
املساء. إىل شغله وإىل

(٢٢- ٢٣ :١٠٤ (املزمور

ل��ل��ح��ي��ن اج��ت��م��ع��ت ه��ا ت��را ال��ش��م��س ت��ش��رق إذ
ال��ع��ري��ن وس��ط ف��ي راب��ض��ة ان��زوت ث��م
األع��م��ال ف��ي ُدخ��ول ل��ل��ْد اإلن��س��ان ف��ي��خ��رج
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األش��غ��ال دوائ��ر ف��ي ال��م��س��اء إل��ى ي��ب��ق��ى

(٢١ – ٢٣ :١٠٤ (املزمور

والنبات والحيوان النهار (11)

مراعيها يف ترتع املاشية وجميع
تينع والنباتات واألشجار

ترفرف مستنقعاتها يف والطيور
تعبًدا إليك منترشة وأجنحتها

أقدامها عىل ترقص الغزالن وجميع
تدب أو تحط أو تطري التي املخلوقات وجميع

عليها. ترشق عندما تحيا

واملياه النهار (12)

األنشودة (1-12)

السواء عىل فيه منحدرة أو صاعدة النهر يف تقلع والسفن
لرشوقك مفتوح فج وكل

أمامك النهر يف يسبح والسمك
العظيم». «األخرض البحر أعماق إىل تنفذ وأشعتك

املزامري (2-12)

األطراف الواسع الكبري البحر هذا
حيوان صغار عدد بال دبابات هناك
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لوياثان السفن تجري هناك كبار مع
فيه. ليلعب خلقته هذا

(٢٥- ٢٦ :١٠٤ (املزمور

فقال: النصارى بعض ونظمها

ال��غ��زي��ر خ��ي��رك م��ن م��م��ت��ل��ئ��ة ف��األرض
وال��ك��ب��ي��ر أط��راف ال��ـ ال��م��ت��س��ع وب��ح��ره��ا

∗∗∗
ان��ح��ص��ار وال ع��دٌّ ل��دب��اب��ات��ه ل��ي��س
وال��ص��غ��ار ـ��ك��ب��ار ال��ـ ب��ه ف��ال��ح��ي��وان��ات
وت��ذه��ب ت��أت��ي س��ف��ن ت��ج��ري ه��ن��اك
ي��ل��ع��ب خ��ل��ق��ت ق��د ف��ي��ه ل��وي��اث��ان

(٢٥ - ٢٦ :١٠٤ (املزمور

اإلنسان خلق (13)

املرأة يف الجرثومة خالق أنت
أناًسا البذرة من يذرأ والذي

أمه بطن يف يعيش الولد وجاعل
يبكي ال حتى إياه مهدئًا

الرحم يف حتى إياه ومرضًعا
خلقته إنسان كل عىل الحياة تحفظ حتى النفس معطي وأنت

والدته يوم يف (أمه) الرحم من ينزل حينما
تماًما فمه تفتح وأنت

الحياة. رضوريات وتمنحه
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الحيوان خلق (14)

البيضة لحاء يف الفرخ يصري وحينما
وسطها يف حيٍّا ليحفظه النفس تعطيه

منها ليخرج البيضة يف ميقاتًا له قدرت وقد
له» قدرته «الذي ميقاته يف البيضة من يخرج وهو

منها. يخرج حينما رجليه عىل فيميش

العاملي الخلق (15)

األنشودة (1-15)

أعمالك تعدد أكثر ما
خافية الناس عىل وهي

األحد اإلله أيها يا
«ألحد» شأن 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 العالية األقطار ويف

مرص وأرض وكوش
∗∗∗

موضعه يف إنسان كل تضع وإنك
بحاجاتهم وتمدهم
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قوته لديه إنسان وكل
معدودات وأيامه

∗∗∗
مختلفة الكالم يف واأللسنة

وجلودهم أشكالهم تختلف وكذلك
مختلفني. األجانب تخلق ألنك

املزامري (2-15)

صنعت بحكمة كلها رب يا أعمالك أعظم ما
غناك. من األرض مآلنة

فقال: النصارى بعض ونظمها

م��ن��ان ي��ا ـ��م��ال��ك أع��ـ أع��ظ��م م��ا رب ي��ا
واإلت��ق��ان ـ��ح��ك��م��ة ب��ال��ـ ص��ن��ع��ت ج��م��ي��ع��ه��ا

∗∗∗
ال��غ��زي��ر خ��ي��رك م��ن م��م��ت��ل��ئ��ة ف��األرض
وال��ك��ب��ي��ر أط��راف ال��ـ ال��م��ت��س��ع وب��ح��ره��ا

(٢٤ - ٢٥ :١٠٤ املزامري (نظم

خارجها مرصويف األرايضيف ري (16)

السفيل العالم يف النيل تخلق أنت
تشاء كما به تأتي وأنت

مرص) ألهل فقط هنا استعملت أهل (كلمة أحياء مرص أهل ليحفظ
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لنفسك خلقتهم ألنك
جميًعا سيدهم وأنت

أجلهم من نفسك تنهك108 الذي وأنت
قطر كل رب وأنت

أجلهم من ترشق الذي وأنت
االفتخار عظيم النهار شمس وأنت
القاصية العاملية األقطار كل وجميع

أيًضا حياتها تخلق
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 (1-16)

لطفلها) األم تغذية تعني هنا تغذية (كلمة بستان كل تغذي أشعتك
تحيا فإنها تبزغ وعندما

لُُّغوٍب﴾ ِمن نَا َمسَّ َوَما أَيَّاٍم ِستَِّة ِيف بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلْقنَا ﴿َوَلَقْد الكريم: القرآن ويف 108

.(٣٨ آية ،٥٠ ق (سورة
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بك تنمو فهي
الفصول كل تخلق أنت

صنعت ما كل ينمو أن ألجل
العليل بالنسيم إليهم يأتي فالشتاء

فمك). يف لذيذ طعم لها يكون (أي تستطعمها أن ألجل والحرارة

العاملية السيطرة (17)

فيها لترشق الُعال السموات خلقت أنت
غريك» يشء «ال وحيًدا تزال ال كنت حينما صنعت ما كل ولتشاهد

الحي «آتون» مثل صورتك يف مضيئًا
واآلصال» الغدو «يف وآيبًا بعيًدا وذاهبًا وساطًعا وبازًغا

بنفسك منفرًدا الصور من اآلالف آالف تخلق وأنت
واألنهار العامة والطرق والحقول والقرى واملدن

تجاهها تراك العيون وجميع
األرض فوق النهار (شمس) «آتون» ألنك

تغيب وحينما
وجوههم سويت الذين الناس وجميع

وحيًدا بعد نفسك ترى أالَّ ألجل
خلقته قد ما منهم واحد يرى ال حتى النعاس يغشاهم

قلبي. يف تزال ال فإنك ذلك ومع

امللك وحي (18)

«إخناتون» ابنك إال يعرفك آخر واحد هناك ليس
وبقوتك. بمقاصدك عليًما جعلته لقد
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العاملية الوقاية (19)

يدك بصنيع يعيش العالم
ترشق حينما فيحيا
تغيب حينما ويموت

نفسك مدى طول حياتك ألن
بوساطتك يعيشون والناس

تغيب حتى جمالك إال ترى ال الناس وأعني
جانبًا يطرح نصب وكل

ثانية ترشق وحينما الغرب يف تغيب وحينما
امللك ألجل يندى كف كل تجعل

قدم كل إثر يف والخري
العالم خلقت أن منذ

البنك وأوجدتهم
لحمك من ولد الذي

البحري والوجه القبيل الوجه 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

شعائر من منتخبة سلسلة أو منتخبة قطعة إال امللكية األنشودة هذه تمثل أال ويحتمل
العمارنة. بتل آتون معبد يف آلخر يوم من بها يحتفل كان كما «آتون»

الجبانة، تلك من فقط واحدة مقربة يف إال تدون لم األنشودة هذه أن له يؤسف ومما
يصلنا لم ولذلك الحاليني؛ األهايل من املخربني تعدي جراء من ثلثها نحو منها فقد وقد
سنة (أي سنة خمسني منذ َعَجل وعىل اعتناء غري من نُقلت نسخة إال املفقود الجزء من

١٨٨٣م).
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شائعة كانت التي الفقرات عن بالنقل الدينية نقوشها كتبت فقد األخرى املقابر وأما
مذهب منها عرفنا التي وهي مفروًضا، علمها كان التي الجمل وعن وقتئٍذ، االستعمال

املقابر. تلك بزخرفة قاموا الذين والرسامون الكتاب فهمه كما «آتون»
من العمارنة» «تل جبانة يف لنا بقيت التي املنتخبات أن ننىس أال علينا ويجب
الكتبة من قليلة فئة إىل آيلٍّ بشكل وصلت قد — الرئييس مصدرنا وهو — «آتون» مذهب
أذنابًا إال يعتربون ال كانوا وهؤالء الفاترة، الخاوية العقول ذوي املدققني غري املهملني

عظيمة. دينية عقلية لحركة
مكان كل يف قانعني كانوا الرسامني أولئك أن نجد امللكية األنشودة هذه وغري
بقطع أو نفسها امللكية األنشودة تلك من األحوال بعض يف نقلت التي والنُّتَف بالِقَطع
عىل منها بعًضا أو كلها ينقشونها حيث قصرية، أنشودة بهيئة وضعت مرقعة أخرى
يف التي املواد كانت وملا يعملون. فيما مسخرين إال ليسوا ذلك يف وهم ذاك، أو القرب هذا
عنها لنا أماطت التي الحركة أهمية مع الحد، هذا إىل ضئيلة املذهب ذلك عن متناولنا
— القصرية األنشودة تلك بها تمدنا التي — القليلة الجديدة املعلومات تلك فإن اللثام؛

عظيمة. قيمة لها صارت
وهو يشاَهد امللك إن إي — نفسه امللك إىل حاالت أربع يف األنشودة تلك عزيت وقد

«آتون». أمام ينشدها
جاءت: كما نصها وهاك

األبدية رب يا الحي «آتون» يا بجمالك ترشق أنت
وجميل وقوي ساطع إنك

وكبري عظيم وحبك
مخلوقاتك من واحد كل بالبرص تمد أشعتك
الحياة البرش قلوب إىل يجلب امللتهب ولونك

األرضني بحبك تمأل عندما
بنفسه نفسه سوَّى الذي اإلله أيها إيه

أرض كل وخالق
عليها من كل وبارئ

والغزالن املاشية قطعان وكل والناس،
الرتبة فوق تنمو التي األشجار وكل
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عليهم ترشق عندما تحيا
خلقته من لكل واألم األب وأنت

عيونهم ترى ترشق وعندما
بوساطتك

العالم كل أشعتك وتيضء
قلب كل رؤيتك بسبب وينرشح
سيدهم بصفتك ترشق عندما

∗∗∗
الغربي السماء أفق يف تغيب وعندما

أموات كأنهم ينامون
رءوسهم وتدور
معاطسهم وتقف

الصباح يف رشوقك يعود حتى
الرشقي السماء أفق يف

تعبًدا إليك أذرعتهم يرفعون وعنئذ
بجمالك تحيا البرش قلوب وتجعل

أشعتك ترسل عندما تحيا الناس ألن
عيد يف الكون جميع ويكون

الفرح وتهليل واملوسيقى فالغناء
«بنبن»109 بيت قاعة يف تكون

(ماعت) الصدق ومكان إخناتون يف معبدك ويف
مرسوًرا فيه تكون حيث

واملئونة الطعام فيه لك ويقدم

الحجر هذا كان وقد املسلة. يتوج الذي الصغري الهرم مثل الشكل هرميَّ حجًرا «بنبن» ال كان 109

يف الذي الشمس معبد بيت يف أو املعبد يف ممتازة مكانة يحتل األصل يف وكان القداسة، يف غاية يعترب
كان للذي مماثًال «بنبن» العمارنة تل معبد يف أدخل قد إخناتون أن عىل تدل الفقرة وهذه هليوبوليس.

هليوبوليس. يف
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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 وإن الجليل ابنه يلد إنه

دائًما نفسه مثل
(إخناتون)» رع وان خربو-رع «نفر جماله الالبس الشمس ابن

به ترس الذي ابنك أنا وحتى
اسمك يحمل والذي

قلبي يف يسكنان وبطشك قوتك
… األبدي العائش آتون يا أنت وحتى
فيها لترشق العليا السماء خلقت لقد

صنعته ما كل تشاهد أن ألجل
غريك» يشء «ال وحيًدا تزال ال كنت عندما

حية لتحفظها فيك موجودة األنفس آالف وعرشات
املعاطس يف الحياة نفس هو أشعتك110 مشاهدة ألن

يحيا األرض تنبت ما وكل تحيا األزهار وجميع
ترشق ألنك ناميًا ويصري

أمامك نشوى فهي
أقدامها عىل تطفر املاشية وجميع

الفرح من املستنقع يف تطري والطيور
تنترش مطوية كانت التي وأجنحتها

تعبًدا الحي آلتون مرفوعة
111… ياخالق أنت

لهم. نفسك تظهر عندما املعاطس يف يدخل النفس أن أخرى رواية ويف 110

ونجده واحد، متن إال األنشودة لهذه املتون الخمسة من يستمر ولم فقدت. قد السطر هذا بقية 111

النقطة. هذه عند انقطع قد كذلك
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املرصي الفكر يف ال قبل من توجد لم ملهمة عاملية قوة توجد األناشيد هذه ففي
امللك يدعي كما كله، العالم مداها يف تشمل فهي أخرى، مملكة أية فكر يف وال القديم
يعرتفون البرش جميع وأن شامًال، كذلك كان العاملية الشمس إله بسيادة االعرتاف أن

العظيمة: الحدود لوحة يف عنهم امللك قال وكذلك بسلطانه،

هو» «لنفسه خلقهم آتون إن
يحملون إيجه بحر وأهل األرايض فجميع

الذي إىل ظهورهم فوق وجزيتهم رضائبهم
البرش يحيا بأشعته والذي حياتهم أوجد

الهواء. ويستنشق

القومية محل يحله أن يحاول عامليٍّا دينًا بذلك يربز كان «إخناتون» أن الواضح ومن
القوة تلك وبجانب مضت. قرنًا عرشين خالل البالد عليها وسارت سبقته التي املرصية
نفسه امللك وكان إلهه. بأزلية عميًقا تأثًرا يتأثر كان «إخناتون» أن كذلك نجد العاملية
يعلن العمارنة» «تل يف حكمه باكورة يف فنراه نفسه؛ فناء — واطمئنان بسكينة — يتقبل
التي اللوحات فوق باستمرار لها ويسجِّ املوت، بعد فيما بدفنه الخاصة الدقيقة التعليمات
حتى «بآتون» الوثيقة عالقته عىل يعتمد كان ذلك مع ولكنه املرصية، الحدود عىل أقامها
دائًما الرسمي لقبه يحتوي كان ذلك أجل ومن الشمس؛ إله خلود من شيئًا له يضمن

طويلة». حياته مدة «الذي اآلتي النعت عىل اسمه ذكر بعد
لكينونة الخالق إنه أي األزلية؛ الوحدة من نفسه «آتون» برَّأ يشء كل بداية يف ولكن

هكذا: يسميه امللك أن العظيمة العمارنة» «تل لوحات إحدى يف نجد إذ نفسه؛

ذراع «مليون» من املكون سوري
باألبدية ومذكري

األبدية باألشياء وحجتي
هو بيده بنفسه نفسه سوَّى الذي وهو

صانع. يعرفه ال والذي

القائلة: الحقيقة تلك تردد أن إىل الفكرة هذه مع انسجام يف تميل األناشيد أن ونجد
غريه». يشء «ال وحيًدا يزال ال اإلله كان حينما حدث قد ذلك ييل الذي العالم خلق إن
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تلك يف يردد نداءً تكون غريك» يشء ال وحيًدا تزال ال كنت «حينما الكلمات وتكاد
يف بعض عن بعضهم وميَّز البرش أجناس كل ذرأ الذي العاملي الخالق وهو األناشيد.
الحياة إىل العدم من بالخروج تأمر مستمرة املنشئة قوته تزال وال والجلد، واللون اللغة

الجامدة. البيضة من حتى
بسذاجة مذكوًرا نجده مما أكثر آخر مكان أي يف بارز بشكل امللك عجب يظهر ولم
داخل أنه يف تتمثل التي املعجزة تلك يف الحياة املانحة الشمس إله قوة عن تعبريه يف
فيه حياة ال الذي الحجر هذا يف أي البيضة»؛ «حجر امللك يسميها التي البيضة لحاء
الذي النفس أنعشه أن بعد حي مخلوق فيخرج «آتون»، أمر نداء الحياة أصوات تجيب

اإلله». «ذلك إياه يمنحه
لها املبارشة والوساطة والزاد، الدائمة الحياة مصدر هي الحياة املانحة القوة وتلك

الناس. إىل والحرارة النور تجلب التي الشمس أشعة هي
يردد األرض فوق الحياة منبع بصفتها الشمس بنشاط املدهش االعرتاف وذلك

دائم. باستمرار
الدوام: عىل عتيدة عاملية قوة أنها ذكر يف اإلمعان إىل تميل فاألناشيد

األرض فوق أشعتك ولكن السماء يف أنت
العظيم األخرض البحر أعماق إىل تنفذ أشعتك

املحبوب ابنك فوق أشعتك
سليمة األعني بأشعته يجعل الذي ذلك

املعاطس يف الحياة نفس هي أشعتك مشاهدة إن
أشعتك من ولد الذي امللك) (يعني والطفل
نفسك أشعة من امللك) (يعني سويته لقد

امللكية األفراح من األلف ألف تحمل أشعتك
األرضني فإنه أشعتك ترسل وحينما

فرح يف تكونان
صنعته ما كل وحتى األرضني تشمل أشعتك
كل فإن األرض يف أم السماء يف أكان وسواء
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دائًما تشاهده األعني
ويجعل بأشعته الكون» «كل يمأل وهو

يعيشون. البرش كل

الحيوي املنبع ذلك تجاهل املستحيل من جعل «النيل» عىل حياتها يف مرص واعتماد
«إخناتون» عقيدة بوضوح لنا يكشف يشء ال أنه الواقع إذ «إخناتون»؛ امللك عقيدة يف
جعلت التي والتقاليد محرتمة كانت التي األساطري طائفة محا أنه من أكثر عقله وقوة
يسيطر طبيعية قوى إىل الحال يف الفيضان نسب ثم أزمان. عدة «أوزير» اإلله «النيل»
يف آخر نيًال األخرى للبالد — االهتمام ذلك بمثل — خلق الذي وهو اإلله. ذلك عليها

السماء.
وال بل اإلخناتونية»، «الوثائق كل يف قط يُذكر فلم «أوزير»؛ اإلله كلية تجوهل وقد

العمارنة». «تل قبور من قرب أي يف
عن املحض املادي االعرتاف وراء ما إىل «إخناتون» تفكري النقطة هذه عند ينتقل ثم

املخلوقات. بجميع األبوي «آتون» اهتمام يدرك إذ األرض؛ فوق الشمس نشاط
بعيد حد إىل «إخناتون» بها قام التي الحركة شأن من رفع الذي هو التفكري وذلك
ذلك قبل بأجمعه الرشق ديانات أو املرصيني قدماء ديانة إليه وصلت قد كانت ما فوق
سبق فيما ذكره تقدم كما شفيًعا راعيًا «إبور» نظر يف الشمس إله كان حيث الوقت،
التي «قطعانه» — أيًضا ذكره سبق كما — كذلك «مريكارع»، نظر يف الناس كان كما

والطعام. واملاء الهواء صنع أجلها من
«أنت الشمس: إلله يقول حيث ذلك من أبعد إىل يذهب «إخناتون» أن نجد ولكنا

صنعت.» ما لكل وأم أب
إىل حتى القوم» «دين يف املقبل التطور من كثري عن ينبئ الذي هو «التعليم» وذلك
يف تدب كانت التي الحساسة الروح تلك نظر يف الحي العالم جميع فكان الحايل، عرصنا
األبوية، بشفقته وباالعرتاف «آتون»، بوجود قوي شعور يملؤه املرصي الخيايل ذلك نفس
الطيور تنرش الذي اذ األخَّ «آتون» بإشعاع أزهارها تينع «النشوي» السوسن فمستنقعات
ويثب الشمس ضوء يف فرحة املاشية تطفر وفيه الحي»، آلتون «تعبًدا فيه أجنحتها
األخرض البحر «وسط يف حتى أشعته تنفذ الذي العاملي بالنور مرحبًا النهر يف السمك

العظيم».
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وعن الطبيعة، إلله العاملي الوجود ذلك إدراك مدى عن لنا تكشف األشياء تلك كل
املخلوقات.112 كل عند الوجود بذلك معرتف باطني اقتناع

إخناتون عهد بعد الدينية األناشيد (20)

املرصي الشعب حياة سري مجرى وقفت قد إخناتون بها قام التي الحركة أن يف نزاع ال
القديمة؛ بالعقائد كه تمسُّ وشدة اندفاعه قوة من بالرغم غريب اتجاه إىل وحوَّلته فجأة،
والخلود القدم من بهاالت املتوجة املقدسة ومزاراته تدنس، الطاهرة الشعب أماكن فرأينا
فكانت كلها، البالد أقطار من جملًة العتيق النظام ذلك حى وامَّ كهنتها، ويُطرد تُوَصد
األماكن تلك لتزور قديم من نفوسها يف املتغلغلة بالغرائز مدفوعة ذهبت إذا الجماعات
العقول مسلوبة هناك فتقف باألمس؛ تغَن لم كأن عروشها عىل خاوية وجدتها املقدسة
بالناس تزخر كانت التي املحرتمة القاعات تلك وعند املوصدة، القديمة املعابد تلك أمام
الرياح صفري غري فيها تسمع ال ساكنة، واجمة ُموحشة فصارت املقدسة، األعياد يف
باسم ينطق أن إنسان كل عىل وحرم اآللهة، كل البالد من نُِفي بل أنحائها، يف تتجاوب
كنف يف يعيشون كانوا الذين الحرف أهل من وغريهم الكهنة ذلك فساء منها؛ واحد
الكهانة ورجال املوتى، كتب ينسخون كانوا الذين والكتاب الحفارين من اآللهة هؤالء
وكذلك املقدسة، األماكن تلك يف «أوزير» مأساة تمثيل من يعيشون كانوا الذين املرسحيني
بنجاح تستعمل كانت التي السحرية باالحتفاالت الخاصة تجارتهم حرموا الذين األطباء

إلخ. … العهود أقدم منذ

يأتي: ما الفصل هذا مصادر وأهم 112

(1) Baike, “The Amarna Age”.
(2) Breasted, “The Development of Religion and Thought in Ancient Egypt” pp. 319 ff.
(3) Breasted, “The Dawn of conscience” pp. 277. ff.
(4) Sethe, “Beiträge zur Geschichte Amenophis IV”.
(5) Schafer, “Die Religion und Kunst von ElAmarna”.
(6) Erman, “Die Religion der Agypter” pp. 109 ff.

149



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

الشاب امللك هذا رضب الخانق، التذمر من بُسُحب امللبَّد املظلم الوسط هذا يف
الظالم بذلك معه شعور ال هدوء يف النهار، رابعة يف دينه رسادق وأتباعه هو املدهش

عظيم. بخطر منذًرا يوم كل ظلمة يزداد كان وقد حوله، ما كل شمل الذي الدامس
ثم ذكره، سبق الذي الشعبي التذمر ذلك أساس عىل إخناتون حركة وضعنا وإذا
مباًرشا خطًرا كانت التي الرسية القدامى الدين رجال معارضة الصورة تلك إىل أضفنا
الجنود وطائفة تماًما، أمره عىل ُغلب قد يكن لم الذي «آمون»، حزب ومعارضة عظيًما،
تقدم ما كل عىل وزدنا آسية، يف السلمية امللك سياسة عىل ساخطني كانوا الذين األقوياء
الشخصية تلك عن شيئًا أدركنا عليها؛ واملحافظة الدولية أمالكه إدارة من امللك نفور
صار حتى تعتقد، ما بغري تحفل ال كانت والتي إخناتون، يف تتمثل كانت التي القوية
اآلراء لسيطرة محاولة أقدم يعد حكمه أن يف نزاع وال العالم. تاريخ يف فعيل قائد أول
مدى معرفة وال اآلراء تلك عليه فرضت الذي الشعب مليول وزنًا تقيم ال التي الفردية

لقبولها. استعداده
رجل فيه يكن لم بلد يف عقيدته يفرض أن «إخناتون» حظ سوء من كان ولقد
الذي اإلسكندر بآمال خياله ذكرنا ولقد نفسه. «إخناتون» غري املايض نسيان يستطيع

قرون. بعدة لعهده سابًقا كان ولكنه عام، بألف بعده جاء
فيه يتبرص أن حزبه دعا الذي املهدد واملركز به، تحيط كانت التي الحقيقة أن عىل

القديم: النظام يعيد أخذ عندما آمون» عنخ «توت لنا صوره قد

(أسوان) الفنتني من واإللهات اآللهة معابد وأغلقت
… الدلتا مستنقعات إىل

املرعى مدنها عىل ونبت هجرت املقدسة ومساكنهم
باألمس تغَن لم كأن معابدهم وصارت

معبدة طرًقا صارت وبيوتهم
أثيم مأزق يف كانت والبالد

األرض هذه هجرت فقد اآللهة أما
كان ما مرص حدود ملد سوريا إىل قوم أرسل وإذا

قط حليفهم الفالح
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أجاب ما إلنقاذهم اإلله الناس دعا وإذا
عنهم أعرضت آلهة الناس استعطف إذا وكذلك

أقفالها. عليها أجسامهم يف قلوبهم وكانت

سقوطه نتيجة وكانت مبهمة، غامضة ظروف يف العظيم الثوري ذلك سقط ولقد
آمون»، عنخ «توت عىل «آمون» كهنة فرضها التي القدامى واآللهة «آمون» عبادة إعادة

عليه. كان ما إىل القديم النظام فرجع «إخناتون»، ابنة زوج الضعيف الشاب ذلك
الحاكم «هو بأنه نفسه إىل ويشري القدامى. اآللهة عبادة آمون» عنخ «توت أعاد وقد
كل له أصلح والذي آمون)، (يعني اآللهة كل لوالد عظيمة بأعمال قام الذي الطيب
وبذلك األرضني، يف الخطيئة أجله من ومحيت خالدًة، آثاًرا صار حتى مخربًا كان ما
البداية.» يف الحال كانت كما البالد تمقته شيئًا الظلم وجعل (ماعت) العدالة استمرت
للنظام إعادة املنترصين أعدائه نظر يف يعترب كان «إخناتون» سقوط أن نفهم هذا ومن
الفذ الرجل ذلك «إخناتون»؛ اسم ُمِحَي وبذلك للظلم. وإقصاءً (ماعت) القويم الخلقي
العمارنة). تل يف (عاصمته أخيتاتون» «بمجرم يلقب وأصبح القديم، العالم تاريخ يف

حنق كان وقد بعد. سنرى كما «آمون» عظمة برجوع فرًحا األغاني أنشدت وقد
نتساءل ولكنا وجدت، أينما آثاره عىل وقضوا اسمه، فمحوا شديًدا؛ «إخناتون» عىل القوم
وهل املرصي؟ الشعب أهل عقول يف أثًرا العظيمة الفكرية الحركة هذه تركت هل اآلن:
ليس ذلك عىل والجواب باقية؟ نتيجة من ملثلها ينتظر ما البرشي للعقل ثورة ألقدم
ظالم وسط يف المع كشهاب كان «إخناتون» وضعه الذي الجديد فاملذهب بالعسري؛
كهنة بانتصار الفوز أنشودة ذلك عىل يدلك األثر، بعض وترك النظر، فجذب دامس؛
القديم، الشميس باملذهب اتصالها عن تنم نفسها فهي «إخناتون»؛ مذهب عىل «آمون»

التوحيد. مذهب أخرى بعبارة أو
فكرة إنماء يف كبريًا أثًرا تركت قد «إخناتون» عقيدة إن قلنا إذا مبالغني نكون وال
«آتون»، للفظة مرادفة تعترب أن يمكن «آمون» لفظة إن حتى آمون، أتباع عند التوحيد
من كثريًا أن ذلك إىل يضاف الواحد، اإلله يعترب «إخناتون» عهد بعد أصبح «آمون» وإن
بها يتصف بقيت قد «إخناتون» يعبده كان الذي الواحد اإلله عىل تنطبق التي الصفات

«آمون». اإلله
الشخيص التدين إىل جديدة نزعة املرصية الديانة يف تظهر أخذت العهد ذلك ومن
هللا من ويطلب جهاًرا بذنوبه يعرتف املرصي أخذ وكذلك مبارشة، بربه الفرد واتصال
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إذا هللا غضب بهما يحيق أن السواء عىل يخشيان والغني الفقري أخذ وكذلك الغفران،
الشعب. من األتقياء بني يظهر الشخيص الورع أخذ كما خطيئة، أحدهما من حصلت

وغريه «آمون» لإلله تؤلف كانت التي األناشيد من األمثلة بعض ييل فيما وسنورد
لهذا شخيص استعطاف أو توحيد بأناشيد ليست أنها فيها القارئ وسريى اآللهة. من
أو الضمري نمو ساعدها ولقد القوم، عند الدينية الفكرة نمو عىل يدل مما ذاك؛ أو اإلله
كل من بها املحيط العالم أخذ ومنه مرص، يف عظيمة درجة بلغ الذي اإلنساني الوعي

واألنبياء. الرسل معهد فلسطني وبخاصة الجهات،

وإلهها113 طيبة عن قصائد (1-20)

ألنه أنشودة»؛ «األلف عنوان يحمل كان أنه يحتمل وآخره أوله ضاع قد الذي املؤلف هذا
األلف ينقص ال األرقام هذه ومن رقم، أقسامه من قسم لكل كان املتبعة للتقاليد خالًفا
املؤلف هذا أن والحقيقة صفحة. آخر نهاية يف الناقصة القطعة يف كانا ألنهما اثنني؛ إال
اآلحاد غري يحسب لم إذ بحيلة؛ الرقم هذا إىل وصل ولكنه أنشودة، ألف يشمل يكن لم
كان وقد فقط. وعرشين ثمانية الحقيقة يف األلف عدد كان ولذلك واملئات؛ والعرشات
تورية فيها بكلمة ويختمها القصيدة يبتدئ كان أنه بدليل ألرقامه، كربى أهمية يظهر
كان الذي املجهود أثَّر وقد بصدده، هو الذي العدد عىل السامع تدل أن منها املقصود

املوضوعات. ترتيب عىل املطلوب العدد إىل تشري التي التورية إليجاد الكاتب به يقوم
ولم عامًلا شاعًرا كان كاتبها أن عىل ومحتوياتها اختيارها من القصائد هذه وتدل
التاسعة األرسة أوائل يف القصائد هذه كتبت وقد معانيه. يف وال شاعريته يف ضعيًفا يكن

بعد. نسيت قد الرابع» «أمنحوتب أنشودة تكن ولم عرشة،
وقوي، وعظيم ساٍم واسمك … خاضعون وسكانه يرهبك إقليم كل السادس114: الفصل
يف التي الجزر ويف األرض، عىل وطأة ذو وسلطانك منك. وجل يف والبحر والفرات

… األبيض البحر وسط

.Papyrus in Leyden. cf. Gardiner, A. Z. XI ii pp. 12 ff 113

إليه تأتي التي به الخاصة القرابني كل ويصف األرايض، كل يف «آمون» قوة السادس الفصل يصف 114
املعمورة. أرجاء كل من
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فيك، حبٍّا ألجلك خرضاء تصبح اإلله115 وأرض إليك، يأتون «بنت» وسكان
التي واألشجار الذكية، بالروائح عيد يف معبدك لتجعل العطرية الروائح لك ويجلبون
يَُعدُّ (؟) والنحل أنفك، يتخلل رائحتك وشذا أجلك. من العطر تُسقط البخور تحمل
لتصنع … لك يغرس الصنوبر وشجر لك، تجلب الغالية الزيوت وكل … الشهد لجني
بها لتقيم الضخم الحجر من بقطع تمدك والجبال و«رسحت»116 الفاخر، قاربك
أمامك وتسافر تحمل الشاطئ بجانب راسية البحر يف والسفن «معبدك»، «بوابات»
كل من لك القربان جالبة النهر عىل تهب الشمال وريح التيار، مع ينساب والنهر …

… ما
يمدحها ذلك وبعد طيبة.»117 من طردوا قد األرشار «إن هكذا: يبتدئ السابع: الفصل
واحًدا ربٍّا األرض منحت فقد مدينة؛ أية من أقوى تعد التي املدن سيدة بوصفها
أن أحد يجرس وال النشاب، عىل وقبضت القوس أخذت قد التي وهي بانتصاراتها،
(؟) بنفسها تفاخر مدينة وكل العظم. يف غاية قوتها ألن منها؛ كثب عىل يحارب

األخرى). املدن (أي سلطانًا منها وأعظم أمريتها وهي باسمها،118
(مهشم) الثامن الفصل

عظيًما يا أنت يشاهدك ألنه «نون»؛ من خرج الذي التاسوع يجتمع التاسع119: الفصل
الرب. إنه … السيدتني رب بنفسه، نفسه سوَّى الذي األرباب، رب يا الفخر، يف

نوًرا تفيضان فعيناه آخر،120 شكل يف وجوههم لينري ناموا قد للذين وييضء
(؟). ضياؤه يحل حينما «باملالبس» تغطَّى121 األعضاء وكل مفتوحتان، وأذناه

التوابل. تزرع حيث الرشق 115
بأعياده. االحتفال عند «آمون» فيه يُحمل كان الذي املقدس القارب هو 116

هذه يف أخرى عبارات يف ستجد كما «آتون» عبادة عىل «آمون» عبادة انتصار إىل ذلك يشري قد 117

القصائد.
أخرى. مدن النعت هذا انتحلت وقد فقط، «مدينة» باسم تنعت كانت الحديثة الدولة منذ 118

الشمس. إلله الصباح يف نشيد 119
جديد. يوم يف كالشمس 120

لإلنسان. بل لإلله يكون أال املحتمل من 121
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واألرض (أزرق)، الالزورد من األزيل) (املحيط ونون (لونها)، ذهب من فالسماء
يشاهدون، واآللهة عليها122 يرشق حينما خرضاء) (أي الخرضاء بالتوتيا مفروشة

بوساطته. ويشاهدوا يروا أن يمكنهم الناس وكذلك مفتوحة، تبقى ومعابدهم
تفتح. وأوراقها عينه نحو وتتجه حرضته، يف تتحرك األشجار وكل

الطيور وكل محياه. أمام تمرح املاشية وكل … املاء يف تقفز القرش123 وذوات
ألنها تعيش124 وهي يرشق)، (عندما الجميل وقته يف تعرفه وهي بأجنحتها ترقص
يف وليس جاللته،125 غري إله يفتحها وال بخاتمه، مختومة يده يف وهي يوم، كل تراه

التاسوع. حياة األعظم، اإلله فهو بدونه؛ يشء الوجود
منذ فيها واألرض فاملاء مدينة؛ أي من أكثر (؟) قة ُمنَسَّ طيبة إن العارش126: الفصل
ولذلك نجدها؛ عىل أرضها لينشئ املنزرعة الخصبة األرض يف الرمل وأتى األزل،
وسميت الحقيقي، اسمها يف موجودة املدن كل 127… الوجود عالم يف األرض أصبحت

رع»! عني «طيبة» رعاية تحت وهي «مدينة»،128 باسم
وأقسامها. «طيبة» أسماء عن توريات سلسلة هذا ويتلو

باألمس؟! فعلته ما يوميٍّا وتفعل أختي» «حور يا تسبح كيف العرشون129: الفصل
وأنت سريه، حسب عىل تكون والليايل واأليام الشهور، ومنظم األعوام صانع يا أنت
الخالئق وكل اإلغفاء، لتمقت وإنك وحدك، يقظان وأنت … األمس عن اليوم جدة أكثر
وهو السفيل. العالم ويخرتق الزرقاء القبة يف يسبح والذي … ساهرتان وعيناه تنام
وجهه يويل العالم وكل «الناس». وجوه أمام بدورتها تقوم الطرق كل يف الشمس

بك. مرحبًا واآللهة: الناس ويقول شطره،

وزرقاء. ذهبية السماء وتظهر خرضاء، األرض تظهر 122
السمك. 123

الذكر. السابقة املخلوقات كل بل الطيور، يعني ال أنه املحتمل من 124

يرزقهم. الذي هو وحده الشمس إله إن أي 125
العالم. يف املدن أقدم هي «طيبة» أن لنا يفرسِّ الفصل هذا 126

«طيبة». يف يقع األزيل املحيط من برز الذي التل بأن القائلة األسطورة إىل بذلك يشري 127
االسم هذا أخذت األخرى األمكنة أن ويظن «مدينة»، لفظة طيبة عىل يطلق كان الحديثة الدولة يف 128

ذلك. بعد عنها
النهار. رابعة يف الشمس مخاطبة علينا يقص الفصل هذا 129
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وسفينة … املايض بحدها سقط الذي العدو تطعن الحربة الثالثون130: الفصل
عدو ألن فرحة؛ وقلوبهم مرًحا يصيحون والنوتية هدوء، يف تسبح «املاليني»
وجود ال أصبحوا األرض ويف السماء يف كانوا الذين وأعداؤه ُهزم. قد العاملني» «رب
بربهم يفرحون السفيل»131 و«العالم و«هليوبوليس» وطيبة السماء وسكان لهم.
يا تفوز أنت صورته. يف وقويٍّا والنرص بالشجاعة ومزوًَّدا بهائه يف قويٍّا يرونه حينما

بالحربة. وذُبُّوا هزموا فقد األوغاد أما رع»! «آمون
اندمجت وقد … معروفة ليست صورته ولكن نفسه، فطر قد اإلله إن األربعون: الفصل

132… الخفية نفسه يف بيضته وجدت ذلك وعىل جسمه، يف بذرته
من يجري النيل محياك! من أشعتها التي السماء شمس … الخمسون133: الفصل
«جب» يجعله ما كل وحدك ولك لصورتك. أنشئت واألرض (؟)، األزلية إللهيتك كهفه

ينمو.134 األرض) (إله
مقاومة عىل تقدر ال الغفل املعدن من والروايس وفرية، وإرادتك قوي اسمك
تمام يف منازله يهزم الذي الرسيع الجناحني، املنترش املقدس الصقر أيها يا سلطانك،
مخالبه، بني يقعون الذين عىل بشدة يقبض الذي الزئري، عايل الغامض األسد لحظة.
عندما األرض وتتحرك عليه، يعتدي من بذيله الضارب لقومه، وأسد ملدينته، ثور وهو

له. آخر شبيه وال القوة، عظيم سلطانه، تخاف املخلوقات وكل بصوته، يزأر
وحده عليهما استوىل وقد له، ملك السفىل ومرص العليا مرص إن الستون135: الفصل
وارتفاعها أجمع، األرض عرض وعرضها األرض، عىل … متينة حدوده وبقوته،

اإلله. ذبحه قد أبوبي» «الثعبان الشمس سفينة عدو أن لنا يصف الفصل هذا 130

هنا. األرض يمثالن مقدسني مكانني باعتبارهما شمس) (عني وهليوبوليس طيبة 131

نفسه. الشمس إله خلق كيف توضح التي املوضحة األسطورة إىل إشارة 132
ومكانته. وقوته «آمون» بطش عن يحدثنا الفصل هذا 133

قربانًا. النهاية يف إليه تقدم األرض محاصيل جميع 134

قاطبة. اآللهة أغنى «آمون» أن لنا يبنيِّ الفصل هذا 135
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وهو ممتلكاته، من الخبز يعطيهم الذي وهو منه، أرزاقها تستجدي اآللهة كالسماء.
… مساح كل وهو واملزارع،136 والشواطئ الحقول رب

التي … عىل … الخيط137 يمد الذي وهو الحجر، ُكتَل يقيس الذي الذراع إنه
واملحاريب. واملعابد األرضني عليها أسس

يريد. حيث يميش أن لقلبه يتسنَّى حتى سلطانه) (أي ظله تحت مدينة وكل
أبديٍّا. حبه يملك مكان وكل مقصورة، كل يف له تغني والناس

عىل (يدور) ينترش واسمه سهر، يف الليل ويميض العيد، يوم يف له تصنع والجعة
الكون.138 يظلم حينما بالليل والغناء السقوف،

يملك. ما يحمي والذي الثري، اإلله وهو بواسطته، الخبز تمنح اآللهة
العني يشفي الذي الطبيب املرض، وُمبعد األذى من املطهر وهو السبعون139: الفصل
كان ولو يريد، من واملنجي … الَحَول عنها ويقيص العني يفتح والذي دواء، غري من
شكوى ليسمع أذنان؛ وكذلك عينان له يريد. كما القدر من والحافظ السفيل، العالم يف
وهو يناديه. ملن عني طرفة يف بعيد من يأتي وإنه ذهب، أينما يحب ممن يناديه من
مكتوب هو مما أكثر يحب من يمنح الذي وهو أيًضا، ويقرصه األجل يطيل الذي

له.140
حينما له قوة ال يصبح فالتمساح الفيضان، عىل مائية تعويذة «آمون» اسم إن

… املعاكسة الزوبعة يحول ريح وهو باسمه، ينطق
وإنه الهياج. وقت طيب فم وهو الذاكرة إىل يستعاد ألنه … حينما فرح بمحيا

املتعب. ومنقذ يناديه، ملن عليل لنسيم

٨٥ شمس، عني آلهة يمتلكه ما أضعاف خمسة الثالث رعمسيس حكم يف يملك «آمون» اإلله كان 136

للمبالغة. وليست الحقيقة تذكر السابقة األشعار فإن ذلك وعىل «منف»؛ آلهة يمتلكه ما مرة
بوضع الخاصة االحتفاالت بإدارة يقوم أن املقدسة النقوش يف اآللهة» «كتاب وكاتب املرتل عىل كان 137

والحبال. بالعيص األرض عىل املعبد تصميم وضع يشمل ذلك كان وقد املعبد، أسس
منازلهم. سطوح عىل وهم «آلمون» مدح نشيد األهايل فيه تغني لييل عيد إىل بوضوح يشري 138

إليه. يلجأ ملن ومساعًدا طبيبًا كان بأنه «آمون» يصف الفصل هذا 139

حياته. مدة إنسان لكل حدَّد قد القدر إن 140
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… بظهره عليه يتكئ من عضد وهو النصائح. ممتاز (؟) األملعي اإلله وهو
يف وهو باسمه، األلوف مئات يفوق واحد ورجل فيه، يثق ملن «ماليني» من خري وهو

يثنيه. أحد وال الفرصة، ينتهز فاضل وهو طيب، حاٍم الحقيقة

أنت هذا أتممت أن إىل األوىل صورتك يف كانوا الثمانية اآللهة إن الثمانون141: الفصل
وحدك.142

رأس عىل «آمون» بوصفك نفسك أخفيت وقد العظماء، بني خفيٍّا كان جسمك إن
صورتك يف األزلية اآللهة لتسوي «تنن»؛143 مثل كينونتك صورة جعلت وقد اآللهة،

األبدية.
بوصفك بعيًدا بنفسك تذهب وإنك أمه»،144 «ثور بوصفك جمالك امتدح وقد

… «رع» مثل مقيًما السماء قاطن
أول يف منك خلًوا تكن لم واألرض العدم، كان حينما وجد من أول كنت أنت

… بعدك وجدوا الذين اآللهة وكل البدء،
جسمك. مع اتَّحد قد إله وكل … أعضائك يف اندمج قد التاسوع التسعون145: الفصل
اسمه خفي الذي «آمون» يا البداية، بدء من لتتمكن املاء؛ سطح عىل أوًال ظهرت وقد

اآللهة). (يعني هذه147 من سنٍّا األكرب السن، العظيم الواحد اآللهة،146 عن
وهذان بالتفل، و«تفنت» «شو» برأ (ثم «بتاح» مثل نفسه صور الذي «تنن» أنت
أنه حني عىل العالم)، حاكم صار قد نفسه وهو الحقيقيني، اآللهة سلسلة أول هما
نظم وقد … يف كان ما كل عىل حكم وقد قلبه. به أوحى ما حسب عرشه عىل ظهر

واحًدا. إلًها مسيطًرا األبد، إىل الخلود مملكة

األخرى. اآللهة تناسلت ومنه الوجود، يف ظهر إله أول هو «آمون» أن علينا يقص الفصل هذا 141

األزيل. املحيط عدم من العالم خلق 142

«بتاح». لإلله اسم هو و«تنن» أزيل، إله صورة يف منف «بتاح» تصور قد 143

الشمس. إله 144
العالم. خلق عن أيًضا يتكلم الفصل هذا 145

الخفي. الواحد معنى تؤدي قد «آمون» كلمة ألن تورية؛ 146
«تنن». كلمة مع تورية 147
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كالصائح وصاح بهائه، من عليه أرتج كائن وكل آٍن، أول يف أنارت قد وصورته
يصيح وبدأ تبرص، وجعلها العيون كل وفتح الصمت،148 وسط يتكلم وانطلق العظيم،
كل وسوَّى غريه، أحد عليها يكن ولم زئريه فانترش بكماء؛ األرض كانت حينما عاليًا
شاءوا»، «حيث ليذهبوا الطريق يعرفون الناس كل وجعل يعيشون، وجعلهم كائن،

يرونه. حينما تحيا وقلوبهم
إىل أتى الذي «آمون» آٍن، أول يف الوجود إىل أوًال أتى الذي «آمون» املائة149: الفصل
يكن ولم قبله، إله للوجود يأِت ولم الخفية، طبيعته يعرف أحد وال البدء، يف الوجود
«إنه فيقول أنجبه، والد وال سمته، أم له وليس صورته، عن ليخربه آخر، إله معه
خلق الذي الوالدة، الخفي الجبار الواحد بنفسه، بيضته صور الذي وهو أنا».150

بنفسه. جماله
أن بعد الوجود إىل أتت اآللهة وكل بنفسه، الوجود إىل أتى الذي املقدس، اإلله

يكون. بدأ
وكل العدة. الصور ذو املدهش، اإلله الصورة، ألالء الشكل، خفي املائتان151: الفصل

قدسيته.152 يف عظيم ألنه بجماله؛ أنفسهم شأن من ليعظموا به تتفاخر اآللهة
وقد شمس»، «عني يف الذي العظيم الواحد وهو بجسمه، مؤحد نفسه و«رع»

الثمانية.153 كانت األخرى صورته … «نون» من خرج الذي و«آمون» «تنن» سمي
عضو هما إذ «كآتوم»؛154 نفسه ومكمل «رع»، ومسوي األزلية، اآللهة بارئ وهو

السماء. يف روحه إن الناس ويقول ُوجد، من وأول الجميع، رب هو واحد،

أول جلب وكذلك األزيل، املاء عىل كأوزة طار أنه كما الساكن، األزيل العالم يف صوت أول أحدث وقد 148

ضوء.
بنفسه. نفسه سوَّى قد «آمون» أن لنا يفرسِّ الفصل هذا 149

ابنه. يعرف كما يعرفه حيث 150

«آمون». من جزء اآللهة كل أن فكرة إىل يشري الفصل هذا 151

آمون). من (أي منه جزء بأنها فخورة اآللهة 152
األشمونني. يف الذين آلهة الثماني أي تورية؛ 153

«آتوم»). هو اإلله واسم توم، = كمل (فعل الشمس إله اسم مع تورية 154
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السماء يف فروحه الرشق؛ يف يسيطر والذي السفيل، العالم يف الذي هو وإنه
(؟). ضياءه تعظم «هرمنتس»155 يف وصورته الغرب، يف وجسمه

اآللهة، من نفسه خبأ والذي منهم،156 نفسه أخفى الذي الواحد هو و«آمون»
وال «تاي»،157 إىل (؟) بنفسه وعرج السماء إىل نفسه رفع وقد معروًفا، ليس وجوهره

… كتب يف منشورة ليست وصورته الحقيقية، صورته يعرف إله يوجد
حتى املعتاد فوق وعظمته بهائه، عن يكشف حتى يجب مما أكثر خفي إنه

يعرف. حتى يجب مما أكثر وقوته عنه، الناس يتساءل
وليس الخفي، باسمه نطق إذا الفزع من الحال يف رصيًعا ليخر اإلنسان وإن
رس فإنه ولذلك االسم؛ الخفي الروح صاحب وهو (؟)، به يخاطبه أن يمكنه إله هناك

غامض.
خفي لهم، مثيل وال و«بتاح»، و«رع» «آمون» ثالثة: كلهم اآللهة الثالثمائة158: الفصل

جسمه. و«بتاح» وجهه، و«رع» «آمون»، بوصفه اسمه
األبد. إىل األرض عىل باقية و«منف» شمس» و«عني «طيبة» مدنهم

«منف» يف وتكرر شمس» «عني يف تسمع فإنها السماء من رسالة أرسلت وإذا
عنه يجاب … آمون مدينة يف «تحوت» بقلم خطاب وتحرير الوجه»159 «حسن إىل
رسالة ترسل ذلك ومع «… للتاسوع تابعة (طيبة) «إنها اإلعالن: ويأتي «طيبة»، يف

الناس. لكل (طيبة) فيها إذن واملوت فالحياة حية؛ وستحفظ ستذبح إنها أخرى:
واحد). إنهم (أي مًعا الثالثة «بتاح»، «رع»، «آمون»، األحد: الواحد وهو

أرمنت. 155
تورية. 156

كالسماء. هنا اعتُربت وقد عادة، اآلخرة وهي األموات، دولة 157

واحد. إله الحقيقة يف ولكنهم آلهة، ثالثة الواقع يف يوجد أنه إىل الفصل هذا يشري 158
هي — بعد سيجيء كما — السماء من «طيبة» إىل أرسلت التي الرسالة أن املحتمل من «بتاح»، أي 159

«إخناتون». عرص أواخر يف العاصمة مكانة إىل املدينة هذه ارتقاء
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وأول التناسل، أعضاء ن كوَّ الذي التناسل إله بأنه «آمون» يوصف األربعمائة: الفصل
كل وسوَّى «نون»، يف «رع» مثل ظهر حينما أوًال نفسه برأ وقد العذارى. لقح من

األربع.160 العذارى ألولئك وثور األمهات وأم اآلباء أبو كائنًا، يكن لم وما كائن
عىل يقدر أحد هناك وليس وجوههم، عىل أعداءه امُلِكبُّ إنه الخمسمائة161: الفصل
من قوَة ملتهم حادة، مخالب ذو غضوب أسد أمامه. يتالشون وأعداؤه … منازلته

لحظة. نهاية يف ينازله
صدره. يمزِّق الذي عدوه عنق عىل الحوافر ثقيل الظهر، ثابت ثور

… وعظامه أوصاله تهشيم عىل وقادر يُنازله، من عىل وينقضُّ يطري كارس؛ طري
(؟)، ثائره يموج حينما تزلزل واألرض غضبه، ساعة يف تحته من الجبال تهتز

منه. فزًعا يرتعد كائن وكل
… شفتاه واألمر قلبه، الفهم الستمائة162: الفصل

تحت التي الصخرة من النيل نبع قدميه تحت اللذين الكهفني دخل وحينما
نعليه.

«تفنت». وقلبه «شو»، روحه
إنه الليل.163 واليرسى النهار اليمنى وعينه السماء، يف الذي أختي» «حور هو
يشء كل بارئ النيل، هو فيها وما نون بطنه طريق،164 كل إىل البرش يرشد الذي هو

أنف. كل يف النفس ويبعث موجود، هو ما محيي موجود،
وبذرته يلقحه، فهو الحقل زوجته الناس. لكل معه الحصاد وإلهة «القدر» إله

… الَحبُّ وفيضه الفاكهة، شجرة هي

معروفة. غري أسطورة إىل إشارة 160
بفوز يذكرنا كما منازلته، يستطيع من وجود وعدم قوة، من اإلله عليه كان ما لنا يبنيِّ الفصل هذا 161

بعد. فيما ذلك وسنرى الزيغ، أهل عىل «آمون»
الطيب. «آمون» جوهر لنا يفرس 162

والقمر. الشمس أي 163
النور. يمنحهم 164
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يمكننا الباقية القطع ومن «طيبة»، إىل أخرى مرة الشاعر يعود السبعمائة: الفصل
وصية تحرر — األكرب التاسوع لكل كاتبة بوصفها — الكتابة إلهة أن نستخلص أن

«لطيبة».
خرج ما أقروا وقد ذلك. عند اآللهة وفرحت محب، وبقلب بفمه تكلَّم «آتوم» ألن
يشء: كل «طيبة» وأعطيت رماًدا، صار حتى أحرق قد «رع» عدو إن … «رع» فم من
(؟)، والشواطئ السفيل، والعالم واألرض، والسماء، البحري، والوجه القبيل، الوجه
لها، ملك األرض آلهة عىل ينمو ما وكل والنيل، املحيط من يخرج وما والجبال، واملياه
بوصفها جزيتها تدفع أرض وكل … سالم يف لها َمتَاع الشمس عليه ترشق ما وكل

أحد. يغلبه ال الذي «رع» عني ألنها لها؛ خاضعة
«طيبة» صارت الرابع» «أمنحوتب سقوط بعد إذ ا؛ جدٍّ ظاهر هذا من (املقصود

ثانية). العاصمة
ومكان الصدق إقليم «طيبة»، يف عليه مرتحًما اإلنسان يرسو165 الثمانمائة: الفصل

… الصدق» «مكان فهي يدخلونها؛ ال الزيغ وأهل الصمت،
… مقدسة روًحا يصري فهو (يموت)؛ فيها يرسو الذي ذلك حظ أسعد ما …
بوصفها هنا ممجدة كانت «طيبة» جبانة أن عىل كذلك تدل باقية تزال ال التي (القطع

مقيم). نعيم يف فيه يسرتيح أن لإلنسان يمكن مكانًا

رع»166 «آمون لإلله أناشيد (2-20)

أختي» «آمون-رع-حور يا لك الحمد
وكل جميعها، واملاعز واملاشية واآللهة اإلنسان بني خلق ثم ومن بفمه؛ تكلم الذي

يحط. وما يطري، ما

املوت. إىل إشارة وهذه اآلخرة؛ دار إىل يصل أي 165
.Hieratic Papyri in the British Museum 3rd Series Papyrus Iv p. 32 ff راجع: 166
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بالدهم، يف قاطنون وأهلها املتوسط األبيض البحر وجزر األقطار خلقت الذي أنت
خلقت وكذلك بعد، فيما أُُكلها آتت ثم «نون»،167 بوساطة خصبة املراعي جعلت وكذلك

لألحياء. رزًقا لتكون لتعدادها حد ال التي الحسنة األشياء
بجمالك، مملوءة األجسام أصبحت وبذلك اآلبدين، أبد إىل ترعاهم شجاع راٍع وإنك
طيب وإنك إليك، تتطلع وقلوبهم الناس، كل إىل منك الخوف ورسى بك، تبرص والعيون

إياك. بمشاهدتهم يعيشون اإلنسان بني وكل زمان، كل يف
والفقري، والغنيُّ والجبان، الشجاع ذلك يف يتساوى ملكك، إننا يقول إنسان وكل

جمالك. يرى إنسان وكل قلوبهم، يف تك ورقَّ يشء. كل يقول وهكذا واحد، بصوت
بجمالك، يتفاخر والغني وأم»؟! أب لنا «إنك واألطفال زوج» لنا «إنك األرامل تقل ألم

يناديك. املرض أصابه والذي إليك، يتطلع والسجني وجهك، إىل يتعبد والفقري
إياه منجيًا املياه عىل يسبح ملن وعافيًة وصحًة وحيد، لكل حاميًا سيكون اسمك
إنسان وكل الحمى، فم من إياه منجيًا الشدة، وقت يف نافعة ذكرى وهو التمساح، من

إليك. ليرضع حرضتك إىل يلتجئ
الذي «بتاح» إلهنا يا الناس)، (أي رغبتهم حسب وتعمال لتسمعا مفتوحتان وأذناك
الذي القلب يمنح أن هي جائزته إن ا حقٍّ رعيته، يحب الذي والراعي صناعته، يحب

طيبًا. دفنًا الحق إىل يرتاح
يجتمعون واملتوسلون اإلنسان، بني كل له يرقص مستهله يف قمًرا يكون أن وغرامه
مزدهرة، لتصري شطَره تتحول النامية واألشياء القلوب، خبايا وسيكشف حرضته، يف

به. يفرح والزنبق
تنبع ومنه بهي، ومحياه (الكرنك)، أسوت» «إبت يف اآللهة ملك يكون أن وغرامه
أمر كما السماء من يأتي أصابعه تحت والنيل ملكه، الشمال ريح ومحراب (؟)، الحياة
إىل سيوجه وبطشه (سيطرته)، خاتمه، تحت ضاٍر قوته، يف مقداٌم الجبال، يصل حتى

العصيان. عىل للقضاء الخبيث
واألجسام والقلوب الحسنة، رغبته حسب الخبز ويأكل أمر، حسبما يرشب واإلنسان

حظوته. يف ملن واالبتهاج ملكه، والرسور بدونه، فرح وال قبضته يف

هنا. النيل يعني 167
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إىل منرصف إنسان وكل السماء، أفق يف مضيئًا أختي» «حور يكون أن وغرامه
الحال، يف أثره يظهر ناجع وعالج العيون، لكل شفاء وهو به، تبتهج والقلوب مديحه،

والعاصفة.168 للمطر ساحق القرين، منقطع ل مجمَّ وهو
تحمل ألم (؟) الصولجان حامل يا الفتيَّ «حور» يا السفيل العالم حكم من تأت ألم
واملحيط بعينيك،169 القطرين أضأت لقد صغري؟ كثور ووضعتك ليًال «نوت» أمك فيك

بجمالك. مفعم (الفرات؟) العظيم
دعنا كالشمس)؟ (غاب حياتك يف ارتحت أن إىل اإلنسان لبني راعيًا اليوم تمض ألم
تسمع حتى وقوة وثباٍت حياة يف إلينا تعاَل الليل، إىل تسلمنا حينما الغرب يف بك نبتهج

شكايتنا.
وإنها الصدق)، (أي الفريدة الوحيدة ملكك وهي الصدق، هي «آمون» يا أمك إن
يعلو «آمون» يا فريد الصدق إن يهاجمك، من عىل لتقيض ثائرها وثار منك170 خرجت

وجد. إنسان كل
ثالث غالبًا تكرر تعجبية بصيغة تبتدئ مقطوعة كل أن نجد النقطة هذه [من
ارتياحك! أعظم ما «آمون» يا ارتياحك! أعظم ما ارتياحك، أعظم ما نداء] يتخللها مرات
الصائب، أمرك حسب البالد وثبتت القوم، علية نظمت لقد القطرين، تعمر أن رسك لقد

راٍض. واحد إنك
صبور، إنك حرارتك! أعظم ما «آمون» يا حرارتك! أعظم ما حرارتك،171 أعظم ما

وارثون. األرض عىل وسيكون جاللتك، عن بعيد والطيش الحياة، تخلق وبك
الراعي أيها أنت إنسان، لكل طيب إنك أطيبك! ما «آمون» يا أطيبك! ما أطيبك، ما
نفس وجاعل القلب، يستميل ومن ينادي، من كل لصياح والسامع الرحمة، يفهم الذي

يأتي. الحياة
جزيرتك هي والدنيا الوجود، إىل اإلنسان بني بكل أتيت ألنك سالم يف إنك أجملك! ما

َسَقَطا. قد والعنف والرش الجميلة،

اإلشارة وأن مجاًزا، هنا مستعملة ل» و«مجمَّ و«عالج» «شفاء» أن األخرية الكلمات هذه من يظهر 168

الرديء. الجوِّ عىل متغلبًا بوصفه الشمس إلله هي هنا الحقيقية
الليل. هي اليرسى والعني النهار هي اليمنى فالعني والقمر: الشمس 169

وابنته. اإلله أمَّ الصدق هنا املؤلف جعل لقد 170
الشمس. إله يعترب هنا ألنه والنماء؛ الخصب تسبب التي الطبيعية الحرارة هنا املقصود 171

163



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

عىل حاكم السماء، يف سابح مدهش، أختي» «حور هو «آمون» إن إلًها! أجملك ما
تقلبت التي بالصور ويتمدحون (؟)، وجهك أمام يأتون واآللهة السفيل، العالم أرسار
إىل وواصل «خربى»،172 صورة يف خفي وأنت «نون»، يدي عىل جديد من فلتُضئْ فيها؛
البحر وجزر األقطار، أعني يف بك تبرش وأشعتك جسمك، يف وجميل «نوت»،173 أبواب

املتوسط. األبيض
وأهل إرشاقك، عند سجًدا يخرون واألحياء حولك، يتعبدون السفيل العالم وسكان

وجهك. أمام يرقصون الشمس
الطائرة واألشياء إليك، تتطلع واملاشية واملاعز يمدحونك، وعليتهم القوم وعامة

يراك. ال ملن حياة وال لجمالك، إليك تلتفت النامية النباتات وكل نحوك، عاليًا تنطلق
السفيل، العالم حكمَت لقد أشجعك! ما «رع» إلهنا يا أشجعك! ما أشجعك، ما

فيه. املتعبني174 لشكايات واستجبت الحياة، ساكنيه ووهبت
أنرت الصباح يف بإرشاقك أشجعك! ما «رع» يا إلهنا يا أشجعك! ما أشجعك، ما
بوصفك ُسبلها َفتَْحت ولقد الوجود، إىل أتت التي األشياء كل أيقظت لقد املحيط،175

حاميهم. ألنك ثانية؛ مرة الحياة إىل بعثتَها ولقد راعيهم،
يعرف الذي الراعي أيها وأنت السماء! رب يا أنت «رع» يا إلهنا يا أشجعك، ما
وبطشك جسم، كل يف (؟) وإرشادك قلوبهم؟ إىل تميالن أذناك أليست راعيًا، يكون كيف

األرض. عىل تجهله يشء هناك وليس النية، سيئ لكل متيقًظا
بينما «ِمْسِكْت»،176 أبواب فتحَت لقد السالم! رب يا «رع» يا الغرب يف أقدسك ما
عيد، يف السفيل العالم وأرباب بالفرح، مفعم (أوزير) و«وننفر» منتًرصا، «حور» أصبح

املوتى). (عالم الجميلة بأشعتك حبور يف الصامتة واألرض
قايض يا أنت إليك! تجمع والشكاوى األبدية، يُفني من يا أنت الغرب، يف أقدسك ما
وعندما يناديك، من إىل تميل من يا «البوابة»، حاكم العظيم، اإلله أيها يا أنت الصدق،

الصباح. يف للشمس اسم 172
السماء. 173
ني. املتوفِّ 174

«نون». أي بالعالم؛ يحيط الذي املاء هنا يقصد 175
األفق. كان ربما السماء، يف إقليم 176
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بأن يأمر وهو وجوًدا، لهم يجعل فال الناهبني، األعداء أفنى قد يكون النهار فجر ينبثق
الجبانة. أرض يف الصدق يحكم

وضعت لقد راعيًا! يكون كيف يعرف الذي الراعي أيها أنت الغرب، يف أقدسك ما
وأنت حمايتهم، قوتك صارت وقد (؟)، الرسية قاعاتهم وأعدت عني، كل عىل السيادة
الحياة إليهم تعود اإلغماء عليهم استوىل الذين الناس وكل ، قطُّ يخيب ال عمله الذي

رشوقك. عند «ثانية»
«نون»،177 يف دخلنا لقد متجددة! حياة يف نكون فإننا األفق! يف رشوقك أجمل ما
جمال د نمجِّ إنا يلبس،178 واآلخر يخلع فالواحد طفًال، األول يف كان كما اإلنسان وتجدد

يوم. كل حسبان من نتمكَّن حتى إليها؛ وأرشدنا الطريق عن ابحث وجهك،
صوت إىل وامللتفت السيادة، يخلق الذي البارئ إنك «رع»! يا رشوقك أجمل] [ما
(؟).179 املعبد إىل وصل أن إىل أمامه وضع قد والراعي … من أنت بج يصيح، من كل

يرشب واإلنسان مراعيه، يف راعيًا يعمل من يا ربي! يا «رع» يا إرشاقك أجمل ما
سويٍّا تذهب التي الحياة مالك وهو يمنحه، الذي الهواء من أتنفس إني تأمل، مائه! من

(؟).180 حولك يتلف فرد كل إىل (؟) حمايته مع
إنك تأميل! املاشية، أيتها جمعاء تعايلْ العظيم! الراعي أيها يا رشوقك، أجمل ما
إىل سالم يف يغيب إنه أذى، كل عنك أبعد وقد حراسته، تحت املراعي يف اليوم تمضني

… وأراضيكم أفقه
تنظران العينان وهاتان يرتدون، اللصوص تجعل إنك «رع»! يا إرشاقك أجمل ما
تضئْ ألم الجمال، صانع … الصامتة واألرض األرايض، يف نهار ليل … (؟) وتبكيان

…؟ الحياة تنبعث وبذلك
تصيح والطيور واملاشية واملاعز … املحبوب! الراعي أيها «رع»، يا إرشاقك أجمل ما

(؟). الوجود إىل يأتي الجميل ونوره مرص، … له

(محيط «نون» يف يدخل الذي الشمس إله يتبع اإلنسان مصري أن هي ذلك يف الفكرة أن الظاهر 177
الصباح. يف حياًة ممتلئًا طفًال ثانية يولد ثم ليًال السفيل) العالم

الدنيا. الحياة يف ليكون يلبس؛ والصغري اآلخرة، عالم يف به يلقى املسنَّ الرجل إن أي 178
غامض. املعنى 179
غامض. املعنى 180
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اتفاًقا.] أو قصًدا مزقت قد الورقة بقية معظم أن [والظاهر
رأي تكوين عىل تساعدنا إنها إذ خاصة؛ أهمية لها ترجمناها التي األناشيد هذه
هذه أن والواقع التوحيد، فكرة عن وبخاصة الرعامسة»، «عرص يف الدينية امليول عن
وإلهها «طيبة» عن قصائد سميناها التي «ليدن» ورقة أناشيد تشبه جملتها يف األناشيد
مرة هذا الشائع باسمه ذُِكر قد «آمون-رع» أن الورقة هذه يف نجد إذ ٣٥٠)؛ (رقم
ذكر وقد به، واإلشادة تبجيله املؤلف يقصد كان الذي الوحيد اإلله هو كان وإن واحدة،

«رع». باسم أو فحسب «آمون» باسم مرة غري
أختي» «حور باسم «ليدن» أنشودة يف األحيان بعض يف يذكر نراه أن يف غرابة وال
حالتني يف وصف قد أنه هو النظر يلفت الذي ولكن الشمس، إله يمثل كان ألنه و«آتوم»؛

قاطعة. بصفة «بتاح» بأوصاف
اسم أن نجد إذ بصددها؛ نحن التي الورقة يف ثانية لنا تظهر املميزات وهذه
أختي» «آمون-رع-آتوم-حور املركب االسم أن حني عىل مرتني، إال يذكر لم «آمون-رع»
«آتوم» إىل األخرى اإلشارات وأن واحد، إله اسم عىل يدل أنه الكالم سياق من يظهر
هذا سمي وقد مسيطر، واحد إلله مسميات مجرد إال ليست أختي» و«حور و«حور»
صفات يتخذ عندما بالنيل ينعت أنه كما العظيم، الصانع بأنه نعت عندما «بتاح» اإلله
إذا إنها إذ الشمس؛ هو له مظهر أعظم فإن ذلك كل رغم ولكن (النيل)، «َجعبي» اإلله
أن والواقع املخلوقات، كل انتعشت أرشقت وإذا وماتوا، اإلنسان بني قوى انحلَّت غابت

مستحيلة. تصبح الشمس رشوق بدون الحياة
فهو األنشودة؛ هذه يف تذكر الشمس إله عن القديمة الخرافية الصور استمرت وقد
«نوت» اإللهة أن إىل هذا «إبوبي»، الثعبان عىل لهيبَه ويرسل سفينة يف السماء يف يسبح
له كان إذا ولكن صغري، ثور شكل يف صباح كل ويُولد ليًال فيه تحمل — السماء ربة —
كإله يعترب كذلك وهو السفيل، العالم يف يحكم الليل أثناء فإنه نهاًرا ظاهر سماوي جسم
«خنسو» إىل إشارة ذلك كان وربما هالًال، نفسه يظهر أن يف ا خاصٍّ رسوًرا ويرس القمر،

«طيبة». إله
فهي «طيبة»؛ لثالوث املكملة «موت» اإللهة إىل إشارة األنشودة هذه يف كذلك ونجد
ا أمٍّ اعتربت قد الصدق» «إلهة أن فقرة يف نجد وكذلك كالحرباء،181 ن املتلوِّ اإلله هذا أم

الصور. املتعدد بذلك أعني 181
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معه ذكرت وقد فيه، حملت قد السماء إلهة «نوت» أن إىل سابًقا أرشنا وقد له، وأختًا
األعظم. اإلله لتمجيد هنا بذكرها جيء وقد ثانويٍّا، دوًرا تلعب أنها غري أخرى، آلهة عدة
طيب راٍع بأنه اتصف وقد نافًعا، إلًها بوصفه األناشيد هذه يف «آمون-رع» ذكر وقد
مخلوقاته. من والنباتات والحيوان اإلنسان، بني إىل األقرباء أقرب وأنه وتكراًرا، مراًرا

كلها، الطبيعة تعبده ولذلك بأرزاقه؛ اإلنسان ويمد الحياة كيان يحفظ الذي وهو
قاٍض وهو والرسور، الفرح يواليه من كل يمنح وهو والخبيث، للثائر قاٍس عدو وهو

الشكايات. لتسمعا مفتوحتان وأذناه عادل، مسيطر
بأنه يُظهره الذي التأكيد هي األناشيد هذه يف النظر تسرتعي ظاهرة أكرب أن عىل
التعبريات ورود كثرة بارز بشكل يرى أن قارئ أي ذهن عن يغرب وال الكون»، «رب

اإلنسان». بني و«كل إنسان» و«كل واحد» «كل
خارج األجانب عىل سلطانه يمد كذلك فإنه والغني الفقري بني يفرق ال أنه وكما

مرات. ثالث املتوسط األبيض البحر أهل ذكر وقد املرصية. الحدود
«آمون أناشيد يف عنها عربِّ قد الوحدانية فكرة أن لبيان كاٍف ذكرناه ما أن وأظن
الديانة يف التقليدية اآللهة تعدد فكرة مع جنب إىل جنبًا «ليدن» ورقة عىل التي رع»
واحد. متن يف الفكرتني182 هاتني عن التعبري يف ظاهر تضارب هناك وليس املرصية،

ومع العمارنة»، «تل يف ظهرت التي التوحيد فكرة تأثري هنا نشاهد أننا يف شك وال
القوم. أذهان يف أثرها تركت قد أنها إال وعنف شدة بكل أُخمدت قد أنها

ظلًما183 اضطهد رجل صلوات من (3-20)

التاسع»، «رعمسيس قرب يف طريفة، أناشيد عدة ملدرس اسرتاكا عىل مكتوبًا وجد لقد
— وهي واحد. مؤلف كاتبها أن عىل تدل خاصٌّ طابع لها أربعة األناشيد هذه بني ومن
قوي عدو عىل مساعدته تلتمس النهاية ويف لإلله، طويل بمديح تبتدئ — سنرى كما

واحد آٍن يف ولكنهم هللا بوحدانية يعتقدون فإنهم الجهال؛ الشعب عامة عند نشاهده ما يطابق وهذا 182

يرضون. أو ينفعون أنهم معتقدين هللا أولياء إىل لون يتوسَّ
.A. Z. XXXVIII pp. 19 ff راجع: 183
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العادل، «القايض هو ألنه العدو؛ هذا يقاوم الذي هو فاهلل وظيفته. غدًرا املؤلف َحَرم قد
املساعدة يد تمد ال ولكنك املحتاج، تساعد إنك لربه: ويقول الرشوة»؛184 يقبل ال الذي

القرص». «حور185 حظوة يف واجعله الوزير، أيها يا التعس روع هدئ للقوي.
عرص إىل ترجع أشعار مع هنا شعره التلميذ نسخ الذي الرجل هذا يكون وقد
املغضوب من شاعًرا كان وربما األقالم، حملة من شهريًا رجًال الثاني»، «رعمسيس

عليهم.

الشمس إلله

الناري الطفل أيها أنت … السماء يف يسبح الذي «حور» يا أنت استيقاظك جميل
الصورة والحلو (؟)، الجسم النامي الطفل والدجى، الظالم املاحي الساطعة، األشعة ذو
(أجحارها). يف بطنها تميشعىل وما ُفُرِشهم، الناسعىل جميع املوقظ عينه،186 الجالسيف
ريح يف الزرقاء القبة عىل وتسبح «نرسرس»،187 مياه يف دورتها تواصل سفينتك إن
واإلله بنباله، يرميه «أُمبس»189 وإله أجلك، من الثعبان188 تحطمان النيل وبنتا رخاء،
ونفثات حنجرته، عىل … «رسكت» واإللهة الفقري عموده عىل (؟) شاهًدا يقف «جب»
األعظم والتاسوع بيتك. باب190 عىل منها كان ما وبخاصة تحرقه، النارية الحيات هذه
عىل يقبضون «حور»191 وأوالد قطًعا. يفرى حينما رسوره أكثر وما عليه، غضبًا يتقد

أمامك. ثابتًا يقف والحق سقط، قد عدوَّك إن آه! (؟). جراًحا ليثخنوه املدية

األكرب. القايض يعترب أنه كما وزير، أنه يعترب اإلله كان 184

امللك. 185
الشمس. قرص وسط يف جالس لطفل الشمس إله بتمثيل فرس قد ذلك من يقصد ما 186

خرايف. مكان 187

لنا. معروفتني فغري النيل بنتا أما الشمس، يهدد الذي «أبوبي» الثعبان 188
أمبو». «كوم مدينة هي وأمبُس رشير، كائن هنا يعترب ال الذي «ست» 189

تحميها. التي الحيات من صف غالبًا البوابات يعلو 190
«أوزير». لحماية «حور» برأها كائنات أربعة 191
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السفيل،192 العالم أرباب يدك تعطي «آتوم» «صورة» إىل نفسك تحول وعندما
وجوههم. يف نورك يسطع حينما كلهم ويجتمعون جمالك، يعبدون ينامون193 والذين
عنهم تغيب وعندما أخرى. مرة يروك أن لهم لتضمن يرغبون؛ بما إليك يتحدثون وهم

تابوته. يف ثانية يصيح إنسان وكل الظالم يداهمهم
قاعة م ومتزعِّ الناس، بني قاٍض أبدي، جبار إله فخرهم، فيه الناس يجد رب إنك
أقوى إنه انظر منه. يُقتصُّ عيلَّ تعدى من ليت الظلم، ومهاجم العدل مثبت القضاء،
يدي يف أراها إني انظر ثانية! إيلَّ أعدها زوًرا. وأخذها وظيفتي مني اغتصب وقد مني،

… آخر

املوضوع نفس

الواحد ذاتك! خفاء أشد ما سريه، مجرى يُعَرف ال الذي السامي الواحد أيها يا أنت
تظلم يغيب وحينما املقدستني،194 بعينيه النور يمنح الذي (؟)، األلوان املختلف السامي
… العظيم الصقر الظالم، يمحو الذي امليضء النور ذو الجميل القرص أيها األرضان.
وال وعرضها، طولها نهاية إىل السفىل السماء عىل والسائح السماءين، املخرتق الباشق
ال الذي امليضء كالواحد مكانه. يف ثانية يظهر الفجر يطلع وعندما طريقه. يف قط ينام
الوجوه!195 يطمس الذي الظالم ذلك الظالم! يحل عندما خفاءه أشد وما أحد. سريه يعلم
والتي اإلنسان، بنو يرى بأشعتها والتي األبيض، الضوء ذات السامية الشمس أيتها أنت
يجعل الذي وهو منه، بإشارة ويموتون يحيون والناس 196… الحياة نفس أنفها يف
يعيش أحد وال إرادته، حسب الجافة بالحناجر يفعل وكذلك ثانية، يتنفس املغلق األنف

عينه.197 من ولدنا قد وكلنا بدونه،

السفيل. العالم يف الليل أثناء الشمس تزورهم الذين املوتى 192
املوتى. 193

والقمر. الشمس 194
أحد. رؤية يمكن ال عندما 195

والحياة. التنفس موضع األنف يعترب 196
«شو» وهما — األولني اإللهني وأن الشمس، عني دموع من نشئوا اإلنسان بني إن تقول خرافة هناك 197

وعطسته. «رع» اإلله تفلة من نشآ قد — و«تفنت»
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… (؟)» «رشوة «يأخذ» ال الذي القايض أيها … وساعدني يدك إيلَّ امُدد

أوزير» «إىل

الرمل، عىل مضطجًعا يا أنت جانبه. عىل ونائًما ذراعيه198 باسًطا يا لك (؟) الحمد
… الطويل! العضو ذات املومية أيتها الخصب، رب يا

الذي الظالم ليمحو «سوكار»؛199 مثل تنام حينما جسمك عىل ييضء «رع-خرب» إن
وينعاك جثتك عىل يرشق حينما (؟) جامًدا يقف إنه لعينيك، النور ويضع جسمك عىل

…
تحركَت فإذا األربعة؛200 السماء عمد حتى عليك (؟) وأركانها كتفك، عىل األرض
أنوف يف حنجرتك هواء تبعث وأنت يديك، عرق من يفيض والنيل … األرض ُزلزلت

الفاكهة.201 وشجرة والحنطة والشعري و… والرياع، والكأل األشجار … الناس
زرعت، واألرض سحبت، والجبال أقيمت، واملعابد البيوت … البحريات حفرت فإذا
ويوجد ظهرك. عىل وكلها صنعتها، الذي وأنت عليك فهي حفرت؛ والجبانات والقبور
موضوعة وكلها (؟)، تسعه صحيفة هناك وليست تدوينه يمكن ال مما أعظم، كثري منها

يجب.» مما أكثر بالحمل مثقل «إني بقائل ولست ظهرك، عىل
«اإلله جسمك لحم من «ويأكلون» بنفسك، يعيشون فهم وأمها؛ اإلنسانية والد أنت

اسمك: األزيل»
202… تعرفه الذي ذلك يف … عندي

املوتى. تُدفن حيث الرمل عىل يستيقظ املتوىف اإلله 198
«منف». يف القديم املوتى إله 199

األرض عىل راقد أنه فيه يظن إذ عادية؛ غري «أوزير» عن الفكرة أن نجد يليها وما النقطة هذه من 200

منه. مشتقان والهواء واملاء نفسها. األرض هو كأنه
أيًضا. أجلها من بالشكر له مدينون نحن 201

العادية. شكايته بأنها يظهر ال ولكن نفسه، الشاعر عن إشارة فيه هنا ييل ما وكذلك 202
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وصلوات قصرية أناشيد (4-20)

ونشاهد املدارس، تالميذ تمارين من معظمها إلينا وصل قد القصرية القصائد هذه
أمام يضعها إليها يتطلع التي واملطامح الشاعر، منها يتألم التي الهموم من كثريًا أن
«الزميل بها يخاطب التي للقصائد األول املحل وسأجعل أصلها. مع تتفق وهي اآللهة

«تحوت». الُكتَّاب» و«حامي السماوي»

«لتحوت»203 صالة

األشمونني، إليه ترنو الذي اإلله أيها أنت الفاخر، «أبيس»204 يا أنت «تحوت»، يا إيلَّ تعال
وتجعلني لرتشدني إيلَّ تعال «أونو».205 يف العظيم والواحد التاسوع، خطابات كاتب يا
وقد عظماء. الناس تجعل إنها الصناعات، كل من أجمل وصناعتك صناعتك، يف ماهًرا
أعضاء من وهم كثرية، بأعمال لهم تقوم وإنك مشهوًرا، يصبح يحذقها من أن ُوجَد
له ليس بمن تهتم الذي أنت إنك أنت، تفعله بما وأشداء أقوياء إنهم الثالثني.206 مجلس

معك.207 الحصاد وإلهة القدر وإله …
يف العظيمة أعمالك عن أتحدث واجعلني بيتك، خادم إني بأمري، واهتم إيلَّ، تعال

بها. أحلُّ أرض أي
عظيمة.» أشياء «تحوت» أنجزها التي «إن الناس: من األعظم السواد وسيقول

خدمك. بِسَمة ليَِسُموهم208 بأطفالهم وسيأتون
يحرتفها. من وسعيٌد القوي. (؟) املخلص أيها يا نافعة حرفة إنها

.Pap. Anastasi V. 9.2 ff 203

قردان). (أبي «أبيس» الطائر بشكل يمثل تحوت 204
الحالية). (األشمونني «تحوت» مدينة «هرموبوليس» هي أيًضا هذه 205

املوظفني. أرقى 206
وأرزاًقا. زاًدا عندك إن 207
األرقاء. أو كاملاشية 208
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«لتحوت»209 صالة

لذيذة!210 الحياة حيث مدينتك يف (األشمونني)، «هرموبوليس» يف ضعني «تحوت»! يا إيه
الكالم. عند فمي وتحرس وجعة، خبز من إليه أحتاج بما تمدني أنت

أمام أدخل حينما إيلَّ تعاَل الحساب)، (يوم غًدا211 ورائي يكون «تحوت» ليت
العظيمة الدوم شجرة يا وأنت بريئًا. سأخرج وبذا العدل)، (محكمة الصدق» «أرباب
ماء.212 أحجارها ويف أحجار، فاكهتها يف فاكهة، تحمل والتي ذراًعا، ستون ذَْرُعها التي
أنت الصامت.213 الرجل أنا ني، ونجِّ إيلَّ تعاَل البعيد. املكان إىل باملاء تأتي من يا وأنت
يقوله كالًما يجد ملن مغلق فهو الصحراء! وسط يف للظمآن العذبة البرئ أيها «تحوت» يا
واألحمق البرئ، ويجد يأتي الصامت الرجل وإن الصمت، يلزم ملن ومفتوح (الثرثار)،

ماءً). يجد ال (أي باألحجار؛214 مملوءة والبرئ «يأتي»

«تحوت»215 صور من صورة إىل صالة

اآلن وأخذ للعلماء، الحامي اإلله وهو «تحوت»، لإلله بيته يف صغريًا تمثاًال الكاتب نصب
بهذا اإلله هذا يمثل كما القرفصاء، يجلس قرد شكل يف تمثله وهي الصورة، بهذه يرحب

كثريًا. الوضع
والطبع اللطيفة األبيضوالصورة الشعر ذو القرد أيها البيت، رب يا أنت لك «الحمد
لييضء تحوت»؛ «وهو «سهرت» حجر من مصنوع إنه الناس. كل من املحبوب الرقيق

.Pap. Sallier. 1. 8. 2 ff 209

صناعتك؛ يف املخلصني بيد يكون املجازي؟ املعنى يقصد أم األشمونني إىل يذهب أن حقيقة أيريد 210
الكتابة. صناعة أي

بعد. يأِت لم الذي الحساب يوم 211
األحجار. هذه بعصارة نفسه ينجي عطًشا يتحرَّق إنسانًا أن املعنى يكون ييل ما حسب 212

بربه. الثقة تمام يثق الذي املتواضع الرجل 213
والرمل. بالحىص 214

.Pap. Anastasi. III. 4. 12. ff 215
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عىل يثب وحبه الكوارتز،216 من وُقبُلُه األحمر، العقيق من رأسه عىل وما بجماله، األرض
يثري وإنه اإلله، دخله منذ سعادة لفي بيتي وإن الحياة،217 ليمنح فاه ويفتح حاجبيه،

موالي. قدم وطأته منذ األثاث فاخر أصبح وقد
الذي هو ربي إنه انظروا! جميًعا. أقاربي يا وانعموا حيي، أهل يا سعداء كونوا

إليه. يتوق قلبي إن ا حقٍّ صنعني؛218
العني.»219 أخاف فلن يل حاميًا تصبح كنت إذا «تحوت»! يا إيه

«رع»220 إىل صالة

شيئًا، يفعل سواك أحد وليس الفعال، أنت إنك بي، لتعنى «رع-حور-أختي» يا إيلَّ تعال
يشء.221 كل يفعل الذي فحسب أنت إنك

شمس». «عني نحو يتطلع قلبي وإن السامي، اإلله أنت إنك !… «آتوم» يا إىل تعال
منرشح. ولُبِّي سعيد، وقلبي

بالليل صلواتي وإن (لديك)، اليومية ترضعاتي وكذلك تُسمع، التماساتي إن
اليوم. تُسمع يرددها فمي ينفك ال التي وأدعيتي

«رع»222 إىل استغفار أنشودة

مئات ومنجي «املاليني»، حامي القرين! املنقطع «حور-أختي» يا األحد! الواحد أيها أنت
شمس». «عني رب يناديه، من ومخلص األلوف،

للون مراعاة أي بدون اختريت وقد الكريمة، نصف الحجارة من ثالثة أنواع عىل التمثال هذا يحتوي 216
اللون. أحمر رأسه عىل الذي القمر قرص كان ملا وإال الطبيعي، الحيوان

صورته. وليست اإلله هنا املقصود 217
والتقدم. الَفالح يمنحني أي 218

الحسد. أي 219
.Pap. Anastasi II. 10. 1 ff 220

فحسب. بالكالم يساعدون اآلخرين كل املحتمل: املعنى 221
.Pap. Anastasi, IV, 10, 5, ff, 222
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ال رجل إنني (؟)، نفسه يعرف ال شخص إنني الكثرية؛ ذنوبي أجل من تعاقبني ال
فرد فإنني … املساء وعند علفه، يتبع الذي كالثور اليوم طوال فمي223 أتبع إذ له؛ حيلة

يرطب.224 ما إليه يأتي
… الليل ويف البيت … يف اليوم طوال أجول إني

املدرس225 لرتقية آمون إىل صالة

واملخلدين العظماء بني تحمد وأن رضائه، ساعة يف ترغب كما يفعل «آمون» تجد ليتك
السمك، رب وهو التالل، عىل يطفر املرتفع نيلك إن «آمون»! يا إيه العدل!226 مكان يف
كاتب ضع العظماء، أماكن يف العظماء ضع راضون.227 الفقراء وكل بالدجاج، زاخر

للعدل. (؟) كاتبك «تحوت» أمام «كاجابو» املال بيت

«آمون»228 إىل صالة

وقد تطلع، ال الشمس أن حدث فقد هذه؛ البؤس سنة من وخلِّصني «آمون»، يا إيلَّ تعال
الساعات.229 واختلت (؟) األشهر وانعكست الصيف، كأنه الشتاء أتى

يقولون: مرضعاتهم أحضان يف هم ومن إليك، يلجئون والصغار ينادونك، فالعظماء
آمون.» يا «الحياة» نفس «امنح

فحسب. طعامي يف أفكر أني املعنى: 223
عطفك. املعنى: 224

.Pap Anastasi IV 10 5 ff 225

للجبانة. نعت 226
معلمي. إىل كذلك شيئًا فاعمل الجميع، عىل كثرية نعًما تََهُب أنك بما املعنى: 227

.Pap Anastasi IV 10 7 ff 228

عادية. غري جوية حالة بذلك يقصد ربما 229
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أصري جعلني وقد أمامه. العليل بالنسيم بسالم أتى «آمون» أن وجد قد وعندئذ
شاطئ عىل والغسالني الحقل يف للراعي القوة عن فتحدث … كانت وملا عقاب.230 جناح

الرباري.232 يف للغزالن اإلقليم، من يأتون الذين وللماتوي231 النهر،

فوزه233 بعد «آمون» إىل أنشودة

عىل كثريًا ُحرِّفت قد «إخناتون» زيغ تهاجم ألنها خاصة؛ أهمية لها التي األنشودة هذه
معنى تفسري عند الظن إال لدينا حيلة ال فأصبح بنسخها، مكلًفا كان الذي التلميذ يد

أبياتها. من كثري
وحينما … حظرية يف والنائم السماوية (؟) البقرة عجل يا أنت الثور! أيها «آمون»

األرض. تيضء عينه يفتح
من «ولكن» باقية، مدينتك إن يهاجمك! ملن الويل … حرمتك ينتهك من تجد أنت

أرض! أي يف يهاجمك من عىل اللعنة يهزم. هاجمك
نحاس من … والذي ريح، كل يتحمل الذي املزدوج «سفينة» صاري أنت «آمون» يا

… الشمال نسيم أمام يهتز وال …
إىل منها (؟) املريضة يسوق والذي مبكًرا، أبقاره يرعى الذي الراعي أيها «آمون»
املرىض أنت تسوق وهكذا «آمون»! يا إيه املرعى، إىل املاشية يسوق الراعي إن املرعى!

بالكسالن. ليس راٍع «آمون» ألن أرزاقهم؛ إىل (؟)
الذي وشمس حينه، يف ثوابه يمنح إنه (؟) النحاسية!234 «البوابة» أيتها «آمون»
ظلمة،235 يف يهاجمك الذي وساحة ييضء، يعرفك الذي ولكن «آمون». يا تغب لم عرفك
ترشق «آمون» يا قلبه يف يضعك ومن الشمس، ضوء يف تكون األرض جميع أن حني عىل

شمسه.

«أوزير». عىل «إزيس» بهما تروخ كانت اللذان العقاب جناحا ذهنه يف كان ربما 230

مرتزقة. جنوًدا يعملون كانوا النوبة بالد شمال يف قوم 231

«آمون». سلطان عن تتحدث املوجودة األشياء كل املعنى: يكون أن يحتمل 232
.Brit. Mus. Ostracon, 5656, A. Z. XIII p. 106 233

والعقاب. الثواب مسائل فيه تقرر الذي العدل مكان كأنه يتخيل 234
عمران. بني تل يف منها يوجد ما خصوًصا الزائغ، امللك مباني 235
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الواحد أيها أنت … املحرك املجداف أيها «آمون املياه! يعرف الذي النوتي أيها أنت
يكون «آمون» وإن املاء، عىل إليه يُتاق والذي الضحضاح، املكان يعرف الذي املجرب

املاء. عىل إنسان إليه يتطلع حينما حاًرضا
ال الذي إن الحياة! كل … فيه الذي الحصاد، وإلهة القدر،236 إله يا أنت «آمون»

يوم. كل الويل يصيبه اسمك يعرف
الذي اليوم يف اإلنسان فم من ستخلصني إنك … فيك وأثق (؟) أحبك أنا «آمون» يا
يف الذي للهم أستسلم ال أنا … الصدق عىل يعيش فإنه اآللهة رب أما الكذب، فيه يقول

سيحدث. «آمون» قاله وما قلبي،

القايضالعادل237 بوصفه «آمون» إىل صالة

ال الذي الفقراء238 وزير يا األزيل! اإلله أيها يا ملًكا! كان من أول يا «آمون-رع» يا أنت
يعطي من إىل ينظر وال بشاهد، يأتي ال من إىل يتحدث وال حق، غري من مكافأة يأخذ
ويجعل القلب،240 إىل ويتكلم بإصبعه،239 األرض يف يقيض «آمون» إن (؟) الوعود!

الغرب. واملحق النار241 املذنب مصري

املحكمة242 يف «آمون» إىل صالة

املحكمة غني، و«خصمه» فقري، املحكمة يف وحده واقف فرد إىل أذنك أعر «آمون»، يا
الحجاب.243 إىل واملالبس الحساب! كتاب إىل والذهب بالفضة تظلمه

زاد. عندك أي 236
.Pap. Anastasi, II. 6. 5. ff.; Pap Bologna 1094 2. 3 ff 237

الفقراء. يضطهدون الذين الدنيويني املوظفني من أحسن هو 238

كافية. إصبعه من إشارة 239
يعرفها. بل يسمعها ال اإلنسان أن املحتمل: واملعنى القلب، إىل تذهب كلماته أي 240

املذاهب أحد حسب الجنة معناه هنا والغرب الرشير. يحرق حيث الشمس نزول مكان إىل حرفيٍّا: 241

املرصية.
.Pap Anastasi II 8 5 ff 242

يطلبونها. التي الرشوات هي هذه 243
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ينترص، الفقري الرجل ليجعل الوزير؛244 إىل نفسه يحول «آمون» أن عرف أنه غري
الغني. عىل ق تفوَّ قد الفقري هذا وأن أنصف، قد الفقري الرجل أن وجد وقد

يعطي الذي 245… املحرك املجداف أيها «آمون» املاء! يعرف الذي النوتي أيها أنت
بيته. خادم يغذي وكذلك عنده، ليس من الخبز

ربي … إنسان سلطة تحت … أضع ولم … كل يف ليحميني عظيًما يل أتخذ ال أنا
حاميني. هو

القوي. وحده وهو الساعد، قوي حاٍم وإنه قويٍّا، واحًدا أعرف أنا
اآللهة، ملك يا «آمون» يناديه. من … أنت (؟) الخري يعرف الذي «آمون» يا أنت

القوة! ومحب الساعد القوي الثور أيها أنت

تذكارية246 لوحة من

يف طيبة جبانة يف يشتغل كان الذي «نربع»، املصور هو القصرية القصائد هذه مؤلف
عىل أرشف حتى مريًضا املصور آمون» «نخت ابنه رقد وقد الثاني»، «رعمسيس عهد
عظيمة، قوته ألن له؛ االبتهاالت هذه وأنشأ «آمون»، شطر وجهه «نربع» ل فحوَّ املوت.247
أمامه ومرَّ الشمال كنسيم جاء اآللهة رب أن وجد ذلك أثر وعىل بصلوات. إليه وترضع

ابنه. ونجا عليًال؛ هواءً

«آمون» إىل صالة

عرض يف وينترش السماء، عنان إىل يرتفع حمًدا له وسأقدم باسمة، أناشيد له سأنظم
النيل. عىل والرائح للغادي قوته وسأعلن األرض،

لألجيال ذلك أعلن والصغري. وللعظيم وللبنت، لالبن ذلك وقل منه! حذر عىل أنت كن
بعد. توجد لم والتي كانت التي

األعىل. القايض أيًضا هو 244

بعد. فيما يوجد السطر نفس 245
Sitz Ber. Berl. Ak. 1911. pp. 1088 ff. B. Gunn, Journ. of Egypt. Archaelogy. III انظر 246

.pp. 83 ff
«آمون». تخص بقرة عىل يده وضع ألنه باملرض؛ عذبه قد اإلله إن 247
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يعرف ومن يعرف، ال من بذلك حدِّث السماء، يف والطيور املاء، يف للسمك ذلك أعلن
منه. حذر عىل أنت كن

يف وأنا ناديتك ما وإذا الفقري، صوت يُلبِّي ومن الصامت، رب يا «آمون» يا أنت
األغالل. يف الذي أنا تنجيني إنك النََّفس. التعس تمنح إنك خلَّصتَني، بؤس

ألنك (جهنم)؛ السفيل العالم يف َمْن مخلص إنك «طيبة»! رب يا «آمون-رع» يا أنت
بعيد. من أتيت إنسان ناجاك وإذا …

رحيًما؛ يكون ألن دائًما متهيِّئ الرب فإن املعصية؛ الرتكاب مستعد العبد أن ومع
يشء. يبقى وال لحظة، يف ينتهي فغضبه غضبان؛ بأكمله يوًما يُميض ال «طيبة» رب ألن

ريحه. (؟) مع يتحول و«آمون» بنا، رحمة إلينا تحول قد والريح
اإلله)، غضب (يعني ثانية! يعود لن بعيًدا أُْقِيصَ قد وما رحيًما، ستكون وحياتك

اآلتية]: الكلمات «نربع» هذا لكل أضاف [وقد
الكاتب يل نجيت إذا كتابًة عليه األنشودة هذه وأنشئ باسمك، التذكار هذا سأضع
أنت إنك قلت قد ما أفعل فإني انظر! واآلن يل. أصغيت وقد قلت هكذا آمون». «نخت

«طيبة». رب يا الصدق إىل مرتاح يناديه، ملن الرب
نفس ألن الشعر؛ لهذا الحقيقي املؤلف يكن لم «نربع» أن هنا يالحظ أن يجب
جبانة يف التاريخ هذا من تذكارية لوحات عىل كثريًا جاءت قد فيه وردت التي األفكار

… «طيبة»
عرب وكذلك يعاقب، الذي اإلله يحذر أن القارئ أمر التذكارية اللوحات هذه وعىل
ال ومن يعرف وملن والصغري، للعظيم الخطاب كذلك وهناك الرحمة، يف األمل عن عليها

إلخ. … السماء يف والطيور النهر يف وللسمك يعرف،
يقيمون الجبانة عمال كان حيث املقدسة، األماكن يف حينئٍذ يسكن كان أنه والظاهر
ويكتب شفوا، وللذين للمرىض اللوحات هذه يصنع كان ما شخص تذكارية، لوحات
يدل كما ناقًصا، كان تعليمه أن يظهر الرجل وهذا الحال. لواقعة موافقة أشعاًرا عليها

شعرية. َمْوِهبٍة ذا كان أنه غري املهذب، غري خطه ذلك عىل
مالذًا أصبح قد مقامه، يقوم الذي «آمون» أو الشمس، إله أن نجد حال أية وعىل
ذكر يحرضعند الذي وهو به، يستغيث َمْن دعاء ويُجيب الشكوى يسمع والذي للمحزون،
يخلص والذي الفقري، إىل يده يمد والذي الصلوات، يسمع الذي املحبب اإلله وهو اسمه،
املبارش واالتصال التعبد يف الجديد املظهر هذا أن يف شك وال املرض؛ أضناه الذي املنهوك
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والحديثة الوسطى الدولتني عهد يف الدينية األناشيد

«أمنموبي»، ِحكم يف معانيها بأجىل ظهرت وقد بعينها، الوحدانية هو وربه العبد بني
أثر لها كان السامية «إخناتون» تعاليم أن يف جدال ال ولكن «آني»، تعاليم يف وكذلك
األخرى بآلهتهم تمسكهم رغم املرصيني، نفوس يف السامية الفكرة هذه تغلغل يف ال فعَّ

موروث. تقليد مجرَد إال العرص هذا يف بها ك التَّمسُّ يكن لم التي
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الغزيل الشعر

مكانها تحتل لم الحب أغاني أن عىل وحديثه قديمه العاملي األدب يف البحوث تدل
رضورة إىل ذلك ويرجع األمم، حياة يف الزمن من طويلة فرتة بعد إال الراقي األدب يف
يف تأخذ ثم ومن عواطفها؛ أثنائها يف وترتبى األمة، مشاعر فيها تتطور آماد انقضاء
بالد ففي فيه؛ يعيش الذي وبجوِّه الشاعر ببيئة متأثِّرة وجداناتها عن التعبري أسباب
وذلك الغزل، دائرة عن يخرج الذي الشعر إنتاج يف َوْفَرة نشاهد مثًال واليونان الهند
ويف والوجدان، العواطف عن املعربِّ الغنائي الشعر يف إنتاج منهما لكل يكون أن قبل
بقي ما كل ألن أدبها؛ فيه سار الذي باالتجاه نقطع أن نستطيع ال القديمة الصني بالد
الشعر حال نجهل العرب بالد ويف «كنفوسيوش»، جمعه ما هو األمة هذه أدب من لنا

فيه. إليها نرجع التي مظانِّه النعدام الجاهيل؛ العرص قبل العربي
وال األقل، عىل الحديثة الدولة عهد منذ معروًفا الغزيل الشعر كان فقد مرص يف أما
اللغة علماء عىل لزاًما كان ولكن بعيد، بزمن العرص هذا قبل موجوًدا كان أنه يف نزاع
ليثبتوا زمني قرن من أكثر يثقفوا أن القديم املرصي األدب يف والباحثني القديمة املرصية
مدة القديم املرصي بال شغل الفذ املوضوع هو يكن لم التحنيط أن الحديث للعالم
مولعني وكانوا وَمَرح، فرح أهل كانوا القدماء املرصيني أن لنا ظهر قد أنه ومع حياته.
من كثري أذهان يف نقرؤه الذي األثر فإن وباملوسيقى؛ الحياة نواحي بكل والتمتع باللعب
الفكرة هذه رواج عىل ساعد وقد متزمتني. جامدين كانوا أنهم املرصيني عن زماننا أهل
التي الجامدة األساليب ويف ورسومهم، تماثيلهم من كثري يف الظاهر الجمود من نراه ما
أساًسا الكالم وأسلوب الفن اتخاذ أن والواقع العصور. بتغري تتغري فلم عليها جروا
يشء آخر هي التعبري ويف الفن يف املرونة ألن ناقص؛ مقياس القديمة األمم عىل للحكم
الواجب فمن املختلفة. عهودها يف األمم لقوة مقياًسا ذلك يتخذ ال ولذلك األمم؛ عند يرقى



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

أحياء أشخاص أمام ونقف الفينة، بعد الفينة الجامدة الفنون تلك عن نُعرض أن إذن
وعواطفهم. رقيِّهم حقيقة فيهم س لنتلمَّ

الربدية. األوراق يف لنا حفظت التي املرصية األغاني من لدينا مما ذلك عىل أدل وال
نموذج أحسن تعدُّ وهي حديثًا، عليها عثر التي بيتي» «شسرت أوراق مجموعة وبخاصة

مفهوًما. جملته ويف سليًما إلينا وصل املوضوع هذا يف
يرجع الغزلية األغاني من أخرى مجموعات املجموعة هذه قبل إلينا وصل وقد
محفوظة وهي ،٥٠٠ رقم هارس ورقة فمنها عرشة، الثامنة األرسة إىل أقدمها عهد
محشوٌّ ومتنُها سيئة، حالة يف أنها األسف جد له يؤَسف ومما الربيطاني. باملتحف اآلن
التخمني، إىل األحيان من كثري يف يرجع ترجمتها من كثري كان ذلك أجل من باألغالط؛
عىل وكذلك تورين، متحف بردية يف املسطَّرة الغنائية املجاميع عىل ينطبق القول وهذا

القاهرة. بمتحف املحفوظة الكبرية الخزف قطعة
مجموعة بالبحث نتناول ثم أوًال، عليها عثر التي املجاميع هذه عىل هنا وسنتكلَّم
الطريقة اإليجاز ببعض ذلك قبل وسنرشح استطعنا، ما بينهما ونوازن «شسرتبيتي»،
عظماء وبني بينه والفرق به، امتازت وما األشعار، هذه تأليف يف الشاعر اتَّبعها التي

املعاني. ونظم الكالم صياغة يف بالبنان إليهم يُشار الذين الشعراء
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القديمة األغاينالغزلية سلسلة

مقدمة (1)

أنها يجوز قد هذه أيامنا يف الفالحني أفواه من نسمعها التي الساذجة الغزلية األغاني إن
اختالًفا يختلف الغزيل الشعر من هنا لدينا ما ولكن سحيقة، أزمان من موجودة كانت
عن التعبري يحاول لم الشاعر أن تُِريَنَا ألن كافية إليه عابرة نظرة إن إذ تلك؛ عن بيِّنًا
الشعراء مرتبة إىل يصل لم ألنه وذلك بالبال؛ يخطر قد كما ببساطة وعواطفه شعوره
يفرسِّ مثاًال وهاك وغريهم، والبحرتي الرومي وابن وشكسبري جيته طراز من املوهوبني

منفردة: بأغنية ذلك لنا

النهر) من املقابل الشاطئ (أي الشاطئ ذاك عىل أختي حب إن
ماء مجرى وبينها وبيني

تمساح الرمل شاطئ عىل ويربض
املاء يف أنزل حينما ولكني

أغرق) أن (دون الفيضان عىل أسري
املياه عىل جسور وقلبي

قدمي تحت كاليابسة أصبحت التي
الشجاعة تلك يفَّ يبعث الذي هو حبها وإن

التمساح). (ضد املاء يف رقية يل يعمل الحب) (أي وإنه

ذلك يف املرء تأمل إذا ولكن بذاتها، قائمة أغنية هذه اإلنسان يعترب أن املمكن ومن
الحبيبني تالقي وهو له، وجود ال الشاعر إليه يرمي الذي الهدف أن وجد اليشء بعض



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

مجموعة من جزءًا تكون أن وإما بعد، تتم لم األغنية هذه تكون أن فإما واجتماعهما،
وهو: ذلك، بعد يأتي املكمل الجزء فإن الصواب؛ هو األخري والرأي كاملة،

حبيبتي تأتي كيف أرى إني
إلخ. … يبتهج وقلبي

الحلقات. متصلة سلسلة لدينا بل بذاتها، منفردة أغنية لدينا ليس أنه يف شك وال
مؤلفها فيها يعمد بل النفس، يف تختلج التي العواطف إظهار مجرد ليست واألغاني
الشاعر لنا أبرزها التي فالعاطفة الكتابة، يف لنفسه رسمها قد التي الخطة إظهار إىل
بالطريقة أفكاره صاغ قد الشاعر أن إليها باإلضافة نجد ولكن شك، أي فيها ليس هنا
األمر وحقيقة ويقدره. بالجمال يحس الذي السامع ليتذوقها فنية صورة يف تربزها التي

به. يوحي وما الحب هو واحد موضوع يف أغاٍن كتاب هو هنا لدينا ما أن
عهدها يرجع مجاميع خمس النوع هذا من التي الغزلية األغاني من لنا بقي وقد
يشء منها يصلنا فلم قبلها التي العصور أغاني أما الحديثة، الدولة عرص إىل جميعها

اآلن. حتى
الذهبي العرص يعد الغزلية القصائد هذه إليه تنتسب الذي العرص أن يف شك وال
قصرية أغاٍن فمعظمها متشابهة، واحدة نزعة ذات فكلها الغنائي؛ الشعر من النوع لهذا
املحبوب فيها الكالم يتناوب بسيطة محادثات هي بل الرتكيب، يف جمود يشوبها ال
توحي كما موسيقية آلة عىل بالرضب مصحوبة كانت أغنية كل أن والظاهر واملحب.
ال منها األغنية أن يف السبب ذلك كان وربما أيدينا، بني التي الخطية النسخة به إلينا
كالتي متنوعة أغاٍن مجموعة تشبه ذلك يف فهي سبقتها، بالتي عالقة لها تكون تكاد
وأشجارها بالطبيعة التمتع وصف الحب غري الشعر هذا ويتناول عرصنا. يف كثريًا نراها
كثريًا اإلنسان يستخلص كما الربيئة، الطبيعة وصور والطيور، املاء وجمال وأزهارها،

األغاني. هذه من املتعة من
من بغريها وازنَّاها إذا م التحشُّ يف غاية أنها وجدنا األغاني هذه نغمة فحصنا وإذا
من كثري وراء يختبئ فيما الريبة يتجنب أن يمكنه ال اإلنسان كان وإن الرشقية، األغاني
السامعني. عن للترسية وذلك إخفاؤها؛ ُقصد تورية فيها تظهر التي البارزة تعابريها
بها وأن التوراة، يف األناشيد نشيد كثريًا تشبه األغاني هذه أن قارئ كل وسيالحظ
األخت. أو األخ لفظ باستعمال الحبيب نداء وهي العربي؛ األدب يف كثريًا تبدو خاصية

184



القديمة الغزلية األغاني سلسلة

استخلص قد (١١٠٠ق.م) جبيل أمري أن «ونآمون» سياحة يف نقرأ عندما أننا عىل
يدخل الغزيل الشعر أخذ التي الطريق جيًدا نتخيل أن نستطيع مرصية، مغنية لنفسه

«كنعان». أرض يف منها
الرقة يف غاية مقطوعة هنا سنذكر الغزلية، املجاميع هذه درس يف نبتدئ أن وقبل
كل عىل تحتوي بردية ظهر عىل كتبت فقد هنا، تدوينها عن اإلغضاء اإلنسان يسع ال
َعَجل عىل كاتبها دوَّنها وقد أنستايس)، (ورقة املدارس إنشاء من املنمقة التعابري أنواع

رسيع: بخط

الجميز شجرة إىل تتوق فإنها الريح تأتي عندما
إيلَّ). تتوقني (فإنك … تأتني وعندما

القافية. تكمل أن يجب فهكذا
القارئ ليفهم إلينا وصلت التي الخمس املجاميع من مجموعة كل سنحلل واآلن
املتن من كثريًا ألن هنا الطريقة هذه اخرتنا وقد النص. نورد ثم الشاعر إليه يرمي ما

وغامض. مهشم

األوىل1 املجموعة (2)

إىل معها ذاهبًا تتخيله وهي حبيبها، لرؤية شوًقا تذوب العذراء أن املجموعة هذه يف نجد
ملقابلتها طريقه يف املحبوب الشاب نرى ثم أعضائها. وتناُسق جسمها جمال لرتيه الربكة
جعله الحب ولكن إليها. طريقه يف اعرتضه ماءً مجرى يعرب أن عليه لزاًما كان وقد
تظللهما فيتالقيان إليه حبيبته توافيه ثم وإقدام، شجاعة بكل فيعربه املخاطر كل يحتقر
الفراق وعند األمد، قصرية األسف مع كانت السعادة تلك أن غري والشباب، الحب سعادة
الكتان، من املالبس أنواع أفخر تُلبسيها أن يجب لها: فيقول خادمتها بها الحبيب يويص
القلب ملحزون وإنه سبيًال. ذلك إىل استطعت ما جميًال وتجعليه مأواها تزيني أن ويجب
اإلمكان يف أليس يقول: أن املدله املحب ذلك إىل أوحى مما ثانية الفراق عىل يجرب عندما

Max müller Liebesposie (راجع القاهرة بمتحف الخزف من قطعة عىل موجودة املجموعة هذه 1

.(der alten ageypter Leipzig 1899
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غاسل وليتني عني، لحظة أفارقك ال حتى خادمك؛ كنت وليتني بجوارك، دائًما أكون أن
أصبعك يف الذي خاتمك كنت وليتني الذكي، بأريجك وأنتيش بعبريك أنعم حتى مالبسك

فيه. حياة ال جامًدا شيئًا كنت ولو منك وقريبًا يدك ملس موضع إذن فأكون
العالقة يحس ال الذي ذا ومن سامية؟ معانَي السطور تلك بني يقرأ ال الذي ذا فمن

األدب؟ من الثمينة القطع هذه به توحي وما املنفردة املقطوعات هذه تربط التي
لفحول نقرأ كما الغور عميقة وال النواحي متعددة ليست املعاني هذه إن ا حقٍّ
يدعو مما التشبيه؛ وحسن اإلتقان يف آية غزيل شعر حال كل عىل ولكنه العالم، شعراء

القديم. الزمن ذلك إنتاج من أنه وبخاصة الدهشة، إىل

املتن

منك مرأى عىل ألستحم «الربكة» إىل أذهب أن لجميل إنه أخي إلهي. … تتكلم: العذراء
مبلًال يكون حينما ملكي، كتان أثمن من املصنوع الهفهاف ثوبي يف جمايل ترى حتى
عىل موضوعة جميلة حمراء بسمكة إليك ثانية منه وأخرج املاء يف معك أنزل وإني 2…

إيلَّ. وانظر تعاَل … أصابعي
بيني ويفصل الشاطئ، ذاك عىل (حبيبتي) أختي حب إن يتكلم: الحبيب الشاب
أسري املاء يف أنزل حينما ولكني يربض، الرميل الشاطئ عىل وتمساح ماء، رقعة وبينها
حبها وإن قدمي؛ تحت كاليابسة أصبحت التي املياه عىل جسور وقلبي الفيضان، عىل
إىل أنظر حينما وإني املاء.3 رقية له يعمل «الحب» إنه ا حقٍّ القوة. تلك يفَّ يبعث الذي هو
… مثل مكانه4 عىل يبتهج وقلبي لتضماها تفتحان وذراعاي صدري ينرشح آتية أختي

إيلَّ. محبوبتي تأتي عندما أبديا
عطور. 5… «بنت» بالد من امرؤ أني إيلَّ خيل يل مفتوحتان وذراعاها ضممتها وإذا

… جعة من سعدت مفتوحتان وشفتاها قبلتها وإذا

تفاصيله. ويبنيِّ الجسم أعضاء يجسم ألنه 2

التماسيح. ضد 3

السند. هذا عىل موجوًدا دام ما سعيًدا صاحبه فيكون سند عىل قلبه يضع املرصي كان 4

العطرية. الروائح بالد هي بنت بالد ألن الجسم؛ معطر أي 5
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أعضائها. لون أرى أن فأستطيع قدميها عند تقعد التي خادمتها أكن لم ملاذا
تضعي وال ساقيها بني الكتان مالبس أحسن ضعي (للخادمة) لك أقول إني
بزيت وعطريه … ب مقعدها زيني األبيض6 الكتان واحذري ملكيٍّا، كتانًا رسيرها عىل

«تشبس».7
أعضائها. لون بمشاهدة أتمتع فكنُت خادمتها كنت ليتني آه

يف الذي العطر أن أتمنى كنت … واحد شهر يف … املالبس غاسل ليتني آه
… مالبسها

«أصبعها»! يف الذي الخاتم ليتني آه

الثانية املجموعة (3)

العذراء أن فيها فنشاهد محاورة، صيغة يف وضعت قد الغزيل الشعر من املجموعة هذه
جالًسا كان املحب أن كيف واكتئاب حزن يف لنا فتصف عنها، بعيد املحب وأن وحيدة،
وعندما ثانية، بلقائه تحظى أن تحاول أنها وكيف ودع، حتى يسلِّم يكد لم وأنه بجوارها،
… مثل قلبي يف تغلغل قد لك حبي إن قائلة: صاحت عقلها عىل واستحوذ الشوق غالبها

… مثل حبيبتك لرتى فأرسع
أحبولتها. يف أوقعته من رؤية إىل شوًقا يتحرق وهو وحيًدا الشاب نشاهد وكذلك

من يعيش أنه تعلم فهي جديدة؛ صورة حبها عىل تسبغ العذراء نرى ذلك وبعد
أن تريد ال نجدها ثم مختارة، طائعة إليه فتذهب النفس مكتئب القلب حزين أجلها

العذاب. أشد أجله من ذاقت ولو حبيبها تفارق
كانت وقد لُبِّه، مالكة لريى «منف»؛ إىل السفر أزمع قد إنه املدلَّه الحبيب لنا يقول ثم
ما رسعان ولكن أمامه، مضيئًا فيه وما الكون رأى أنه جوارها إىل الذهاب فكرة مجرد
وكان إذن؟ صانع هو فماذا إليه، تأتي ال قد بأنها إليه يوحي مفاجئ خاطر بفكره مرَّ
الجريان لعيادته فيأتي متمارًضا. الفراش طريح بيته إىل سيأوي أنه ذلك عىل جوابه

شفائه. عن فيعجزون واألطباء

العرص. هذا يف األقل عىل جودة أقلَّ الكتان من النوع هذا يكون أن بد ال 6

مشهور. عطر 7
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فخجل أعضائه؛ يف العافية ودبَّت بدنه، إىل الربء رسى معهم حبيبته جاءت إذا ولكن
أنفسهم. من األطباء

الداء. موطن تعرف التي هي ألنها
مفتوح وبابها يراها، لعله حاجة؛ غري من الحبيبة باب عىل يمرُّ نراه ذلك بعد ثم
فيقول مفتوًحا، الباب تركه عىل الحارس وتؤنِّب مرسعة قلبه حبيبة فتأتي مرصاعيه، عىل

الحبيب:
«البواب» كنت ليتني آه

تؤنبني حتى
َغْضبَى وهي صوتها سماع من أتمكن وعندئذ

َفَرًقا. أرتعد كالطفل «أمامها» وأكون
وهذا قلبها، حبيب إليه سافر الذي املكان إىل الرحيل تزمع العذراء أن ذلك ويتلو
بفتح االحتفال عيد يوم كان فيه وصلت الذي اليوم هذا أن والظاهر «منف»، هو املكان
تكون عندما مرص ملكة ستكون أنها إليها ويخيَّل روحها، وتبتهج نفسها فتزيِّن الخليج؛

الحبيب. أحضان بني

املتن8

تتكلم]: [العذراء
لك. … ثديي فإن فخذي تالمس أن أحببت إذا لهو …

األكل؟ يف تفكر ألنك عني تبتعد أن أتريد
نفسك؟ لتكسو تنرصف أن تريد هل بطنة؟ رجل أنت هل
عطشان؟ ألنك تنرصف أن تريد هل مالءة. أملك إني ولكن

… فيه الذي اليوم أجمل ما منه. يفيض ما وارشف ثديي؛ إذن خذ

كتب وقد ،Recto of Papyrus Harris 500 in London & W. Max Müller Liebespoesi etc راجع: 8

األول. سيتي عهد يف
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… حينما الحب9 تفاحة ومثل باملاء، املمزوج … مثل جسمي يف تغلغل حبك إن
(حبيبتك). أختك لرتى كالجواد اْعُد … ب تخلط التي والعجينة بها، يمتزج

الحب تفاح فيه وصدرها البشنني، أزهار فيه (؟) حقل األخت … يتكلم]: [الشاب
التي اإلوزة وأنا «املرو» خشب من املصنوعة الطيور كأحبولة وحاجبها … وذراعاها

بالدودة. األحبولة يف وقعت
… يكون الصغري ذئبي إن يل؟ لحبك حنانًا ممتلئًا قلبي أليس تتكلم]: [العذراء
وإىل وعنَنَرات، بعيص، فلسطني أرض حتى … رضبت ولو حبك عن أتخىل لن نشوتك.
ما إىل أصغي فلن بالهراوات، الحقول وإىل بعيص، التل وحتى النخل، بجريد النوبة بالد

الحب. عن ألتخىل يبغونه10
يتكلم]: [الشاب

الغاب. حزمة كتفي11 عىل أحمل … املعرب يف النهر يف منحدًرا أسبح إني
وعندئذ الليلة.» أختي «هبني الصدق): (رب بتاح وسأقول «منف»، إىل وسأذهب
«إياربت» واإللهة بشنينه، «سخمت» واإللهة أعشابه، «بتاح»12 واإلله خمًرا، النهر يصبح
طبًقا «منف» وأصبحت جمالها، من ينبلج والفجر … زهرته «نفرتم»13 واإللهة برعومه

«بتاح». الوجه» «حسن أمام وضع الحب اح تفَّ من
فإذا جرياني، وسيزورني بي»، «حاق الذي األذى بسبب وأتمارض بيتي يف وسأرقد

الداء. موطن ستعرف ألنها خجل يف األطباء ستجعل فإنها معهم حبيبتي جاءت
… مرصاعيها عىل مفتوحة وأبوابها بيتها وسط يف يقع أختي قرص طريق إن
وحينئذ تؤنبني، حتى «البواب» كنت ليتني آه «البواب». من غضبَى تخرج وحبيبتي

منها. َفَرًقا أرتعد كالطفل وأكون غضبى، وهي صوتها سماع من أتمكن

الطماطم بفاكهة مقارنتها من جاء قد الحب بتفاحة وترجمتها العرص، هذا أشعار يف كثريًا تذكر فاكهة 9

األناشيد. أنشودة التوراة يف ذكرت التي
يهددونها. الذين 10

«منف»؟ إىل وسيحرضها جمعها الذي هو هل 11

مدينته آلهة يرى إنه حتى يشء، كل يف متغرية الدنيا أمامه ظهرت محبوبته إىل لذهابه فرحه فرط من 12

مكان. كل يف
«منف». لثالوث ل ومكمِّ و«بتاح» «سخمت» ابن وهو زهرة، رأسه فوق يحمل إله هو «نفرتم» 13
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تتكلم]: [العذراء
وشوقي «رع» قناة وأدخل الحاكم»،14 «ماء قناة عىل التيار مع منحدرة أسبح إني
يف وسآخذ الخليج)، (فم «مرتيو» فم فتح وقت الخيام نصبت قد حيث إىل أذهب أن
يذهب حينما أخي يدخل كيف سأرى وعندئذ «رع»، يف قلبي يفكر طاملا أقف ولن الَعْدِو

… إىل
إىل شمس» «عني نحو قلبي تقود فإنك «مرتيو» قناة فم عند معك أقف وحينما
«البيون» … أشجار وسآخذ «البيون»،15 … أشجار إىل ثانية معك أعود وإني «رع»،
وذراعاي … إىل وجهي ينظر عندما فاعل هو ما وسأرى مروحتي. مقبض (ألجلك؟)
األرضني رب كملكة إني الحق ويف بالعطر؛ مفعم وشعري اللبخ، شجر بفروع مثقلتان

حضنك. يف أكون حينما

الريف) يف (العذراء الثالثة املجموعة (4)

من اآليبة قلبك حبيبة أختك تذيعها التي العذبة الجميلة «األغاني هو: األغنية هذه عنوان
األغاني بعض وأن وحدها، تتكلم العذراء أن األغاني هذه يف نالحظ ما وأول املرعى».
عىل يكن لم الشعر هذا يف املذكور الطيور صيد أن إىل هذا ما. حد إىل ببعض مرتبط
هنا بصيدها املقصود كان بل ماديٍّا، بها باالنتفاع املرصيني اهتمام لعدم واسع نطاق

صغرية. أحبولة الغرض لهذا تستعمل كانت ولذلك التسلية؛ مجرد
إىل بيتها من تخرج فالعذراء صغرية، دراما أمامنا تمثل األغاني هذه أن والظاهر
أمامها وترى حبيبها، يف إال تفكر ال ألنها تفعل ال ولكنها طيوًرا، لتصطاد الحقول
قبلة حالوة تذوق أن إليه تصبو ما وكل طعًما، لها تعرف ال ولكنها الشهية، الفطائر

تقول: لذلك الحبيب؛ من طاهرة

هي: أمنيتي إن الناس، أجمل يا
بيتك كقعيدة أحبك أن

خاص هنا الكالم موضوع أن املحتمل ومن شمس. عني يف الرتع جميع هنا يقصد أنه يحتمل 14

هذا. يومنا إىل رسميٍّا به يحتفل الذي الخليج فتح بعيد باالحتفال
شمس. عني يف حديقة أو مكانًا هذا يكون أن بد ال الرتعة. إىل يقلع عندما فرحة نحوه تجري 15
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ذراعك! عىل ذراعي تطوي وأن

عندها العافية هو ألنه األموات؛ عداد يف كانت عنها غاب إذا حبيبها إن تقول ثم
والطيور الصبح عليهما طلع قد وأنه به، التقت قد أنها إىل خيالها بها يذهب ثم والحياة.
حبيبها، بفراق أنذرها ألنه بالالئمة؛ الطري عىل فتعود ُهبُّوا، النائمون أيها قائلة: تغرد

تحب. من بصحبة تنعم ثم فترصفه
فيصور املحبني، تخيُّالت نواحي من أخرى ناحية إىل الشاعر خيال ينتقل ذلك وبعد
وأنها عليها، مقبًال الحبيب ترى أنها م وتتوهَّ الخارجي، بيتها باب من تُِطلُّ املحبوبة لنا
حبيبها، يأت فلم رسابًا، أصبح أملها ألن الفؤاد؛ مكلومة تعود أنها غري صوته، تسمع
عاطفة من تكنُّه وما شعورها عن تعربِّ نراها املطاف خاتمة ويف رسوًال. إليه فرتسل
عىل إليك آتية وإني حبك، ذكرى يستعيد قلبي إن فتقول: ف، والتلهُّ بالذكريات مليئة

ملقابلتك. التزين من بعد فرغت قد أكن ولم عنك، باحثة عجل

املتن

آتية، إني فاعلة. أنا ما انظر لك: أقول وإني … حبك إىل يتُوق قلبي إن املحبوب، أخي
مرص، أرض عىل تحط «بنت»16 طيور كل وإن وقفيص… يدي يف بأُحبولتي وسأصطاد
«بنت» من تجلب فرائحتها دودتي؛17 سيبتلع يأتي عصفور وأول «باملر»، معطرة وهي

باملسوح. مغمورة ومخالبها
تسمع حتى وحدنا وأنت أنا سويٍّا. رساحها نطلق أن ألجل هي فيك رغبتي وإن

باملر! خ املضمَّ طريي صوت
يذهب أن ا جدٍّ لحسن وإنه أُحبولتي! أنصب حينما معي هنا كنت لو ذلك أحىل ما

املحبوب. حيث املرعى إىل اإلنسان
يمكنني وال يمنعني لك حبي ولكن يرتفع، ُطعمها عىل وقعت وقد اإلوزة صوت إن
مساء كل إليها أروح التي الوالدة تقول وماذا أحابييل، وسأطوي رساحها، أطلق أن

حواليها). وما الصومال (بالد الذكية العطور أرض 16
األحبولة. من 17
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كل مني أخذ قد حبك إن اليوم؟ أحبولتك18 تنصبي ألم «وستسألني»: بالطيور، محملة
مأخذ.

أُِعريها ال فإني ذلك ومع حويل، تحوم الطيور من وكثري … وتحط تطري اإلوزة إن
ما أوثق عىل وقلبك قلبي إن وحدي. ملكي هو والذي وحدي حبيبي لدى ألنه التفاتة؛

جمالك. عن بعيًدا أذهب ولن الوفاق، من يكون
الطعم الحلو «الشدة» ورشاب أجاج، ملح عندي ومذاقه الحلو الفطري أرى إني …
وقد يحيا، قلبي يجعل الذي هو فقط أنفك نفس19 إن الطري. كمرارة فمي يف أصبح قد

اآلبدين. أبد إىل يل ُوهب قد «آمون» أن وجدت
عىل ذراعي تطوي وأن بيتك، كقعيدة أحبك أن هي أمنيتي إن الناس، أجمل يا
القرب. طواه من كمثل سيكون مثيل فإن الليلة معي األكرب أخي يكن لم وإذا … ذراعك

والحياة؟ العافية أنت ألست
أن يجب (أي طريقك؟ ما منرية، األرض إن قائًال: يتكلم الجنة عصفور صوت إن
رسيره؛ يف أخي وجدت لقد (؟). األوجاع يل لتسبب إنك الطائر، أيها ال آه. اآلن). تذهب

… فرح إذن فقلبي
وسأكون وأغدو، وسأروح يدك، يف يدي بل كثريًا، عنك أبتعد «لن يل: يقول وهو

ع. يتوجَّ قلبي يجعل ولم العذارى، رأس عىل يضعني وهو ممتع.» مكان كل يف معك
نحو تتجهان وعيناي إيلَّ، آٍت أخي إن وأنظر. الخارجي الباب إىل نظري أصوب إني
يهدأ ال ذلك أجل ومن الوحيد. همي أخي حب أجعل إني … تسمعان وأذناي الطريق

قلبي.
أن معنى ما 20… ظلمت لقد يل: ليقول وآيبًا ذاهبًا رسيًعا رسوًال إيلَّ يرسل إنه

آخر؟ إنسان قلب توجع

األم. سؤال 18

التقبيل شاهدنا ولكنا يظهر، ما عىل األوىل العهود يف باألنف األنف بحك املرصيني عند التقبيل كان 19

بناته. يقبل إلخناتون صورة يف الحقيقي
تصدق. ال وهي يعتذر أنه هو هذا ييل ما معنى 20
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لت رجَّ قد أكن ولم عنك، باحثًة إليك مرسعة آتي وإني حبك، ذكرى يستعيد قلبي إن
تزل لم كنت إذا ولكن شعري، ترجيل يف بعُد نفيس أتعب ولن جبهتي، شعر نصف إال

وقت.21 أي يف مستعدة ألكون املجعد شعري سأضع فإني (؟) تحبني

الحديقة) يف األنواع املختلفة األزهار (مناجاة الرابعة املجموعة (5)

تاًجا، منها تنسق كانت وربما الحديقة، أزهار إىل تنظر العذراء أن األغاني هذه يف نجد
أغنية كل أن املرصيني، الكتَّاب عادة هي كما ويالحظ حبيبها، يف تفكر زهرة كل ويف

الزهرة. باسم تورية فيها كلمة عىل يحتوي بيت أول وكل زهرة، باسم تبتدئ
لك أفعل وإني منرشًحا،23 القلب تجعلني إنك مخمخ: أزهار يا املفرحة]22 [األغاني

ذراعيك. بني أكون عندما «القلب» يحبه ما
أعشش إني لعيني. نور لك ومشاهدتي لعيني، الكحل24 هو (؟) ألتمس ما جل إن

إليه. شوًقا أتوق الذي الرجل أيها يا أنت حبك أرى ألني بقربك
أنعشت قد ألنك معك؛ أنام حينما خالدة يل تصري واحدة ساعة وليت ساعتي! ألذ ما

(؟). الليل يف كان عندما قلبي
أمامها.25 عظيم بأنه يشعر واإلنسان «سيمو»، أزهار فيها يوجد إنه

العشب أنواع وكل األزهار فيها غرست قد كجنينة لك وإني األوىل، حبيبتك إني
العطر.

وإنه البارد، الشمال نسيم يهبُّ عندما لجميل فيها يدك حفرته الذي املجرى وإن
بالرسور؛ مفعم وقلبي مبتهج وجسمي يدي عىل ويدك فيه أتنزه الذي الجميل املكان
رأيتك وإذا أسمعه، ألني أحيا وإني صوتك، أسمع أن لذيذ لرشاب وإنه سويٍّا. لتنزُّهنا

والرشاب. الطعام من يل أحىل ذلك كان

يف طويل وقت وتمضية شعرها ترجيل من بدًال فإنها طلبه عند مقابلته تريد عندما أنها ذلك معنى 21

وترجيل. زينة كل عن ليغنيها املستعار شعرها رأسها عىل ستضع ذلك
الربدية. نفس يف التي السالفة األغاني تحمله الذي العنوان نفس هو هذا 22

مخمخ. كلمة مع تورية 23
اآلن. مرص يف تستعمل بالتوتيا العني تكحيل عادة تزال ال 24

الصغرية؟ األزهار أمام بعظمة يشعر اإلنسان أن يقصد فهل تورية، هنا 25
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نشواَن تأتي عندما الزهر من املنسق إكليلك آخذ إني «زايت». أزهار فيها ويوجد
… قدميك أدلِّك وإني رسيرك. عىل وتنام

املحبني تدعو الحديقة (أشجار الخامسة املجموعة (6)
سعيد) بوقت للتمتع26

التعبري. وحسن الخيال يف بسموِّها إال سبق عما جديد بيشء تمتاز ال املجموعة هذه
الظليلة، ظاللها تحت وليمة إىل وتدعوها حديقتها، يف العذراء مع تتكلم فاألشجار
املفقود الجزء وهو األغنية، هذه أول يف األشجار هذه خاطبت قد املحبوبة أن ويحتمل

الجنينة. أشجار أوىل تعترب لم أنها من تشكو األشجار هذه إحدى ألن وذلك منها؛

املتن

وإني ثدييها، يشبه فاكهتي وشكل أسنانها، تشبه أحجاري إن تتكلم. شجرة … ال …
ظاليل تحت حبيبها املحبوبة لتغازل فصل؛ كل يف باقية وإني الجنينة، أشجار أحسن
األشجار وكل … (مرص) «كمي» بمسوح ومعطرين والشدة بالخمر ثملني يكونان بينما
ورغم «خرضاء»، واقفة شهًرا عرش اثني أبقى إذ إالي؛ تذبل الجنينة يف التي األخرى
رأس عىل وإني عيلَّ.27 باقية زالت ما املنرصمة السنة زهرة فإن سقطت قد األزهار أن

الثانية. املرتبة يف إال لسنا نحن تأمل! تقول: األخرى األشجار أن حني عىل األشجار
حتى (املحبني) سأفضحهما بل بعد، عنها الصمت ألزم فلن ثانية ذلك حدث فإذا
بالبشنني أغصانها تضفر أن … يمكنها ال وحتى املحبوب، ويعاقب الخطيئة تُرى
رسور. يف اليوم تميض تجعلك ليتها نوع. كل من والجعة واملسوح… والرباعيم. واألزهار
وليته نداعبه، حتى تعاَل ا. حقٍّ خرج لقد انظر مأًوى. تكون الغاب من املصنوعة والخيمة

… اليوم كل يميض

Pleyete-Rossi Papyrus in Turin p. 1. L XXIX-LXXXII and Max Müller Liebespoesie راجع: 26

.١٨٨٦ سنة مسربو هو إليها النظر لفت من وأول
السنة. طول زهًرا تحمل إذن فهي 27
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القديمة الغزلية األغاني سلسلة

هناك فهل للحظيَّة، خادمة سأكون قائلًة: وأوراقها بصوتها تنطق التني شجرة إن
قد إذ خادمتك؛ سأكون فإني جارية عندك يكن لم إذا ذلك ومع النُّبْل؟ يف يساويني من
أي تصبَّ ولم جنينتها يف بغريس أمرت وقد للمحبوبة، غنيمة سوريا بالد من أحرضت
البرئ.28 بماء بطني يمتلئ ولم الرشب، يف اليوم كل أميض فإني ذلك ومع (لريي)، ماء
إىل بإحضاري ُمْر … املحبوب أيها بحياتي يرشب: ال إلنسان … للرسور ُوجدت لقد

حرضتك.
همس إن لتتكلم. بصوتها تنطق بيدها غرستها قد التي الصغرية الجميز شجرة إن
وهي … مثل خرضاء فهي الجميلة؛ غصونها أرشق ما ى، املصفَّ كالعسل حلو أوراقها
خرضة، الزمرد حجر مثل وأوراقها حمرًة، العقيق تفوق التي الجميز بفاكهة محملة
«البسبس». شجرة مثل وحبتها «نشمت»،29 حجر مثل لونه وخشبها كالزجاج، ومجلوٌّ

الظليل. ظلها المتداد فيئًا يجدوا لم الذين أولئك إليها تجذب إنها
وتأمرها األول، بستانيِّها بنت الصغرية العذراء يد يف خطابًا خلسة تضع وإنها
«مزهرة يومها يف الجنينة فإن عذرائك؛ مع الوقت وأمِض تعال املحبوب: إىل به اإلرساع
فأرسل برؤيتك، ويبتهجون سيفرحون والبستانيون ألجلك، ومأًوى مظالت وفيها نرضة»،
يثمل أن قبل للقائك يرسع عندما لينتيش اإلنسان وإن بأوانيهم. ُمجهزين قبلك عبيدك
من جعة أحرضوا وقد أوانيهم حاملني قبلك من يأتون الخدم «ولكن» فعًال. بالخمر
وكل اليوم، وفاكهة األمس فاكهة من وكثريًا املخلوط، الخبز أصناف وجميع نوع، كل

اللذيذة. الفاكهة أصناف
يف جالًسا معددوات أيام ثالثة الغد وبعد الغد يف وكذا رسور، يف اليوم لنميض تعاَل

ظيل.
والوليمة منها، يطلب ما كل مستجيبة تُسِكره وهي يمينها عىل يجلس حبيبها إن

حبيبها. تغادر لم ولكنها بالسكر، نظامها عقد اختل قد
أرى، عما أتحدَّث فال حازمة أني غري تتنزَّه. املحبوبة أن حني يف تحتي منشورة …

بكلمة. أفوه ولن

باستمرار. ترشب أن يمكنها أي 28
زرقة. تعلوه أبيض 29
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بيتي أوراقشسرت من األغاينالغزلية

كل من الرغم وعىل الباب، هذا يف نعرفه ما كل كان الغزلية األغاني من ذكره سبق ما إن
واآلثار للعلم بالنسبة بقيمة يقدر ال كنًزا تعد كانت فإنها ونقائص، عيوب من فيها ما

الغنائي. والتعبري العاملي الشعر لتاريخ وبالنسبة
األغاني عن قبُل من لدينا معروًفا كان ما مقدار ضاعفت بردية حديثًا ظهرت وقد
أن ذلك إىل يضاف نهايتها، إىل بدايتها من كاملة بأنها تمتاز الورقة وهذه الغزلية،

كبري. فكر عناء إىل تحتاج وال فيها، قليلة اللغوية الصعوبات
مجاميع: ثالث تنقسم الغزلية األغاني وهذه

قصرية. مقطوعات من صحيفة ونصف صحيفة أوًال:
قصائد. من مؤلف بأكمله كتاب ثانيًا:

بعض من وهي الخالبة، باالستعارات مألى قصائد ثالث عىل تحتويان صحيفتان ثالثًا:
الشعر. يف اإلجادة حيث من القديم املرصي الفكر خلَّفه ما أحسن من تَُعدُّ نواحيها

فنقول: األوراق، هذه من الكامل الكتاب أوًال ولنفحص
سبع عىل وتحتوي بذاتها، قائمة ألنها منقوصة؛ غري كاملة الوثيقة هذه إن
بيتًا. والعرشين والثالثة عرش الستة بني منها كل أسطر ترتاوح طويلة، مقطوعات
العنوان محله حلَّ قد بها الخاص الرقم أن نجد إذ األوىل؛ إال مة مرقَّ منها مقطوعة وكل

كلها. القصائد ملجموعة العام
الثاني»، «البيت هكذا: كانت حرفية ترجمة املقطوعات رءوس نرتجم أن أردنا وإذا

إلخ. … الثالث» «البيت



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

يف مقبولة (استانزا) مقطوعة بكلمة والرتجمة مقطوعة. هنا بيت بكلمة ويقصد
وقد بيت، معناها حديثة التينية كلمة من مأخوذة ألنها وذلك الحديثة؛ األوروبية اللغات

واحد. سطر عىل إال يطلق ال العربية اللغة يف البيت ألن مقطوعة؛ هنا ترجمناها
بذلك وأعني سبق؛ فيما عنه تكلَّمنا مقطوعات أو بأبيات مرقم عظيم كتاب ولدينا
هذه يف ويالحظ وإلهها». طيبة عن «قصائد سميناه الذي «آمون» لإلله القصائد كتاب
عىل تشتمل التي وهي املرصي، باملتحف التي الخزف قطعة يف وكذلك األخرية الورقة
أخرى بتورية وتنتهي املقطوعة، لرقم بتورية تبتدئ املقطوعة أن النوع، هذا من قصائد
هذه نفس بصددها نحن التي الغزلية األغاني مؤلف استعمل وقد الرقم. نفس عن
يف كلمة أول نجد «حوسناو» القديمة املرصية يف ويقابله الثاني البيت فمثًال الطريقة.
األغاني هذه عىل نحكم أن اآلن إذن يمكننا فهل أخ). (أي «سان» كلمة هي املقطوعة

أدبي؟ إنتاج بأنها بساطتها رغم الكتاب هذا عليها يشتمل التي الغزلية
املرصية، األفراح يف بها يتغنى غزلية أغاٍن للمرصي كان أنه يف نشك ال ونحن
مغنيًا محبوبته يف الساذج املرصي الفالح تغزل إىل الغزل من النوع هذا بداية وترجع

قلبها. يستهوي بما إياها مستعطًفا بيتها عند
يف التي القصائد تلك ويف أيدينا، بني التي الغزلية القصائد سلسلة يف نجده وما
متنوعة، وأشجار مختلفة طيور ألسنة عىل وضعت التي «تورين» ورقة ويف «لندن»، ورقة
املرتجل الكالم يناقض مما كاتبها إليه ويرمي ينُشده كان الذي اإلتقان يبرص املرء يجعل
األخري النوع هذا من أغاٍن عىل عثرنا وقد الجائلون. املغنون به نى يتغَّ كان الذي املفكك

أيًضا.
ألَّفها أناشيد هي «شسرتبيتي» بردية ظهر عىل التي األغاني تكون أن الجائز ومن
ذلك وبعد ما، حقل يف غنِّيَت ثم مزاجه، به وجاد قريحته به أوحت حسبما حينها يف

فدوَّنُوها. التدوين تستحق أنها القوم َوَجَد
أسلوبها يف اليشء بعض ترتفع كتابنا يحتويها التي القصائد» «سبع موضوع ومادة
واملحبوبة فالحبيب واحد، صنف من كلها ولكن إلينا. وصلت التي األخرى األغاني من
األوىل املقطوعة يف والوصف املرصيني. عند املتبعة العادة هي كما وأختًا أًخا يسميان
يشء، كل قبل مادي هنا الحب أن الحال يف ويالحظ املحبوبة، الدقة من كبري يشء فيه
زمان كل يف املحبني عواطف عن تختلف ال عنها يعرب التي العواطف فإن ذلك عدا وما

ومكان.
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تحمل الذي النبيل بالشاب تمر عندما وارتجافها العذراء ارتباك هذا كتابنا يف فتجد
املحبني اكرتاث وعدم املفتون جنون عندها نالحظ وكذلك الغرام، ضلوعها حنايا يف له

الحب. إللهة انتصار أغنية نشاهد الخامسة املقطوعة ويف العام، بالرأي
الذي الحب مرض موضوع عن دقيق تعبري عىل تحتوي فإنها األخرية املقطوعة أما
العظيم األملاني الشاعر أبيات بعينها هي أبيات ببعض ختمت وقد وقت. كل يف به يرحب

«هاين»:

عينيك أشاهد عندما
وآالمي أحزاني كل تتالىش حينئٍذ

تامة. صحة إىل أعود فاِك ألثم وعندما

إىل حاجته عليه أملتها قد تافهة بفكرة شعره أتلف قد املرصي الكاتب أن غري
أتلف قد الشاعر فيه نجد الذي الوحيد املثل هو هذا وليس «سبعة». بكلمة التورية

لنفسه. اختارها التي اللفظية بالزخارف الكتابي أسلوبه
أن علينا يجب شعره تأليف يف الشاعر استعملها التي الصيغ عن الكالم وبمناسبة
إىل باإلضافة هذا جملة، عليها املتفق االصطالحات وعن الوزن، موضوع عن هنا نتكلَّم

املوضوع. هذا عن سبق فيما رشحناه ما
بمصاحبة تغنَّى أن منها املقصود كان املرصية الحب أغاني كل أن فيه شك ال فمما
يف نجد ال أننا غري وغريها. «طيبة» مقابر جدران عىل ذلك نشاهد كما والقيثارة، العود
وكذلك واحد)، بحرف مبدوءة متتابعة كلمات (أي املرصي للجناس أثًرا الجديدة األمثلة
يف استعملتا وقد موجودتني، كانتا الكتابة يف البدعتني هاتني أن رغم وذلك قافية، نجد ال

نادرة. حالة
املكتوب الغزيل الشعر من قطعة يف عنه تكلمنا الذي للجناس مشابهة حالة ولدينا
املختلفة جنينتها أزهار أمامنا تستعرض العذراء فيها نجد إذ «هارس»؛ ورقة عىل

لغرامها. جديد بمظهر حالة كل يف إليها يوحي منها زهرة كل اسم فكان األلوان،
ال التي املعضالت من تكون تكاد القديم األدب يف الشعري الوزن مسألة أن والواقع
لدينا وليس الساكنة، حروفها إال املرصية الكلمات من نعرف ال ألننا وذلك حلها؛ يمكن
يف نلحظ فمثًال أكيدة؛ غري ملتوية بإيضاحات نعرفه ما إال منها املتحركة عن معلومات
الكالم تقسيم عادة تقابل بيت كل نهاية يف التي الحمراء النقط أن الربدي عىل الكتابات
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نشاهد كما وقف، عالمات مجرد ليست أنها عىل وبدل وعبارات، فرعية وجمل جمل إىل
عام. وجه عىل الشعرية املتون يف إال توجد ال أنها

وبخاصة صحيحة، تسميٌة شعر أبياَت بنقطة املعلمة الكلمات تسمية فإن ذلك وعىل
عدد أما تقريبًا. الطول متساوية النقط هذه بوساطة تتكون التي السطور كانت إذا

تختلف. أنها رأينا فقد املقطوعة أسطر
يمكن ال ظاهرة حركات له كانت يونانية بحروف كتب الذي القبطي الشعر وإن
العربية، اللغة يف نشاهده الذي الشعري الوزن وضوح الحركات هذه مع فيه تجد أن

القديم. املرصي األدب يف الشعري الوزن لنا يتَّضح أال أوىل باب فمن
توازي القصائد هذه يف يوجد ال أنه وهي باملالحظة؛ جديرة أخرى نقطة وهناك
ويف العربية، اللغة يف نجده كما األخرى، املرصية الكتابات بعض يف نجده الذي األعضاء

الكتاب. هذا يف الشعر عن الكالم عند ذلك عن تكلَّمنا كما الرشق، يف أخرى جهات
بنفس ُكِتبَتَا وقد الورقة، ظاهر عىل اللتان الحب أغاني من الباقيتان الصحيفتان أما
منها واحدة كل مقطوعات، ثالث عىل فتشتمالن الكامل، الكتاب هذا به كتب الذي الخط
يف صغيت فقد املقطوعة بقية وأما مرسًعا. أختك إىل تأتي ليتك التالية: بالكلمات تبتدئ
الفرعون، حظائر من وبجواد امللك، رسول بالكلمات: فالتشبيه الصياغة؛ محبوك تشبيه
تعرف لم والحيوية التصوير من درجة أمامنا تظهر الصحراء يف يرشد الذي وبالغزال
قيمتها لها الصورة هذه أن عن فضًال هذا العربي. العرص سبقت التي الكتابات يف بعُد
تنبئنا هذه مثل وثائق آخر بلد يف نجد أن يمكننا فال القديمة، العادات يف الباحثني عند
أي أو العدو، تتناوب التي للخيل حظائر فيها محاطَّ بإعداد األخبار نقل رسعة عن

املدربة. الكالب من بمجموعة للصيد وصف
لم الشعرية األبيات عىل الدالة العالمات أو النقط أن املقطوعات هذه يف ويالحظ

املعنى. حسب أسطر إىل قسمناها قد ولكنا توضع،
وكلمات لغوية معضالت عىل تحتوي فإنها الورقة، وجه عىل التي الغزل أغاني أما
فنجد الفاسدة. والرتاكيب باألغالط محشوٌّ املتن أن إىل هذا لنا. بالنسبة كثرية جديدة
كان الذي الجزء كشط بلة الطني زاد وقد مفهومة. غري بطريقة كتب قد العنوان أن أوًال
طولها، يف تختلف مقطوعات سبع العنوان ذلك يتلو ثم األصيل. الكاتب اسم عىل يحتوي
وتحتوي األخرية املقطوعة وأطولها أبيات، أربعة عىل وتحتوي الرابعة املقطوعة وأقرصها
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بيتي شسرت أوراق من الغزلية األغاني

وترجمتهما الغموض، يف غاية األوليني املقطوعتني أن ويالحظ بيتًا. وعرشين اثنني عىل
ملن وهداية أساًسا لتكون املؤقتة الرتجمة هذه وضعت وقد محضة. تقريبية ترجمة هنا
النور من البصيص بعض آلخر وقت من نجد فإنا ذلك ومع ثانية. املوضوع سيتناول

عنها. يعرب أن الشاعر يحاول كان التي األفكار بعض لنا يُظهر
بتأثري أمره عىل مغلوبًا أصبح قد بثور نفسه املحب يقرن الثالثة، املقطوعة ويف
تماًما التمتع عن عاقتنا كلمات بعض اعرتضتنا قد أنه له يؤَسف ومما قلبه. حبيبة
يف ساحرة هذه بعد تأتي التي القصرية واألغنية ونكتة. فطنة عىل تنطوي بقصيدة
أكثر نغمة األوىل املقطوعة يف رأينا كما فيها فنرى املتبادل، للحب الجامع الوجيز وصفها

الورقة. وجه عىل التي الغزلية األغاني يف نشاهدها التي من خالعة
وما معانيها، حل يف اإلنسان يتخبط دامس ظالم فإنها الخامسة املقطوعة أما
مقطوعة آخر وبني بينها يوجد املقطوعة وهذه صدم، قد ريفي فالح غضب يصف يتلوها
مقطوعة أية ضعف وهي عنها، تعرب التي الفكرة حيث من شبه وجه املجموعة هذه من
العبارة. يف السبك حسن مع بابه يف نادًرا لذيذًا خياًال أمامنا وتبسط الطول، حيث من
وألواحه مزالجه يالطف أخذ وجهه، يف مغلًقا قلبه حبيبة باب وجد ملا املحب أن فتقرأ
قد ثور من مختارة قطًعا سيقدم أنه منها نفسه، عىل قطعها بوعود ويعدهما ويتملقهما
للنجار ستُحَفظ الثور هذا من القطع كل خري إن قائًال: يضيف ثم البيت، داخل يف ذبح
التي الهشة املواد هذه فإن القش؛ من وبابًا الربدي من مزالًجا له سيصنع الذي الصبي
ستمتلئ التي قلبه حبيبة إىل الوصول سبيل يف كئوًدا، عقبة تكون لن الباب منها يرتكب
كان ما وهذا القوة، وعنفوان الشباب رشخ يف أمريًا عينيها أمام ترى حينما ورسوًرا ِبًرشا

نفسه. يف الفتى يعتقده
التي القصائد حساب عىل الغزلية القصائد هذه أهمية يف بالغنا قد نكون أال وألجل
نلحظ ناحيتني أو ناحية القارئ أمام سنضع فإنا قبل؛ من النوع هذا من عليها عثر
ففي الثانية. يف لها مثيل ال شعرية براعة فيها أوًال عليها عثر التي القصائد أن فيهما
ظاهرة وهذه والطيور، واألشجار باألزهار االبتهاج لذلك أثًرا نجد ال بيتي شسرت أغاني
ذلك عن وفضًال قبل، من املعروفة الحب أغاني بها امتازت قد القلوب بمجامع تأخذ
فأصغ بيتي». «شسرت أغاني يف نجده الذي الخيال عن يقل ال ًقا موفَّ خياًال هذه يف نجد
فكرة الحق لعمر وهذه محبوبته، أصبع يف خاتًما ليكون شوًقا يتحرَّق الذي املحب إىل
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

أملس اليد تلك يف قفاًزا كنُت ليتني «آٍه! يقول: عندما «روميو» شفتي عىل جاء ما تشبه
الخد!» هذا

غرستها التي الصغرية الجميز شجرة وصُف وظرًفا شاعرية ذلك عن يقل وال
تسارع أن إياها مكلفة البستاني بنت الطفلة يد إىل خطابًا خفية تناول التي وهي بيدها،
تسمع ال بموسيقى اإلنسان يتمتع أن العسري من أنه غري حبيبها. حضور وتلتمس
املتن إليه يوصلنا أن يمكن ما كل الواقع يف ذلك إن إذ متقطعة؛ لحظات يف إال ألحانها

إلينا. وصل الذي الرتكيب الفاسد م املهشَّ
مفهومة، جملتها ويف تامة بأنها بيتي شسرت ورقة يف التي الحب أغاني وتمتاز
ذلك فإن وخيال، أفكار من تحتويه وملا السببني لهذين عظيمة قيمة لها جعلنا إذا ولكن

قبل. من عليها عثر التي األغاني أهمية من نقلِّل ألن داعيًا يكون ال
الناحية من الوثائق هذه محتويات عن اإليجاز ببعض نتحدَّث أن علينا فيجب وبعد،
أننا غري (الكالسيكي)، الذهبي العرص تراكيب هي بها صيغت التي فالرتاكيب اللغوية.
فإنها املفردات وأما النقط، من كثري يف فيها اندست قد الحديثة اللغة أساليب أن نجد
عاليًا، فيها البيان مستوى يجعل أن باستمرار حاول قد الشاعر أن ويالَحظ بها. غنية
متنافرة. بتكرارات أُفِسد قد الورقة ظاهر عىل الذي الشعر أسلوب أن نجد فإننا ذلك ومع
عىل كتبتا اللتني الحب أغاني وورقتْي الكامل الكتاب بأن توحي الخاصية وهذه
الذي الكاتب هو أنه الجائز ومن واحد. مؤلف عمل من تكونا أن يحتمل الورقة ظهر
لدينا ولكن واحدة، بيد كتبتا قد املجموعتني كلتا ألن وذلك أيدينا؛ يف التي النسخة كتب
بأيدينا ما أن فكرة عنا يطُرُد مما وحذف أخطاء بعض النسخة هذه يف أخرى جهة من
مشرتكة جملة وجود أيًضا هنا ويالحظ املؤلف. سطرها التي األصلية النسخة هي هنا
تكون فقد يشء؛ يف يفيدنا ال وهذا ظهرها؛ عىل والتي الورقة وجه عىل التي القصائد يف

الحب. أدب يف املتداولة الجمل من املشرتكة الجملة هذه
عرص قبل ما إىل عهده يرجع بيتي» «شسرت ورقة عىل مما شعًرا أن يف نزاع وال
الدولة عرص من أمثلة عىل عثورنا عدم املصادفة محض من يكون قد ولكن الرعامسة؛
كتابة بأن االعتقاد عىل يحملنا ما األسباب من لدينا وليس الغزيل. الشعر من الوسطى
الوسطى. الدولة بعد جاءت التي العصور ابتداع من كان أدبية ألغراض الغزيل الشعر
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بيتي شسرت أوراق من (1)

غزلية1 أغاٍن

العظيم النديم كالم أول
القرين منقطعة أخت فريدة؛ إنها

اإلنسان بني أرَشُق
تطلع عندما كالزهراء إنها تأمل!

سعيدة سنة باكورة يف
وضاء وجلدها فائق ضياؤها

تصوبهما عندما العينني جميلة
بهما تنطق عندما الشفتني حلوة

فضول بكلمة تَنِْبُس ال
الثدي ناعمة العنق طويلة

المع أسود شعرها
طالوة الذهب تفوق ذراعها

البشنني زهر كأنها وأصابعها
الخرص2 نحيلة العجز عظيمة

جمالها عن ان تنمَّ ساقاها
األرض عىل تتبخرت عندما الحركة رشيقة

ُقبلتها يف بلبي أخذت لقد
الرجال كل أعناق تجعل

رؤيتها عند النبهارهم عنها تنثني
يقبِّلها من سعيد

«املحبوب». تعني وأخ «املحبوبة» تعني أخت كلمة أن نالحظ األغاني هذه يف 1

مدبرة. عجزاء مقبلة هيفاء 2
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

القوي الشباب رأس عىل يكون فإنه
الخارج إىل ذاهبة اإلنسان ويشاهدها

وحيدتهن.3 ولكنها كأترابها

تتكلم) (العذراء الثانية املقطوعة

بصوته قلبي يوجع أخي إن
مني يتملك املرض جعل وقد

والدتي بيت جار وهو
إليه أذهب أن استطاعتي يف ليس ذلك ومع

قائلة: والدتي تأمره أن وجميل
رؤيتها محرم إنه

أتذكره عندما يتوجع قلبي إن تأمل ألنه
أرسني قد وحبه
مجنون إنه تأمل

مثله ولكني
بتقبيله شغفي مقدار يعرف ال وإنه

لوالدتي يرسل أن استطاعته يف لكان وإال
لك مصريي إن آه أخي! يا

النساء بني «الذهبية»4 بذلك قضت وقد
جماَلَك أشاهد حتى إيلَّ تعاَل

ووالدتي والدي وسيفرح
عامة الناس كل بك وسيفرح

املحبوب. أيها يا بك ون وسيَُرسُّ

التي بالقصة متصًال جزءًا تؤلِّف ذلك مع ترى كما وهي للكتاب، العام بالعنوان تبتدئ األوىل املقطوعة 3
تفتتحها.

«حاتحور». اإللهة 4
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الثالثة املقطوعة

جمالها5 ملشاهدة يتوق قلبي إن
فيها6 أجلس عندما

الطريق عىل راكبًا «محي»7 شاهدت ولقد
القوي الشباب يرافقه

لقائه من أتوارى كيف أعرف فلم
بسالة؟ يف به أمر هل

كالنهر أصبح الطريق إن آه
قدمي تطأ أين أعرف وال

ا جدٍّ قلبي يا صوابك ضاع لقد
بمحبي؟ تستخفَّ أن تريد ملاذا

أمامه مررت إذا تأمل
ترددي عن سأخربه فإني

له سأقوله ما هذا ملكك، إني انظر
باسمي وسيتباهى

عليه مقبل ألول حظية وسيهبني
أتباعه.8 بني من

فيها. يلتقيان التي البقعة جمال أي 5
البقعة. هذه يف أي 6

الخيل ظهور يمتطون ال كانوا املرصيني ألن عربته؛ راكبًا أي هنا راكبًا بكلمة ويقصد املحبوب، اسم 7
نادًرا. إال

فجأة طريقها يف تقابل أنها غري جميل، مكان زيارة يف ترشع عذراء صورة أمامنا تضع املقطوعة هذه 8

فعند رفاقه؛ من طائفة يتبعه عربته يف يركب كان ألنه املالك؛ البيت من أمري أنه املحتمل ومن حبيبها،
وقد القهقرى، ترجع أو طريقها يف تميض كانت إذا تعرف فال والخجل، االرتباك عليها يستويل رؤيته
رخيصة، نظرة إليها سينظر عندئذ «محي» ألن املحبوب؛ هذا حيال عواطفها عن تكشف أن تخىش كانت

أصدقائه. ألحد عنها ينزل وبذلك
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الرابعة املقطوعة

رسيًعا يخفق قلبي إن
لك حبي أذكر عندما

اإلنسان كبني أسري يجعلني وال
مكانه من أفزع بل

بلباس أتزين يجعلني وال
بمروحتي أتحىلَّ أو

عيني يف كحًال أضع ال إني
قط نفيس أعطر وال

البيت» إىل عودي بل تنتظري «ال
ذكرته كلما «قلبي» غالبًا يحدثني هكذا

قلبي يا املجنون دور تلعبَنَّ ال
املخبول؟ الرجل دور تلعب ملاذا

(املحبوب) األخ لك يأتي أن إىل اهدأ
(؟) … عيني يا

عني يقولون القوم تجعلنَّ وال
الحب أقعدها قد امرأة إنها

ذكرته كلما ثابتًا كن
العنان.9 لنفسك ترخني وال قلبي، يا أنت

الخامسة املقطوعة

بجاللتها وأتمدح الذهبية» «الواحدة أعبد إني
السماء سيدة أعظِّم إني

مبارشة قلبها تخاطب ثم املحبوب، تذكرها عند قلبها ارتجاف العذراء تصف الرابعة املقطوعة يف 9

املحبوب. أمام الثبات عىل قادر وغريَ جبانًا بوصفه إياه موبِّخة
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«لحاتحور» املديح أقدم إني
لسيدتي والشكر

شكايتي وسمعْت إليها شكوت إني
حظيتي بمنحي قضت وقد

لتشاهدني إرادتها طوع حرضت وقد
يل! حدث ما أعظم فما

فخور إني مرح، إني فرح، إني
هنا! هي ها «مرحا» قيل أن منذ

لها الغض الشباب خضع وقد حرضت، لقد انظر،
بها غرامهم لعظم

إللهتي الصالة أقيم إني
هدية األخت تمنحني حتى

شكواي قدمت أن منذ أمس من أيام ثالثة مرت وقد واآلن
أيام. خمسة منذ عني غابت ولكنها11 باسمها10

السادسة املقطوعة

بيته بجوار مررت لقد
مفتوًحا بابه ووجدت

والدته بجانب واقف واملحبوب
وأخواته إخوته كل ومعه

الطريق عىل يميش من كل قلب يأرس وحبه
القرين منقطع ممتاز، شاب إنه إذ

الفضائل يف آية محبوب
مررت حينما إيلَّ رنا ولقد

«حاتحور». اإللهة 10
املحبوبة. 11
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وحدي يل الفرح فكان
بالفرح! قلبي طرب أعظم ما

يل لنظرتك حبيبي، يا
قلبي عرفت قد والدتك كانت فلو

الحال يف البيت يف لتوارت
قلبها يف ذلك ضعي الذهبية» «الواحدة أيتها يا

املحبوب إىل سأرسع وحينئذ
رفقته أمام وسأقبله

إنسان أي أجل من الدمع أسكب ولن
يلحظون عندما سأرس بل

تعرفني أنك
إللهتي وليمة سأقيم

للخروج يخفق قلبي إن
ليًال يراني املحبوب أجعل حتى

حدث!12 لو ذلك أسعد فما

السابعة املقطوعة

املحبوبة فيها أََر لم أمِس من أيام سبعة مرت لقد
املرض عيلَّ هجم وقد

ثقيلة أعضائي كل وأصبحت
جسمي مهمل وإني

األطباء إيلَّ حرض ما فإذا
عالجهم إىل يرتاح ال قلبي فإن
حيلة لديهم فليس السحرة أما

خفي دائي ألن

منه. االلتفات موضع كانت بأنها وكربياءها املمتازة حبيبها صفاِت العذراء املقطوعة هذه يف تصف 12
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يحييني الذي هو — صدقني — قلته ما ولكن
ينعشني الذي هو اسمها إن
ورواحهم رسلها غدو وإن

الحياة قلبي إىل يعيد الذي هو
عالج أي من يل شفاء أعظم ومحبوبتي

قاطبة الطب كتب مجموعة من شأنًا أكرب وهي
يل زيارتها يف وبرئي

معاًىف مشاهدتها عند أُصبح إذ
الشباب إليها يعود أعضائي كلَّ فإن إيلَّ بعينيها نظرت ما وإذا

قويٍّا أصبح فإني تكلمت وإذا
رض كل عني تزيل فإنها أقبِّلها وعندما

أيام سبعة مدة عني غابت ولكنها
مرسًعا حبيبتك إىل تعود ليتك آه

سيده خان قد الذي امللكي كالرسول
رسالته أجل من الصرب
بسماعها مولع وقلبه

أجله من الجياد حظائر كل أعدت قد رسول
الراحة محاط يف جياد ولديه

مكانها يف مطهمة أعدت قد والعربة
الطريق عىل ليتنفس متسع لديه وليس
(املحبوبة) األخت بيت إىل وصل لقد

بالرسور13 يطفح وقلبه
مرسًعا أختك إىل تأتي ليتك آٍه

امللك كجواد

نقطة إىل أرسل الذي الخاص الفرعون رسول مثل برسعة حبيبها إليها يأتي أن هللا تدعو املحبوبة إن 13
إىل النهاية يف املوازنة تنتقل التالية املقطوعة يف نشاهد وكما أجنبي، بالط إىل أو الحدود خارج عسكرية

لديه. املحبب امللك عربة جواد كذلك وهو امللكي، بالرسول املحب تأحيد
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األنواع شتى من جواد ألف بني من املنتخب
الحظائر جياد خرية

بعلفه أقرانه عىل امتاز وقد
خطاه يعرف وسيده

السوط رنني سمع وإذا
جماحه يكبح ال فإنه

الفرسان بني كبري يوجد ال أنه عىل
يجاريه أن يستطيع

تماًما يعرف األخت قلب إن ا حقٍّ
(املحبوبة) األخت عن ببعيد ليس أنه

(ملحبوبتك) ألختك مرسًعا تأتي ليتك آه
الصحراء يف الشارد كالغزال

أعضاؤه وتخاذلت أقدامه، ترنحت الذي
أعضائه كل يف الرعب وقبع

أثره الصائد القتفاء
معه الصيد وكالب

غباره ترى ال أنها غري
… مثل مأًوى رأى ألنه

(؟) له طريًقا النهر اتخذ وقد
مغارها إىل ستصل لهذا

البرص) ملح (رأى مرات، أربع يدك تقبيل مدة يف
(محبوبتك) أختك حب أثر تقفو ألنك

لك تكون أن الذهبية» «الواحدة قضت وقد
صديقي. يا

الجبانة كاتب تأليف من بردي ورقة استعمال أثناء عليها عثر (وقد العذب الكالم بداية
سبك»). «نخت
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(حبيبتك) أختك بيت إىل ستحرضها
مأواها عىل تنقضُّ عندما
… مثل صنعت قد وإنها

(؟) للذبح مكانًا نزلها يف وإن
(؟) الحنجرة بألحان متعها

لها حاميتني املسكرة والجعة الخمر تكون أن عىل
(؟) مشاعرها تقلب أن يمكنك حتى

ليلتها يف لها (؟) تعيدها أن وستستطيع
ذراعيك بني ضمني لك وستقول

الفجر مطلع حتى الحال هذه عىل وستكون
حبيبتك قاعة إىل (؟) ستحرضها إنك

معك آخر يكون أن دون وحدك
(؟) بها… تتمتع أن يمكنك حتى

(؟) الريح العمد قاعة يف وستعصف
الهواء) شدة من (أي بالهواء السماء وستنزل

محبوبها) عن الحبيبة (أي يفصلها ال هذا فإن ذلك ورغم
بشذاها تغمرك حتى

الحارضون بها يثمل حتى تنترش العطر ورائحة
(؟) هدية لك تكون بأن قضت قد الذهبية» «والحدة

حياتك لك تعيد وتجعلها
(؟) األحبولة رماية يف األخت أمهر ما

… … …
شعرها من بأحبولة ترميني إنها

بعينيها ستأرسني وإنها
خدودها باحمرار وتخضعني

بمحورها تكويني حتى
بقلبك تتحدث وعندما

أقبِّلها حتى إليها تتوسل أن منك أرجو

211



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

إليك14 آتي التي أنا إنني «آمون» بحياة
ذراعي عىل وقمييص

(؟) الجدول15 عند املحبوب وجدت لقد
النهر يف كانت وقدمه

القربان) فيه (ليقدم اليوم محراب يصنع كان ولقد
الجعة انتظار يف وكان

(؟) جنبي برشة عىل وقبض
عرضه16 من أكرب طوله وإن

(املحبوبة) األخت من بي حاقتها التي اإلساءة
عنها؟ سأُخفيها هل

بيتها باب عىل أنتظر جعلتني فقد
داخله17 يف توارت أنها حني عىل

لطيفة متعة منها تنلني ولم
لييل فشاطرني

الظالم يف ببيتها مررت لقد
يل يُفتح ولم الباب فطرقت

بابنا لحارس جميلة ليلة إنها
سأفتحك املزالج، أيها وأنت

حظي فيك إن الباب أيها وأنت
الطيب؟ وحي من أنت هل

الداخل يف ثورنا يذبح إنسانًا إن
قوتك تظهرنَّ ال الباب أيها وأنت

إليك. سآتي التي أنا ألني له؛ لزوم ال يشء إياي متابعتك إن له: تقول فكأنها املحبوبة، قالته ما هذا 14

الجدول يف ينساب حتى املاء ليقطع أي النهر؛ يف قدمه وكانت أرضه، منه يروي الذي الجدول يقصد 15
اآلن. العادة هي كما

عنه. ذلك تصف هي ثم عورتها عىل قبض أنه يجوز قد ولكن غامض، هنا املعنى 16
عليها. وأغلقته بيتها يف دخلت أنها من املحب يشكو 17

212



بيتي شسرت أوراق من الغزلية األغاني

ملزالجك ثور يذبح حتى
(عتبتك) تك ألسُكفَّ صغري قرن ذو وثور

ملرصاعيك سمينة وإوزة
… ل طري ولحم

الثور أطايب كل أن عىل
الصبي للنجار يكون

الربدي من مزالًجا لنا سيصنع الذي
(؟) القش من وبابًا

وقت أي يف املجيء من املحبوب يتمكن حتى
مفتوًحا بيتها ويجد

الجميل بالكتان مفروًشا رسيًرا ويجد
(؟) جميلة عذراء وفيه
العذراء: يل وستقول

املحبوب). (أي املدينة حاكم ابن ملك البيت هذا إن

املصادر

(1) The Chester Beatty Papyri No. I. pp. 27–38.
(2) W. Max Müller, Die Liebespoesie der Alten Agypter, Leipzig 1899.
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امللوك مدائح

بصفات اإلشادة عىل مقتًرصا الشعرية املدائح من إلينا وصل ما كل نرى أن يف غرابة ال
األعمال. وجالئل الشجاعة رضوب من أتوه وما امللوك وصف عىل أو وقدرته، اإلله
أن والواقع سبق. فيما األوىل الناحية عن تحدثنا أن بعد اآلن الثانية الناحية عن وسنتكلم
املرصيون كان فقد «رع»، األعظم اإلله ساللة من بوصفهم اإلله مرتبة يف كانوا امللوك
عن تخىلَّ النهاية يف ولكنه آلهة. كلها دنيا يف العالم يحكم كان «رع» اإلله أن يعتقدون
وترك عرشها، عىل وتربع السماء إىل وصعد الوفاء، وعدم الغدر من رأى ملا العالم حكم
ملك كل فكان أرضه، عىل اإلله خلفاء أنفسهم يعتربون البرش بني من ملوك إىل الدنيا
بني طينة غري طينة من دائًما يعدُّ الفرعون كان ذلك أجل من الشمس»، «ابن ى يسمَّ
سواه من كل كان ولهذا رعاياه، بني إله مقام بينهم مقامه فكان يحكمهم، الذين اإلنسان
ينسب جليل أمر وكل خري وكل جميل وكل حسن فكل صفاته، يف دونه البرش بني من
الفرعون. تخاطب نكرات مرص يف البارزة الشخصيات كل لذلك فأصبحت الفرعون، إىل
واألمر اإليحاء فضل فإن عظيم عمل الدولة عظماء أحد يد عىل تم أن اتفق وإذا
من لنا يظهر كما مماته، بعد إال العظيم هذا بفضل يعرتف وال للفرعون، واإلرشاد
دونت التي النقوش ومن قبورهم، يف منهم كبري عدد لنا تركها التي الجنازية اللوحات
العظماء؛ هؤالء بعض تمجيد يف أحيانًا القوم غاىل وقد دفنهم. حجرات جدران عىل
الحكيم مع فعلوا كما اآللهة، مصافِّ يف ووضعوهم التقديس، مرتبة إىل فرفعوهم
عهد يف «حابو» بن «أمنحوتب» والعظيم «زورس»، عهد يف عاش الذي «أمنحوتب»
حاالت يف إال ذلك عن يشذُّوا ولم فقط، املمات بعد ذلك جاء ولكن الثالث. «أمنحوتب»
املكانة يحتل كان الذي «سننموت» بينها من بالذكر ونخصُّ مرص، تاريخ يف ا جدٍّ قليلة
إحدى مع نفسه صور قد وجدناه فقد الوزير، بعد «حتشبسوت» امللكة بالط يف األوىل
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معبد جدران أحد عىل مصوًرا وجدناه الذي «حرحور» الكاهن وكذلك بحجمها، اإللهات
أن غري نفسه. الفرعون حجم من يقرب بحجم التاسع» «رعمسيس الفرعون مع الكرنك
والثاني مليكته عقل استهوى قد كان األول إن إذ ومالبساتها؛ ظروفها لها شواذُّ هذه

واالنحالل. الدمار إىل فيه تنحدر البالد كانت عرص يف جاء
الخارقة وشجاعته الحربية صفاته الفرعون مدائح يف يذكر أن العادة جرت وقد
يبالغون ممن وغريهم والبحرتي تمام وأبي املتنبي مدائح يف نقرؤه ما غرار عىل للعادة،
يذكر ما إىل هذا البرش، مرتبة غري أخرى مرتبة يف يجعلوه حتى املمدوح صفات يف
يف املساعدة من اإلله له يقدمه وما رعيته وحماية شعبه عن للرتفيه الجليلة أعماله من

عليه. يحنو الذي ابنه بوصفه العصيبة األوقات
أقدم أن غري امللوك، يف قيلت التي املديح أناشيد من كبرية طائفة إلينا وصلت وقد
الدولة عهد يف أما ا، جدٍّ قليلة وهي الوسطى، الدولة عهد إىل يرجع منها إلينا انحدر ما

عظيم. عدد منها َوَصَلنا فقد الحديثة
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الفرعون يف قيلت التي األناشيد غري الوسطى الدولة مدائح من يشء عىل نعثر لم
امللك دخول بمناسبة ألِّفت منها األوىل األربع األغاني أن ويحتمل الثالث، «سنورست»
تقع املدينة هذه أن األوىل األغنية بداية من ويظهر به، مرحبني أهلها إليه فجاء مدينته،
يف االستعارات من وكثريًا البساطة، القصائد هذه يف القارئ وسيلمح القبيل. الوجه يف
وأصبحت املرصي، التفكري يف معروفة مألوفة فيها الكناية بدت كما الثالثة، األنشودة

الغنائي. الشعر مميزات من ميزة
جاء بما قرنها يمكن التي واألفكار الجمل من طائفة عىل املدائح هذه وتحتوي
السهولة يف دونها شك غري من وهي ما، حد إىل املزامري وبخاصة العربانية، األغاني يف
وإذا اململ. والتكرار التكلُُّف لنا، األقل عىل فيها، ظاهر املرصية األنشودة فإن والتنويع؛
األخري كفة رجحت بدايته يف العربي الشعر وبعض املرصية األناشيد بني نوازن أن أردنا

الفنية. الظاهرة حيث من
صمويل (كتاب وبوناثان لشاول — السالم عليه — داود نعَي لذلك مثاًال وخذ
أن نرى أخرى جهة من ولكن الصداقة. يف قيل ما أحسن يعدُّ الذي األول) الفصل الثاني،
الذكر. السالفة العربانية األغاني من القدم يف أعرق عنها نتحدث التي املرصية األناشيد
التي الوحيدة األغاني ألنها كربى؛ أهمية ذات الثالث «سنورست» أناشيد وتعترب هذا؛
إىل العرص لهذا الوحيد مثالنا وستكون امللكي. املديح يف الوسطى الدولة من إلينا وصلت

منها. خري أو بأمثالها مرص تربة تجود أن
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الثالث «سنورست» امللك أناشيد (1)

األوىل األنشودة

الوجود املقدس صقرنا يا «حور»، يا رع»! كاو «خا يا لك الثناء
حدودها ويمد األرض يحمي الذي
بتاجه1 األجنبية البالد يقهر الذي

ذراعيه بني (مرص) األرضني يضم الذي
بقبضته األجنبية األرايض «يمسك» والذي

عصا3 رضبة غري من السهم2 رماة يذبح والذي
القوس خيط يشد أن دون سهمه يقوي والذي

بالدهم4 يف «األنو» أخضع قد منه والخوف
مرص) (أعداء التسع» «البدو قبائل ذبح قد منه والرعب

السهام رماة من األلوف أمات قد وِسكِّينه
حدوده أقدامهم تطأ أن قبل وذلك

«سخمت»5 كاإللهة السهم يفوق الذي وهو
بطشه يعرفوا لم ممن اآلالف يهزم حينما

(النوبة)» «نوبيا يحكم6 الذي هو جاللته لسان وإن
األدبار يولُّون البدو يجعل الذي هو ونطقه

حدوده عن يذود الذي الفتية، القوة ذو الفريد، والواحد
الوهن7 فيه يدب شعبه يجعل ال ومن

امللك. تحمي كآلهة يُعدُّ امللكي الصل وعليه التاج كان 1

اآلسيويون. هم 2

عليهم. للقضاء يكفي منه الخوف إن أي 3
الحاليون. والبشاريون العبابدة وهم األحمر، والبحر النيل نهر بني فيما يسكنون الذين القوم 4

أسد. رأس رأسها الحرب، إلهة 5
بشخصه. يحارب ال حينما تكفي أوامره إن أي 6

الخاص. اهتمامه هو هذا ألن الحرب؛ يف 7
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الفجر طلوع إىل أماٍن يف ينامون الناس يجعل بل
عنهم املدافع هو قلبه ألن ينامون؛ جنوده وشباب

حدوده. أقامت قد وأوامره

الثانية األنشودة

ثابتة قرابينهم جعلت قد اآللهة! اغتباط أعظم ما
حدودها ثبت وقد أراضيك! اغتباط أعظم وما

أنصبتهم8 يف زدت فقد آبائك! اغتباط أعظم وما
القديم النظام حميت فقد بقوتك! مرص اغتباط أعظم وما

… استولت قد وقوتك السلب، قمعت فقد بحكومتك! الشعب اغتباط أعظم وما
ممتلكاتها وسعت فقد بأسك! بشدة األرضني اغتباط أعظم وما

سعداء جعلتهم فقد ُمجنَّديك! اغتباط أعظم وما
شبابهم جددت فقد ُمسنِّيك! اغتباط أعظم وما

جدرانها حميت فقد بقوتك! األرضني اغتباط أعظم وما

ومما األبدية، تعيد ليتك حدوده، يمد الذي «حور» :… إنه الديباجة: تأتي ذلك [وبعد
حداءً.] كان ذلك أن فيه شك ال

الثالثة األنشودة

إال جميعهم هم وليسوا آخرين، وآالًفا ألف، ألف يعدل فهو مدينته! سيد أعظم ما
إليه» «بالنسبة قليًال

الفيضان ليمنع للنهر حاجز سد فهو مدينته! سيد أعظم ما
الفجر مطلع حتى الناس لكل النوم توحي رطبة حجرة فهو مدينته! سيد أعظم ما

شسم9 نحاس من جدرانه حصن فهو مدينته! سيد أعظم ما
يده ترتعد ال مأوى فهو مدينته! سيد أعظم ما

القرابني. توزيع عند قبورهم يف املتوفني للملوك تقرب كانت التي األنصبة أنها يحتمل 8
«سيناء». تكون أن يحتمل 9

221



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

عدوه من الخائف ينجي محراب فهو مدينته! سيد أعظم ما
الصيف يف منعش ظليل ظل فهو مدينته! سيد أعظم ما

الشتاء وقت يف وجافٌّ دافئ ركن فهو مدينته! سيد أعظم ما
ثائرة السماء تكون عندما الزوبعة من يحمي تلٌّ فهو مدينته! سيد أعظم ما

حدوده. أقدامهم تطأ الذين ألعدائه «سخمت»10 كاإللهة فهو مدينته! سيد أعظم ما

الرابعة األنشودة

رأسه عىل املزدوج11 التاج وضع وقد العليا، مرص عىل ليستويل إلينا جاء لقد
النحلة إىل البوصة12 وضم األرضني، د ووحَّ إلينا جاء لقد

الحمراء14 األرض إليه وضم سلطانه، تحت السوداء13 األرض وجعل إلينا جاء لقد
األرضني إىل السالم ومنح حمايته، تحت األرضني وأخذ إلينا جاء لقد

آالمهم ومحا يحيون، مرص أهل وجعل إلينا جاء لقد
تتنفس الرعية حناجر وجعل يعيش؛ الشعب وجعل إلينا جاء لقد

يعرفوا لم الذين «األنو» أيدي عىل فرضب األجنبية، املمالك بقدمه ووطئ إلينا جاء لقد
منه الخوف

ُرسق قد كان من وخلَّص حدوده، وحمى إلينا جاء لقد
قوته إلينا جلبت بما املسنَّ واحرتم … إلينا جاء لقد

مهشم]. [بيت

منا. املسنني دفن وعىل أوالدنا تربية عىل وساعدنا إلينا جاء لقد

الحرب. إلهة 10
البحري. والوجه القبيل الوجه تاجي يضم الذي التاج أي 11

البحري. الوجه رمز فهي النحلة أما القبيل، الوجه رمز البوصة 12
املرصية. األرايض 13
األجنبية. األرايض 14
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الخامسة األنشودة

منها]: يستخلص أن اإلنسان ويمكن باآللهة، خاصة [وهي

الغذاء من نصيبك يوزع فهو … اآلبدين أبد إىل يعيش الذي رع» كاو «خا تحب أنت
وسعادة حياة يف عليها تجزيه وأنت … النفس يمنح أن يمكنه الذي راعينا …

العد. يخطئها مرات

السادسة األنشودة

محالة … السفينة يف أسيح حينما … اآلبدين أبد يعيش الذي رع» كاو «لخا ثناء
… بالذهب

املصادر

Griffith, Heiratic راجع: الالهون. يف عليها عثر بردية عىل كتبت القصيدة هذه (١)
.Papyri from Kahun and Gurob (pl. I–III)

Peet, The Literature of Egypt, Palestine and Mesopo- كذلك: راجع (٢)
.tamia, pp. 66 ff

.Erman, The Literature of The Ancient Egyptians, pp. 134 ff راجع: (٣)
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الثالث» «تحتمس انتصارات يف قصيدة (1)

مقدمة

وال مجالها، واتسع عددها، زاد قد امللوك يف املديح قصائد نجد الحديثة الدولة خالل ويف
دجلة نهر أعايل إىل الرابع الشالل من حدودها امتدت قد مرص أمالك فإن ذلك؛ يف غرابة
أرجاء يف يسبح صار بل املرصية، الحدود عند يقف ال الشاعر خيال فأصبح والفرات؛
من امللوك هؤالء أتاه ملا خالبة صوًرا أمامنا يضع فنشاهده الفسيحة، اإلمرباطورية تلك
وكذلك األعداء، عىل قضوا بها التي القوة من األعظم اإلله وهبهم وما األعمال، جالئل
يقدمونه وما واملسكنة، الذِّلة من إليه صاروا وما املغلوبني، األقوام أحوال لنا يصف
العرص. هذا يف البالد منزلة عىل يدلنا مما عليهم؛ املرضوبة والجزية الهدايا من للفرعون
أفقه واتساع الشاعر، خيال يف والتقدم النمو من القصائد هذه يف ما القارئ وسريى
العرص، هذا يف املدح وعقود األناشيد هذه كثرة من نشاهده ما برغم ولكن املدنية. بتقدُّم
األمور أصعب من كان ولذلك قديمة؛ أصول عىل تركيبها أصل يف ترتكز أنها نلحظ فإننا
ما نعترب أن من مناص فال الحديثة، من القديمة األناشيد عنارص اإلنسان يفصل أن
الحديثة. الدولة عرص يف املديح أو الغنائي الشعر تمثِّل نماذج القصائد هذه من لدينا

Sethe urkunden IV, 661 ff. & Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, راجع: 1
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التي وهي القديمة، باللغة ١٤٧٠ق.م حوايل وضعت التي بالقصيدة هنا وسنبتدئ
شواهد وتدل سوريا. يف املرصية اإلمرباطورية مؤسس الثالث» «تحتمس يف مديًحا أُنشدت
قد الثاني» و«رعمسيس األول» «سيتي من كالٍّ ألن إنشائيٍّا؛ نموذًجا كانت أنها عىل األمور
معبد يف أقيمت الحجر من جميلة لوحة عىل نقشت وقد لنفسه. ونسبها آثاره عىل نقلها
يدخل كان الذي الفرعون البنه نفسه اإلله هه وجَّ مديح عىل وتحتوي بالكرنك، «آمون»
أما شعرية، بلغة مكتوبتني وخاتمة مقدمة عىل وتشتمل مظفرة. غزوة بعد منتًرصا املعبد
بأكملها: هنا القصيدة وسنورد ى. مقفٍّ شعر نزاع بال فإنه القصيدة من األوسط الجزء

املتن

يا بني، يا جمايل، تشاهد حينما وتنرشح إيل2 تأتي أنت الكرنك: رب رع» «آمون يقول
فيك. حبٍّا 4 منريًا أطلع إني أبديٍّا، الباقي رع»3 «منخرب يا ، حاميَّ

الحماية أعضاءك تمنحان ويداي معبدي، إىل امليمون بمجيئك ينرشح قلبي إن
والحياة.

لك وأقدم مأواي، يف سأثبتك ولهذا جسمي؛ نحو تظهرها التي الشفقة أرق ما
أعجوبة.5

يف منك والخوف مجدك أمكن وإني الجميلة، البالد كل والنرصعىل القوة أمنحك إني
احرتامك أجعل إني األربعة.6 السماء عمد إىل يمتد منك والرعب كذلك، السهلة البالد كل

التسع».7 القوس «أمم بني يرتدَّد الحربي جاللتك نداء وأجعل األجسام، كل يف عظيًما

مكتوبة كلها والقصيدة ليحيِّيه، اإلله تمثال موكب يف ملقابلته فيخرج «طيبة»، إىل منتًرصا امللك يعود 2

األعياد. هذه مثل يف لتقال الغرض؛ لهذا
الرسمي. امللك اسم 3

املعبد. من موكب يف يخرج 4
بالجميل. مني اعرتاًفا املعبد يف تمثاًال لك وسأقيم تراه، الذي تمثايل جملت قد 5

عمد. عىل مقامة السماء إن القائلة اآلراء ألحد وفًقا 6

مرص. أعداء التسع البدو قبائل 7
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وأصطادهم يدي أمد بنفيس وإني قبضتك. يف جميعهم األجنبية البالد جميع وعظماء
بمئات الشمال وأهل واأللوف، األلوف، بعرشات «الرتجلوديت»8 من األرسى وأربط لك،

األلوف.
األرض أمنحك أني كما الثائرين، … فتطأ نعليك تحت يسقطون أعداءك أجعل إني

سلطتك. تحت املرشق وأهايل املغرب فأهايل وعرًضا، طوًال
من هناك فليس جاللتك حلت وأينما منرشح، بقلب األجنبية البالد كل تخرتق إنك
«النهرين» لبالد األعظم9 املنحنى تعرب إنك إليهم. تصل ولذلك مرشدك؛ وإني مهاجم.
إىل يلجئون الحرب إعالن نداء يسمعون وعندما إياك. منحتهما قد اللذين والقوة بالنرص

قلوبهم. يف ساريًا جاللتك رعب وأرسلت الحياة. نَفس أنوفهم حرمت لقد األحجار.
ويحرق باردة، غنيمة منهم األشقياء عىل ويستويل يحرقهم جبهتك عىل الذي والصل
وينكل يسقطون، بل أحد، منه يفلت وال اآلسيويني، رءوس ويقطع بلهيبه، … يف الذين

قوته.10 بسبب بهم
جبيني عىل ييضء11 الذي ذلك البالد. كل يف الخارج يف تنترش انتصاراتك أجعل إني
عىل بالهدايا يأتون بل السماء. به تحيط ما كل يف عليك يثور أحد وال لك. خاضع

آمر. كما لجاللتك الطاعة ويقدِّمون ظهورهم،
تحرتق، فقلوبهم منك؛ يقرتب ومن بغارات12 يقوم من َكبْت عىل عملت لقد

ترتعد. وأعضاؤهم
فينيقيا. عظماء بالقدم تُدوس أن من تتمكن ألجعلك حرضت13 لقد

ممالكهم. يف قدميك تحت شملهم تشتت وألجعلك
الشعاع.14 كرب جاللتك يشاهدون وأجعلهم

املسافرين. تسلب كانت األحمر والبحر العليا مرص بني ضاربة البدو من قبائل 8

الفرات. نهر 9
الصل. 10

كالشمس. ييضء امللكي الصل 11

إلخ. … البحر ولصوص البدو 12
ملقابلتك. 13

الشمس. 14
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صورتي. بوصفك وجوههم يف تيضء عندما
حرضت: لقد

آسية. يف الذين أولئك تطأ أن من ألمكنك
(آسية). «عامو»15 رؤساء وترضب

بدرعك. مدجًجا جاللتك يشاهدون أجعلهم
عربتك. يف الحرب آالت عىل تقبض حينما

حرضت: لقد
الرشقية. األرض بالقدم تطأ أجعلك أن من ألتمكن

«سشد» النجم مثل جاللتك يشاهدون وألجعلهم اإلله.16 أرض أقاليم يف من وتطأ
سيلها.17 ترسل حينما كالنار لهيبه ينرش الذي

حرضت: لقد
الغربية. األرض تطأ أن من تتمكَّن ألجعلك

سلطانك. تحت و«آيس»18 «فكفتيو»
الصغري. الثور مثل جاللتك يشاهدون وألجعلهم

مهاجمته. تُمكن ال القرن، حاد القلب، ثابت
حرضت: لقد

(؟). مستنقعاتهم يف الذين هؤالء تطأ أن من ألمكنك
منك. خوًفا ترتعد «متن»19 أرض أن حني يف

كالتمساح. جاللتك يشاهدون وألجعلهم
منه. االقرتاب يمكن ال املاء يف الرعب رب

حرضت: لقد
الجزائر. يف الذين هؤالء تطأ أن من ألمكنك

الفلسطينيون. 15
بجوارها. يقع وما العرب بالد املرشق: أرض 16

وباءً. يكون أن يحتمل 17
سوريا. شمال يف ساحلية أرض آيس: سيليسيا. من جزء أو كريت 18

املتوسط. األبيض البحر يف تكون أن ويحتمل موقعها، محقق غري 19

228



الحديثة الدولة أناشيد

جاللتك يشاهدون وألجعلهم لوائك، تحت الذين وهم املحيط، وسط يف والذين
منتقًما.20

فريسة. ظهر عىل منتًرصا ظهر قد
حرضت: لقد

اللوبيني. تطأ أن من ألمكنك
سلطانك. بقوة «واألوتنتيو»21

املفرتس. كاألسد جاللتك إىل ينظرون وألجعلهم
وديانهم. يف الجثث من أكواًما تجعلهم حينما

حرضت: لقد
يكون األقيانوس به يحيط ما أن حني يف األرايض، حدود أقىص تطأ أن من ألمكنك

قبضتك. يف
الجناح.22 كرب جاللتك إىل ينظرون وألجعلهم

يشتهي. كما يرى ما عىل يقبض الذي
حرضت: لقد

الغربية. البالد يف الذين هؤالء تطأ أن من ألمكنك
أرسى. البدو سكان وتربط

افرتاًسا)، يكون ما أشد (وهو القبيل الوجه آوى كابن جاللتك إىل ينظرون ألجعلهم
األرضني. مخرتًقا سباًقا الرسعة رب وهو

حرضت: لقد
وألجعلهم «شات»،23 بالد حتى قبضتك يف ويكون النوبة، «آنو» تطأ أن من ألمكنك

التوأمني.24 كأخويك جاللتك إىل ينظرون
النرص. يف لك أيديهما ضممت واللذين

املهزوم. «ست» ظهر عىل كصقر ويجلس «أوزير»، ل املنتقم «حو» 20

وسواكن. مصوع بني إقليم يف يسكنون قوم 21

الصقر. 22
الجنوب. أقىص يف بالد 23

و«ست». «حور» 24
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كانتا جاللتي ذراعي أن حني عىل لك، حماية خلفك أختيك25 وضعت ولذلك
أيها يا «حور». املحبوب بني يا بالحماية أمدك إني رش.26 كل عىل لتقبضا مرفوعتني
«تحتمس» اإللهية، أعضائي من أنجبته والذي «طيبة»، يف يسطع الذي القوي الثور
عمل وهو مسكنًا، يل أقمت لقد «كا». نفيس إليه تتوق ما كل يل عمل الذي أبديٍّا املخلد
الذي … العظيم والباب قبل، من عليه كان مما وأعرض أطول وجعلته أبًدا، سيبقى
إني سلف. ملك كل آثار من أعظم آثارك إن عيد. يف (؟) آمون» «بيت جماله يجعل
آالف آالف مدة «حور» عرش عىل أثبتك وإني بها، ملنرشح وإني لتقيمها، األمر أعطيك

األبد. إىل األحياء ترعى حتى السنني
املألوف حد عن خارجة مبالغات القصيدة هذه يف الحظ قد القارئ أن يف شك وال
من تعترب وهي عامة. الرشق يف املدائح أشعار يف نقرؤها التي املدائح يف العادة هي كما
يف تعد ال فهي ولذلك السامي؛ والخيال التعبري يف التنويع ينقصه الذي الرسمي الشعر
ملا وإال النموذجي، الشعر من املرصي نظر يف كانت أنها غري الراقي، األدب من نظرنا

ذكرنا. كما ألنفسهم امللوك بعض نسبها
«رعمسيس عهد يف ُكِتبت التعبري، حر الخيال، خصب طراز من أخرى قصيدة ولدينا
سمبل» «أبو معبد من بالقرب لوحات عدة عىل منقوشة لنا حفظت وقد الثاني».27
ذلك أجل ومن فيه؛ هو الذي اإلقليم وال املعبد بهذا خاصة عالقة لها يكن ولم وداخله،
لنا تصف التي «بنتاور» اسم ً خطأ عليها أطلق التي القصيدة كمثل مثلها أن إلينا يخيَّل
«رعمسيس بها أُغرم قد كان التي القصائد من إذن فهي فيها. جرى وما «قادش» ملحمة
أسماء عىل الواقع يف تحتوي القصيدة هذه وبداية آثاره. عىل يخلِّدها أن وأراد الثاني»
مقطوعات خمس ذلك يتلو ثم أنشودة. تكون أصبحت ألقابه إىل هذه وبإضافة امللك،

الثاني». «رعمسيس امللك باسم منها كل تنتهي الطول مختلفة

و«نفتيس». «إزيس» 25

متتالية. تأتي (ه) بحرف مبتدئة كلمات خمس بالجناس، مألى األخرية الجملة 26
Lepsuis Denkmaeler iii, 195 a, and Erman, Literature of the Ancient Egyptians راجع: 27

.pp. 258 ff.
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الثاني لرعمسيس أنشودة (2)

امللك ألقاب

عظيم الحكام، وثور امللوك، و«منتو»28 العدل إلهة من املحبوب القوي الثور «حور» إنه
البالد وقاهر مرص، حامي التاجني، رب «أمبس»،29 صاحب «ست» والده مثل القوة
تعيش، أن النوبة ألرض يسمح لم الذي األرايض، كل يف االحرتام عظيم املخيف، األجنبية،

الخيتا. بالد تفاخر عىل والقايض
أطراف إىل يصل الذي االنتصارات، والعظيم السنني، والكثري الخصم، مخضع

الواسعة.30 األجانب األمراء أفواه يضيق والذي للنزال، يطلب حينما األرض
«رع». من املختار «وسيمارع»: األرضني رب والبحري، القبيل الوجه ملك

الحياة، معطي آمون» محبوب «رعمسيس: الخيتا أرض يدوس الذي «رع» ابن
«آمون من واملحبوب شمس» «عني أرض رب «آتوم»31 أختي»، حور «رع من املحبوب
«عنخ ورب جداره،33 جنوبي يسكن الذي العظيم «بتاح» ومن اآللهة، ملك رع»32

األحياء. ملك «حور» عرش عىل طلع الذي توي»34

الحقيقية القصيدة

حامي الناس، به يفتخر الذي السيد الناس، يمدحه الذي القوي، الواحد الطيب، اإلله
العالم دائرة عىل ييضء حينما «رع» مثل يريد كما األرض عىل حدوده يمد الذي جنوده،
التاجني»، رب «رع ابن رع» من املختار و«سيمارع: والبحري القبيل الوجه ملك وهو —

الحياة».35 معطي آمون من املحبوب «رعمسيس:

الحرب. إله 28
أمبو. كوم 29

فخرهم. أو زهوهم 30

سمبل». «أبي معبد لهن بني الالتي الثالثة اآللهة 31

سمبل». «أبي معبد لهن بني الالتي الثالثة اآللهة 32

سمبل». «أبي معبد لهن بني الالتي الثالثة اآللهة 33
«بتاح». اإلله يسكن حيث «منف» من جزء 34

األخرى. األبيات يف األسماء هذه أخترص إني 35
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والخوف قرصه، إىل بهداياهم واألمراء مرص إىل أسريًا العايص يحرض الذي وهو
امللك وهو األرضني، رب غضبه، عند منه ترتعد وأعضاؤهم أبدانهم، يف يرسي منه

«رعمسيس».
«سخمت»36 مثل الجثث، من كومة ويصريها الخيتا أرض بالقدم يدوس الذي وهو
وكل أعضائهم. عىل ويتسلَّط فيهم، سهامه يصوب الذي وهو الوباء. بعد تهيج حينما
تخور، وأجسامهم النوم،37 يغشاهم ال يقظني بالدهم من خرجوا قد األجنبية البالد أمراء
األول الصف يف يقفون وأوالدهم وجنودهم بالدهم، محاصيل من مجموعة وهداياهم

«رعمسيس». والبحري القبيل الوجهني ملك جاللة من السالم طالبني
ألنه وقوًة؛ سلطانًا «منتو» اإلله مثل ألنه يشاهدونه؛ حينما يرتعدون وأمراؤهم
وال … (؟) االستيالء عظيم القرنني حادِّ َكثَْوٍر وإنه «نوت». ابن مثل رءوسهم يقطع
البحري والوجه القبيل الوجه ملك أعدائه: عىل يقيض أن بعد إال أحد رساح يطلق

«رعمسيس».
ملك الوحشية: الفرائس وادي يف صوته واملرسل الزئري، العايل املخالب، القوي األسد

«رعمسيس». والبحري القبيل الوجهني
لحظة. يف األرض دائرة مخرتًقا منازله، عن يبحث حينما رسيًعا يعدو الذي الفهد
يجعلهم ال حتى والكبري؛ الصغري عىل واملنقضُّ بجناحني، املزود العظيم اإللهي الصقر

«رعمسيس». والبحري القبيل الوجهني ملك أبًدا: أنفسهم يعرفون
فيكرسون األدبار، يولون القتال ساعة يف يحاربون الذين اآلسيويني يجعل الذي وهو
نبات يف يخرتم حينما اللهيب، مثل عليهم متسلِّطة وقوته النار. يف بها ويلقون سهامهم
فرد وكل الوهج، طعم تذوق حينما املفرتسة النار ومثل وراءه، والعاصفة ملتهب،38

«رعمسيس». والبحري القبيل الوجهني ملك رماًدا: يصري فيها
التي العاصفة مثل وهو اسمه؛ يعرفون ال الذين ذبح يف القوي الشديد الحاكم
فيه فرد وكل منه، يقرتب أن يمكنه أحد وال كالجبال، فأمواجه البحر؛ عىل بعنف تدوي

«رعمسيس». والبحري القبيل الوجهني ملك السفيل: العالم إىل يغوص

الحرب. إلهة 36
مرص. يصلوا أن يجب الرسعة وبهذه 37

االلتهاب. رسيع خفيف نبات هو الحقيقة يف 38
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ساحة يف الحرب، فنون يف ماهر مرص، قوة وهو األبيض، التاج يف املنري امللك وهو
حول كجدار ذراعيه الواضع القلب، شجاع جبار، محارب املعمعة؛ يف بطل القتال،

«رع». كاإلله الحياة معطي «رعمسيس» والبحري القبيل الوجهني ملك جنوده،
قصيدة عن تمتاز بحق فهي الجميل؛ الشعر من تُعدُّ األنشودة هذه أن يف نزاع وال
بارزة، تحتويها التي فالصور الوجوه؛ كل من الثالث» «تحتمس يف قيلت التي النرص
مفصلة النعوت تلك نجد بل وأوصافه، امللك نعوت ذكر مجرد عىل مقصورة وليست
إذا إنها حتى العربية، املزامري بعض تشبه الناحية هذه من والقصيدة موفقة. برشوح
بينها من يستخرجها أن اإلنسان عىل الصعب من كان التوراة، طريقة عىل ترجمت

بسهولة.
ما لدينا بل الحديثة، الدولة يف نوعها من الوحيدة ليست األنشودة هذه أن عىل
بلوحة املشهورة «مرنبتاح» قصيدة وبخاصة بعُد، هنا سنورده مما يفوقها أو يضارعها
الجميلة والقصائد «قادش» ملحمة عن الكالم بعد موضعها يف وسنذكرها إرسائيل، بني

الثاني». «رعمسيس يف قيلت التي األخرى

«بنتاور» قصيدة ً خطأ املسماة قادش ملحمة (3)

يف ملحمة كلمة معنى عرَّفنا و«ست» «حور» بني املخاصمة قصة عن الكالم سياق يف
بحق عليه يطلق األدب من لونًا لنا تركوا قد الُقدامى املرصيون كان وإذا عامة. األدب
وحلفائها الخيتا عىل الثاني» «رعمسيس انتصار يف قيلت التي القصيدة فإن ملحمة، اسم
اللون هذا بها ينفرد التي وامليزات الخصائص من فيها توافر ملا التسمية؛ بهذه جديرة

األدب. من
املعابد جدران عىل مبعثرة امللحمة هذه بها رويت التي املختلفة الروايات ظلت ولقد
النسخة أن عن فضًال هذا واحد؛ كتاب شتاتها يجمع أن دون عليها نقشت التي العدة
مقدور يف يكن لم ولذلك كاملة؛ غري منقوصة الربدي عىل إلينا وصلت التي الوحيدة
النصوص هذه بجمع املؤلف عني وقد األكمل. الوجه عىل امللحمة هذه درُس أثري أي
كامل متن عىل منه الحصول اإلمكان يف أصبح بحيث واحد39 مجلد يف وترتيبها املختلفة

Le Poéme dit de Pentaour et Le Rapport Officiel sur la Bataille de املؤلف كتاب راجع 39

.Qadesh
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مأخوذة هنا القارئ أمام سنضعها التي والرتجمة الوجوه. كل من عليه االعتماد يمكن
التي النقوش يف اآلخر البعض عن كثريًا بعضها يختلف ال التي العدة، الروايات هذه من
النصوص عىل اعتمادنا كان لذلك عدة؛ أغالًطا فتحوي الخطية النسخة أما اآلثار. عىل

اآلثار. عىل املنقوشة
نظر يف وصف كل تفوق مكانًة األهمية من بلغت قد القصيدة هذه أن والظاهر
البالد أمهات يف املعابد معظم عىل نقشها أنه من ذلك عىل أدل وال الثاني»، «رعمسيس
مرتني، من أكثر األقرص معبد عىل نقشها أنه لدرجة بقائها حب يف بالغ وقد املرصية.
ل سهَّ مما الجيوش؛ تنقل ومراكز املعركة سري لنا تصور التي بالرسوم املتن موضًحا
نهاية كانت وقد املتحاربني. الفريقني من كل بها قام التي العسكرية الحركات فهم علينا
غري وحلفائهم. الخيتا أعدائه عىل الثاني» «رعمسيس انتصار يظهر ما عىل املعركة هذه
وبني بينه بعد فيما الحرب استمرار ذلك عىل برهن كما حاسًما يكن لم النرص هذا أن

الخيتا. دولة
«رعمسيس بني الطاحنة الحرب تلك إىل أدت التي األسباب نعرف أن أردنا وإذا
املرصية؛ العاهلية تاريخ يف أجيال عدة الوراء إىل نرجع أن بد فال والخيتا، الثاني»
نهر أعايل من تمتد األطراف مرتامية عاهلية سبقه ومن الثالث» «تحتمس س أسَّ فقد
تارة السيف بحد بعده من أخالفه عليها حافظ وقد الرابع، الشالل إىل والفرات دجلة

أخرى. تارة الحكيمة وبالسياسة
امللك، «إخناتون» توىلَّ أن إىل الجانب، عزيزة األطراف، متماسكة العاهلية بقيت وقد
وقد آسية، يف أمالكه وبخاصة أجداده، عاهلية عىل املحافظة عن الجديد دينه أمر فشغله
قد أنه عن فضًال هذا منها. واحدة كل فاستقلَّت صغرية، واليات وقتئٍذ مة مقسَّ كانت
الخيتا. لهم يقال قوم سها أسَّ آسية من الجزء هذا يف جديدة مملكة العهود تلك يف قامت
شبه أصبحوا أن إىل األصقاع تلك يف الفوىض من املنوال هذا عىل الحال بقيت وقد
اسرتجاع حاول من وأول اسمية. وبينها بينهم العالقات وأصبحت مرص، عن مستقلني
مع يحارب يكن لم املرة هذه يف أنه غري األول. «سيتي» هو األصقاع هذه يف مرص مجد
فتية، قوية دولة ينازل كان بل قبل، من أخالفه فعل كما الكلمة متفرقة صغرية واليات
أخرى بالد إليها ت انضمَّ قد وكذلك الصغرى، آسية تشمل كانت التي الخيتا، دولة وهي

التوفيق. بعض إال هذه حملته يف «سيتي» ق يوفَّ ولم آسية؛ من
هذه إلعادة السالح حمل يف يستمر أن الثاني» «رعمسيس ابنه عىل لزاًما كان وقد
قصيدته يف الفرعون هذا لنا أشار ولقد وإهمالهم. برتاخيهم أجداده أضاعها التي األمالك
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مما ويلعبون؛ يلهون مرص يف وتقاُعدهم والده، آباء إهمال إىل اآلن بصددها نحن التي
بها يقصد القصيدة يف اإلشارة هذه كانت إذا غرابة وال مرص. ممتلكات ضياع إىل أدى
جاء من ذلك يف تبعه ثم الجديد، بدينه مرص أمالك عن الهيًا كان عندما «إخناتون»

بعده.
«رعمسيس حملة أن رسمي تقرير بمثابة تعترب التي القصيدة نقوش لنا ذكرت وقد
الشباب ريعان يف يزال ال وكان حكمه، من الخامسة السنة يف للغزو خرجت قد الثاني»
يكن ولم العدو. ملقابلة عرمرم جيش رأس عىل فسار وقوة. حماًسا ممتلئًا اإلهاب غضَّ
من أهلها قيام رشَّ ليأمن طريقه؛ يف «فلسطني» بالد يخضع أن اآلونة هذه يف بخلده يدور
كان وقد آسية، يف مرص سلطان عىل قىض الذي الجبار العدو مهاجمة ل فضَّ بل خلفه،
حني يف (العايص) األرنت نهر وعرب بجيشه فاندفع أحبولة، يف العدو يوقع أن تصميمه
علم ذلك إىل فطن وملا «قادش»، بلدة شمايل يف معسكًرا وحلفائه الخيتا ملك جيش كان
كان الذي املرصي الجيش جناحي عىل الخيتا ملك فعًال وانقضَّ الفخ، يف هو وقع قد أنه
املتقدمني، املرصيني الجيشني شمل فشتَّت بعض، عن بعضها منعزل فرق أربع يف يسري
يبَق ولم بالعدو، ا محاَرصً «رعمسيس» أصبح وبذلك «رع». وجيش «آمون» جيش وهما

املخلصني. جنوده من وقليل حاشيته إال معه
أمام الهزيمة عىل الستار يسدل أن أراد وأنه هزم، «رعمسيس» امللك إن قيل وقد
والواقع الصحة، من له أساس ال الرأي هذا ولكن وقهرها. عودته يف فلسطني بغزو بالده
من ويظهر يناضل وبقي الخيتا، صفوف باخرتاق الحرج مأزقه من نفسه خلَّص أنه
خزي إىل الخيتا تدابري انقلبت وبذلك النجدة، أتته حتى العدو لصد الشجاعة رضوب
إثر وعىل مبينًا، فوًزا صار قد للمرصيني منكرة هزيمًة األمر بادئ ظهر وما واندحار.

يهادنه. أن «رعمسيس» من العدو طلب ذلك
ونجد لعرصنا، السابق الجيل يف اآلثار علماء علينا قصها التي الرواية هي هذه
فاز الذي العظيم النرص بهذا احتفاًال أنه إبرس» «جورج ألَّفها التي «وردة» قصة يف
لهذه تخليًدا فذة قصيدة «بنتاور» اسمه شاعر ألقى قد املوقعة هذه يف «رعمسيس» به
هذه نسب عندما املرصي النص فهم أخطأ قد «إبرس» أن والواقع السعيدة. املناسبة
عىل القصيدة نسخ الذي الكاتب هو هذا «بنتاور» أن الحقيقة بل «بنتاور»، إىل القصيدة
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لنا فمجهول القصيدة هذه صاغ الذي الشاعر أما بذلك.40 العادة جرت كما فقط الربدية
القرين منقطعة فنية وقطًعا عظيمة تآليف لنا تركوا الذين واملفتنِّني األدباء من كغريه

مجهولني. جنوًدا بذلك فكانوا عليها، أسماءهم يسجلوا أن دون
بالبحث القصيدة هذه موضوع تناولوا الذين املعارصين اآلثار علماء طبقة أما
حول «رعمسيس» نسجها التي املبالغات بحر يف غرق قد معظمهم فإن والتحليل، والنقد
انتهى حتى ونقًدا، فحًصا يقتلوها أن دون القصيدة نواحي من ناحية يرتكوا فلم نفسه،
ستار تحت الهزيمة تلك أخفى «رعمسيس» وأن هزموا، قد املرصيني أن إىل املطاف بهم

القصيدة. هذه بها حىلَّ التي واملبالغات البالغة
بالعثور ما يوًما الحظ يجود وربما متني، برهان عىل يرتكز ال الرأي هذا أن والواقع
جاء بما موازنته بعد نصابها يف األمور فيضع الخيتا، جانب من املوقعة عن تقرير عىل

منها. سليم حكم إخراج أو قصيدتنا، يف
يبعث ما فيه ليس أنه املوقعة عن جاء فيما نرى التقرير، هذا بمثل نسعد أن وإىل
والخطط الحربية التدابري إن ا حقٍّ امللحمة. هذه يف انترصوا قد املرصيني أن يف شك أي عىل
عادة وتؤدي الحروب، يف كثريًا تُستعمل التي الحيل من هي «الخيتا» ملك استعملها التي
قد ولكنا تماًما، جنوده قيادة يده يف يملك ال املهاجم يكون عندما وبخاصة النرص، إىل
من أفاق أن يلبث ولم غفلة، حني عىل يهاجمه العدو ترك قد الشاب امللك أن شاهدنا
يحمل أن مقدوره يف صار أن إىل يده يف القيادة زمام يجمع وأخذ املفاجئة، الصدمة تلك

خاًرسا. أعقابه عىل ردَّته العدو عىل صادقة حملًة
الهدنة. طلب جنوده تخاذل رأى عندما العدو أن يف الشك إىل يدعو ما لدينا وليس
وال الفاصلة؛ املالحم من تكن لم «قادش» موقعة ولكن هزموا، وحلفاءهم «الخيتا» وأن
بل املرصيني، أعدائهم محاربة عن يكفوا لم «الخيتا» عاهل خلف أن من ذلك عىل أدلَّ

الفرصة. لهم الحت عندما ثانية الغارة عليهم شنوا
من ونصغر منه الثاني «رعمسيس» انتصار ننتزع أننا يعني ذلك كل هل ولكن
حوادث أمامنا نستعرض أن علينا يجب ذلك يف حاسم رأي إىل الوصول وألجل شأنه؟
من مبارشة مأخوذًا النهائي حكمنا نجعل ال حتى دقيًقا؛ فحًصا ونفحصها املوقعة هذه

مؤلفها. أنه عىل قطُّ يدل ال وهذا نهايتها، يف الربدي عىل اسمه الوثيقة ناسخ يكتب أن العادة كانت 40
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مدهش شبه وجه الحديث التاريخ يف ولدينا وحدها. القصيدة يف وردت التي األلفاظ
وقد ،١٨٩٨ عام يف لهيبها استعر التي درمان» «أم موقعة بذلك وأعني امللحمة، لهذه
Meine Erlebnisse im Hauptquarter Lord Kitchenner كتابه يف تيدمان عنها تكلَّم

كتشنر»: اللورد قيادة مركز يف «مشاهداتي (Tieamann)

الواقعة تكن لم فيها واإلنجليز املرصيني انتصار رغم درمان» «أم واقعة إن
من أكثر بعد نهائيٍّا عليه ُقِيضَ أن إىل املقاومة يف املهدي استمر فقد الفاصلة؛

عام.41

عىل يقترص ال ملحمة صورة يف حوادث لنا يرسم أن يريد الذي الشاعر أن وبدهي
الحقائق غري طرًفا علينا يقصَّ أن واجبه من بل عذبة، وألفاظ خالب أسلوب يف صياغتها
الحقائق تلك عظام يكسَو أن عليه يجب أي الرسمي؛ التقرير عليها يحتوي التي العارية
لنا تصف أن بد ال امللحمة ألن وذلك وخياله؛ روحه من فيها وينفخ ودًما، لحًما الجافة
كثريًا ذلك نشاهد كما رائعة صورة تأخذ أن من بد فال واحدة، منازلة يف حدثت موقعة
املهارة عنده يكون أن ملحمة لنا يصور الذي الشاعر خصائص ومن األمم، كل مالحم يف
يف حوله الذين اآلخرين األبطال كل عىل ممتاًزا بطلها يظهر بحيث صياغتها يف الفنية

املأخذ. سهلة الحوايش محبوكة األطراف متماسكة فنية قطعة لنا ويخرج امللحمة،
الثاني»، «رعمسيس الرائعة قصته يف بطله جعل قد قصيدتنا صاغ الذي والشاعر
وسط يف العمالق كأنه فيها يظهر وصورة ضخمة مكانة فيها الفرعون لهذا وجعل
املناظر يفحص من وإن رعيته. أفراد بني الرسوم يف الفرعون فعًال يصور كما أو األقزام،
«رعمسيس» تمييز يف عناء كبري يجد ال املعابد جدران عىل قادش ملحمة لنا تصور التي
الرضيع42 والطفل العمالق بني كالفرق الضخامة يف وبينهم بينه فالفرق جنوده؛ بني من

ذلك. من أعظم أو
معه يكن ولم فريًدا، كان امللك «إن مكرًرا: القصيدة يف جاء ما إىل نقد ه ُوجِّ وقد
عىل تنطبق ال الحريف بمعناها أخذت لو العبارة وهذه املعركة. خالل بجانبه» آخر أحد

.Earl of Cromer, Modern Egypt, 540-541 41

وكذلك الطريق، هذا عن أتى قد بالفرعون عرصنا يف الضخم الرجل تشبيه يف السبب أن يف نشك وال 42

القوم. عامة لتماثيل بالنسبة للفراعنة نشاهدها التي الضخمة التماثيل من

237



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

عربته. لسائق العبارة تلك يقصُّ كان امللك فإن الصحة؛ من نصيب لها وليس الواقع،
من تملَّكه ما شاهد قد امللك غري أحد يكن لم بأنه العبارة معنى تحديد يمكن الحق ويف

املعركة. فقدان عىل يرشف كان حني اليأس
تُذكي ألنها الحربية؛ املواقع عن تقاريرها يف وبخاصة أمة، لكل مباح حق واملبالغة
الشعوب أخالق يف متأصلة سجية وتلك الشعب، أفراد نفوس يف والفخار الوطنية نار
األعداء. عىل والتغلُّب األعمال جالئل من أتته وما بالدهم بمناقب للفخر وقديمها؛ حديثها
عىل لزاًما كان فقد الفذ؛ بطَلها امللحمة هذه يف الفرعون يمثِّل أن املحتَّم من كان وملا
الفرعون به قام ما علينا يقصَّ أن فإما صياغتها: يف طريقتني إحدى ينتهج أن الشاعر
الحوادث يقصُّ الفرعون يجعل أن وإما الغائب، صيغة يف والبطولة الشجاعة رضوب من
لها الثانية الطريقة أن يف نزاع وال نفسه. عن املتكلم صيغة يف بها قام التي الجسام
وصًفا املتكلم فم من يسمع الحالة هذه يف فالقارئ اليُدانَى؛ حد إىل وخطرها ميزتها
املنشود. تأثريه فيُحدث أخرى؛ نفس أعماق إىل نفس أعماق من يخرج للحوادث مباًرشا
«خيتي» جعل عندما وذلك الوسطى، الدولة عهد من املرصي التاريخ يف لذلك مثال ولدينا
نكران من القاه ما البنه ويصف نفسه عن يتكلم امللك األول» «أمنمحات تعاليم مؤلف
الخطاب وهذا إليه؛ وقرَّبهم الجميل لهم وأسدى إليهم أحسن ممن به حاق وما الجميل،

ص٢٠٢). (راجع املرصي األدب روائع من يعدُّ
يؤلف كان حينما أنه يف نشك وال لنفسه، الشاعر اختارها التي هي الطريقة وهذه
جديد من به أتى ما نحدِّد أن علينا يصعب ولذلك يحتذيه؛ نموذج أمامه كان قصيدته
الشعر هذا صياغة فن يف نجد ذلك من الرغم عىل ولكن القصيدة. هذه يف األدب عالم يف
أن عرفنا إذا وبخاصة بطله، نفسية يحلل كان الشاعر أن يعتقد اإلنسان يجعل ما
والعظمة؛ الظهور وحب والفخر املبالغة يف الفراعنة كل يفوق كان الثاني» «رعمسيس
العنان أرخى قد شاعرنا أن نجد ذلك أجل من املضمار. هذا يف النظري منقطع جعله مما
القتال، معمعة إىل ينقله كان بل ا، قاصٍّ وصفه يتكلم يجعله لم ولكنه يتكلم، للفرعون
ثم مستعرة، الحرب ونار نرصته إىل ويدعوه «آمون» والده إىل يتوسل الفرعون فنرى
يف شك وال الخدمات؛ من إللهه به يقوم أن عليه يجب فيما نفسه الوقت يف يفكر هو
أخرى أشياء عدد قد الفرعون أن إىل هذا املوقعة. سري عىل املبارش أثره له كان ذلك أن

القتال. سري وعن جنوده مخازي عن كثرية
فنقرأ قبل؛ من سماعها لنا مألوًفا يكن لم طريفة صورة أمامنا تألفت هذا كل ومن
هذه مقدمة أن والواقع منظوًما. شعًرا اآلخر والنصف منثوًرا شعًرا نصفها ُكِتَب ملحمة
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تعابري وسطها يف نجد وكذلك شعًرا. نظمت قد نهايتها بينما نثًرا، كتبت قد القصيدة
الغائب. صيغة يف وضعت ألنها معرفتها؛ الفطن القارئ عىل ويسهل نثرية،

نطاًقا ويرضب الفرعون، جيش شمَل العدو يشتِّت عندما تبتدئ األصلية والقصيدة
يتوسل الفرعون نرى وعندئذ الكثرية؛ وعرباته جنوده خرية من معه وَمْن الفرعون حول
عملت وهل ابنه؟ حق األب نيس هل آمون؟ والدي يا جرى «ماذا قائًال: آمون إللهه
القرابني، وتقديم املعابد وبناء الخري أعمال من به قام ما له يذكر ثم دونك؟» من شيئًا

فيه. وقع الذي املأِزق ذلك من يخلِّصه أن ويرجوه
محنته يف عنه يتخىلَّ لن وأنه لنجدته، أتى قد «آمون» أن نشاهد ذلك إثر وعىل
أنا رجل. ألف مائة من نفًعا أكثر وإني والدك، أنا األمام! إىل األمام! «إىل له: فيقول
إلهه روح تمده مؤقتًا «رعمسيس» بنرص النضال وينتهي القوة!» يحب الذي النرص رب

«آمون».
الكرة ويعيد القتال عىل ويرشف جنوده وسط يف ثانية يقف «الخيتا» ملك ولكن
لهم، أوسعت «وقد يقول: ذلك ويف وحزم، بعزم األخري فيقابله «رعمسيس»، جيش عىل
قتلتهم وقد البرص. ملح يف يدي طعم يذوقون وجعلتهم الحرب)، (إله «منتو» مثل وكنت
إلخ.» … بنفسه ينجو أن … اآلخر منهم الواحد نادى وقد واقفني، كانوا حيث وذبحتهم
يثبتوا وأن بالشجاعة، يتذرَّعوا أن وأمرهم جنوده، إىل «رعمسيس» التفت ذلك وبعد
تخاذل أشد «ما قائًال: األلفاظ بقارص يؤنِّبهم نجده ثم حذوه، يحذوا وأن أماكنهم، يف

إلخ.» … عليكم االعتماد العبث ملن وإنه فرساني، يا قلوبكم
وكذلك مألوفة، غري بصورة امللك لسان عىل جاء الذي التوبيخ يف الشاعر أطال وقد
به قام ما قبل من عدَّد قد كان كما الخري وأعمال املعروف من لهم أسداه ما يعدد أخذ

القرابني. من قدمه وما الخدمات من «آمون» إللهه
بابه؛ يف فريًدا استطراًدا القصيدة يف أدخلت قد املقابالت هذه ذكر أن يف شك وال
منهم يستثِن ولم والنذالة، بالجبن منهم تقابل بجنوده امللك يظهرها التي العناية فنرى
املنظر لهذا الطبيعي املوضع كان وقد الفرار. عىل سيده حرض الذي عربته سائق حتى
هو الذي املكان إىل نقله يف خاص قصد له كان الشاعر ولكن القصيدة، أول هو األخري
والده43 آباء امللوك بهؤالء فيها يندِّد أخرى مقابلة القارئ أمام يضع أن أراد فقد فيه؛

جلية. مفهومة اآلن أصبحت ولكنها القصيدة، نصوص جمع قبل غامضة كانت النقطة هذه 43
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عليه، للمحافظة عمل بأى يقوموا ولم سورية، بالد يف مرصوسلطانها ملك أضاعوا الذين
عنها. تنسلخ مرص حكم تحت كانت التي السورية البالد وترك واللعب اللهو لوا فضَّ بل
له يكيلون وأخذوا معسكره، يف الجنود إليه ُهِرَعت للفرعون النرص تمَّ أن وبعد
كرة يوبخهم أن أراد بل بذلك، ينخدع لم امللك أن عىل بشجاعته، ويفاخرون املدائح
السلم. أثناء البالد داخل يف والخدمات األعمال جليل من لهم به قام ما لهم ويعدِّد أخرى

القصيدة. يف الخطب من الفرعون لسان عىل به جاء ما ينتهي هنا وإىل
السالح بإلقاء نسمع لم أننا غري الهدنة، طلب قد «الخيتا» ملك أن ذلك بعد نقرأ

ضمنًا. مفهوًما كان ذلك ألن الهدنة؛ وإعالن
نال أن بعد بالراحة لنفسه سمح قد إنه قائًال األخرية للمرة «رعمسيس» يتكلم ثم
تختم وهنا صالحهم. ثم «الخيتا» ملك التمسه ما قوَّاده عىل وعرض السعيد، الحظ

منتًرصا. ظافًرا بالده إىل السعيدة الفرعون بعودة امللحمة
ما فكثريًا القصيدة، هذه تعابري يف التحريف بعض الحظ قد القارئ أن بد وال
«جاللتي»، من بدًال «جاللته» فنجد الغائب، صيغة إىل الكالم ينتقل ثم يتكلم، امللك نرى
ال قد بردية ورقة من عادة ينقل الذي الحفار أو الكاتب من هفوة تلك أن يجوز وقد
سنوات عدة من طبعت التي النسخة يف القارئ وسيجد صحيحة. قراءة قراءتها يمكنه
عن األحيان من كثري يف ظاهر اختالف بعض فيها املعابد جدران عىل التي النقوش أن

الربدية. نسخة
الفكر إجهاد غري من الحكم فيمكننا امللحمة فيه صيغت الذي األسلوب جهة من أما
غري من فيها يتحدث كان التي املواطن يف إال اللهم موزونًا، شعًرا كان امللك كالم بأن

ووجداناته. عواطفه إظهار إىل يحتاج ال مما نفسية؛ انفعاالت
ال فمثًال منثوًرا؛ شعًرا كتبتا قد ونهايتها القصيدة بداية أن يف شك لدينا وليس
من وهم والرشدانيني، وفرسانه مشاته جاللته ز جهَّ «وقد قوله: أن نقرر أن يف نرتدد
وكذلك املوزون، بالشعر ليس سيفه.» بحد انتصاراته من أحرضهم وقد جاللته، سبي
«آمون» إلهي وأن وبطشه، قوته يف «منتو» مثل بأني وفرساني مشاتي رأى «وملا قوله:
وقت ليتسللوا فواحًدا واحًدا اقرتبوا أمامي، الهشيم كأنه بلد كل وجعل إيلَّ، انضمَّ قد

املنظوم. بالشعر ليس فإنه الغروب.»
التي الخطب يف فنجده الحقيقي باملعنى املنظوم الشعر اسم عليه ينطبق ما أما
طالبًا للفرعون «الخيتا» ملك أرسله الذي والخطاب عربته، وسائق الفرعون ألقاها
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يُلقيه شعري خطاب أنها بفكرة توحي مجموعها يف القصيدة أن يف نزاَع وال الصفح.
متماسكة وحدة الكل من ويتألف له، م متمِّ املنثور الكالم من فقرات يتخلَّله واحد فرد
قد أنه غري تمثيليٍّا، موضوًعا يقرأ أنه الخاطر عفَو يفكر أن إال اإلنسان يسع وال األطراف.
عىل الحي فرعونه يواجه مرصيٍّا يتصور أن اإلنسان عىل يصُعب وقد امللك، حياة يف أنشئ
الخطابات املنترص يقصَّ أن املمكن من إنه إذ الرضوري؛ باألمر ليس ذلك ولكن املرسح،
أما موسيقية)، آلة بمصاحبة ذلك يحدث كان (وربما شعر أبيات صورة عىل املنفردة
له بد فال الوضع هذا من يتأكَّد أن أراد من ولكن قصص، صورة يف يتىل فكان الباقي

الحقيقي. كنهها إىل يصل حتى وتراكيبها امللحمة هذه درس يف ق يتعمَّ أن من
يف مؤلفه إبراز يف جباًرا مجهوًدا بذل قد الشاعر أن باملالحظة جدير هو ومما
بنغمة فيذكرنا منها، األول وبخاصة الفرعون، أحاديث أما املستطاع. بقدر فنية صورة
وجه الحديثني بني إذ تعاليمه؛ يف األول» «أمنمحات لسان عىل جاءت التي األلفاظ تلك
ولكننا آالم، من فيها وما الحياة عن درًسا ابنه يلقن كان «أمنمحات» أن ا حقٍّ كبري. شبه
هذا املالئم. املوقف لها وخلق بحق يقلدها فاندفع شاعرنا، ذهن عىل أثَّر أنه يف نشك ال
عرص يف الكتاب تقليدها إىل يصبو كان التي النماذج من «أمنمحات» تعاليم أن عن فضًال
إخراج يف الشاعر بذله الذي املجهود تماًما يلمس القارئ أن يف نشك ال ولذلك الرعامسة؛
الغرض عن انحراًفا الفرعون ألقاها التي من خطبة أي يف نجد ال إذ البارعة؛ ملحمته
باملوضوع يتصل ال شيئًا أحاديثها بني من حديث يف نجد ال كما ألقيت، أجله من الذي

قيل. أجله من الذي
ملسناه بما رائعة فنية صورة يف قصيدته ليضع الشاعر طموح نشبه أن ويمكننا
دقيقة؛ فنية صورة يف قصته صياغة إىل الناجح القاصِّ طموح من القصص فصل يف
هدًفا كان املنسجمة والقصص السهلة الخطب إخراج أن بحق نستنتج أن يمكننا ولذلك

الرعامسة. عرص يف املؤلف إليه يرمي فنيٍّا
يلحظ إذ الحروب؛ هذه عن تقريًرا كانت القصيدة هذه أن يف شك أي يخالجنا وال
امللك بها تفوَّه التي والتوبيخ التحذير كلمات فأمثال قراءتها. بعد وهلة ألول ذلك اإلنسان
يف تُحدثه أن يجب الذي التأثري من األكرب الجزء ضاع وإال القصيدة، مللقي الزمة كانت

القارئ. ذهن
التي األعياد يف أو الرسمية االحتفاالت يف يلقى كان التقرير هذا مثل أن والظاهر
أدبية صورة يف تصاغ الرسمية التقارير نجد إذ هذه؛ أيامنا يف نشاهد كما للنرص، تقام

النفس. يف أثرها لترتك
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التاريخ يف الفاتحني أعظم من الثاني «رعمسيس» نعد أن يمكننا أنه القول وخالصة
مبالغ عنه حكي ما معظم وأن واألبهة، الظهور يحب أنه من عنه قيل ما رغم املرصي
يف أجداده ملك اسرتجاع يف الَفالح بعض نال قد أنه فخًرا فيكفيه عظيمة. بدرجة فيه
قوية دولة مخالب بني من انتزعه أنه ذلك يف وعظمته جملة. ضاع قد كان أن بعد آسية

أقوياء. حلفاء حولها جمعت قد السلطان عزيزة األركان
أجداده أن حني عىل واحدة، حملة يف املمتلكات تلك اسرتجاع حاول لقد الحق ويف
إال ذاك إذ أمامهم يكن ولم طويًال، زمنًا استغرقت العدد عظيمة حمالت يف اكتسبوها قد
الذي النجاح إىل أدى عامل أكرب كان وقد القوة. هزيلة الكلمة متفرقة صغرية دويالت
العمل إنجاز يف ورغبته جهة من عروقه يف يجري كان الذي الشباب دم هو أحرزه

أخرى. جهة من التوفيق كلَّ فيه يوفق ولم والده به القيام يف رشع الذي العظيم
األدب عالم يف سيخلد كما والحروب الفتوح عالم يف ييضء اسمه سيبقى وهكذا
عىل وتحبريها األبدية، معابده جدران عىل بنقشها الخلود لها أراد التي بقصائده والشعر
عالم يف خلوده يف مثلها فهو الشمس»؛ «ابن ى يسمَّ أن يف إذن غرابة وال الربدية. األوراق

األدب. عالم يف وضيائها التاريخ

املتن

الشمس«رعمسيس» ابن ورسرع» «ستبن والبحري القبيل الوجهني ملك انتصارات، بداية
وبالد «نهرينا»،45 وبالد «الخيتا»،44 بالد عىل أحرزها وقد أبًدا، الحياة ُمعطي الثاني،
«قارقيشا»،50 وبالد «ماسا»،49 وبالد «دردني»،48 وبالد «بداسا»،47 وبالد «إرثو»،46

الصغرى. آسيا من األعظم الجزء اآلن يقابل ما هي «الخيتا» مملكة 44

«ميسوبوتاميا». أي النهرين؛ بالد اآلن يقابل ما 45

الفينيقي. الساحل عىل الحالية، «أرواد» بلدة 46
.«Carie «كاري إقليم يف أنه ويحتمل بالضبط، موقعه يعرف ال إقليم 47

الحايل. الدردنيل موقعه إقليم 48
بالضبط. موقعه يعرف ال سوريا يف إقليم 49

الصغرى. آسيا يف (؟) كليكليا أو سليسيا اآلن موقعها 50
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وبالد «قادش»،54 وبالد «كدي»،53 وبالد «كرياكميشا»،52 وبالد «روكا»،51 وبالد
«موشانت».56 وبالد «إكريت»،55

الذراعني، قوي القرين، منقطع الساعد، مفتول الشباب، غضَّ سيًدا جاللته وكان
اإلله مثل الطلعة جميل غضبه)، قوة يف (أي وقته يف «منتو» اإلله يماثل القلب، شجاع
األجنبية، البالد كل عىل االنتصارات عظيم بهائه، مشاهدة عند الناس الرسور يعمُّ «آتوم»؛
له مثيل وال الواقعة، يوم يف ودرعهم لجنوده، قوي جدار وإنه الحرب، يف أرسه يقدر وال
املعمعة، يف متوغًال قدًما، الزاحف وهو مجتمعني، األلوف مئات تفوق وقوته الرماية، يف
القلب ثابت تلتهم، عندما كالنار للِقرن، الِقرن منازلة حني القلب قوي شجاعة، مفعم لبه
من لواحد يمكن وال قاطبة، األرض كل يف أحد يجهله ال القتال، لساحة ب املتأهِّ كالثور
عظيم الخوف، رب وهو رؤيته، عند يتخاذلون األلوف ومئات أمامه، يثبت أن ألف بني
وادي يف الضاري كاألسد األجانب، قلوب يف … البطش عظيم األرض، كل قلوب يف الصوت
تدابريه، يف متفوق مفاخرة، غري من الناس أمام مبتهًجا ويعود ًرا، مظفَّ يغزو غزالن،
النزال يوم جنوده الحامي وهو ممتازة، إجابته أن وجد قد الذي وهو أوامره، يف حسن
ملك السيد وهو الربنز، من كجبل وقلبه مشاته، والحامي لحرسه والقائد الفرسان، …

الحياة. ُمعطي «رعمسيس» والبحري القبيل الوجهني
جاللته بهم أتى وقد جاللته، سبي من وهم و«الرشدانيني»، مشاته جاللته جهز وقد
وصل وملا للواقعة، التعليمات أعطاهم وقد بأسلحتهم، جني مدجَّ سيفه بحدِّ انتصاراته من
للسري، السوي الطريق أخذ أن بعد وفرسانه جنوده معه كان الشمال جهة إىل جاللته
جاللته اجتاز التاسع، اليوم يف الصيف فصل من الثاني الشهر من الخامسة السنة ويف
أجنبي بلد كل كان وقد طلعته، يف الحرب إله «منتو» مثل كان وقد «ثارو»،57 قلعة

الصغرى. آسيا يف Lycie ليسيا إقليم هو 51

سوريا. شمال يف قرقميش بلدة يقابل 52
الفرات. ونهر «أسوس» خليج بني الواقعة البالد يقابل 53

مند». بني «تل اآلن ويسمى (العايص)، «األرنت» نهر عىل نة محصَّ بلدة 54
«األرنت». نهر رشقي «قادش» شمايل سوريا يف إقليم 55

الصغرى. آسيا يف سوريا شمايل يف أنها ويحتمل بالضبط، موقعها يعرف لم 56
الدلتا. من الرشقي الحد عىل حصن 57
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خاضعني الثوار كل جاء وقد جزيته، البالد هذه من أمري كل إليه حمل وقد أمامه، يرتعد
عىل يسريون وكأنهم ضيقة، طرق يف ساروا فقد جنوده أما جاللته. سطوة من خوًفا

املعبدة. مرص طرق
يف كان والقوة) والعافية (الحياة جاللته فإن ذلك عىل أيام عدة ميض وبعد

األرز.58 وادي يف التي املدينة وهي «آمون»، محبوب «رعمسيس»
وقد قادش، هضبة إىل جاللته وصل أن وبعد الشمال. جهة إىل جاللته تقدم ثم
الجيش ومعه «األرنت»59 نهر عرب طيبة رب «منتو» والده مثل جيشه يتقدم جاللته كان
والعافية) والصحة (الحياة «رع» من املنتخب مارع»: «ورس للملك، املنترص آلمون األول
«الخيتا» أمري جاء وكذلك «قادش»، بلدة من جاللته اقرتب ثم آمون». محبوب «رعمسيس
البحر، أقايصحدود إىل أولها من األجنبية البالد كل حوله جمع أن بعد املقهور الخاسئ
وبالد «إرثو»،61 وبالد «نهرينا»،60 بالد وكذلك بأجمعها، «الخيتا» بالد كل حرضت وقد
وبالد «قارقيشا»، وبالد «بداسا»، وبالد «ماسا»، وبالد «كشكش»،62 وبالد «دردني»،
وبالد «قادش»، وبالد «إكاريت»، وبالد «كرياكميشا»، وبالد «قازاودن»،63 وبالد «روكا»،
البالد بني من واحدة بلدة ينزل فلم «وقادش»، «موشانت»، وبالد بأجمعها، «نوجس»64

معه. بها يأتي أن دون
يُخطئه عظيًما عدًدا وكانوا وفرسانه، مشاته أمري كل ومع األمراء، كل معه وكان
فضة، وال ذهبًا فيها يرتك ولم الجراد، مثل والوديان الجبال لكثرتهم غطوا وقد العد،
معه الزحف عىل يغريها حتى األجنبية البالد أعطاها إذ متاعها؛ كل من جرَّدها وكذلك
وعىل مختبئًا الكثرية البالد ومعه الخاسئ «الخيتا» كبري كان عسكر ملا ولكن للقتال؛

قادش. من الرشقي الشمال يف القتال أهبة

لبنان. يف مدينة 58

العايص. نهر وهو «قادش»، بلدة عليه الواقعة النهر هو 59

والفرات. دجلة بني الواقعة النهرين بالد اآلن يقابل ما 60

«أرواد». ببلدة عادة وتؤحد الفينيقيني، بالد يف إقليم 61
الصغرى. بآسيا الذكر السالفة «بداسا» من قريبة 62

الصغرى). (بآسيا كليكليا يف طرسوس «قازاودن»: 63

الجنوبية. بلبنان بلدة «نوجس» 64
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وجيش خلفه يسري «آمون» جيش وكان حرسه، ومعه وحده ذاك إذ جاللته كان
الذي املكان من واحد فرسخ مسافة عىل «شيتون» مدينة من بالقرب الخور يعرب «رع»
«سوتخ»65 وجيش «أرنام» بلدة من الجنوب يف فكان «بتاح» جيش أما جاللته. فيه كان
من املقدمة يف صفوًفا جنوده جاللته نظم وقد الطريق، عىل السري متابًعا يزال ال كان
«الخيتا» أمري أما «إمعور».66 بالد شاطئ من بالقرب يزال ال وكان جيشه، ضباط كل
جاللته، من خوًفا للقتال الزحف مقدوره يف يكن فلم جنوده، وسط يف كان الذي الخاسئ
فرسان، ثالثة عربة لكل كان وقد كالرمال، العدد كثرية وعربات رجال بإحضار أمر فإنه
أسلحة بكل مجهًزا الخاسئني «الخيتا» من محارب كل كان وقد فرًقا، نظموا قد وهؤالء
من الجنوبية الجهة من خرجوا ثم «قادش»، خلف كامنني ينظرون جعلهم وقد القتال،
للقتال، استعداد بدون غفلة عىل سائرون وهم قلبه يف «رع» جيش فهاجموا قادش،

أمامهم. جاللته فرسان فتقهقر
فجاء «األرنت»، نهر من الغربية الجهة يف قادش شمايل جاللته عسكر ذلك وبعد

بذلك. جاللته وأخرب إنسان
درعه، ولبس حربه عدة أخذ أن بعد «منتو» والده مثل جاللته67 خرج وعندئذ
يف «النرص جاللته تحمل التي العظيمة العربة اسم وكان ساعته،68 يف «بعل» مثل وكان
املعمعة يف ودخل مرسًعا جاللته ركب ثم «رعمسيس»، حظرية من جوادها وكان طيبة»،

آخر. إنسان معه وليس وحده وكان «الخيتا»، يحارب
أمامه تسد كانت عربة وخمسمائة ألفني أن رأى خلفه ونظر جاللته تقدم وملا
«إرثو»، من معه، كانت عدة وبالد الخاسئة «الخيتا» بالد جنود كل ومعه طريقه
و«إكريت»، و«خرب»،70 و«قازاودن»، و«أرونا»،69 و«كشكش»، و«بداسا»، و«ماسا»،

ذلك يف الرش إله وصف عنه ذهب وقد الوقت، ذلك يف الحرب إله يعترب كان الذي «ست» اإلله هو 65

«ست». اإلله إىل املنسوب أي األول؛ «سيتي» امللك باسمه سمي ولذلك الوقت؛
«آمور» بالد إنها «أرمان» عنها ويقول امليت، البحر غربي (جليليا) فلسطني يف األموريني بالد هي 66

الفينيقي. الساحل عىل
الخيمة. من 67

غضبه. ساعة أي 68
.Troy طروادة بلدة هي «أرونا» 69

حلب. خرب: 70
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يكن ولم سويٍّا, أنفسهم حشدوا ثم لعربة، رجال ثالثة كل وكان و«روكا». و«قادش»،
وقد الفرسان، من وال املشاة من ضابط وال َعربة فارس معي يكن ولم رئيس، معي71
وقال معي، ليحارب منهم واحد يثبت ولم لألعداء، فريسة وفرساني مشاتي تركني
من شيئًا عملت هل ابنه؟ حق األب نيس هل «آمون»؟ والدي يا جرى «ماذا جاللته:
نصائحك عن قطُّ أتحوَّل لم أني عىل قولك؟ حسب إال ساكتًا أقف أو أذهب هل دونك؟
يقرتبوا أن لألجانب يسمح فال ا؛ جدٍّ عظيم إنه العظيم! مرص رب أعظم ما فمك. من التي
لك أُقم ألم اإلله! يعرفون ال ألنهم تُعساءُ آمون»؟ «يا عندك اآلسيويني هؤالء قيمة ما منه،
السنني،72 آالف آلالف معبًدا لك شيدت ولقد بأرساي؟ معابدك ومألت ا، جدٍّ عديدة آثاًرا
بالطعام، قربانك تُمد حتى مجتمعة، املمالك كل أهديتك ولقد ملًكا، متاعي وأعطيتك

العطرية. والنباتات الثريان من آالف عرشة لك يقدم أن أمرت وكذلك
فيها ونصبت عظيمة، أبوابًا لك وأقمُت محرابك، يف يفعل لم جميًال شيئًا أترك ولم
األحجار، أحمل الذي أنا وإني «الفنتني»، من بمسالت لك آتي وإني بنفيس. األعالم عمد
يخالف ملن فالخيبة األجنبية، البالد جزية لك لتحرض البحر عىل لك تسافر السفن وأجعل

محب. بقلب لك يعمل أن اإلنسان عىل ويجب يفهمك. ملن والنجاح نصائحك،
تضافرت قد البالد وكل أعرفهم، ال أعداء وسط يف وإني «آمون»، إلهي يا أدعوك إني
من أحد يلتفت ولم هجروني قد جنودي وإن معي، آخر أحد وليس وحيد وإني عيلَّ،

أحد. يل يسمع فال عليهم ناديت وإذا إيلَّ، حوله فرساني
من وأحسن املشاة، الجنود آالف آالف من يل خري «آمون» أن فأِجد أُنادي ولكن
أن عىل مًعا. متحدين وابن أخ آالف عرشة من وأحسن العربات، فرسان من األلوف مئات
لنصائح تبًعا هنا إىل جئت ولقد يفوقهم. «آمون» إن إذ له؛ قيمة ال عديدين رجال َعَمل

إشاراتك. عن أتحول لم «آمون» يا فمك،
إن إذ «أرمنت»؛73 إىل صوتي يصل ذلك ومع األرايض، أقايص إىل أنادي وإني
من ينادي ولذلك فأخرج؛ يده إيلَّ يمد وإنه أناديه، عندما ويأتي إيلَّ يصغي «آمون»

للملك. محادثات عن عبارة ومعظمها بحق، القصيدة تبدأ هنا 71

خاص. بوجه «الكرنك» يقصد 72
ذاتها. «طيبة» هنا بها يقصد أنه املحتمل من ولكن «طيبة»، جنوبي واقعة بلدة «أرمنت» 73
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مائة من نفًعا أكثر وإني معك، ويدي والدك، أنا معك إني األمام! إىل األمام! إىل ورائي!
القوة! يُحب الذي النرص رب أنا رجل، ألف

أن يف أرغب كنت ما وكل بالفرح، قلبي امتأل ثانية شجاعتي اسرتددت أن وبعد
«بعل» كاإلله وإني بالشمال. وأحارب باليمني أرضب إني «منتو»، مثل إني تم. قد أعمله
وقعت قد وسطها يف كنت التي عربة وخمسمائة األلفني أن وجدت ولقد أمامهم. وقته يف
يده يمد أن منهم واحد استطاعة يف يكن ولم جيادي، أمام إربًا إربًا ممزقة األرض عىل
غري وأصبحوا أذرعهم، وشلت الخوف، من أجسامهم يف قلوبهم خارت وقد ليحارب،
جعلتهم وقد حرابهم، عىل ليقبضوا الكافية الشجاعة لديهم تكن ولم الرماية، عىل قادرين
منهم وقتلت اآلخر، عىل منهم الواحد سقط وقد التمساح،74 يُغوص كما املاء يف يُغوصون
ما إنه إذ يلفته؛ من هناك يكن ولم وراءه، يلتفت أن منهم واحد يجرس ولم أريد، من

ثانية. نفسه يرفع أن مقدوره ويف منهم أحد سقط
كان الذي القتال عىل وأرشف جيشه، وسط يف الخاسئ «الخيتا» أمري وقف وعندئذ
أمر وقد الوجه. ُمقرتَّ حائًرا وقف وقد فرسانه، أو مشاته بدون منفرًدا جاللته به يقوم
وكانوا خيل، بعربات زين مجهَّ جميًعا وكانوا ليتقدموا، جيشه أمراء من كثري بإحضار
و«دردني»، و«روكا»، و«أرونا»، و«ماسا»، «إرثو»، أمري وهم الحرب. بأسلحة مدججني
جميًعا وهؤالء الخيتا، أمراء وأخوات (حلب) و«خرب» و«قارقيشا»، «كريمشا»، أمري ثم
مثل وكنت لهم، أوسعت وقد النار،75 عىل وا انقضُّ وقد فرسان. عربة ألفي يف كانوا
كانوا حيثما وذبحتهم. قتلتهم وقد البرص، ملح يف يدي طعم يذوقون وجعلهم «منتو»،
بل بإنسان، ليس وسطنا يف الذي هذا «إن قائًال: اآلخر منهم الواحد نادى وقد واقفني،
ليست بها يقوم التي واألعمال أعضائه، يف «بعل» واإلله البطش، عظيم «سوتخ» هو
مئات عىل يتغلَّب فرسان أو مشاة بدون منفرًدا رجًال أن يحدث لم أنه عىل إنسان. أعمال
النفس. ونستنشق بالحياة فننجو أمامه من األدبار نويلِّ حتى مرسعني تعالوا األلوف.
أحد مقدور يف وليس عضو، كل وكذلك تشل، يده فإن منه يقرب أن عىل يتجارس من أما

هجومه.» بعد يقدم كيف يشاهد حينما حربة، أو قوس عىل يقبض أن

«األورنت» نهر يف أغرقوا قد الجند من كبريًا عدًدا فإن املوقعة، هذه عن النقوش يف نشاهده ما وهذا 74

(العايص).
لهبًا. يبصق امللكي) (الصل التاج ثعبان إن إذ امللك؛ 75
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مني، واحد يفلت ولم فيهم الذبح أعملت وقد مارد، كأنه خلفهم جاللته كان وقد
وحدي، وإني انتصاري، شاهدوا جنودي، يا قلوبكم ثبِّتوا الثبات! الجيش: يف وناديت
العبث ملن وإنه فرساني؛ يا قلوبكم تخاذل أشد ما معي. ويده حاميني «آمون» ولكن
أقف ألم بالدي، يف جميًال له أصنع لم بينكم واحد يوجد ال أنه عىل عليكم، االعتماد
وإنكم أغنياء، جعلتكم قد ذلك ومع فقر؟! يف كنتم أنكم حني عىل السيد موقف هناك
األرض، هذه يف رش كل ومحوت والده، أمالك عىل االبن وليت وقد طعامي، يف تشاركونني
من وكل منكم،76 اغتصبت قد كانت أخرى أشياء وأعطيتكم رضائبكم من أجزتكم وقد
فعلته ما لجنوده عمل قد سيد هناك وليس سأفعلها، وقت كل يف له أقول كنت يشكو جاء
بالخدمة تقوموا لم أنكم مع ومدنكم بيوتكم يف بالسكنى لكم رصحت إني إذ لكم؛ إرضاءً
أن وظننت عدة،77 مدن إىل الطريق لهم دت مهَّ قد عرباتي فرسان وكذلك العسكرية.
فإنكم تأملوا ولكن املوقعة. فيها ندخل التي الساعة تلك يف هذا،78 مثل شيئًا فيكم أرى
أقاتل. وأنا يده ليمد ثابتًا بينكم واحد يقف لم إذ الجبناء، عمل تعملون أبيكم بكرة عن
والد مثل ألعب مرص يف أكون أن أتمنى كنت إني «آمون»، والدي روح وبحياة
يف أخباره لينرش منهم واحد يأِت ولم معه يحاربوا ولم سوريا يروا لم الذين أجدادي

«آمون»! مدينة «طيبة» يف آثاًرا يقيم الذي ذلك حياته أجمل ما مرص. أرض
ولكن تذكر. أن من أكرب عرباتي وفرسان مشاتي ارتكبها التي الجريمة أن عىل
كل جعلت ولقد فرسان، وال مشاة معي يكن لم وإن النرص وهبني قد «آمون» فإن تأمل!
عظيم، أي يتبعني أن دون وحدي كنت أني حني عىل وقوتي، ظفري تشاهد قاصية بالد
ستتكلم تراني التي األجنبية واملمالك عربة، أو جندي أو ضابط أو فارس أي وبدون
ما لينظر وراءه متلفتًا يقف يدي من يفر من وكل املجهولة، األرايض أقايص إىل باسمي
سهمه يصوب من وكل ويفرُّون، أقدامهم تخور منهم اآلالف آالف أهاجم وعندما أفعل،
ا جمٍّ أن عربتي سائق «منَّا» رأى عندما ولكن إيلَّ، تصل عندما وتتفرق سهامه تطيش إيلَّ
جسمه. يف عظيم رعب ورسى قلبه، وخار تخاذل فإنه بى أحاطوا قد الفرسان من غفريًا

اعتمدت قد أرسته أن والحق أخرى، طبقة أية من أكثر الجنود طبقة عىل عطف امللك أن ذلك ومعنى 76

كثريًا. عليهم
السواء. عىل والفرسان املشاة تأوي مساكن لهم أقام وقد 77

ودي. عمل 78
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العظيم مرص حامي يا الشجاع، األمري أيها يا الطيب، سيدي «يا لجاللته: قال ثم
عنا، ولوا قد والفرسان املشاة فإن تأمل العدو. وسط وحدنا نقف إننا الواقعة، يوم يف
من (انج «رعمسيس» يا خلِّصنا طاهرين، فلنبَق النفس؟ يحرمونا حتى ننتظر فلماذا

املكان). هذا
سأدخل فإني عربتي؛ سائق يا قلبك ثبِّت «الثبات! عربته: لسائق جاللته قال وعندئذ
هؤالء قيمة ما األرض. عىل ألقي ثم إربًا، إربًا وأقطع وأقتل الصقر، ينقضُّ كما بينهم

منهم.» اآلالف آالف من يشحب ال وجهي إن عندك؟ الجبناء
وراءهم وكنت السادسة، للمرة هاجمهم ثم العدو، وهاجم األمام إىل جاللته أرسع ثم

أتراَخ. ولم فيهم القتل أعملت وقد قوته، وقت يف «بعل» مثل
«آمون» إلهي وأن وبطشه، قوته يف «منتو» مثل بأني وفرساني مشاتي رأى وملا
وقت يف لينسلُّوا فواحًدا واحًدا اقرتبوا أمامي، الهشيم كأنها بلد كل وجعل إيلَّ انضمَّ قد
قد وسطهم يف طريقي اقتحمت الذين األقوام كل أن وجدوا وقد املعسكر، إىل الغروب
أوالد وكذلك «الخيتا» محاربي خرية حتى دمائهم، يف أكواًما جني مرضَّ أرًضا طرحوا
قدمه يضع أن أحد يستطع ولم أبيض،79 قادش ميدان جعلت وقد وإخوته. أمريهم
شاهدوا عندما األسمى احرتامهم إيلَّ ليقدموا جنودي ذلك بعد أتى ثم جموعهم،80 بسبب

فعلت. ما
أنت «آه اسمي، فخموا فإنهم فرساني؛ وكذلك بطيش، ليتمدحوا فأتوا أرشايف أما
ماهر يا «آمون»! أبي يا آه والفرسان. املشاة تُنجي إنك القلب، الثابت الطيب الحندي أيها
القرين؛ منقطع طيب جندي إنك القويتني. بذراعيك «الخيتا» بالد تخرب إنك اليدين،
عند املقدمة يف وإنك القلب، شجاع إنك الواقعة. يوم يف جنده أجل من يحارب ملك ألنك
كنت لقد مقاومتي. استطاعتها يف يكن لم مجتمعة البالد كل أن عىل القتال. اشتباك
مرص.81 حامي إنك مبالغة. هذا يف وليس العالم، كل نظر ويف الجموع، أمام مظفًرا

الدهر.» أبد الخيتيني ظهر كرست وقد األجنبية، البالد ومخضع

البيضاء. ومالبسهم بالجثث 79
القتىل. 80

الثاني». «رعمسيس ألقاب من الثاني اللقب هو مرص حامي 81
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وفرسانه: ضباطه وكبار ملشاته جاللته قال ثم
أنتم فرساني، ويا مشاتي ويا ضباطي كبار يا ارتكبتموها التي الجريمة أعظم «ما
ألم الطيب؟ سيده أمام شجاًعا كان بأنه مدينته يف الواحد يتفاخر ألم تحاربوا! لم من يا
وتتنفسوا فيكم! ذلك أجمل ما األعداء وسط تهجرونني كيف منكم؟ ألحد إحسانًا أقدم
السماء»؟ حديد من «املصنوع حصنكم بأني قلوبكم يف تذكروا ألم وحدكم؟ الهواء
وال القواد كبار من واحد هناك ليس وأنه أحد، غري من تركتموني بأنكم القول وسيسمع

بيدي. ليأخذ أتى قد — املشاة من أم الفرسان من أكان سواء — الضباط من
معي كان وقد وحدي، ذلك كل األرايض، من اآلالف آالف عىل وتغلبت حاربت ولقد
فيهما إال النجدة أجد ولم مرتاحة»،82 موت و«اإللهة طيبة» «النرصيف العظيمان جواداي
أمامي وجبتهما يأكالن سأجعلهما ولذلك عدة. بالد وسط وحيًدا كنت عندما فحسب،
وكذلك النجدة؛ وحدهما فيهما وجدت فلقد قرصي، إىل أخرى مرة أعود عندما يوم كل
املوقعة شاهدوا هؤالء كل بجانبي، كانوا الذين القرص سقاة ويف عربتي، سائق «منَّا» يف
بساعدي خذلت أن بعد والنرص الشجاعة لجاللتي أظهروا أنهم وجدت لقد تأمل! (معي)

مًعا.»83 مجتمعني األلوف مئات القوي

األعداء] وانهزام املوقعة يف الثاني [اليوم

مثل للمعركة ا مستعدٍّ كنت وقد املوقعة، يف الحرب مواصلة يف أخذت الصبح انفلق وملا
من باملحاربني مجهًزا «منتو» اإلله مثل عليهم ظهرت وقد للنزال، ب املتأهِّ اليقظ الثور
الفريسة». «عىل انقضاضه عند الصقر مثل املعمعة وسط اخرتقت وقد األقوياء، الرجال
أما العدو. وجه يف النار ينفث كان إذ بأعدائي؛ يُوِدي كان جبهتي عىل امللكي والصل
العدو. أوصال تحرق أشعتي فكانت الصباح، يف يرشق عندما «رع» مثل فكنت أنا
فإن تأملوا؛ أنفسكم! اجمعوا حذركم! «خذوا قائًال: اآلخر ينادي منهم الواحد كان وقد
لهيب فإن منه أحد اقرتب فإذا معه، ويدها جواديه عىل معه وهي معه، «سخمت»84

أوصاله.» ويحرق إليه يمتد النار

«سخمت». الحرب بإلهة وتمثل «آمون»، زوجة «موت» اإللهة 82
ذلك.» قبل القصيدة يف ذكرهم عدم سبب إذن تفرس فهي السقاة، عىل تعود املالحظة هذه كانت إذا 83

الحرب. إلهة 84
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أعملت إذ خلفهم؛ قوية فكانت جاللتي أما أمامي، األرض يقبلون أخذوا ذلك وبعد
أرًضا طرحوا وقد جيادي، أمام إربًا إربًا ُمزِّقوا وقد مرتاخيًا، أكن ولم فيهم القتل

بدمائهم. مرضجني
«رع «إنك قائًال: الكبري جاللته اسم وعظم املغلوب، «الخيتا» خاسئ أرسل وعندئٍذ
منك والفزع أوصالك، يف و«بعل» «نوت»، بن البطش العظيم «سوتخ» وأنت أختي» حور

الخيتا.» أمري ظهر األبد إىل كرس وقد الخيتا، أرض إىل رسى
قرص جاللته وأخرب العظيم، جاللتي باسم معنونًا خطابًا يحمل رسوًال أرسل وقد
والشجاع جنوده، الحامي امللك أيها يا «أنت يأتي: بما الصدق85 محبوب القوي الثور حور
املختار «ورسمارع والبحري القبيل الوجه ملك الواقعة، يوم يف لعساكره الحصن قوته، يف
الذي وهو أوصاله، بني من خرج الذي رع»، من املحبوب «رعمسيس «رع» ابن رع» من
وهما خدمتك، يف الخيتا وأرض مرص وأرض واحدة، يف مجتمعة األرايض كل منحك قد
إن تأمل! معنا: شديًدا تكوننَّ فال إياهما، أعطاك قد السامي «رع» ووالدك قدميك، تحت
خدامك تذبح أن الخري من هل الخيتا. أرض عىل ثقيلة جبارة وقوتك عظيمة، شجاعتك
األلوف، مئات ذبحت قد فباألمس رحمة؟ أية تظهر أن دون عليهم غاضب ووجهك
أيها يا أنت نطقك يف قاسيًا تكوننَّ ال يرثوننا، أحياء أخالًفا لنا ترتك ولم أتيت قد واليوم

الحياة!» نفس امنحنا الحرب. من خري للسالم الجنوح إن العظيم. امللك
كنت وقد الحسن، والحظ بالحياة ممتلئًا أسرتيح أن لنفيس جاللتي سمحت وقد
كل بإحضار جاللتي أمرت وقد انتصاره.86 يحرز وهو سطوته وقت يف «منتو» اإلله مثل
الفرعون، إىل «الخيتا» كبري كتبه بما ألعلمهم جميًعا؛ الجنود وكل والفرسان املشاة قواد
السالم يف وليس مليكنا، ويا سيدنا يا ا جدٍّ جميلة الرحمة «إن لجاللته: قائلني فأجابوا
أن جاللته أمر عندئذ غضبك؟87 يوم يف يحرتمك ال الذي ذا ومن فافعله، يرض يشء
بلواء جاللته اقرتب وملا الجنوب.89 نحو طريقه يف وهو للصلح يده ومد أقواله،88 تسمع

الثاني». «رعمسيس اسم 85
النرص. بعد الحرب إله اسرتاح عندما 86

خوفهم يكفيك أخرى أوقات ويف السلم، يف الناس باحرتام تتمتع أن استطاعتك يف املحتمل: املعنى 87
منك.

الخيتا. أمري 88
سنة. ١٦ بعد إال تُربَم فلم الحقيقية الصلح معاهدة أما مبدئيٍّا، الصلح عقد املوقعة بعد 89
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والسعادة والثبات الحياة كانت وفرسانه ومشاته ضباطه كبار ومعه مرص إىل السلم
(؟)، بخوفه األجنبية األرايض صد أن بعد أعضاءه يحمون واإللهات اآللهة وكان تالزمه،
األجنبية، األرايض كل البهية بطلعته تمدحت وقد جنوده، تحمي فكانت جاللته قوة أما
حياًة ممتلئًا قرصه يف ومكث االنتصارات»، العظيم «رعمسيس بيت إىل سامًلا وصل وقد
املحبوب ابننا يا مرحبًا له: قائلني بحرضته اآللهة رحب وقد عرشه، عىل «رع» مثل
والده عرش عىل والخلود األعياد آالف آالف منحوه وقد «رعمسيس-محبوب-آمون»!

قدميه.» تحت أصبحت األجنبية واألرايض البالد وكل «آتوم»،

«رعمسيس» مدينة يف قيلتا قصيدتان (4)

هذا يف كتب ما وآخر رعمسيس». «بيت بلدة موقع عىل يدل قاطع دليل لدينا ليس
األرسة موظفي كبار أحد — نفر» «بحن عن مقاله يف يونكر األستاذ ذكره ما املوضوع
يجلبوا لم الهكسوس إن قال: فقد «ست». عبادة أصل عن كالمه سياق يف — الرابعة
وكذلك معبودهم، «سوتخ» باإلله لشبهه لهم معبوًدا ست اإلله اتخذوا بل إلًها، معهم
قوله يف استطرد ثم لهم، عاصمة اتخذوها بل «آواريس»، بلدة سوا يؤسِّ لم إنهم قال:
«رعمسيس» عهد يف «رعمسيس» «ببيت90 سميت نم بعد، فيما «تانيس» بلدة هي إنها

الثاني.
حال أية وعىل الحالية، «قنتري» بلدة إنها يقول: له بحث يف حمزة األستاذ أن غري
مركز أن يف نزاع وال االنتصارات». العظيم رعمسيس «بيت بلدته «رعمسيس» سمى فقد
وتسهيل آسية يف ممتلكاته عىل اإلرشاف عىل الفرعون هذا ساعد قد الجغرايف املدينة هذه

الخيتا. ضد بغزواته القيام
التالميذ عليها تتمرن التي اإلنشائية النماذج من كانتا القصيدتني هاتني أن والظاهر

تعابريهما. وحسن ألفاظهما لحالوة
بل الثاني، «رعمسيس» امللك اسم القصيدتني هاتني يف نجد لم أننا الطريف ومن
من أعمال انتحال يف والده قلَّد قد األخري أن يف شك وال «مرنبتاح»، ابنه اسم فيها جاء

أخرى. وآثار تماثيل من امللوك من سبقه

باسمه. ا خاصٍّ جزءًا لنفسه بنى قد «رعمسيس» أن بد فال «يونكر» األستاذ بقول أخذنا ولو 90

252



الحديثة الدولة أناشيد

الكربى91 القصيدة

فلسطني بني واقعة وهي االنتصارات»، «عظيم تسمى قلعة لنفسه جاللته بنى لقد
«منف». كخلود وخلودها «أرمنت»، مثل وهي واألرزاق، بالذخرية مألى وهي ومرص،
يف ويسكنون مدنهم يهجرون الناس وجميع فيها،92 وتغرب أفقها يف ترشق فالشمس
«عشتارت» واإللهة «سوتخ»، اإلله معبد والجنوبي آلمون، معبد الغربي حيُّها ربوعها.
أفق مثل وسطها يف الذي والحصن منها، الشمالية الجهة يف «بوتو» واإللهة رشقيها، يف
و«شمس رسول، األرضني يف و«منتو» فيها، إله «آمون» محبوب و«رعمسيس» السماء،
ورئيس سكنه. إىل الدنيا تذهب محافظ «آتوم» ومحبوب مرص، وفرح له وزير األمراء»93
يمكننا مرصحتى إىل لترسع تجهز «كدي»:94 بالد رئيس إىل يكتب األعظم «الخيتا» بالد
إنه «رعمسيس». أمام جميًال كالًما نتكلم أن يمكننا وحتى تنفذ»، اإلله «إرادة نقول أن
حسب تعيش «الخيتا» وبالد رغبته، حسب يحيا بلد وكل الحياة، نفس يريد من يعطي

فقط. إرادته
استطاعة يف وذلك السماء،95 مطر ترى ال فإنها منها قربانه اإلله يتسلم لم وإذا

الشجاعة. يحب الذي الثور «ورسمارع»
ثور طفل «رع»، من ولد الذي … املظفر امللك «منتو» مثل القوي الطيب، اإلله
«الواحد مثل بشجاعة ويحارب القتال ساحة يف يقف الذي وصورته، «هيليوبوليس»96
مثل البيضة يف وهو ملًكا كان الذي وهو األبدية».97 «حاكم املساقة السفينة يف القوي»
والشعوب بخططه، األرضني وأخضع بانتصاره، األرض عىل استوىل وقد «حور»، جاللة

.Pap Anastasi 11, I.I ff راجع: 91

وليًال. نهاًرا امللك يسكنها 92
شخصيٍّا. هو بها يقوم كان كلها فاإلدارة املوظفني، أكرب وظائف يؤدي أنه إىل تشري رسمية نعوت 93

«كليكيا». تكون أن املحتمل ومن الشمال، يف «كدي» تقع 94
الثاني «رعمسيس» وهو — فاإلله عليه، تعتمد التي البالد إىل االحتقار من بيشء ينظر املرصي كان 95

الخيتيني. عن املطر يمنع أن قدرته يف كان —
«رع». الشمس إله 96

أعدائها. من يحميها التي الشمس سفينة يف «ست» اإلله 97
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املمالك وجميع بهداياها، تُساق األجنبية الشعوب وكل قدميه، تحت وطئها قد التسعة
لهم، قوة ال الخارجة البالد وأمراء خصم، له ليس الوحيدة،98 الطريق عىل إليه تسعى
ذلك وعىل «نوت»،99 كابن بيتهم يدخل وإنه منه، ذعًرا الوحشية كاملاعز ويصيحون
إياهم، لذبحه يتساقطون اللوبيون لحظة. يف الناري نََفسه من خوًفا أمامه يسقطون

بالجبال. تحيط وإرادته األبد، إىل قوته له منح وقد سيفه، بنصل يسقطون والناس
… أنت جنوده،100 يحمي من يا القوة، رب «آمون»، محبوب «رعمسيس» يا آه
املتحالفني يثني الذي القوي الثور أيها عساكره، يحمي الذي الجسور أيها آمون ابن يا
املمالك كل تقهر قوته … «طيبة»101 رب مثل الحربية عربته عىل ثابتًا ويقف عليه،
قلوب يف يؤثِّر للموقعة الحربي ونداؤه ُمهاجمه، عن باحثًا «األرايض» ويخرتق األجنبية
الذي وهو النصيحة، املمتاز اليقظ، الطيب، الحاكم، وهو وجهه. يخافون الذين أولئك
كجاللة وربهما األرضني ملك يا نعم الشجاع. الفرد بوصفه األرايض كل يف اسمه يضع
ابن «آمون» محبوب «بنرع» يا منك وجل يف أصبحوا قد األرايض أمراء إن «حور»،

بالحق. املنرشح «مرنبتاح» الشمس
ابن املمتازة، البيضة اآللهة! من املحبوب امللك الحق! عىل يعيش الذي الطيب اإلله
دخل الذي الصقر وهو شمس»! «عني ثور كصورة صورته طفل وإنه «خربرع»،102
إىل تأتي والذي بفخار، مرص يف ظهر الذي «بنرع» إزيس! بن حور امللكي!103 الخاتم

الدنيا. عرشه
ما وكل «تحوت»، كلمات مثل ممتازة كلماته نصائحه! أثبت ما «بنرع»! أقوى ما

لهم. كحائط وكلماته جيشه، رأس عىل الطريق إىل يرشد كالذي وإنه يحدث؛ يقوله
ملحبوب-آمون. ظهره يحني الذي ذلك أحبه ما

قرصه. طريق 98

«أوزير». اإلله أو الحرب، إله «ست» 99

جنوده. يحميه أن بدل جنده يحمي الذي هو 100

«آمون». مثل املوقعة يف نبيًال يظهر 101
منها. خرج التي هنا بالبيضة ويقصد الشمس، إلله اسم 102

امللك. اسم يحوي الذي الخرطوش هو الخاتم: 103
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(؟)، بركتي أسد يف النار يرمون والجربوت، بالقوة لنرصته يأتون املظفرة والجنود
قبائل لك يأرسون بقوتك بالدك إىل حملتهم الذين الرشدانا وجنود رنيا104 … ويحرقون

الصحاري.
«القبائل» ورؤساء باأليدي105 مثقلة الحربية وعربتك «طيبة» إىل ذهابك أجمل ما

أمه. ثور آمون، املبجل والدك إىل وستقودهم106 مكبَّلني، أمامك يمشون
إنك بتاح)، لإلله (اسم «تنن» عرش يا األعياد فيه تكرر الذي «سييس»107 قرص يا

«رع». والدك كمصباح كآتوم، … مثل تيضء

القصرية108 القصيدة

والسيف تهشم، التي والعصا الرئيسية، السفينة أيها أنت «بنرع-محبوب-آمون»، يا
اليد! وحربة األجنبية، الشعوب يذبح الذي

أرض. كل يف النرص له وكتب شمس»، «عني يف وولد السماء من نزل إنه
بنيت حينما تتكلم، عندما صوتك أجمل كان وما (؟)! حضورك يوم أجمل كان ما
مرص،109 ونهاية أجنبية أرض كل بداية فهي رعمسيس-محبوب-آمون»! «بيت مدينة
والزمرد، بالالزورد األبصار تخطف التي والقاعات الجميلة، الرشفات ذات املدينة وهي
سفينتك جنود ترسو وحيث رجالتك، فيه وتجنِّد فرسانك، فيه تعرض الذي واملكان

بالجزية. إليك يحرضون حينما

قراءتها. يمكن ال بالد أسماء 104
انتصاره. عىل عالمة معه امللك حملها وقد املقطوعة، القتىل أيدي 105

له. عبيًدا املعبد إىل يقادون 106
(مدلل). الثاني «رعمسيس» اسم مخترص 107

Journal of Egyptian Archaeology, يف: «جاردنر» ترجمها وقد ،Pap Anastasi III, 7,2 ff راجع: 108

.V. pp. 186 ff
الحدود. عىل تقع 109
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رجال وهم اآلسيويني،110 بني من املختارين عبيدك بني تأتي حينما عليك الثناء
قدرة ال ومقاتًال، واقًفا األمري يرون حينما يتقدمون محرقة، وأصابعهم كارسة، وجوههم

بطشك. تخاف وهي أمامه، الوقوف عىل للجبال
بقيت، ما األبدية وستبقى األبدية، بقيت ما ستبقى «بنرع-محبوب-آمون» يا

أختي». حور «رع والدك عرش عىل وستمكث

مرنبتاح111 انتصار عن قصيدة (5)

«لوحة املسماة وهي األسود، الجرانيت من تذكارية لوحة عىل منقوشة القصيدة هذه
كما الكرنك معبد يف لوحة عىل وكذلك الجنازي، امللك معبد يف أقيمت وقد إرسائيل»،
لدى كربى أهمية ذات قصيدة شك بال كانت وقد هناك، وجدت بقطعة ذلك عىل يستدل
السنة يف اللوبيني عىل امللك أحرزه الذي العظيم بالنرص فخار مجموعها يف وهي امللك،

عظيم. خطر من مرص نجت وبه (١٢٣٠ق.م)، حكمه من الخامسة
أدبية. صورة عليها أسبغ مما املختارة؛ والتشبيهات باالستعارات تزخر والقصيدة
رسمها قد صورة فكأنها الدهشة، إىل تدعو بمهارة األعداء هزيمة الشاعر فيها وصف وقد
هذه وسط يف الشاعر أن ذلك إىل يضاف ناطقة. الصورة هذه أن غري أمامنا، املثَّال
وتخليصها بالده حياض عن للذود «مرنبتاح» بها قام التي الجسام األعمال وتلك املدائح
فهو والعدل، باالستقامة الفرعون يصف أن يَُفته لم شوكتهم، وكرس اللوبيني غارات من
يتمتع فلن املجرم أما الصالح، الرجل عىل تتدفق «فالثروة حقه، حق ذي كل يعطي
ال غريه يد يف تقع مرشوع غري طريق عن أتت ثروة من اإلنسان أحرزه وما ما، بغنيمة

أطفاله.» يد يف
بعد البالد سادت التي والرخاء والطمأنينة السالم وصف إىل ينتقل الشاعر نرى ثم
«الحيوان فحتى الدنيا، الحياة يف اإلنسان يتطلبه ملا األعىل املثل هي بصورة االنتصار هذا
هناك وليس مغنني، ويغدون يروحون «أصحابهم أن حني يف راٍع»، بدون جائًال ترك قد

األقواس. حاميل فصائل بني 110
Breasted Ancient Records, III. pp. 256 ff. &, Peet, كذلك انظر سبيجلربج. ترجمها من أول 111

.The Literature of Egypt, Palestine and Mesopotamia p. 74 ff
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كل يف اإلنسان يتطلبه الذي السالم عني هو هذا أن يف شك وال متوجعني»، قوم صياح
ومكان. زمان

أخضعها التي األقاليم أو القبائل الشاعر لنا د يعدِّ الرائعة القصيدة هذه ختام ويف
املتون يف القوم هؤالء فيها ذكر مرة أول وهذه إرسائيل، بني قبيلة بينها ومن «مرنبتاح»،
موىس فرعون إنه «مرنبتاح» عن قيل وكذلك باسمهم، اللوحة هذه سميت ولذلك املرصية؛
تاريخية. حقائق عىل يرتكز ال طبًعا وهذا املقدسة، الكتب من وغريه القرآن يف ذكر الذي

املتن

وصارت بذلك أخربت قد جميًعا األرايض وكل األرايض، جميع يف انتصاراته عن التحدث
الفروسية. أعمال جمال تشاهد

الشجاعة ميدان يف الطلعة جميل أعداءه، يذبح الذي القوي، الثور «مرنبتاح»، امللك
يُهاجم. حينما

تشاهد «تامري»112 جعل وقد مرص، عىل تخيِّم كانت التي الغيوم بدَّدت الشمس إنه
الشمس. أشعة

من منح من يتمكن حتى الشعب ظهور فوق من النحاس من تالٍّ أزاح الذي وهو
الهواء. األرس يف كانوا

يبتهج تنن» «بتاح وجعل أعدائهم، عىل يفرحون «منف»113 أهايل جعل الذي وهو
معابدها وجعل أغلقت، قد كانت أن بعد «منف» أبواب فتح الذي وهو بخصومه. ويشمت

أرزاقها. تتسلَّم
ويدخل األلوف، مئات قلوب يف القوة يبعث الذي الفرد، الواحد «مرنبتاح» امللك وإنه

رؤيته. عند أنوفهم يف الحياة نفس
«مشواشا». قلب يف الدهر أبَد الرعب وأدخل حياته، مدة يف كرست «التمحو»114 بالد
العظيم والوجل أعقابهم، عىل أرضمرصينكصون وطئوا الذين اللوبيني جعل الذي وإنه

مرص. 112

ع. يتشجَّ بأن وأمره الحلم يف للملك ظهر «بتاح» أن إال شديًدا، كان عليهم الضغط ألن 113

اللوبية. القبائل من 114
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فولَّْوا الوقوف عىل تقَو لم وأقدامهم انتهى، قد ُقدًما وزحفهم «مرص»؛ من قلوبهم يف
هاربني.

امليش، أعياه قد منهم املرسعني وقلب بأقواسهم، ألقوا بالسهام منهم واملحاربون
بها.115 وألقي ُمزِّقت قد وحقائبهم األرض عىل بها ألقوا ثم مائهم ِقرب وفكوا

ليست والريشة وحيًدا، الليل ستار تحت هرب املهزوم116 التعس اللوبيني ورئيس
ومأكوالت وجهه، أمام اغتصبت قد وأزواجه (؟)، خانتاه قد قدميه ولكن رأسه،117 عىل

منه. ليعيش القربة يف ماء لديه يكن ولم عليها، استويل قد وجبته
بينهم، فيما ضباطه تحارب وقد به، الفتك يريد مفرتًسا يبدو إخوانه ُمحيَّا وكان

للجنود. طعاًما صار متاعه وكل رماد، إىل وتحولت خيامهم وحرقت
غضبًا يستشيط كان أرضه يف تخلف قد كان فرد وكل محزونًا، بالده إىل وصل وقد

الحقرية! الريشة يحمل الذي هو القدر عاقبه الذي … (؟)
ورب «منف»، آلهة كل سلطان تحت صار و«أنه عنه مدينة كل أهل يتحدث كان هكذا
أرسته من ابن عن ابن يتناقلها «منف» لعنة مورداو»118 و«أصبح اسمه، لعن قد مرص
و«مرنبتاح-منرشح-بالصدق» أوالده، أثر يقتفي «وبنرع-محبوب-آمون»119 األبد؛ إىل

له. القدر نصبه قد
بانتصاراته جيل عن جيل بها ليتحدث للوبيني، (؟) أسطورة «مرنبتاح» أصبح وقد
عىل أسفاه «وا البنه: شيخ كل يقول وهكذا رع.» … ثانية ضدنا سيكون «هل قائلني:
واحد يوم ففي الحقول. يف يمرحون الطيبة بحالتهم يعيشون ال أهلها أصبح لقد لوبيا!
عن ظهره120 «سوتخ» اإلله ل حوَّ وقد «التحنو» فني واحد عام ويف تجوالهم، عىل قيض
إنه األيام.121 هذه يف … لحمل عمل يوجد وال بسلطانه، مساكنهم وخربت رئيسهم،

سالمته.» الكهف ففي نفسه، اإلنسان يخبئ أن لحسن

الفرار. يسهل حتى 115

املهزومني. األجانب للرؤساء الدوام عىل الزمة صفة 116

للوبيني. املميزة العالمة 117
الرئيس. اسم 118
امللك. اسم 119

حربيٍّا. مظهًرا اآلن أخذ الذي «ست» لإلله آخر اسم 120
للقوافل. حمالني كانوا فقد السلمي، اللوبيني عمل هذا يكون قد 121
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وهو اآلن الحرب عىل يجرس فمن له. متاٌع والشجاعة والقوة العظيم، مرص رب إنه
قدًما؟ يخطو كيف يعلم

له يخبئه ما يعلم ال حدوده عىل يتعدى ومن أحمق، لغبي هجومه ينتظر من إن
الغد.

الذي هو وابنه «لرع»، الوحيدة االبنة هي مرص إن اآللهة زمن منذ الناس ويقول
سرتقب إله كل وعني سكانها، عىل التعدي يف أحد يرشع ولن «شو»،122 عرش عىل يجلس
العقالء وكل نجومهم عن … ويقول أعدائها، عىل ستقيض أنها شك وال ينهبها. من كل
يصري يهاجمها من فكل ملرص؛ كربى أعجوبة حدثت وقد الريح.123 إىل ينظرون عندما
عىل بالفوز له حكم قد الذي وهو اإلله، يشبه الذي امللك مجلس بقرار (؟) يديه يف أسريًا
الذي هو «منف» يف إله كل ولعنة الفعل، الخبيث و«مورداو» «رع».124 حرضة يف أعدائه

مجرًما. التاسوع ووجده شمس عني يف حوكم قد
الشفيق القلب، املستقيم ابني السيف126 أعط العاملني:125 رب قال وقد
البالد وفتح شمس»، «عني عن ودافع بمنف، عني الذي «مرنبتاح-محبوب-آمون»
إقليم، كل يف معتقلني كانوا الذين الغفري الجم رساح ليطلق أغلقت قد كانت التي
من وليتمكن اإلله، أمام يدخل البخور وليجعل للمعابد، قرابني تقديم من وليتمكَّن

مدنهم. إىل ليعودوا القوم ولصغار ممتلكاتهم ليحفظوا للعظماء السماح
«مرنبتاح-محبوب-آمون»: بابنهم ا خاصٍّ شمس» «عني أرباب يقوله ما وهذا
… فوق مرص وجعل أجنبية. أرض كل ضد الضعيف عن ليدافع كرع عمر له «سيكون
«يف يعيش اإلنسان إن انظر سكانها. تقوية من ليتمكَّن الدائم؛ ممثله ليكون نصبه للذي
ق تتدفَّ والثروة القوي، الواحد يد من يأتي الحياة ونفس الشجاع، «امللك» عرص يف أمان»
من اإلنسان يحرزها التي والثروة (؟)، بغنيمته مجرم يمتع ولن الصالح، الرجل عىل

أطفاله.» يد يف ال غريه يد يف تقع مرشوع غري طريق

«رع». ابن وهو الهواء، إله 122
والسحرة. املنجمون هم هنا املقصودين أن ويحتمل الرتكيب، فاسدة الفقرة كل أن يحتمل 123

وإدانة «حور» براءة قامت حيث «هليوبوليس»، يف و«ست» «حور» محاكمة مع تتفق القطعة كل 124

«ست».
«رع». 125

املنجل. يشبه الذي السالح هذا امللك يعطي إلًها تمثل التي البارزة النقوش يف جاء بما ذلك وازن 126
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«تنن»127 جدران ليغزو اللوبي «مورداو» الساقط التعس أتى حينما هذا: قيل وقد
لتنقلب لوبيا: خاسئ عن «بتاح» قال عندئٍذ عرشه، يعتيل «مرنبتاح» امللك ابنه جعل الذي
كالتمساح. ابتلعه ما يتقيأ ليجعله «بتاح» يد إىل وليسلم رأسه، عىل جميًعا ذنوبه كل
«آمون» إنه قوته. يعرف من أُحبولته يف يوقع وامللك الرسيع، يلحق عدًوا األرسع إن انظر،

«مرنبتاح». امللك إىل «هرمنتس»129 يف روحه128 إىل ليقدمه بيده يحطمه الذي
(مرص)»، «الدمرية بلدان من الفرح وانبعث مرص، عىل العظيم الرسور أرشق وقد
ما (اللوبيني). «التحنو» عىل «مرنبتاح» أحرزها التي االنتصارات عن الناس وتتحدث
القيادة! رب حظٍّا أسعده ما اآللهة! بني له تعظيمهم أكثر وما املظفر! لألمري حبهم أعظم
يف نق أي دون ثانية وتروح تغدو والناس ويتحدث! اإلنسان يجلس أن لحسن إنه آه

قلوبهم. يف خوف أي هناك وليس الطريق،
سهلة. ومسالكها مفتوحة،130 اآلبار وأصبحت وشأنها، املعاقل تركت وقد

الشمس. إال حراسها يوقظ وال هادئة، أصبحت الحوائط ومعاقل
يطوفون فإنهم و«التكتن» «النياو» أما حركة، بال راقدون نيام املاتوي131 «وجنود»

رغبتهم. حسب بالحقول
النهر.132 ماء وتعرب راٍع بدون جائلة تذهب تركت قد الحقول وماشية

األجانب. بلغة (؟) قف» «قف. بالليل نداء هناك وليس
يتوجعون. قوم صياح هناك وليس مغنني، ويغدون يروحون والناس

أيًضا. منها سيأكل غلة زرع الذي وذلك معمورة، أخرى كرة أصبحت واملدن
«مرنبتاح». امللك هو حمايتها، له مقدًرا ُولد وقد ثانية، مرص إىل «رع» وجهه لقد

«السالم». أرًضا منطرحني الرؤساء ويقول
رأسه. األقواس»133 «تسعة البدو قبائل بني من واحد يرفع يعد ولم

تنن». «بتاح مدينة «منف» 127

اإللهي. الشخص من كجزء امللك يعترب 128
أرمنت. 129

الصحراء. يف املحصنة اآلبار محطات املقصود 130
املرصيني. عند ورشطة جنوًدا رجالها يشتغل نوبية قبيلة اسم 131

املراعي. لهذه املقابل الجانب عىل كذلك ترسق ولم مراعيها، يحد الذي 132
لها. املعادين مرص لجريان قديم اسم 133
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خربت. قد والتحنو
مساملة. أصبحت خاتي وبالد
خبيث. كل مع أرست وكنعان

عسقالن. وأزيلت
عليها. قبض و«جيزر»

يشء. ال أصبحت و«بنوام»
بذر.135 بها وليس خربت وإرسائيل134

ملرص. أرملة أصبحت وخارو136
السلم. وجدت قد األرايض وكل

«بنرع»-محبوب-«آمون». والبحري القبيل الوجه ملك أخضعه جائًال ذهب من وكل
بالصدق. منرشح «مرنبتاح» الشمس ابن

يوم. كل «رع» مثل الحياة معطي

«مرنبتاح»137 تولية عند قصرية قصيدة (6)

وأتى املمالك، كل عىل سيد أُقيم فقد الخري، زمن جاء قد قاطبة؛ األرض أيتها افرحي
مثل ملكيته يف عظيًما السنني، «ماليني» يحكم الذي امللك وهو مكانه، إىل الشهود
الشمس ابن باألعياد، (يثقل) مرص عىل يفيض الذي «بنرع»-محبوب-«آمون» «حور»
الصدق قىض قد وشاهدوا! تعالوا األتقياء أيها يا إيه بالصدق. منرشح «مرنبتاح» …
ثابت واملاء أدبارهم،138 ولوا قد اعني الطمَّ وكل وجوههم، عىل املذنبون وخرَّ الكذب، عىل
ساعات لها والليايل طويلة، أصبحت واأليام عظيًما، فيضانًا يحمل والنيل ينقص، وال

مرصي، نص يف االسم فيها ذكر التي الوحيدة املرة هي بل «إرسائيل»، باسم عهدنا أول هو هذا 134

الكاتب فإن ذلك وعىل بلد؛ عىل ال شعب عىل لتدل كتبت «إرسائيل» كلمة أن نجد أخرى بأسماء وبموازنته
فلسطني. يف تقيم بدوية قبيلة اإلرسائيليني اعترب قد

خربت. لبلدة االستعمال كثري تشبيه 135
فلسطني. 136

.Pap. Sallier I. 8-9 راجع: 137

العرش. اعتالء بشأن منازعات وجود سبق عىل دليًال هذا يكون أن يحتمل 138
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

والحياة القلوب، وسعداء منرشحون واآللهة مواقيتها،139 يف تأتي والشهور «معدودة»،
وعجب. ضحك يف تمرُّ

الرابع140 «رعمسيس» تولية يف قصيدة (7)

من قطعة عىل مكتوبة وجدت وقد الرابع. «رعمسيس» مديح يف ُوِضعت األغنية هذه
كتب والشعر طيبة، جبانة كتَّاب من كاتب وهو «أمنحت»، َكتَبَها الجريي الحجر شظيات
أعاد ألنه للملك مديح يف أغنية أنها يف نزاع وال امللك، هذا حكم من الرابعة السنة يف

البالد. عرش عىل بتولِّيه الداخلية القالقل عىل القضاء بعد البالد إىل النظام

املتن

وهؤالء العظيمة. مرص رب أصبحت ألنك فرح؛ يف واألرض فالسماء يوم! من أسعده ما
أخرى كرة عادوا اختبئوا قد كانوا والذين مدنهم، إىل ثانية رجعوا األدبار ولَّوا قد الذين

الظهور. إىل
مرتوين. صاروا ظمئوا والذين سعداء، بطانًا أصبحوا جياًعا كانوا والذين

مالبس لهم صارت والقذرون الجميلة، الكتان مالبس يلبسون أصبحوا والعراة
بيضاء.

والذين بالرسور، مفعًما صار األغالل يف كان والذي رساُحهم، أُطِلق واملسجونون
منابعها من العالية الفيضانات وأتت بينهم، فيما أُصلح األرض هذه يف مشاحنات يف كانوا

اآلخرين.141 قلوب لتنعش
يردِّدن والعذارى سفر، عىل كان من مستقبلة مفتوحة بقيت األرامل142 وبيوت

رسورهن. عىل الدالة أغانيهن

بسبب الجديد امللك إىل تُعَزى كلها مواقيتها، يف بانتظام تأتي التي واألزمنة الحسن الفيضان حتى 139

عنه. اآللهة رضاء
.Ostracon in Turin & Rec. de Trav. II. p. 116 راجع: 140

(؟). فقط األهايل أو األجانب 141
أنفسهن. سلمن أنهن هو فاملعنى حال كل وعىل املتزوجات. غري النساء كذلك يحتمل 142
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الحديثة الدولة أناشيد

أيها أنت جيل. بعد جيًال يخلق إنه …» (؟): وقائالت متحليات143 استعرضن وقد
األبد.» إىل ستعيش إنك الحاكم؛

بالهواء الرب عىل وترسو … (؟) فيه أمواج ال ألنه البحر؛ عىل تنرشح والسفن
وباملجاديف.

يلبس «آمون» من املحبوب حك-معات-رع» «امللك نقول: حينما ملنرشحة وإنها
ثانية. األبيض التاج

«جميل له: تقول األرايض وجميع والده، وظيفة تسلَّم قد «رع-رعمسيس» وابن
كل يحفر الذي األمري حامي «آمون» إلينا، أرسله الذي «آمون» عرش عىل «حور»144

أرض.»

للملك145 طيبة تمنيات (8)

يف العدل محبوب «الواحد»146 به ليعلم هذا كتب قد والصحة! والفالح الحياة فليمنح
«رع». يسكنه الذي األفق قرصه،

يا أنت بجمالها، األرضني تيضء التي املرشقة، الشمس أيتها يا أنت إيلَّ وجهك حوِّيل
يرشق الذي «رع» كوالدك طبعك يف إنك مرص. من الظالم تمحو التي اإلنسانية شمس
إنك جمالك. من يخلو مكان هناك وليس الكهوف، إىل تنفذ أشعتك الزرقاء، القبة يف
كل كلمات وتسمع قرصك يف ترتاح أنك حني عىل أرض، كل يف األمور تصري كيف تخرب
السماء، يف النجوم من ملعانًا أكثر وعينك اآلذان، من األلوف عرشات لك ألن األرايض؛
يأتي هذا رغم كالمه فإن كهف يف وفمه إنسان تكلم وإذا الشمس، نظر من أحدُّ ونظرك

ذلك. رغم عينك رأته خفية يشء حدث وإذا أذنك، إىل
الحياة. نفس يخلق الذي الرشاقة رب يا آمون، محبوب «نربع» يا آه

بالذهب. متحليات حرفيٍّا: 143

امللك. أي 144
.Pap. Anastasi II. 5. 6. ff & Ibid IV. 5. 6 ff راجع: 145

امللك. أي 146
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

والسعادة الرخاء وصف من فيها جاء وما األوىل القصيدة محتويات يف النظر يُنعم من إن
تلك إىل بذاكرته يرجع أن يلبث ال الفرعون هذا تولية عند البالد عمت التي والنعيم
إليه آلت وما والدمار الخراب وصف يف قرأناها التي املوئسة القاتمة املظلمة الصورة
«أبور». الحكيم تحذيرات يف االجتماعية األوضاع وانقالب والشقاء البؤس من البالد حالة
عهد يف والتالميذ الكتَّاب نهجها عىل يسري كان التي النماذج من تعترب أدبية قطعة وهي

الحديثة. الدولة
أنه غري القصيدة، هذه كتابة عند شاعرنا أمام كانت أنها يف كثريًا نشك ال لذلك
يف واحدة تكون تكاد منهما كل يف فالتعابري معكوسة، بصورة منوالها عىل نسج قد
ونعيمه. زمانها رخاء لنا تصور والثانية بؤسعرصها، لنا تصف األوىل أن غري أسلوبهما،
وحارب «إخناتون» سنها التي التوحيد عقيدة تأثري فيها فنجد الثانية األنشودة أما
أما «آتون»، هو يناجي الذي اإلله كان «إخناتون» مذهب يف أنه هو فارق مع أجلها، من
«رع»، القديم الشمس إله هو باسمه ويتمدح إليه ع يترضَّ الذي اإلله فكان قصيدتنا يف
أحواله كل يف يضارعه كان ولذلك األرض؛ عىل خليفته يعترب كان الذي الفرعون هو وابنه

وصفاته.
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الدنيوي الشعر

بعض القارئ عىل نعرض أن لنا آن وقد اإلنسان، يف وأثرها األغنية عن تكلمنا
عن تنمُّ تركيبها، يف ساذجة معانيها، يف بسيطة نراها التي األغاني هذه من أمثلة
بها يمتاز اجتماعية نواٍح عن لنا تكشف سذاجتها مع ولكنها التعلم، من مؤلفها نصيب
من الخدم عليه كان ما مقدار لنا تظهر هنا سنوردها التي املحفة حاميل فأغنية عرصها؛
ما رغم عليهم، واتكالهم بهم، تعلقهم ومقدار سادتهم عىل واالعتماد واملسكنة الخضوع
يمشوا أن عىل أثقاًال يحملوا أن يؤثرون فنراهم املعاملة، وسوء املتاعب من يالقون كانوا

خفاًفا.
ينتظره ملا مرسوًرا؛ فرًحا حقله تربة عن الفيضان ينحرس عندما راعيهم ونشاهد
أرضه يزرع وهو الجفاف، يكشفها التي السمك أنواع إىل يتحدث فهو وجني، خري من
إن لها قائًال العمل، عىل إياها حاثٍّا ثريانه فيخاطب قمحه، درس يف يأخذ ثم ويحصدها،

لسيدها. والغلة لها فالتِّبن للجميع، خريًا عملها يف
يف هنا سنورده ما هو اآلن حتى عليه عثرنا الدنيوي الغناء ألوان من لون وأعذب
ثم وأطايبها، الحياة بمالذِّ التمتع عىل يحث ففيها العود؛1 عىل الضارب األعمى أغنية
ممن أحد يعد ولم مجهول، أمر ألنه اآلخرة؛ عالم يف له سيحدث فيما التفكري عن ينهى

اإلله (أي أرتي» «خنتي اإلله أن Melanges Maspero 1, p. 4, 68 كتاب يف شط األستاذ برهن 1

معظم يف كانوا الفرعوني العهد يف العود عىل الضاربني أن نجد ولذلك العود؛ عىل يرضب كان األعمى)
املرصية األفراح يف أن فنجد الحديثة، مرص وصلت حتى العادة هذه لنا انحدرت وربما ُعميًا، األحيان

أعمى. العود عىل الضارب يكون — النساء تحييها التي الحفالت يف وبخاصة — الحالية



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

مقدار وعن املوتى، يسكنه الذي الثاني العالم ذلك حال عن ليخربنا قبل من حتفهم القوا
منرشحة؛ ونفوًسا واعية أذنًا األغنية تلك القت وقد نعيم. أو شقاء من أهله عليه ما
عباراتها. يف التغيري من قليل مع تأليفها تلت التي العصور يف القوم وتداولها فذاعت

كما وقتئٍذ سائًدا كان اآلخرة يف التشكيك إىل يدعو الذي املذهب هذا أن والظاهر
استقرت أن بعد ولكنا روحه، وبني الحياة سئم إنسان بني قام الذي الحوار يف شاهدنا
الفوىض، عهد انقضاء بعد البالد األمن وساد والدينية واالجتماعية السياسية البالد أحوال
ذلك وسنرى باآلخرة. أهله يؤمن هذا، التشكيك مذهب معارًضا يقوم آخر مذهبًا نرى
وإن الحديثة، الدولة خالل يف املرصيني بني منترشة كانت أخرى أنشودة يف بارًزا ظاهًرا

نواحيها. بعض يَُغيشِّ يزال ال التشاؤم روح كان
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أغاينالعامل

القديمة الدولة (1)

يف محفوظة بعمله يقوم حينما املرصي بها يتغنى كان التي القصرية األغاني من كثري
الجدران. عىل املرسومة بالصور ملحقة نقوش أنها عىل املقابر

الرعاة]1 [أغنية

الحقل لتحرث الليِّنة الرتبة فوق أغنامهم يسوقون الرعاة كان الفيضان ينتهي عندما
القديمة: الدولة يف يغنُّون كانوا بذلك اشتغالهم أثناء ويف الحادة. بحوافرها

السمك بني املاء يف الراعي إن
سمك … بال ويرحب البلطي إىل يتحدث فهو

الغرب. راعي الراعي؟ أتى أين من الغرب! أيها

غامض.] هنا الغرب ومعنى بنفسه؛ يهزأ [فالراعي

.Erman, Reden, Rufe und Lieder (in abh. d. Berl. Akad., 1918), p. 19 راجع: 1



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

السماكني]2 [أغنية

األغنية: هذه تُغنَّى كانت الشبكة جذب أثناء يف

جميًال! صيًدا لنا وتحرض تأتي إنها

املحفة]3 حاميل [أغنية

يغنون: محفته يف سيدهم يحملون الذين الرجال كان

خالية! تكوني أن من مملوءة تكوني أن لنا خري

أو:

املحفة! يحملون الذين أسعد ما
خالية! تكون أن من مملوءة تكون أن لنا لخري إنه

«إبي» لسيدهم مكافأة تقديم احتمال إىل كذلك، تشري أو
الرسور! أيها يا كوفئوا الذين أولئك إىل تعاَل
الصحة! أيتها يا كوفئوا الذين أولئك إىل تعايلْ
أريد! كما عظيمة كوني «إبي» مكافأة ويا …

خالية! تكون أن من مملوءة تكون أن لنا لخري وإنه

.Op. cit. p. 34; cf. also Blackman, Rock Tombs of Meir, IV. Pl. VIII. راجع: 2

.op. cit, p. 52. راجع: 3
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الوالئم األغاينيف

أنه ويعتقدون أكله، وجبة زون يجهِّ كانوا قربه يف له وليمة يوملون املتوىف أهل كان عندما
هذه مثل يف إليه يحتاج مما يشء ينقصها ال الوليمة هذه وكانت معهم، الوليمة سيشهد

والطيور. واألزهار والغناء واملوسيقى الخمر فيها يقدم فكان املناسبة،
كانت التي األغاني هذه إحدى بداية الوسطى الدولة من قٍرب لوح لنا حفظ وقد

يغني: بدين عواد عليه مثل وقد الوالئم. هذه أثناء الضيفان بها تطرب

العود] عىل الضارب [أغنية

لألفراح أقمت لقد القرب أيها يا آه
جميل.1 لكل أسست لقد

تصف وهي املناسبات. هذه مثل يف تغنَّى كانت النظر تلفت كاملة أغنية ولدينا
حياتهم. مدة ممكن قسط بأكرب التمتع عىل السامعني لتحث الدنيوية األشياء كل زوال
أي «أنتف»؛3 امللك بيت من مأخوذة أنها َعرَفت لنا2 حفظتها قد التي الحديثة والدولة

حزن. مكان لست إنك املعنى: .Steindorff, A. Z. XXXII. p. 124 راجع: 1

.W. Max Müller, Die Liebespoesie der alten Ägypter (Leipzig, 1899), pp, 31 ff. راجع: 2



عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

الدولة أغاني بني منها كاملة صورة وتوجد أيًضا. العواد أمام كتبت وقد قربه، من
الحديثة:

وقع.4 قد الجميل املقدر وإن الطيب، األمري هذا مع حسنًا سريًا تسري األمور إن
سبقونا. الذين عهد منذ أخرى وتبقى5 أجسام فتذهب

يف دفنوا قد واملعظَّمون األرشاف وكذلك أهرامهم، يف راقدون الغابرون واآللهة6
أهرامهم.

لهم؟ جرى فماذا تكن. لم كأن مساكنهم أصبحت قد بيوتًا بنوا والذين
كل يف بكلماتهما يتحدث اللذين و«حردادف»7 «إمحوتب» أحاديث سمعت لقد
تكن لم كأْن لها، وجود ال ومساكنهم دمرت، جدرانهم (اآلن)؟ مساكنهم فأين مكان؛

قط.
لتطمنئ إليه؛ يحتاجون عما ويخربنا حالهم، عن ليحدثنا هناك من أحد يأت ولم

إليه.8 ذهبوا الذي املكان إىل كذلك نحن نذهب أن قبل (؟) قلوبنا
نفسك فمتع بموتك؛ ما يوًما سيحتفلون القوم أن ينىس قلبك تجعل حتى فرًحا كن
بالروائح نفسك ودلِّك الجميل، الكتان والبَس رأسك، عىل العطر وضع حيٍّا، دمت ما

املقدسة. الذكية

الوسطى. الدولة أوائل يف «أنتف» أرسة أفراد أحد أنه بد ال 3

املوت. 4
محلها. تحلُّ املعنى: يكون الحديثة النسخة حسب عىل 5

القدماء. امللوك 6
امللك ابن أنه يعترب فكان «حردادف» أما «بتاح»، ابن أنه يعترب «إمحوتب» كان وقد الحكماء، أشهر من 7

«خوفو».
انفرد قد املوت بعد عليها يكونون التي الحالة عن والتساؤل األموات بمصري الخاص التعبري هذا 8

املوت فكرة محاربة يف وعقًال مادًة نفسه أجهد قد فإنه ذلك، يف غرابة وال فيها، التفكري بسبق املرصي
فنون يف وبرع سليًما، فتجده ثانية الروح إليه تعود حتى جثمانه لحفظ األهرام فبنى الخلود، إىل توصًال
هذه يف الشاعر عنها عرب التي الخاطرة تلك تزال وال عليها؛ ويتغلب الفكرة هذه من ليتخلص السحر
عرب التي الفكرة نفس وهي القلب»، ليرس الغرب من ييجي حد «مفيش الشعب: عامة ألسنة عىل األغنية

.To be or not to be that is the question «هملت»: يف شكسبري عنها
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الوالئم يف األغاني

وافعل رغباتك اتبع يكتئب! قلبك تجعلنَّ وال تملكها، التي ات املرسَّ يف كثريًا وزد
نعيك. يوم يأتي حتى قلبك تغضبنَّ وال األرض، عىل إليه تميل ما افعل (؟). لنفسك الخري
من إنسانًا ينجي ال الصياح وإن عويله، يسمع ال الساكن9 القلب صاحب فإن ذلك ومع

السفيل. العالم
الحداء]: هذا مكتوب أسفل [ويف

متاعه يأخذ أن أحد يستطيع ال أصِغ، نفسك! تجهدنَّ وال سعادة، يف اليوم اقِض
ثانية. يعود أن وىلَّ إنسان قدرة يف وليس أصِغ، معه.

داريسالقمح أغاني

لها يقول عنها الحب فيفصل السنبل ليدرس الجرن حول ثريانه الدارس يسوق عندما
ويغني:10 تعبها ثمرة ستجني إنها

الثريان! أيتها لنفسك ادريس لنفسك، ادريس
لنفسك ادريس لنفسك، ادريس
ألسيادك والشعري لك11 فالتبن
الهواء عليل فاليوم تتواني ال

[أو]:12

الثريان أيتها لنفسك اعميل لنفسك، اعميل
ألسيادك.13 والشعري لك فالتبن لنفسك؛ اعميل

أوزير. 9
ص١٥. بجري مقربة راجع 10

األجر. دفع بدل هذا يحصل 11
.Lepsuis Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien III. 10 d لبيسيوس انظر 12

املسكني. سائقك ألسياد 13
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

الوالئم أغاني

إلينا وصلت قد الفانية الحياة بهذه التمتع عىل اإلنسان تحض التي الرشيقة األغنية هذه
طيبة14 كهنة أحد قرب يف تامة رواية منها وجدت وقد بصدده، نحن مما أقدم عرص من

وهي: القديمة
حينه. حان قد الطيب مصريه إن الصالح! األمري هذا أهدأ ما

آخر. جيل محلها ويحل اإلله، وقت منذ أجلها ينتهي األجسام إن
والنساء تلقح والرجال «مانوم»،15 يف «آتوم» ويغيث الصباح يف يرشق «رع» واإلله
إىل وجماعات فرادى يذهبون وأطفالهم النهار ويطلع الهواء. م يتنسَّ أنف وكل يحملَن،

أماكنهم.16
وتيجان خياشيمك، يف الجميل والزيت العطر ضع الكاهن! أيها متاع يف اليوم أَمِض
الغناء وليكن بجانبك! الجالسة تحبها التي أختك17 عنق حول البشنني وأزهار األزهار
اليوم ذلك يأتي أن إىل الرسور يف وفكر ظهرك، وراء اآلالم كل واطرح أمامك! واملوسيقى

… الصمت تحب التي األرض يف امليناء إىل فيه تصل الذي
لقد الطاهرتني، اليدين ذو الكاهن أيها أنت حتب»، «نفر يا رسور يف يومك اقِض
لم كأنهم باألمس، تغَن لم كأن وبيوتهم خربت، قد جدرانهم 18… جرى ما سمعت

19… اإلله وقت منذ يكونوا
الباقية األقسام من حفظ وما الثالثة. الشعر أقسام من قسم ألول كفاية هذا [ويف
الخري وأعمال اآلخرة، يف هو كما والحياة الدفن احتفال عن تكلَّم قد املغني أن عىل يدل
اليوم «اذكر سطورها: بني من نجد ولكن محرتمة، املتوىف ذكرى تُبِقي أجلها من التي
«اقِض بالتوايل: الحداء يعاد ثم بعد.»، منها أحد يعد ولم املوتى، أرض إىل فيه تنزل الذي

رسور.» يف يومك

.Max Müller “Liebespoesie” كتاب انظر 14
يوم. كل الشمس وراءه تغيب خرايف جبل 15

القرب. يف يراهم التايل اليوم إن أي 16
الغزلية. األغاني يف كما محبوبتك أي 17

القديم. العرص من آخرين رجاًال أو القديمة الحكم ذكر قد يكون أن يجب 18
الناس. هللا خلق منذ 19
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الوالئم يف األغاني

مكتوبة الضيفان املوسيقار بها يُطرب كان أغاٍن من قطع آلخر وقت من وتوجد
الربيطاني20 املتحف يف يوجد فمثًال القرب؛ يف أقيمت وليمة تمثل أخرى صور بجوار
واثنتني القيثارة، عىل معهن تلعب ورابعة يغنني، بنات ثالث يمثل الذي املعروف النقش

الجديد. الفيضان بنعمة تُِشيد يغنِّينَها ُكنَّ التي واأللفاظ ترقصان، أخريني
عطًرا ليكون بيديه «بتاح» ذلك صنع وقد جسم، كل يف جماله حب21 غرس لقد

بحبه. غمرت قد واألرض جديد،22 من باملاء مألى فالرتع لقلبه،

املوتى حظ حسن

عىل بالحياة يتمتع بأن اإلنسان تنصح التي القديمة الرشاب أغنية أن فيه ريب ال مما
املرصي نفس يف مؤمًلا تأثريًا أثَّرت قد املوتى، حال أحد يعرف ال إذ يستطيع؛ ما قدر
يف العود عىل الضارب غنَّى فإذا الرشاب، أغنية عىل احتجاًجا أغنية ألَّف ولهذا التقي؛
تبتدئ وهي األوىل، عن يعتذر كأنه التالية،23 باألغنية أردفها الدنيوية األغاني هذه الوالئم
الوالئم: يف به يتغنَّى ما يسمعون قبورهم يف ألنهم طيبة؛ جبانة وآللهة للنوتي بخطاب
الحياة»24 «لربة التابعون اآللهة أيها يا وأنتم املمتازون، النبالء أيها يا جميًعا «اسمعوا
النبيل، لهذا السامي الروح إىل االحرتام يقدم وكيف الكاهن، هذا إىل املدائح تؤدَّى كيف
يف له ذكرى املدائح25 هذه فلتكن الغرب. يف معظًما خالًدا يعيش إلًها اآلن أصبح وقد

«قربه».26 يزور فرد ولكل املقبلة، األيام
حينما يقولون ماذا الغابرة. األزمان قبور يف التي األغاني هذه سمعت27 لقد
من املوقف هذا يقفون ولَِم املوتى، عالم شأن من ويحقرون الدنيا الحياة يمتدحون

.W. Wreszinski, Atlas zur altaegyptischen Kultur geschichte Pl. 91 انظر: 20
األرض. إله 21
جناس. فيها 22

Gardiner, Proceedings of the Soc. Bibl. انظر: حتب». «نفر الكاهن مقربة يف ذكر قد ما هذا 23

.Arch. XXXII. pp. 165 ff.
فقط. جديدة حياة اإلنسان يوهب بل فيها، للموت وجود ال أن يظن حيث الجبانة يف أي 24

العادية. والدعوات الجنازية الصلوات هي 25

للمتوىف. يدعوا أن القرب زوار عىل 26

لألغنية. الحقيقية البداية هنا 27
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عرش) الثامن (الجزء القديمة مرص موسوعة

هناك وليس الشجار، تمقت إنها فيها؟ أهوال ال التي الحقة العادلة وهي الخلود، أرض
زميله. يحذر إنسان

الدهر. يف يوم أول منذ فيها كثون ما أقاربنا وكل فيها،28 عدو ال التي األرض هذه
يف يبقى أحد وال هناك، جميعهم هم سيأتون السنني آالف آالف سيعيشون الذين وهؤالء

حوضها. يرد ال من هناك وليس مرص، أرض
بك «أهًال له: يقال الغرب إىل يصل والذي يتحقق، لن حلٌم األرض عىل ما بقاء إن

معاًىف.» سامًلا
يعد فلم آخرته، عن يدافع الحديث الشاعر أن قبل من بذلك نوهنا كما ويالحظ
«أوزير» حتى لنا يذكر يعد ولم ونعيم، لذة من فيها وما مأكوالتها أطايب عن يتحدث
مادًحا إلينا يتحدث أن جعبته يف ما كل كان بل — الشقيق اآلخرة وإله املوتى ملك —
الغامض الحياة حلم انتهاء بعد املطاف آخر يف واالستقرار الراحة مقام أنها آخرته يف
روح نفس هي هذه أن يف نزاع وال منه. أفاق ثم رساًعا، اإلنسان فيه مرَّ الذي املبهم
يؤمن كان مؤلفها أن الفارق مع العود، عىل الضارب أغنية يف قرأناها التي التشاؤم

ظاهًرا. باآلخرة

عدو. يوجد ال حيث أو 28
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