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عهودها يف الكنانة أرض تاريخ يف مرحلة آِخَر القديمة» «مرص من الجزءُ هذا يَختتم
هذا أن ريب وال ٥٢٥ق.م، عام َعنوة عليها ملرصواالستيالء الفرس بغزو ويبتدئ القديمة،
كما آنذاك، املتمدين العالم أمام لهم انتصار أعظم الفرس نظر يف يُعد كان الفاريس الفتح
ذاقت ا حقٍّ املجيد. تاريخه يف املرصي بالشعب حلت معرة وأخزى كارثة أكرب يعترب كان
اجتاح فقد األجنبي؛ واالستعمار الغزو مرارة عليهم الفرس انتصار قبل الكنانة أرض
سيطرتهم أن غري مرص، بالد الفاريس الغزو قبل عام ومائتي ألف من أكثر منذ الهكسوس
البحري، الوجه يف بعدها انكمشوا نسبيٍّا قصرية فرتة إال املرصية الرتبة كل تشمل لم عليها
الثامنة األرسة مؤسس األول أحمس يد عىل جملة البالد عن املرصيون أجالهم أن لبثوا ما ثم
خلفائه أيدي عىل بعده امتدت التي املرصية اإلمرباطورية رصح يف َلِبنة أول وباني عرشة

الرابع. الشالل حتى والفرات دجلة أعايل من
امليالد قبل عرش السادس القرن باكورة نهاية مرصمنذ سيطرت القول: يف واقتصاًدا
ونرشْت املتمدين العالم كل عىل — عام بوجه — امليالد قبل عرش الحادي القرن بداية حتى
عامل ولكن بها. تتصل أو لسلطانها تدين كانت التي األقطار معظم يف وحضارتَها علوَمها
حياة إىل أبناؤه جنح عندما املرصي الشعب أوصال يف تدبُّ أخذْت والدعة والضعف الوهن
ومن الرتف، عوامل تدنسها لم فتيٌة أُمم فيها تظهر بدأت فرتة يف وذلك والرفاهية، الرتف
مما اإلمرباطورية، أرجاء يف والدينية السياسية والفتن االضطرابات بوادر تظهر أخذت ثم
إال خطر بكل املنذرة الحالة تلك أمام الفراعنة يََسع فلم أوصالها، وتفكُّك انحاللها إىل أدى

نفسه. املالك البيت وحماية الفتن لقمع املرتزقة؛ الجنود استعمال
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البالد طول يف أقدامهم املرتزقة الجنود هؤالء وطد أن الترصف هذا جراء من كان وقد
عرش منهم واحد وتولية الفرعون، يد من السلطة انتزاع إىل األمر بهم وانتهى وعرضها،

امللك.
مؤسس «سيشنق» كان فقد البالد؛ حكم يف مبارش غري أجنبي ل تدخُّ أول هذا كان
الكنانة أرض أنقذت قد أُرسته أنَّ من الرغم وعىل مرتزًقا، لوبيٍّا والعرشين الثانية األرسة
يف وتينع تنبُت الفرقة بذوُر أخذت أرسته حكم نهاية منذ أنه الفوىضإال من الزمن من لفرتة
وانحالل طاحنة، شيخوخة من أصابه ملا الهاوية؛ نحو سكانه ينحدر كان الذي النيل وادي
يف والسلطان املال جمع همهم ُجلُّ كان الذين الدين رجال يف — مزعجة بصورة — تمثل

الساذج. الشعب نفوس عىل جارف نُُفوذ من لهم كان بما أيديهم
البالد، أرجاء يف األجنبية السالالت تغلغل أنَّ هنا قررنا إذا مبالغني نكون ولن
يف الرئييس السبب كان والعرشين الثانية األرسة منذ الُحكم زمام عىل أُرسهم واستيالء

وخرابها. اإلمرباطورية ضياع
عليها انقض إذ األرسة؛ هذه حكم نهاية منذ مرص عىل توالْت قد املصائب أن والواقُع
٧٥٠ق.م، عام حواىل «بيعنخي» امللك يد عىل لسلطانهم وأخضعوها الجنوب من الكوشيون
متفرقة بقاع يف واحد آن يف ملكا عرش ثمانية من أكثر يحكمها فوىض يف البالد وجد الذي
ُفتُوَحها تَُمدُّ الفتية آشور دولُة كانت الكنانِة أرِض تاريخ من الحرجِة الفرتِة تلك ويف منها.
الكوشيون، يحتلها كان التي مرص أبواب حتى فتوحها يف فوصلت املتمدين، العالم كل عىل

منها. الكوشيني وطرد عليها واستوىل «ارسهدون» امللك الدلتا أرض عىل فانقض
الكويش «تنوتأمون» وطارد جملة، البالد كل عىل واستوىل بنيبال آشور تاله ثم
اآلشوري الحكم وبدأ ملرص، الكويش الحكم انتهى وبذلك «نباتا»، عاصمته يف انزوى حتى
ذلك وآية طويال. تدم لم اآلشوريني سيطرة أن غري ٦٦٧ق.م، عام حواىل فيها الحقيقي
بأن األمر وانتهى اآلشوريني، مقاومة يف أخذت الدلتا يف املقاطعات حكام أرس من أرسة أن
تُرابط كانت التي اآلشورية الحاميات كل والعرشين السادسة األرسة مؤسس بسمتيك أجىل

طويال. يدم لم أجنبي آخر احتالل من مرص تخلصت وبذلك الدلتا، أرض يف
من يعد أنه والواقع الفالح، نحو بالبالد األرسة هذه مؤسس األول بسمتيك سار ولقد
وذلك القديم، البالد مجد إحياء يف استمر قد نجده إذ جديد؛ من وبعثها نهضتها ُدعاة
واملعرفة. العلم قبلة جعلها حتى وفلسفة وثقافة وفنون علوم ملرصمن كان ما إىل بالرجوع
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لكل أبوابها ويفتح ملرص، املجاورة األجنبية بالبالد يتصل أخذ أنه ذلك إىل يُضاف
مرص عن به يدافع الفرتة؛ هذه يف قوي جيش تكوين إىل حاجة يف كان أنه وبخاصة طالب

وقتئذ. العالم يف ظهرْت التي الناشئة الفتية املمالك وجه يف
«وكاريا» اإلغريق بالد من املرتزقة الجنوُد مرص عىل تدفق إذ أراد؛ ما له كان ولقد
الحرب فنون يف ومهارتهم بشجاعتهم املرتزقة الجنود هؤالء ُعرف وقد الصغرى، بآسيا
أن بمرصويعتقد مرتبًطا كان عهوده أقدم منذ اإلغريقى الشعب أن إىل هذا التسلُّح، وحسن
مرص إىل الدخول سبيل «بسمتيك» لهم أتاح فلما والعلوم، الحضارات أم هي الكنانة أرض
من ينهلون وأخذوا واملعرفة العلم ُطالب من غفريٌ جمٌع إليها وفد هذه؛ نهضتها عرص يف
األساسية النواة املرصية املعرفة كانت ثم وِمن تََعلَّموه، ما ُكلَّ بالدهم إىل وينقلون حياضها
العلوم وهذه مظاهرهما. كل يف اإلغريقية واملعرفة اإلغريقي العلم منها نشأ التي الصالحة
أساسها عىل وبني املتمدين العالم أنحاء كل يف بدورهم اإلغريُق نرشها التي هي واملعارف

الحديث. العلم
كانت امليالد؛ قبل الخامس القرن نهاية حتى السابع القرن منتصف منذ أنه والواقع
أرسة سارت وهكذا وفنونه. علومه كل اليوناني الشعُب منه استقى الذي الينبوَع مرص
عهد نهاية يف أنه غري القديمة، علومها وإحياء مرص كلمة إعالء نحو طريقها يف بسمتيك
أقطار كل عىل سلطانها تمد وأخذْت األفق يف الفتية الفرس دولة ظهرت الثاني» «أحمس

املتمدين. العالم
قوتها وأضعفت قواها أنهكت طاحنة داخلية حروب من خارجة وقتئٍذ مرص وكانت
فتحها عىل العزم بيتوا قد كانوا الذين الفرس أمام سانحة الفرصة فكانت الحربية
فلما عزمه، ينفذ أن قبل اختطفتْه املنية أن غري «كورش»، ملكهم عهد منذ عليها واالستيالء
عنوة عليها واستوىل مرص عىل جبارة بحملة قام بعده من فارس ملك عرش «قمبيز» توىل
وأصبحت استقاللها مرص فقدت الفاريس الفتح وبهذا ٥٢٥ق.م، عام مريرة حرب بعد

املتدين. العالم كل تشمل كانت التي الفارسية اإلمرباطورية أمالك من جزءًا
وتدلُّ وآلهتها، شعبها ومعاملته ملرص «قمبيز» ُحكم كيفية يف األقواُل تضاربت وقد
من «هردوت» ذكره مما الرغم عىل أنه عىل متناولنا يف التي األصليُة التاريخيُة الوثائُق
وسوء بجرحه أبيس العجل حرمة وانتهاك الثاني» «أحمس لجثة «قمبيز» معاملة فظاعة

لهم. القربان وقدم مرص آلهة احرتم فإنه لهم؛ واحتقاره الكهنة معاملته
نفسه ب لقَّ «قمبيز» أن من الرغم عىل — األبي املرصي الشعب فإن حال أية وعىل
األول، دارا ابنه عهد يف بثورة قام — اإلله ابن نفسه وسمى املرصيني، بدين وتََديََّن فرعونًا،
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ما يوما يرضوا لم الذين املرصيني أن وذلك لهم؛ األخري معاملة ُحسن عن النظر برصف
عىل — «ماراتون» موقعة يف اإلغريق يد عىل الفرس هزيمِة فرصَة انتهزوا األجنبي بالحكم
األول»، «أكزركزس عهد يف إال نارها تخمد ولم البالد كل يف فتنة نار وأشعلوا — يقال ما
لم ورصامة وعنف بقوة املرصيني عىل الخناق وشدد البالد، يف ثانية السكينة أعاد الذي

قبل. من تُعهد
رأوا عندما وذلك جبارة، بثورة أخرى َكرًَّة قاموا إذ ذلك؛ مع باٌل للمرصيني يهدأ لم
الفرس بالد َدوََّخْت التي اليونان بالد مع حروبه يف منهمكا «أرتكزكزس» الفرس ملك
يفلح لم أنه غري «إيناروس» يدعى مرصي الفتنة لهذه املحرك وكان عليها، بانتصاراتها
— وعالنية ا رسٍّ الفرس وبني املرصيني بني مستمرٍّا ظل النضال ولكن الفرس، طرد يف
َهبَّْت حينما ٤١٠ق.م، عام حوايل الثاني دارا ُحْكم منتصف حتى — األحوال حسب عىل
بنرص انتهت تاوس» «أمري يُدعى بطٌل قادها مرص، يف سابقتها من أََشدُّ أُخرى عنيفٌة ثورٌة
تتنسم البالد وأصبحت ٤٠٤ق.م، عام جملة بالدهم من وطردهم الفرس عىل املرصيني

جديد. من الحرية أنفاس
بدأت به والعرشين، الثامنة األرسة مرص من الفرس طرد الذي تاوس» «أمري أسس
التاسعة األرستني ملوك أن عىل متناولنا يف التي املصادر كل وتدل انتهْت. وبه األرسُة هذه
البالد اقتصادياُت انتعشت فقد الفالح؛ طريق إىل الكنانة أرض قادوا والثالثني والعرشين
عن الُفرس انرصاف إىل ذلك يف السبب ويرجع الحياة، روح فيها ودبت ملحوظة، بصورة
مع تتحالف أخذت قد اإلغريق دويالت أن عن فضًال هذا اإلغريق، بالد مع بحروبها مرص
لغزو الفرس من تبدو محاولة أية عند املساعدة يد إليها وتمد — أثينا وبخاصة — مرص
مناهضة أساسها اليونان مرصوبالد بني نسبيٍّا وطيدة عالقاٌت قامت ثم ومن النيل. وادي

الفرس.
جعان الشُّ ألبنائها — خاطر طيب عن — اإلغريق بالد تسمح كانت ذلك أجل ومن
ُفنُون أحدث عىل مدربني مرتزقني جنوًدا بوصفهم املرصي؛ الجيش سلك يف باالنخراط

الحرب.
يكسبونه كانوا ما الجيشاملرصي؛ يف لالنخراط املرتزقة الجنود لهؤالء الدافُع كان وقد
كانت وقد الغرض. لهذا خصيًصا الفراعنة يسكُّه كان الذي الذهبي بالنقد عالية أُُجور من
وبني بينها حرب نُُشوب أثناء والذخرية باملال اإلغريقية البالد تمد — جانبها من مرص—

األحوال. به تسمح ما بقدر فارس

12



تمهيد

يتبعون كانوا والثالثني والعرشين التاسعة األرستني خالل مرصيف فراعنة أن والظاهُر
«نقطانب عهد يف مرص غزو الُفرس حاول وقد الفرس. حيال الهجوم ال الدفاع سياسة
املرتزقة، الجنود مساعدة بفضل بالفشل؛ باءوا ولكنهم الثالثني، األُرسة مؤسس األول»

الغزاة. وجه يف النيل نهر وفيضان
ال كانوا الذين أسالفه سياسة عىل جريا دفاعيٍّا؛ موقًفا واقًفا الفرعون هذا ظل وقد
القومية، العزة أخذته «تاخوس» خلفه أن غري مرص، خارج توسيع بأي القيام إىل يرمون
اإلمرباطورية أمالك إعادة عىل فصمم القديم، العالم يف وجاه سلطان ملرصمن كان ما وذكر
العدة يعد أخذ ثم ومن آسيا. يف الثالث تحتمس عهد يف كانت كما سلطانه إىل املرصية
كان وقد الفرتة، تلك يف مرص فراعنة عليها سار التي الدفاع خطة عىل خرج وبهذا لذلك،
ساحة يف الربي جيشه يقوُد كان الذي «خربياس» اإلغريقيُّ القائُد هذه فكرته يف يعاضُدُه

القتال.
يعرف يكن لم الذي «خربياس» ولكن املايل، مستشاره اتخذه «تاخوس» أن والواقع
كانوا الذين الكهنة وبخاصة املرصيني، معاملة يف الهدف أخطأ املرصية والطباع العادات

الشعب. أفراد عىل هائل ونفوذ عظيمة قوة أصحاَب خاص— بوجه الفرتة هذه يف —
لتجهيز العدة بها ليعد املرصي؛ الشعب عىل فادحٍة بفرضرضائَب «خربياس» أشار
أن غري الفرس، أمالك ضمن وقتئٍذ وكانت ملرص، وضمها لفتحها آسيا بالد عىل الحملة
الكهنة، إىل ذلك تخطى بل الشعب، أفراد عىل الرضائب بفرض يكتف لم «خربياس»

«تاخوس». عىل حربًا والشعب هم أصبحوا ثم ومن أمالكهم، كل من فَجرََّدهم
أنه غري ترتى، انتصاراتُُه وأخذت آسيا عىل بها وسار الحملة، «تاخوس» َز َجهَّ وقد
وكان القتال، ساحة يف نفسه الجيش ويف املرصية، البالد داخل يف عليه مؤامرٌة قامت
«نقطانب» وتوىل مرص، إىل الجيُش وعاد العدو، معسكر إىل «تاخوس» َفرَّ أن نتيجتها
مدة طوال واملهادنة الدفاع بسياسة واكتفى مرص، يف األُُمور زماَم للعرش املغتصب الثاني

حكمه.
وهي جانبه، إىل وضمهم الكهنة إرضاء هو الثاني نقطانب عمله يشء أول كان وقد
الفرتة؛ هذه تاريخ عىل واملطَِّلع «تاخوس». الفرعون إال أسالُفُه يتبعها كان التي السياسُة
وسعهم يف ما كل يعملون كانوا والثالثني؛ والعرشين التاسعة األُرستني ملوك كل أن يلحظ
ذلك عىل أدل وال النظر، تَلفت بصورة الدينية املباني يُقيمون فكانوا الكهنة؛ طبقِة إلرضاء
وبخاصة وعرضها، البالد طول يف آنئٍذ الفراعنة أقامها التي ة الُعدَّ العظيمِة املباني من
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يف تضارع تكاد ومحاريَب، معابَد من الثاني، ونقطانب األول نقطانب من كلٌّ لنا تركه ما
العظام. عرش الثامنة األرسة فراعنُة تركه ما وعظمتها كثرتها

فأرىض فارسية، غارة أيَِّة وجه يف مرص عن الدفاع أسباب ُكلَّ يُِعدُّ نقطانب أخذ وقد
وعىل — اإلغريق املرتزقة بالجنود واستعان لآللهة، العظيمة املباني بإقامة الكهنة أوًال

والفضة. الذهب من الوفريَ املال عليهم مغدًقا — إغريق قواد رأسهم
صفوا قد كانوا الفرس، أن وذلك له، مواتيًة وقتئٍذ تكن لم العاملية السياسَة أنَّ غري
إىل أنظارهم يوجهون ذلك بعد وأخذوا اإلغريق، بالد مع — التقريب وجه عىل — حسابهم
ُزوا فَجهَّ إمرباطوريتهم، من جزءًا دائًما يعدونها كانوا الُفرس أن والواقُع ثانية، مرص فتح
الثاني نقطانب اضطر وعندئٍذ عليها، استوَلوا طويل ِنَضاٍل وبعد مرص، لغزو جبارة حملًة

٣٤١ق.م. عام حوايل كنوُزُه، ومعه النوبة بالد إىل الفرار إىل
الفرس، طرد يف فعًال وأفلح مَرص الفاريسعن النري نزع آخُر مرصي وطني حاول وقد
٣٣٦ق.م، عام حواىل أُخرى َكرًَّة الكنانة أرض اسرتدُّوا الفرس ولكن ٣٣٨ق.م، عام حوايل
بالد يف اليونان دولة ابتلعت قويٌة دولٌة هناك كانت — بالذات — الوقت هذا يف أنه غري
املتمدين، العالم أقطار كل فاتًحا بجيوشه سار الذي األكرب، اإلسكندر رأسها عىل مقدونيا
له سلم مرص أبواب إىل زحفها يف ُجيُوُشُه وصلْت وعندما الفرس، إمرباطورية كل فاجتاح
يد من مرص ُملك انتقل وهكذا ٣٣٢ق.م، عام الفاريس النري من تخلًصا املرصي؛ الشعب
آخر فاتح إىل فاتح يد من تنتقل الكنانة أرض ظلت ثم ومن األكرب، اإلسكندر يد إىل الُفرس
عىل بها قضْت التي الثورة تلك ،١٩٥٢ عام الجبارة بثورتها قامت حتى الدهور مر عىل
الخالص، املرصيُّ الدُم عروقهم يف يجري مرصيون، أُُمورها زمام وتوىل ، أجنبيٍّ مستبدٍّ آخِر
— وتعمل الجديد، العالم يف مكانتها وتتبوأ الغابر، مجدها جديد من تبني مرص هي وها
يعيد والتاريخ القديم، العالم أُمم بني بها تمتاُز كانت التي املكانة بُلُوغ عىل — جاهدة

نفسه.
كما الفرتة، تلك يف السودان بالد تاريخ يف بلمحٍة العهد هذا تاريخ أتبعنا وقد هذا
نهاية يف وَضْعنا وأخريًا الفرتة، تلك يف بمرص الرتباطها الُفرس بالد تاريخ يف نبذًة أوردنا
البحر بني تربط كانت التي القناة أُخرى: بعبارٍة أو السويس، قناة عن ملحًقا الكتاب
ليعلم وذلك الحالية؛ القناة حفر حتى العهود أقدم منذ املتوسط، األبيض والبحر األحمر
وليس القدم، يف السحيقة األزمان يف بأعراقه يرضب الضخم املرشوع هذا أن مرصي كل

الحديث. الغرب أهل ابتدعها ببدعٍة
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الرتبية بوزارة املفتش النجار، محمد األستاذ لصديقي شكري بعظيم هنا أتقدم وإنى
أُُصول مراجعة من به قاما ِلما اإلعدادية؛ باملدارس املدرس نرص، محمد واألستاذ والتعليم
تجارب بعض لقراءة شمس؛ عني بجامعة عزت محمد لألستاذ بالشكر أتَقدَّم كما الكتاب،

املؤلف. هذا
القاهرة جامعة مطبعة مدير خليل، زكي محمد السيد أشكر أن إال يسعني ال وأخريًا
شكري وختاما املؤلف. هذا طبع تنسيق يف ملحوظٍة وعنايٍة عظيٍم مجهوٍد ِمن بذله ما عىل
يف بالٍغ اهتمام من أبداه ملا العربى»؛ الكتاب «دار مطبعة مدير املنياوي حسني حسن للسيد
مرص… خريُ فيه ملا جميًعا َقنا يَُوفِّ أن أسأل وهللا ملحوٍظ، وجهٍد فائقٍة برسعٍة الطبع إنجاز
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الفاريسملرص الفتح مقدمة

ُملُوك من ملٌك يجرس لم أنه املرصية للبالد اآلشوري الفتح عىل الكالم عند رأينا
يعلن لم أي الحقيقي؛ باملعنى الكنانة عرش عىل رشعيٍّا ملًكا نفسه إعالن عىل «آشور»
البالد كل عىل بنيبال» «آشور استوىل عندما وحتى «مرص»، عىل فرعونًا نفسه منهم واحٌد
القبيل الوجه لقب يحمل كان أنه عىل يدل أثًرا لنا يرتك لم وصعيدها؛ ريفها املرصية،

«مرص». عىل تسلط ملك ُكلُّ يحملُُه كان الذي اللقُب وهو البحري، والوجه
يبحثون كانوا بأنهم تُوحي آثاًرا لنا يرتكوا لم اآلشوريني أن عىل األحوال شواهُد وتدلُّ
األلقاب ويحملون املرصي، بالتاج ج التتوُّ يف يرغبون أو جدية بمرصبصفة االحتفاظ وراء
ملرص، فراعنًة أنفَسهم الفرس ملوُك أعلن فَقْد — بعدهم من الفرس فعل كما — الفرعونية
القضاء بعد األرسة هذه جاءت وقد والعرشون، السابعة األرسة عليها: أطلق أرسة وأسسوا

والعرشين. السادسة األرسة ملوك من ملٍك آخر عىل
غري ٥٢٥ق.م، عام املرصية الديار عىل استوىل فاريس عاهل أول «قمبيز» كان وقد
الفرس ملك نظر يف ذلك قبل تفكري موضَع — الواقع يف — كانت «مرص» فتح فكرة أن
أن غري الكنانة أرض لفتح وأناة بصرب العدة أعد قد وكان ،«Cyrus «سريوس «كورش»
إلعداد جهده عمل بعده من «فارس» ملك «قمبيز» توىل فلما أراد، ما لتنفيذ يمتد لم األجل
هو فتحالف حلفائه، من الثاني «أمسيس» «أحمس» بتجريد يستعدُّ بدأ وقد لذلك، ة الُعدَّ
التي األسباب من ذلك فكان «فنيقيا»، وملك «ساموس» جزيرة ملك «بوليكارت» من كل مع
حليفية. وأساطيل البحري أُسطوله بوساطة «مرص» عىل الربية الحملة تقوية له سهلت

السويس. خليج بَْدِو مساعدة عىل حصل قد «قمبيز» أن ذلك إىل يُضاف
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املرصية، الحدود عىل منها ينقضُّ قوية قاعدة ُوُجوَد لنفسه «قمبيز» ضمن وقد هذا
إىل اكتسبوا قد الفرس أن نجد ذلك عن وفضًال أورشليم، معبد ببناء لليهود بالترصيح
ساعدت وقد الفرعون. خدمة يف كانوا الذين اليهود، املرتزقة الجنود عواطَف جانبهم
الُجنُود رؤساء من رئيًسا وكان «هاليكارناس» أبناء أحد «فانس» بهروب الفرَس؛ األحواُل
عىل وأطلعه «قمبيز» معسكر إىل وانضم الثاني، «أحمس» خدمة يف كانوا الذين املرتزقة

.(١٢ الجزء (راجع: الفرس ملقاومة املرصيون وضعها التي الرتتيبات كل أرسار
يف وأرىسأُسطوله «فلسطني»، يف جموعه جمع استعداداته من «قمبيز» انتهى أن وبعد
«بسمتيك» ابنه وتويلِّ الحاسمة اللحظة هذه يف الثاني «أحمس» موت كان وقد «عكة» ميناء
ملدٍة استقاللها «مرص» وفقدان املرصيني هزيمة يف قويٍّا سببًا العرش عىل له خلًفا الثالث

الزمن. من
الفاريسُّ الجيُش فزحف ٥٢٥ق.م، عام ربيع يف «مرص» عىل ُهُجوَمه «قمبيز» بدأ وقد
هذه قاومت وقد «الفرما»، «بلوز» مدينة يف وهزمه املرصي، الجيش مع وتقابل «غزة» ِمْن
ذلك أعقاب وعىل املقاومة. بعض الفاريس الجيَش شمس» «عني مدينة بعدها وِمن املدينة
تنظيم أثناء ويف الثالث. «بسمتيك» فيها احتمى قد وكان العظيمة «منف» مدينة سقطت
الجنوب نحو بحمالت للقيام العدة يُعد «قمبيز» كان الفاريس الفتح بعد املرصية البالد

لسلطانه. و«برقة» «لوبيا» من ُكلٍّ ُخُضوع عن حمالتُُه وأسفرت الغرب، ونحو
«قمبيز» به قام الذي الهجوم معاضدة عن امتنعوا قد الفنيقيني أن األخبار وتُحدثنا
ُجُهوَده «قمبيز» حول ذلك وبعد الجهة. تلك عىل حملته فشل إىل أَدَّى مما «قرطاجنة»، عىل
فتح التمام الرضورية األُمور من فتحها يعد كان التي «كوش» وبالد الواحات، إلخضاع
رأسه عىل الذي وهو — منهما الرئييسُّ الجيُش اتجه جيشان، «طيبة» من فسار «مرص»،
قتال. دون الخارجُة الواحُة له وسلمت الكوشيني فأخضع الجنوب، نحو — نفسه «قمبيز»
يف فظائَع يرتكب بدأ ثم ومن لوثٌة، أصابته هذه حملته من «قمبيز» عاد وعندما
واحتقر املرصيني، الكهنة اضطهد كما الفرس، من حاشيته رجال اضطهد فقد «مرص»؛
وصلْت التي املرصية املتون أن غري «هردوت» لنا ذكره ما حسب عىل وعقائدها، البالد ديانَة
العاهل. لهذا ارتكابها نُسب التي الجرائم هذه ارتكاَب يؤيد ما فيها يأِت لم اآلن حتى إلينا
يف األُُمور مقاليد وضع «فارس» يف ملكه مقر إىل عائًدا املرصية الديار «قمبيز» غادر وعندما
«Aryandesأرياندس» الشطربة يد يف — إمرباطوريته من إقليًما أصبحت التي — «مرص»
«سوريا» وكانت «فارس». إىل طريقه يف وهو ٥٢٢ق.م عام «سوريا» يف «قمبيز» مات وقد
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قام وقد «قمبيز»، أخو إنه عنه: قيل الذي «جوماتا» املرزبان ناَرها أشعل ثورة يف وقتئٍذ
(٥٢١-٥٢٠ق.م) برسعة «سوريا» يف الثورة نار وأطفأ فقتله «جوماتا»، بمحاربة «دارا»
خاضعة «مرص» وبقيت وقتئٍذ، اإلمرباطورية عن انفصلْت التي املديريات يف انترشْت أن بعد

الفرس. لُغزاة
املرصيني، املواطنني من تأت لم «مرص» يف الفرس ملُك القاها التي الصعوبات أنَّ عىل
الحدود وراء ما إىل نفوذه مد قد «أرياندس» أن وذلك نفسه؛ الفاريسِّ الحاكم من جاءْت بل
ميوَله أظهر أن — ذلك بعد — يلبْث لم ثم له، خاضعة «برقة» أصبحت حتى املرصية
. الفاريسِّ العاهل بال أَقلَق مما سلطانه، تحت كانت التي باألصقاع االستقالل نحو وأطماعه
وتقول الفرس، ملك عىل الثائر اإلقليم ضمن كانت «مرص» أن الفارسية الوثائق وتُحدثنا

«أرياندس». وقتل الثورات وأخضع البالد، هذه فتح «دارا» إن رصاحة:
«دارا» وضعها التي واملالية اإلدارية األُسس نمط عىل البالد يف النظام1 ذلك بعد أعيد
الشطربية تَُعد األخرى األفريقية األقاليم إىل باإلضافة «مرص» أصبحْت وبذلك األوىل،

الفارسية. اإلمرباطورية شطربيات بني من السادسة
سبعماية بمبلغ تُقدر الفارسية للخزانة سنويٍّا «مرص» تدفعها التي الجزية وكانت

«موريس». بحرية يف السمك مصايد دخل عن فضًال هذا الفضة، من تلنت2
الذين الفارسية الُجنُود ِبَمدِّ تقوم — الرضائب هذه عىل زيادة — «مرص» وكانت
يف يُسهم املرصي واألسطول الجيش ِمن ُكلٌّ وكان يلزمهم، ما بكل فيها معسِكِرين كانوا
للعمل وعماًال عمارة مهندس «دارا» أرسل وقد العظيم، الفرس بملك الخاصة املرشوعات
وفتح اإلمرباطورية، يف الداخلية املواصالت طرق َن َحسَّ وكذلك ملكه، عاصمة «سوسا» يف
أفريقيا يف وأمالكه «فارس» بني املبارشة العالقاُت أصبحت حتى جديدة وبحرية برية طرًقا
بني فربطْت السويس» «قناة حفر الذي هو العاهل هذا أن من ذلك عىل أدل وال قوية، ثابتًة

بعد. سنرى كما — كلها «فارس» وإمرباطورية «مرص»
ازدادت بأن للنقد رسمي معيار وضع إىل باإلضافة اإلصالحات، هذه تأثريُ ظهر وقد
اإلصالح بهذا «مرص» أحست ثم ومن الرشقي، العالم أنحاء ُكلِّ يف االقتصاديُة العالقاُت

الحيوية. مرافقها جميع يف السعيد

األول]. «دارا» امللك [عرص انظر 1
جنيه. ٢٠٠ حواىل = التلنت 2
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زار فقد العربي؛ بإقليمه شخصيٍّا يهتم كان األول «دارا» أن عىل الظواهُر وتدلُّ
الهدايا َم فَقدَّ املحلية، ملعبوداتها وميله عطفه وأظهر حكمه، من األوليني السنتني يف «مرص»
وقد التعليم. معاهد تأسيس وشجع القوانني بسن وأمر املعابد، إقامة يف وَرشع للمحاريب،
الفتنة لهيُب اندلع عندما تقريبًا، ُحْكمه نهاية حتى له مخلصة جانبها من «مرص» بقيْت
عام حواىل بقليل «دارا» موت قبل وذلك ،«Pherendate «فرندات الشطربة والية عهد يف

٤٨٦ق.م.
أخاه نصب ٤٨٥-٤٨٤ق.م، خشويرش) أو خشريشا =) «أكزركزس» توىل وملا
بها قام التي الحربية األعمال يف اشرتك الذي وهو «مرص»، عىل شطربة «أخامنيس»
الفرسكانوا أن والظاهُر املرصي. باألُسطول يساعُدُه كان إذ اإلغريق؛ بالد عىل «أكزركزس»
تلك يف «مرص» تركوا ذلك أجل ومن اإلغريق بالد محاربة إىل الرئيسية قوتهم كل وجهوا قد
«أرتكزركزس» وخلفه «أكزركزس» أن أجله من الذي السبب نفهم ثم ومن جانبًا، الفرتة
إىل إخضاعها أمر وكل «أرتكزركزس» عهد يف الدلتا يف ثورٌة قامت ا وَلمَّ «مرص» يزورا لم
«إيناروس» يُدعى مرصي قائد الثورة هذه نار ُمشعل وكان ،«Megapeze «مجابز قائده

٤٥٦ق.م. عام الفرس أعداء اإلغريق بمعاضدة ولكن
«دارا» امللك بعده «فارس» ملك ِزَمام توىل ٤٢٤ق.م عام «أرتكزركزس» موت أثر وعىل

«مرص». يف قيمة آثاًرا لنا يرتك لم أنه غري الثاني،
الفرتة؛ هذه يف «فارس» وبالد «مرص» بني كانت التي الروابط أن عىل األحوال وتدل
من الُفرس ُسلطان بضياع األمُر انتهى أن إىل فشيئًا، شيئًا والرتاخي االنحالل يف أَخذْت قد

٤٠٤ق.م. عام حوايل النيل وادي
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«قمبيز» لنا تركها التي الهامة اآلثاُر

ونستخلص ترجمتها، نُورُد ثم الفرعون، هذا بعهد أُرخت التي اآلثار عن أوًال ُهنا سنتحدث
الهامة: التاريخية الحقائق منها

رسن» «وزاحر (No. 158 (113)) الفاتيكان متحف يف تمثال (١)

مدينة يف املوجودة املرصية «هدريان» مجموعة من به أتي قد الصغري التمثال هذا أن يظهر
محراٍب عىل يديه بني ويقبض طويًال، جلبابًا يرتدي واقًفا، رجًال يُمثُِّل والتمثال «تريفيل».

«أوزير». لإلله صورٍة عىل يَحتوي
األخرض الصلب الحجر من مصنوٌع وهو سنتيمرتًا، سبعني التمثاِل ارتفاُع ويبلُغ
سطَح عليه نُقشت التي النقوش وتغطي اليُرسى. وذراُعُه ورقبتُُه رأُسُه ضاع وقد القاتم،
ثمانيٍة عىل ُكلُّها وتشتمل القاعدة، من األعىل والجزء والظهر والقميص وسنادته، املحراب

سطًرا. وأربعني
تتابُعها حسب عىل ترتيبُها ويصعب اآلخر، عن مستقلٌّ منها ُكلٌّ ُمتُون، َة ِعدَّ وتنقسُم
و«بيل» «بركش» ِمن كلٌّ وضعه الذي هو ترتيب أحسن أن والظاهُر قاطعة. بصفة
Posener, La Premiere Domination perse en Egyte (راجع: وغريهم و«ماروكىش»

.(p. 2 ff



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

التمثال هذا متن يف ِذكُره جاء بيان آخر أن عىل التمثال هذا عىل التي النقوُش وتدلُّ
أسُطر يف جاء كما األول «دارا» امللك به أمر ما حسب عىل «سايس» مدرسة إصالُح هو:

.٤٣–٤٥ من املتن
— بعد سنرى كما — امللك هذا عهد من الثالثة السنة إىل الحادث هذا تاريُخ ويرجُع

ارتأيناه. الذي الرتتيب حسب عىل التمثال، هذا عىل جاء الذي النصُّ وهاك

التمثال واجهة عىل (أ)

والطيور، والثريان والجعة الخبز من آالٌف حماج»، «أوزير لإلله امللك يقدمه قربان (١)
رئيس الحجر) (صا «سايس» مقاطعة آلهة لدى املقرب لروح طاهر، طيب يشء وكل

رسن». «وزاحر األطباء
جنازي، قربان الحجر) (صا نيت» «حت يف املقيم «أوزير» لإلله امللك يُقدمه قربان (٢)
جميل؛ يشء وكل وعطور، ونسيج املرمر، وأواني والطيور، والثريان والجعة، الخبز من

رسن». «وزاحر األطباء رئيس اآللهة لدى املقرب روح ألجل
فليت لحمايتك، خلفك ذراعيه يضُع رسن» «وزاحر إن األبدية رب يا «أوزير» يا (٣)

أبديٍّا. محرابك خلف الحماية عملت كما النافعة، األشياء كل له يعمل بأن تأمر روحك

وهي أسطر، تسعة اليمني التمثال ذراع ونقشعىل (ب)

واألمري «سايس» آلهة ولدى «رع») اإلله (أي اإلله أُم العظيمة «نيت» اإللهة لدى املقرب
املحبوب ا، حقٍّ امللك وقريب الوحيد، والسمري البحري، الوجه ملك خاتم وحامل الوراثي،
القرص ومدير (؟) للسجن العظام الُكتَّاب واملرشفعىل املحمكة، كتاب واملفتشعىل والكاتب
«خنم-اب-رع» البحري؛ والوجه القبيل الوجه ملك عهد يف امللكية البحرية ورئيس (٩)
البحري والوجه القبيل الوجه ملك جاللة عهد يف امللكية البحرية ورئيس الثاني «أحمس»
قصور مدير =) القصور مدير ابن رسن» «وزاحر الثالث «بسمتيك» «عنخ-كا-رع» (١٠)
األعياد يف يُستعمل كان لقٌب (وهذا ب). بلدة (رئيس ب» «جرى وكاهن األحمر) التاج
العظيم الكاهُن وهو =) «رنب» والكاهن القديمة)، الدولة منذ معروٌف واللقُب الثالثينية،
كاهن، لقب (وهو وزات» «حبت والكاهن البحري) الوجه مقاَطعات من الثالثة للمقاطعة
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الحجر) (صا مقاطعة رأس عىل التي «نيت» اإللهة وكاهن ر)1 املتأخِّ العرص يف كثريًا يُذكر
عىل استوىل وعندما كلها، األجنبية البالد غرباء معه كان حني عىل عونيت»، «بفتو املسمى
«مرص»، عىل عظيًما حاكًما وأصبح الغرباء، هؤالء استوطنها (١٢) جميعها األرض هذه
(١٣) األطباء رئيس وظيفة يف جاللتُه نصبني وقد األجنبية، البالد كل عىل كبريًا وملًكا
اسمه، أي لقبه؛ ومؤلف للقرص، واملدير السمري، بوصفي منه بالقرب أعيش وجعلني
عملت وقد «رع»)، من املتناسل (أي «مستيورع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك بوصفه
األم العظيمة «نيت» اإللهة مقر وهي (١٤) الحجر) (صا عظمة جاللتُه يعرف أن عىل
يعرف وأن بعد، لها ُوُجود ال الوالدُة كانت عندما الوالدة بدأت التي «رع» أنجبت التي
مقام وهو نيت»، «حت معبد وعظمة أحواله، كل يف السماء2 فإنه «نيت»؛ معبد هيئة عظمة
مقدسان مكانان (وهما و«محنت» نت» «رس عظمة وهيئة (أوزير) السماء سيد الحاكم
األربعُة املعابُد (وهذه «آتوم» وبيت «رع» بيت وهيئة «حور») اإلله فيهما يعبد «سايس» يف
الشمال، = «محنت» الجنوب، = «رسنت» األربع) الجهات تُقابُل التي هي أخريًا ذُكرت التي
فيه الذي املكان =) اآللهة لكل الخفى املكان وهي الغرب = آتوم» «بر الرشق، = «بررع»

كلهم). اآللهة فيه كان الذي املكاُن وهو «نيت»، باإللهة الخاصُة املعابُد

اليرسى الذراع تحت الذي املتن

ملك خاتم وحامل الوراثي والحاكم اآللهة، وكل «أوزير» املحىل اإلله من املقرب (١٦)
األطباء رئيس (١٧) محبوبه الحقيقي، امللك وقريب الوحيد، والسمري البحري، الوجه
الوجه ملك جاللة إىل تقدمت لقد (١٨) يقول: «أتم-ردس» وضعته الذي رسن» «وزاحر
ليطردوا (١٩)؛ «نيت» معبد املقيمنييف األجانب من بشكوى «قمبيز» البحري والوجه القبيل

قبل. من كان كما فخاره، كل يف «نيت» معبد ليصري هناك؛ من

عهد ىف رسن» «وزاحر يحملُها كان التي األلقاُب هي السطور هذه ىف جاءْت التي األلقاب هذه أن يحتمل 1

األُسطول، قيادَة — شك بال — فَقَد ولكنه الفرس، ملوك عهد ىف بعضها يحمل بقي وقد املرصيني، امللوك
لم الثالث الوظائف هذة ألن وذلك السجون؛ كتبة عىل واإلرشاف املحكمة مكتبة مفتش وظيفة وكذلك

أطباء. ورئيس كاهنًا أصبح قد كان العكس وعىل ألقابة ضمن بعُد فيما تُذكر
املرصيني. عند شائٌع وصٌف بالسماء املعبد تمثيل 2
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«نيت» اإللهة معبد يف استقرُّوا الذين (٢٠) ُكلِِّهْم األجانِب بطرد جاللتُه أمر وقد
كل (٢١) حملت وعندما املعبد، هذا يف كانت التي (؟) أرجاسهم وكل منازلهم، وتقويض

به. يعمل من كل وتغيري «نيت» بتطهري جاللتُه أَمَر املعبد سور خارج (؟) أمتعتهم
الوقف أمالك دخل بإعادة جاللتُه وأمر باملعبد، الخاصني الساعة وكهنة … (٢٢)
مدينة سايس يف الذين العظام ولآللهة «رع» اإلله أم العظيمة «نيت» باإللهة الخاصِّ

أبديٍّا. عروشهم عىل فيها جلسوا الذين اآللهة،

اليُرسى الجهة من العمود وعىل املحراب، قاعدة عىل الذي املتن (ج)

يقول: رسن» «وزاحر األطباء رئيس (٢٥) «سايس» آلهة من املقرب
يف بنفسه ودخل «سايس» إىل «قمبيز» البحري والوجه القبيل الوجه ملُك ذهب «لقْد
ملك كل فعل كما «نيت») جاللة (أي جاللتها أمام كبري بخشوع وسجد «نيت» اإللهة معبد
اإلله أُم العظيمة «نيت» لإللهة طيب يشء كل (٢٦) من عظيمًة قرباٍت وَقرََّب قبل) (من
عمل وقد ،(٢٧) محسن ملك كل فعل كما «سايس» يف الذين الِعظام اآللهة ولكل «رع»،
أم وهي «نيت»)، اإللهة جاللة (أي جاللتها عظمَة يعرف جاللتَه جعلُت ألني ذلك؛ جاللتُه

نفسه.» «رع» اإلله

اليُمنى الجهة من والعمود املحراب قاعدة عىل الذي املتن (د)

يقول: رسن» «وزاحر األطباء رئيس ماج»،3 «أوزير لدى املقرَّب (٢٨)
لسيد السائلة القربات تقديَم أقر وقد «نيت»، معبد يف مفيد عمل ُكلَّ أَدَّى جاللته «إن
عمل وقد (٣٠) قبل من ملك كل يعمل كان كما «نيت» معبد داخل يف «أوزير» األبدية
هذا يف ملك كل عملها التي املفيدة األعمال كل جاللتُه يعلم أن عىل عملُت ألني هذا؛ جاللتُه

أبديٍّا.» فيه استقروا الذين اآللهة َمَقرُّ هو الذي املعبد هذا عظمِة بسبب وذلك املعبد؛

الحجر». «صا «سايس» ببلدة ألوزير لقٌب هنا وهو املزمل، أي 3
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األيرسللمحراب، الجدار عىل الذي املتن (ه)
اليُمنى الذراع أمام الجلباب وعىل

يقول: رسن» «وزاحر األطباء رئيس «سايس»، مقاطعة آلهة لدى املقرب (٣١)
«رع» اإلله والدة العظيمة، «نيت» باإللهة الخاص الوقف أمالك دخل مكنت «لقد
«سايس» سيدة «نيت» لإللهة أوقاًفا وحبست األبدية، لطول جاللته أَمر (٣٢) حسب عىل
نجيت فقد مدينته، يف طيٌب رجٌل وإنى لسيده ممتاٌز خادٌم يفعل كما طيب، يشء كل من
لم الذي وهو «مرص». قاطبة األرض يف حدث عندما (٣٤) العظيم االضطراب من سكانها
الخائف وحميت القوي من (٣٥) الضعيَف حميُت فقد األرض. هذه يف قبل من مثيلُُه يوجد
يعمل أن يجُب التي الحرجة، اللحظة (٣٦) يف ُمفيد يشء كل لهم وحملت له. حدث مما

االضطرابات).» وقت يف (أي شيئًا فيها لهم اإلنسان

للمحراب، األيمِن الجدار عىل الذي املتُن (و)
اليُرسى الذراع أمام الجلباب وعىل

يقول: رسن» «وزاحر األطباء رئيس «أُوزير» املحىل اإلله لدى املقرب (٣٧)
نصبتهم وقد إخوته، ثقة وموضُع والدِتِه، من وممدوٌح والده ِمن مقرٌب رجٌل «إني
األبدية، طوال جاللِته أمر حسب عىل محصوٍل ذا حقًال وأعطيتُُهم كاهن، وظيفة يف
بيوتهم كل ومكنت أطفالهم كل وأطعمت منهم، مدفٌن له ليس ملن جميًال مدفنًا وأقمُت
حدث عندما البنه يعمل أن الوالد عىل يجب كان كما مفيد، يشء كل لهم وعملت (٤٠)
قاطبة.» األرض«مرص» ُكلِّ يف العظيُم االضطراُب وقع أن منذ املقاطعة، هذه يف االضطراُب

التمثال ظهر عىل الذي املتن (ز)

الكاهن الوحيد والسمري البحري، الوجه ملك خاتم وحامل والحاكم، الوراثي، األمري (٤٣)
الذي رسن» «وزاحر األطباء رئيس والكاهن منها؟) أو فيها، يعيش (الذي «عنخ-ام-س»
ليته — «دارا» البحري والوجه القبيل الوجه ملك جاللة إن يقول: اردس» «أتم أنجبته
وكان «عيالم» يف يوجُد جاللتُه كان حني يف «مرص» إىل أعود أن أمرني — أبديٍّا يعيش
الحياة بيت أُصلح أن ألجل «مرص» عىل عظيًما وملًكا األجنبية، البالد لكل عظيًما ملًكا وقتئٍذ
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كما «مرص»، إىل أِصُل وجعلوني إقليٍم، إىل إقليٍم من حملوني واألجانُب الخراب، بعد (٤٤)
القطرين. سيد به أمر

أُناٍس أبناء كانوا الذين بها ُطالَّ بكل ْزنَاها َجهَّ فقد جاللتُه، به أمرني ما كل عملُت وقد
ُكلِّ إرشاف تحت وضعتُُهم وقد السفلة. من أناٍس أبناءُ بينهم يكون أن دون قيمة، ذوي
يف يكون حتى الطيبة أشياءهم أعطيهم أن جاللتُه أمرني وقد أعمالهم، كل (٤٥) عالم.
التي أدواتهم وكل املقيدة أشيائهم كل سلمتُُهم ذلك وعىل أعمالهم، يؤدُّوا أن استطاعتهم
فائدَة يعرف ألنه ذلك؛ جاللتُه عمل وقد — قبل من الحال كانت كما — كتابة عليها نص
ومعابدهم، اآللهة أسماء كل يجعل أن وألجل يعيش، املريَض يجعل أن ألجل الفن، هذا

أبديٍّا. تبقى أعيادهم؛ وإقامة أوقافهم، أمالك ودخل

اليمني من التمثال قاعدة عىل الذي املتُن (ح)

يقول: رسن» «وزاحر األطباء رئيس (٤٦)
الذهب، من زخارَف منحوني وقد حيٍّا؟ كنت طاملا أسياده كل لدى مقربًا رجًال «كنت

امُلفيدة.» األشياء كل أجيل ِمن وعملوا

اليسار جهة من القاعدة عىل الذي املتن (ط)

سيقول: من «نيت» اإللهة َلَدى مقربًا سيكوُن وأنه (٤٧)
رئيُس عملها التي القيمة األشياء كل تذكروا «سايس» يف الذين العظام اآللهة «يأيها
بقوة وتمكنوا مفيد، يشء كل له تعملوا أن عليكم ذلك أجل ومن رسن»، «وزاحر األطباء

األرضرسمديٍّا.» هذه عىل الطيبة اسمه

القاهرة بمتحف املحفوظ املحراب ذو التمثال

«مرص» يف إقامته أثناء نقوشه بعض ونَقل «روزيليني» األثريُّ التمثال هذا عىل عثر
الذي املكان عن محددة معلومات أية لنا يقدم لم «روزيليني» أن غري .١٨٢٨-١٨٢٩
عىل األحوال شواهد وتدل (Posener, Ibid p. 2 note 1 & 2 (راجع: األثر هذا فيه ُوجد
تحتوي التي النقوش بنقل اكتفى عليه التي النقوش كل ينقل أن من بدًال روزيليني أن
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أوُجه فإن ذلك ومع املتن، هذا تاريخ تحديُد الصعب من أَصبح ثم ومن امللكية، األسماء
الذي الفاتيكان متحف وتمثال القاهرة متحف تمثال بني نَلحظها التي الكثرية الشبه
ُقطعا أنهما يظهر وكذلك واحد، طراز من فالتمثاالن النظر؛ تلفت سبق فيما عنه ثْنا تََحدَّ
فإنه الثالث؛ بسمتيك امللك طغراء إال نقوشهما يف الطغراءات نفس نجد وكذلك واحد، بحجٍم
رسن. وزاحر األطباء لرئيس هما التمثالني أن إذن املحتمل وِمن القاهرة تمثال عىل يوجد لم
«القاهرة» تمثال فإن صحيًحا التمثالني بني التقارُب هذا كان فإذا التمثال: تاريخ
األول. «دارا» عهد بداية يف أي األول؛ التمثال إليه يُنسب الذي العرص نفس من يكون
«دارا» اسم كتابة هو التاريخ هذا إىل يَميل اإلنسان يَجعل الذي الوحيُد والسبُب
Bibliotheque de I’ Universite de Pise, Manscrit 297 de Rosellini studi (راجع:

.(Egiziani II
(الرتجمة): «روزيليني» نقلها التي النقوش وهناك

جاللة (٢) … (a) «أحمس» «خنم-اب-رع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك (١)»
… (c) األجنبية البالد كل (؟) حامي (b) «قمبيز» البحري والوجه القبيل الوجه ملك (؟)
الوجه ملك واسمه (٤) (e) املدن يرفع من (d) العظيم لألرايض«قمبيز» العظيم السيد (٣)
«نيت» معبد يف نفسه طهر قد (؟) وجاللته (f) (؟) «مستيورع» البحري والوجه القبيل

أبديٍّا.» الحياة معطى (h) «دارا» القبيل والوجه البحري الوجه ملك (٥) … (g) أبديٍّا

منف نقوشرسبيوم (٢)

ملوك تاريخ تحمل «منف» بمدينة الرسبيوم لوحات من لوحة عرشين عىل يربي ما يوجد
ولكن غريها كثريٌ يوجد كما «دارا») امللك عهد من كلها تكون تكاد أنها (والواقع «فارس»
من متون خمسُة ولدينا العرص. بنفس خاصة منها واحدة عىل الحكم سنة ذكر نجد لم
عهد يف «مرص» تاريخ يف أي فيه؛ نبحث الذي للعرص بالنسبة خاصٌة أهميٌة لها هذه بني
«أبيس» ُعُجول ِمن لعجلتني جنازيتان لوحتان هى: املتوُن وهذه والعرشين، السابعة األرسة
العجل تابوت متن ثم ،(٥ رقم (املتن األول «دارا» للملك واألُخرى «قمبيز» للملك واحدٌة

.(٧ ،٦) «أحمس» يُدعى لشخٍص لوحتان ثم (٤) السابقني العجلني من األول
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«قمبيز» امللك عهد من الثالثة السنة يف ُدفن الذي «أبيس» لوحة

علها عثر سنتيمرتًا، ٤٤ وعرضها سنتيمرتًا ٦٦ ارتفاُعها ويبلُغ مستديٌر، أَعالها اللوحُة هذه
«اللوفر» بمتحف اآلن محفوظٌة وهي «منف» رسبيوم يف بها قام التي الحفائر يف «مريت»

.(Posener. Ibid p. 30 ff (راجع: صفني وتنقسم (No. 354)
وقد «قمبيز» عهد من السادسة السنة من الصيف فصل من الثالث الشهر التأريخ:

يىل: فيما األوىل، للمرة وافيًا رشًحا ورشحها «بوزنر» اللوحة هذه عن تحدث
قربان تقرأ: جانبها وعىل قربان، مائدة املجنح الشمس قرص تحت يشاهد األول: الصف

جنازي.
ويشاهد بنيقرنيه والصل ُقرصالشمس، رأسه يحيل «أبيس» العجل نشاهد اليمني: وعىل
ليته رأسه، عىل قرنان له الذي «آتوم» «أبيس»، فيها: نقض أسُطر ثالثة «أبيس» فوق

الحياة. كل يعطى
ُسُطور: ثالثة يف اسُمُه نقٌش، وفوقه راكًعا «قمبيز» امللك نُشاهد اليسار: وعىل

الطيب اإلله «مستيورع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك سماتوي» «حور (١)
القطرين. سيد

األرضني). د ُموحِّ =) «سماتوي» الحوري اسمه تحمل روحه نُشاهد «قمبيز»: وخلف
اليُمنى الجهة من املتن نصف من أكثر ُمحي وقد أسُطر، عرشة عىل يحتوي الثاني: الصف

ى: تَبَقَّ ما ترجمة وهاك سليًما، بقي الذي األول السطر عدا اللوحة، من
جاللة عهد يف (؟) العارش اليوم الصيف، فصل من الثالث الشهر السادسة، السنة
اإلله اقِتيد أبديٍّا الحياة معَطى رع»، (؟) «مستيو البحري والوجه القبيل الوجه ملك
وهو «مكانه»، يف الرسبيوم) يف (أي الجبانة يف وُوضع الجميل، الغرب نحو سالم يف
قاعة يف (األحفال) كل عمل) أن (بعد (٣) — قمبيز أي — جاللتُه له عمله الذي املكان

التحنيط.
من زيناته وكل تعاويذُُه، معه ووضع «منخت» ومالبس (كسوة) له عملت وقد
قاعة =) حماج داخل يف الذي «بتاح» معبد … (٥) … الغالية األحجار ومن الذهب،
(؟) ُقودوا قائًال: «منف») =) كابتاح» «حت (؟) نحو … أمر … (٦) املعبد) قاعات من
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والعرشين5 السابعة السنة يف (٨) جاللتُه4 قاله ما كل حسب عىل عمل وقد … (٧)
… (٩)

«قمبيز» عهد يف ُدفن الذي «أبيس» تابوت نقوش (٣)

عىل ونقش «منف»، رسبيوم يف عليه عثر وقد الرمادي، الجرانيت من مصنوٌع التابوُت هذا
النقوش. من سطٌر الغطاء

الجنازية اللوحة عىل ذكر الذي بالثور ا خاصٍّ يكون أن يجب التابوت وهذا التأريخ:
— «قمبيز» امللك عهد يف دفن أنه لوحته عىل جاء الذي الوحيد املقدس العجل وهو رقم٣،

.(gunn, A,S. 26 (1926) pp. 85-86 (راجع: بعد، سنرى كما
(؟)-رع» «مستيو البحري والوجه القبيل الوجه ملك سماتوي» «حور (أ) الرتجمة:
– «أبيس» لوالده منه أثر بمثابة عمل لقد أبديٍّا، يعيش ليته (ج) «قمبيز» «رع» ابن (ب)
البحري والوجه القبيل الوجه ملك (ه) من مهًدى (د) الجرانيت من عظيًما تابوتًا «أوزير»
وكل القوة، وكل الخلود، وكل الحياة، كل معطى «قمبيز» «رع» بن (؟)-رع» «مستيو

رسمديٍّا. البحري والوجه القبيل الوجه ملك بمثابة مرشًفا الرسور، وكل الصحة،

١٩٢-١٩٣ رقم الجنازية اللوحات يف مقابٌل له ليس ٥–٧ األسُطر من بقيْت التي النقوش من القليل إن 4
من صادٍر أمٍر يف ينحُرص املوضوَع أن والظاهر «اللوفر»، متحف يف املوجودة الرسبيوم لوحات من ٢٤٠

وتنفيذه. امللك
دفن تاريُخ وهي: عامٍّ، بوجٍه تواريَخ أربعة عىل هذا، أبيس بالعجل الخاصة الجنازية اللوحة تحتوي 5

تتويجه وتاريخ والدته وتاريخ األول، السطر يف بصددها نحن التي اللوحة يف ذكُرُه جاء وقد العجل،
٧٠ (حوايل وجيزة بمدة دفنه قبل حدث قد اآلن بصدده نحن الذي العجل وفاة وتاريخ موته. وتاريخ
أبيس وتتويج ميالد تاريخ عىل إال يعود أن يمكن فال لوحتنا؛ يف نجده الذي ٢٧ الرقم أما العادة). يف يوما

امليالد. تاريخ يكون أن بد ال اآلثار حسب وعىل
تاريخ فإن ذلك وعىل العارش، السطر وبداية التاسع السطر آخَر يكون أن بد فال الثاني التاريخ أما
ُدفن الذي أبيس فإن ذلك وعىل ٤٣ق.م، «أحمس» تاريخ إال يكون أن يُمكن ال والعرشين السابعة السنة

سنة. عرشة تسع حوايل عاش قد يكون أن إذن بد ال «قمبيز» عهد يف
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الرابعة السنة يف َ تُُويفِّ الذي «أبيس»، للعجل جنازيٌة لوحة (٥)
األول «دارا» عهد من

ارتفاُعها ويبلغ الجريي، الحجر من مصنوعٌة وهي أعالها، من مستديرٌة اللوحة هذه
بمتحف محفوظٌة وهي سنتيمرتات، ١٠ وسمكها سنتيمرتًا ٤٤ وعرضها سنتيمرتًا ٨٠
قطع، ثماني غري اآلن منه يبق ولم مكسوًرا األثر هذا وجد وقد (NO. 357) «اللوفر»

صفني. وينقسم األيرس، جانبه من قطعتان — شك بال — وينقصه
من الرابعة السنة الصيف، فصل من السادس الشهر من عرش، الثالث اليوم التأريخ:
chaisinat, Rec. trav. 23 (1901) p. 77–7 (راجع: ٥١٨ق.م) (حوايل األول «دارا» عهد

.(posener. Ibid p. 36 ff
من األعىل بالصف ٌد موحَّ اللوحة هذه من األعىل الصفَّ أنَّ هنا: مالحظتُُه تجدر ومما
عىل العالمة رسم املجنح الشمس قرص مكان نجُد ولكنَّا الذكر، السابقة ٣ رقم اللوحة
الُقربان مائدِة تحت ونجُد القرنني، بني واحٌد صل إال «أبيس» للعجل يوجُد وال السماء،
«الكا» تحتوي التي القرص وواجهة الذكر سالف ٣ رقم النقش يف وجدناه الذي املتن نفس

.٣ رقم النقش يف الذي املتن نفس الُقربان مائدة تحت ونجد خالية، امللكية
كلها. الحياة يعطى ليته رأسه، عىل قرناُه يوجُد الذي «أبيس-آتوم» هو الثور واسم

دارا). =) «تارواش» البحري والوجه القبيل الوجه ملك هو: امللك واسم
هشمت. قد سطر كل نهاية أن ويُلحظ سطًرا، عرش أحد عىل يحتوي الثاني: الصف
يف عرش، الثالث اليوم الصيف، فصل من الثالث، الشهر الرابعة السنة (١) الرتجمة:
(؟). (أبديٍّا) رع مثل الحياة معطى دارا، البحري والوجه القبيل الوجه ملك جاللة عهد

مكانه، يف الجبانة يف و(أُريح الجميل الغرب نحو (سالم) يف اإلله هذا اقِتيد لقد (٢)
أُقيمت أن بعد — قبل من مثيله قط يعمل ولم — جاللتُه له أقامه قد الذي املثوى هو الذي
والده «حور» فخم (كما فخمه قد جاللته أن والواقُع التحنيط. قاعة يف األحفال) كل له
من يعمل كان كما قيمة صلبة مادة من عظيًما تابوتًا ألبيس) (أي له عمل وقد «أوزير»)
كل ومن الذهب من حلية وكل تعاويذَه، له وأحرض (منخت) ومالبَس كساءً له وعمل قبل،

قبل. من يعمل كان مما جماًال أكثر وكانت ممتازة، ثمينة مادة
هذا جاللة صعد وقد ملك، كل ِمن أكثر العائش) (أبيس أحب جاللته أن والواقع
وقد الرابع، (اليوم الصيف فصل من الثالث الشهر الرابعة، السنة يف السماء إىل اإلله
عهد) (يف والعرشين التاسع اليوم الزرع، فصل من األول الشهر الخامسة، السنة يف ولد)
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السنة يف «بتاح» اإلله معبد يف نصب وقد «مستيورع»، البحري والوجه القبيل الوجه جاللة
ليت أيام وخمسة أشُهر وثالثة سنوات ثماني كانت اإلله هذا لحياة) الجميل البقاء …)

(؟). أبديٍّا والسعادة الحياة واهبًا ألبيس» «أي له؛ يكون «دارا»

(أمسيس) «أحمس» لوحة

٢٨٥ وعرضها ملليمرتًا، ٤١٥ ارتفاُعها ويبلغ الجريي، الحجر من مصنوعٌة اللوحُة هذه
اآلن وهي «منف»، رسبيوم يف «مريت» حفائر يف عليها ُعثر ملليمرتات. ٧ وُسمكها ملليمرتًا،
يف جاء ما ذلك عىل يدل «مرص»؛ يف الُفرس بعهد اللوحة هذه وتؤرخ «اللوفر»، بمتحف
موحدة اللوحة هذه عىل جاءت التي األلقاُب كانت وإذا األجنبية، السيادة ذكر من نقوشها
األول. «دارا» امللك ُحكم إىل ترجع فإنها — فيه مشكوٌك أمٌر وهذا — «أحمس» القائد بألقاب
أن استطاعِتنا يف فإنه «أبيس» عجل موت تتبع التي األحفال موضوع فيها جاء أنه وبما
تُُويف قد بأنه لنا معروفان التاريخان وهذان والثالثني، الرابعة السنة أو الرابعة السنة نقرتح
mariette, serapeum de Memphis (1857) (راجع: «أبيس» ُعُجول من ِعْجالن فيهما
pl, I serie 16; pierret recueil d’inscriptions inedites du louvre I, p. 67–73

.(chassinat rec. trav. 23 (1901) p. 78; posener Ibid p. 41
عالمة تحت اللوحة هذه من املستدير األعىل الجزء يف نجد األول: الصف الوصُف:
اإلدفوي أي «بحدتي»؛ لفظة هنا نُقشت وقد منحنيني، بجناحني الشمس قرص السماء
نُشاَهد الوسط ويف ُقرصالشمس، ِمن يَتََدىلَّ الذي الصل من الشمال، وعىل اليمني عىل مرتني
وألف الُخبز، من وألف الطيور، من وألف الثريان، من ألف جانبيها: عىل كتب قربان، مائدة

الجعة. من
لوُن أنَّ ويُلحظ صل، قرنيه وبني «أبيس»، العجل األعىل الجزء هذا يسار عىل ويُشاَهد
فوق نُقش وقد أسود، الذيل؛ من األعىل والجزء والردف، والظهر والصدر والرقبة، الرأِس

العائش». «أبيس اسمه العجل
خلفه نقشت وقد قميًصا، مرتديًا واقًفا «أحمس» القائد يشاهد اليُمنى الجهة وعىل

فيها: جاء أسطر ثالثة

«أحمس». الجنود ورئيس الوحيد السمري (١)
بنأخبيت». «تاكا وضعته الذي حور» «بايون الجنود رئيس ابن (٢)
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فيها: جاء أسُطر، تسعة الثاني الصف ويف
«بايون بن «أحمس» األجناد رئيس الوحيد، السمري «أبيس-أوزير» من املقرب (١)
الغرب نحو سالم يف اإللُه هذا اقِتيد عندما يقول: بنأخبيت» «تاكا وضعته الذي حور»
واقًفا «أحمس» هو كان التحنيط قاعة يف األحفال كل له عمل قد كان أن بعد الجميل،
ألجل املختارة؛ والعساكر الجنود وموجًها بالرماة، مشتغًال أبيس) العجل أمام (أي أمامه

الجبانة. يف مثواه إىل اإلله هذا يجعل أْن
باحثًا نوم، دون ساهًرا الليايل كل أَمضيت وقد لحرضتك) =) لُروحك عامٌل خادٌم وإني
من واألجانب الناس، ُقلُوب يف احرتامك وضعُت ولقد لك. املفيدة األشياء ُكلِّ عمل كيفية عن

تحنيطك. قاعة يف فعلتَه بما مرص، يف كانوا الذين األجنبية البالد كل
امُلُدن حكام كل ألحرض الشمال؛ نحو وآخرين الجنوب، نحو أجانَب أرسلت ولقد
اإلله معبد كهنة ويا اآللهة آباء فيا تحنيطك، قاعة نحو هداياهم حاملني واملديريات
رئيس مفيدة أشياء لك فعل من صلوات تسمع ليتك «أبيس-أوزير»، يا قولوا: «بتاح»؛
والكتان والذهب الفضة حامًال بنفسه حرض قد وإنه خلفك (؟) نائح إنه «أحمس» الجنود

جميل. يشءٍ وكل قيمة، ذي ثمني وكل والعطور، امللكي
أبديٍّا، باقيًا اسمه وتجعُل سنيه، يف فتمد لك فعله ِلما مناسبة مكافأة تمنُحُه ليتك

أبديٍّا. اسمه يذكر حتى الجبانة؛ يف بقوة تُثبت اللوحة هذه وليت

«أحمس» ل أُخرى صغريٌة لوحٌة

من مصنوعٌة وهي «منف»، رسبيوم يف عليها عثر صغرية لوحة هذا «أحمس» لنا ترك وقد
ملليمرتات، ٣ وُسْمكها ملليمرتًا، ١٥٥ وعرضها ملليمرتًا، ١٤ ارتفاُعها ويَبلُغ الجريي، الَحَجر
اآلن محفوظٌة وهي «منف»، رسبيوم يف بها قام التي الحفائِر يف مريت عليها عثر وقد
الثالثة األسُطر أنَّ يلحظ وكذلك ضاع، قد األعىل وُجزُؤها (No. 330) «اللوفر» بمتحف

كذلك. األعىل ُجزُؤها ضاع قد الباقية
يجب ذلك وعىل السابق، املتن صاحب «أحمس» بنفس خاصة اللوحة هذه التأريخ:
درجته رفعت قد أنه نجد اللوحتني يف «أحمس» ألقاب نقرن وعندما لها، معارصة تكون أن

32



الفرس ملوك لنا خلفها التي اآلثار

— التاريخية الوجهة من — أحدث (٧) رقم اللوحة أن عىل يدل وهذا الثانية، اللوحة عىل
منها: بقي ما ترجمة وهاك (٦) رقم اللوحة من

الذي حور»، «بايون بن «أحمس» للجنود األعظم الرئيس «أبيس-أوزير»، من «املقرب
«بفتوخنسو».» ابنة بنأخبيت» «تاكا وضعته

الثاني املتن ويف الُجنُود، رئيس بلقب هذا «أحمس» يُلقب ل األَوَّ املتن يف أنه نجد وهكذا
للجنود. األعظم الرئيس يلقبه

القنال لوحات (٣)

(.posener, Ibid p. 48. No. 1 (راجع:
الفاريس، «دارا» امللك عهد من ثالث لوحات متون أجزاء اآلن حتى عرفت لقد
هنا اليها وسنُشري األحمر، والبحر النيل بني املوصلة القناة ُطول عىل نُصبت قد كانت
نعرف ال أنَّنَا غري رابعٌة، لوحٌة توجد كانت أنه عىل األحوال شواهُد وتدلُّ .١٠ ،٩ ،٨ باألرقام
«بحرية بني الواقعِة البُقعة يف منصوبة وكانت الرسبيوم. بلوحة عرفت وقد مكانها، إال عنها
التي الخرائَب أنَّ الفرنسية الحملة مهندسو خطأ ظن وقد املرة»، و«البحريات التمساح»
(راجع: دليلة يف «أنطوان» عنها يتحدث التي الرسبيوم خرائُب هي اللوحُة هذه فيها ُوجدت
يُطلق الرسبيوم اسم ظل وقد (descr. De l’egypte antiquites 5, 149-150 et 6, 279
«كلريمون بها قام ١٨٨٤م، عام املكان هذا يف عملتحفائُر وقد هذا اآلن، حتى املكان هذا عىل
قطعٌة ٢٥ أو ٢٣ «اللوفر» متحف إىل وصل ١٨٨٦م عام ويف ،«Clermont ganeau جانو
وهذه بعامني، ذلك بعد اختفْت أنها غري قديمة، مرصية نقوٌش عليها اللوحة، من صغريٌة
األحمر، البحر تجاه للقناة، األيمن الشاطئ عىل — بالضبط — ُمقامة كانت األربُع اللوحاُت
يدلُّ القناة، يف تسري التي السفُن تراها كانت بحيث أُقيمْت وقد األرض، من مرتفعات عىل
فيها أُقيمت التي األماكن اختيار وكذلك عليها، أُقيمت التي القواعد وأهمية ِكَربها ذلك عىل

.(lepsius, monatsber. K. p. Ak. Der wiss zu berlin, 1866-(1867) 287)
الهريوغيليفة النقوش من قطٌع اللوحات هذه مواقع من موقع ُكل يف ُوجد وقد
الوجهني عىل ومسماريٌة، هريوغيليفٌة نقوٌش ٩ رقم اللوحة عىل ووجدت واملسمارية،
اللوحة يف أنه غري ،١٠ رقم اللوحة يف اتُّبع قد كان الرتتيب هذا ان املحتمل ومن املقابلني،
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الهريوغليفي املتنني من كلٌّ كان — الثامنة اللوحة وهي — املسخوطة» «تل يف ُوجدت التي
posener, (راجع: جولنشيف األثريُّ يقول كما — خاصة لوحة عىل مكتوبًا واملسماري

.(Ibib p. 50 no. 5
القديمة، بالفارسية واحدٌة رواياٍت، ثالث عىل يحتوي كان املسماري املتن أن ويُلحظ
الخاص واملرسوم امللكيُة األلقاُب عليها ذكر وقد بالعيالمية، واألخرية بالبابلية، والثانيُة
أُسطول وبسياحة القناة بشق خاصٍّ مختٍرص إىل باإلضافة هذا «أهوراماذدا» بعقيدة
اللوحُة إال التقريب وجه عىل — تامة بصورة — لنا محفوًظا يبق ولم «فارس» إىل مرصي
scheil, rev. d’assyr, (راجع: بالتاسعة َدتنَْي ُمَوحَّ كانتا ١٠ اللوحتني٨، أن والظاهُر ٩ رقم

ذلك. من للتأكُّد تعوزنا الوثائق ولكن (27 p. 93 & 95–97
مصاعبُنا تزداد اللوحات؛ هذه عىل التي الهريوغليفية النقوش بفحص ُ نَبدأ وعندما
اللوحات هذه من واحدٌة لوحٌة إلينا تصل لم ألنه وذلك مستقيمة؛ ترجمة إىل الُوُصول يف
املتُن يحتويه ما أضعاف ثالثة مساحتها يف تحتلُّ منها واحدٍة ُكلَّ أنَّ ويُْلَحظ سليمة،
الثامنة اللوحتني يف د موحَّ أنه ويظهر األعىل، الصفُّ صفوف، ثالثة ُقسمت وقد املسماري،
التاسعة اللوحة من الثاني والصف العارشة، اللوحة يف ٌد ُمَوحَّ كذلك أنه ويحتمل والتاسعة،

الثامنة. اللوحة من الثاني الصف فوق ُوضع أنه يظهر
وجههه يف تقوم العارشة اللوحة عىل جاء وما املتن هذا بني التقريَب أن هنا نجد ولكن
وصل بها؛ احتفل التي الحوادث ِذكر عىل يحتوي الذي وهو الثالث، والصف اعرتاضاٌت،
اللوحات عىل ًدا ُمَوحَّ كان حدٍّ أي إىل نصل أن املتعذِِّر من أصبح إنه حتى سيئٍة حالٍة يف الينا
الثالث اللوحات يف الثالث الصف أنَّ هو الصدد هذا يف به اإلدالءُ يُمكن ما وكل الثالث،

هامة. رواياٍت عىل يحتوي
كان إذا مؤكًدا ليس أنه غري ٢٤ الرقم ٢٢ السطر العارشة اللوحة عىل نقرأ التأريخ:
لوحات فإن «دارا» اسم كتابة كيفية أساسنا اتخذنا وإذا ال؟ أم بتأريخ ا خاصٍّ الرقم هذا
قيمَة أنَّ غري العاهل، هذا ُحكم من والعرشين السابعة السنة بعد كانت أنها بد ال القناة
أوائل إىل النقوش هذه يف ذكرها جاء التي الحوادث ترجع أن ويجب ، َشكٌّ فيها املعيار هذا
الثاني. الصف يف يظهر ما عىل — ذكرت التي البالد قائمة ذلك لنا ويؤكد «دارا» امللك ُحكم
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املسخوطة» «تل لوحة

باملتحف ومحفوظٌة الوردي، الجرانيت من مصنوعٌة وهي أعالها، مستديٌر اللوحُة هذه
أما منها، سبٍع تركيُب أمكن قطع، ثماني إىل مهشمة ُوجدت وقد (J. E 48855) املرصي
وكان اللوحة، من ُكلُُّه األيمُن الُجزء ضاع وقد اآلن. حتى بالضبط يُعرفوضُعها فلم الثامنة
تبعد ربوة عىل املسخوطة» «تل جنوبي واحد كيلومرت مسافة عىل مكان يف عليها ُعثر قد
املتحف إىل ونقلت ١٨٨٩م، عام «جولنشيف» وجدها وقد القديمة، القناة من مرتًا ٣٥٠
golenischeff, rec. trav. (1890) p. 99–109 pl. 8 (راجع: ١٩٠٧م عام حوايل املرصي
صفني. من اللوحة نُُقوش وتتألُف (rec. trav. (1887) p. 137 posener, Ibid p. 50 if
املجنح الشمس قرص الجزء هذا تحتل التي السماء عالمة تحت يشاهد األول: الصف
«إدفو»)، إىل املنسوب «حور» (أي بحدتي كلمة اليرسى الجناح نهاية وعند بانحناء،
يرتكز التي الضم عالمة بوساطة األرضني بضم يقومان للنيل إلهني نجد الوسط ويف
قرُص بينهما ريشتني، من تتألُف عالمٌة الطغراء هذه ويَعلو «دارا»، امللك طغراء عليها

الشمس.
النيلني خطاب النيل، إلهي من كلٍّ ساَقي وتحت األرضني، ضم عالمة جانبي وعىل
قوم وكل األرايض كل أعطيك إني وهو: تماًما، محفوٌظ اليسار عىل الذي واملتن للملك،

األقواس. وكل األجنبية البالد وكل الفنخو
ولكن تماًما، ُمحي قد اللوحة من الجزء هذا من اليُرسى الجهة عىل الذي واملتن
الناس، وكل البرش، كل أُعطيك «إني وهو: ٩ رقم اللوحة من منه كبري ُجزء إصالُح يُمكن

اإليجى.» البحر جزء سكان وكل
لهذين أخرى أقواٍل عىل تحتوي أَسُطر، سبعة النيلني إلهي من كل خلف ويوجد

وهو: اليسار، عىل الذي املتن من األعظم الُجزء بقي وقد اإللهني،
إني (٢) نطق الصحة. وكل السلطان، وكل الحياة، كل أعطيك إني (١) «نطق
التي مثل القربان، كل أمنحك إني (٣) نطق مني. يخرج الذي االنرشاح كل أمنحك
طيب يشء كل أمنحك إني (٥) نطق املأكالت. كل أهديك إني (٤) نطق «رع». يتسلمها
والوجه القبيل للوجه ملًكا تظهر أن أمنحك إني (٦) نطق النيل). من (أي مني يخرج

أبديٍّا.» «رع» … عىل (٧) البحري
باألسُطر موحد املحفوظة الثالثة األسُطر من اليُمنى الجهة يف بقي الذي والقليل
التاسعة؛ باللوحة اللوحة هذه توحيد عىل اعتمدنا إذا ولكن اليُرسى، الجهة من لها املقابلة
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قراءته يف مختلًفا يكون أن يجب النيالن به نطق ما أن عىل تدل األحوال شواهد فإن
اليشء. بعض

من وعرشين أربعة من مؤلفة قائمة عىل يحتوي اللوحة من الُجزء هذا الثاني: الصف
نصُفُه، ُمحي سطٌر الوسط يف ويُشاَهد هذا الفارسية. اإلمرباطورية تؤلف التي األجزاء
األجنبية البالد األرايض(وكل كل أمنحك «إني فيه: جاء التاسعة، اللوحة من تكملتُُه يُمكن

أمامك).» متعبدة
أشكال يف املنقوشة الجغرافية األسماء جانبيه من العمود هذا حول صف وقد
أنه غري اآلخرين، األشخاص عن مختلفة رأس بمالبس شخصيٌة يَعلوها محززة، بيضية
من بقي ما هاك ترضًعا. ذراعيها ترفع شخصية كل أن كذلك ويُلحظ البىل، أصابها قد

األسماء: هذه
«برتي» (٥) آري) =) «هور» (٤) «عيالم» (٣) «ميديا» (٢) «فارس» (١)
«هرخذي» (٨) Sogdiane «سقدي» (٧) (Bactriane (بكرتيان «بخرت» (٦) (بارثي)
بالد =) «سدجوز» (١٠) (Drangine درنجيان =) «رسنح» (٩) Arochosie
سيثى = نا (سك بح» «سك (١٢) (خوارزم) «خرزم» (١١) (Sattagydesستاجيدس
(Babylonie بابلون =) «برب» (١٣) (Sythie (؟) السهول» «وسيثى املستنقعات ذات

.(Armenie (أرمينيا «أرمينا» (٤)
ومعظُمها — التقريب وجه عىل — سطًرا وعرشين اثنني عىل يحتوي الثالث: الصف

منها: ى تَبَقَّ ما وهاك ، ممحوٌّ
وضعه والذي «رع» وصورة سايس، سيدة نيت وضعته الذي … «دارا» … (١)»
الشمُس به تُحيط الذي كل (٢) بدأه قد كان ما يتم أن ألجل عرشه عىل «رع») (يقصد
أنه تعلم كانت نيت) =) ألنها وذلك العالم؛ إىل بعد أتى قد يكن ولم الفرج يف كان عندما
أعداءه تهزم أن ألجل أمامها بالقوس يدها … له هي … (٣) له أمرت وأنها ابنها، كان
وأعداؤه … (٤) قوي امللك) (أي وأنه «رع» البنها فعلت كما يوم كل امللك) أعداء (أي
أبديٍّا يعيش ليته «دارا» األرضني سيد البحري، والوجه القبيل الوجه ملك األرايض كل يف
(أي ابنها إنه العظيم. األخمنييس «هيستاسب» ابن … (٥) امللوك. ملك العظيم، (امللك)
له رضيبة بمثابة معدة جزياتهم مع … ال … (٦) الحدود يمد الذي … الشجاع نيت) ابن
ذهب وقد «سريوس». (؟) ألجله … (؟) املقر … (٧) املدينة (يف) «فارس» يف … عاقل …
… هل لهم: وقال … (٨) يحرضوا أن جاللته أمر وقد يشء. كل من أكثر … إىل جاللته
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… «سريوس» … أعطى) (أو عمل قد … قال بينهم كان (؟) مسن رجل … (٩) يرى ال
(شب) عظماء وأمر … (١١) … عمل وقد (شب)، إىل) (أو من (؟) مسن رجل … (١٠)
هذا … (١٤) هناك … (؟) (شب) … (١٣) األمر أعطى … حدودك … (١٢) … (؟)
عمل وقد (شب). … (١٧) ال … جاللته به أمر ما كل حسب عىل … (١٥) أن بعد …
… أترو ثمانية «مرص» من … (١٨) املاء يعرف أن ألجل قارب يذهب أن عىل جاللته
«مرص» من … بذهاب مر … عمل الذي القائد أمر (١٩) يرى ال … يف ماء يوجد) (وال

الرسور.» (٢٢) … السفن (٢١) … اعمل …

(شلوفة) لوحة أو «كربيت»، لوحة

الوردي الجرانيت من مصنوعٌة وهي «اإلسماعيلية» بمتحف اآلن محفوظٌة اللوحة هذه
عثر وقد املسخوطة»، «تل لوحة كأبعاد أبعاُدها تكون أن بد وال مستديٌر األعىل وُجزؤها
ثالثة مسافة عىل األرض من ربوٍة عىل الصغرية املرة» «البحرية من مقربة عىل عليها
وقد العذب. باملاء املحطة هذه تروي التي الرتعة غربي الواقعة «كربيت» جنوبي كيلومرتات
الجريي الحجر من قطٌع وتحتها الرميل الحجر من مصنوعٍة قاعدة عىل موضوعًة كانت
للمتن منها وجه خصص وقد وجهيها، من منقوشة كانت اللوحة وهذه عليها. تستند
الفارسية وهي املسماري، بالخط املكتوبة باللغات للرتجمة ُخصص واآلخر الهريوغليفي،

البابلية. ثم والعبيالمية القديمة
وقد «ديلسبس»، املهندس يد عىل ١٨٦٦م، عام األوىل للمرة اللوحة عن ُكشف وقد
باللغة قطعة عرشة سبع منها أجزائها، ِمن قطعة وثالثني خمس عن يقل ال ما عىل ُعثر
خمس ترتيب من تََمكََّن وقد اختفت، قد «شلوفة» إىل نُقلت التي الصغرية والِقَطع املرصية،
يف الحفائر (Cledat (كليدا األثريُّ استأنف ١٩١١-١٩١٢ عام ويف منها. قطعًة عرشة
قبل من معروفتنَي كانتا بالهريوغليفية، قطعتني ُوُجود عن أعمالُُه أسفرْت وقد املكان هذا
إىل الكل نقل وقد ا، جدٍّ صغرية أُخرى وقطع جديدة، قطعة ثالثني عىل ُعثر كما (٩ ،٨)
Scheil, (راجع: عليها عثر قد كان التي املسماري بالخط املنقوشة القطع مع «اإلسماعيلية»
أثٌر اللوحة هذه من بالقرب يوجد كان أنه املحتمل ومن ،(Rev, d’assyr. 27. p. 93–95
(Roziere, Descr. و«ديفيلييه» «روزيري» من كل تحدث فقد الفاريس؛ العرص من آخُر

.De L’egypte 8. 27–47 et Devilliers Ibid 5, 150–153)
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ساعات ست مسرية عىل قطعة منه رأيا الوردي، الجرانيت من «دارا» للملك أثر عن
موقع عىل تام اتفاٍق عىل ليسا أنهما من الرغم وعىل «السويس»، شمايل الساعة ونصف
«كربيت» لوحة موقع هو مكانه بأن تُوحي ذكرها التي القليلة التفاصيل فإن األثر هذا
(Posener Ibid. p. 64-65 (راجع: املكان نفس يف لوحتني ُوُجوُد املحتمل فِمن ذلك ومع

صفني: اللوحة وتنقسم
ما وهاك املسخوطة»، «تل لوحة يف األعىل الصف — عام بوجه — يشبه األعىل: الصف

املتن: من بقي
… الرسور) (كل أهبك إني (٢) والصحة) والسلطان الحياة (كل أهبك إني (١)»
القبيل الوجه ملك مثل يظهر … (٦) … (٥) «رع» … (٤) … مثل … أهبك إني (٣)

أبديٍّا.» «رع» مثل األرضني رب (٧) البحري والوجه
نقوش: من عليه تبقى ما وهاك الثاني: الصف

… رجال … (٢) … الذي اإلله (١)
بالقوة … العظيم األخمنييس (٥) هيستاسب» «ابن … ال امللوك ملك (٤) … «دارا»
لهذه (٨) … ال كل … (؟) جاللتُه) وصل (وقد … أقامه الذي املقر (٧) … والنرصعىل
(١٠) جاللتُه فيه يوجد الذي املكان نحو … (٩) السيد إىل) (أو من … وحينئٍذ … املدينة
خرم6 (؟) (١٣) … معبد … (١٢) … ترى ال … ثمانية (١١) هي والحدود وسطه. يف …
(أو القناة حفر ألجل … يذهبون املفتشني اجعل (١٤) … ماء فيها وليس «مرص». …
حاملني مفتشني (؟) مع … قاب بمجيء ومر … (؟) املاء … ال أول من حفرها) إعادة
قارب (٣٢ (أو ٢٤ … (١٦) … جاللتُه)7 به أمر (ما حسب عىل عمل وقد … الهدايا كل
… (؟) واملفتشون األمراء … ال وكل … (١٧) … «فارس»8 إىل وصلوا وقد … ب مملوء

بحرية. أو قناة 6

عرش، الرابع السطر يُقابل ما وهو املسمارية، الروايات ىف وجاء سفينة، وبإرسال القناة بحفر امللك أمر 7
حتى «ببريو»، واسمه «مرص»، يف الذي النهر أول من قناة بحفر األمر أَعطيت قد «دارا» أنا يأتي: ما
«وهذه يأتي: ما ١٥ سطر نهاية وترجم «شيل») (ترجمة «فارس» خليج من تخرج التي املرة البحرية

«شيل»). (ترجمة به» أمرت كما ُحفرت قد القناة
عىل وذلك «فارس»، حتى سارْت قد املجرى هذا عىل «مرص» أول من السفن الفاريس: املتن يف وجاء 8

فيه. رغبت ما حسب
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ماء) أي فيها (ليس … أمري (؟) كل أمر … األبدية ملك (١٨) … فيها9 يكون أن دون
حملوا (؟) ولكن ماء، أي يجدوا ولم األزلية، األزمان منذ نحوها ذاهبًا … ال كل (١٩) …
ينطق ما وكل (؟) عليها (٢٠) (؟) بجزيتها محملة والسفن … عملت قد وجاللتك …
مر … جاللتُه أمر ذلك وعىل «رع»10 فم من يخرج كالذي الحال يف يوجد جاللتُك به
أوامر كل حسب عىل عمل وقد … اإلله عبادة … (٢١) … منحوتة لوحة عىل هذا بوضع
ذلك. مثل َقطُّ يحدث ولم … طويلة ملدة أبديٍّا يعيش الذي «دارا» … (٢٢) … (جاللته)

«السويس» لوحة

(.Posener, Ibid. pI. XIV-XV (راجع:
أنه والواقُع (السويس)، شمايل يف كيلومرتات ستة مسافة عىل مقامًة اللوحُة هذه كانت
األيرسمن بالُجزء خاصة الوردي الجرانيت من أعالها مستديرة، لوحة من قطعٌة ُوجدت قد
األعىل، ُجزئها من سنتيمرتًا ٧٣ (حوايل عرضها ثلث تقريبًا تُمثل القطعُة وهذه األثر، هذا
سنتيمرتًا. ٧ وسمكها مرتًا، ٣٫١٢ ارتفاعها كل من األسفل) ُجزئها من سنتيمرتًا و٦٢
عىل األرض من صغرية ربوة عىل الكربى» «حرس معسكر من بالقرب اللوحة أُقيمت وقد
القديم املرصي الُجزء عىل «كليدا» األثري عثر وقد القديمة. القناة غربي مرتًا ٤٥٠ مسافة
من البابيل املتن من قطعة عىل نفسه الوقت يف وعثر ،١٩١١-١٩١٢ عام اللوحة، هذه من
Posener (راجع: اللوحة هذه من أخريني قطعتني ١٩٣٣ عام «بوزنر» ووجد هذاالنقش،

«بوزنر»: ترجمة حسب عىل اللوحة، هذه من بقي ما ترجمُة وهاك (Ibid p. 83
الصحة. … كل … عالمات بعض إال النقوش من فيه يبق لم األول: الصف

«أكزركزس». امللك اسم الجزء هذا يف وجد الثاني: الصف

.١٧ إىل ١٦ من األسُطر يف جاء امللكي األمر أن يظهر 9
أن عىل األحوال شواهُد وتدل ،١٨–٢٠ من األسطر ىف ذلك عىل امللك تحية وجهت املرشوع تم عندما 10

دائًما يوجد ال كان الذي الرشب بماء السياح وتمد بالرمال، مملوءة كانت قناة حفر ينحرصيف كان العمل
الجهة. هذه يف
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ما وهاك سطًرا، وعرشين ثالثة حوايل ويشمل التايل، املتن بقايا فيه وجد الثالث: الصف
منها: بقي

(٤) … اإلله ابن (؟) الحدود … (٣) … «دارا» … (٢) … باعطاء أمر … (١)»
… املفتشني كل … (٦) … «فارس» يف جاللتُه كان عندما … (٥) … منحني واإلله …
… (١٠) … (؟) … (٩) … طويلة مدة مكث … (٨) … نسمع ولم (؟) نر لم … (٧)
أترو … نحن … (١٢) … يف) (أو هناك … برئ من بالقرب … (١١) … ذهبنا الرمل من
… (١٦) … أمر حسب عىل … (١٥) … ماء … (١٤) … (؟) قائد … أمر … (١٣) …
(٢١) … (٢٠) … بجزيتها محملة سفن … (١٩) … ماء أي … (١٨) … «فارس» يف
فهم من يُمكننا ال املتن هذا من بَِقَي ما أنَّ نُشاهد وهكذا (؟)، وعرشون أربعة (٢٢) …

األخرى.» باملتون قرنه عند إال تقريبًا، يشء أي

حمامات نقوشوادي

عدد وجود هو حمامات» «وادي نقوش يف النظر يَلفت ما أول إن «خنم-اب-رع»: نقش
عرش سبعَة نجد نقًشا وخمسني مائتني بني فِمن الفاريس. بالعهد خاص نسبيٍّا، كبري
نظام حسب عىل الفارسية األرسة أي والعرشين؛ السابعة األرسة ملوك بعهد مؤرخًة منها
العهد هذا من أنها يحتمل مؤرخًة ليست أُخرى نقوش ثالثة إىل باإلضافة هذا «مانيتون»

أيًضا.
عدد ويبلغ باملوظفني، خاص اآلخُر والجزء بامللوك، خاصٌّ عدٌد النقوش هذه ومن
محفوظة قربان مائدة ذلك إىل يُضاف ،(٢٣ إىل ١١ (من نقًشا عرش أحد امللكية النقوش
رئيس ِذكر فيها جاء وكلها (١٧ (رقم «برلني» بمتحف ولوحة ،(١٣ (رقم املرصي باملتحف

بعينه. عمال
حياة درس أنَّ غري بقليل، الفاريس الفتح قبل ما إىل يَرجع ١١ رقم النقش أن ويُلحظ
بحثه بصدد نحن الذي الفاريس، بالعرص الرتباطه رضوري؛ «خنم-اب-رع» وهو صاحبه

اآلن.
سطًرا. عرش سبعة عىل يحتوي املتن وهذا

يكون ذلك وعىل نيت»، بن «أحمس والده بعد هنا «خنم-اب-رع» ذكر وقد
العملية حياته مجال بداية وأنه بد ال الذي األثر نقش أمر الذي هو «خنم-اب-رع»
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Deveria, Mem. Inst. Egyptien (1982) 724 note 2 = bibl. Egypt 4, 291 (راجع:
.(No. 2

الثاني «أحمس» امللك حكم من واألربعون الرابعة السنة هو النقش هذا وتاريخ
L.D. III 275 b, brugsch, thesa urus p. 12–37: (راجع: ٥٢٦ق.م أمسيس) =)
Couyat-Monqt. Inscr. Du Quadi Hammamat No. 137. p. 88 et pl. 33: J. E. A.

.(2 p. 145
رب الربي والوجه القبيل الوجه ملك عهد من واألربعون الرابعة السنة (١) الرتجمة:
املحبوب أبديٍّا، يعيش ليته الثاني) (أحمس «أمسيس» «رع» ابن «خنم-اب-رع» األرضني
«نيت» بن التاجني وسيد العدالة، يحمي الذي «حور» (٢) «سايس» سيدة «ليت» من
البحري والوجه القبيل الوجه ملك (٣) اآللهة مختار الذهبى، «حور» األرضني، يف اآلمر
سيدة «نيت» محبوب أبديٍّا يعيش ليته «نيت» بن «أحمس» «رع» بن «خنم-اب-رع»
الذي (١٢) «خنم-اب-رع» البحري والوجه القبيل الوجه (٥) أعمال مدير (٤) «سايس»
و«حور» «مني» (اآللهة) (١٥) أمام يبقون ليتهم (١٤) «ساتنفرتم» البيت ربة وضعته

أبديٍّا. (١٧) «قفط» و«أزيس» (١٦)

«خنم-اب-رع» األعمال خاصبمدير نقشصخري (١٢)

مستطيٍل. إطار يف موضوعٌة أسُطر ثمانيِة عىل النقُش هذا يَحتوي
والعرشون السادسة السنة الصيف فصل من الثاني الشهر من العارش اليوم التأريخ:

(٤٩٤ق.م). أبديٍّا يعيش ليته األول «دارا» امللك عهد من
Couyat-Montet inscr. Du Ouadi Hammamat No. 18 p. 41 et Pl. (راجع:

(.6; Posener Ibid p. 91
عهد من العارش اليوم الصيف، فصل من والعرشون السادسة السنة (١) الرتجمة:
يف األعمال مدير (٣) والسفىل العليا ملرص األعمال مدير أبديٍّا، يعيش ليته األول «دارا» (٢)
بن «أحمس البحري والوجه القبيل للوجه األعمال مدير ابن «خنم-اب-رع» (٤) كلها البالد
األرض كل يف (٧) األعمال ومدير الشمالية، ومرص الجنوبية ملرص األعمال مدير (٥) نيت»

«خنم-اب-رع». (٨) قاطبة
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املرصي باملتحف املحفوظة «خنم-اب-رع» قربان مائدة (١٣)

(.J. E. 48439; Posener Ibid p. 92 (راجع:
الشست حجر من وهي «القلعة»، قرية يف «ريزنر» ١٩٢٣ عام يف املائدة هذه عىل عثر
هذه وكتابة ملليمرتًا، ٥٥ وسمكها سنتيمرتًا، ٣٢ وعرضها سنتيمرتًا، ٤٩ وطولها الرمادي،
وهاك حمامات» «وادي يف (١٢ (رقم الذكر السالفة «خنم-اب-رع» بكتابة موحدة املائدة

عليها: بقي ما ترجمة

قاطبة األرض يف األعمال مدير ،(١) املائدة: داخل حول التي النقوش (أ)
القربات عمل ،(٣) البحري والوجه القبيل الوجه يف األعمال مدير ،(٢) «خنم-اب-رع»
(٥-٤) فقط) (أوزير لروح طيب يشء وكل وطيور، وثريان وجعة خبز امللك، يُقدمها التي

أبديٍّا. الحياة معطى «دارا» األرضني رب البحري والوجه القبيل الوجه ملك
والكاهن «هليوبوليس» يف اإلله والد الكاهن (٦) املائدة: حافة عىل التي النقوش (ب)
يحبه، الذي (االبن (٧) «سامرت» والكاهن «امللكية» القصور ومدير «منف» يف اإلله والد
«أوزير»، ولشعائر الجنازي للكاهن لقبًا أصبح ثم ومن «حور»، به ينعت لقب وهو
حبيس والكاهن «حرشفي») لإلله املدينة» «إهناسيا يف األكرب الكاهن لقب أصبح وكذلك
وكاهن «هليوبوليس»، يف اآللهة وكاتب «أتريب»؟) يف األعظم للكاهن لقبًا يكون أن (يحتمل
وكاهن رع»، «أخت … (؟) «خنم» وكاهن العظيم، القرص يف تقطن التي «سخمت» اآللهة
«طره») من بالقرب (مكان «سبأ» سيد «أنوبيس» وكاهن «طره» صاحب «خنسو-حور»
«ب» صاحب (؟). وكاهن الصدق سيد «بتاح» وكاهن «طره»)، من (بالقرب «عيان» آلهة
األعمال ومدير العساكر، وقائد الُجند، وقائد العظيمة، الفن أعمال عىل واملرشف (١٠)
والوجه القبيل الوجه أعمال عىل املرشف ابن «خنم-اب-رع» البحري والوجه القبيل للوجه

نيت). بن أحمس (أي سانيت» «أحمس البحري

«خنم-اب-رع» ل آخر نقشصخري

يحتوي والثاني عرشسطًرا، تسعة يحتويعىل األول متالصقني، عمودين النقشينقسم هذا
ونسبه، «خنم-اب-رع» ألقاب عىل بالتفصيل النقش كل ويحتوي سطًرا، عرش أربعة عىل
السالفة القربان مائدة عىل التي ألقابه مع موحدة تكون تكاد هنا ألقابه أن النظر ويلفت
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إظهاًرا كان النقش هذا من هذا األعمال مدير قصد أن عىل الظواهر وتدل .١٣ رقم الذكر
املحتمل ومن الكويش، العرص يف الحديثة الدولة يف العظيمة العمارة برجال نسبه لصلة
عارص الذي الشهري العمارة مهندس «أمحوتب» إىل بنسبه يرجع أن يُريد كان أنه كذلك

الثالثة. األرسة ملوك أحد «زورس» امللك
رجال من قديمة أُرسة تقاليد إىل يرجع أنه هنا إليه يرمي الذي الغرض كان وإذا
الذي املؤلف بإرادة وشوهت َرت ُحوِّ قد — الزمن مر عىل — التقاليد هذه نجد فإننا العمارة
بد ال كان هذا وعىل وزهوه، غروره إشباع إال — يشء كل قبل — ذلك وراء من يبغي ال كان
قد األعمال مدير أن فنجد املتن، هذا يف نشاهدها التي املزدوجة األخطاء سلسلة تفسري من
األجداد هؤالء ألن وذلك صلة؛ أية قط بهم له يكن لم من منهم عظماء، أجداًدا لنفسه نسب
يكونوا لم ألقابًا يحملون كانوا أنهم إىل باإلضافة باآلخر، أحدهم تربط صلٌة هناك تكن لم

نعلم. ما عىل — قطُّ يحملونها
فعندما عظيمة، تاريخية بدقة ُوضعت قد هذه األنساب قائمة أن ويُلحظ هذا
النسب، سلسلة من معروفني جيلني تفصل التي الفرتة حسب عىل جيل طول نحسب
سنة، وثالثني خمس حوايل أنها نجد «باكنخنسو»؟ أو حوتب» «رع – «خنم-اب-رع» مثل
و«حرمساف «خنم-اب-رع» مثل أخرى لفرتة مرضية نتيجة لنا تقدم حساب قاعدة وهذه

الثاني».
سلسلُة الحقيقية النسب سلسلِة محل حلت جد أي ِمن نُحدد أن الصعب َلِمن وإنه
«خنم-اب-رع» السَمي خالًفا علًما وعرشين خمسة بني من أنه والواقُع املخرتعة، النسِب
هي املحققة واألسماءُ التأكيد، بوجه أسماء أربعة إال منها نُحقق أْن يمكن لم ووالده
هناك أن مؤكًدا يظهر ولكن و«أمحوتب»، حوتب» و«رع و«باكنخنسو» الثاني» «حرمساف
يحمل الذي بمشع» «أمنحر مثل فعًال عاُشوا قد أشخاص أسماء تقابل كذلك أخرى أسماءً
Lefebvre Hist. des Grandes Pretres d’Amon (راجع: خاص بوجه واضحة ألقابا

.(p. 137–175
قائمة أعضاء لحياة املتوالية التواريخ يَعرف كان القائمة هذه مؤلف أن والظاهر
فنجد عرصه، أهل ألقاب ِمن ألقابًا منحهم ألنه وذلك لوظائفهم؛ معرفته من أكثر النسب
ست يف ونجد أعمال، مديري — استثناء بال — يلقبون كانوا «خنم-اب-رع» أجداد كل أن

والبحري. القبيل للوجهني أعمال مدير إىل رفع قد اللقب هذا أنَّ حاالت
وزير. لقب يحملون عرش وتسعة حكاًما، يلقبون كانوا منهم سبعًة أنَّ ونجُد هذا
يلقبون فكانوا اآلخرون عرش الثمانية أما وزير، لقب يحمل فعًال «رع-حتب» وكان
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نسب شأن ِمن التعظيُم هو ذلك يف والسبب حق، أي بدون وزراء، — يظهر ما عىل —
امللك عهد من ٢٦ بعام تأريخها يُمكن الوثيقة هذه مثل أن يف ِنزاع وال «خنم-اب-رع».
النقش بجوار يقع هنا نفحصه الذي النقش أن إىل هنا نُشري أن ويجب (٤٩٦ق.م)، «دارا»

.(posener, Ibid. p. 99 (راجع: ذلك بعد عنه سنتحدث الذي ١٥ رقم
«منف» يف اإلله والد والكاهن «هليوبوليس» يف اإلله والد الكاهن (١) املتن: ترجمة
«هليوبوليس» يف اإلله وكاتب والده) يحبه (الذي «سامرف» والكاهن القصور، ومدير
صاحب (٣) (؟) رع» «خنم وكاهن القرصالعظيم، يف القاطنة «سخمت» اإللهة وكاهن (٢)
«طره» صاحب «بتاح» (٤) وكاهن «طره» صاحب «خنسو-حور» وكاهن رع» «أخت
العدالة، رب «بتاح» وكاهن (٥) «عيان» آلهة وكاهن «سيا»، سيد «أنوبيس»، وكاهن
يف األعمال عىل واملرشف (٧) قاطبة األعمال عىل واملرشف (ب) يف … (؟) وكاهن
القبيل الوجه يف األعمال عىل املرشف ابن «خنم-اب-رع» البحري والوجه القبيل الوجه
والوجه القبيل الوجه يف األعمال عىل املرشف ابن سانيت» «أحمس (٨) البحري والوجه
(١٠) ابن رع-تني» «واح-أب األعمال عىل املرشف ابن «بسمتيك» (٩) «عنخ» البحري
والوجه القبيل الوجه يف األعمال عىل املرشف ابن «نس-شو-تفنبت» األعمال عىل املرشف
الوزير األعمال عىل (١٢) املرشف ابن «ثانهبو» والوزير املدينة حاكم (١١) البحري
عىل املرشف ابن «ثاهبو» (١٣) والوزير األعمال عىل املرشف ابن (؟) «نس-شو-تفنت»
ابن (١٥) «ثاهبو» األعمال عىل املرشف ابن (١٤) (؟) «نس-شو-تفنت» والوزير األعمال
والوزير األعمال عىل املرشف ابن (١٦) (؟) تفنت» «نس-شو والوزير األعمال عىل املرشف
املرشف ابن «حرمساف»، والوزير األعمال عىل املرشف ابن (١٦) (؟) تفنت» «نس-شو
ابن «حرمساف» والوزير األعمال عىل املرشف ابن (؟) «مرمر» الوزير (١٧) األعمال عىل
(١٩) اآللهة ملك «آمون-رع» وكاهن الرابع، والكاهن الثالث والكاهن الثاني الكاهن (١٨)
رأسالجيش عىل «آمون» = «آمن-حر-بامشع» والوزير املدينة وُعمدة األعمال واملرشفعىل
األعمال عىل املرشف (٢١) ابن «بيبى» والوزير املدينة وعمدة األعمال عىل املرشف ابن (٢٠)
والعمدة األعمال مدير ابن «ماي» والوزير (٢٢) األعمال عىل املرشف ابن (؟) … والوزير
ابن (٢٥) «وزاخنسو» والوزير والعمدة األعمال عىل (٢٤) املرشف ابن «نفرمنو» والوزير
(٢٧) اآللهة» ملك «آمون-رع كاهن ابن (٢٦) «باكنخنسو» والوزير األعمال عىل املرشف
والبحري القبيل الوجهني يف (٢٨) األعمال عىل واملرشف «رع»، بيت ألرسار األعىل الرئيس
من أكثر شهرتُُه كانت الذي الثاني) رمسيس عهد (ىف حتب» «رع والوزير املدينة وعمدة
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املدينة وعمدة البحري، والوجه القبيل الوجه يف األعمال عىل املرشف (؟) وظيفة (٢٩)
(املسمى «زورس» (٣٠) البحري والوجه القبيل لوجه امللك األول املرتل والكاهن والوزير
الذي «كانفر» السفىل) و(مرص (٣١) الُعليا «مرص» يف األعمال عىل املرشف ابن أمحتب)

رسمديٍّا. (٣٣) يعيش ليته «ساتنفرتم» (٣٢) السيدة أنجبتْه

«خنم-اب-رع» ل نقشصخري (١٥)

السنة من الصف فصل من الرابع، بالشهر خ أُرِّ وقد أسُطر سبعة عىل يحتوي النقُش هذا
L. D III 283 Brugsch; (راجع: (٤٩٦ق.م) األول «دارا» امللك عهد من والعرشين، السادسة

.(Thesaurus 1273 Couyat-Montet Ibid No. 91, p. 67 et pl. 22
من الصيف، فصل من الرابع الشهر والعرشون، السادسة السنة (١) املتن: ترجمة
املرشف (٢) أبديٍّا الحياة معطى «دارا» «تاروش» البحري والوجه القبيل الوجه ملك عهد
قاطبة األرض يف األعمال عىل واملرشف البحري والوجه القبيل الوجه يف األعمال عىل
الجبلية البالد مناجم كل يف األعمال عىل واملرشف (؟) العظيمة األعمال عىل واملرشف (٣)
واملرشف السفىل، و«مرص» العليا «مرص» يف األعمال عىل املرشف ابن «خنم-اب-رع» (٤)
والد األول، الكاهن ابنة «ساتنفرتم»، وضعته الذي «أحمس» قاطبة األرض يف األعمال عىل

رسمديٍّا. يمكث ليته يمكث، وليته يبقى، ليته (؟) أعح» «بب «منف» يف اإلله

«خنم-اب-رع» ل نقشصخري (١٦)

أسطر. ستة عىل النقش هذا يحتوي
«دارا» عهد من والعرشين السابعة السنة من الزرع فصل من الثالث الشهر التأريخ:
Burton, Excerpta hieroglyphica Pl. 4 No. 1; L. D. III 283 (راجع: (٤٩٥ق.م) األول
d.; Brugsch Thesaurus p. 1237-1238; Couyat-Montet Ibid No. 193 p. 100

.(& P1. 30; Posener Ibid p. 107
عهد ِمن «أخت» فصل من الثالث الشهر والعرشون السابعة السنة (١) الرتجمة:
األعمال عىل املرشف (٢) أبديٍّا يعيش ليته «دارا»، البحري والوجه القبيل الوجه ملك
واملرشف (٣) الرماة، وقائد األجناد، وقائد الجبلية، البالد كل جبال يف (؟) املناجم يف
واملرشف (٤) قاطبة األرض يف األعمال كل عىل واملرشف الفنية، الَعظيمة األعمال عىل
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ابن «خنم-اب-رع» السفىل و«مرص» الُعليا «مرص» آثار بكل الخاصة األعمال كل عىل
السيدة الذيوضعتْه «أحمسسانيت» ومرصالسفىل يفمرصالُعليا األعمال املرشفعىل (٥)
و«خنسو» و«موت» و«أزيس» و«حور» «مني» حفرة يف تمكث ليتها «ساتنفرتم» (٦)

رسمديٍّا.

(No. 2120) «خنم-اب-رع» «برلني» متحف لوحة (١٧)

حجر من مصنوعٌة وهي «األقرص»، من اشُرتيت وقد أسُطر، سبعة عىل اللوحة هذه تحتوي
سنتيمرتًا. وثالثون ثمانية وعرضها سنتيمرتًا وخمسون واحد وارتفاعها األسود الشست

والعرشين السابعة السنة من (الفيضان) «أخت» فصل من الثالث الشهر التأريخ:
A. Z. 49 (1911) p. 69–71; Posener Ibid (راجع: (٤٩٥ق.م) «دارا» امللك عهد من

.(p. 108
عهد من الفيضان، فصل من الثالث الشهر والعرشون، السابعة السنة (١) الرتجمة:
«مني» اآللهة محبوب رسمديٍّا يعيش ليته (٢) «دارا» البحري الوجه القبيل الوجه ملك
عىل واملرشف الفنية، العظيمة األعمال عىل املرشف (٣) «قفط» صاحبة و«أزيس» و«حور»
يف األعمال عىل واملرشف (٤) الرُّماة وقائد األجناد وقائد األجنبية، البالد لكل الجبلية املناجم
ابن (٦) «خنم-اب-رع» البحري والوجه القبيل الوجه يف األعمال ومدير (٥) قاطبة األرض
صاحبة و«أزيس» و«حور» «مني» حرضة يف يبقى ليته (٧) «أحمس» األعمال عىل املرشف

«قفط».

«خنم-اب-رع» ل نقشصخري (١٨)

سطًرا. عرش أحد عىل النقُش هذا يحتوي
السابعة السنة من الشتاء فصل من الرابع، الشهر من عرش، الثالث اليوم التأريخ:
L. D. III p. 283 g; Lieblein Dic. (راجع: (٤٩٥ق.م)، األول «دارا» عهد من والعرشين
Des Noms. Hierog. No. 1215; Couyat Montet Ibid. No. 14 p. 39, & P1 3;

.(Posener Ibid p. 109
عرش الثالث اليوم، الشتاء فصل من الرابع الشهر والعرشون، السابعة السنة الرتجمة:
املرشف (٣) أبديٍّا يعيش ليته األرضني سيد البحري، والوجه القبيل الوجه ملك عهد من
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(أو الجبلية البالد لكل الجبل مناجم يف األعمال عىل واملرشف (؟) العظيمة األعمال عىل
عىل املرشف ابن األرضكلها يف األعمال عىل واملرشف الرماة، وقائد األجناد وقائد األجنبية)،
السيدة وضعتْه الذي (٧) ساليت» «أحمس السفىل و«مرص» العليا «مرص» كل يف األعمال
(٩) يمكث ليته يمكث، ليته «بسمتيك» «منف» يف اإلله والد الكاهن ابنة (٨) «ساتنفرتم»
(١١) اآللهة أم العظيمة ساأزيس» «حور (١٠) «قفط» صاحب «مني» حرضة يف يبقى ليته

أبديٍّا. «آمون» أوالد بكر العظيم و«حربوخراد»

«خنم-اب-رع» ل نقشصخري (١٩)

من األول الشهر من عرش الحادى باليوم أرخ وقد أسُطر. ثمانية عىل النقُش هذا يحتوي
(راجع: (٤٩٤ق.م) األول «دارا» امللك عهد من والعرشين، الثامنة السنة من الصيف، فصل

.(Posener Ibid p. 111
الحادى اليوم الصيف، فصل من األول الشهر والعرشون، الثامنة السنة (١) الرتجمة:
أبديٍّا عاش األول «دارا» األرضني سيد البحري، والوجه القبيل الوجه ملك عهد من عرش،
واملرشف قاطبة، األرض يف األعمال كل عىل واملرشف (٣) امللك أعمال كل عىل املرشف (٢)
الجبلية البالد لكل الجبلية (٥) املناجم يف األعمال عىل واملرشف الفنية، األعمال عىل (٤)
الُعليا «مرص» يف األعمال عىل واملرشف ،(٦) الرماة وقائد األجناد، وقائد األجنبية)، (أو
و«مرص» الُعليا «مرص» يف األعمال عىل املرشف ابن (٧) «خنم-اب-رع» السفىل و«مرص»
«حور» حرضة يف يبقى ليته «ساتنفرتم» السيدة وضعتْه الذي (٨) ساني» «أحمس فىل السُّ

رسمديٍّا. «قفط» صاحبة و«أزيس»

«خنم-اب-رع» ل نقشصخري (٢٠)

أسُطر. ثالثة من األعىل الجزءُ إال النقش هذا من يبق لم
يف نجده «خنم-اب-رع»؛ األعمال عىل للمرشف نجده الذي الوحيد اللقب إن التأريخ:
«كويا» من كل وضعه الذي الرتقيم من أُخرى جهة من ويظهر وحده، ١٩ رقم النقش
الصخر. عىل متجاوران النقشني هذين وأن (١٣٥ رقم = ٢٠ ،١٣٤ رقم = ١٩) و«موتنيه»
عهد من والعرشين الثامنة السنة حواىل أي ُمتعارصان؛ أنهما نحكم أن يُمكن ذلك وعىل

(٤٩٤ق.م). األول «دارا» امللك
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(.Couyat-Montet No. 135 p. 87; Posener Ibid I 13 (راجع:
«خنم-اب-رع». (امللك) أعمال كل عىل املرشف (١) املتن هذا من بقي ما ترجمة

«خنم-اب-رع» ل نقشصخري (٢١)

سطرين. عىل يحتوي النقش هذا
الثالثني، السنة من الشتاء، فصل من الرابع، الشهر من عرش الخامس اليوم التأريخ:

(٤٩٢ق.م). األول «دارا» امللك حكم من
(.Posener Ibid. 114 (راجع:

الخامسعرشمن اليوم الشتاء، فصل من الرابع الشهر الثالثون، السنة (١) الرتجمة:
كل من املحبوب أبديٍّا، عاش «دارا» األرضني سيد البحري والوجه القبيل الوجه ملك حكم
و«مرص» العليا «مرص» يف األعمال عىل واملرشف قاطبة، األرض يف األعمال مدير (٢) إله
«أحمس السفىل و«مرص» الُعليا «مرص» يف األعمال عىل املرشف ابن «خنم-اب-رع» السفىل

سانيت».

«خنم-اب-رع» ل نقشصخري (٢٢)

أسطر. ثالثة عىل النقش هذا يحتوي
«دارا» امللك عهد من الثالثني، السنة من الفيضان، فصل من الرابع الشهر التأريخ:
L. D. III 283 f. Brugsch Thesaurus, p. 1283; Couyat- (راجع: (٤٩٢ق.م) األول

.(Montet Ibid. No. 186 p. 96 & P1. 33; Posener Ibid. p. 114
الوجه ملك عهد من الشتاء، فصل من الرابع الشهر الثالثون السنة (١) الرتجمة:
كل من املحبوب أبديٍّا عاش األول) (دارا «أنرتوش» األرضني رب البحري والوجه القبيل
و«مرص» الُعليا «مرص» يف األعمال عىل واملرشف قاطبة، األرض يف األعمال مدير (٢) إله
يف األعمال عىل واملرشف قاطبة، األرض يف (٣) األعمال مدير ابن «خنم-اب-رع» السفىل

«ساتنفرتم». وضعته الذي سانيت» «أحمس السفىل و«مرص» العليا «مرص»

48



الفرس ملوك لنا خلفها التي اآلثار

«خنم-اب-رع» ل نقشصخري (٢٣)

منترشا، التذكري بعضو «مني» اإلله صورة من بالقرب الصخر عىل مدونًا يوجد النقش هذا
مؤكدة. بصورة النقش هذا يف الذي التاريخ، قراءة يُمكن ولم أسُطر ثالثة من ويتألف

L. D. II 1275 d.; Couyat-Montet Ibid No. 9 p. 67; Posener; Ibid (راجع:
(.p. 115

إىل (٣) الحياة يعطى العظيم اإلله (٢) «قفط» صاحب «مني» اإلله ليت (١) الرتجمة:
األعمال. عىل املرشف «خنم-اب-رع»

حمامات» «وادي يف الفرسوغريهم من املوظفني نُُقوش

العهد يف باملوظفني خاصة حمامات»، «وادي صخور عىل متنًا عرش اثنا اآلن حتى كشف
الصخري النقش ذلك، إىل يُضاف فاريس أصل من ملوظفني متون عرشة منها الفاريس،
وهذه فاريس، أصل من كذلك أنه ويظهر صاحبه، اسم فيه يذكر لم الذي وهو ،٣٢ رقم

و«أكزركزس». األول «دارا» امللكني عهدي يف تقع النقوش
الصخر عىل نقش الذي وهو بعد، فيما عنه سنتكلم الذي ٣٥ رقم املتن أن ويُلحظ
يَُعدُّ ولكنه املجموعة، هذه من جزءًا يؤلف ال و«سفاجة» «قفط» بني الطريق عىل الواقع
الصحراء تخرتق التي األخرى الطرق عن مختلف طريٍق عىل يقُع كان أنه عىل عدًال شاهًدا

الرشقية.

«أتياواهي» فاريسيدعى ملوظف نقشصخري (٢٤)

أسُطر. أربعة عىل املتن هذا يحتوي
(راجع: (٤٨٦ق.م) األول «دارا» امللك عهد من والثالثون السادسة السنة التأريخ:
burton, Idid. Pl. 14 no. 3; l.d. III 283 b; couyat mentet Idid no. 146 p. 90 et

.(pl; 34; posener Ibid p. 117
«دارا» األرضني رب الطيب اإلله عهد من والثالثون السادسة السنة (١) الرتجمة:
بوساطة عمل (٢) «قفط» يف يقطن الذي العظيم «مني» محبوب «رع» مثل الحياة معطى
السيدة وضعته الذي «أرتاميس» ابن «أتياواهي» املسمى الخيص) (أي الفارس «ساريس»

«قنزو».
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السابق املوظف لنفس نقشصخري (٢٥)

أسُطر. خمسة عىل النقش هذا يحتوي
من الثانية السنة الفيضان فصل من األول، الشهر من عرش، التاسع اليوم التأريخ:

٤٨٤ق.م. «xerxesاكزوكزس» «خشيالش» امللك حكم
L. D III p. 238 n.; golenischeff resuitats etc. pl. 18 No. 3; couyat- (راجع:

(.Montet Ibid. no. 50 p. 52, pl 6; posener Ibid. p. 120
عرش التاسع اليوم الفيضان، فصل من األول الشهر الثانية، السنة (١) الرتجمة:
«أكزركزس» (٣) الشعائر بأداء يقوم الذي السيد التيجان، رب الطيب اإلله عهد من (٢)

«أتياواهي». املسمى الفاريس الخيص) =) الساريس عمله (٤) خشيالش) =)

الذكر السالف «أتياواهي» لنفس نقشصخر (٢٦)

أسطر. خمسة عىل النقش هذا يحتوي
L. D III, (راجع: (٤٨٠ق.م) «أكزركزس» امللك حكم من السادسة السنة التاريخ
283 l. golenischeff resuitats etc. pl. 18 no. 2; couyat-montet idid no 286

.(p. 118; posener idid, p. 120 f
عمله (٣) «أكزركزس» (٢) التيجان رب عهد من السادسة السنة (١) الرتجمة:

«أتياواهي». (٥) «قفط» حاكم (٤) الفاريس (الخيص) «ساريس»

السابق املوظف لنفس نقشصخري (٢٧)

خفيف مقعد عىل جالًسا «مني» اإلله صورة معها أسطر خمسة عىل يحتوي النقش هذا
الحمل.

(٤٧٦ق.م). «أكزركزس» امللك عهد من العارشة السنة التأريخ:
couyat-montet ibid No. 106, p. 74 et pl. 27; posener ibid, (راجع:

.(p. 121
رب عهد من العارشة السنة (٢) مقعده عىل الذي العظيم «مني» اإلله (١) الرتجمة:

و«أرباوارتا». (٥) أتياواهي (الخيص) الساريس عمله (٣) «خشيالش» األرضني
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،٣١ رقم النقوش (انظر أخوان الخصيني هذين أن — بعُد سنرى كما — والظاهر
.(٣٤ ،٣٣

الذكر السالف «أتياواهي» ل نقشصخري (٢٨)

أسطر. ستة عىل النقش هذا يحتوي
(٤٧٦ق.م). «أكزركزس» امللك حكم من عرشة الثانية السنة التأريخ:

Burton idid pl. 8 No. l; golenischeff idid pl. 18 No. 4; posener (راجع:
(.ibid p. 122, couyat. Montat Ibid No. 164, p. 93-94 pl. 35

السادسة السنة (٢) «قمبيز» األرضني رب حكم من السادسة السنة (١) الرتجمة:
األرضني رب حكم من عرشة الثانية السنة (٣) «دارا»11 األرضني رب حكم من والثالثون
يف يبقى ليته «أتياواهي» الفاريس (الخيص) الساريس عمله (٤) «خشيالش» «أكزركزس»

مقعهده. عىل الذي «مني» حرضة

املوظف لنفس نقشصخري (٢٩)

أسطر. ستة عىل النقش هذا يحتوي
٤٧٦ق.م. «أكزركزس» عهد من عرشة الثانية السنة التأريخ:

burton, Ibid pl, 14 No. 2, Wilkinson, j. E. A, II, p. 145; L. D III (راجع:
(.2830 Couyat-montet idid NO. 148 p. 91, 34; posener Idid. p. 123

منها الثانية ِذكر جاء التي السابقة بزياراته هنا يذكرنا النقش هذا صاحب «أتياواهي» أن املحتمل من 11

الحملة أثناء عمره املوظف هذا كان وإذا بعد، سيأتي كما ٣٠ رقم املتن ىف كذلك ذكر وقد ،٢٤ املتن ىف
من عرشة الثانية السنة ىف يكون عمره فإن عاًما عرشين حوايل هو «قمبيز» الجهة هذه ىف بها قام التي
الذي املتن هذا أن «فيدمان» األثري وكذلك «بركش» ظن وقد تقريبًا عاًما سبعني حوايل «أكزركزس» عهد
«دارا» حكم مدة وطوال «قمبيز» عهد ىف سنوات ست أي «أتياواهي»؛ حياة مدة لنا يقدم بصدده نحن
الطريقة بنفس فرست وقد «أكزركزس»، حكم من سنة عرشة اثنتي ثم سنة وثالثون ست وهو األول
رقم املتن من كذلك يظهر كما — هنا التواريخ هذه من املقصود ولكن املجموعة، هذه من أُخرى متوٌن

السنني. مجموع ال التواريُخ هو — ٢٥
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األرضني سيد الطيب اإلله عهد من (٢) عرشة الثانية السنة (١) الرتجمة:
«أرتاميس». بن «أتياواهي» الفاريس (الخيص) الساريس عمله (٤) «أكزركزس» (٣)

املوظف لنفس نقشصخري (٣٠)

أسُطر. أربعة عىل النقش هذا يحتوي
«أكزركزس». حكم من عرشة الثالثة السنة التأريخ:

couyat-montet Ibid No. 13 p. 39 et pl. 3; brugsch gesch. Aeg. (راجع:
(.p. 758; posener Ibid. p. 124

«رع» ابن األرضني سيد الطيب اإلله عهد من والثالثون السادسة السنة (١) الرتجمة:
أبديٍّا. «رع» مثل يعيش ليته «دارا» التيجان رب

«أكزركزس» التيجان رب «رع» بن األرضني، رب ابنه، عهد من عرشة الثالثة السنة (٢)
أبديٍّا. «رع» مثل يعيش ليته

«أتياواهي». (املسمى) «قفط» حاكم الفاريس (الخيص) الساريس عمله (٣)

نقشصخري (٣١)

أسُطر. ستة ويشمل ُقربان، مائدة أمام واقًفا «مني» اإلله صورة النقش هذا متن يُحيط
(٤٦١ق.م). األول «أرتكزركزس» امللك عهد من الخامسة السنة التأريخ:

burton, Ibid pl. 8 No. 3; L. D III 283 couyat-montet ibid No. 144 (راجع:
(.p. 89 and pl. 34 wilkinson j. E. A. 2 p. 145: posener ibid p. 125

اإلله). بهذا خاصة (مقصورة «سحنت» املقصورة رب قفط منيصاحب (١) الرتجمة:
البحري. والوجه القبيل الوجه ملك عهد من الخامسة السنة (٢)

اآللهة. من املحبوب أبديٍّا، عاش أرتخشش) =) «أرتكزركزس» األرضني سيد (٣)
«أريوارتا». الفاريس (؟) عمله (٤)

«مني» حرضة يف تبقى ليتها «قنزو» السيدة وضعتْه الذي «أرتاميس» ابن (٥)
«قفط». صاحبة و«أزيس»
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نقشصخري (٣٢)

أسُطر أربعة ويشمل حمامات»، «وادي يف السالف النقش من بالقرب النقش هذا يوجد
هنا توقيُعُه حذف وقد «أريوارتا»، السالف النقش صاحب وضع من يظهر ما عىل وهو

يبدو. ما عىل ٣١ رقم السالف النقش من هذا نقشنا ملجاورة
(٤٥٠ق.م). «أرتكزركزس» امللك عهد من عرشة السادسة السنة التأريخ:

burton, ibid pl. 8 no. 3; wlikinson. j. E. A. 2P 145 L. D III p. 283; (راجع:
(.couyat-montet ibid no. 145 p. 89-90 & pl. 34 posener ibib p. 126

األرضني سيد الطيب اإلله عهد من عرشة السادسة السنة (١) الرتجمة:
«مني» اإلله هنا يذكر (لم (؟) «مني» محبوب (٤) العظيم امللك (٣) «أرتكزركزس» (٢)

«رع». مثل أبديٍّا الحياة معطى بالقريحة) ذلك يفهم ولكن

نقشصخري (٣٣)

أسُطر. ثمانية ويشمل ٣١ رقم املتن ترتيبه يف املتن هذا يشبه
أرتكزركزس امللك حكم من عرشة السابعة والسنة عرشة السادسة السنة التأريخ:
couyat-montet Ibid no. 72 p. 61-62 and pl. 17; (راجع: (٤٥٠-٤٤٩ق.م)، األول

.(posener Ibid p. 127
«أزيس». بن العظيم «حور» (١) الرتجمة:

عرشة. السابعة السنة األرضني، رب الطيب اإلله عهد من عرشة السادسة السنة (٢)
«رع». مثل أبديٍّا الحياة معطى «أرتكزركزس» (٣)

«قفط». صاحبة «أزيس» و«حور» «مني» (٤)
«الفاريس» من (؟) … الحياة يعطون ليتهم السماء ورب اآللهة ملك آمون-رع (٥)
يبقى ليته «قنزو» السيدة وضعته الذي «أرتاميس» بن «زدحر» املسمى (٧) «أريوارتا»
(أي السماء وسيد اآللهة، ملك و«آمون-رع» «قفط» صاحبة و«أزيس» «حور» حرضة يف

«حور»).
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نقشصخري (٣٤)

واملتن «مني»، لإلله إناءين من يتألف قربانًا يقدم «أرتكزركزس» النقش هذا يف يُشاَهد
أسُطر. خمسة من مؤلٌف يصحبه الذي

النقوش مثل وهو «أرتكزركزس»، امللك عهد إىل النقش هذا تاريخ يرجع التأريخ:
العارشة بالسنة يؤرخ الذي ٢٧ رقم النقش (انظر «أريوارتا» للموظف تنسب التي األخرى

اخيه). اسم قبل اسمه ذكر وقد «أكزركزس»، عهد من
(.couyat-montet Ibid No. 95 p. 69-70 pl. 21 posener Ibid p. 129 (راجع:
الفاريس الرئيس (٣) الحياة رب (٢) «قفط» صاحب «مني» اإلله (١) الرتجمة:

الحياة. سيد «مني» حرضة يف يبقى ليته «أرتاميس» بن «أريوارتا»

صخرة عىل (جرافيتى) كتابة (٣٥)

التابعة الحديدية السكة نهاية من كيلومرتات ثمانية مسافة عىل قرية، من بالقرب يوجد
واصف». «برئ من بالقرب توجد التي الفوسفات لرشكة

bisson de la roque bull. Soc. Sultanieh de geographie 11 (1922), (راجع
(.133

«أتنروش». امللك اسم عىل تحتوي الكتابة وهذه
rapport sur les fouitles de koptos, (راجع: «ريناخ» أن هنا نذكر أن ويطيب هذا

ينرشها. لم أنه غري واصف» «برئ عند «أكزركزس» امللك طغراء رأى أنه ذكر قد (44

نقش من قطعة (٣٦)

— النقش هذا من قراءته أمكن ما وهاك لغات، بأربع دونت نقش من قطعٌة أيًضا وهناك
«أكزركزس». بامللك الخاص العظيم للمعسكر األعىل (؟) الرئيس التقريب: وجه عىل
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أوان نقوشعىل (٣٧)

وقطع آنية، وستني ثالث حوايل «مرص» ل الفاريس الفتح عن كتابه يف «بوزنر» األثري جمع
معظمها األواني وهذه هريوغليفية، كتابات عليها نقش وقد العهد. بهذا مؤرخة أواٍن من
األرقام تحمل التي األواني إال «aragonite «أراجونيت يسمى الحجر من خاص نوع من
التي الحفائر يف عليها عثر األواني هذه ومعظم الحجر، هذا من ليست فإنها ٧٩ ،٧٥ ،٧٤
وجد وقد فرنسيون. رجاٌل الحفائر بهذه قام وقد الفارسية، بالبالد «سوس» بلدة يف عملت
منها وثالثني اثنتني وعىل (٣٧–٤٢) أكزركزس «امللك» اسم اآلثار هذه من قطع ست عىل
أما (٧٨–٨٢) «أرتكزركزس» امللك اسم كذلك منها خمس وعىل «أكزركزس» امللك اسم
األواني عىل ما قراءة لصعوبة بصنعه؛ أمروا الذين امللوك إىل نسبتُُه يمكن لم فإنه الباقي
قد و«أرتكزركزس» «أكزركزس» امللكني من كل باسم التي األواني أن ويالحظ نقوش، من
لوحات غرار عىل وذلك والبابلية، والعيالمية القديمة بالفارسية كتابة من عليها ما نُقش

.٣٦ رقم املتن وكذلك (٨–١٠) القناة
ولهذا املسماري؛ بالخط َن ُدوِّ الذي املتن إال «اللوفر» قطع من الكثري عىل يحفظ ولم
رقم يحمل الذي أكربها أربٌع، هذه من الربيطاني باملتحف ويوَجد هنا. ندونها لم السبب
لوفتوس أحرض وقد الهريوغليفي النقش فيه الذي اإلطار عليه ُحفظ وقد (٩١٤٥٩)
loftus travels & researches (راجع: «سوس» مدينة من لندن يف التي القطع loftus

.(in chaldee and Susiana p. p. 49. 413
واملجاميع املتاحف يف ما كل نهاية عىل يأِت لم آثار من هنا ذكرنا ما كل أن والواقع
مستخرجٌة األخمينيسية األواني من قطع عدة «طهران» متحف يف يوجد فمثال الخاصة؛
التي الحفر أعماُل وتُطالعنا هذا (posener Ibid. p. 137 no. 7 (راجع: «سوس» من
بما تأتي فقد الحفائر هذه نتائج انتظار من بد وال — بجديد — يوم كل «سوس» يف تُعمل

الُحسبان. يف يكن لم

األول «دارا» امللك عهد من التي األواني

الحجر من اآلن حتى املعروفة األول «دارا» امللك اسم عليها التي والقطع األواني كل عملت
املسماري، بالخط نقش عليه اآلثار هذه من أثر وكل الكلس) من نوع (وهو األرجواني
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جزؤه مستطيل، يف محصورة أعمدة عىل َع ُوزِّ قد عليه بالهريوغليفية كتب الذي واملتن
الوجه ملك واحدة: بطريقة نعلم ما قدر عىل األواني هذه كتبت وقد السماء، هيئة عىل األعىل

العارشة. السنة مخلًدا، عاش «دارا» القطرين سيد البحري والوجه القبيل
لنا. املعروفة األمثلة كل يف واحدٌة امللك اسم وكتابة

السنة و٣٨ (٣٣ (السنة ٣٧ الرقمني تحمالن اللتني اآلنيتني عىل بقي وقد التأريخ:
الفرس ُملُوك ألن وذلك األول؛ «دارا» امللك هو ُهنا املقصوَد أنَّ عىل يُربهن وهذا ،٣٤
املستطاع وِمن كهذه، طويلة مدًة يحكموا لم «دارا» اسم يحملون كانوا الذين اآلخرين
بعينه ملك إىل نعزو أن — توزيعها توحيد من وكذلك املتون، يف تشابُه من لدينا بما —

التاريخ. يعوزنا عندما آثار عدة

١٩٣١ عام سوريا يف عليه عثر إناء (٣٧)

عىل الذي واملتن (٤٨٩ق.م)، األول «دارا» امللك عهد من والثالثون الثالثة السنة التأريخ:
.(posener Ibid p. 138 (راجع: بعد يُنرش لم اإلناء هذا

(A. S 515) «اللوفر» بمتحف إناء من قطعة (٣٨)

األول «دارا» عهد من والثالثني، الرابعة بالسنة ومؤرخة «سوس» حفائر يف عليها ُعثر
Delegation en perse memolres 7 (1995) p. 40 fig. 47; bor- (راجع: (٤٨٨ق.م)،

.(chardt A. Z. 49 (1911) p. 75 & pl. 8, no. 4

(١٠٥٠٧) «اللوفر» بمتحف آنية من قطعة (٣٩)

تاريخ. عليها وليس «سوس» حفائر يف عليها عثر

(A. S. 516) «اللوفر» بمتحف إناء من قطعة (٤٠)

تاريخ. عليها ولىس «سوس» حفائر يف عليها عثر
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(A. S. 518) «اللوفر» بمتحف إناء من قطعة (٤١)

تاريخ. عليها وليس «سوس» حفائر يف عليها عثر

(A. S. 520) «اللوفر» بمتحف إناء من قطعة (٤٢)

«دارا». امللك اسم من جزءٌ إال يَبَْق ولم تاريُخها ضاع وَقْد «سوس» حفائر يف عليها عثر

«أكزركزس» امللك أواني

اإلناءين عدا أرجواني حجر من «أكزركزس» امللك تنسب التي األواني وكذلك األواني ُصنعت
.٧٥ ،٧٤

االسم فيذكر مسماري بنقش عام بوجه يكمل الهريوغليفي املتن أن ويُلحظ هذا
weissbach, keilinschr. (راجع: والبابلية والعيالمية القديمة، بالفارسية امللكية واأللقاب

.(Der achameniden p. 118-119
نوعني: تنقسم اآلن حتى املعروفة الهريوغليفية واملتون

نجد: ٤٨ إىل ٤٣ الرقم فمن (١)
السنة أبديٍّا، عاش «أكزركزس» األرضني سيد البحري، والوجه القبيل الوجه «ملك

العارشة.»
دائًما وهو األول، «دارا» امللك أواني عىل يوضع الذي بالكليشيه موحد الكليشيه وهذا

األخري. عىل نجدها التي الطريقة بنفس باطاٍر ُمحاٌط
:٤٩–٧٦ من القطع (٢)

العظيم. الفرعون «أكزركزس» عليها منقوًشا نجد
ا، جدٍّ كثريٌة الطراز هذا من التي والنقوش القديمة، الفارسية من مأخوذٌ اللقب وهذا
يف تكون ال وأحيانًا السابقة، املجموعة كليشيه مثل مستطيٍل، يف محصورًة أحيانًا وتكون

اطار. داخل
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(A. S. 561) «اللوفر» بمتحف مهشمة آنية (٤٣)

(٤٨٤ق.م). «أكزركزس» امللك بعهد ومؤرخة باملسمارية، متٌن عليها نقش

(A. S. 578) «اللوفر» بمتحف إناء من قطعة (٤٤)

امللك عهد من الثانية بالسنة أُرَِّخْت وقد مسماريٌة، كتابٌة عليها ليس القطعُة وهذه
(٤٨٤ق.م). «أكزركزس»

(A. S. 577) «اللوفر» بمتحف آنية من قطعة (٤٥)

(٤٨٤ق.م). «أكزركزس» عهد من الخامسة بالسنة أُرخت وقد نقوشمسماريٌة، ليسعليها

(A. S. 572) «اللوفر» بمتحف آنية من قطعة (٤٦)

أيًضا. تاريٌخ عليها يوجد وال املسماري، بالخط نقوٌش عليها ليس

(D. 60) «اللوفر» بمتحف آنيٍة من قطعٌة (٤٧)

أيًضا. تاريٌخ عليها وليس املسمارية، النقوش من خاليٌة وهي

(١٠٥١٢) «اللوفر» بمتحف إناء من قطعة (٤٨)

أُُفقيٍّا. كتب الذي الوحيد هو القطعة هذه عىل الذي املتن أن ويُلحظ
محفوًظا بقي ولكنه بالهريوغليفلية، «أكزركزس» امللك اسم عليها يؤكد لم التأريخ:

ُمحيْت. قد السنة أن ويُلحظ املسماري، املتن يف
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(Cabinet des medailles, paris) «باريس» يف محفوظة آنية (٤٩)

تاريٌخ، عليها وليس مسماريٌة، كتابٌة عليها ويؤجد مرص، يف عليها ُعثر قد كان أنه والظاهُر
.٧٥ رقم إىل أهمية بذات ليست وهي بعدها، التي األخرى القطع وكذلك

(D. 59) «اللوفر» بمتحف آنية من قطعة (٧٦)

املسماري. بالخطِّ نقوٌش عليها ُوجد
الكتابة من يَبَْق ولم عليها، التي املسمارية النقوش من امللك اسُم ُعرف التأريخ:

الطغراء. دائرة إال الهريوغليفية

(P. 396) «اللوفر» بمتحف آنيٍة من قطعٌة (٧٧)

القديمة. باملرصية امللك اسم آثاُر عليها بقي وإنما مسماريٌة، كتابٌة عليها يوجد لم

«أرتكزركزس» امللك أواني

(الحجر األرجواني الحجر من امللك؛ هذا اسم عليها التي األواني وقطع األواني صنعت
تشبه لذلك وهي لُغات، بثالث باملسمارية نقوًشا تحمل وكلها ،٧٩ رقم اآلنية إال الجريي)،
عمد، يف منقوٌش الهريوغليفي املتن أن ويُالحظ النوع، هذا من التي «أكزركزس» امللك آثار

طرازين: فمن النقوش أما األواني، كل عىل موحٌد امللك واسم
فيه جاء وقد «أكزركزس»، أواني من (٢) رقم الطراز يُشبه ٧٨–٨٠ من األول:

العظيم. امللك «أرتكزركزس»
امللك. «أرتكزركزس» فيه جاء وقد ٨١-٨٢ الثاني:

«أكزركزس» أواني تُشبه ٨٢ ،٨١ ،٧٨ األرقام تحمل التي األواني أن نجد التأريخ:
borchardt Ibid. 75 & noel giron, (راجع: األول «أرتكزركزس» للملك نسبتُها ويُمكن

.(rev. d’assyriologie 18 (1921) p. 144
شكلها بسبب وذلك الثالث؛ «أرتكزركزس» بحكم أُرخت فقد ٧٩ رقم «فنيس» آنية أما

.(Borchardt lbid. 75, note 3 (راجع: الخاص
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(١٤٤٦٣) «برلني» آنية (٧٨)

سنتيمرتًا ٤٥٥٠ «بورخاردت» ذكره ما حسب عىل وسعتها «القاهرة» يف اآلنية هذه اشرتيت
املعيار حيث ٩٩ ،٩٨ رقمي باآلنيتني اآلنية هذه أقرن هنات. عرشة يساوي وهذا مكعبًا،

.(Borchardt lbid 74–77 Pl. 8, Fig. 2 (راجع: بالهن ذكر قد
األول. الطراز عىل الذي املتن يشبه عليها الذي واملتن

«فنيس» يف محفوظٌة الرمادي الجرانيت من آنيٌة (٧٩)

الذي واملتن (Borchardt lbid. 75–77 & p. l, 9, 4 (راجع: «برسيوليس» يف عليها ُعثر
الذِّكر. السابق األول الطراز من عليها

(A. S. 574) «اللوفر» بمتحف آنية من قطعة (٨٠)

االسم بداية أن ويُلحظ األول، الطراز من عليها الذي واملتن «سوس»، حفائر يف عليها ُعثر
ضاع. قد امللكي

(C. B. S. 9208) «فيالدلفيا» جامعة بمتحف موجودة آنية (٨١)

.(Borchardt ibid, 76-77 & pl. 9. 3 (راجع: «بغداد» يف اشرتيت
الثاني. الطراز من عليها الذي واملتن

«فرنسا» قنصل جريون» إيميه «نويل املسيو مجموعة يف آنية (٨٢)
«بورسعيد» يف

«سوريا». يف (Hierapolis) «ممبج» ضواحى يف وجدت قد كانت
(.Noel Oiron, Rev. D. Assyriologle 18 (1921) p. 143–145 (راجع:

الثاني. الطراز من عليها الذي املتن
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وقد مؤكدة، بصفة معني مللك نسبتُها يُمكن ال أواٍن عدُة — لذلك خالًفا — ولدينا هذا
.(Posener lbid p. 148 (راجع: عنها وتََحدََّث «بوزنر» األثري جمعها

وبرنز «منات» عقود وثقاالت ومقابضصناجات أختام نقوش (ز)

باسم أثًرا عرش ستة الصنف هذا من عليها عثر التي أثًرا عرش الثمانية بني من وجد
امللك باسم وواحدٌة ،(١٠٠ (رقم «قمبيز» امللك باسم وواحدٌة ،(١٠١–١١٦) «دارا» امللك
١١٤ رقم إىل ١٠١ رقم من التي اآلثار أن نؤكِّد أن املستحيل ومن .(١١٧) «أرتكزركزس»
باالسم الخاصة الكتابة كانت وإذا األول. «دارا» للملك هي «بوزنر» ترقيم حسب عىل
،١٠١ رقم يحمالن اللذين األثرين ننسب أن لنا تسمح أخرى أمثلة من لنا املعروفة امللكي،
ويميل األخرى. القطع تأريخ الصعب من فإنه االحتمال؛ من بيشء األول «دارا» للملك ١١٤
الثاني، «دارا» امللك مدة من أكثر مدة حكم ألنه امللك؛ لنفس نسبتها إىل «بوزنر» األثري
«مرص». يف منهما أكثر آثاًرا الواقع يف األول «دارا» لنا ترك وقد الثالث. «دارا» امللك مدة ومن

األول. «أرتكزركزس» للملك مماثلة ألسباب ١١٧ رقم األثر ننسب أن ويُمكن
Wiedmann Ceach. Aeg. p. 240-241; petrie Hist. III p. 364-5 Gau- (راجع:

(.thier L. R. IV p. 148–50

قمبيز

«موسكو» ب الجميلة الفنون بمتحف «قمبيز» للملك خاتم (١٠٠)

«موسكو». يف الجميلة الفنون متحف يف خاتٌم امللك لهذا وجد
(.Tourneiv, Hist. De L’ Ancien Orient (eu Russe) 2. 177 & 411 (راجع:

قراءة الصعب من كان ولذلك رديئًا؛ كان الخاتم لهذا أخذ الذي الطابع أن ويُلحظ
قطعة عىل ُوجد قد «قمبيز» اسم أن هنا نذكر أن ويطيب هذا، مؤكدة. بصورة الخاتم هذا
petrie, The (راجع: «أبريز» قرص عن كتابه يف «برتي» ذكرها وقد «منف» يف منقوشة

.(palace of Apries p. 11
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األول دارا امللك

مقبضصناجه «اللوفر» متحف يف يوجد (١٠١)
(No. Inv. 2263) املطيل األزرق الخزف من

pierret Catalogue de la Salle Hist. p. 146 No, 664; Posener Ibid (راجع:
(.p. 153

هو: القطعة هذه عىل الذي واملتن

والوجه القبيل الوجه ملك األحفال، يؤدي الذي والسيد األرضني سيد الطيب اإلله (١)
أبديٍّا. «رع» مثل الحياة معطى «دارا» البحري

«تفنت». اإللهة الصناجات سيدة ألجل بالصناجة اللعب (٢)

(J. E 15005) «القاهرة» بمتحف الخزف من صناجة (١٠٢)

Mariette Mon-Div. pl.34 (d; Maspero) (راجع: «منف» ىف الصناجة هذه عىل عثر
.(Guide to the Cairo Museum (1903) p. 267

الشعائر، يؤدي الذي والسيد األرضني سيد الطيب «اإلله التايل: املتن عليها جاء وقد
«بابنات» سيدة «باست» اإللهة محبوب أبديٍّا عاش «دارا» البحري والوجه القبيل الوجه ملك

معروف)». غري مكان =) (؟)

األخرض الخزف من صناجة قبضة (١٠٣)

عثر األخرض املطيل الخزف من كذلك مقبضصناجة (N. 4548) «برلني» متحف يف يوجد
«تانيس». يف عليه

L. D. III. p. 283 a, Sachs, die Musikinstrumente des Altin Ae- (راجع:
gypten Staatliche Museum Zu Berlin, Mitteil. Aus der Ag. Samml-ung 3, 36

(.& PL. 5, 65; Borchardt A. Z. 69 p. 73
الحياة تعطي «باست» ليت «دارا» األرضني سيد الطيب «اإلله هو عليها الذي واملتن

الصناجة). صاحب (أي صاحبها» إىل

62



الفرس ملوك لنا خلفها التي اآلثار

األخرضالغامق، الخزف من مقبضصناجة من قطعٌة (١٠٤)
«ناش» مجموعة يف موجودٌة

(.Nash, p. S. B. A. (1908) p. 153 & pl. 1, 15 (راجع:
«… «بتاح» «دارا». األرضني رب الطيب، «اإلله هو عليها نقش الذي واملتن

«القاهرة» بمتحف املطيل الخزف من صغريٌة لوحٌة (١٠٥)

.(Naville, Bubastis p. 62 (راجع: بسطة» «تل من اللوحة هذه اشرتيت
ماهس (٢) الحياة. معطى «دارا» األرضني رب الطيب اإلله (١)» يأتي: ما ونقشعليها

«… رب القوة عظيم

األخرضالباهت الخرز من «منات» عقد ثقالة من قطعة (١٠٦)

نقش الذي واملتن «لندن». بمدينة كولدج» «ينفرستي بمتحف اآلن محفوظٌة القطعُة هذه
… «دارا» التيجان رب … عليها:

األصفر الخرز من «منات» عقد ثقالة من قطعٌة (١٠٧)

(راجع: الكرنك خبيئة يف عليها عثر وقد (J. E. 37050) املرصي باملتحف اآلن محفوظة
.(Legrain, A. S 8, p. 51

البحري والوجه القبيل الوجه ملك األرضني رب الطيب اإلله (١) عليها: نقش وقد
القبيل. الوجه سيد «حورور» محبوب (٢) … الحياة معطى «دارا»

األخرضالباهت الخزف من «منات» عقد ثقالة قطعة (١٠٨)

.(Louvre E. 14221) «اللوفر» بمتحف اآلن موجودة
يعيش ليته «دارا» البحري والوجه القبيل الوجه ملك األرضني، رب الطيب، اإلله املتن:

… أبديٍّا
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اللون األخرضالصايف الخزف من «منات» عقد ثقالة قطعة (١٠٩)

Louvre J. E. 640; Pieret, Catalogue de la (راجع: «اللوفر» بمتحف اآلن موجودة
.(Salle Hist. 110 No. 456

البحري والوجه القبيل الوجه ملك األرضني، رب الطيب «اإلله يأتي: ما عليها نقش وقد
أبديٍّا.» عاش «دارا»

الجريي الحجر من «منات» عقد ثقالة من قطعة (١١٠)
األخرض باللون امللون

«الفيوم». ب عليها عثر «املني»، نهر عىل «فرانكفورت» بمدينة البلدية بمكتبة اآلن محفوظة
Posener. Lbid. (راجع: … «دارا» البحري والوجه القبيل الوجه ملك عليها: ونقش

.(p. 158

األخرضالباهت الخزف من «منات» عقد ثقالة (١١١)

Petrie, Scarabs (راجع: «لندن» بمدينة كولدج» «ينفرستي بمتحف اآلن موجودة وهى
.(and Cylinders p. 57 & pl. 57

الحياة.» معطى «دارا» األرضني رب الطيب، «اإلله عليها: ونقش

اللون السماوي األزرق الخزف من «منات» عقد ثقالة (١١٢)

.(No. 854) «فلورنس» بمتحف اآلن محفوظة وهى
Schiaparelli: Museo Archeologico di Firenze Antichita egizie (راجع:

(.180, No. 1451
السابق. كاملتن عليها الذي واملتن
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األخرض الرمادي الخزف من «منات» عقد ثقالة من األسفل الجزء (١١٣)

Petrie Historical Scarabs (راجع: (No. 17162) الربيطاني باملتحف اآلن موجوٌد وهو
.(pl. 63 No. 1999

أبديًا.» الحياة معطى «دارا» …» التايل: املتن عليها جاء وقد

الربنز من لوحة من قطعة (١١٤)

.(J. E. 3850) «القاهرة» بمتحف اآلن موجودٌة وهى
إال املوكب هذا من يبق ولم قربانًا، يحملون ملوك موكب اللوحة هذه عىل مثل وقد
خبيئة يف القطعة هذه عىل عثر موحدان. طغراءان وأمامهما آخَر، وساُق واحد، فرعون

.(A. S. 8. p. 51 (راجع: الكرنك
«دارا.» التايل: املتن عليها وجاء

الربنز من خاتم (١١٥)

الخارجة الواحة يف عليه ُعثر وقد .(No. 48929) الربيطاني باملتحف الخاتم هذا يوجد
.(Hall. Cat. Of Egy p. Scarabs etc. In the British Museum 284 No. 2744 (راجع:

«دارا». التايل: املتن عليه وجاء

دارا امللك

الربنز من الشكل مثلثة حدوة (١١٦)

.(E. 5335) «اللوفر» بمتحف اآلن موجودٌة القطعة هذه
(.pierret Catalogue de Salle Hist. 164 No. 665 (راجع:

البحري والوجه القبيل الوجه ملك األرضني، رب الطيب، اإلله التايل: املتن عليها وجاء
أبديٍّا. الشمس مثل والظهور والدوام الحياة معطى «أوزير» محبوب «أنرتوش»، «دارا»
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أردشري) =) «أرتكزركزس» امللك

املرصي باملتحف موجودٌة املطىل الخزف من تعويذة من قطعة (١١٧)

متن «لجران» ينرش لم .(Rec. Trav. 28. p. 148) الكرنك خبيئة يف وجدت (J. E. 38032)
التعويدة. هذه
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كمبيثت مستيو-رع

املبارشة، املرصية اآلثار من اآلن، حتى إلينا وصلت التي الوثائق السابق الفصل ذكرنا
الفرتة تلك تاريخ نَستخلص أن هنا وسنُحاول «مرص»، ل األول الفاريس الُحكم عهد من
تاريخ من الفرتة هذه إىل تَُمتُّ أُخرى مصادر من إلينا وصل مما وغريها، الوثائق هذه من
وتسلط «مرص» ل الفاريس الفتح أحوال عن اللثام لنا تميط وثيقة وأول الكنانة. أرض
املوجود رسن» «وزاحر تمثال عىل جاءت التي النقوش هي فيها؛ وإقامته عليها «قمبيز»
الفرتة هذه يف ا هامٍّ دوًرا لعب قد هذا رسن» «وزاحر أن والواقع «الفاتيكان»، بمتحف حاليًا
درًسا وندرسها دقيًقا، فحًصا نقوشه سنفحص ذلك أجل ومن املرصية، البالد تاريخ من

مرضية. نتيجة إىل الوصول بغية مستفيًضا؛ وافيٍّا
من الحالية، الزيات» «كفر من بالقرب الواقعة «سايس» مدينة يف رسن» «وزاحر ولد
أردس»، «أتم السيدة أمه وتُدعى «بفتوعونيت» يسمى أبوه وكان الذكر، مغموَري أبوين
األثريني بعض حاول وقد قبل، من معروًفا يكن لم والده أن عىل األحوال شواهُد وتدل
أن غري «اللوفر»، بمتحف عظيم رجل تمثال صاحب وألقاب باسم وألقابه اسمه يوحد أن
صاحب ألن وذلك ما؛ َشبٌه بينها يكن لم الرجلني هذين ألقاب ألن أخفقت؛ قد املحاولة تلك
والد أن حني يف الساوي العهد ملوك آِخر حاشية يف عظيمة مكانة ذا كان «اللوفر» تمثال
عن صحًفا نرضب أن يجب ذلك وعىل كسميه، ديني لقب أي يحمل يكن لم رسن» «وزاحر
األثري به أدىل الذي التفسريَ جانبًا نرتك ثم ومن الرجلني، هذين بني تقاُرب أيِّ محاولة
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ِحقًدا لبالده خائنًا أصبح قد رسن» «وزاحر أن وهو «مالت» األثري فيه وعاضده «رفييو»
أرسته. يف وراثية كانت التي العالية الدينية وظائفه فقد أن بعد لها وتَنكًُّرا عليها

Rev. Egypt I (1880) p. 70-71; Culte de Neit ä sais p. 144; Prasek, (راجع:
(.Forschung zur Gesch, Des Altertums 1, 2

.(Gauthier L. R. Iv p. 112, No. 3 (راجع: «جوتييه» نفى وقد
أيُّ يوجد ال ذلك وعىل لدينا، معروفني كانوا «إبريز» امللك أوالد إن يقول: حيث
متحف تمثال عىل ذكرها جاء التي أردس» «أتم أن «رفييو» مع الظن عىل يحملنا سبب

ملك. ابنة كانت «الفاتيكان»
له فليس «براشك» املؤرخ ادعى كما شطربة كان نفسه رسن» «وزاحر بأن القول أما

قط. الصحة من نصيب
(.Prasek, Gesch. Der Meder und perser. 2, 48 & 109 (راجع:

األثري ذلك لنا ذكر كما ،«Kombaphis «كومبافيس مع توحيده يمكن وال هذا،
ينسب أن يمكن ال فإنه حال أية وعىل ،(Brugsch id. 1, 251 (راجع: أيًضا، «بركش»
«الفاتيكان» تمثال غري أثر أي معلوماتُنا؛ إليه وصلت ما قدر عىل هذا رسن» «وزاحر إىل

قبل. من عنه تحدثنا الذي ٢ رقم التمثال وهو آخر وتمثال

رسن» «وزاحر حياة مجال

كان فقد األصل؛ يف مدنيٍّا كان حياته مجال أن عىل رسن» «وزاحر تمثال نقوش تحدثنا
عن شيئًا نعرف وال عالية، مدنية وظائف يشغل «أمسيس» الثاني «أحمس» امللك عهد يف
انتهاء بعد — لُوحظ أنه غري والفرس، «مرص» بني وقعت التي الحرب احتدام مدة ُسلُوكه

«قمبيز». امللك حاشية رجال بني من كان أنه — الحروب هذه
عىل تأثريٌ له كان وقد الفرس، جانب إىل — امليل كل — يميل كان أنه يف نزاع وال
رسن» «وزاحر أن نذكر عندما وبخاصة «مرص»، لفتح الفرس بها قام التي الحرب نتيجة
املنصُب هذا وضعه فقد الثالث، «بسمتيك» عهد يف البحر يف املرصي لألسطول قائًدا كان
اها أَدَّ التي العظيمة الخدمات أن املحتمل ومن األهمية، يف غاية خاصة مكانٍة يف السامي
يتوسط أن له خولت قد الفرس؛ من تقربه بعد يؤديها يزال ال كان والتي الفرس، مللك فعًال
كذلك توسط كما رأسه، مسقط «سايس» مدينته صالح ويف أرسته صالح يف «قمبيز» لدى

املرصية. اآللهة لخدمة امللك لدى
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فضًال — نال وقد ألقابه، من عظيٍم بعدٍد احتفظ قد أنه عىل نقوشه من لدينا ما ويدل
اللقب هذا أن بد وال األطباء»، «رئيس لقب وبخاصة الفرس، من جديدة ألقابًا — ذلك عن
لدى بأدائها يقوم كان التي الهامة الوظيفة أما وحسب. رشٍف لقَب ال حقيقيٍّا لقبًا كان
من القديمة املرصية العادات كل إىل امللك وُمرشد املراسيم رئيس وظيفة فهي الفرس؛ ملك

ذلك. وغري واجتماعية، دينية
يف أي الخارج؛ إىل «قمبيز» وفاة بعد سافر قد رسن» «وزاحر أن النقوش وتُحدثنا
شيئًا نعلم ال ولكن مليكه، من بالقرب ليكون «عيالم» إىل ذهب فقد األول؛ «دارا» امللك عهد

السفر. هذا اقتضْت التي األحوال عن قط
َرسِدها إىل بنا حاجة وال الصدد، هذا يف متضاربة شتى مذاهَب املؤرخون ذهب وقد

بالغيب. ورجم محضحدس كلها فإنها هنا؛
Revillout, Rev. Egypt. I (1880) p. 71; Maspero, Hist. Anc. des (راجع:

(.Peuples de l’orient Classique 3, 685: Farina Bibychnis, 18 (1929) 455
أرسله قد «دارا»، أي الجديد؛ العاهل أن رسن» «وزاحر نقوش من نعلم حال أية وعىل
األمر هذا بتنفيذ القيام كان وقد بعد، ذلك عن سنتحدث كما ، رسميٍّ بعث يف «مرص» إىل

أعوام. ستة حوايل استغرق وقد لنا، تركها التي النقوش يف جاء به، قام عمٍل آخَر
بالنسبة موقفه عن دفاًعا يُعدُّ رسن» «وزاحر تمثال نقوش يف جاء ما أن والواقع
مدينته ومن أرسته، من وثناء حمد بكل جديًرا كان بأنه خلفه يفهم أن أراد فقد لبالده،
الوقائع من لنا يذكر لم أنه نقوشه يف يُلحظ ومما آلهته، من خاص وبوجه رؤسائه، ومن
إظهار عىل له عونًا الوقائع هذه تكون عندما وبخاصة هو، فيها اشرتك التي إال التاريخية

رأسه. مسقط «سايس» آللهة وخدماته وصالُحُه تُقاُه
رسن» «وزاحر كان وإذا «نيت» اإللهة بمعبد إال اهتماَمه يُظهر لم «قمبيز» كان وإذا
بال — يرجع كان ذلك فإن الُفرس؛ مللك األيمَن الساعَد بوصفه االهتمام نفس أظهر قد
باإلضافة هذا نقوشه، يف التمثال صاحُب لنا ذكرها التي لألمور الخفيِّ لالختيار — شك
ولذلك الهام؛ بمركزه لهم مدينًا فكان الُفرس، خدمة يف أي أجانب؛ خدمة يف كان أنه إىل
قد كان أن بعد تعليق دون عليهم يعرضها ثم يعجبهم، ما األمور من يختار أن عليه كان
وهذه تعليق، دون لتنفيذها وتجارب سياسة من لديه بما السبيَل َد وَمهَّ عدتها لألمور أخذ

الوثيقة. لهذه التاريخية القيمة جهة من هنا نضعها أن يجب التي التحفظات هي
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تمثاله نقوش يف رسن» «وزاحر علينا قصه ما أن نلحظ أن يجب أُخرى جهة ومن
«أوزير» معبد يف موضوًعا يظهر ما عىل تمثالُُه كان إذا «هذا املارُة يقرأه أن مفروًضا كان

عليه. ذكرها التي للحوادث معاًرصا وكان «سايس»»، بمدينة
عاش الذي العرص عن ا جدٍّ مشوهة صورة املارة أمام يضع أن الطبيعي ومن هذا،

فيه. جرت التي اإلصالحات يف أَسهم أنه القوم يُفهم وأن هو، فيه
امللك ملق إىل حاجة يف ليس هذا رسن» «وزاحر األطباء رئيس يكون كيف أنه عىل
ذلك إىل يُضاف امللك، هذا موت بعد ُوضع قد املتن أن إىل يرجع هذا أن والواقع «قمبيز»؟
عن تحدث قد أنه إال الفرس، إىل بعواطفه مياًال كان رسن» «وزاحر أن من الرغم عىل أنه
أثناء يف األجانُب َسبَّبَه الذي التخريب إىل أشار فقد أيامهم؛ يف عظيمة اضطرابات وجود
الفرتة تلك يف حياده عىل برهن قد أنه نجد وأخريًا «مرص». يف أقدامهم وتوطيد حروبهم
القبيل الوجه ملك بلقبَي: وأسبقها طغراءات، يف الساوية األرسة ُملُوك أسماءَ وضع بأْن
ال كانت الوثائق بعض نجد أننا حني يف وذلك «فارس»، ملوك مع فعل كما البحري، والوجه
Herod. III (راجع: «هردوت»، تاريخ يف ذلك جاء كما ملًكا الثاني «أحمس» بامللك تعرتف
Pa p. (راجع: أيًضا و«جريفث» ،(Hist. III p. 663 (راجع: «ماسربو» لنا ذكر وكما ،(16
الديموطيقي بالخط املكتوبة املتون تواريخ يف نجد أُخرى جهة ومن ،(Ryland III p. 99
حني عىل ملًكا بوصفه ُعومل قد الثاني «أحمس» أن نرى إذ ذلك؛ عكس عىل كان األمر أن

عاديني. شخصني بوصفهما ذُكرا قد «دارا» وحتى «قمبيز» أن
(.Spiegelberg A. Z. L III p. 30; Sottas, A. Z. 23, p. 46 (راجع:

بصدده، نحن الذي املتن لهذا التاريخية القيمة من نُقلِّل أال علينا ينبغي ال ثَم وِمن
املتن هذا يف َدوَّنَها التي الحوادث أنَّ نذكر أن برشط ولكن وصوليٍّا، رجًال صاحبه نعد وأال
يمكُن ثم ومن التحيُّز، رائحة منه يُْشتمُّ بما تُوِحي شخصيٍة بصورٍة اخِتريت قد كانت

محتوياته. من ثمينًة معلوماٍت واستخالُص استعمالُُه
بألفاظ «مرص»، ل الفرس فتح هذا متنه يف لنا وصف قد رسن» «وزاحر أن والواقع
جهة من الصمت وهذا البلدين، بني قامْت التي الحروب لنا يذكر فلم اإلبهام، عىل تنطوي
اللباقة أو السياسة من يكن لم الوقت هذا يف ذكرها ألن طبيعيٍّا؛ أمًرا كان رسن» «وزاحر
يمثل أن أراد فقد ذلك وعىل كهذا، ظرف يف الفخار إىل تدعو وال صاحبها، عليها يُحمد التي
التي األعمال إنجاز بأمانة يواصلون كانوا بأنهم «مرص» اغتصبوا الذين األجانب امللوك لنا
الفتح أثناء يف تفنخت» «سماتوي به قام الذي الدور أن والواقع الوطنيون، امللوك بدأها
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رسن» «وزاحر به قام الذي الدور يشبه الثالث «أردشري» يد عىل «مرص» ل الثاني الفاريس
األُُمور ظواهُر وتدلُّ بعد، سنرى كما األخريُ به قام الذي الدور من وضوًحا أقلَّ يَُعد أنه غري

وهؤالء. هؤالء بني مذبذبًا فكان مزدوًجا، دوًرا يلعب كان منهما كالٍّ أن عىل
(.Spiegelberg, Chronique demotique de Paris Recto. V 15-16 (راجع:

رسن» «وزاحر األطباء رئيس لنا رواها التي القصة يف الفاريس الفتح أن والواقع
قد «قمبيز» مع أتوا الذين األجنبية البالد سكان «إن يقول: إذ هجرة؛ صورة يف ظهر قد
«نيت»، اإللهة معبد يف استقروا قد مهاجمني أن نجد أُخرى فقرة ويف «مرص».» استوطنوا
«قمبيز» معه أبقاهم الذين الفاريس الجيش رجاُل كان ذلك من املقصوَد أن يف ِنَزاَع وال
بمثابة تعد عهده يف «مرص» كانت وقد (٥٢٥–٥٢٢ق.م)، «مرص» يف إقامته مدة طوال
عدًدا أن املحتمل ومن والواحات، «كوش» بالد عىل بها قام التي الحربية لألعمال قاعدة
«مرص» ودخلوا الفاريس الفتح فرصة انتهزوا قد «مرص» ل املجاورة البالد سكان من
عهد من التي السالفة الوثيقة يف جاء كما — صحيًحا ذلك يكون وقد فيها، مستوطنني

«أكزركزس». امللك
أن نجد ولذلك عدة؛ سالالت من كانوا الُغزاة أن عىل متناولنا يف التي الوثائُق وتدلُّ
عنهم: قال فقد تمثاله؛ نقوش يف ذلك عىل للداللة املالئم التعبريَ اختار قد رسن» «وزاحر
يف عليها ُعثر التي اآلرامية الربدية أن والواقع األجنبية»، البالد كل من الذين «األجانب
وخوارزميني ُفْرس وجود عن لنا تكشف الخامس القرن إىل عهدها يرجع والتي «مرص»
ويهودية. وآرامية بابلية أسماء يحملون الساميني من غفري َجمٌّ خاص وبوجه وكسبيني،
Ed. Meyer, Das Papyrusfund Von Elephantine 25 et Noël Aimé- (راجع:

(.Giron, Textes Araméens d’Egypte p. 58
املسماري، بالخط وثيقٌة «قمبيز» جيش يف البابليني من جنود وجود عىل دل وقد هذا،
بما األجانب هؤالء بوصول املرصيون أحس وقد ،(Meissner, A. Z. 29, p. 123 (راجع:
النظام، الفوىضوسوء من عهٍد بداية — نزاع بال — ذلك وكان وقسوة، ُعنف من ارتكبوه
طابع ذو والدين األدب يف «مرص» ل الفارسية الغزواُت أحدثتْه الذي الفعل رد أن ويُلحظ
اإلله أن نجد «إدفو» معبد جدران عىل نقشت التي «حور» اإلله أسطورة ففي بارز؛ هام

فاريس». «أي ميدي؛ بأنه له بوصمه غضبه وأثار أحفظه قد عدوه «ست»
Chassinat Edfu, 6, 214-215 F; Kees, Kult-legende und (راجع:

(.Urgeschichte, Nachr., Göttingen 1930 p. 346
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(راجع: التقليديني «مرص» أعداء القديمة التسعة األقواس أقوام أسماء ونجد هذا،
الصحراء ُرماة أن فنجد حديثة، بأسماء يسمون بدءوا قد التاسع) الجزء القديمة» «مرص

«ميا». بالد بأهل سموا قد بالبدو وحدوا الذين
Chassinat, Edfu, 6, p. 198; sethe, Spuren der Perserherrschaft (راجع:

(.Nachr., Göttingen 1916 p. 130
— سبق فيما ذكرناه الذي — األجنبية» البالد كل «أجانب التعبري أن ويُلحظ هذا،
بصدده نحن الذي «إدفو» معبد نقش نفس يف ويوجد ،٦ ،١ رقم املتنني يف الغزاة عىل يدل
،(Ibid. 6, 235 (راجع: آسيويون األصل يف هم وهؤالء امللك، أعداء ضد عملت سخريٌة صيٌغ
يف هذا ويُلحظ آثام، من األجانب ارتكبه ما يخف لم رسن» «وزاحر أن عىل األحوال وتدل
حدث الذي ا جدٍّ العظيم «االضطراب تذكران: اللتان وهما نقوشه من الشهريتني الفقرتني

قبل». من مثيله يحدث لم االضطراب وهذا «مرص»، كل ويف «سايس» مقاطعة يف
التي العنف أعمال إىل إشارًة االضطرابات هذه يف يرى أن املؤرخني بعض أراد وقد
وهناك «هردوت» وبخاصة األقدمون، الُكتاب ذكرها التي وهي «مرص»، يف «قمبيز» ارتكبها

العنف. هذا ذكر فيها جاء التي الفقرات
Herod. 3, 16, 27, 130; Diodorus 1, 46; Strabo 17, 1, 27; Plutarch, (راجع:

(.De lside 44 justin 1, 9, etc
بدأه؛ ما يتم أن قاصًدا «سايس» مدينة إىل «منف» مدينة من السري «قمبيز» تابع وقد
من امليت «أحمس» يحرضجسم بأن الحال يف أمر الثاني «أحمس» قرص دخل عندما ألنه
بكل حرمته وانتهاك ووخزه شعره ونتف بجلده األوامر أعطى ذلك له تم وعندما رضيحه،
الجسم كان ملا «ألنه العمل هذا من مأخذ كل التعُب منهم أخذ عندما ولكنهم ممكنة، طريقة
ألن كفر؛ هو بما أمر وبذلك بحرقه، «قمبيز» أمر إربًا» إربًا يُمزق ولم قاوم فقد محنًطا
بحاٍل — يكن لم امليت حرق فإن ثم ومن يعبدونها»، «أي إلًها؛ النار يَعتربون كانوا الفرس
للسبب الفرس عند مسموًحا يكن فلم واملرصية»، «الفارسية األمتني كلتا يف به مسموًحا —
من أما ميت، إنسان جسم إلله نقرب أن الحق من ليس إنه يقولون: ألنهم وذلك السابق؛
إليه، تصل أن يمكن يشء كل تلتهم وأنها حيٍّا حيوانًا تَُعد النار كانت فقد املرصيني جهة
حال بأية — يعطى أَالَّ قانونُُهم كان ذلك وعىل التهمتْه، بما تخبو بالطعام تتخم وعندما
ترقد ال «حتى يحنطونها كانوا السبب ولهذا مفرتسة؛ لحيوانات ميٌت جسٌم — األحوال من

الديدان». وتأكلها
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فإن حال أية وعىل تني، األُمَّ عادات يف منبوذ بيشء أمر قد «قمبيز» أن نرى هذا ومن
آخر مرصيٍّا كان بل املعاملة، بهذه ُعومل الذي الثاني «أحمس» ليس إنه يقولون املرصيني
ألنهم «أحمس»؛ أهانوا قد أنهم َظانِّنَي الفرُس أهانه قد الثاني «أحمس» قامة نفس يف
يعالج أن ألجل املوت؛ بعد له سيحدث بما — بوحٍي — أُخرب قد كان «أحمس» إن يقولون
مدفنه باب من بالقرب ُعذب الذي الرجل هذا جسم ُدفن ولذلك به، سيلحق كان الذي الرش

الرضيح. يف ُجزء أقىص يف هو جسمه يدفن بأن ابنه وكلف
هذا ودفن هو، بدفنه الخاصة وهي «أحمس» أعطاها التي األوامر هذه فإن واآلن
أخرى فقرة يف وجاء كذبًا، بها يفخرون املرصيني ولكن قط، تُعط لم أنها يل يظهر الرجل
وهو للمرصيني «أبيس» العجل ظهر «منف» إىل «قمبيز» وصل وعندما :(Herod. III 27)
الحال يف املرصيون أرسع الظهور هذا حدث وعندما فوس»، «أبا اإلغريق يُسميه الذي
«قمبيز» رآهم وعندما العمل، عن أثناءها انقطعوا أعياًدا وأقاموا املالبس، أثمن ارتداء إىل
عىل حملته يف نجاحه عدم بسبب األفراح بهذه يقومون أنهم منهم استنبط هكذا مشغولني
لم «ملاذا سألهم: حرضته يف مثلوا وعندما أمامه، بالحضور «منف» ُحكَّام فأمر النوبة، بالد
عندما اآلن ذلك فعلوا ثم قبل من «منف» يف كان عندما القبيل هذا من شيئًا املرصيون يفعل
معتاًدا كان الذي وهو لهم، ظهر قد إلههم أن فأجابوا جيشه؟» من عظيًما جزءًا فاقًدا عاد
يفرحوا أن اعتادوا قد جميًعا املرصيون كان ظهر عندما وأنه متباعدة، فرتات يف يظهر أن
كذبهم بسبب بقتلهم وأمر كذبوا إنهم لهم: قال بذلك «قمبيز» سمع وعندما أعياًدا، ويُقيموا
إنه قال: القصة نفس الكهنة قص وعندما حرضته، يف الكهنة بمثول أمر قتلهم وبعد (٨)
ذلك قال أن وبعد املرصيني، بني أتى قد النحو هذا عىل طيًعا إلًها كان إذا فيما سيكشف

ليحرضوه. ذهبوا ذلك وعىل إليه «أبيس» يحرضوا أن الكهنة أمر
ويقول غريه، يف تحمل أن يُمكنُها ال بقرة عجل هو فوس» «أبا أو «أبيس» العجل وهذا
الذي العجل وهذا «أبيس»، تضع ثم ومن البقرة، عىل السماء من ينزل الثور إن املرصيون:
جبهته، عىل بيضاء مربعٌة بقعٌة فيه أسوُد عجل إنه التالية: بالعالمات يُميز «أبيس» يُسمى
وعندما ،(٢٩) جعران صورة لسانه وعىل مزدوٌج، شعٌر الذيل ويف نرس، صورُة ظهره وعىل
حواسه، عن خرج قد يكون أن يكاد كإنساٍن خنجره «قمبيز» استل «أبيس» الكهنة أحرض
قائًال ضحك نوبُة أخذته ذلك وبعد فخذه، يف رضبه ولكنه «أبيس»، بطن بَْقَر بذلك قاصًدا
إن ا حقٍّ بالفوالذ؟ وتحس ولحم دم من هذه مثل آلهة هناك هل األغبياء أيها «أنتم للكهنة:

مني.» تهزءوا لن ولكنكم باملرصيني، جديٌر إله هذا
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كانوا الذين املرصيني كل وقتل الكهنة، بتعذيب رجاله أمر هكذا تكلم أن وبعد
الكهنة، وعوقب املرصيني فضعيد ذلك وعىل عملهم، هذا كان الذين هؤالء يد عىل يجدونهم
ودفنه الجرح من مات النهاية ويف املعبد، يف قواه خارْت فخذه يف ُجرح الذي «أبيس» ولكن

«قمبيز». علم دون الكهنُة
(Herod. III par, 37 (راجع: يأتي: ما «قمبيز» ف تعسُّ عن نقرأ أخرى فقرة ويف
املدافن فتح إذ «منف»؛ يف مكثه أثناء وحلفائه الفرس مع جنونية أعماًال ارتكب ذلك وبعد
كان تمثاله ألن تمثاله؛ واحتقر «فلكان» معبد دخل وكذلك امليتة، األجسام وفحص القديمة
مقدمة عند الفنيقيون يضعه الذي وهو الفنيقي «Pataice «باتيس بتمثال الشبه شديد
كل عىل محرم (وهو «كابريي» معبد دخل وكذلك قزم، صورة عىل وهو الحربية سفنهم
مثل كلها وهذه مختلفة، بُطُرق بها مثل أن بعد التماثيل هذه وحرق الكهنة) إال دخوله فرد
جاء ما أن غري «هردوت»1 لنا أورده ما هذا األخري هذا أوالد إنها ويقولون: «فلكان» تمثال
«هردوت»؛ يف جاء ما وبني بينه التقريب حتى يسوغ ما فيه ليس رسن» «وزاحر متن يف
ال «نشن» كلمة وهي متنه، يف رسن» «وزاحر استعملها التي املرصية الكلمة ألن وذلك
وإذا كارثة، أو مصيبة قط تعني وال فوىض، أو سياسيٍّا اضطرابًا إال — الواقع يف — تعني
هنا نكون فإنا كبري» «تعذيب وصف يف تُستعمل التي الثابتة الصيغ يف نثق أن لنا جاز
يجعل مما خطر يف عظيمة مدينة سكان نجعل أن يُمكن نظام، وسوء فوىض حالة أمام
رسن»، «وزاحر تمثال متن يف جاء كما حماية، دون الخائف ويرتك الضعيف يقهر القويَّ
عن حدثنا كما «قمبيز» ارتكبها التي الشدة أعمال إىل يعزى أن يمكن ال الوصف هذا ولكن
كان «قمبيز» تعسف أن والواقع سبق، فيما ذكرناها التي الفظائع وهي «هردوت»، ذلك
الشعب صغار التعسف هذا يمس لم يظهر ما عىل ولكن للدين، خاصة بصورة موجًها
كارثة بصفة تصبغ األعمال هذه إن إذ رسن»؛ «وزاحر تمثال متن عنهم يتحدث الذين

التمثال. متن عنه يحدثنا الذي االضطراب مثل جميعها، بالبالد نزلت عامة
إىل خفي طرف من أشار قد رسن» «وزاحر أن يربر ما أمامنا ليس أخرى جهة ومن
باستمرار جاهًدا يعمل كان الذي وهو وحاميه، سيده «قمبيز» ارتكبها التي السوء أعمال
العظيم» «األلم عبارة من نفهمه أن يجب ما أما «مرص»، نحو الحسنة مقاصده إظهار عىل
جميًعا البالُد به فوجئْت الذي فاالضطراُب رسن»، «وزاحر تمثال متن نفس يف عنه فيبحث

.Diodorus I, 46, Strabo, 17, 1, 27: Plutarch De Iside, 44: Justin 1, q etc 1
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يف حدث الذي النظام سوء أما املتن، يف ذكر كما «مرص»، يف األجانب استقرار عن نتج قد
«نيت». اإللهة معبد يف الغزاة إقامة يف له مقابًال فنجد «سايس» مقاطعة

خاص بابيل عقد يف جاء ما مبارشة غري بصفة يؤكده البالد حالة يف التغري وهذا
به جيء قد كان العبد وهذا (Meissner A. Z. (1891) p. 123-124) مرصي عبد ببيع
بداية يف بأنه القول يُمكننا ثم ومن حرب غنيمة بوصفه ٥٢٥ق.م، عام «مسوبوتاميا» إىل
بعد فإنه ذلك ومع حياتهم، يف أليمًة فرتة يجتازون «مرص» سكان كان الفاريس الفتح
ففي الطبيعي؛ َمجراها إىل برسعة عادْت قد الحياة أن عىل األحواُل تدل الفاريس الفتح
عجل بدفن االحتفال اإلمكان يف كان (٥٢٤ق.م) «قمبيز» عهد من السادسة السنة نهاية
القاطنني الكهنة أحد نرى السنة نفس يف وكذلك ،٣ رقم الوثيقة يف ذلك جاء كما «أبيس»
Griffith (راجع: الوسطى «مرص» معابد من معبد يف مرتبه طلب يف أرسل قد الدلتا يف
أن عىل يُربهن ما «قمبيز» عهد من وثائق أربع يف نجد وأخريًا ،(Ryl. Pa p. 3, 105-106

.(Sottas A. S. 23, p. 46 (راجع: ورقيها، البالد لصالح كان «مرص» يف حكمه
هذا عن أكيدة تفاصيل لنا يقدم لم رسن» «وزاحر تمثال متن أن له يؤَسف ومما
املدرسة أن املحتمل ومن «سايس»، معبد احتالل ِذْكره إال شيئًا منه نعلم فلم املوضوع،
فيما — «دارا» امللك ألن وذلك ونهبت؛ خربت قد املعبد بجوار تكون أن يجب كان التي
مدرسة إصالح أنَّ يف ِنَزاع وال إلصالحها، الالزمة املواد كل يهبها ألْن مضطرٍّا كان — بعد
قد «قمبيز» أن يظهر فإنه ذلك ومع سلفه، أعمال من ال «دارا» أعمال من كان «سايس»
— جزئيٍّا ولو األقل عىل — وأصلح األهلني عىل التعدِّي من بَمنِعهم ُجنُوده جماح كبح
نعرف أخرى جهة ومن ،٢ رقم املتن ذلك لنا وصف وقد الغزو، عن نتجت التي األرضاَر
قمبيز أن ،(Ant. Jud II, 15, 315 (راجع: «جوسيفس» اليهودي املؤرخ رأي حسب عىل
Ed. Meyer Sitzungsber. Pr. Ak. 315 (راجع: «منف» من القريبة «بابل» مدينة أسس

.(Wiss. (1915) p. 310 note 1
الشالل جنوبي منهما واحد «قمبيز»، الفاريس الفاتح اسم يَحمالن مكانني ونعرف

.(Ptolemie. 4, 7; pline Hist, Nat. p. 181 (راجع: الثاني
(راجع: الصقيل «ديودور» وينسب (Id 6, 165 (راجع: السويس قناة عند والثاني

بالسودان. «مروى»2 مدينة تأسيس «قمبيز» إىل (Diod. 1, 33

املساحة، عظيمُة واحدٌة ومنها «إثيوبيا»، يف يوجد منها كثريٌ مياهه، داخل يف جزائر كذلك النيل ويشمل 2

َسها أَسَّ قد كان التي وهي الجزيرة، اسم نفس تَحمل عظيمٌة مدينٌة كذلك عليها أقيم وقد «مروى»، تُدعى
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«نيت»، اإللهة سور داخل من «قمبيز» من بأمر طردوا قد الُغزاة أن ونعلم هذا،
األجانب؛ فات تََعسُّ عن يتحدث أن رسن» «وزاحر يمكن ذلك وعىل املعبد، بتطهري أمر كما
تلك حارب العكس عىل بل عنها، مسئوًال شخصيٍّا يكن لم «قمبيز» وحاميَه سيَده ألن وذلك

وأوقفها. التعسفات

«مرص» يف «قمبيز» سياسة

الظاهر يف ولو — يبحث كان اإلجراءات هذه باتخاذه «قمبيز» أن عىل األحوال شواهد تدل
لنفسه اتخذ هذا قصده إىل الوصول أجل ومن إليه، د والتودُّ املقهور الشعب إرضاء عن —
عند فرعون كل — العادة يف — يَتََقلَُّدها كان التي الخمسة األلقاب وهي فرعونية ألقابًا
كان فقد ألقاب، ثالثة إال اآلن حتى منها له نجد لم أننا غري «مرص». يف امللك عرش توليه
األرضني. د يوحِّ الذي وهو الحوري، واسمه (٣) قمبيز، واسمه (٢) رع، نسل (١) يُلقب:
الحال، بطبيعة له أوضح الذي رسن» «وزاحر األسماء أو األلقاب هذه له ألف وقد
اَمها ُخدَّ املدينة هذه محاريب إىل يُعيد جعله إنه حتى «سايس» لبلدة الدينية األهمية كذلك

«أوزير». لإلله القربات وتُقدم الدينية شعائرها تُقام بأن أمر وكذلك املقدس، ودخلها
من أسالفه ُملك مقر كانت التي امللكية املدينة هذه إىل نفسه «قمبيز» ذهب وأخريًا
— املدينة آللهة عظيٍم ُقرباٍن بتقديم بنفسه ويقوم «نيت»، اإللهة أمام ليسجد املرصيني؛
يقول «هردوت» أن نجد حني يف وذلك ،(٢٥ سطر املتن (راجع: — املرصي املتن يقول كما
«أحمس» رضيح حرمة وهتك «سايس» إىل حرض «قمبيز» إن (Herod. III 10) أسفلنا كما
ذلك عمل قد جاللته إن رسن»: «وزاحر يقول: ثم ترى؟ يا الحقيقة هي فما «أمسيس»

ملك. لكل املحراب هذا يف أُقيم مفيد عمل كل أفهمته ألني
أفهمه أن بعد كله ذلك عمل قد «قمبيز» أن الجائز من أليس اإلنسان: يتساءل واآلن

خاطئة؟ كانت األوىل أعماله أن رسن» «وزاحر
ذُكرت قد السابقني اآلخرين وامللوك «قمبيز» بني املوازنة أن هنا مالحظتُُه تجدُر ومما
كان «قمبيز» أن والواقع ،(٢٩ ،٢٦ ،٢٥ (سطر رسن» «وزاحر متن من فقرات ثالث يف

تفوق وهي طويل، درع صورة يف املدينة هذه إن ويقولون: «مروى». والدته باسم سماها وقد «قمبيز»،
ألف وعرضها ستاد، ٣٠٠٠٠ هو طولها مدن عىل تحتوي كذلك وهي ستاد، يف األخرى الجزائر حجمها يف

«مروى». هي شهرة وأعظمها بالقليلة ليست إن يقولون ألنهم وذلك األجزاء؛ هذه
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وهي السابقة، املنحلَّة األُرسة تقاليد حسب عىل السري يف يستمر أن — الظاهر يف — يود
كانت كما املرصيني، من أسالفه ملك مقر «سايس»،3 مدينة امللكية عاصمتُها كانْت التي
يف «سايس» ملوك فيها يدفن كان وقد الحال، بطبيعة الحاكمة األرسة إلهة «نيت» اإللهة

.(Herod. III 1169 (راجع: «هردوت» ذلك عن حدثنا كما «نيت» اإللهة سور داخل
«سايس» إىل الفرس ملوُك يَنسبها التي األهمية يف نُبالغ أن لنا ينبغي ال حال أية وعىل
كما «نيت» اإللهة ابن نفسه أعلن قد «دارا» امللك أن نرى أننا من الرغم عىل وذلك وآلهتها،
يجب أنه والواقع (٣ ،١ سطر ٨ رقم املتن (راجع: عنه إلينا وصلْت التي املتون يف ذلك نقرأ
ذلك من غرُضُه وكان ساوي، رجٌل وضعها رسن» «وزاحر تمثال متون أن نذكر أن علينا
ما أن يف نزاع وال املدينة، آللهة بها قام التي الخرية وأعماله الحسنة، مناقبَه فيها يُظهر أن
(راجع: املعابد دخل فيه حدد الذي «قمبيز» منشور مع يتعارض الساوي هذا علينا ُه َقصَّ

.(Ed. Spiegelberg, Verso d: Ed. Meyer Id. 309–311
السادسة األرسة عهد يف عديدة كانت التي للمعابد األفراد هبات فجأة اختفت فلقد
املحتمل ومن «قمبيز»، ملنشور نتيجة كان ذلك أن املحتمل ومن الفرس، زمن يف والعرشين
من االحتالل جنوُد أتاه وما الحرب يف الُعنف أعمال من «قمبيز» إىل نُسب ما أن إذن
Cowley Aram, Pa p. No. 30, 13-14 (راجع: املرصية املعابد كل يف ونهب سلب
معابد خرب قد «قمبيز» أن نعرف «اسرتابون» يف جاء ما حسب عىل وكذلك ،((date 408)
Strabo 17, 1, 27 & Pline Hist. Nat. 36, 66; Recke A. Z. (راجع: «هليوبوليس»،

.(1935 (p. 123 note 2)
املعبد عىل وتحتوي تماًما مهجورٌة اآلن «واملدينُة شمس»: «عني عن متحدثًا فقال
«قمبيز» جنون عن عدًة شواهَد لنا يقدم وهو املرصية، الطريقة عىل أُقيم الذي القديم
ذلك فعل كما ناحية كل يف وَحَرَقها فَهَدَمها وبالحديد بالنار لتخريبها سعى فقد وكفره؛
ٌت ِمَسالَّ هناك ولكن «روما»، إىل نُقلتا وقد ا، تامٍّ إتالًفا أُتلفتا منهما اثنتان وهناك ت، بامِلَسالَّ
يَزال وال الحالية، بارفا» بوليس «ديوس وهي «طيبة»، يف أو هناك موجودًة تزال ال أُخرى

األرض.» عىل ثاويٌة وأُخرى تماًما، الناُر أكلتْها قد أنها غري منصوبًا، بعُضها

Griffith Ryl. Pa p. 3, 79 note (راجع: «منف» مدينة كانت العهد هذا يف اإلدارية العاصمة أن بد وال 3

.(4: 97, note 2, 182
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التي املعابد بني حساٌب له يُعمل ولم به معرتف غريَ «نيت» اإللهة معبد دخل وكان
يف «سايس» ملعابد املقدَّس الدخل بإعادة امللكيُّ األمُر كان فقد بامتيازاتها؛ احتَفظت
األجانب طرد ذلك بعد أتى قد قبل» من كانت كما حرفيٍّا املتن يقول كما «وهو مجموعها
الذي املنشور قبل يكون أن يجب ذلك وعىل «نيت»، اإللهة حرم احتلوا قد كانوا الذين كلهم
مطابقًة ليست رسن» «وزاحر أمامنا رسمها التي الصورة أن يجوز وقد اآلن، بصدده نحن
تقي صالح ملك صورة يف الفاتح لنا وصف قد أنه نرى عندما وبخاصة تماًما، لألصل
كل يجوز وقد املبالغات، بعض الوصف هذا يف أن يف نزاع وال التقاليد، حسب عىل يسري
شاهٍد وأقرُب والصالح، بالتقوى تُوصف الطغاة امللوك أن أيامنا يف اآلن نشاهد كما املبالغة

والتقى! بالصالح «فاروق» وصف عندما الحديثة مرصنا يف شاهدناه ما ذلك عىل
نَُشكَّ أن يُمكن ال رسن» «وزاحر متن يف جاء ما فإن ظات التحفُّ هذه من الرغم وعىل

الصعوبة. من بيشءٍ إال فيه

«أبيس» العجل قتل موضوع

من ونعلم املرصية،4 للديانة «قمبيز» احرتام تؤكد سبق، فيما ذكرناها أُخرى متوٌن ولدينا
العام يف باحتفال، دفن قد «أبيس» عجول أحد أن «منف» رسبيوم يف عليها عثر لوحة

(٢٢ق.م). «قمبيز» حكم من السادس
هذا. «أبيس» للعجل الفرعون هذا إهداء تابوت غطاء إلينا وصل وقد

كما مقدًسا، ثوًرا قتل قد «قمبيز» أن األقدمون الُكتاب يحدثنا هذا كل من الرغم وعىل
Plutarch, de Iside. 44, Justin. 1, 9 Clement d’Alexandrie. (راجع: قبل من ذكرنا

.(Protrepticus 4, 52, 6

األحواُل وتَُدلُّ «بوتو». وحي استشار قد «قمبيز» أن نجد إذ (Herod. III 34) «هردوت» كتبه ما راجع 4

أي والعرشين؛ السابعة األرسة مؤسس عبادة «مرص» يف نشأْت قد األول «دارا» امللك عهد يف أنه عىل
.(Ryl. Pa p. III p. 30 note 1 & p. 132, No 10 (راجع: «جريفث» األستاذ ذلك ذكر كما «قمبيز» أنه
Berlin Papyrus N. 3110 (pl. 1, (راجع: «برلني» مدينة يف محفوظة ورقة يف جاء قد أنه نجد حيث
له كان «قمبيز» امللك أن األول، «دارا» امللك عهد من والثالثني الخامسة السنة إىل عهدها ويرجع (10, 1)
كانت األخمينيسيني سياسة أن هنا نلحظ أن بد وال يُعبد، كان أنه عىل العهد هذا يف يدل مما روح كاهن
Ed. Meyer Gesch, des Altertums 3, (1912) (راجع: فتحوها التي البالد آللهة بالنسبة حسنة دائًما

.(56-57
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يف ودخل النوبة بالد يف الفاشلة حملته من عاد «قمبيز» بأن «هردوت» حدثنا فقد
كما — «قمبيز» ظن وقد لهم، ظهر جديد «أبيس» عجل عيد يف املرصيون كان وقد «منف»
وقد «أبيس» العجل فجرح حملته، فشل بسبب فرح يف كانوا املرصيني أن — آنًفا ذكرنا

«قمبيز». من علم غري عىل الكهنة دفنه وقد قصري، زمن بعد جراحه من متأثًرا مات
التي الجنازية اللوحات عىل جاء ما وبني القصة هذه بني نوفق أن الصعب ملن وإنه
خفية يُدفن لم «قمبيز» عهد يف مات الذي فالثور الفرتة، هذه يف «أبيس» للعجول ُوجدت
عهد من الرابعة السنة يف مات الذي وهو خلفه الذي العجل وكذلك ،(٤ ،٢ الوثيقة (راجع:
ُوجد لو أنه عىل «قمبيز» امللك الحال بطبيعة قتله قد يكن لم (٥ (الوثيقة األول «دارا» امللك
هذا ولكن املزعوم، األول العجل موت تاريخ من َلتأكدنا العجلني هذين بني الزمن من فراغ
الدفن كان وقد األول العجل دفن تاريَخ َقاَرنَّا لو العكس عىل إذ الحقيقي؛ الوضع هو ليس
الشهر السادسة السنة يف ذلك وكان «أبيس»، موت تاريخ من يوًما سبعني بعد عادة يحدث
يف وكانت الثاني، «أبيس» والدة بتاريخ «قمبيز» امللك عهد من العارش اليوم عرش الحادي
فإنا «قمبيز»؛ امللك عهد من والعرشين التاسع اليوم يف الخامس الشهر الخامسة السنة
وقت يف «أبيس» عجول من عجالن ُوجد قد كان شهًرا عرش خمسة حوايل أثناء أنه نجد
أن يُمكن ال — حسبها عىل — التي وهي املرصية، الدينية العقائد مع يَتناىف وهذا واحد،

واحد. آٍن يف حيوانني يف اإللُه يظهر
من ال يحدث أن يجب املقدسة الثريان وتوارث إلًها، يولد الواقع يف «أبيس» فالعجل
آخر، «أبيس» عجل والدة إىل «أبيس» عجل والدة من بل آخر، تتويج إىل «أبيس» تتويج
فاللوحتان املبدأ؛ هذا تؤكد «أبيس» للعجول متتابعة نادرة جنازية لوحات من لدينا وما
«منف» بمدينة الرسبيوم يف عليهما عثر قد «اللوفر» بمتحف املحفوظتان ٢٤٠ ،١٩٣ رقمي

.(Rec. Trav., 22 (1900) 20, 21, I,d, 167 (راجع:
هذا سلفه، موت من التايل اليوم يف ُولد قد منهما عجًال أن نقوشهما من وتفهم
عجول مدفن (أي «أرمنت» بوخيوم يف عليها عثر التي الجنازية اللوحات من كذلك ونفهم
Mond. And Myers, The Bucheum Vol. 2; Herog. Inscr. By (راجع: «أرمنت»)

.(Fairman. 28–34, See especially the telas 7–12
يثبت ما فيها نجد لم ولكن لعجول، متتابعة سلسلة تؤلف كانت معلومة مدة يف إنه

واحد. آٍن يف مقدسني عجلني وجود
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إيضاح،5 إىل يحتاج تناقٌض فيهما الفاريسيوجد العهد يف «أبيس» لوحتي فإن ثم ومن
«قمبيز» عهد يف مات الذي «أبيس» موت تاريخ أن هو: املوضوع هذا يف نَلحظه ما وأوُل
الدفن، تاريخ إال عليها يبق لم اللوحة وهذه ،(٣ رقم الوثيقة (راجع: اللوحة عىل يُوجد لم
واملعروفة للتحنيط، الالزمُة التقليدية األيام وهي يوًما، سبعني التاريخ هذا من طرحنا وإذا
ال وهو العجل، موت تاريخ عىل نحصل فإنا الرسبيوم؛ يف ُوجدت أُخرى لوحاٍت من لنا
ذلك بعد الواقع يف كان إذ ٥؛ رقم اللوحة عىل ِذكُره جاء الذي العجل والدة تاريخ مع يتفق
التي الفرتة أن نَفرض أن الحالة هذه يف يمكننا ال فهل تقريبًا، شهًرا عرش خمسة بحوايل
من أكثر كانت ٣؛ رقم اللوحة يف ِذكُره جاء الذي «أبيس» للعجل والدفن املوت بني وقعت

خلفه؟ والدة قبل مات قد كان هذا «أبيس» وأن يوًما، سبعني
يَسمح ال مما ا، جدٍّ رديئة حالة يف إلينا وصلت قد ٣ رقم اللوحة أن له يؤَسف ومما
يوجد ال أنه إىل هنا النظر نَلفت أن ونََودُّ هنا، فرضناها التي النظرية هذه نؤكد أن لنا
التي وهي لدينا، بقيت التي الِقَطع يُقابل ما «أبيس» للعجل األُخرى الجنازية اللوحات يف
األمر وهذا بتنفيذه، واألمر ملكيٍّا أمًرا فيها نجد إذ ٥–٧)؛ (األسطر عليها ما قراءُة يُمكن
هذه مثل يف نجدها التي العادية الدينية الصيغ عن تغاَضينا فإذا «أبيس»، بدفن خاص
غري أحواٍل يف يجري كان «أبيس» العجل دفن بأن يُوحي ٣ رقم املتن أن نجد فإننا النقوش؛
والثور «أبيس» جنازة يف بتأخرٍي ا خاصٍّ األمُر هذا كان فهل امللك، ل تََدخُّ استوجبْت عادية
الخامس الشهر من والعرشين التاسع اليوم يف ُولد قد ٥ رقم اللوحة عىل ذُكر الذي املقدس
يكون أن يجب كان وقد ٥٢٥ق.م)، مايو ٢٩ =) «قمبيز»6 عهد من الخامسة السنة من

التاريخ. هذا قبل القاعدة حسب عىل مات قد ٣ رقم اللوحة صاحب العجل وهو سلفه

وقت يف «أبيس» عجلني بوجود (Maspero Hist. Anc. 3, 668 note 4 (راجع: «مابرو» اعرتف وقد 5

.(Revillout Notice des Pa p. Dem. p. 386-387 كذلك: (راجع: شاذٍّ أمٌر هذا بأن اعرتف أنه غري واحد،
املؤرخون استعمل (Wledmann Gesch. Aeg. 226-227) «مرص» عن كتابه «فيدمان» وضع أن ومنذ 6

Borchardt, Die Mitteill. «بورخارت» ذلك عن (راجع: «مرص» فتح تاريخ لتحديد التاريخ هذا
Zur Zeitlichen Festlegung von Punkten der Aegyptischen Gesehich. Und ihre anwendung.
وذلك «مرص»؛ عىل ملًكا فعًال به اعرتف قد «قمبيز» كان ٥٢٥ق.م، مايو ٢٩ يف إنه يقول: حيث .(p. 64
حكمه سني حسب عىل به أرخ قد كان اليوم هذا وأن البحري، والوجه القبيل الوجه ملك لقب يحمل ألنه
عن بعيًدا حادثًا يصف بل النيل، وادي يف اللحظة هذه يف يوجد كان «قمبيز» إن يقول ال املتن أن غري

سنني. بثماني املتن هذا كتابة وقبل «أبيس»، عجل والدة وهو امللك، شخص
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— أُرخ قد الذي وهو «مرص»، ل الفاريس للفتح معارصٌة اللوحة هذه أن والواقع
ديموطيقية أوراق ثالث من ذلك عرفنا وقد ٥٢٥ق.م، سنة مايو-يونية يف — شك بدون
أنه إذن والظاهر الثالث، «بسمتيك» عهد من الثانية السنة من هاتور–طوبة بشهر مؤرخة
Ryl. (راجع: «مرص» يحكم يزال ال امللك هذا كان ٥٢٥ق.م سنة مارس–مايو شهري يف
يف متداخلة كانت حكمه مدة وأن معدودات، شهوًرا إال يمكث لم كان وملا (Pa p. 1, 3.24
من السادس الشهر نهاية من أكثر يف وضُعُه يمكن ال الفاريس الفتح فإن مدنيتني سنتني
القديمُة، املصادُر ذلك لنا ويؤكد يونية)، = (أمشري الفرعون هذا ُحكم من الثانية السنة
Prasek, Forschung (راجع: يونية شهر نهاية قبل الفتُح حدث حسبها عىل التي وهي

.(zur Gesch. Des Alterthums 1, 58
سببْت قد الفاريس الفتح أوائل يف املرصية البالد سادت التي الفوىض أنَّ املمكن ومن
سنٍة عىل يزيُد كان الذي التأخريُ وهذا «أبيس»، العجل بجنازة الحفل إقامة يف كبريًا تأخريًا
أهمية لنا يُظِهر الذي وهو ،٦ رقم املتن عىل نظرة ألقينا إذا كثريًا الدهشة إىل يدعو ال قد
Kees, Kulturgeschichte, (راجع: «أبيس» بدفن االحتفاُل يَستلزمها كان التي التجهيزات
واحٍد، آٍن يف «أبيس» عجَيل وجود مسألة لحل هنا اتُّبعت التي الطريقُة وهذه ،(74 Note 2
هذا إىل ننظر أن يجب ولذلك شاذ، مثله بآخر شاذ موضوع َحل إال الواقع يف هي إن

اللغز. هذا يحل الذي املتُن يأتي أن إىل حذرة بعني املوضوع
ُدِفَن الذي «أبيس» العجل أن (Gesch. Agy p., p. 229) «فيدمان» األثري ظن وقد
العجل هذا حياة أن بد وال نفسه، امللُك قتله قد كان «قمبيز» عهد من السادسة السنة يف
خدعٌة هذه وأن «دارا»، امللك عهد يف مات الذي العجل حياة يف اندمجْت قد كانت القصرية
الغش إن «فيدمان»: ويقول «قمبيز»، ارتكبها التي الجريمة آثار محو منها الغرُض كان

من األخرية السنني أن وجدنا قد ؛ الفاريسِّ الفتح بعد جاءْت التي الديموطيقية الوثائق يف أنه والواقع
— «فارس» بالد يف «قمبيز» لحكم معارصان وهما — الثالث «بسمتيك» حكم وتواريخ «أمسيس» ُحكم

الفاريس. امللك حكم سنو مكانها وُوضع ُحذفت قد
يف «قمبيز» عهد من (٥٢٢ق.م) ٨ والسنة أمسيس) حكم من ٤٢ السنة = (٥٢٨ق.م ٢ السنة قارن
Cat, Geu. Spiegelberg, Dem Denkmaler (راجع: «القاهرة» بمدينة املوجودة ٥٠٠٥٩ رقم الربدية
رقم املتن يف حدث قد التغيري نفس أنَّ كذلك املمكن ومن .(3, 42–45; Griffith Ryl. Pap 3, 105-106
وأن «مرص»، يف فعًال فيه الغزاُة كان ٥٢٥ق.م سنة مايو ٢٩ التاريخ أن نؤكد أن يُمكننا ال ذلك وعىل ،٥

الكنانة. عرش عىل فعًال جالًسا يكن لم الثالث «بسمتيك»

81



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

وضعها التي وهي ،٣ رقم اللوحة بذلك: ويعني ُقتل، الذي الحيوان لوحة يف لنا ظهر قد
يف هي إن «أبيس»؛ عجَال واحد وقت يف فيها ُوجد التي عرش الخمسة واألشُهر ا، رسٍّ الكهنُة

«قمبيز». رصعه الذي الثور حياة مدة إال الواقع
لنا َمها َقدَّ التي الرتجمة ألن وذلك النظرية؛ هذه تُهمل أن يجب إنه «بوزنر»: ويقول
فيه، أخطأ قد الثامن السطر يف جاء الذي التاريخ أن عىل تُربهن ٣ رقم للوحة «فيدمان»
مؤكدة، أصبحْت قد األُوىل األربعة األسُطر يف ُعملت التي التصحيحات أن ذلك إىل يُضاف

مماثلة. ُمتُون من يُقابلها بما ظاهرة تزاُل ال التي منها، الباقية البقية بموازنة وذلك
عملت قد هذا «أبيس» بالعجل الخاصة والنقوَش التحنيَط أن نفهم األسُطر هذه ومن
«فيدمان»، عهد يف معروفة تكن لم التي (٤ رقم (الوثيقة التابوت نقوش ذلك ويؤكد رسميٍّا،
«أبيس». العجل لهذا «قمبيز» أهداه قد كان التابوت هذا أن نَفهم النقوش هذه حسب وعىل
هذا وجود فإن — شكٌّ ذلك ويف — كاذبٌة والتابوت اللوحة نقوش أن فرضنا لو وحتى
إن القائلة — «فيدمان» نظرية يجعل الضخم وحجمه الجرانيت من املصنوع التابوت
الذي التاريخ أن ذلك إىل يُضاف الكبري، للشك قابلًة — خفية ُدفن قد كان هذا «أبيس»
عىل ذُكر الذي «أبيس» أن عىل يُربهن إذ هام؛ معنًى له اللوحة من الثامن السطر يف جاء
وعىل «فيدمان»، ظن كما شهًرا عرش خمسة ال سنة عرشة تسع حوايل عاش قد اللوحة
حدث قد «هردوت» يف جاء ما حسب عىل ألنه امللك؛ قتله الذي العجل هو يكون ال ذلك
بعد عادًة تُقام كانت التي األعياُد وهي التتويج، أعياد أثناء يف أو «أبيس» والدة بعد القتل
شهرين مدة تقدير أكثر عىل كان وقد — جديد أبيس» «عجل والدة من أشُهر بضعة ُمِيضِّ
وعرشين وثمانية أشهر وثمانية (Rec. Trav. 22, 11 (راجع: — ٣٤ اللوحة حسب عىل
حسب عىل ويومني أشهر وتسعة (Ibid. 20-21 (راجع: ١٩٣ رقم اللوحة حسب عىل يوًما
١٩٢ رقم اللوحة حسب عىل يوًما عرش وأحد أشهر وتسعة (Ibid. 167) ٢٤ رقم اللوحة
فإن خلفه، حياة مع ٣ رقم اللوحة صاحب «أبيس» حياة نجمع أن أردنا وإذا ،(Ibid. 20)
«أمسيس» امللك عهد من والعرشين السابعة السنة حوايل ذلك عىل تكون األخري العجل حياة

الثاني.
أن يمكن ال الجريمة آثار َمْسَح الغرضمنها كان التي الوسيلة هذه فإن حال أية وعىل
بدأت قد قمبيز بيد «أبيس» قتل ذكريات فيها تكون التي اللحظة منذ إال حدثت قد تكون
عىل الفاتحني، نُُفوذ ملضايقة سببًا تكون أال فيه يجُب كان عٍرص يف أي تتناىسبعضاليشء؛
وكذلك االحتمال، قليلُة كذلك أنها يظهر مؤكد وغريَ متأخًرا تأثريُها أتى التي الحيلة هذه أن
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التي األُخرى الحلول وكذلك «فيدمان» اقرتحه الذي الحل فإن حال أيَّة وعىل الجدوى، قليلُة
تكون «هردوت»؛ قصة يف جاء ما مع يتفق اللوحة متن ليجعل اإلنساُن يتصورها أن يمكن
«هردوت» قصة يف جاء ما إىل ننظر أن الحكمة ملن وإنه الخطر، والتخمني الحدس باب من

ومجموعها. تفاصيلها يف الشك بعني
يف جاء ما بني للتوفيق ُعملت التي املحاوالت أن الطويل العرض هذا من ونستخلُص
و«اسرتابون» «ديودور» لنا نقله وما «هردوت» قصة يف جاء ما وبني الهريوغليفية النقوش
«قمبيز» ُحْكَم أن والواقُع ، العلميُّ النقُد إليها يَرتاح مرضيًة نتائَج هنا لنا تقدم لم وغريهم؛
مما وروية حكمة أكثر ملًكا كان أنه عىل — يظهر ما عىل — يدلُّ املرصية املتون يف جاء كما
بوصفه لنفسه نسبه ما كل يكون قد ذلك ومع أقاويل، من األقدمون الُكتاب عليه افرتاه
أن شاءوا ما ويخفون لهم، يحلو ما يقولون اآلخرين، كالفراعنة كونه عن يخرج ال فرعونًا

تخطئ. ال واآللهُة آلهٌة وألنهم مشينة؛ وأعماٍل مخاٍز من يخفوا
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تاريوشا رع نسوت

Unger. Chronologie (راجع: سنة ٣٦ حكم األول «دارا» امللك أن «مانيتون» ذكر
اآلثار عىل وجد له تاريخ وأعىل (des Manetho p. 285: Wiedmann Geschichte. p. 66
Inscriptions du Ouadi Hammamat, (راجع: والثالثون السادسة السنة هو املرصية
قد القديمة املرصية الوثائق أن يف نزاع وال (Couyat-Montet p. 90, No. 146 etc.
القدامى الُكتاب لنا صورها التي الصورة عن مختلفة صورة يف «قمبيز» امللك لنا أظهرت
عىل الفاريسِّ التسلُّط لتاريخ ثمينًا مستنًدا تؤلف فإنها ذلك وعىل والرومان، اإلغريق من
املصادر ِقلَّة من الرغم عىل أنه نجد «دارا» امللك عهد إىل نصل عندما ولكن النيل، وادي
قط تغري ال أنها كما جديدًة، حقائَق لنا تُقدم فإنها لسلفه؛ بالنسبة به الخاصة املرصية
كما املرصية، غري املصادر يف جاء ما حسب عىل عهده، عن نكوِّنها أن يمكن التي الفكرة
«وزاحر عاد «دارا» امللك عهد يف أنه عىل املرصية الوثائُق فتدلُّنا «قمبيز»، عهد يف حدث
الوثيقة، (راجع: «سايس» مدرسة تأسيس يُعيد أن ألجل امللك من بأمر «مرص» إىل رسن»

.(٢٤-٢٥ أسطر
اتخذها التي اإلجراءات مجموع ِمن جزءًا — يظهر ما عىل — يؤلف كان العمُل وهذا
من الرأي هذا نُقرَِّب أن لنا ويحقُّ الداخل، يف املرصية البالد حال تحسني ألجل «دارا»
Spiegelberg, Die Sogenante Chronik (راجع: الديموطيقية، الحوليات يف جاءْت فقرة



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

Verso C, 6.16 cf: Ed. Mey.er Sitzungsber. Pr. Ak. Wiss. (1915) 304–309, Re-
الشطرب إىل وكل قد «دارا» امللك أن نجد حيث .(ich Mizraim I (1933) 178–182
األول «دارا»1 عهد من الثالثة السنة إىل ذلك تاريخ ويرجع املرصية، القوانني َسنِّ أمر
إىل رسن» «وزاحر فيه عاد الذي التقريبي التاريخ هو التاريخ هذا كان وربما (٥١٩ق.م)،

«مرص».
فيها نَزعت ثورٌة «مرص» يف قامت «قمبيز» موت بعد أنه عىل األحوال شواهد وتدلُّ
Journal of (راجع: يظهر ما عىل ذلك وتفصيل مؤقتًا، الفاريس الحكم نريَ نفسها عن
بها قام التي الثورة خالل يف أنه ،(Near Eastern studies. Vol. 2 Part 4, p. 307 ff
٥٢٢ق.م سنة وديسمرب أكتوبر بني ما األول امللك عىل «بابل» ملك الثالث نرص» «نبوبخود
الفاريس، الحكم نري عاتقها عن ونزعت الفرصة هذه «مرص» انتهزت ،(Herod. IV 145)
أعاده قد كان الذي هو «Aryandesأرياندس» املسمى «مرص» شطرب فإن حال أية وعىل
لقمعها ممثًال بوصفه يعمل كان بل بقلبه، الثورة هذه يف يشاطر لم الحكم إىل «دارا»
يعتقد كان «Polyacnus «بوليانوس املؤرخ من فقرة لدينا أن والواقُع «دارا»، قبل من
Wiedemann (راجع: الثورة هذه يف «أرياندس» اشرتاك إىل تُشري أنها طويل زمن منذ

.(Geschichte Agypt, p. 236
أَبَوا قد املرصيني أن فيها جاء قد إذ ذلك؛ عكس عىل اآلن نفهمها أن يجب ولكن
(كما املرصيون بها قام التي الثورة أن يف نزاع وال بسببها، عليه وثاروا فظائعه احتمال
كثريًا «دارا» يجله كان الذي رسن» «وزاحر وثيقة حسب عىل ملستيد) أو األستاذ ذهب
أسلفنا كما — عاطر ثناء كل إال عنه يُذكر يكن لم ثم ومن أريندس، وعىل دارا عىل كانت
«قمبيز» له عمله وما عظيمٍة أعماٍل ِمن به قام ما ذكر أن بعد يُحدثنا أخذ أنه والواقُع —
االضطراُب َحلَّ عندما والده فيه يرغب أن يمكن كان يشء كل ولوالدته، لوالده عمل أنه
أرض بكل حل الذي العظيم لالضطراب خالًفا وذلك «سايس»)، (يقصد املقاطعة بهذه
والوجه القبيل الوجه ملك جاللة رسن» «وزاحر لنا يذكر ذلك تيل التي الجملة ويف «مرص»،
عرش «دارا» تََويلِّ عند اضطراباٌت بمرص توجد كانت أنه نفهم ثم ومن «دارا»، البحري

(راجع: «جريفث» وضعها التي القائمة من ٤١ رقم الديموطيقية الورقة يف السنة نفس ذكرت وقد 1

«دارا» عهد من الثالثة السنة يف (؟) «إدفو» معبد يف تركت التي والفضة الذهب :(Ryl. Pa p. 3, 25-26
.(Revillout Notiece, 407 (راجع: «مرص» شطربة به قام الذي النظام إىل تنسب الوثيقة هذه وهل
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التي الثورُة بأنها االضطرابات هذه فرسنا إذا الصواب عن بعيًدا ذهبنا قد نكون ولن امللك،
رسن» «وزاحر ويستمر هذا، «أرياندس»، الفاريس والشطرب «دارا» عىل املرصيون بها قام

قائًال: حديثه يف
هذا ألن وذلك عظيمة؛ أهميٌة لها العبارة وهذه «مرص»، إىل بالعودة أمر … «دارا»
وصل قد العديدة؛ النعم عليه أغدقوا الذين للُفرس مواليًا كان الذي رسن» «وزاحر املرصي
قد كان مستقلًة، بقيْت قد «مُرص» كانت إذا إليها يصل أن استطاعِتِه يف يكن لم مرتبٍة إىل
«أرياندس»، بصحبة هرب قد كان أنه املحتمل ومن االضطرابات، خالل بالده من هرب
قىض قد كان أن بعد أي بالعودة؛ «دارا» أمره عندما إال إليها العودُة استطاعِتِه يف يكن ولم

حياتهم. عىل طمأنينة يف للفرس املوالون املوظفون أصبح وبذلك الثورة، عىل
إخماد ألجل ؛ الرضوريِّ من كان أنه تذكر «بوليانوس» عن نقًال إليها املشاُر والفقرة
التي األيام يف «منف» إىل ويصل العرب بالد صحراء «دارا» امللك يجتاز أن الثورة هذه
إىل العاهُل هذا وصل وملا ، املتوىفَّ «أبيس» العجل عىل الحداد يَلبسون فيها املرصيون كان
املرصي الشعب دهش وقد «أبيس»، العجل لقائد الذهب من تلنت مائة مبلغ منح «مرص»

الفرس. عىل ثورتهم يف االستمرار عن أحجموا إنهم حتى السخاء، هذا من
حسبه وعىل بعيد، زمن منذ مرصي بمتن عالقاٌت لها وجيٍه لسبٍب كانت الفقرة وهذه
(راجع: «دارا» امللك حكم من الرابعة السنة يف وُدفن مات قد كان «أبيس» عجل أن نجد
إىل وصل قد كان «دارا» أن نستنبط أن بد ال كان ذلك وعىل (Posener Ibid No. 5, p. 36

٥١٨ق.م. سنة عام من نوفمرب و٨ أغسطس ٣١ بني ما «مرص»
املالءمة؛ كل مالئًما يكن لم «مرص» يف السنة من الفصل هذا أن نعرف أن بد وال
الدلتا أرايض تكون الوقت هذا ويف سبتمرب، يف ارتفاعه قمة يف يكون الفيضان ألن وذلك
التعبريُ وهذا العربية، الصحراء اجتاز «دارا» إن يقول: «بوليانوس» ولكن باملياه، مغمورًة
كان ذلك وعىل الدلتا، رشقي تقُع التي األراَيض يَشمل كان أنه عىل القديمة األزمان يف يدلُّ
طريقه كانت وبذلك الفيضاُن، يغمُرها كان التي الدلتا أرض يتفاَدى أن «دارا» مقدور يف
وهي — القديمة القناة إصالح مسألة أن الجائز ومن «طليمات»، وادي عرب — نزاع بال —

الوقت. هذا يف عملت قد — «طليمات» بوادي تمر كانت التي
أن مقدورنا يف إذ الرئيسية؛ املوضوعات من زيارته تاريخ موضوع بعُد يعد لم واآلن
أخضع الذي «سيزوسرتيس» تمثال أمام لنفسه تمثاًال إقامته موضوع عن صفًحا نرضب
Sethians السيثيني قهر والذي لسلطانه، «دارا» أخضعها التي األُمم من كبريًا عدًدا تماًما
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وذلك .Herod)؛ II, 110; Diod. 1, 58) إتيانه، عن «دارا» عجز قد عظيٌم عمٌل وهذا أيًضا،
سيثيي هاجم قد — الواقع يف — يكن لم ٥٠٨ق.م، عام «مرص» ُدُخوله وقت يف ألنه

«أوروبا».
متأخًرا «مرص» «دارا» دخوَل تُعارض ال الديموطيقية الحوليات يف عبارٌة لدينا ولكن
السنة يف شطربة «مرص» إىل «دارا» «أرسل يأتي: ما العبارة وهذه ٥١٨ق.م، عام يف
قد كان أنه عىل جليٍّا يظهر األمر وهذا املرصية، القديمة القوانني بجمع وأمر الرابعة.»
ثانية «مرص» أصبحْت َقْد وقتئٍذ كانْت نفسه الوقت يف ولكن «مرص»، خارج من أرسل
«مرص» يف «دارا» حكم من الرابعة السنة أن والواقع الخاص، شطربها لها فارسيٍّا، إقليًما
دخل قد كان «دارا» أن فرضنا وإذا ٥١٨ق.م، سنة ديسمرب ٣٠ يف فعًال انتهْت قد كانت
لوضع وقٌت لديه يكن لم فإنه السنة هذه من نوفمرب ٨ أغسطس، ٣٠ بني ما املرصية البالد
إىل هو يعود ثم «مرص»، عىل شطربة «أرياندس» يُعيد أن عليه فكان نصابها، يف األُُمور

السنة. نفس يف نفسها «مرص» يف أوامر أصدر فقد ذلك ومع «آسيا»،
الحقيقية النواة أن وهو السابق، االقرتاح قبول عىل نجَرب أن املمكن من فإنه ذلك وعىل
نفس يف مات قد «أبيس» عجل أن املحتمل من أنه وهي «بوليانوس»، قصة يف جاءْت التي
ذلك قبل كان وصوله أن من الرغم عىل «وذلك «مرص» إىل «دارا» فيها وصل التي السنة

الشتاء». يف بأشُهر
مما أعنف إجراءات بوساطة بنجاح عليها ُقِيضَ قد الثورة أن نستنبط أن بد ال وكذلك

«بوليانوس». قصة يف جاء
الفرس عىل املرصيني ثورة يف «أرياندس» اشرتاك موضوع فإن أمر من يكن ومهما
التي مخاطراته — جديد ضوء عىل — نعترب أن اآلن ويمكن منه، مفروًغا أمًرا أصبح قد
الوقت وحوايل اآلن ذكرناها التي الحوادث عىل ِسِننَي انقضاء بعد أنه وذلك بعد، جاءت
يُظهر أن إىل «أرياندس» سعى السيثيني، مع حروب يف مشتغًال نفسه «دارا» فيه كان الذي
«فارس»، ُملك لتكون «لوبيا»؛ بالد عىل باالستيالء ِنَعم ِمن عليه أَسبَغه ِلَما للملك؛ والءه
وهذه زمنه، يف كان الذي (برقة) «برنيقيا» حاكم يُساعد كان أنه حجة، لذلك اتخذ وقد
وقد «برقة»، نحو بالسري جنوده وأمر ،(Herod. IV, 145) «هردوت» حتى يقبلها لم الحجة
«إيوسربيس إىل مظفًرا ذلك بعد جيُشُه وصل ثم أَْشُهر، تسعَة َداَم حصاٍر بعد استسلمت
(Oris Bates. The Eastern Ly jians p. 52 (راجع: الحالية» «بنغازي «Euesperis
لها نهاية ال مناوشات يف اشتبك «فرتيكا» إىل راجًعا قفل عندما جيشه فإن حال أية وعىل
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كانت وقد وطنه، إىل بالعودة جيشه «أرياندس» أمر ذلك أجل ومن األصليني، السكان مع
األنُفس. بشقِّ تمت قد يظهر ما عىل هذه عودته

بعض «أرياندس» أرسل وقد هذا النجاح، بعض أصابْت قد الحملة فإن حال أية وعىل
كانت حيث «الفرس» «بكترييا» بالد إىل األخريُ أرسلهم وقد «دارا»، امللك إىل الربقيني األرسى

«هريودوت». أيام يف رؤيتُها يُمكن كان هناك لهم مستعمرٌة توجُد
كانت ذلك وعىل إنشاؤها، تم قد السويس» «قناة كانت الوقت هذا نفس وحوايل
فيها الفارسية املديريات قائمة ضمن كتب وقد شاطئيها، عىل أقيمت قد التذكارية اللوحات
«أرياندس» اتهم قد بعد فيما أنه عىل األحوال شواهد وتدل بعد، سنرى كما «لوبيا» إقليم

باإلعدام. بعد فيما عليه وحكم «فارس» عىل بالخروج «مرص» شطرب

«مرص» إىل «دارا» رحلة

نُُقوش يف جاء ما حسب عىل إنه فيقول: «مرص» إىل «دارا» رحلة عن «بوزنر» ويحدثنا
إىل «دارا» جاء وقد (٤٣ (سطر «عيالم» يف اللحظة هذه يف «دارا» امللك كان رسن» «وزاحر
ما حسب عىل ُوضع قد التاريخ وهذا التالية، السنة يف «فيدمان» نظرية حسب عىل «مرص»
يكون فيها جاء ما حسب عىل التي وهي (Polyaenus 7.11.7) «بوليانوس» يف فقرة يف جاء
املتنان وهذان — قبل من ذكرنا كما — «أبيس» عجل موت بعد «مرص» إىل وصل قد امللك
يعرتضه الكيفية بهذه امللكية الرحلة تاريخ عىل الحصول أن عىل الحادث، نفَس يَذكران
Herod. IV 145 and How and wells. A Commentary on Herod. (راجع: عقبات
قد «بوليانوس» ُه َقصَّ ما قيمَة فإن أُخرى جهٍة ومن ا، تامٍّ إجماًعا يحز ولم (1, p. 356

.(Ryl. Pa p. III p. 26 (راجع: «جريفث» عليه اعرتض
محددة، تاريخية معلومات أية لنا تُقدِّم لم — ذاتها حد يف — فإنها ٥ رقم اللوحة أما
األعىل الصف يف ترك فقد اللوحة؛ هذه عىل جاء ِذكره، ِمن بد ال تفصيٌل فهناك ذلك ومع
امللكيُّ واالسم «خاليا»، مللك الحوري االسم عىل يحتوي أن يجب كان الذي العلم مكان منها
والظاهر (Ryl. III p. 26) باملرصية كتب وقد «دارا»، هو املتن يف ذكُرُه جاء الذي الوحيُد
فعل ما غرار عىل الفرعونية ألقابه بتأليف أمر قد كان «مرص» إىل «دارا» وصول منذ أنه

«قمبيز».
«مرص». إىل لرحلته سابًقا كان النقش أن املستحيل من ليس فإنه ذلك وعىل
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الخارجيِّ الجدار عىل تُوجد التي امللكيُة األلقاُب — عام بوجه — «دارا» إىل وتُنسب
واألسماء اختفى، قد الحوري واسمه ضاعْت، قد املتن وبداية الخارجة، الواحة ملعبد الغربي
حور (؟) برافد داخل يف «رع» ابن املختار «آمون» ابن التيجان: رب … هي التالية األربعة
البحري، والوجه القبيل الوجه ملك وآلهتها، «مرص» آلهة من األرايضاملحبوب سيد الذهبي:
إلخ … أبديٍّا يعيش ليته قوته، يف الفتي «دارا»، يحبه الذي الحقيقي واالبن «رع» شعاع
إىل «دارا» سفر قبل ُعمل قد كان النقش هذا أن الجائز ومن ،(Posener Ibid. 176 N. 7)

«مرص».
«أبيس» عجل موت عن إلينا وصلْت التي الوحيدُة هي الذِّكر السابقة اللوحُة وهذه
آخر عجًال أن نعرف ألفراد أُخرى لوحات يف جاء ما حسب عىل ولكن «دارا»، حكم مدة يف
الرسبيوم من لوحة لدينا فمثًال الفرعون هذا حكم من والثالثني الرابعة السنة يف مات قد
الدفن، مراسيم فيها ذُكر (Rec. Trav. 21, p. 67 (راجع: «اللوفر» بمتحف اآلن محفوظة
(٧ .١١ .٧) سبق فيما ذكرناه الذي «بوليانوس» ذكره مما تقريبها يمكُن ال املتوُن وهذه
أن والواقع «أرياندس»، الشطرب ثورة ليقمع «مرص» جاء قد «دارا» أن يذكر الذي وهو
كانت الثالثني السنة يف ألنه وذلك ،٣٤ سنة لوحات تأليف قبل حدث قد «أرياندس» إعدام
(pa p. Dem. 13540 du muse أقرن «pherendate «فراندات بالشطرب محكومة مُرص
يتفق وهذا de Berlin Spiegelberg Sitzungsber Pr. Ak. Wiss (1928) p. 605-606)

ذلك. من العكس عىل بل بثورة قيامه وعدم «أرياندس» عن ذكرناه ما مع

«أحمس» القائد

يذكر ألنه هام؛ املتن وهذا العجلني، هذين أحد دفن لنا يصف ٦ رقم املتن أن يف نزاع وال
يلقب كان فقد هذا، «أحمس» ل هامة ألقاٌب فيه جاء ألنه وكذلك ،(٥ رقم (السطر الُغزاة
للجنود، األعىل املرشف أنه (٧ رقم (اللوحة أُخرى لوحة يف ذكُرُه وجاء الجنود، عىل املرشف
«برقة» عىل «أرياندس» الشطرب أرسلها التي الحملة قاد الذي القائد هو هذا و«أحمس»
«هردوت» حسب عىل جاء فقد ؛ شكٌّ فيه الرأي هذا أن غري (Herod. 4, 167, 201, 203)
أصل من أنه عىل يدلُّ وهذا ،«Maraphien «مارافني هو «أحمس» «أمسيس» القائد أن
هذا يف االستعماِل شائَع اسًما كان «أحمس» اسم ألن وذلك .Ibid)؛ 1, 125 (راجع: فاريسٍّ
املرصي الجيش قائد كان «بوليانوس» يف جاء ما حسب عىل فإنه حال أية وعىل العهد،
عىل العمل يف رسن» «وزاحر والطبيب «أحمس» وقفا: وقد ،«Arsames «أرسامي يُدعى
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(اللوحة املرصية البالد خارج يف كانوا الذين نفوس يف منهم الخوف وبث آلهته احرتام
لجلب «منف» إىل واملقاطعات املدن ُحكَّام بمجيء أمر أنه ادعى وقد (٤-٥ سطر ٦ رقم
يتمتع كان بما شاهًدا يَُعدُّ فإنه صحيًحا كان إذا القوُل وهذا املتوىف. «أبيس» إىل الهدايا
إال يكن لم أنه ح املرجَّ ومن «مرص»، يف الفرس حكام عند عظيمة سلطة من «أحمس» به
هذه مثل يحتل مرصيٍّا نرى أْن املهم من فإنه حال أيَّة وعىل امللك. أو الشطرب ألوامر منفذًا
واالهتمام الرعاية أُخرى مرة نُشاهد أن املهم من أنه كما الفارسية، اإلدارة يف الهامة املكانة

.(Ryl. 3, p. 35 No. 3) مقهورة بلد ديانة نحو الفاتحون يُظهرها كان التي واالحرتام

«مرص» الفرسيف املوظفون

املرصية، واملديريات املدن ُحكَّام من عظيٌم عدٌد الفرتة تلك يف يوجد كان أنه يف نزاع وال
نعرف أننا والواقُع مرصي، أصل ِمن يكونوا لم «منف» إىل «أحمس» بهم أتى الذين من
«قفط» حاكم وهو هؤالء، من واحًدا حمامات» «وادي صخور عىل نُقشت التي املتون من
هذا عاش وقد ،(٢٤–٣٠ (النقوش «قنزو» ه أُمُّ وتدعى «أرتاميس» بن «أتياواهي» املسمى
وآخر ،(٢٨ (املتن «أكزركزس» وامللك «دارا» وامللك «قمبيز» امللك من كل عهد يف املوظف
٤٧٣ق.م، سنة عام «أكزركزس» حكم من عرشة الثالثة السنة هو املوظف لهذا ُعرف تاريخ
ثم ٤٧٦ق.م)، (سنة واحدة مرة ذُكر وقد فارسيٍّا، موظًفا األصغُر أُخوه كذلك كان وقد
الخاصة النقوش وتمتد ،٣٤ ،٣٢ ،٣١ النقوش يف «أرتكزركزس» امللك عهد يف بمفرده ذُكر
عىل املفتوحة للبالد املتزايد التأثري لنا يوضح وهذا سنة، وثالثني سبع إىل الفارسيني بهذين

األجانب.
تحتوي ال (النقوش٢٤–٢٦) «أتياواهي» باملوظف الخاصة األُوىل النقوش أن ويُلحظ

اآلرامية. عن نُقل فقد املوظف لقب أما واالسم، التاريخ عىل إال
صورة يُضيف هذا «أتياواهي» أن «أكزركزس» عهد من العارشة السنة يف ونجد هذا،
نفس كتبه مختًرصا، دعاءً عرشة الثانية السنة يف ونقرأ (٢٧ (النقش نُُقوشه إىل «مني» اإلله

.(٢٨ (النقش «مني» لإلله املوظف
بصورة مصحوبٌة أنها — السابقة من أحدث وهي — «أريوارتا» نقوش يف ونجد هذا،
(تاخوس) «زدحر» وهو املرصية إىل لقبه هذا «أريوارتا» ترجم وقد (٣٤ ،٣٣ ،٣١) إله
حور» «مني واإلله (٣٤) «مني» اإلله من لكل ترضع وقد لنفسه، واتخذه (٣٣ (النقش

اآللهة. ملك رع» «آمون واإلله (٣٢ ،٣١) «أزيس» واإللهة
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«دارا» امللك نهجها التي الدينية السياسة

وهذا املرصية، للديانة موظفيهم احرتام حيث من سديد نهج عىل الفرستقوُم سياسة كانت
املرصيني أرىض قد ذلك أن يف نزاع وال مقتضاه، عىل وسار «دارا» امللك وضعه قد النهُج
عهد يف نرى ثم ومن عندهم، الحساسة النقطَة كانت هذه أن نعلم عندما وبخاصة تماًما،
الفرتة تلك يف املرصيني اآللهة بني املمتازة مكانتها عىل حافظْت قد «نيت» اإللهة أن «دارا»
(سطر الثامنة اللوحة يف جاء كما اإللهة هذه ابُن أنه امللك أعلن وقد البالد، تاريخ من
عدة تشابهاٍت فيها نجد التي وهي — ٩ رقم اللوحة أن نرى أن املهم ملن وإنه .(١–٣
محل «أهورامازدا» باإلله الخاصة العقيدة صورة أحلت قد — الثامنة اللوحة يف جاء بما

املرصيني. باآللهة امللك ك تمسُّ عن تعرب التي الصيغ
املحاريب أن كذلك ونجد «سايس»، مدرسة إصالح عن سبق فيما تحدثنا وقد هذا،
رع» «آمون لإلله معبد بناء يف رشع الذي هو «دارا» امللك أن يف نزاع وال تنس، لم األُخرى
وقد «القاهرة» متحف يف اآلن وهي «منف» يف صاجة عىل عثر وقد الخارجة، الواحة يف
آثاًرا لنا ترك أنه نعرف أخرى جهة من ولكن امللك، هذا إىل — يقال كما — خطأ نُسبت
هذا، .(Naville, The Mound of the Jews. Pl. 7A & p. 27-28 (راجع: «بوصري» يف

.(Chassinat Edfu 7, 214, 248 (راجع: «الكاب» يف اآلثار بعض ترك أنه ويحتمل

«دارا» امللك عهد يف املحاجر استغالل

يف لنا تركها التي النقوُش العمارة؛ فن يف نشاط من األول «دارا» به قام ما عىل يدل
يُدعى كبريٌ موظٌف املحاجر يف األعمال هذه يُدير كان وقد حمامات»، «وادي محاجر
و«خنم-اب-رع» ،(١١–١٣ (املتون األعمال عىل املرشف لقب يحمل وكان «خنم-اب-رع»،
املرشف لقب بدوره يحمل وكان سانيت» «أحمس يُدعى آخر كبري موظف ابن هو هذا
وكانت (٤–٦ سطر ١١ (النقش الثاني «أحمس» امللك عهد يف األعمال أو األشغال، عىل
واألربعني الرابعة بالسنة املؤرخ ١١ النقش نفس من لنا ويظهر «ساتنفرتم»، تُدعى ُه أُمُّ
وبعد العمل، أثناء والده صحبة يف كان «خنم-اب-رع» أن الثاني «أحمس» امللك عهد ِمن
«وادي إىل عاد قد نجده األول «دارا» عهد يف أي تقريبًا؛ ذلك عىل سنة ثالثني انقضاء
وترك مرات عدة املحاجر هذه إىل عاد لذلك التالية سنني األربع خالل ويف وحده، حمامات»

هناك. نقوًشا لنا
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من يبدو فإنه الحمالت؛ هذه من الغرض لنا تذكر لم املتون هذه أن من الرغم وعىل
الخاصة األحجار عن للبحث حمامات» «وادي إىل يذهُب كان «خنم-اب-رع» أن عناوينها
من كالٍّ جعل الذي السبَب — قاطعة بصورة — نعرف أن الصعب َلمن وإنه بالبناء،
منهما كل ألقاب يف يوجد ال كان ملا أنه عىل املحاجر، هذه إىل يذهب و«أريوارتا» «أتياواهي»
خليج أثر قفا قد يكن لم إذا فيما املرء يتساءل فقد عمارة، رجَل كان أنه إىل يُشري ما
بطريق هناك من يذهب ثم األحمر، البحر إىل ليصل (Strabo. 17, 1, 15 (راجع: «قفط»
طغراء فيه كتب الصخر عىل نقش ُوُجود إىل هنا نُشري أن بد وال ال، أم «فارس» إىل املاء

.(٣٥ (النقش «سفاجة» إىل «قفط» من تؤدي التي الطريق عىل األول «دارا»

دارا عهد نهاية يف «مرص» يف الثورة

األول «دارا» امللك عهد أواخر يف املرصيون بها قام التي الثورة أن عىل األحوال شواهُد تدلُّ
امللك عهد من الثانية بالسنة تؤرخان ٤٤ ،٢٣ رقمي اآلنيتان فلدينا طويًال؛ تمكث لم
«وادي يف عليه عثر الذي وهو ،٢٥ رقم املتن يف السنة هذه ذكر جاء وقد «أكزركزس»،
املتون يف «أكزركزس» عهد من والثالثني السادسة السنة نجد أُخرى جهة وِمن حمامات»،
محاجر نفس من مستخرجٌة اآلثار وهذه التوايل، عىل ٣٠ ،٢٨ ،٢٤ األرقام تحمل التي
لتحرير املرصيون بها قام التي الثورة أن التواريخ هذه من وظاهٌر حمامات»، «وادي
هزيمة عن «مرص» إىل وصلت التي األخبار أسبابها من تكون أْن املحتمل من كان بالدهم
— األمد طويلة ثورة تكن لم حال أية عىل وأنها «ماراتون»، موقعة يف اإلغريق أمام الفرس

سنرى. كما
بحاميات محصنًا الحربية الوجهة من كان «دارا» امللك عهد يف النيل وادي أن والواقُع
مكان من مقربة عىل (وهي الشمال يف الواقعة «ماريا» بلدة من تمتد قوية، فارسية
الجنوب، يف والشالل الحالية) («أسوان» «الفنتني» بلدة حتى الحالية) «اإلسكندرية» مدينة
أهميته؛ يف املمتاز االسرتاتيجي املوقع ذات «منف» بلدة يف للفرس حامية أقوى وكانت
وميت (البدرشني «منف» حامية وكانت الدلتا، ع تفرُّ بداية عند قريبة مسافة عىل لوقوعه
كانت كما ضباط، ُرتَب يحملون الفرس من ُجنُود خاصمن بوجه تتألف الحاليتني) رهينة
الذين اليهود من املرتزقة كالجنود واألجانب املرصيني الجنود من أُخرى عناَرص عىل تحتوي
البالد من تمون الفارسية الحاميات هذه كل وكانت هذا، وقتئٍذ. «الفنتني» يقطنون كانوا

القمح. وبخاصة املختلفة، املحاصيل أنواع من يتسلمون كانوا مما فيها تُعسكر التي
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سعيدة كانت األول «دارا» امللك عهد يف «مرص» أن عىل عام بوجه األحوال شواهُد وتدلُّ
عىل يدل نقوش من لدينا وما نسبيٍّا، األجنبي االستعمار نظاُم به يسمح ما بقدر رخاء ويف
تسري أن املمكن من كان وقد املرصية، البالد نحو طيبة ميول ذا شخصيٍّا كان «دارا» أن
االعتدال نفَس أظهروا قد الُفرس من البالد ُحكَّام كان إذا الطبيعي مجراها يف األحوال

نفسه. عاهلهم انتهجهما الذين والحكمة
ويرقب البعيدة عاصمته يف وهو األمور زمام عىل يقبض أن اإلمكان يف يكن ولم هذا،
هذا أن بلة الطني زاد وقد األكمل، الوجه عىل «مرص» يف لألهلني ومعاملتهم عماله حركات
وطنيٌة حركٌة املرصية البالد يف قامت ُحكِمه أواخر ومنذ ٤٨٦ق.م، عام يف تُُويف قد العاهل

حكمهم. من والتخلُّص الُفرس طرَد غرُضها وكان األجنبي، الحكم ملقاومة
وكذلك تماًما، لنا مجهولٌة الثورة هذه لقيام َدَعْت التي الحقيقيَة األسباَب أنَّ والواقُع
فيها ُهزم التي «ماراتون» ملوقعة كان ا حقٍّ الفرتة، تلك يف الحوادث َسرْيِ عن شيئًا ندري ال
استطاعِة يف يكن ولم وقتئٍذ، العالم يف يجارى ال كان الذي نفوذهم عىل وَقضت الفرس
بد ال كان بل «مرص»، يف ثورة انفجار قيام مع اليونان بالد عىل حملة إرسال وقتئٍذ الفرس
«أكزركزس» وخليفتُُه ابنُُه بعده ومن «دارا» امللك من كالٍّ فإن ولذلك أوًال؛ عليها القضاء من
Herod. VII 2, (راجع: «مرص» عىل وسلطانهما نُُفوذهما اسرتداِد عىل بحماٍس َعِمَال قد

.(18, VII 5
للُحكم املرصية البالَد عناء كبري بدون الفاريسُّ الجيُش اسرتد ٨٤ق.م، عام ففي
الذي هو أنه والظاهر «مرص»، عىل شطربة «أخمينيس» «أكزركزس» نصب وقد ، الفاريسِّ
البالد أخضع قد كان أنه كذلك والظاهُر الثوار، يد من السرتدادها البالد عىل الحملة قاد
Herod. (راجع: األول «دارا» عهد يف عليه كانت عما الفرس لسلطان امتثاًال أكثر وَجَعَلها
لدينا ما لقلة الثورة؛ هذه حوادث مجرى يف الرواياُت اختلفت وقد (VII 7, cl VII 20
قام بل أنفُسُهم، املرصيون بها يقم لم الثورة بأن قيل فقد كنهها، عن تُحدثنا آثاٍر من
وكانت الُفرس، من القبيل الوجه فانتزعوا الدلتا، غربي يقطنون كانوا الذين اللوبيون بها
عىل استولوا الذين الثوار قاومت وقد «منف» بلدة وقتئٍذ «مرص» يف الفرس ملك عاصمة
«وادي طريق كانت الفرتة، تلك ويف الفرس، جيش إىل النجدُة وصلت أن إىل البحري الوجه
تربط التي الطريق هي العرب؛ بالد إىل البحرية والطريق «مرص» بني تربط التي حمامات»

و«مرص». الفارسية امللك عاصمة بني
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باشا» «خبا وثورة األول «أكزركزس»

أحُد هو «أكزركزس» عهد بداية يف الثورة بهذه قام الذي أن عىل تَُدلُّ أُخرى روايٌة ولدينا
من لدينا ما وتدل ، الفاريسِّ االستعباد من «مرص» يخلص أن أراد الذي املرصيني األبطال
«خبا يُدعى البطُل وهذا ملكية، ألقابًا لنفسه واتخذ ملًكا، بوصفه البالَد َحَكَم أنه نقوشعىل
يف أنه والواقُع كبري، نقاش موضوَع يزاُل ال امللك هذا فيه عاش الذي العرص أنَّ غري باشا»،
سوتر» «بطليموس امللك عهد من نقش وجد «Alexander Aegusآجوس «اإلسكندر عهد
Mar. Mon. Divers. p. 14, Records of (راجع: فيه جاء فعًال «مرص» يحكم كان الذي

باشا». «خبا امللك تمثال لفحص ذهب وقد :(the Past x, 71
الكهنُة حصل وقد «بوتو»، اضطهد قد «أكزركزس» الفرس ملك أن الكهنُة ذكر وقد
باشا» «خبا منحها كان التي القديمَة األوقاَف أعاد الذي «بطليموس» من جديدًة ِهباٍت عىل
عىل قابًضا كان أنه عىل فيدلُّ البطل هذا عن ُدون الذي اآلخُر النقُش ا أَمَّ «بوتو»، ِلمعبد

«هاتور». شهر الثانية بالسنة أُرخ فقد «منف»، يف األُُمور ناصية
L.D. IV (راجع: «ستري» مجموعة يف وكذلك جعل، عىل طغرائه حروف ولدينا وهذا،

.(196
من الرغم عىل إنه :(Petrie, Hist. III 368-9 (راجع: امللك هذا عن «برتى» ويقول
الرابعة األرسة ملك «بكنرف» يعترب فإنه مستقلًة بذاتها قائمة أرسة يعد باشا» «خبا أن

لها. أهمية ال قصرية مدة منهما كل حكم فقد والعرشين،
بأنه ١٩٠٧ عام حتى يؤرخ كان فقد امللك، هذا عهد تحديد يف املؤرخون اختلف وقد
(راجع: «فلكن» برهن وقد ٤٨٦ق.م، عام يف الُفرس عل الثورة قاد الذي املرصي القائد
«خبا أن الشطرب للوحة مضبوطة ترجمة حسب عىل (A. Z. 35, (1897) p. 81–87
حدث ذلك أن ظن وقد «أكزركزس»، أي الطاغية؛ «شرشش» بعد الذي العهد يف جاء باشا»
النيل وادي يف الثانية العظيمة الثورة خالله يف وقعت التي األول «أرتكزركزس» عهد يف
«ليي ورقة تُدعى بالديموطيقية كتبت ورقة «شبيجلربج» األثري نرش وأخريًا الفرس، عىل
وقد باشا»، «خبا امللك عهد من األوىل بالسنة خ مؤرَّ زواج عقد عىل وتحتوي ،«Libbeg
«اإلسكندر عهد من التاسعة بالسنة مؤرخة أُخرى ورقة دون الذي الكاتب نفُس َدوَّنَها
«اإلسكندر عهد قبل «مرص» حكم قد كان باشا» «خبا أن عىل نُربهن ذلك وعىل األكرب»،

٣٤٢–٣٣٢ق.م. بني ما الفاريس الُحكم نهاية عند أي قصري؛ بزمٍن األكرب»
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Der Papyrus Libbey, Schrifften der wissen-schaft Gesch, in (راجع:
(.Strasburg 1907

وال والعرشين التاسعة األرسة ُملُوك يف ال باشا» «خبا اسم نجد لم أُخرى جهة من ولكن
الحوليات يف اسمه يذكر لم أنه عن فضًال هذا «مانيتون»، قائمة يف الثالثني األرسة ملوك يف
عهد يف جاء قد يكون أن واقرتح العاهل، هذا تاريَخ «ماسربو» حدد وقد الديموطيقية،
بمتحف املحفوظة (٢٤٣٠) الديموطيقية الورقُة كانت إذا ولكن «كودومان»، الثالث «دارا»
الحالة هذه يف «جوتييه» األثري فإن الثالث؛ «دارا» عهد من الثانية بالسنة تُؤرخ «اللوفر»
«أرتكزركزس» عهد يف أي «مرص»؛ َحَكَم فاريس ملك آخر قبل باشا» «خبا وضع إىل يميل
L. (راجع: ٣٤٢–٣٣٦ق.م)، بني (ما «أرسس» أو «أوكوس» باسم يلقب الذي وهو الثالث

.(R. IV 159 note 2
أَْن عىل أََرصَّ قد ١٩٠٩م عام يف «جريفث» األثري أن نجد ذلك كل من الرغم عىل ولكن
«دارا»؛ ُحكم من والثالثني الخامسة السنة يف باشا» «خبا ثورة ى يُسمَّ الذي الحادث يََضَع
(راجع: سنة وخمسني مائة بنحو سبقوه الذين األثريون اقرتحه الذي التاريخ قبل أي

.(Griffith Ryl. Vol. II p. 31
باشا»: «خبا لنا تركها التي اآلثار وهاك

اآلن محفوظٌة الورقُة هذه :(Sphinx, VII p. 139-140 (راجع: «Libbey «لبي ورقة
اشُرتيت قد وكانت الشمالية، بأمريكا «أهيو» بمقاطعة «توليدو» بمدينة الفن متحف يف

الرتجمة: وهاك بالديموطيقية، مكتوب زواج عقد صيغة عىل وتحتوي «األقرص» من

قالت باشا» «خبا امللك عهد من «Athyr «هاتور شهر يف األوىل السنة يف (١)
و«سيمينيس «Peteharpokratesبيتهاربوكراتس» ابنة «Setyrboone «سيرتبون السيدة
املسمى الغربية «طيبة» يف «الكرنك» «آمون» ل املحراب باب فاتح الكاهن إىل «Semminis
من دبنًا ٥

١٠ وأمهرتني زوجتك اتخذتني إنك بخرت» حار أنس «باو ين «Teos «تيوس
زوجي بوصفك نبذتك فإذا يل، مهًرا الفضة من دبنًا ٥

١٠ أكرر وإني ستات) ٢٫٥ =) الفضة
الفضة من دبنات أعشار ٢٫٥ إليك أَُردُّ فإني منك؛ أكثر آخَر رجًال أحببت أو لك، كارهة
دبنًا ٥

١٠ هذه تخص التي وهي الفضة من دبنات أعشار ٢٫٥ أكرر وإني – ستات) ١ ١
٤ (أي

(؟) الفضة من دبنًا ٥
١٠ أكرر وإني — إغريقي) (نقد ستات ٢٫٥ = وهي (؟) الفضة من

عليه سأحصل يشء كل جميع من النصف عن لك أنزل وإني مهًرا، أعطيتنيها التي وهي
بنقلها قمُت وقد أُخرى ورقة يف أعاله املتن من صورة تسلم مني: متزوًجا دمت ما منك
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عرش بستة وسأُتممها الحالية الوثيقة (؟) حسب عىل أعاله دونت كلمة كل أُقرر وإني (؟)
السابق غري لك آخَر تاريًخا أُحدد أن استطاعتي يف يكون ولن — أُعطيكها وإني شاهًدا،

(؟). شفويٍّا أو بالكتابة — طريقة بأية معك أتفاوض أن ودون — (؟)
.«Pekasبكاس» بن «peteharpresبرس «بتحار كتبه

عىل وقعوا الذين شاهًدا عرش الستة بني من يأتي: ما العقد لهذا النارش ويضيف
الورقة: ظهر عىل أسماؤهم دونت قد التالية الخمسة فإن ٣ ،١ السطرين يف جاء ما حسب

(؟). «بتو» ابن … «Pete «بتي (أ)
«أبريز». «Waphrisوافريس» بن «سمينس» (ب)

.«Phebisفيبيس» ابن … (ج)
«بتو». بن (؟) «توتيوس» (د)

«تيوس». بن «أمينوفيس» «طيبة» يف (؟) الرس) (كاتم «حرى-سشت» الكاهن (ه)

الديموطيقية، الوثائق قيمة عن جليًة رصيحة فكرًة لنا تُقدم الوثيقة هذه أن يف نزاع وال
ُحكم تاريَخ فيها يُحدد أن أراد صغرية بملحوظٍة هذه ترجمته عىل «شبيجلربج» علق وقد
— «جريفث» ولكن ٣٤١–٣٣٢ق.م، بني التقريب وجه عىل َدُه َحدَّ وقد باشا»، «خبا امللك

ذلك. يف عارضه قد — قبل من ذكرنا كما
رسبيوم يف ُوجد «أبيس» لعجل تابوت هي باشا»: «خبا عهد من الثانية الوثيقة (٢)
Brugsch A. Z, (1817) p. 13: (راجع: «هاتور» شهر الثانية بالسنة أُرخ وقد «منف»،
القبيل الوجه ملك جاللة عهد يف هاتور شهر السنة عليه: جاء وقد (Thesaurus p. 968

الثور). =) «كم» صاحب «أوزيرحور» «أبيس»، محبوب باشا» «خبا البحري والوجه
يف ١٨٧٠م عام «القاهرة» يف اللوحة هذه عىل عثر الشطربة: لوحة املسماة اللوحة (٣)
الذي خورشيد» أفندي «محمد عنها كشف وقد «شيخون»، جامع يف صغرية ُحجرة أساس
«اإلسكندر» عهد من السابعة بالسنة وتؤرخ املرصي، باملتحف املالحظني رئيَس وقتئٍذ كان
بتلقيب فيها قنع الذي «الغوص» بن «بطليموس» أَْهَداَها وقد األكرب»، «اإلسكندر ابن الثاني
يقطن وكان فعلية، قوة صاحب هذا «بطليموس» كان وقد وقتئٍذ، «مرص» بشطربة نفسه
كانت التي «اإلسكندرية» يف أي األيوني؛ البحر شاطئ عىل األول «اإلسكندر» امللك قلعة يف
هذا يف اإلغريق من املرتزقة الجنود من كثريًا أسكن وقد «ركوتي» األمر بادئ يف تُسمى
بالد إىل ذهب وملا وعتادها، بُجنُودها مجهزًة ُسُفنًا فيها وضع كما خيلهم، ومعهم املكان،
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العدو عىل وانقضَّ صلب بقلب املعمعة خاض موقعة، يف أهلها مناَزلة أجل من «سوريا»
إىل رؤساءها وساق واحدًة، دفعًة البالد هذه عىل فاستوىل الحمام، عىل النُرس ينقضُّ كما
حملته من عودته وبعد ثروتهم، وكل وسفنهم كلها جيادهم عىل استوىل كما «مرص»،
ما عىل والعمل بنرصه احتفاله أثناءَ مستشاريه أحُد عليه اقرتح «املرمريك» يف املظفرة
«خبا امللك حبسه قد كان الذي الوقف «بوتو» ملعبد يثبت أن «مرص» آلهة يريض أن يمكن
ملك األول «أكزركزس» وهبها قد كان التي املمتلكات وكذلك املدينة، هذه آلهة عىل باشا»
العودة يحاول َمن كل عىل باللعنات اللوحة هذه متُن ينتهي ثم ذلك، عىل فوافق الفرس
يف باشا» «خبا لقب وقد (Maspero Guide (1915) p. األوقاف(199 هذه عىل التعدي إىل

«بتاح». اإلله من املختار «تاتنن» تمثال بأنه اللوحة هذه
Brugsch (راجع: «ستري» مجموعة يف جعران عىل كذلك باشا» «خبا للملك وعثُر (٤)
حدث وقد «رع»، محبوب باشا» «خبا عليه نقش وقد (Bouriant Livre des Rois p. 122
أو كويش إنه قائٍل ومن الفرس، شطرب إنه قائٍل فِمن باشا»، «خبا أصل عن كبري نقاٌش
أنه يحتمل ذلك وعىل «منف»، يف َج تُوِّ أنه عىل تُربهن األوىل طغراء أن غري املنبت، عرب
الذي «أيناروس» الرئيس غرار عىل وذلك «ماسربو»، ذلك اقرتح كما لوبي أصل من كان
أصل من وثيقة تعد «لبي» ورقة ألن وذلك «مرص»؛ كل عىل ملًكا بعد فيما نفسه أعلن
Friedrich Karl ذلك: كل عن (راجع: نوبي أصل من إنه يقول: آخُر رأي وهناك طيبي،
Kienitz Die Politische Geschichte Agyptens Von 7, Bis Zum 4 Jahrhundert
اآلراء كل وجمع باشا» «خبا موضوع عالج حيث ،(vor der Zeltwende p p. 185–189

عنه. وردت التي
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خاشاروشا

عهد يف عاش إنه يقول الذي الرأي صدقنا إذا عام حوايل باشا» «خبا امللك حكم مكث
تزعهما التي الثورة عىل وقىض «مرص» إىل األخريُ حرض ذلك وبعد «أكزركزس»،1 امللك
وال عظيٍم، شأٍن ذاَت تكن لم — آنًفا ذكرنا كما — الثورة هذه أن والواقُع باشا»، «خبا
تكون أن أراد قد «دارا» أن وذلك عظيًما؛ كان تأثريها أن غري األهمية، بالغَة حادثًة تَُعد
مستقلة بوصفها البالد هذه عىل فرعونًا يكون وأن إمرباطوريته، من يتجزأ ال جزءًا «مرص»
قد «مرص» يف قامْت التي الثورة أنَّ غري لنفسه، حققها قد السياسة وهذه األمر، ظاهر يف

زعمه. يف خاطئًا كان أنه له أظهرْت
أنه والواقُع والده، سياسة عن حاد «مرص» يف الحكم زمام «أكزركزس» توىل ا َوَلمَّ
يكن لم أنه عن فضًال هذا قبل، من زارها قد يكن ولم «مرص» يف املوقَف يعرف يكن لم
اإلمرباطورية مديريات من كمديرية «مرص» عامل فإنه ولذلك النيل؛ لوادي أهمية أيََّة يُظهر
لدينا ما ويدل املرصية، املعابد ملساعدة سلفه يعطيه كان الذي املال منع ثم ومن األُخرى،
يف نزاع وال «مرص»، يف معابَد أقام قد «أرتكزركزس» خلفه وال «أكزركزس»، ال أنه عىل

مبارشة. ملرص اإلسكندر فتح قبل عاش أنه ا جدٍّ واملحتمل كبري، شكٌّ فيه الرأُي وهذا 1



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

تم أْن وبعد «دارا»، عهد يف عليه كانت مما أكثر ومهانة عبودية حالة يف «مرص» جعل أنه
يف فأخذ عليها، حاكًما «أخمينيس» أخاه تارًكا «فارس» يف ُملكه عاصمة إىل عاد الفتُح له

بشعة. بصورٍة األهلني استعباِد
أن لدرجة باطراد، املرصيني عىل الخناق يضيقون أخذوا قد الفرس أن يف ِنَزاَع وال
يُمكن ما النتزاع وذلك الفرس؛ يد يف أصبحت قد لها أهمية ال التي الصغريَة الوظائف
التجارة أن الفرتة هذه يف لُوحظ ثم ومن الَفناء. حتى الحلوب البقرة هذه من انتزاُعُه
ة، ُمَحسَّ برسعة تتدهور أخذت قد األول» «دارا عهد يف السوق رائجة كانت التي املرصية
البحر يف اليشء بعض رائجًة كانْت التجارة هذه أن عىل تَُدلُّ األحوال شواهُد كانت وإذا
قد أُخرى جهة ِمن فإنها القوافُل؛ تخرتقها كانت التي الصحراوية الطرق وعىل األحمر
كانت التي الُحُروب بسبب وذلك املتوسط؛ األبيض البحر ويف «نقراش» يف أسبابُها انقطعْت
جهة من الفارسية اإلمرباطورية وبني جهة، من وحلفائها «أثينا» جمهورية بني مشتعلًة

أخرى.
منها، ُكْره عىل الحروب هذه يف نفسها تُقحم أن وقتئٍذ مضطرًة «مرص» كانت وقد
أن نرى ثم ومن الفارسية، للدولة تَبَِعيَّتِها بسبب حاسًما دوًرا فيها تلعب أن بد ال وكان
الحملة أَْزِر ِمن به ليشد مرصية سفينة مائتْي من مؤلًَّفا أُسطوًال َز َجهَّ قد «أخمينيس»
الثانية. امليدية الحرب يف ٤٨١ق.م، عام يف اإلغريق بالد عىل الفرُس أرسلها التي الهائلة
موقعتَي يف البحرية حروبهم يف ومهارة شجاعة من املرصيون أظَهره مما الرغم وعىل

املخزية. والهزيمة التام بالفشل ُمنيت قد الحملة هذه فإن و«سالمس»؛ «أرتميز»
«مرص»، يقترصعىل لم «أكرزكزس» به اتصف الذي والفساد والطُّغيان العبَث أن عىل
ملٌك يأته لم منكًرا أمًرا فيها وأَتَى «بابل» إىل ذهب ُحكِمه من سنٍة أول يف أنه نُشاهد بل
البلد هذا دخل قد و«دارا»؛ و«قمبيز» «كريوس» من كالٍّ أن وذلك قبله، الُفرس ملوك من
عيد يف يقوم أن العاهل عىل وكان مقدسمهيب، احتفال يف يمثل ذلك كان وقد ملًكا، بوصفه
البالد عرش تََملُُّكه يصبح وبذلك «بل-مردوك» اإلله يدي بالقبضعىل املعبد يف السنة رأس
املعبد، عن «مردوك» تمثال بإبعاد أمر — ذلك عن عوًضا — «أكزركزس» أنَّ غري رشعيٍّا،
Ed. Meyer forsch. II p. 476–479; (راجع: أُلغيت قد «بابل» ملكية أن نجد ثم وِمْن
G.D.A. IV, 1 p. 121.123; cf lehmann Haupt zu Herod. I, 183; Klio 7 (1907),
p. 447.8; com p. F.H. Weissbach Zur neu Babylon und Achamenidischen Z.

.(D. M. G. 62 (1908) p. 642–645
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«مرص» إىل يعد لم أنه والظاهُر فضئيلٌة، «مرص» يف «أكزركزس» حكم آثار عن أما
يف «أرتابانوس» قتله فقد فيها؛ مات التي السنة وهي ٤٦٥ق.م، ٤٨٤ق.م، عامي بني ما
وَجذْب املرصيني محبِة لجلب يَْسَعى يكْن لم أنه عىل أعمالُُه دلْت وقد العام، ذلك صيف
من «أرتكزركزس» وخلُفُه هو بها قام أعماٍل من إليه اإلشارُة يمكن ما وكل إليه، قلوبهم
األحجاُر وهذه حمامات»، «وادي من األحجار َقْطع يف منهما ُكلٌّ أظهره الذي النشاُط بعده؛
املباني إلقامة األحمر البحر طريق عن «فارس» بالد إىل تُنقل كانت — يظهر ما عىل —

الهامة.2

Borchardt, A. برلني: بمتحف املوجودة «أكزركزس» عرص من اآلرامية املرصية النقوش كذلك راجع 2

.Z, 49–1911 p. 73-74 Bisseng Z D. M G.: 34 (1910) p. 226–238
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ارتاششاس

هذا حكم وقد «أرتكزركزس»، الحكَم بعده تََوىلَّ «أكزركزس» امللك موت أثر عىل
اآلثار حسب عىل ولكن سنة، وأربعني إحدى — «مانيتون» رواية حسب عىل — العاهُل
«سنسل ويقول عرشة، السابعة السنُة هي ُحكمه يف سنة آخر أن نجد لنا، تركها التي
،(Ungur Chron-ologie des Manetho p. 258) عاًما، أربعني حكم إنه :«Syncelle

«أكزركزس». للملك األصغر االبن هو و«أرتكزركزس»
«وادي يف عليه عثر الذي ٣١ رقم النقش يف جاء مما «فيدمان» األثريُّ الحظ وقد
أن (٤٦١ق.م)؛ األول «أرتكزركزس» امللك حكم من الخامسة بالسنة واملؤرخ حمامات»
خاضًعا بقي قد كان القبيلَّ الوجَه أنَّ استنبط وقد عامٍة، ثورٍة يف الوقت ذلك يف كانْت الدلتا

عصيان. بأيِّ يقم ولم للفرس
قامت التي تشبه «مرص» يف فتنة ناُر شبْت «أكزركزس» وفاة أثر عىل أنه والظاهر
هذه وحقيقُة — األقوال بعض عىل — باشا» «خبا امللك بقيادة األول «دارا» عهد أواخر يف
الكانوبي النيل فرع بني تنحرص كانت التي — «لوبيا» مملكة أمراء من أمريًا أن الثورة
األرسة فرع من كان أنه يحتمل الذي «بسمتيك» ابن «إيناروس» يُدعى — والبحر والصحراء
لوائه تحت َضمَّ قد مضت؛ عاًما ستني منذ الكنانة عرش عن أُبعدت التي القديمة الساوية



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

وقد الرئيسيني، النيل فرَعي بني الواقع البحري الوجه بالد من األعظَم الجزءَ وسهولة بيُْرس
َطْرُد هو به قام حاسم عمل أوُل وكان دخله، مكان كل يف ترحاب بكل األمري هذا قوبل
يكن ولم البالد، شطربة «أخمينيس» جنود أقىص وكذلك الفرس، عمال من الجزية جباة
سيقفو أنه «إيناروس» بخلد يدور يكن لم حيث «منف» إىل االلتجاء إال الجنود هؤالء أمام
عليه، بحريٍّ هجوٍم عدم من مأمن يف أنه من يتأكد أن بعد إال ويقيضعليهم هناك إىل أثَرُهم
ذلك «أثينا» جمهورية من طلب كما الصدد هذا يف مساعدتَه «برقة» أهل من طلب وقد
بحرية سفينة مائتْي من مؤلًَّفا أسطوًال «قربص» من إليه األخريُة أرسلت وقد خاصة، بصفٍة
اآلخر وبعضهم نفسها، «أثينا» من بعضهم بالسالح، مدججني مقاتل ألف بخمسني مزودة
قوتُُه وانضمت عناء، دون النيل يف اإلقالع من فعًال تمكن قد األسطوُل وهذا حلفائها، من
فيه عاد الذي الوقت يف ذلك كان وقد «منف»، قلعة حارصْت التي «إيناروس» قوة إىل
(Die. Geogr. IV الدلتا مدن إحدى «بابرميس» يف «إيناروس» فهزمه بجيشه «أخمينيس»
حاول وقد «أرتكزركزس»، الفرس ملك إىل جثتَه وأرسل َقتََله وقد ٤٥٩ق.م، عام يف p. 79)
«أثينا» ومناهضتها عدوتها بمهاجمة بالقيام «إسربتا» مملكة يغري أن عبثًا العاهُل هذا
خاب ا َلمَّ ولكنه «مرص»، من نجدتها تسحب «أثينا» ولجعل «مرص»، ل ملساعدتها انتقاًما
هذا عدد تقدير يف بُولغ وقد النيل، دلتا إىل قوي جديٍد جيش إرسال إىل اضطر مسعاُه
وقد «مجابيز»، املسمى «سوريا» شطرب بقيادة مقاتل ألف ثالثمائة بنحو ُقدر إذ الجيش؛
«أرتاباز». يقودها سفينة، ثالثمائة قواُمُه أزره يشد أُسطول عىل يعتمد الجيش هذا كان

املرة هذه يف واليونان املرصيون ُهزم أن نتيجتُها كانت موقعٌة الفريقني بني وقعت وقد
الفرسوحارصوهم فَطاَرَدُهم «منف» عن التخيلِّ إىل املرصيون اضطرَّ وقد ساحقة، هزيمة
َسدَّ السنة ونصف سنة من أكثر دام حصاٍر وبعد ،«Prosopis «بروسوبيس جزيرة يف
اليابسة عىل يقف أصبح الذي األُسطول عىل يستويل أن أَمَكنه وبذلك النهر، مياه «مجابيز»
املرصيني عىل الدائرُة دارت سنواٍت دامْت حرٍب وبعد (٤٥٦ق.م)، عنه املياه النحسار
ثم ومن خازوق، عىل بوضعه «إيناروس» أُعدم أن ذلك جراء من وكان الحرب، وا فَخِرسُ

جديد. من الفرس نري تحت ترزُخ «مرص» عادْت
مؤلفًة للمرصيني نجدة — سنني ببضع ذلك بعد — أرسلت قد «أثينا» وكانت هذا،
عليها فاستوىل واليوناني، املرصي بالجيشني َحلَّ ِبما ِعْلِمها دون سفينة، خمسني من
يف عقد وأخريًا (٤٥٥-٤٥٤ق.م)، املندييس النيل فرع يف سائرٌة وهي عناء، دون الفرُس
وطه ُرشُ من كان وقد العظيم، الفرس وملك «أثينا» بني «كالياس» صلح ٤٤٨ق.م عام
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«إيناروس» وثورة األول «أرتكزركزس» امللك

استقاللها عىل العمل أو «مرص» مصلحة يف التدخل «أثينا» محاولة عدُم الجلية الواضحة
القومي.

وعىل آثاًرا، — يظهر ما عىل — األول «إمرتي» معارصه وال «إيناروس» لنا يرتك ولم
أسالفه؛ مثل عهده يف املرصيني لدى معروًفا يكن لم األول «أرتكزركزس» فإن حال أيَِّة
يف أنه هنا ذكُرُه يَطيب ومما قط،1 «مرص» إىل يذهب لم — يظهر ما عىل — ألنه وذلك
عىل جاءت التي املدة يف أي السكون؛ فيها ساد التي املدة يف وبخاصة — العاهل هذا عرص
وادي «هردوت» اليوناني املؤرخ زار — ٤٤٨–٤٤٥ق.م عامي بني «كالباس» ُصلح أعقاب
الحياة عن العجيبة املالحظات من حواه بما الغني الحر الجغرايف وصفه لنا وترك النيل،
ُكلُّ يرتكبها أخطاءٍ ِمن َحَواُه مما الرغم وعىل النيل، لوادي والدينية واالجتماعية السياسية
ال وهو األقدمون، اليونان لنا تركه ما أنفس يعد مؤلفه فإن البالد، طبائَع يعرف ال سائٍح

العني. رأَي رآه ما ناحية من فيه عاش الذي العرص عن إليها يرجع حجة يزال

«ثوسديد اليوناني واملؤرخ الصفيل» «ديدور من ُكلٌّ كتبه فيما وحروبه «إيناروس» قصة لنا حفظت 1

.(L. R. IV, p. 153 note 3 (راجع: و«كتسياس» «thucydide

105
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سني عن يشء يرد ولم سنة، عرشة تسع «مانيتون» رواه ما حسب عىل امللك هذا حكم
عهد من عرشة التاسعة السنة أن إىل هنا النظر نلفت أن بد وال املرصية، اآلثار يف قط حكمه
Actes (راجع: املؤرخني بعُض نسبها وقد «إدفو»، معبد يف بطلمي متن يف وجدت قد «دارا»
du Congress International des Orientalistes tenu a Leide, t. IV p. 233–235:
«دارا» إىل .(Introduction a Ed. Meyer Geschichte des Alten Agypten p. 45

.(L. R. IV p. 153 No. 4 (راجع: األول، «دارا» إىل تُنسب أن يجب ولكنها الثاني،
عام الثاني (أردشري) «أرتكزركزس» موت بعد أنه إىل هنا نُشري أن بُدَّ وال هذا،
يمكث لم أنه والظاهُر الثاني، «أكزركزس» أخوُه «سوس» عرش عىل خلفه ٤٢٤ق.م،
Unger Chronologsie de Manethon p. 285; (راجْع: شهرين، إال امللك عرش عىل
قتله ثم (Maspero Hist. Ancienne III p. 278 n., wiedmann Aeg. Gesch. p. 666
وبعد أشُهر، سبعة أو ستة إال بدوره يحكم لم الذي «Sogdianos «سوجديانوس أخوه

الثاني. «دارا» باسم امللك أريكة عىل خلفه الذي «أوكوس» أخوه قتله ذلك
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لم الذي حكمهما خالل — و«سوجديانوس» الثاني «أكزركزس» من ُكلٌّ لنا يرتك ولم
منهما، واحٍد اسم عىل نعثْر لم كما «مرص»، يف أعمالهما من أثر أيَّ — سنتني من أكثر يَُدْم

الديموطيقية. يف وال الهريوغليفية يف ال
يطلق وكان صهره، كان بل األول، «أكزركزس» امللك ابن هذا الثاني «دارا» يكن ولم
«هريكاني»، مديرية شطربة «فارس» بالد عرش توليه قبل كان وقد «أوكوس»، اسم عليه
«ابن اليونان عليه أطلق وقد ٤٢٣ق.م، عام العرش عىل خلفه «سوجديانوس» قتل وبعد
والواقُع الرشعيني، غري العديدين األول «أرتكزركزس» أوالد من واحًدا كان ألنه وذلك أبيه»؛
يف اآلثار عىل له ترك الذي األول «أرتكزركزس» بعد الوحيد امللك هو الثاني «دارا» أن

«مرص».
أضاف هذا الثاني «دارا» أن الخارجة الواحة يف األول «دارا» أقامه الذي املعبد يف فنجد

«مرص». يف اآلثار عىل له ذكرى خاص بوجه هناك نقش وقد عدة، أماكن يف طغراءه
Brugsch, Reise Nach der Grossen Oase El. Khargeh p. 13 ff & (راجع:
Lepsius A. Z. XII (a874) p. 73, 75, 78; Brugsch A Z.XII (1875) p. 51 ff: Wied-

(.mann Gesch. p. 240 No. 1-2; id. p. 880 No. 1
الواحة (أي سيدهبت» رع «آمون يُْدَعى الخارجية للواحة املحيل املعبوُد كان وقد
لقبه يف زاد قد الثاني «دارا» أن عىل النقوُش وتَُدلُّ الساعد، القوي األعظم اإلله الخارجة)
هذا اآلثار مصلحة نظفت وقد اإلله، لهذا مختلفة نعوت بإضافة رع» آمون «محبوب وهو

الخارجة). الواحة «فخري» (راجْع: وَرممته املعبد
٤٠٧ق.م، عام يف : أََدقَّ وبعبارة امللك، هذا ُحكم عهد يف أنه نذكر أن هنا يفوتُنا وال
باسمها وُسميت «الفنتني» يف عليها ُعثر والتي اآلرامية، باللغة املشهورُة الربديُة دونت

.(Cowley, Aramaic Popyrus of the fifth Century, Oxford. 1923 (راجع:
وقتئٍذ، «الفنتني» تقطن كانت التي اليهودية املستعمرة عن تُحدثنا الورقُة وهذه
–٥٨٨) «أبريز» امللك ُحكم إىل تقديٍر أََقلِّ عىل يرجع املستعمرة هذه تأسيَس أنَّ والواقُع
أقدم إىل ترجع أنها املحتمل ومن (Schafer Klio (1904) p. 155 ff (راجع: ٥٦٩ق.م)،
عهد يف حتى أو (٥٩١–٥٨٨ق.م)، الثاني «بسمتيك» عهد يف تكون قد إذ ذلك؛ من
Dictionnaire de la Bible supplement (راجع: (٦٦٣–٦٠٩ق.م)، األول «بسمتيك»

.(face-X (1923) p. 983-984
–١٩٠٤ عام من دفعات عىل البلدة هذه يف عليها عثر هذه اآلرامية «الفنتني» وأوراق
األوراق وضُع ويمكن مؤرٌخ األوراق هذه ومعظم مختلفة، أوروبية بعثات يد عىل ١٩٠٨م،
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«مرص»، الفاريسل الحكم عهد أُخرىيف وبعبارة ٤٠٠ق.م، ،٤٩٥ عامي بني الفحصما بعد
طرد وعندما «فارس»، ملك عليها ينفق حربية مستعمرة يؤلفون «الفنتني» يهوُد وكان
الذي املكان هذا يُغادروا أن «الفنتني» يهود عىل كان ٤٠٠ق.م؛ عام «مرص» من الفرس
شملُُهم يُشتْت لم اليهود هؤالء أنَّ املحتمل ومن الزمان، من قرٍن ِمْن أكثَر منذ احتَلُّوُه
«إمرتي»، امللك عهد من الخامسة بالسنة مؤرخٌة آرميٌة وثيقٌة لدينا ألنه وذلك واحدة؛ دفعة
(راجع: بعُد سنرى كما — والعرشين الثامنة األرسة يف يُعرف الذي الوحيد امللك وهو
معاملتهم ُحسن أظهروا الذين البطاملة عهد يف (Papyrus no. 35 de Cowley o p. cit.

الطائفة. لهذه
— تفاُهم ُحسن عىل يكونوا لم «خنوم» اإلله كهنة أن هنا مالحظتُُه تَجُدُر ومما
الدين، يف لخالف «الفنتني»؛ يف القاطنني اليهود مع — الفاريس العهد نهاية يف األقل عىل
ُكلَّ عنهم ويبتعدون وديانتَهم اليهوَد يحتقرون كانوا املرصيني أن نعلم عندما وبخاصة
صغري»؛ «خروف بذبح اليهوُد فيه يحتفل كان الذي الفصح عيد يف فإنه ولذلك البُْعد؛
بذبح يرصحوا لم الكبش) (أي «خنوم» اإلله يعبدون كانوا الذين «الفنتني» كهنة أن نجد

املرصيني. جانب من الغريب باألمر يكن لم وهذا الخروف،
املرصيني، لدى مجهوًال يكن لم اليهود تاريَخ أنَّ ا جدٍّ الجائز من فإنه حال أية وعىل
تأثريٌ لذلك يوجد أن دون واليهود املرصيني بني طويٌل تعايٌش يوجد أن املعقول غري فِمْن
فِمن ذلك وعىل واآلراء، الثقافة يف خالٌف الفريقني بني كان لو حتى ضئيًال كان مهما
«خنوم» معبد كهنة عند معروًفا العجاف السنني وسبع «يوسف» تاريخ يكون أن الجائِز

اليهود. طريق عن «الفنتني» يف
السابعة األرسة منهم تألفت الذي األخمينيسني ملوك آخر الثاني «دارا» ويَُعدُّ هذا،
بعده «فارس» بالد حكم العاهل هذا وفاة وبعد «مانيتون»، رأي حسب عىل والعرشون،
يف يظهروا لم الفرس ملوك ِمن خلفه وَمن العاهل هذا أن غري الثاني، «أرتكزركزس»
تَقوى القوميُة املرصيُة الحركُة أخذت الثاني «دارا» عهد من األخرية السنني ومنذ «مرص»،
شطربة التخلُّصمن يف أفلحت أن إىل بالدها من املستعمر طرد يف وأخذت البالد، يف وتشتد
يُدَعى مرصيٍّا أمريًا «مرص» عرش عىل مكانه ووضعت «مرص» يحكم كان الذي الفرس
عهٌد بدأ وهكذا االستقالل. تمام «فارس» ملك عاصمة عن مستقالٍّ وكان «أمريتايوس»

… ييل فيما ذلك سنرشُح كما — املرصي التاريخ يف جديٌد

109





«مرص» الفرسمن طرد

كان فإنه ولذلك عليه؛ تسلُّطه مدة الفاريس بالحكم ما يوًما املرصي الشعُب يَْرَض لم
واتت وقد اآلشوريني، نري ِمن قبل ِمن تخلص كما نريهم، من للتخلُّص الفرَص يتحني
واقعة يف منكرة هزيمة الفرَس اإلغريُق هزم عندما ٤٩٠ق.م، عام حوايل املرصيني الفرصُة
بالد نحو الفرس عاهل أنظاُر اتجهْت العهد ذلك ومنذ «أثينا»، من بالقرب «ماراتون»
ببالده لحق الذي العار ومسح عليها، للقضاء ضخمة حملة يعبئ أخذ ثم ومن اإلغريق،

وبجيشه.
يُتابعوا ولم املرصيني، عىل الخناَق يَُضيُِّقوا لم الفرس أن عىل األحوال شواهُد وتدلُّ
ثورٌة قامت ٤٨٦ق.م، عام يف أنه من ذلك عىل أََدلَّ وال كثب، عن فيها األُُمور سري مالحظَة
(راجع: «هردوت» يقول ذلك ويف قصرية، بمدة «ماراتون» واقعة بعد أي البحري؛ الوجه يف
الذي «هيستابس» بن «دارا» إىل «ماراتون» موقعة أخبار وصلت وعندما .Herod)؛ VII 1
الصغرى» «آسيا يف «ساريس» عىل هجومهم بسبب اآلثينيني عىل والحنق الغيظ شدة يف كان
الحال يف أرسل أن وبعد اإلغريق، عىل حرٍب َشنِّ إىل بشدة تَوَّاًقا وأصبح ا جدٍّ غضبُُه ازداد
أكرب عدًدا مدينة كل عىل وفرض جيًشا، تجهز أن عليها حتم املختلفة املدن إىل ُرُسًال
هذه أُعلنت وعندما الشحن، وسفن والغلة والخيل السفن من قبل من ُمُه تَُقدِّ كانت مما
وقد سنوات، ثالث ملدة اضطراٍب يف «آسيا» بالد ُكلُّ أصبحت اإلمرباطورية أنحاء يف األوامُر
ثار الرابعة السنة يف ولكن اإلغريق، بالد لغزو واستعدُّوا الجيش يف الرجال أشجُع انخرط
يستعدُّ «دارا» كان وعندما الفرس، عىل — «قمبيز» أخضعهم قد كان الذين — املرصيون
أمُر وانتهى امللك، خالفة عىل أوالده بني شديٌد نزاٌع قام و«أثينا» «مرص» عىل بحملة للقيام

(٤٨٥–٤٦٤ق.م). «فارس» ملك عىل خليفته ليكون «أكزركزس»؛ باختيار النزاع هذا
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وترك إلخضاعها، «مرص» عىل بالحملة يقوم أن قبل «دارا» مات فقد حال أية وعىل
ملحاربة َميَّاًال يكن لم األخريَ أن عىل األحوال شواهُد وتدلُّ األول، «أكزركزس» البنه ذلك
«هردوت» ويُحدثنا «مرص»، يف الثورة إلخماد جيًشا َز َجهَّ أُخرى جهة من ولكن اإلغريق،
ابن وهو «جوبرياس» بن «مردنيوس» ولكن :(Herod. VII, 5–7 (راجع: قائًال: ذلك يف
من أكرب عليه ا جدٍّ عظيٌم تأثريٌ وله حاًرضا كان الذي «دارا» أخت وابن «أكزركزس» عم
بعد األثينيني أن الحق من ليس إنه «سيدي قائًال: التالية باللغة يخاطبه كان الفرس؛ كل
أية وعىل أعمال، من ارتكبوه ما عىل عقاب ُدون يُرتكوا أن بالفرس كبرية أرضاًرا أوقعوا أن
عىل بجيشك َرسْ «مرص» وقاحة تقيضعىل وعندما به، تقوم الذي املرشوَع اآلن َفلتُنِه حال
َسوََّلْت إذا للمستقبل، حذره سيأخذُ واحد وُكلُّ الناس، بني حسنًة شهرًة تنال حتى «أثينا»

قطرك.» عىل الزحَف نفُسُه له
«هردوت» يقول ذلك ويف «مرص»، عىل بالحملة قام حكمه من الثانية السنة ويف
وقتئٍذ أوًال قام اإلغريق عىل حرب نار بإشعال «أكزركزس» أقنع وعندما (Herod. VII, 7)
حالة يف «مرص» كل صري ذلك وبعد الثائرين، عىل بحملة «دارا» موت بعد الثانية السنة يف
«أخمينيس» شقيقه إىل حكومتها أمر ووكل «دارا» عهد يف عليه كانت مما أسوأ استعباد

«دارا». بن
الهزائم جراء من وكان ملحاربتها، اإلغريق بالد شطر وجهه «أكزركزس» وىل ذلك وبعد
أنحاء يف الفتن نار اندلعت أن اإلغريق بالد مع حروبه يف جيوشه وعىل عليه توالْت التي
«أرتكزركزس» ابنه امللك عرش عىل وخلفه «أكزركزس» اغتيل وقد الفارسية، املديريات
بتحرير مطالبًة «مرص» يف ثورٌة قامت العاهل هذا ُحكم خالل ويف (٤٦٤–٤٢٤ق.م)

األول. «دارا» عهد يف قامْت التي من ُعنًفا وأكثَر خطًرا أََشدَّ وكانت نفسها،
«بسمتيك» بن «إيناروس» يُدَعى أمريٌ «مرص» يف الثورة هذه زمام عىل القابُض وكان
وشد «إيناروس» وساعد البالد أنحاء يف الثورُة امتدت وقد األصل، نوبي يظن ما عىل وهو
األرسة من أنه عىل األحواُل وتدلُّ «سايس»، بلدة من «إمرتي» يُدَعى آخُر مرصيٌّ أزَره
ملك األكرب عدوهم إلضعاف فرصة األثينيون وجد األثناء تلك ويف املنحلَّة، الساوية امللكية
«ديودور» رواية حسب عىل — حربية سفينة ثالثمائة قواُمُه أُسطوًال فأرسلوا الفرس،
العظيُم املؤرُخ أما ،(Ibid. Xl, 74) أُخرى روايٍة يف سفينة ومائتا (Diod. Xl, 71) الصقيل
وقد (Thucydide, J. 104 (راجع: سفينة مائتي كان السفن عدد إن فيقول «ثوسيديد»
إىل األسطوُل هذا يصل أن قبل ولكن «منف»، إىل وصل حتى النيل يف األسطوُل هذا سار
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مقاتل ألف ثالثمائة قواُمُه عرمرًما جيًشا ساق قد الفرس، ملك «أرتكزركزس» كان «مرص»
وهي «بابرميس»، بلدة عند الفاريس الجيِش مع املرصي الجيُش تَقابل وقد «مرص»، إىل
عيٌد البلدة هذه يف يُقام وكان موقعها، يُعرف ال البحري، الوجه مقاطعات إحدى عاصمُة
لهُم كانت ولكن األمر، بادئ يف املرصيون هزم وقد ،(Reallexikon p. 582 خاص(راجع:
الفاريس الجانب يف املوتى بني كان وقد اإلغريقي، املدُد إليهُم وصل عندما بعد، فيما الغلبُة

الفرس. ملك أخو «أخمينيس»
فقد «بابرميس» يف املنترصون أما «منف»، إىل الفرس من األحياءُ تقهقر ذلك وبعد
وأقاموا للمرصيني، منها ُجزء عن التخيلِّ إىل الفرُس اضطرَّ وقد «منف»، أمام الحصار أقاموا
اإلغريقي، املرصي الجيش هجمات مقاومة يف وأخذوا منها، ٍن ُمَحصَّ ُجزء يف املتاريَس
Diod XI 74; Ktesiaas 33; Pline Histoire Naturelle xxxv, 11, 40; Isocrate (راجع:

.(sur la paix 86
وهزموا ألنفسهم، الفرُس انتقم حتى شهًرا عرش ثمانية من أكثر يمِض لم ولكْن
«Prosopitis «بروزوبيتيس جزيرة إىل االلتجاء إىل اإلغريُق اضطرَّ وقد املرصي، الجيَش
الفرس ولكن فاصلة، موقعة يف الفرس ملنازلة استعداد عىل كانت التي سفنهم وأحرقوا
ببالد يظن ما عىل مارين اإلغريق بالد إىل العودُة أمكنهم وبذلك أثرهم، باقتفاء يهتموا لم

«لوبيا».
(.Diod xI, 77 (راجع:

حيث «سوس» إىل وِسيق أسريًا وقع فقد الحرب؛ يف ُجرح قد كان الذي «إيناروس» ا أَمَّ
أُسطولهم ولكن الدلتا، اخرتاَق أُخرى كرًة اإلغريق حاول وقد بقتله، «أرتكزركزس» أمر
(راجع: الفرس خدمة يف وقتئٍذ كان الذي الفنيقي األسطول يد عىل منكرة هزيمة ُهزم

.(Diod. XI, 77; Thucydide 1, 110
ويقول الوطنية، يقود الذي الوحيد القائد «أمرتي» بقي «إيناروس» موت وبعد
(Grote XLV p. 417 Vol. V. Every mans الحرب هذه عن املعروف املؤرخ «جروت»
الجائحة هزيمتهم نحسب أن بُدَّ ال األثينيون انترصها التي العدة االنتصارات مقابل ويف Ed)
بادئ يف — نالوا وقد (٤٦–٤٥٥ق.م) الفرس مع أعوام ستة َداَمْت ُحُروٍب بعد «مرص» يف
كل من الفرس فطردوا الفرس، عىل الثائر «إيناروس» األمري مع المًعا نجاًحا — األمر
الفرس ملك انزعاج كان وقد البيضاء»، «القلعة ى يَُسمَّ الذي منها ُجزء أقوى إال «منف»
بمبلغ «Megabaxus «مجابازوس أرسل أنه لدرجة «مرص» يف األثينيني لوجود عظيًما؛
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حال أية وعىل «أتيكا»، غزو عىل الالسيدامونيني إلغراء «إسربتا» مملكة إىل املال من عظيم
«مرص» إىل الفرس من كبرية قوٌة أرسلْت ذلك وعىل مأموريته، يف يفلح لم املبعوث هذا فإن

.(Herod. III 160 (راجع: «Zopyrusزوبريوس» بن «مجابازوس» بقيادة
تُْدَعى النيل يف جزيرة إىل «منف» من عنيفٍة موقعٍة بعد وحلفاءَهم األثينيني فطرد
حول أن إىل شهًرا عَرش ثمانيَة مدَة فيها ُحوِرصوا وقد «Prosopitis «بروزوبيتيس
نجا وقد أرًضا الجزيرَة هاجم ثم ، يَِجفُّ مجراه وجعل النيل، فرع مياَه «مجابازوس»
أُرس، أو ُقتل فقد الجيش سائُر أما «سرييني»، إىل الرب طريق من األثينيني من ا جدٍّ القليُل
أثينية سفينة خمسني وصوُل األثينيني هزيمة يف زاد وقد نفُسُه، «إيناروس» قتل وكذلك
من علٍم دون وصلْت قد كانت السفُن هذه ولكن األثينيون، بها ُمني التي الهزيمة بعد
— رجالها من غفلة عىل — وقعْت وبذلك املندييس، النيل فرع يف فسارْت بذلك، رجالها
كل أصبحْت وقد ا، جدٍّ القليُل إال السفن هذه من يَنُْج ولم والفنيقيني، الُفرس قبضة يف
استقالله عىل يُحافظ أن حاول الذي «أمريتاوس» األمري إال للُفْرس خاضعًة ثانية مرص
األساطيل أكرب من بحريٍّا أُسطوًال أن نرى وهكذا املنال، الصعبة الدلتا مناقع إىل باالرتداد
«ديودور» كتب وقد هذا، تماًما. شملُُه ُمزَِّق قد الفرس لطرد وحلفاؤها «أثينا» أرسلتْها التي

.(Diod XI, 77, XII, 3 (راجع: ذكرناه ِلما مخالفة رواية
عام حتى — األقل عىل الدلتا يف — استقالله عىل املحافظة يف «أمريتاوس» أفلح وقد
ستني من مؤلًَّفا أُسطوًال إليه فأرسلْت «أثينا»، من ثانية النجدة طلب وقد (٤٤٩ق.م)،
أن قبل حتى اإلغريق بالد إىل عاد «سيمون» بموت سماعه أثر عىل ولكنه حربية، سفينة
رأى وملا (Thucydide 1, 112; Plutarch Cimon 18 (راجع: املرصية الشواطئ إىل يصل
مساعدة يف أملهم لفقدان ثورتُُهم؛ هدأْت والفرس «أثينا» بني أُبرم قد الصلح أنَّ املرصيون
نصب إذ ماهرة؛ وسياسة تسامًحا أظهر قد الجديد الشطرب أن إىل باإلضافة هذا «أثينا»،
الحركة يف رشيكه و«أمريتاوس» الثورة قاد الذي «إيناروس» ابني و«بوزيرس» «تامرياس»

والداهما. عليها يُسيطر كان التي الحكومة رأس عىل الوطنية
فيقول: امللوك، ألوالد الُفْرس احرتاِم ِذْكر سبيل عىل «هردوت» يف ذلك ِذْكُر جاء وقد
مع فإنهم عليهم، تمردوا قد كانوا لو وحتى امللوك، أوالد تكريَم معتادين كانوا الُفرس ألن
كثريٍة بأمثلٍة العادة هذه ُوُجود عىل الربهنُة ويُمكن أوالدهم، عىل بالحكم ينعمون كانوا ذلك
حكومُة له أُعيدْت الذي اللوبي «إيناروس» بن تامرياس لألمري حدث ما بينها ومن أُخرى،
يفعْل لم ذلك ومع والده، حكومُة إليه أُعيدت الذي «أمريتاوس» بن و«بوزيريس» والده،
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هذا من الرغم وعىل و«أمريتاوس»، «إيناروس» من ُكلٌّ فعله مما أكثر للفرس سوءًا أحٌد
. الفاريسِّ للُحْكم بأكملها تخضْع لم «مرص» فإن املعاملة؛ وُحسن التساُمح

مكياًال ألف ثالثمائة ٤٤٥ق.م عام يف أرسل «بسمتيك» يُدَعى مرصيٍّا أن ذلك وحقيقُة
«بلوتارخ» يف جاء ما حسب (وعىل «أثينا» إىل لرتًا) ١٣ حوايل املكيال (سعة الغالل من
ثمنًا كان ذلك أن ا جدٍّ الجائز ومن ،(Plutarch Pericles 37 (راجع: ميكال) ألف ٤٠
النقوُش تحدثْنا ولم الدلتا، صورة أثناء «مرص» إىل «أثينا» أرسلتْها التي الحربية للمساعدة

الثورة. هذه بمناسبة أكثر يشء عن املحفوظاُت أو
— آنًفا ذكرنا كما — العادية املشاحناُت قامت األول «أرتكزركزس» موت أثر وعىل
الثاني «أكزركزس» من ُكلٌّ مات حتى أَْشُهر بضعُة إال تَمض ولم امللك، عرش تويل عىل
وهو «أوكوس»، يُدَعى لهما ثالٌث أٌخ البالد عرش وتوىل «سوجديانوس»، أخوه وهو وقاِتلُُه،

(٤٢٤–٤٠٤ق.م). الثاني «دارا» باسم ى تََسمَّ الذي
عىل ُحفرت التي األنشودُة هو «مرص» يف عهده إىل يُنسب الذي الوحيُد املرصيُّ واألثُر

قبل. من ذكرنا كما — األول «دارا» أقامه الذي الخارجة الواحة معبد جدران
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«أمريتاوس»، ويُدعى سنوات ست حكم واحٍد بملٍك «مانيتون» تاريخ يف ُمثلت قد األرسُة هذه
يَبعُد االسم بهذا ملرص ملكني ذكريات عىل لنا حافظوا قد الكالسيكيون الكتاب كان وملا
بامللك موحًدا كان أيهما اآلن نتساءل فإنا الزمان، من قرٍن نصف بنحو اآلخر عن أولهما

(؟). «مانيتون» تاريخ يف ذكُرُه جاء الذي
ملوك تسع من مؤلفة الحلقات، متصلَة سلسلًة الديموطيقية الحولياُت لنا ذكرت وقد
ولم هذا، الثاني. «نقطانب» بامللك وتنتهي «أمريتاوس»، بامللك توحيُدُه يمكن بملك تبتدئ
Revillout-Rev-Egyptologique I (راجع: السلسلة هذه يف آخر «أمريتاوس» ذكر يأت
هو هنا املقصود أن قاطعة بصورة نستنبط أن يمكننا ثم ومن ،(p. 145–149 & 151
أن قبل من ذَكْرنا وقد األول، «أمريتاوس» حفيد كان أنه املحتمل ومن الثاني، «أمريتاوس»
قبل املرتزقة اإلغريق بمساعدة وذلك عاتقهم، عن الفرس نري نزع حاولوا قد الدلتا أُمراء
ذكرنا كما أنه والواقُع «مرص»، من وطردهم عليهم الناجحة بحملته «أمريتاوس» يقوم أن
يعمل البحري الوجه أخذ اليونان يد عىل «ماراتون» يف هزيمته بعد األول «دارا» عهد منذ
نعرف وال الوطنية، الحركة هذه كرسشوكَة األول «أكزركزس» ولكن حريته، اسرتجاع عىل
بعض رأي عىل أنه هو اآلن نؤكده أْن يمكن ما وُكلُّ الحركة، هذه قيام عىل املحرض اسم
L. R. IX, p. 155 (راجع: املرصية اآلثار عىل ِذكُره جاء الذي باشا» «خبا ليس املؤرخني

قبل. من املوضوع هذا ناقشنا وقد ،(No. 2
املحرُض كان املرة هذه ويف أُخرى، ثورٌة قامت األول «أرتكزركزس» حكم أوائل ويف
الثورُة استمرت وقد قبل، من ذكرنا كما «بسمتيك» بن «إيناروس» يُْدَعى لوبي قيامها عىل
ومع األوىل، الثورُة به ُقمعت مما أكثر وعنف بشدة الفرُس َقَمَعها ذلك وبعد سنني، بضع
استقالله عىل املحاَفظة يف نجح قد املرصي «أمريتاوس» وهو «إيناروس» زميل فإن ذلك
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«أمريتاوس» اختفى وعندما قبل، من مفصًال ذكرنا كما «أثينا» بمساعدة ذلك سنوات، عدة
«دارا» تولية وبعد شاءوا، كيف يحكمونه الفرس، أيدي يف لعبة «بوزيريس» ابنُُه بقي
من كانت أنها ا جدٍّ املحتمل ومن «مرص»، يف جديدٌة ثورٌة قامت «فارس» ملك عرش الثاني
عىل — أُخمدت ولكنها «بوزيريس»، ابن كان أنه يحتمل الذي الثاني «أمريتاوس» صنع
نار رضام لها كان أْن إىل ملتهبًة الرماد تحت الفتنة ناُر بقيت وقد كسابقتها، — حال أية
«مرص»، أنحاء كل يف بل وحدها، الدلتا يف ال لهيبها امتدَّ ثم الثاني «دارا» حكم منتصف يف
كان النجاح هذا أن ا جدٍّ املحتمل ومن «مرص»، ُكلِّ من الفرس طرد يف املرة هذه أفلحْت وقد
غري الناجحة الثورة هذه عن معينًا شيئًا نعرف نكاد ال أننا والواقُع ملرص، «أثينا» بمساعدة
(Xenophon Anabase 1, 4, ٤٠٤ق.م، عام يف وانتهت ٤١٠ق.م، عام حوايل ابتدأْت أنها

الفرس. عن «مرص» باستقالل باالعرتاف 5, 13)
لليهود اضطهاٌد حدث ٤١٠ق.م، عام يف أنه املناسبة بهذه هنا بالذكر جدير هو ومما
الفرس؛ مللوك الجهة هذه يف املستعمرين ميل — يظهر ما عىل — سببُُه وكان «الفنتني»، يف
ذكرناها التي األخرى الدينية األسباب عن فضًال هذا ومكان، زمان كل يف األقليات كل شأن
تَختِف لم املستعمرة هذه فإن كل ومع معبدهم، املرصيون َهَدَم ذلك أجل ومن سبق، فيما

البالد. من ُكليًة
انترشِت قبل من ُقلنا وكما سنوات، ست — األقل عىل — التحرير حرُب مكثْت وقد
ومن ساوي، أصل من كان هذا الثاني و«أمريتاوس» املرصي، القطر أنحاء كل يف الثورُة
ملوكها آخَر «قمبيز» خلع قد كان التي «بسمتيك» أُرسة صلب من ينحدُر كان أنه املحتمل
عىل األحواُل وتَُدلُّ مىض، َقْرٍن ِمن أكثر منذ «مرص» عرش عن — الثالث «بسمتيك» وهو —
التي املدُة هي وهذه سنوات، ِستِّ مدَة «مرص» عرش عىل َمَكَث قد الثاني «أمريتاوس» أن
من لدينا وليس اآلن، حتى «مرص» يف باسمه أثر أيُّ لدينا وليس «مانيتون»، له َدها َحدَّ
كما آمون» «رود أو «أمنرود» إال باسمه توحيُدُه يُمكن ما امللوك أسماء من املرصية النقوش
ولكن (Lepsius Konigsbuch pl. XLIX. No. 66 (راجع: اآلثار علماء بعض ذلك اقرتح
Gauthier, L. R. III (راجع: «جوتييه» وأخريًا «بدج» ثم «ماسربو» رفضه قد االقرتاح هذا

.(p. 392 No. 3
فقد القديمة، املرصية إىل النطق اإلغريقي االسم هذا لتقريب األُخرى املحاوالت أما
االسم ألن وذلك مقنعة؛ محاوالت ليسْت بدورها وهذه الديموطيقية، الحوليات يف جاء
الذي الوقت ويف مؤكدة، قراءته ليست «أمريتاوس» أو «أمرتي» اسم من تقريبه أُريد الذي
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والعرشون الثامنة واألرسة «أمريتاوس»

Revillout Rev. Egyptologique T. I, face. 4 Textes (راجع: «رفييو» األثري فيه نجد
«أمن اسم من االسم هذا يقرب أْن يُريد (Demotiques p. 1, II fase. 1, text. p. 1 etc.
الديموطيقي االسم من تقريبه يقرتح «هس» األثري أن أُخرى جهة من نجد فإننا حر»
رأي حسب عىل «أمرحر» وامللك «شتيندورف» األثري اقرتحه ما نفُس هو وهذا «أمنردس»
امللك هذا ولكن الربيطاني، باملتحف اآلن محفوظة ديموطيقية بردية عىل ذكره جاء «رفييو»
«أمريتاوس» أن حني يف القبيل الوجه وكل «طيبة» يحكم كان األثري هذا إليه يُشري الذي
يُمكن آخَر أثر أيُّ لدينا ليس — أسف بكل — فإنه حال أيَِّة وعىل الدلتا، إال يحكم يكن لم
يديه. عىل جاء قد «مرص» استقالل ألن وبخاصة الهامة؛ املسألة هذه َحلِّ عىل يُساعدنا أن
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املنسوبة الديموطيقية الوثائق
الفاريساألول العهد إىل

الثالث أن عىل األحوال شواهد وتدل «مرص»، يف «قمبيز» عهد من قليلة سجالت إال نجد لم
األول «دارا» تََويلِّ سبقْت التي الفرتة وكذلك «مرص»، يف «قمبيز» َمَكثَها التي سنني األربع أو
— الربيطاني باملتحف محفوظة قرب لوحة عىل ِذْكُرها جاء التي الفرتة وهي «مرص»، حكم
A. Z. XXXI. (راجع: البالد يف ملٌك فيها يكن لم إنه عنها: قيل والتي — يحتمل ما عىل
عهدي يف عليه كانت مما أكثر فيها كسدْت قد التجارية األعمال كانت بد ال (p. 94 & p. l. I
األوراق من قليًال عدًدا إال لنا يرتكا لم الواقع يف امللكان وهذان و«أبريز»، «نيكاو» امللكني
كما — القايس املجنون بالرجل «قمبيز» يكن لم ولو منه، بد ال كان الكساُد وهذا الربدية،

اإلغريق. الُكتاب طريق عن عنه إلينا وصلت التي التقاليد يف لنا مثل
والعرشين؛ السابعة األرسة عهد من اآلن حتى لدينا املعروفة الديموطيقية واألوراق
إىل كلها ننسبها أن املعقول ومن األول، «دارا» امللك بعهد كلها تؤرخ الفارسية، األرسة أي
َوطََّد مما وحكمة بكرم الشاسعة إمرباطوريته األول «دارا» فيه يدير كان الذي العهد ذلك
غري إىل ننسبها أن تُلزمنا براهنُي لدينا كانْت إذا إال اللهم العالم، يف شأنه ورفع سلطانَه
بعد بسنة تؤرخ التي الوثائَق أنَّ يف نزاع وال «دارا»، اسم يحملون الذين امللوك من عهده
«دارا» حكم ألن وذلك ا؛ جدٍّ كثرية وهي األول، «دارا» إىل تُنسب أن بد ال العرشين السنة

عاًما. عرش تسعة حكم أن بعد بثورٍة، انتهى قد الثاني



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

هي: «دارا» عرص من إلينا وصلْت التي الوثائق وأهم

(Griffith Ryl III, 25 (راجع: رسمي تقرير (١)

والفضة الذهب من ومبالغ أخرى، وأشياء كئوس، قائمة عىل يحتوي األول: العمود
منه). املأخوذة (أو «إدفو» يف «حور» معبد يف املوجودة

عهد من الثالثة السنة يف (؟) «إدفو» معبد يف تُركت التي والفضة الذهب الثاني: العمود
كاهن كل اسم ذكر وقد بينهم، فيما املتاَع ُموا وَقسَّ الكهنُة اجتمع وقد األول، «دارا»

تسلمه. الذي واملبلغ
والفضة والذهب الكهنة أسماء قائمة بقية األعمدة هذه أن يظهر (؟): ٣–٨ من األعمدة

تسلموها. التي
أو معبد وثيقُة أنها والظاهر هامة، فإنها ممزقة أنها من الرغم عىل الوثيقة وهذه

حكومي. تحقيق نتيجة جاء سجل
بل لدخل، عادية قسمًة تكن لم الكهنة بني (؟) القسمة أن يف الشك اإلنسان يخالج وقد
املقدار ألن وذلك الحكومة؛ عليها تَستَوِل لم التي الكنوز إخفاء أو لالستيالء محاولة كانْت
ما يرتاوح كان الوثيقة يف ظاهًرا منها ُحفظ ما إذ كبريًا؛ كان كاهن ُكلُّ عليه استوىل الذي
٣٫٥ كاهن تسلم وقد قطع، ٧ إىل ٢٫٥ بني ما الذهب ومن الفضة، من قطعة ٧٠ ،٢٠ بني
الذهب قطعة أن بداهًة يظهر األرقام هذه ومن الفضة، من قطعة و٣٠ الذهب من قطعة
املعاملة يف نسبته وكانت الفضة، من قطع عرش من يقُرُب ما تُساوي كانت الوقت ذلك يف
ما حسب عىل وذلك الذهب، من واحًدا = الفضة من ١٣ ٣

١٠ أن وهي الوزن، حيث من محددة
البابلية املعاملة يف الوزن حيث من عليها املتَفق النسبة أما الوقت، ذلك يف العملة من نعرفه
Hill (راجع: ١ إىل ١٥ هي الفنيقي النظام ويف واحد، إىل عرشة بنسبة فكانت الفارسية،
حسب عىل هي سبق فيما ذكرناها التي النسبة فإن ذلك وعىل (in Encyel. Bible. 4444

عليه. املتَفق الفاريس النظام
املعبد؛ يف وضعت قد وكانت الكهنة، ملك نقوًدا تكون أن يمكن أُخرى جهة ومن
اآلن مخبئها من أُخرجت ثم االضطراباُت، فيها حدثْت التي السنني يف ضياعها لعدم ضمانًا
األول «دارا» منحها التي املعابد من «إدفو» معبد وكان السالُم، عاد أن بعد بها لالتجار

الثاني. «دارا» بعده من عليه عطف وكذلك الخاص، عطَفه
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قد «دارا» أن لنا تذكر «بوليانوس» يف جاءْت فقرة عىل «فيدمان» األثري اعتمد وقد
ملن الذهب من تلنتًا مائة وهب وأنه «أبيس»، العجل موت بعد مبارشة «مرص» إىل وصل
الرابعة بالسنة «مرص» ل العظيم امللك هذا زيارة أرخت ولذلك آخر؛ «أبيس» عن يكشف

مقنعة. غري «بولبانوس» قصة أن غري
(Bibliotique Nationale Ryl. III p. 26 (راجع: الفرنسية امللكية املكتبة يف ويوجد
وتحتوي «مرص» يف اإلغريقي الحكم بأوائل وتُؤرخ الديموطيقية، بالحوليات تُعرف بردية
يؤسف ومما «قمبيز»، عهد يف املعابُد لقيتها التي باملعاملة خاصتني هامتني فقرتني عىل
األثري بخط نسخة من «جريفث» األثري ترجمهما وقد ممزقتان، الفقرتني هاتني أن له

الرتجمة: وهاك كثريًا، عليها يُعتمد ال «رفييو»
السنة من (؟) باالنفصال املتاع بكتابة ُكتبت التي وهي باملتاع: (؟) الخاصة الكلمات
من خرج أو «مرص» «قمبيز» فيه أتى الذي اليوم إىل «أحمس» الفرعون عهد من ٤٤ (؟)
«مرص» حكم الذي هو (؟) «دارا» وكان — بالده يصل أن قبل مات ذلك وعىل (؟) «مرص»
قلبه رحمة بسبب وذلك «أمسيس»)، أي أجله؛ من حزنت األرض كل (أو األرض وكل —
وثائق دع قائًال: الثالثة السنة يف لشطربته «مرص» منح «دارا») أو («قمبيز» وأنه كأمري،
يستطيعوا حتى مع، … إىل يرسلون «مرص» كتاب … املحاربني وإعداد … (؟) الحساب
العوائد وهي كعوائد، «أحمس» امللك عهد من (؟٤٤) لسنة (؟) املقررة «مرص» عوائد كتابة

… (؟) هنا إىل أحرضت كانت التي العوائد وهي للمعابد للفرعون (؟) املقررة
األوقاف بها، مشتغلني كانوا التي األمور … كانت التي «مرص» … ١٩ سنة حتى …

«آشور». كتابة وهي (منها؟) نسخة كتبوا وقد «مرص»، عوائد … اإللهية
(؟). يشء يحذف ولم قبالتها كتبت لقد (؟) قبالتها كملت وقد

املحاكمة. بيت يف املعابد عوائد (؟) ضد فحصت قد كانت التي األُُمور إن
أن اعتيد التي (؟) والربدي (؟) والكتان الحريق وخشب األلواح؟) (أو القوارب إن
«أون» ومعبد «سيفي»، معبد عدا «أحمس»، الفرعون عهد يف قبل من للمعابد تُعطى
… ال من إياهم تعطها ال قائًال: «قمبيز» أمر «بوبسطة»، ومعبد الدلتا)، يف (هرمويوليس
يمكنهم حتى العليا» «مرص الجنوب بالد (؟) خمائل يف إياهم تعطى أماكن «رع» بل
دعهم آللهتهم، ويحرضوها ألنفسهم حريق وخشب ألواح» «أو قوارب عىل يحصلوا أن

قبل. من الحال كانت كما يعطونها
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«أحمس» امللك حكم يف قبل من اآللهة ومعابد املعابد، إعطاؤها اعتيد التي املاشية وإن
لهم. سيُمنح نصفها إن قائًال: «قمبيز» أمر قد أعاله، ذُكرت التي الثالثة املعابد عدا

أيًضا. لها يُمنح أن أمر — أعاله ذُكرت التي الثالثة املعابد أي — لها منحه اعتيد وما
الفرعون عهد يف السابق الزمن يف للمعابد منحها معتاًدا كان التي الطيور وإن
إوزا الكهنة وسرتبي لها امنحها قائًال: أمر «قمبيز» فإن الثالثة، املعابد عدا «أحمس»
التي األُخرى واألشياء والغلة والطيور، واملاشية الفضة، ومقدار آلهتهم، وتعطيها ألنفسهم
من أمر التي وهي «أحمس»، الفرعون عهد يف قبل من اآللهة معابد إعطاُؤها معتاًدا كان

اآللهة. تعطوها ال قائًال «قمبيز» أجلها

(Ryl. III p. 27 & 116 (راجع: الفرعون هذا عهد من زواج وثيقة (٢)

كان أو مولوًدا، ينتظر الزوج كان عندما حدث زواج نتيجة كان أنه يحتمل العقد وهذا
اعرتف «أبيب» شهر من الخامسة السنة يف أنه هو وملخصه فعًال، ه أُمُّ وضعته قد املولوُد
«تسنن من الفضة من دبنات ثالثة تسلم أنه و«أنيوتهتس» «حريرم» بن «بشنييس» الساقي
يُعطيها وكذلك إليها، ثانية يدفعها فإنه طلقها وإذا و«رورو» «أسمن» الساقي ابنة حور»
الجبل)، (وفاتح الساقية من (؟) دخلُُه ذلك يف بما معها حياته أثناء يف كله، يكسبه ما ثلث

الحرفية: الرتجمة وهاك
«دارا». «دارياوش» الفرعون عهد من بابه شهر الخامسة السنة

تُدعى وأمه «Herirem «حريرم بن «pshenesiبشنييس» (املسمى) الوادي سقاء إن
(املسمى) الوادي سقاء ابنة «Tsenhor حور «تسن للمرأة يقول «Enneutehtsأنيوتهتس»
مالية من الفضة من قطع ثالث أعطيتني لقد «Ruru «رورو تُدعى وأمها «Esmin «أسمن
مالية من قدت ١

٦٠ ، ١٣٠ ، ١١٠ ، ١٦ ، ٢٣ زائد الفضة من قطعتني أي (؟)؛ جارية عملة «بتاح»
تركتك وإذا ثانية، (؟) جارية عملة «بتاح» خزانة من الفضة من قطع ثالث أي «بتاح»؛
جارية عملة «بتاح» خزانة من التي الفضة من القطع ثالث سأعطيك فإني وكرهتك كزوجة
سأكسبه يشء كل ثلث إىل باإلضافة هذا أعاله املكتوبة وهي أعطيتنيها قد التي وهي (؟)

إياك. سأعطيها وأني معك
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شهود. وتسعة «زحو» الكاتب
تأكيده. إتمام منه والغرض زواج نتيجة عقد يظهر ما عىل وهذا

(Ibid p. 23) له ابن بوراثة األب فيها يعرتف أخرى وثيقة (٣)

«تسنن من أنجبها التي «رورو» ابنته «بشنييس» جعل الخامسة السنة يف أنه يف وتتلخص
سيكسبه ما كل ويف أَمالكه، كل يف له سيُولدون الذين اآلخرين أوالده مع رشيكة حور»
وشهد «رحو» الكاتب الوثيقة هذه كتب وقد وفاتًحا، ساقيًا بوصفه وظائفه ويف مستقبًال،

شهود. (؟) تسعة عليها

(Ryl. III p. 28 (راجع: لولد هبة أو وقف وثيقة (٤)

تَعرتف «هاتور» شهر يف األول «دارا» عهد من الخامسة السنة يف أنه يف الهبُة صهذه وتتلخَّ
بنصف «إنحارو» ابن وهو بكرها، «بتامنحوتب» السقاء بحق حور» «تسنن املسماُة الساقيُة
حدث وإذا «رورو» البنتها يئول اآلخر والنصف والديها من تستحقه ما وكل ممتلكاتها، كل

بالتساوي. نصيبهما من يؤخذُ الرتكة من فنصيبُُه وعاش، آخُر طفٌل لها ولد أن
شهود). (وثمانية «زحو» بن «أبي» كتبه

(Ibid p. 28 (راجع: لولد وقف وثيقة (٥)

غرى الصُّ ابنتها بحق حور» «تسنن اعرتفْت هاتور شهر يف الخامسة السنة يف أنه وذلك
كالسابقة. الوثيقة وباقي ممتلكاتها، كل بنصف «بشنييس» ابنة «رورو» املسماة الساقية

شهود). (وثمانية «أبي» الكاتب
زواج بعد ُعملت تسوية إال ليست الذكر السالفة الثالث الوثائق هذه أن ويُالحظ
هذه وإحدى بشهر، أوالدهما مع التسوية قبل أُرَِّخْت الزوجة مع التسوية وأن ابنه، ووالدة
الزوج عملهما قد األُخريان والتسويتان سابق، زوٍج من البنها الزوجُة عملتْها قد التسويات
يَطيب ومما مبارشة، والدتها بعد حدث قد ذلك أن ويحتمل البنتهما، التوايل عىل والزوجة
موروثًا تقليًدا هذا كان وقد ساق، لقب يحملون أصبحوا قد كانوا األوالد أن هنا مالحظتُُه
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«مرص (راجع: «هردوت» عنه تََحدََّث وقد العرص، هذا يف الحاُل كانت كما الحال، بطبيعة
لألبوين طفل ُولد قد ألنه وذلك نزاع؛ بال السن صغار كانوا وقد التاسع)، الجزء القديمة»

سنرى. كما — بعد فيما
وكانت أمالكهن، يف ف الترصُّ يف التامُّ الحقُّ لهن كان النساء أن هنا يُلحظ وكذلك
زواجهما أثناء يف زوُجها يَكسبه مما نصيبًا تأخذَ أن يف أوالدها بسبب الحقُّ لها الزوجُة

.(Ibid. p. 19 No. 16 & p. 20 No. 18 (راجع:

(Ibid 28, & 58 (راجع: عبد بيع وثيقة (٦)

والصحة والفالح الحياة له الفرعون عهد من برمودة شهر الخامسة السنة فيها: جاء وقد
ه وأُمُّ «بسمتيك» بن «أحمس» اعرتف والصحة، والفالح الحياة له األول) («دارا» «ثاريوس»

«أسخنس». وأمه «أسخنس» بن «موت» … «آمون» ليت املحراب لفاتح «أتورو» هي
هي ه وأُمُّ «تحتمس» ابن … «بشن» الشاب ألجل بالفضة يرىض قلبي جعلت لقد
لك. عبد وهو ملكك وإنه لك، بعتُُه الذي عبدي وهو «Khetbesierboni بوني «ختبسري

أكان سواء قاطبة البالد يف َرُجٍل أيِّ باسم أو باسمي، أجله من إليك سيأتي َمن وإن
سأخلصك فإني عبدك؛ ليس إنه قائًال: نفيس، أنا أم سيًدا أم ا أُمٍّ أم أبًا أم أُختًا أم أًخا
الفضة من «بتاح» خزانة من فضة دبنات خمسة سأُعطيك فإني منه أُخلصك لم وإذا منه،
ثانية دبنات خمسة أي ؛ ١٦٠ ، ١٣٠ ، ١١٠ ، ١٦ ،٩ ٢

٣ زائًدا الفضة من دبنات «أربعة» وهي الخالصة،
ذلك بعد (يأتي األبد إىل وأوالده هو ملكك ذلك مع وعبدك «بتاج»: خزانة من الفضة من

الربدية). ظهر عىل الشهود توقيعات كذلك ويحتمل الكاتب، توقيع
بيع عن وثائق نرى ،(Ibid. p. 57-58 (راجع: غريها وأُخريات الوثيقة هذه ومن
وثائق عن تختلف الوثائُق وهذه املاشية، بيع يُباعون كانوا العبيد أنَّ فيه نجد محض،
ال أننا والواقُع إرادته، بمحض للبيع نفسه ُم يَُقدِّ الذي هو العبد أن فيها نرى التي العبودية
تعويض عن عبارة أو نفسه للشخص تأجري مجرد كانت فهل األخرية، الحالة يف نشكُّ زلنا
البائع الشخص أن األخرية الحاالت هذه مثل يف نعترب أن يستحسن حال أية وعىل (؟) مقنع
وسيلٍة عىل يحصل أن ألجل أو َدين، أجل من طليًقا؛ ُحرٍّا كان أن بعد للعبودية نفسه سلم
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«فلسطني» يف شائعة كانت الحاالت هذه ومثل نسبيٍّا، رغدة بعيشة ينعم أو للعيش، حسنٍة
البابليني. وبني

«بتييس» ظالمة

ثْنَا تََحدَّ وقْد األول، «دارا» امللك حكم من التاسعة السنة يف حوادثُها وقعت الشكوى هذه
عرش). الثاني الجزء القديمة»، «مرص (انظر سبق فيما عنها

(Ryl. III p. 28 (راجع: لزوجة بيت نصف هبة (٧)

خال، بيت موقع نصف حور» «تسنن زوجة «بشنييس» أعطى بئونة، شهر العارشة السنة
(؟) «Userton «ورستون امللك قرب من بالقرب «طيبة» غربي يف عليه يبنى أن يرشع
امللكية. ونصف بالتساوي، مناصفة املباني مصاريف وتقسم «أورسكون») أنه (يحتمل

شهود. وثمانية «زحو» بن «أبي» الكاتب
ييل: فيما سنرى كما — بعد املوقع يشرت لم «بشنييس» أن ويُلحظ

(Ryl. III p. 29 (راجع: بيت موقع رشاء (٨)

املذكور للبيت الخايل املوقع «Teuteutoi «توتوتوي يبيع بابه شهر عرشة الثانية السنة
الكاتب «بشنييس»، إىل فقط السالف) العقد يف بيعه يف رشع قد كان ما نصف (يحتمل أعاله

شهود. وثمانية «أبي»

(Turin, Not. p. 415. Ryl. III p. 29 (راجع: بقرة بيع (٩)

حرث بقرة يبيع «Phenamun «فنامون الراعي أن برمودة، شهر عرشة الخامسة السنة
(؟) القمح من مكياًال ١٥ الفضة من قدات أربعة بمبلغ «Mekhaf «مخاف إىل حمراء

الفضة. من دبن غرامة بضمانة
شهود. وثمانية «أبي» الكاتب
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(Ryl. III p. 29 (راجع: (؟) ردهة منحة (١٠)

يعطي «Esamenhotep «إسامنحوتب السقاء أن بابه، شهر عرشة السادسة السنة
أن (الظاهر املعينة). املنوعة باالمتيازات حور» «تسنن والده بيت تبع (ردهة «حوش»
«أسمن»، «والدنا» التعبري: استعمل إنه إذ حور»؛ «تسنن ب القرابة شديد كان «إسامنحوتب»
فقد له؛ مباًرشا جاًرا كان أنه املحتمل ومن مختلفني، كانا والديه أن من الرغم عىل وذلك

واحد.) سلم يف اشرتكا

(Ryl. III p. 29) غلة بسلفية اعرتاف (١١)

«Efôu «إفعو إىل يدفع أن نفسه عىل «أتوروز» أخذ كيهك شهر والعرشون، الرابعة السنة
شهرية. أرباًحا يدفع ذلك عن َر تَأَخَّ وإذا طوبة، ٢٤ يف القمح من كمية

شهود. وثمانية «أبي»، الكاتب

(وصية؟) البنة وقف (١٢)

أمالكه كل بنصف «رورو» البنته «بشنييس» يعرتف برمودة شهر والعرشون الرابعة السنة
(؟). «أتورو» أخيها ملك هو الثاني والنصف املقبلة، وأرباحه

«أبي». الكاتب

«أبي». الكاتب
أن نجد حيث بعُد، ستأتي أُخرى وثيقة من أُخذ قد «أتورو» اسم أن هنا ويُلحظ
عدد يف الزيادة عن وقفت قد األرسة ألن وذلك األطفال؛ كل مع رشيكًة صارْت قد «رورو»
وصية بوساطة ًدا محدَّ النصيُب أصبح َفَقْد لزواجها؛ بالنسبة كذلك املحتمل ومن أفرادها،

جديدة.

(Ryl. III p. أرض(29 هبة (١٣)

أربعة اآللهة ملك رع» «آمون كاهن يعطي بئونة، شهر والعرشون، الخامسة السنة
لقرب وقف بصفة «رورو» السقاية «Pmehenamun «بمهنامون يف األرض من أرورات

… «تت» املرأة
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شهود». «وسبعة املهدي إمضاء «أبي» الكاتب
أن عىل تَُدلُّ الوثيقَة فإن صحيًحا، الهبة هذه يف عمل الذي اإلصالُح هذا كان وإذا

النساء. مقابر يتبعن كن اإلناث السقاءات

(Ryl. III p. 29) بقرة نصف بيع (١٤)

نصف «حاروز» يبيع أمشري، شهر التاسعة السنة أو (؟) والعرشون) (التاسعة السنة
بضامن عجلها نصف مع «Steamenkou «ستيمنكو إىل «حور» من اشرتاها سوداء، عجلة

بغرامة. امللكية
شهود). (وأربعة الكاتب

عهد من أنها املؤكد من ليس فإنه َق، ُمزِّ قد الوثيقة هذه تاريخ كان ملا أنه هنا ويُلحظ
األول. «دارا»

(Ryl. III p. 30) طالق وثيقة (١٥)

أن يف حرة وأنها «تاهاي» … «بت» السقاء طلق أبيب، شهر والعرشون التاسعة السنة
الوثيقة). ظهر (عىل شهود وأربعة كاتب تتزوج،

(Ryl. III p. 117) لزوجة زواج عقد (١٦)

«دارا». الفرعون عهد من توت شهر الثالثون السنة
وأمها «Khepekhrat «خبخرات (املسمى) الوادي سقاء ابنة «أسنخبي» املرأة إن
«بشوتفنختي بن «أتورو» (املسمى) الوادي لسقاء تقول … «Tsteamon «تتامون تُدعى

اليوم. هذا زوجة جعلتني لقد … هي وأمه «Pshutefnakhti
خالصة) فضة (أي خالًصا «بتاح» خزانة من الفضة من واحًدا قدت أعطيتني ولقد
فعىل منك؛ (؟) أكثر رجًال وأحببت وكرهتك زوًجا بوصفك هجرتك وإذا مهري، بمثابة
يل، مهًرا أعطيتنيه قد الذي «بتاح» خزانة من الخالصة الفضة من قدت نصف أُعطيك أن
(مقابل براءة أي ذكر دون وذلك معك، عليه األرضسأحصل يف متاع أي يف الحق يل وليس

الورقة. ظهر عىل شهود وأربعة كاتب ذلك)،
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(Ryl. III, 2. p. إرث(30 بيع (١٧)

يُدَعى سقاء وهو أُمها، من ألخيها … «تأمن» تبيع بئونة، شهر والثالثون الواحدة السنة
شهود). (وثمانية كاتب أمها، من مرياثها من حقوقها «Phenlaboi (؟) «فنالبوي

(Ryl. p. 30) ومكاسبها وظيفة يف الربع بحق اعرتاف (١٨)

يف «تسنن-حور» بحق «أمنحتب» السقاء يعرتف بئونة شهر والثالثون الواحدة السنة
الخدمة ربع يؤدي أن وعليه وأوالده، «أسبوتو» خدمة مقابل املعطاة السقاية أجور ربع

(؟). شهود أو كاتب الوثيقة يف يذكر لم كالعادة،
«أسامنحتب» نفس هو هنا املذكور «أمنحتب» أن يف َشكٍّ ِمن هناك ليس ملحوظة:

أخوه. أو هنا الذكر السالفة ١٠ رقم الوثيقة يف ذُكر الذي

(Ryl. III, p. 30 & 117) طالق وثيقة (١٩)

«دارا». امللك عهد من برمودة شهر والثالثون) الرابعة (أو والثالثون السادسة السنة
«أسامنحتب» ابن … «Uis Pete «ويسبت صاحب (الغرب) «أمنتي» وادي سقاء يقول
وأمها و«تنفر» «ويس» صاحب «أمنتي» سقاء ابنة «تاهاي» للمرأة «أتورو»، وأمه

«كوسنييس».
األرض عىل حق أي يل وليس عنك، انفصلت قد وإني زوجة، باعتبارك رسحتك وقد

عندك.
قدرتي يف يكون ولن إليه، ستذهبني مكان أي يف زوًجا لنفسك اتخذي لك قلت ولقد

األبد. إىل بعده وما اليوم هذا من األماكن) يف (أي فيها أمامك أقف أن
شهود. وثمانية كاتب

(Ryl. III p. 30) طالق وثيقة (٢٠)

وهذه إلخ … «رورو» املرأة — «ورس» السقاء طلق بئونة، شهر والثالثون الرابعة السنة
كالسابقة. الوثيقة

شهود. وأربعة كاتب
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ما عىل — فإنه كذلك األمر كان وإذا السابقة، الوثيقة صاحب أنه يجوز الرجل وهذا
ثابتة. غري أُرسة من كان — يظهر

(Ryl. III p. 30) خاصببقرة اتفاق (٢١)

للموظف تكفل «تشرتس» ملقاطعة التابع «زحو» الراعي أن والثالثون، الخامسة السنة
ألجل «زحو» لسقائه أعاله املذكورة «أسحور» أعطاها قد التي الحرث بقرة أن «أسحور»
أخرى يُعطي أن فعليه بذلك أخل وإذا هاتور، ٢٠ يوم يف إليه سرتد عقيًما، يجعلها أن
أن فعليه تأخر وإذا الشهر، آخر يف الفضة من قدات خمس يدفع أو التاريخ نفس يف مثلها

ذلك. لتنفيذ متاعه كل رهن وقد شهريًة، فوائَد يدفع
شهود. وثمانية كاتب

كل يف ُوجدت التي «أسامنحتب» أرسة من آخر فرد هو «زحو» السقاء أن واملفهوم
«برلني». أوراق

(Ryl. III p. بقرات(31 تبادل (٢٢)

حمراء بقرة يعطي «أتوروز» الثريان راعي أن برمهات، شهر والثالثون الخامسة السنة
أُخرى. بقرة من بدًال حور» و«تسنن «بشنيس» بن «أتورو» «زمي» جبانة لسقاء

شهود». «خمسة الكاتب

(Ryl. III p. 31) األثمار باكورة عن مستند (٢٣)

اإلله والد الكاهن تسلمها أوزات، بثالث مستند برمهات، شهر والثالثون الخامسة السنة
تسلم وقد والثالثني، الخامسة السنة عن فائدة بمثابة «Petemenstu «بتمنستو من «زحو»
التابعُة وهي بوليس» «ديوس ملقاطعة التابعة املعبد بأرض الخاصة الثمار باكورة «زحو»

هو. أراضيه مقابل يف وذلك «آمون»، ملعبد
الورقة). ظهر (عىل شهود وأربعة كاتب
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(Ryl. III p. 31) بأمانة االعرتاف (٢٤)

وعرشين سبعة لديه بأن أرتايس» «بتاح يعرتف برمودة، شهر والثالثون، الخامسة السنة
عند بإعطائها ومتعهد «Zeptehefankh عنخ «زبتحف ملك بيته يف (؟) الغلة من مكياًال

شهود. وأربعة كاتب الطلب،
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الفتح هناية بعد «مرص» تاريخ
(٤٠٤–٣٤١ق.م) الفاريساألول

اإلغريق مرصببالد عالقة مقدمة:

الثاني «دارا» العظيم امللك موت أثر عىل الفاريس الُحكم نري عاتقها عن «مرص» نزعت
— قبل من ذكرنا كما — تاوس» «أمري مخلصها كان وقد ٤٠٤ق.م، عام باكورة يف
امللك عهد مدة طوال مرصية بأرس محكومة كانت الكنانة أرض أن عىل األحوال وتدل
يف وكذلك ٤٠٤–٣٥٨ق.م)، (حوايل «منمون» يُسمى كان الذي الثاني «أرتكزركزس»
(حوايل «أوكوس» يلقب كان الذي الثالث «أرتكزركزس» امللك عهد من األعظم الجزء خالل

٣٥٨–٣٣٧ق.م).
الزمان، من قرن ثلثَي من أكثر تبلغ التي الفرتة هذه طوال «مرص» عالقُة كانت وقد
ذلك أكان سواء متصلة، ونشطة وثيقة و«أسربتا»؛ «أثينا» مع وبخاصة اليونان بالد مع
أم الفاريس، الخطر ملواجهة البلدتان هاتان به تمدها كانت الذي الحربي املدد ناحية من
و«أسربتا»، «أثينا» إىل «مرص» تُرسلها كانت التي واالقتصادية املالية املساعدة جهة من

اللدود. اليونان عدو العظيم الفرس مللك املناهضة اليونانية املرشوعات لتنفيذ وذلك
قواًدا الفرس بالد إىل يُرسلون أحيانًا كانوا اإلغريق أن أُخرى جهة من ونرى هذا،
ومن وإضعافها، «مرص» ملحاربة الفاريس الجيش ُصُفوف إىل لينضموا مرتزقة؛ وجنوًدا
من الرغم عىل الفرس، مع دة ُمَوحَّ سياسة حسب عىل يسريون ال كانوا اإلغريق أن نرى ثم
مختلفة بصور بشدة ينفذ كان الهيالني، أو اإلغريقي النفوذ أن والواقع لهم، ُكرِههم شدة
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املرصية البالد أن — األمر نهاية يف — نرى ولذلك وحزم؛ بسياسة ولكن النيل، وادي يف
غزوها. يف املقدوني «اإلسكندر» رشع عندما لحكمهم للتسليم ممهدة كانت

املقدوني الفتح سبق الذي العهد لهذا تاريخيٍّا إطاًرا أوًال نََضَع أْن ييل فيما وسنُحاول
الفرتة عن نتحدث ثم متناولنا، يف التي التاريخيُة الحقائُق به تَسمح ما بقدر «مرص» ل
الثاني. الفاريسُّ الفتُح جاء أْن إىل جلدتها، أبناءُ يحكمها مستقلًة «مرص» فيها عاشْت التي

الفرعون هذا عهد من األخرية الفرتة ملخصتاريخ

لُه سنُفصِّ ِلما األساسية الحقائَق االختصار؛ من بيشء أوًال هنا نذكر أن بنا يجدر مقدمة:
«دارا» امللك «مرص» عرش عىل خلف الذي هو «أمريتاوس» الفرعون أن أوًال فنعلم بعُد،
اآلن حتى يُعد «أمريتاوس» وامللك والعرشين، السابعة األرسة ملوك آخر يَُعدُّ الذي الثاني
ست دام حكم بعد العرش عىل خلفه وقد والعرشين، الثامنة األرسة يمثل الذي الوحيد امللك
املنديسية، والعرشين التاسعة لألرسة املؤسس وهو «Nepheritesنفريتيس» امللك سنوات
«السيدموني» بمساعدة بحرب «مرص» قامت عهده ويف سنوات، العرشست عىل مكث وقد
«نفريتيس» وفاة وبعد ٣٩٦ق.م، عام ربيع يف ذلك وكان الفرس، عىل للتغلُّب «أسربتا»؛
قام محاولًة َصدَّ وقد سنة، ثالثعرشة حكم «أكوريس» يُدَعى ملٌك توىلعرشامللك هذا األول
«قربص» حاكم «Evagoraseإفاجوراس» مع وتحالف «مرص»، لغزو الفاريسُّ الجيُش بها
هذا «أكوريس» بعد امللك وتوىل «Chabrias «خابرياس األثيني القائد مساعدة من وأفاد
واحدة، سنة إال البالد عرش عىل يمكث لم أنه غري «Psamuthis «بساموتيس الفرعون
األرسة انتهت وبذلك أشهر، أربعة إال بدوره يحكم ولم الثاني، «نفريتيس» امللك بعدها توىل
رأس مسقط تُعترب كانت التي الحالية) الربع» («تل «منديس» بلدة إىل املنسوبة املنديسية

مؤسسها.
باألرسة وتُلقب الثالثون، األرسُة وهي أخرى، أرسٌة األرسة هذه أعقاب عىل وأتى
الفاريس الفتح حتى البالد يحكمون ُملوكها ظل وقد «سمنود»، بلدة إىل نسبة السمنودية؛
ثماني امللك عرش عىل مكث وقد األول، «نقطانب» امللك هو األرسة هذه ومؤسُس الثاني،
بها قام غارة صد ِمن به قام بما — أساسية بصفة — عُرصُه ويمتاز سنة، عرشة
الرغم وعىل «Tachos «تاخوس الفرعون بعده وجاء ٣٧٣ق.م، أو ٣٧٤ حوايل الفرس
موقعة قبل قام الذي فهو الهامة، بالحوادث مليئًا كان حكمه زمن فإن عهده؛ قرص من
من وأمراء الفرس من مختلفني شطاربة عىل املؤامرات بحبك ٣٦٢ق.م) صيف (يف «ماتيا»

134



«أسربتا» وملك «خابرياس» األثيني القائد مع الُفْرس وهاجم للحرب، َد وَمهَّ «آسيا»، ُحكَّام
.«Agesilasأجيسيالس»

حكم بعده وتوىل امللك، منه انتزعت عليه ثورٌة قامت كذلك الفرعون هذا عهد ويف
دام وقد «أجيسيالس»، «أسربتا» ملك ساعده الذي وهو الثاني، «نقطانب» امللك الكنانة
عام حوايل الفرس به قام هجوم أول صد الذي وهو سنة، عرشة ثماني «نقطانب» حكم
به أنزلها شديدة رضبة بعد ُحكمه انتهى وقد «مرص»، عىل لالستيالء ٣٥١ق.م؛ أو ٣٥٣
أن والواقُع سنني، ببضع «أوكوس» الفرس ملك عهد نهاية قبل وذلك واليونان، الفرُس
زمنها. لتحديد خطرية جمة صعوبات إىل أَدَّى مما باألحداث، مليئًا كان الفرتة هذه تاريخ

العهد هذا مصادر

«ديودور» لنا تركه ما أوًال: العرص: هذا درس يف إليها يرجع التي املصادر أهم بني وِمن
يحتوي — فائدة من فيه مما الرغم عىل — وتاريخه (Books XIV, XV, XVI etc.) الصقيل
أخذها التي وهي «مانيتون»، عن املأخوذة «مرص» ُملوك قوائُم كذلك ولدينا متناقضات، عىل
أن أي مبارشة؛ غري بصفٍة بدورها عنه إلينا وصلْت قد التقاليُد وهذه املرصية، التقاليد عن
ولذلك امليالد؛ بعد الثالث القرن إىل ترجع متأخرون اُخون نَسَّ عنه نََقَلها التي االقتباسات

أصلية. مصادَر َعدُّها يُمكن ال فإنه
قيمة معلومات لنا تُقدم ال أنها من الرغم عىل إلينا وصلْت التي املتأخرُة والقوائُم
حكم مدة لنا تُقدم أُخرى جهة من أنها إال جهة، من املختلفني امللوك حكم ُمَدد عن دقيقة
يف — تكون إنها حتى االختصار يف غايٌة إليها أرشنا التي واملقتبساُت بالتوايل، ملك كل
الثالثني األرسة نجد أننا ذلك مثال أيًضا، ومتضاربًة بعضاليشء غامضًة — بعضاألحيان
وثماني املقتبسة، القوائم هذه إحدى يف جاء ما حسب عىل سنة، عرشين الحكم يف مكثْت قد

أُخرى. قائمة حسب عىل سنة وثالثني
نتائَج إىل وصلوا قد األحداث املؤرخني نجد أْن املستغَرب من ليس فإنه ذلك وعىل
الفراعنة ثورات ترتيُب تقريبًا عليه املتفق ِمن أصبح قد كان وإذا بحوثهم، يف مختلفة
الحوادث بعض أن نجد أُخرى جهة من فإننا منهم؛ واحد ُكلِّ حكم ومدة العرش عىل
التفاصيل، يف كذلك نجُدُه التناُقُض وهذا األصلية، للحوادث مختلفة عصور يف ُوضعت قد
عهد يف فارسيٌة حملٌة فيها قامْت التي السنة تحديد عىل اختلفوا قد املؤرخني أن نجد فمثًال
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الفرس ملك «أوكوس» فيها أخفق التي الحملة زمن عىل يتفق لم وكذلك األول، «نقطانب»
األحداث. من ذلك وغري الثاني، «نقطانب» عهد يف

فيها ووصل التواريخ هذه موضوع كلوشيه» «بول املؤرخ فحص فقد حال: أية وعىل
هذا أخريًا بحث وكذلك ،(Rev. Egyptologique Tom. I, p. 257 (راجع: تقريبية، نتائَج إىل
Die Politische Geschiehte (راجع: Friedrich Karl Kienitz األملانيُّ األثريُّ املوضع
،(Agyptens Vom 7 bis Zum 4 Jahrhundert Vor der Zeitwende p. 166–180

األحيان. من كثري يف عليها يُعتمد هامة، نتائج إىل وصل وقد
القول سنفصل البالد؛ تاريخ من الفرتة تلك ملوك عن القصرية املقدمة هذه بعد واآلن

… ييل فيما ُحكمهم يف
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والعرشونمرصيفعهد الثامنة األرسة
املنديسية واألرسة «أمريتاوس» الفرعون

العالم بني قائٌم مباٌرش اتصاٌل هناك يكن لم أنه عىل اآلن حتى معلومات من لدينا ما يدل
يمثل الذي الوحيد امللك هو الفرعون وهذا (٤٠٤–٣٩٩ق.م)، «أمريتاوس» وامللك الهيالني
ال فإنه الصدد؛ هذا يف لدينا معلوماٍت ُوُجود عدم ومع الساوية، والعرشين الثامنة األرسة
بعيًدا كان العهد هذا يف اإلغريق بالد وتاريخ «مرص» تاريخ من كالٍّ أن نعترب أن يُمكننا

اآلخر. عن أحُدُهما
الجسميُة الحوادُث أوجدتُْه الذي الهام التأثري أوًال هنا باملالحظة جديٌر هو ومما
التي البلوبونيز حروب أن وذلك الفاريس، الحكم من «مرص» تحرير يف املعارصة الهيالنيُة
(حوايل األخري شوطها يف وهي — جرائها ِمن كان و«أثينا»؛ «أسربتا» بني َرَحاَها دارْت
وذلك حدودها؛ خارج إىل داخلها من الفارسية الدولة قوة تحويل — ٤٠٥-٤٠٤ق.م)
به قام ما وبخاصة سياسية، مشاكَل يف وقعْت قْد كانْت العهد ذلك يف الُفرس بالد ألن
اإلغريقية األحوال يف وأمَهِرهم الفرس رجال أعظم ِمن يَُعد كان الذي الصغري «كورش»

.(Xenophon Hell, II, 1, 14; Plutarque Lysander. 9 (راجع:
اندلعْت التي الثورة لقمع الُفرس جهة من مواتيًة تكن لم األحوال هذه أن يف شك وال
أرض عىل فرعونًا «أمريتاوس» الفرعون بتنصيب انتهْت التي الثورُة وهي «مرص»، يف
بها قام التي االستعدادات عىل سنني بضع مرور بعد أنه وسنرى ٤٠٤ق.م)، (عام الكنانة
قام التي الحملة وكذلك (٤٠٢-٤٠١ق.م)، الصغرى» «آسيا إغريق بمعاضدة «كورش»
«منمون امللك حكومة حركة َشلِّ إىل أدت قد املرتزقة؛ وجنوده «Clearque «كالرك بها

مرص. يف قامت التي االستقالل ثورة وتحبيذ «Mnemon
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صداقة روابُط توجُد كانْت — بقليل قبله أو — العهد هذا حوايل أنه عىل األحواُل وتَُدلُّ
وبني «كورش» لألمري حليًفا كان الذي «تاموس» املسمى «أيونيا» بالد حاكم الشطرب بني
(راجع: وقتئٍذ الدلتا عىل يحكم كان الذي «بسمتيك» «مرص» ملك وبني نفسها اإلغريق بالد

.(Doid. XIV, 3 53-4
صديقه اعتمد قد «كورش» هزيمة بعد أنه نجد إذ طويًال؛ تدم لم الحالة هذه أن غري
حمايته من بدًال «بسمتيك» ولكن بالطه، يف واحتمى «بسمتيك» صاحبه عىل «تاموس»
كان «بسمتيك» إن ذلك يف «ديودور» ويقول (Diod, XIV, 35, 5 (راجع: وأوالده، هو ذَبََحه
الكارثة فإن حال؛ أية وعىل وثروته، الشطرب أُسطول عىل يستويل أْن هذه بفعلته أراد قد
فإنها تاوس»؛ «أمري حاشية يف فعل رد أحدثْت قد تكن لم إن «كورش» باألمري حاقْت التي

امللك. هذا لصالح الشاطئ، عىل الذي اإلقليم يف ذلك يف نجحْت قد — األقل عىل —
عىل فإنه «Xenophon «أكسنوفون َدوَّنَها التي الشائعة صدقنا إذا أخرى جهة ومن
عىل «Cunaxa «كوناكسا موقعة يف صفوفه يف يحتوي الفرس ملك جيش كان حسبها
من بدروع مسلحون ُجنُوٌد يوجُد كان الفرس) (أي «وبجانبهم ذلك: يف يقول إذ مرصيني؛
Anab (راجع: مرصيني.» — يقال ما عىل — كانوا وهؤالء أقدامهم، حتى تصل خشب
كانت «كالرك» بقيادة املخيفة املرتزقة الجنود قوة أن نجد العكس وعىل ،(1, VII 1, 9
بصفة — تميل كانت القوة وهذه الفرس، ملك «منمون» سلطان عىل القضاء شفا عىل
الثائرين عىل تنقلب أن إىل قادتها قد األحوال أن غري «مرص»، استقالل إىل — مبارشة غري
رواه ما حسب عىل «كالرك» القائد قدم «كوناكسا» موقعة بعد أنه وذلك النيل، وادي يف
بجنوده مساعدته «Tissapherne «تسافرن إىل (Anab, II, V, 13 (راجع: «أكسنوفون»
بني مبارشة عالقاٍت تكن لم العالقات أن والواقُع (Anab, II, 1, 14 (راجع: «مرص»، عىل
التي الساوية األرسة تلك عهد يف قلقة عابرٍة بصورٍة ذلك ويظهر اليونان، وبالد «مرص»

تاوس». «أمري مثلها
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فنجد اآلثار عىل أما سنوات، ست «مانيتون» يف جاء ما حسب عىل الفرعون هذا حكم
بعد، فيما ذلك سنذكر كما حكمه من الرابعة السنة إىل يرجع له عليه ُعثر أثر آخر أن

.(L. R. IV p. 161, note 5 (راجع:
أن نجد (٣٩٩–٣٩٣ق.م)، املنديسية األرسة ملوك أول «نفريتيس» امللك عهد ويف
بمساعدتها الفرس مناهضة إىل تميل — يظهر ما عىل — كانت الخارجية «مرص» سياسة

بعد. سنرى كما — قويٍّا حاكًما يكن لم أنه من الرغم عىل وذلك اليونان،
األرسة وهي جديدة أرسة «مانيتون» يف جاء ما حسب عىل «نفريتيس» ويبتدئ
«مرص» عىل توج أنه والظاهر «منديس» بلدة إىل أصلها يرجع التي والعرشون التاسعة
«شور» املؤرخ لنا ويذكر بسنة، سقوطه أو «أمريتاوس» موت قبل أي ٣٩٩ق.م؛ عام يف
أن حني يف مرصيٍّا كان «نفريتيس» أن (W. Schur, Klio 20/1926, p. 274 (راجع:
ليس «نايف-عاو-رود» باملرصية «نفريتيس» اسم أن غري األصل لوبي كان «أمريتاوس»
يفوتُنا وال لوبي، أصل إىل ينتمي العرص هذا حكام كل مثل كان أنه والواقُع قط، مرصيٍّا
أجنبي، أصل ِمن ويكون مرصي، غري اسًما يحمل كان الشخص أن يجوز أنه هنا نذكر أن

صحيًحا. كان العكس ولكن
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القوة. طريق عن جاء قد العرش اعتالء يف التغري فإن حال أية وعىل
كما أرسته لتوطيد ثابتًة قواعَد يضع أن مقدوره يف يكن لم «أمريتاوس» أن وسنرى

والعرشين. السادسة األرسة مؤسس األول «بسمتيك» قبل من فعل
أنحاء كل يف ُعظمى، أهميٍة بذاِت ليست قليلة آثار بعض هذا «نفريتيس» لنا ترك وقد
باسمه. لنا َخلََّفها التي اآلثار هذه وسنذكر حكمها، التي السنوات ست مدة يف وذلك البالد،

بالخط نُقشا لوحتني عىل «منف» رسبيوم يف حكمه من الثانية السنة يف له عثر (١)
«اللوفر». بمتحف اآلن محفوظتان وهما «أبيس»، عجل دفن ذكر فيهما جاء الهرياطيقي،
.(Deveria, Catalogue des Manuscrits Eg. p. 208; L. R. IV p. 161, Et note 6)
اآلن محفوظٌة وهي حكمه، من الرابعة بالسنة مؤرخة مومية لفافة عىل وعثر (٢)

الديموطيقي. بالخط ومكتوبة «اللوفر» بمتحف
Deveria Catalogue des Manuscrits EgyP. p. 207; Maspero Hist. Anc.
III p. 753 A. 2; Wiedmann Gesch. Agyptens von Psammetich 1, bis auf

.Alexander d. Gr. (1886), p. 273; Gauthier L. R. IV p. 162
(A. S. اسمه عليهما الجريي الحجر من قطعتني عىل له عثر األمديد» تمي «تل ويف (٣)

.13, p. 208; Porter & Moss IV p. 37; Gauth, L. R. IV p. 162)
تابوت من قطعة يف منحوت مجيب، تمثال من قطعة عىل املكان نفس يف عثر وكذلك (٤)
عىل دليًال هذا كان وربما املرصي، باملتحف محفوظٌة وهي األسود، الجرانيت من مصنوع
.(Rec. Trav. 9, p. 19; L.R. IV p. 163 No. 9 (راجع: «منديس»، يف ُدفن قد امللك هذا أن
وهو البازلت، من مصنوع رُجل، برأس الهول» «بو تمثال له ُوجد «منف» ويف (٥)
ووصف «نفريتيس» اسم قاعدته عىل ُكتب وقد ،(A. 26) «اللوفر» بمتحف اآلن محفوٌظ

جداره. جنوبي القاطن و«بتاح» «أوزيرسوكو» محبوب بأنه
De Rougé, Notice des Monuments, p. 24; Pierret, Recueil d’lnscri (راجع:

(.p. II p. 1; Wiedmann Gesch. 273; Gauth. Ibid, 162 No. 5
األبيض الدير يف ُوجد األحمر، الجرانيت من محراب عىل له ُعثر «سوهاج» ويف (٦)

.(Ancient Egypt 1915, p. 27 (راجع:
امللك هذا تمثل صوٌر عليهما الرميل الحجر من قطعتني عىل ُعثر فقد الكرنك يف أما (٧)
الجنوب يف الواقع الصغري «خنسو» معبد يف مبنية ُوجدت القطع وهذه مختلفة، وآلهة
األحوال شواهُد وتدل «لبسيوس» القطع هذه شاهد وقد الكبري، املعبد ُمحيط من الرشقي
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متحف يف اآلن محفوظٌة القطع وهذه املعبد، هذا إصالح يف استعملوها قد البطاملة أن عىل
Mus. Berlin No. 2113 & 2114; Wiedmann Gesch. Aegypt. Von (راجع: «برلني»

.(Psammetich 1 bis Alex. p. 273
Wiedemann (راجع: السابق، املكان نفس من امللك لهذا أُخرى قطعٌة وتُوجد هذا (٨)
p. S. B. A. VII (1885) p. 111; wiedemann Suppl. p. 75; Petrie Hist. of Egypt

.(p. 373; L.R. IV p. 162 No. 4
Cham p. Not. Descr. (راجع: السابق املعبد نفس من أخرى قطعة كذلك وتوجد (٩)

.(II 290; petrie. Ibid. 373; L.R. IV 162 A 5, Potrer & Moss II 89
Rec. trav. 4. p. 110; (راجع: «اللوفر» بمتحف مجيب تمثاٌل له ويوجد (١٠)

.(wiedemann, Ibid 273; petrie Ibid 373; L.R. IV 163 No. 9
Brit. Mus 5583; (راجع: الربيطاني، املتحف يف امللك هذا خاتم طابع ويوجد هذا (١١)

.(Hall, Scarabs 1 p. 292 No. 2792; Petrie Scarabs and Cylinders p. 40
وبرتوغراد» بلندن كولدج «يونيفرستي يف صغريٌة أخرى وقطٌع جعراٌن له ويوجد (١٢)

.(Petrie Ibid. p. 33, 40 & pl. LV11, 29, 1 (راجع:

،«Towry white هويت «نوري نرشها الخشب من لوحة عىل كتابة نرشت وقد هذا
كتابتها طراز من النقوش هذه أن غري ،( p. S. B. A, 23, (1901) p. 130-131 (راجع:
Petrie (راجع: امللك لهذا تنتسب التي النقوش قلة من الرغم عىل مزورة تكون أن بد ال

.(Hist. III p. 373; Gauth. L.R. IV p. 163 No. 7 & A 1
تحدثنا لم أنها فيها ويُلحظ الفرعون، هذا عهد إىل تُنسب التي اآلثار كل هي هذه
يف تنحرص كانت الخارجية سياستَه أن والواقع قط، الخارجية سياسته عن واحدة بكلمة
غرُضُه وكان حكمه، ُمدة يف محدوًدا دوًرا لعب وقد اليونان، وأعدائه الفرس ملك مع عالقته
وَوْضِعها اسرتدادها، يف الفرس تطمع كانت التي بالده استقالل عىل املحافظة هو األكربُ
«أجيسيالس» مساعدة إىل ٣٩٦ق.م عام يف استجاب قد أنه نجد ولذلك سيطرتها؛ تحت
تبحث «لسيدمونيا» وكانت الفرس، ملحاربة األخري سار عندما «أسربتا» «لسيدمونيا» ملك
عدوة «مرص» يف الحال بطبيعة فكرت وقد الفرس، طاغية عىل يساعدونها حلفاء عن وقتئٍذ
من حديثًا استقاللها به نالت جديد، وطنيٌّ جيٌش ولها غنية بالًدا وقتئٍذ وكانت الفرس،
َعْقَد إليه وطلب «نفريتيس» ملقابلة «أسربتا» رسوُل فعًال «مرص» إىل حرض وقد الفرس،

.(Diod. XIV, 79, 4 (راجع: العظيم امللك ملناهضة بالده مع حلف
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املحددة السياسة عىل واضحًة داللًة يدلُّ مساعدة من «نفريتيس» به قام ما أن عىل
«مرص» ملوُك عليه سيسري الذي النهج ستكوُن دفاع سياسُة وهي املرة، هذه يف اتبعها التي
مرشوَع أنَّ إىل هنا نُشري أن بنا ويجدر هذا، والثالثني. والعرشين التاسعة األُرستني َعْهَدِي يف
القوُل يُمكننا ثم وِمن «أسربتا»، جانب من جاء ولكنه «مرص»، جانب من يأِت لم املحالفة
عاهل «أرتكزركزس» عىل تََعدٍّ بأَيِّ يقوم أن بخلده دار َلَما وشأنه تُرك لو الفرعون هذا إن
أسالفه الفراعنة عادة كانت كما والغزو، للفتح رغبة أي لديه يكن لم أنه والظاهر الفرس،
أن ذلك إىل يضاف بالده، باستقالل قنع قد نجده بل الفرتة، تلك يف امللك عرش تويلِّ عند
عن ثَنَا َحدَّ كما معلوم، بقدر إال مساعدة «أسربتا» الجديدة لحليفته يقدم لم «نفريتيس»
بل الحربية، الفرعون مساعدَة ينالوا لم األُسربتيني إن يقول: إذ «ديودور» برصاحة ذلك
سفينة مائة لتجهيز الالزمة األدوات وعىل الشعري من مكياٍل مليون نصف عىل منه َحَصلُوا

.(Diod. XIV, 79, 4 (راجع: حربية
ألن وذلك جزئيٍّا؛ كافية غريَ املرصية املساعدُة تكون أن األحواُل اقتضت وقد
بُسُفنهم َرَسْوا قد «آسيا» يف كان الذي للجيش املرصية الحبوب حملوا الذين الالسيدمونيني
استوىل ثم ومن حديثًا، لَعُدوِِّهم انحازْت قد كانت أنها َعاِلِمني غريَ «رودس»، جزيرة يف
(راجع: مئونة من السفُن تحملُُه كانْت ما عىل «رودس» وأهايل «Conon «كونون القائد

.(Ibid. XIV, 79, 7
لم إذ مخادعة؛ أو ٍد تََردُّ موقَف يكن لم الفرعون موقف أن نُشاهد الحالة هذه ويف
والواقُع العظيم، املِلك ألعداء فعلية مساعدة يرسل فلم الحياد، وهي خطته، عن يتزحزْح
وقد حليفته، ملساعدة واحدٌة حربيٌة سفينٌة أو واحٌد جنديٌّ املرصية البالد يغادر لم أنه
بصورة نفذت قد للفرس املعادي الحربي املرشوع هذا يف «نفريتيس» مشاركة كل كانت
عن اليشء بعض ُخُروًجا كان فعله ما أن يف شك وال والحرص، ظ التحفُّ منتهى عىل تدل
. الحقيقيِّ باملعنى محالفًة تكن لم البلدين بني قامت التي املحالفة أن يظهر ولذلك الحياد،
سنوات، ستة حوايل الكنانة أرَض حكم أن بعد ٣٩٣ق.م، عام يف «نفريتيس» مات وقد
بعلم عمله قد كان فعله ما «ألن كاملة: غريُ عبارٌة الديموطيقية الحوليات يف عنه جاء وقد
عىل عثر حيث األمديد» «تمى ضواحي يف أو «منديس» يف ُدفن وقد يخلفه»، ابنه جعل مما
البالد، داخل يف طاحنٌة ثورٌة قامْت وبموته — آنًفا ذكرنا كما — املجيبة تماثيله من قطعة
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مدة بعد امللك عن عزل «فقد ا، جدٍّ قصرية مدة إال البالد عرش عىل «موتس» ابنه يمكث ولم
قد كان أنه وبما (؟)»، عزل وقد … حكمه مدة يف ارتكبها كثرية آثام بسبب (؟)؛ قصرية
Demotische Chronik col. (راجع: حياته مدة يف خلفه نصب قد فإنه القانون عن حاد

هذا. «موتس» للملك آثاًرا اآلن حتى نعرف ولم هذا، .(III 21, IV, 6
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لم أنه غري «Psammuthis «بساموتيس يدعى آخر مدع امللك عرش عىل خلفه وقد
كل وبني بينه صلة أي نعرف وال هذا، واحدة، سنة من أكثر امللك عرش عىل كذلك يمكث
األول «نفريتيس» اسم شطب يكون أن يمكن فهل «موتس»، وابنه «نفريتيس» امللك من

هذا؟ «بساموتيس» عمل من كان الكرنك يف عليها عثر التي الحجر قطعة من
ُعثر الذي الوحيد األثر ألن وذلك الجنوب؛ يف كانت نفوذه قوة أن عىل األحوال وتدل
الوجه أهل من كان أنه منه نَستنبط أن يمكن ال ذلك أن غري الكرنك، من كان له عليه

القبيل.
عىل يدل ما ترك قد حكمه؛ مدة قرص من الرغم عىل امللك هذا فإن حال أية وَعَىل
للبوابة الجنوبي الجناح أمام صغري معبد إقامة هو به قام عمل أهم كان فقد نشاطه،
يمكث أن «بساموتيس» استطاعة يف يكن لم وكذلك الكرنك، يف الكبري الدولة ملعبد األوىل
الحوليات يف عنه جاء وقد امللك، عرش من عزل ٣٩٢ق.م عام ففي امللك، عرش عىل طويًال

يأتي: ما الديموطيقية
فلم اإلله، طريق ينهج ولم موت» «بشن وهو امليديني، حكم بعد حاكم رابع وكان

.(Demotische Chronik Col. IV 7-8 (راجع: الحكم، يف طويًال يرتك



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

آنًفا: ذكرناه ما غري اآلتية اآلثار لنا ترك وقد

وهي بالكرنك، الفوقاني» «النجع قرية يف عليها ُعثر اسُمُه عليها الحجر من قطعة (١)
L. D. III 259 b.; L.D.T. III p. 40; (راجع: (No. 2095) «برلني» متحف يف اآلن محفوظٌة

.(Ausf. Verz. p. 245; L.R.IV p. 168 No. 2; Porter and Moss II p. 89
البوابتني بني ما بالكرنك الكبري املعبد ردهة يف عمود من قطعة عىل له عثر وكذلك (٢)

.(Porter & Moss II p. 61 (راجع: والعارشة التاسعة
«آمون» ملعبد الرشقيِّ الجنوِب يف الواقع املخزن يف العمارة يف نشاُطُه ظهر وقد (٣)
L.D. III 259 a; L.D.T. III, p. 42; ChamP. Mon. 283, No. 4; IV 303, No. 1; (راجع:
309 No. 3; Rosellini Mon. Stor. 1, 14, No. 56; 154, No. 4; Mariette. Karnak

.(Texte p. 11; Wiedemann p. S.B.A.7, (1885) p. 108–110
Petrie, Scarabs and cylinders p. 48, (راجع: باسمه جعران له وجد وأخريًا (٤)
طغراؤه عليه وجد الذي املصنوع الخاتم أن يف كبريٌ شكٌّ وهناك هذا ،(Pl. LV11, 29, 3
«برتي» وذكره «Loftie «لوفتي مجموعة يف ُوجد الذي الجعران وكذلك (A.Z. 21 p. 70)
(راجع: امللوك كتاب يف «جوتييه» ذكره وكذلك (Petrie Hist. Scarabs No. 2000 (راجع:

له. هما (L.R. p. 169 No. 4 & 5 note 3

(Revillout, Rev. Egypt. 2 (1882) «رفييو» ذكره ما أن إىل هنا نُشري أن بد وال هذا،
خطأ نتيجة كان «لبسيوس»، ذلك ونرش «سفارة»، يف موجوٌد امللك هذا قرب أن من p. 56)

فيه. وقع
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–٤٠٠) سنة عرشة ثالث «مانيتون» يف جاء ما حسب عىل الفرعوُن هذا حكم
أخرى رواية ويف (Unger Chronologie des Manetho p. 297 (راجع: ٣٨٧ق.م)،
عادة. املؤرخون به يعرتف الذي الرقم هو سنة عرشة ثالث الرقم أن غري سنني، عرش حكم
يقول «فيدمان» األثري ولكن «نفريتيس»، خليفة هو امللك هذا أن «مانيتون» يف وجاء
بالكرنك نقًشا أنَّ غري «بساموت»، امللك بعد جاء أنه الديموطيقية الحوليات حسب عىل
Daressy, Notice explicative des ruines demedinet (راجع: «مانيتون» رواية يحبذ

.(Habou p. 22; L. R. IV p. 164 & 165 No. 3
كانت الفوىضالتي عىل القضاء إىل األمر نهاية يف «أوكوريس» الجديد امللك توصل وقد
من «بساموتيس» امللك اسم شطب من هذا «أوكوريس» به قام ما ويدل البالد، يف شائعًة
كانت أنه عىل مكانه. هو اسمه ووضع الكرنك يف أقامه قد كان الذي الصغري املعبد نقوش
— سلفه عهد يف يتم لم الذي الصغري املعبد هذا أَتم قد أنه والظاهُر بينهما، حرٌب نشبْت قد
«أوكوريس» أن عىل «نفريتيس» ابنه اسم يربهن أُخرى جهة من ولكن — بعد سنرى كما

٣٩٢–٣٨٠ق.م. (Revue D’ Egyptologie Tom. VII p. 107) انظر 1



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

ومن (A. S. 18, (1919) p. 39, No. 2 (راجع: مرصيٍّا اسًما كانت — يظهر ما عىل —
— سببها كان ٣٩٢ق.م ،٣٩٣ عاَمي يف البالد يف قامت التي االضطرابات أن إذن املحتمل

األرسة. أفراد نفس بني خالًفا — عام وجه عىل
أن بد وال جديد، عٌرص الكنانة أرض يف بدأ امللك عرش «أوكوريس» ِبتَويلِّ أنه والواقع
بداية فمنذ امليالد، قبل الرابع القرن يف املرصية للسيطرة الحقيقيُّ الواضُع هو بأنه نَعتربه
كانت اللدود؛ عدوه الُفرس بالد ألن واقع؛ ألمر نتيجة يَُعدُّ «مرص» استقالُل يكن لم عهده
قوته ِعَظم عىل دليل وأكرب «إيجة»، وبحر الصغرى» «آسيا يف اإلغريق مع عنيٍف نضاٍل يف
يف لنا ترك فقد وعرضها، البالد طول يف ضخمة آثار من لنا تركه ما عهده يف البالد ورخاء
من البالد، أنحاء يف منترشة أثًرا وثالثني خمسة حوايل حكمها التي سنة عرشة الثالث مدة

جنوبًا. «الكاب» مدينة حتى شماًال السويس قناة أول
و«األقرص» «الكرنك» يف املباني بإقامة أمر قد — بعُد سنرى كما — أنه والواقُع
من قطعة عىل املدينة» «إهناسيا يف له ُعثر وقد و«الكاب»، «هابو» ومدينة و«املدمود»
سياسُة ترتكز كانت حيث الدلتا ويف الجرانيت، من ناووٌس له ُوجد «سوهاج» ويف محراب،
البازلت من الهول» «بو تمثال إىل باإلضافة هذا َمَلكية، تماثيَل سلسلة عىل له ُعِثَر البالد
مؤرخٌة و«املعرصة» «طرة» محاجر يف عدة نقوش مجموعُة ُوجدْت وكذلك الصنع، جميل
قد «أوكوريس» أن عىل ناطٌق دليٌل وهذا الفرعون، هذا حكم من األوىل الست بالسنوات
لقوة مؤسًسا يَُعدُّ فإنه العمارة يف هذا نشاطه كل عن وفضًال البحري، الوجه يف مباني أقام

«مرص». يف عظيمة بحرية
من سبيًال وأوضح جرأة أكثر كانت «أوكوريس» نهجها التي السياسة أن يف نزاع وال
«أفاجوراس» إىل قدمها التي املساعدة من ذلك عىل أََدلَّ وال «نفريتيس»، سلُفُه سلكها التي
ِنطاق عىل كانْت أنها ِمن الرغم عىل أهمية، وأعظم تحديًدا أكثر كانْت فقد «قربص»؛ صاحب
املوقف نفَس هو «أوكوريس» يقفه الذي املوقف يكن لم الحق ويف طويًال، تَُدْم ولم ضيق،
ومشاركة الُفرس، عىل «مرص» ثورة أنَّ فيه َشكَّ ال ا َفِممَّ «نفريتيس»، عهد يف كان الذي
بال شغلت قد كانت ٣٩٦ق.م عام الفرس عىل أُرسلت التي الحملة يف املتواضعة املرصيني
عىل حملة ٣٩٠ق.م عام حوايل العظيم امللك هذا أرسل وقد الثاني»، «أرتكزركزس حكومة
كان التي بالجيوشالجرارة مبارشة بصورة َد ُهدِّ قد أنه «أوكوريس» رأى وملا قوية، «مرص»
و«فارنابازوس «Tithraustesو«تيرتوستس «Abrocomesأبروكومس» من كلٌّ يقودها
مع التحالُف من ا بُدٍّ يََر لم فإنه ،(Isocrates Pangyr., 148 (راجع: «Pharnabasos
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قربص»، صاحب و«أفاجوراس «أثينا» اآلونة تلك يف وهما وقتئٍذ، الُفرس عاهل أعداء ألدِّ
ذلك لنا ذكر كما جديًدا حدثًا إال تكن لم ٣٨٨ق.م عام يف «أثينا» لبالد محالفتَه أن عىل
نتيجة إال تكن لم املخالفة هذه أن املحتمل ومن ،(Ploutos, 179 (راجع: «أريستوفان»
«أثينا» تُعاضد كانت التي «قربص» مع بمحالفته ِقيسْت ما إذا ثانويٍّا، وحادثًا مبارشة غري

٣٩٠ق.م. عام منذ
فائدة من «مرص» جنتْه ما مقدار عن تُحدثنا حقائق لدينا ليس أنه له يؤَسف ومما
من كل إليه لجأ الذي املطلق الصمُت ويدلُّ هذا، املرصي. األثينية املعاهدة هذه وراء ِمن
جهة من أظهراه ما عكس عىل املعالم واضحة بصورة و«ديودور» «أكسنوفون» املؤرخني
أية لها يكن لم املحالفة هذه أن عىل و«قربص» وبني«مرص» و«قربص» «أثينا» بني العالقات
«Antaicidasانتالسيداس» بصلح نفسها تلقاء ِمن انتهْت قد أنها بُدَّ وال أساسيٌة، أهميٌة

٣٨٧-٣٨٦ق.م. عام
«أوكوريس» بني كانْت التي العالقات عن «ديودور» يُحدثنا أُخرى جهة ِمن ولكن
َعَقَد قد «أفاجوراس» إن ويقوُل مفيٌد، اختصاٌر ولكنه االختصار، من بيشءٍ و«أفاجوراس»
وصل وقد الُفرس، مع حرب حالِة يف وقتئٍذ كان الذي «مرص» ملك «أوكوريس» مع معاهدًة
نَحكم أْن لنا تَسمح ال الصدد هذا يف «ديودور» استعملها التي واأللفاُظ هامة، إمداداٌت إليه
من ال «أفاجوراس» جانب من جاءْت قد بينهما أُبرمت التي املعاهدة عن املفاوضات بأن
مهددٌة بالده أن رأى عندما «أوكوريس» إن القول يمكن حال أية وعىل «أوكوريس»، جانب
التََّحالُف هذا أن يف شك وال املعاهدة، هذه إبرام يف سارع الفرس جانب من الغزو بخطِر
«أسربتا»؛ وبالد «نفريتيس» امللك بني ُعقد الذي التحالف من قوة أََشدَّ كان أنه عليه يظهر

صداقة. معاهدة مجرد ال حربيٍّا، اتفاًقا كان ألنه وذلك
من املهاجمني أمام يثبت أن مقدوره يف كان «أوكوريس» أن هنا النظر يلفت ومما
«أسوكرات» ذلك لنا ذكر كما — به حاقْت التي من أفدَح هزائَم بقوادهم ويُلحق الفرس
ِلمساعدة جيشه ِمن فريًقا أرسل أنه عن فضًال هذا ،(Ibid. Pang.,140 (راجع: —
الذين املرتزقني الُجنُود بعُض املدد هذا بني كان هل املرءُ: يتساءل ولكن «أفاجوراس»،

.(Diod. XV, 29, 1 (راجع: ُحُروبه؟ يف بعد فيما «أوكوريس» بهم استعان
أن الجائز ومن عنه، بيشء يحدثنا لم املتن ولكن يجوز، قد أنه ذلك عن والجواب
لحليفه املساعدة يد قدم وبذلك الفرس، من الغزاة عىل الطريق قطع قد «أوكوريس»

فقط. الوطنيني ُجنُوده بفضل وذلك «أفاجوراس»،
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أرسل بل حربيٍّا «أفاجوراس» مساعدة يف الحدِّ هذا عند «أوكوريس» يقْف ولم هذا،
طائلة، ثروًة ِفِه تََرصُّ تحت وضع أنه ذلك إىل يُضاف حليفه، إىل الحبوَب «نفريتيس» مثل
.(Diod. Ibid, XV, 34 (راجع: ملعاضدته سفينة خمسني من مؤلًفا أُسطوًال أرسل وأخريًا
يظهر ما عىل — الذي البحري املدد أوًال لنا يذكر لم «ديودور» املؤرخ أن هنا ويُلحظ
أن والواقع واملال، والغالل الُجنُود من املدد إِرساِل بعد جاء وأنه نسبيٍّا، متأخًرا جاء —
«أفاجوراس» ِمن طلب عىل بناءً جاء بل «أوكوريس»، جانب من يَأِْت لم املدد هذا عرض
.(Ibid. XV, 3, 4 (راجع: الفرس، ملقاومة تكفي ال البحري جيشه عدد ِقلََّة أنَّ شاهد عندما
وقع وقد «كيتون»، موقعة يف بحريٌة كارثٌة األسربتي بالجيش نزلت فقد ذلك كل ومع
الخمسنيسفينة ألن وذلك .Ibid)؛ XV, 35-6 (راجع: الصاعقة وقوَع «مرص» عىل الخربُ هذا
قد الفاريس؛ األُسطول ُربع تُعادل وهي حليفه، ملساعدة «أوكوريس» أرسلها التي الحربية
تَظهر بدأت قد كانت الوقت نفس يف أنه ذلك إىل يُضاف ،(Ibid. XV, 34 (راجع: ُفقدت
هذا يف «ديودور» به ثَنا َحدَّ وما «أوكوريس»، والفرعون «أفاجوراس» بني الُفتُور عالماُت
هرب قد «كيتون» واقعة يف ُهزم الذي «أفاجوراس» أن لنا ذكر فقد جيلٌّ، واضٌح الصدد
غري األول، حليفه بالط يف الحماية طالبًا «Salamine «سالمني بلده من الظالم جنح تحت
امللك إىل يَُعود أْن إىل ثانية اضطرَّ ولذلك املساعدة؛ يد ِلَمدِّ ِتْرَحاب أيَّ منه يَْلَق لم أنه
صدق من يتأكد وأْن وعزم، بقوٍة الحرب ُمَزاَولة يف يستمر أن يف ويرجوه «أوكوريس»،
تلك ومنذ ،(Ibid. XV, 4, 2 (راجع: الفرس ملك مغالبة عىل به تربُطُه التي املتينة الرابطة
أََدلَّ وال وحسب، رسمي تحالُف مجرُد البلدين هذين بني الذي التحالُف أصبح الحادثة
ضئيلًة، كانت «أفاجوراس» للملك «مرص» ملُك يُقدمها كان التي املساعدة أن من ذلك عىل
عودته عند «أفاجوراس» به أمد ما كل كان بل حربية، ُسُفنًا أو ُجنُوًدا إليه يرسل يعد فلم
،(Ibid. XV, 8, 1 (راجع: منه يُنتظر كان مما بكثرٍي أََقلَّ كانت املال من هبٌة «مرص» من
قد «أفاجوراس» لحليفه «مرص» ملك يُقدمها كان التي العظيمة املساعدات أن نرى وهكذا
فسيحَة تكْن لم العهد هذا يف املرصية السياسة أنَّ َسلَّْمنَا وإذا والرتاخي، التضاؤل يف أخذت
محضة، مرصية صبغة ذات وأنها بحري، منه أكثر قاريٍّ طابع ذاَت كانت وأنها األُُفق،
أنه وذلك «أوكوريس»؛ سياسة يف ظهر الذي ر التطوُّ هذا بسهولٍة َ نَُفرسِّ أن يُمكننا فإنه
أن نتيجته من الخطُر هذا دام وما «مرص» عىل خطري حربي تهديد ُوُجود دواَم أنَّ رأى

محالفه. لصالح حماس أقل يُظهر لم فإنه الكنانة؛ أرض باستقالل يودي
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قد متأخرة إال تأت لم التي البحرية «أوكوريس» مساعدة أن عىل الظواهُر وتدل
غريَ كانت أنها عن فضًال هذا خاطر، ِطيِب عن تأت ولم حليفه، من إلحاح بعد أُرسلت
إذ «أفاجوراس»؛ مساعدة عن إلبعاده املطاف خاتمَة «كيتون» كارثة كانت وقد كافية،
كان الذي «جلوس» ى املسمَّ «تاموس» ابن مع تحالف لقد بل ضئيلة، بمساعدة يمده كان
عقد الذي التحالُف هذا قيمة معرفَة نستطْع لم ولكن العظيم، الفرس ملك عىل خرج قد
قد «أوكوريس» الفرعون أن عىل األحوال وتدل ،(Diod. XV, 9, 3 (راجع: «جلوس» مع
الفرعونية الحربية السفن أو الجنود تعد فلم بالده، ُحُدود داخل يف موارده كل استعمل
من املرتزقون والجنوُد الُقوَّاُد كان بل الفرس، هزيمة عىل اليونان حلفائه ملساعدة ترسل
ويحدثنا ووحدانًا، زرافات النيل دلتا إىل الفرعون أمواُل تجلبُُهم كانْت الذين هم اإلغريق
الذي «أوكوريس» امللك حول بكثرة تجمعهم عن (Ibid. XV, 29, 1 (راجع: «ديودور»
(XV, 29, العطايا الجدد قوادهم من الوفري العدد ويمنح الباهظة املبالغ عليهم يُغدق كان
القائد الكيفية بهذه اليونان الُجنُود من ألفه الذي الجيش عىل «أوكوريس» نصب وقد ،1)
اللذَين والنشاط الحماس عن التحدُّث يف كالَمه «ديودور» حرص وقد األثيني، «خابرياس»
هذا أن إىل َقطُّ يُِرشْ لم أنه غري ،(XV, 29, 2) جيشه قيادة يف العظيُم القائُد هذا أظهرهما
لنا يذكر أُخرى جهة ومن البالد، عدو بمهاجمة قبله ِمن حربيٍة بمحاولٍة قام قد الجيش
امللك أن رصاحة (Iphicrates, 2 (راجع: «Cornelius Neposنيبوس «كورنيلياس املؤرُخ
مهاجمَة يُريد ألنه «أفكراتيس»؛ إليهم يطلب األثينيني إىل رسوًال أرسل قد «أرتكزركزس»
هذا وتدريبها، الُجنُود إلعداد «مرص» يف نشاًطا أَبَْدى قد «خابرياس» أن والواقُع «مرص»،
(راجع: والغربية الرشقية الجهتني من لحمايتها الُحُدود؛ عند حصنني إقامة عن فضًال

.(Strabon XVI, 11, 33, XVII 1, 22
«أوكوريس»؛ والفرعون «خابرياس» ِمن ُكلٍّ مقاصُد كانت مهما فإنه حال أية وعىل
ِدْلتَا وأن قارية، حربية صبغٍة ذاَت أساسها يف كانْت املرصيَة السياسَة أنَّ الواضح من فإن
األسايسَّ املكاَن تكون أن — ٣٨٩–٣٨٧ق.م عاَمي يف حدث كما — لها مقدًرا كان النيل

أخرى. كرة املرصية البالد احتالل عن وصدهم الغزاة، ملواجهة ستنشب التي للحرب
الفرس عدوان لصد «أوكوريس» امللك عهد يف بعُد حرب نار تنشب لم أنه الواقع ولكن
له ُمساِعد أحسن ٣٨٠ق.م عام حرم قد الفرعون هذا أن األخباُر وتُحدثنا هذا، «مرص». عن
جيش لقيادة «أثينا» قبل من رسميٍّا موفًدا يكن لم «خابرياس» ألن وذلك الحرب؛ شئوِن يف
يَأُْخذَ أن دون «أثينا» غادر َقْد كان القائَد هذا أنَّ الواقُع بل العدو، ملواجهة وإعداده الفرعون
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املرءُ: يتساءل ذلك مع ولكن ،(XV, 29, 2 (راجع: «Demosديموس» من رسمية موافقًة
ال؛ هو: ذلك عن والجواب وحسب؟ مرتزقة ُجنُود قائَد بوصفه يعمل «خابرياس» كان هل
«أوكوريس»، والفرعون «أفاجوراس» من لكل القديمة الحليفَة كانِت التي «أثينا» ألن وذلك
يف تفكر أن دون تمر وجعلتها ٣٨٧-٣٨٦ق.م، عام يف وقعت التي الحوادث أمام انحنْت قد
األثينيني أن املحتمل ِمن كان فقد الُفرس، عاهل وبني بينها كانت التي الودية العالقات قطع
وكرس «Antalcidesأنتالسيدس» معاهدة من جنَوه ما ضآلِة بسبب شعوُرُهم ُجرح الذين
مللك «خابرياس» املمتاز قائدهم مساعدة إىل وغبطٍة بفرٍح نظروا قد «أفاجوراس»؛ شوكة
وقتئذ كانوا وُقوَّاَده الفرس ملك أن يف شك وال الُفرس، أعدائهم عىل القضاء أجل من «مرص»
الفرعون بجانب الجيشاملرصي رأس عىل «خابرياس» ُوُجود — الحال بطبيعة — يخشون
«فارانابازوس القائد «أرتكزركزس» امللك انتخب أن ذلك جراء ِمن كان وقد «أوكوريس»،
القائُد هذا طلب وقد «مرص»، ملحاربة ُه أََعدَّ الذي رأسجيشه عىل ليكون «pharanabazos
مناسبة؛ فرتة يف الطلُب هذا جاء وقد «مرص»، من «خابرياس» استدعاءَ األثينيني إىل بدوره
قد «أفاجوراس» وهزيمة ٣٨٧-٣٨٦ق.م، عام صلح منذ وسلطانَهم الفرس قوَة ألن وذلك
مِلك مهاَدنة من بُدَّ ال أنه ذلك أمام األثينيون رأى وقد مخيفٍة، لدرجٍة االزدياد يف أخذْت
ملطلب خضعوا ولذلك .Ibid)؛ XV, 29, 4 (راجع: «فارانابازوس» رضاء واكتساب الُفرس
لالنضمام قريبًا سيقوم «إفيكراتيس» أن وهو ذلك ِمن بأكثَر ووعدوه القوي، الشطربة هذا

الفاريس. للمعسكر
عن يمنع أن دون وعظمة بفخار بدأ الذي «أوكوريس» الفرعون عهُد انتهى وهكذا
لحلفائها ْم تَُقدِّ لم «مرص» كانت وإذا الفرس، ِقبل من ُدها يَتََهدَّ كان الذي العدواَن بالده
مصلحتها؛ يف يكن لم ذلك فإن هزيمتهم؛ إىل أدى مما محدودًة ضئيلًة مساعدًة إال اإلغريق
كانت التي الرئيسية، الهيالنية املدن من عضٌد لها يكون أن دون منفردة بقيت قد إذ
فأصبحْت الحال انقالِب إىل أدى مما ٣٨٩–٣٨٧ق.م، ،٣٩٦-٣٩٥ سنتي يف لها محالفة

ظاهًرا. ولو الُفرس، مع وُمصافاٍة ودٍّ عىل املدن هذه
العظيمة اإلغريقية املدن ُحكَّام صداقَة فقدْت أنها ِمن الرغم عىل «مرص» أن يف نزاع وال
وثراء اقتصاديٍة، موارَد من لديها بما — استطاعتها يف كان فإنه و«أسربتا»؛ «أثينا» مثل
الطموحني اإلغريق الُجنُود آالِف نشاط فها ترصُّ تحت وتضع خدمتها إىل تَجلب أن — ضخم
كان الذي «خابرياس» القائد مغادرة أنَّ غري املال، كسب يف حبٍّا للمغامرة يميلون الذين
يف وذلك بارزة، بصورة معنويتها أضعفْت قد الهائلة؛ الحربية «مرص» قوة بتنظيم مكلًفا
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الذي «فارانابازوس» القائد بإرشاف جرار جيٍش لتجهيز فيه يستعدُّون الُفرس كان وقٍت
واليًة وَجْعلها أُخرى، َكرًَّة «مرص» لغزو «خابرياس» عن الحربية مهارته يف يَِقلُّ ال كان

جديد. من فارسية

وغريها الواحات يف «أوكوريس» نشاط

نجد بل الفرس، ملناهضة اليونان بالد مع معاهداته عىل «أوكوريس» سياسة تقترص ولم
مع العاهُل هذا عقد فقد ملحوًظا، نشاًطا يُبدون كانوا الصغرى» «آسيا يف عماله أن كذلك
وصداقة، ود معاهدَة — الصغرى» «آسيا يف للفرس تبعيته عن تََخىلَّ الذي — «بيزيدرن»
ويف ،(Theopom p. Frg. 103 (111); Jacoby F. Gr. Hist. II, 2, p. 558, 1–11 (راجع:
TheopomP. (راجع: واملهادنة الود قوامها «Barkäern «باركارن مع محالفة عقد الغرب
الجنود عىل املعاهدة هذه سهلت ذلك عن وفضًال ظهره، حمى وبذلك ،(Ibid, p. 558, 1

جيشها. إىل واالنضمام «مرص»، إىل املجيء اإلغريق
حاكم أن فنجد الغرب، نحو الخارج يف التوسع إىل قوته «أوكوريس» َه َوجَّ وقد هذا،
بسلطان اعرتف قد «ستخ-أر-ديس» املسمى (Herod. II, 32 (راجع: آمون» «سيوة واحة

عليه. «أوكوريس»
النُُّقوش يف هنا اسُمُه ظهر مرصيٍّ حاكٍم أوَل يَُعدُّ «أوكوريس» امللك أن والواقُع
يف — يكن لم الذي «أغورمي» معبد بناء أُعيد زمٍن فمنذ بعُد، سنرى كما الهريوغليفية
A. Z., 69, (راجع: مرصي طابع ذا فأصبح قط، املرصي الطراز عىل مبنيٍّا — الواقع

.((1933) p. I ff & p. 7 ff & 21 f
واحة أن يف نزاع ال إذ خارجية؛ سياسة إال يكن لم الغرب يف الزحف هذا يف والسبب
O, Eissfeladt, (راجع: وقتئٍذ واملرصيني «مرص» لدى معنًى لها يكن لم هذه «آمون»

.(Philister und Phönizier A. O. 34 Band Heft 3, (1936) p. 16 ff
املرصي، «آمون» ب عالقٌة — يظهر ما عىل — لها ليس «آمون» واحة إن يقول: حيث
هامون»، «بعل املسمى إلُهُهم الفنيقيني بوساطة محلُّه َحلَّ قد إذ ثانويٌة؛ مكانتُُه كانت ولكن
مع امليم بتضعيف «آمون» واحة بكتابة ذلك (اقرن النسيان عالم يف ُطوي قد الذي وهو
تعب إىل تحتاج الوقت ذلك يف الحملة كانت وقد مضعفة)، غري بميم املرصي «آمون» كتابة
كانت «آمون» واحة أن والواقع َعْرصنا. يف قريٍب زمن منذ الحاُل كانت كما مخاطر ل وتحمُّ
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جهة من ولكن يُذكر، ال شيئًا «طيبة» «آمون» بإلههم إلهها قرن عند للمرصيِّ بالنسبة
الصحراء «آمون» أن وبخاصة العاملية، السياسية الوجهة من للمرصي قيمتُها كانت أُخرى
جانب عىل والخامس؛ السادس القرنني منذ «فرنيكا» إىل املوِصل الطريق عىل كان الذي
«كورش عىل هجومه قبل املشورة «كرويسوس» إليه طلب فقد البالغة، األهمية من عظيم

.(Herod, I, 46 (راجع: ٥٤٦ق.م، عام «Kyros
الذكر. يستحق حربيٍّا نًرصا — قيل كما — «قمبيز» عىل َر َوفَّ َوَقْد

Frg. 36 (Schroeder), (راجع: أنشودة اللوبي «آمون» ل «بندر» الشاعر أهدى وقد
بقليل موته قبل «كيمون» أرسل وكذلك ،(cf. Schol. Pind. IX, 89; Pausanias, IX, 16, 1
«ليسندر» وسعى ،(Plutarch Kimon, 18 (راجع: رسوًال «آمون» إىل (٤٥٠-٤٤٩ق.م)

.(Diod. XIV, 13, 5 (راجع: خدمته يف «آمون» ليجعل نفسه يف لغرض
كل يف نفوذُُه َعَال أْن اإلله؛ لهذا وحمايته «أوكوريس» امللك اهتمام جراء من كان ولقد
التي والحرُب املنيُة وافتْه قد ولكنه نفُسُه، إليه تصبو ما ُجلُّ ذلك كان وقد اإلغريقي، العالم
٣٨٠ق.م، عام صيف يف مستمرة تزال ال الفرس عىل «أفاجواس» بقيادة رحاها تدور كانْت

«منف»). يف كان قربه أن (والظاهر
التمثال وهذا هناك، له مجيب تمثال عىل الُعثُور إىل «منف» يف دفِنه احتماُل عزي وقد

بعد. ذلك سنذكر كما — «القاهرة» بمتحف اآلن محفوٌظ
الدولة يف دفينًا أداء هذا كان وقد العرش، وراثة عىل املشاحناُت قامت موته أثر وعىل
الوصوَل استطاع قد يكن لم «أوكوريس» أن والواقُع امليالد، قبل الرابع القرن خالل املرصية
ببضعِة موته قبل أنه املحتمل ومن العرش. وراثِة حيث ِمن قَدِمها وتوطيِد أُرسته تثبيت إىل
الثاني «نفريتس» مقدور يف يكن ولم داخليٌة، واضطراباٌت جديدٌة مشاحناٌت قامْت أشُهر
.(Kienitz p. 88 (راجع: أشهر، أربعة من أكثر يمكث أن «أوكوريس» ابن «نايف-عا-رود»
بعد أتى الذي الخامس الحاكم «أنَّ يأتي: ما الديموطيقية الحوليات يف عنه جاء َوَقْد
ألنه وذلك تسلُّطه؛ وقت كل يحكم ترك قد التيجان، رب «أوكوريس» أي «الفرس»؛ امليديني
أخيه، من الحذر يأخذ ولم القانون، عن حاد عندما أسقط وقد للمعابد، صالًحا يَعمل كان
إذ العرش؛ عىل يمكث لم الثاني «نفريتس» أي امليديني؛ بعد جاء الذي السادس والحاكُم
والده، َعْهِد يف كان الذي القانون عن َحاَد ألنه وذلك العرش؛ عىل يكون أن الناس يحب لم
Chronik, Col. IV 9. 12. Cf Ed, Meyer, (راجع: بعده»، من السوء يقابل ابنه ترك وقد

.(Klein Schriften 1–11 (1910–24) II p. 84
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ال الثاني «نفريتس» بعد امللك عرش ارتقى الذي األول «نقطانب» عن نتحدث أن وقبل
«أوكوريس» الفرعوُن لنا تركها التي َة الِعدَّ اآلثاَر — االختصار من بيشء — هنا نذكر أن بد

البالد. أنحاء جميع يف العظيم
من ذلك إىل أرشنا كما — البالد أنحاء يف ًة ِعدَّ آثاًرا لنا ترك قد «أوكوريس» أن والواقُع

اسمه: عليه ُمَدوَّنًا لنا تركه ما أََهمُّ وهاك — قبل

تواريَخ تحمل الديموطيقي، بالخط منوعٌة كتابات و«املعرصة» «طرة» يف له ُوجد (١)
«طرة» محاجر يف نقوٌش فلدينا السادسة: السنة حتى ُحكمه من األُوىل السنة من
تحمل ال نقوٌش وكذلك والسادسة، والرابعة والثانية األُوىل بالسنني مؤرخٌة و«املعرصة»

«شبيجلربج». األثري جميًعا نقلها وقد قراءتها، يمكن لم تواريَخ
A. S. 6. p. 219–233 No. 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15 (?), 19, 20, 33; H. (راجع:
Brugsch, Rec. du Mon. I, Tom. X No. 16, 14, bis 16, 20 bis. 22; Champ Not.
Descr. II 489; Vyse, Pyramids III 102-3; L.D.T. 1 p. 223, Daressy A. S. 11,

(.(1911) p. 267; L.R. IV 164, 11, 2 et A. 5; Porter. & Moss IV p. 75
«Ricci «ريش مجموعة يف ديموطيقية ورق قطعة عىل جاء أنه كذلك املحتمل ومن
من السابع الشهر الثالثة السنة هو: التاريخ هذا «منف»، رسبيوم يف عليها عثر أنه يجوز

«أوكوريس». عهد
(.Spiegelberg, Demotische chronic p. 30 N. 6 (راجع:

وقد «يورجيتس»، الثالث «بطليموس» عهد من كتابة «منف» رسبيوم يف وجد (٢)
(راجع: «أوكوريس» عهد من الرابعة السنة يف هناك يعملون كانوا عمال ذكر فيها جاء
Brugsch, A.Z. 22 (1884) p. 116; Revillout Rev. Eg. 6 (1891) p. 136–9; L.R.

.(164 note 5
املرصي باملتحف اآلن محفوظة الديموطيقي بالخط مكتوبة حساب دفرت من أوراق (٣)
ومن (؟) الثامن اليوم الثامن الشهر السادسة بالسنة مؤرخة (٣٠٨٩٩–٣٠٩٠٣ (رقم

(سقارة؟) (؟) «منف» يف ُوجدت أنها املحتمل
Spiegelberg, Cat. Gen. Demot. FaP. p. 195, & T. LXV111; Revillout (راجع:

(.Not. Pa p. Demot. Arch. p. 471
«برلني»، بمتحف اآلن محفوظ وهو «أوكوريس» امللك اسم عليه مصباح وجد (٤)
Mus. Berlin No. 8811; Ausfürliches der Agyptischen Altertümer und (راجع:
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Gipsabgüsse im Konigl. Museum Zu Berlin. 2. Auflage Berlin 1889 p. 250;
«السويس». قناة مضيق يف عليها عثر .(L.R. IV 167 A. 2 b

باملتحف اآلن محفوظ وهو الجرانيت، من تمثال جزء عىل بسطة»؟ «تل يف له وعثر (٥)
Naville, Bubastis p. 56 & Pl. XL111 B; Petrie Ibid. 374; L.R. (راجع: الربيطاني،

.(IV 167 No. 17; Porter & Moss IV 32
عام يف ُوجدت واحدة له، تمثال من قطعتني عىل عثر «هليوبوليس» يف وكذلك (٦)
(٢٩٧٣٢) «بوسطن» بمتحف محفوظة والثانية «اإلسكندرية»، يف «لبسيوس» رآها ،١٨٤٢
L.D. III 284 e; L.DTI. p. 1; Dows Dunham (راجع: بالضبط، سويٍّا تلتئمان والقطعتان

.(J.E.A. 15 p. 166
من قطعة كمال» «أحمد األثري له وجد الحالية)، («أوسيم» «لتوبوليس» بلدة ويف (٧)

املرصي. باملتحف اآلن محفوظٌة وهي اسمه، عليها الرمادي الجرانيت
(.A.S. 4. p. 92; L.R. IV p. 167 No. 16; p. & M. IV 68 (راجع:

بمتحف اآلن محفوظة وهي اسمه، عليها حجر قطعة وجدت «منف» رسبيوم ويف (٨)
«اللوفر».

(.Pierret Catalogue p. 165; L.R. IV p. 187; A. 4 (راجع:
بمتحف محفوظ وهو الديوريت، من مصنوع راكع تمثال من جزء عىل له وعثر (٩)

«القاهرة».
Borchardt, Cat. Gen. Statuen und Statuetten III p. 25 No. 681 Pl. (راجع:

.(124, Bosse Menschl, Figure p. 55, No. 144
الحجر من مصنوعٌة وهي اإلمام، إىل يخطو للملك لتمثال الساق أسفل من قطعة (١٠)

املرصي. باملتحف ومحفوظٌة الصلب، الجريي
D.E. No. 28026; Borchardt, Cat. Gen. Ibid IV p. 48 No. 1080; A.Z. (راجع:

(.26, p. 114 § LIV
العهد يف تابوتًا ثانية استعملت بناء خارجة من قطعة عىل له عثر «منف» ويف (١١)

جرمياس». «األنبا دير يف القبطي
(.Quibell, Excavations at. Saqqara 1908–1910 Pl. LXXXV (راجع:

عليه ُعثر قد وكان (Louvre A 27) «بولهول» تمثال «اللوفر» بمتحف له ويوجد (١٢)
«روما». يف
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De Reugé,notice des Monuments, p. 24; Bissing, Denkmaler (راجع:
(.No. 70

الجبانة حارس املرصي املتحف إىل التمثال هذا أَهدى وقد مجيب، تمثال له وجد (١٣)
أن يحتمل إنه «جوتييه» ويقول رأس. بدون وهو ،١٩٢٢ عام القديمة» «مرص يف الالتينية
هذه يف دفن قد «أوكوريس» أن يظهر ألنه وذلك «منف»؛ من مستخرًجا التمثال هذا يكون
بها التمثال هذا وكتابة املوتى، كتاب السادسمن الفصل عليه مكتوٌب التمثال وهذا املدينة،
.(Gauthier, A.S. 22. (922) p. 208 (راجع: املرصي باملتحف محفوٌظ والتمثال أخطاءٌ،
البازلت من مصنوع محراب من قطعة له «برتي» األثري وجد املدينة» «إهناسيا ويف (١٤)

السواد. إىل الضارب األخرض
Petrie, Ehnasia. p. 2, 20, 23 & Pl, x1, XXVIII; L.R. IV 166 A. 4. p. M. (راجع:

(.IV 119
إهداء عليها نقش عهده من لوحة املدينة نفس يف كمال» «أحمد األثري له ووجد (١٥)
«ببا» مركز شهبة» أبو «كفر يف بيت يف مبنية وجدت وقد «إزيس»، لإللهة أرض قطعة
من مصنوعٌة اللوحة وهذه املرصي، باملتحف اآلن محفوظٌة وهي سويف»، «بني مديرية
مستديٌر، وأعالها سنتيمرتًا، ٣٩ وعرضها سنتيمرتًا ٧٥ ارتفاُعها ويبلغ الجرييِّ الحجر
الطيب «امللك معه: نقش الذي امللك فوق ويحلق بصلني، املجنح الشمس قرص عليه ورسم
الوجه تاج رأسه وعىل قميًصا، مرتديًا واقًفا مثل وقد «أوكوريس».» «هجر» األرضني رب
«إزيس» لإللهة احرتاًما اليرسى يده ورافًعا الحقل، عالمة اليُمنى بيده ويقدم القبيل،
هبة بأنها ُوصفت التي امللك هبة لتتقبل واقفًة مثلْت وقد «نويرة»، ربة العظيمة القديمة
خاليًا تُرك قد اللوحة من األسفل الجزء أن والظاهُر العظيمة، «إزيس» القوية ألمة حقل
هذه و«نويرة»،2 املكان، يزور من لكل ظاهرة لتكون املعبد؛ جدران أَحد يف يثبت أن ألجل
ذكر وقد «قاي»، جنوبي مرتًا ٦٥٠ مسافة وعىل «إهناسيا» من مٍرت ٣٥٠٠ بعد عىل تقع
يُسمى جرس باسمها ُسمي وقد اليشء، بعض كبرية مدينة بوصفه املكان هذا العرب ُكتاب
موقعها. معروف غري بلدة بأنها ووصفها املدينة هذه «بروكش» ذكر وقد «النويري»، جرس
Brugsch, Geogr. Inschriften p. 42; A.S. 3. (1902) p. 243-4; L.R. (راجع:

(.IV 166; p. & M. IV 123

السابع. الجزء مبارك» باشا «لعيل الجديدة الخطط راجع 2
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األثرية، األحجار من قطع عدة «سوهاج» من القريب األبيض الدير مباني يف وجد (١٦)
ناووس األثرية القطع هذه بني ومن بعدها، وما والعرشين السادسة األرسة مللوك وبخاصة
هذا ألقاب عن تحدثنا بنقوش إطاُرُه نُقش وقد اآلن، بصدده نحن الذي «أوكوريس» للملك
(املسمى) السيدتني صاحب األرضني، محبوب القلب عظيم «حور» وهي: كاملة الفرعون
البحري والوجه القبيل الوجه ملك اآللهة، مريض (املسمى) الذهبي «حور» الشجاع،
لقد أبديٍّا، عاش «هجر» التيجان رب الشمس ابن «رع»، ستبن ماعت خنم (املسمى)
«نشاو» سيد «شنوت» قاطن «حور» … لوالده الجرانيت حجر من فاخًرا ناووًسا عمل

العدو. هازم الخطا وكبري السحر عظيم
Weill, Rec. Trav. 36 (1914); p. 98–100, Kees. A.Z. 64 (1929) (راجع:

(.p. 108; L.S. IV 166 No. 12; p. & M. V. 31
اسمه. عليها حجر قطعة «املدمود» يف له وجد وقد (١٧)

Bisson de la Reque Fouilles de Medamoud. 1931 & 1932 p. 65- (راجع:
(.66; p. & M, V. p. 144

املعبد وهذا «بساموتيس»، امللك بدأه قد كان الذي الصغري املعبد الفرعون أتم وقد (١٨)
«بساموتيس». اسم املعبد هذا يف كشط وقد األُوىل، للبوابة الجنوبي الجناح أمام يقع

(.Maspero, Rec. trav. 6 p. 20; Daressy A.S. 18 p. 37–48 (راجع:
اسمه. عليها حجر قطعة عىل عثر بالكرنك الفوقاني» «النجع قرية ويف (١٩)

L.D. III 284 F, g; L.D.T. III p. 40; Petrie Ibid. 375; L.R. IV p. 166 (راجع:
(.No. 11; p. & M. II 89

(راجع: اسمه، عليها منقوش األقرص فندق جدار يف مبنية باب عارضة عىل وعثر (٢٠)
.(wiedemann p. S.B.A. 7 (1885) p. 110, L.R. IV 166, No. 10; p. & M. II, 73

عليها املعبد هذا من الجنوب يف حجرية قطع عىل عثر «بالكرنك» «موت» معبد ويف (٢١)
اسمه.

(.Cham p. Not. Descr. II, 264; Petrie Ibid. 375 (راجع:
(راجع: الجدران، يف مبنيٌة أكاليل وقوالب الحجر من قطع عىل عثر «األقرص» ويف (٢٢)

.(A.S. 19, p. 171-2 يف ذلك عن «داريس» كتبه ما
Cham (راجع: الفرعون، لهذا ُوجدتصور البحري، الدير بجوار «العساسيف» ويف (٢٣)

.(p. Mon. II, 194. No. 2; L.R. IV 165, No. 8
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عرشة الثامنة األرسة معبد يف املباني بعض الفرعون هذا أضاف هابو» «مدينة ويف (٢٤)
الصغري.

L.D. III 284-h, I; L.D. 301 no. 81, L.D.T. III p. 157 & 164; L.R. (راجع:
IV p. 165 No. 7; p. & M. II p. 168–170; cham p. Mon. II 194 Not. Descr. 1.
329 (A.B) 331 A; Cf. Daressy, Notice explicative des ruines Medinet Habü

(.p. 22-23
اسم وجود دون األسود الجرانيت من مصنوع ملكي تمثال جزع وجد أنه هنا ويُلحظ

«أوكوريس». للملك يكون أن ويحتمل املرصي، باملتحف محفوظ وهو عليه، امللك
Wiedemann, Gesch. Eg. p. 276; Ag. Gesch. p. 698, Suppl. p. 76 (راجع:
(.Zu p. 698, A. 8, petrie, Hist. III 375 fig. 155; Gauthier, L.R. V. p. 167 No. 3
عرشة، الثامنة األرسة معبد يف كثرية بإصالحات «الكاب» يف الفرعون هذا قام وقد (٢٥)

عدة. طغراءات هناك له وجدت وقد
Cham p. Not. Descr. 1, 265, Somers Clarke, J. E.A. 8, p. 27 ff (راجع:
Capart A.S. 39 (1937) p. 8-9; Petrie Ibid. p. 375; L.R.165 No. 6, p. & M. V.

(.p. 173
اسمه. عليها عمد من قطع عىل ُعثر نفسها «الكاب» قرية ويف (٢٦)

L.D.T. IV p. 37; Petrie Ibid. 375; L.R. IV 165 No. 4; p. & M. IV (راجع:
(.p. 173

حقوًال يهدي امللك فيها يُشاَهد الرميل الحجر من لوحة «الكاب» يف له ُوجد وكذلك (٢٧)
«تورين». بمتحف اآلن موجودة اللوحة وهذه «نخبت»، لإللهة

Maspero, Rec. Trav. 4 (1884) p. 150; Orcurti Catalogo. II p. 41 (راجع:
No. 61: Fabretti Rossi, Lanzone Regio Museo di Torino 1, p. 217 No. 1469;

(.L.R. IV 165 No. 5; p. & M. V. p. 174
مختلفة. آلهة ومعه «الكاب» نفس يف الفرعون هذا باسم قطع كذلك ووجدت (٢٨)

(.Champ, Not. Descr. 1, 265, 3; p. & M. V. p. 174 (راجع:
اللوحة وهذه «سبك» لإلله القربان يقدم وهو فيها، يُشاَهد لوحة هناك له وجد كما (٢٩)

«القاهرة». بمتحف محفوظة
Wiedemann, Ag. Gesch. 1884 suppl (1886), p. 698; Petrie Ibid (راجع:

(.375; L.R. IV 169 A, 1
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املعبد وهو «سيوة» بواحة «آمون» معبد يف مباٍن بإقامة الفرعون هذا قام وقد هذا، (٣٠)
أغورمي. ٥ رقم

A.Z. 69 (1933), p. 19 & 21; ders., Durch die Libysche Wuste (راجع:
zur Amonsoase p. 118, Vorläufiger Bericht, Bsgw, 1900 p. 220, Archäol,
reisézur Ammonsoase siwa, Petermanns Geogr. Mitteilungen 50 (1904)

(.p. 183
Daressy (راجع: الجرانيت من قربان مائدة قاعدة توجد «اإلسكندرية» متحف ويف (٣١)
«شبني يف ُوجدت إنها ويقال ،(A.S. 5, p. 119; Petrie Ibid. 375; L.R. IV 167 No. 18

الدلتا. رشقي يف عليها ُعثر أنه املؤكد ولكن الكوم»
(راجع: «Lofti «لوفتي مجموعة يف تمثال من األسفُل الجزء الفرعون لهذا ويوجد (٣٢)

.(Wiedemann Suppl. p. 698. A. 8; L.R. IV 167, A. 3
لندن». كولدج «ينيفرستي مجموعة يف خاتم له يوجد وأخريًا (٣٣)
(.Petrie Scarabs etc. p. 33, 40 & Pl. LVII 29, 2 (راجع:
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خرب-كا-رع نخت-نبف

الثاني «نفريتيس» ابنه وتوىل «أوكوريس» موت أعقبت التي االضطرابات تمكث لم
وهو األول «نقطانب» الحكم زمام بعدها توىل (Kienitz p. 88 (راجع: أشهر بضعة إال
نقوش عىل جاء ما حسب عىل وذلك «تاخوس»، يُدَعى أمريًا والده وكان املنبت، سمنودي
حوايل تماًما يده يف األمور زمام كان وقد (Sethe, Urk. II p. 26 (راجع: أخيه ابن تابوت

٣٨٠ق.م. سنة نوفمرب1

عىل ُوجدا اللذَين و«نخت-حر-حبت» نبف» «نخت امللكني اسم كتابة أن هنا باملالحظة جديٌر هو ومما 1

«نقطانبيس بلفظة اإلغريق ُكتَّاِب من وغريه «مانيتون» املؤرخ كتبهما قد الصورة بهذه املرصية اآلثار
(٣٦٠–٣٤٣ق.م)، و«نقطانبوس» األول، لالسم وذلك (٣٨٠–٣٦٢ق.م)، «نقطانبس» أو «Nektanibis
عند مسألة أهم السابقة األزمان يف بينهما والتمييز امللكني هذين زمن تحديد كان وقد الثاني، لالسم
األول، «نقطانبيس» امللك نبف» «نخت األصل يف وضع وقد الثالثني. لألرسة بالنسبة املرصية اآلثار علماء
الرتتيب هذا عكس قد «مريت» األثري عهد ُمنذ ولكن الثاني، «نقطانبوس» للملك و«نخت-حر-حبت»
«نخت-حر-حبت» أصبح ثم ومن «أبيس» لعجول ُوجد الذي الرتتيب من استنبط ما حسب عىل السابق

الثاني. «نقطانبوس» = نبف» و«نخت األول، «نقطانبيس» =
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وتدل — بعُد سنرى كما — و«نقراش» «إدفو» يف بحكمه املؤرخة اآلثار ذلك عىل ويدل
وقد «نقطانب»، قبضة يف كذلك كانت «سايس» أن عىل «نقراش» يف عليها ُعثر التي اآلثار
«خابرياس» أن ذلك إىل يُضاف ُسلطانه، تحت الحال بطبيعة رأسه مسقط «سمنود» كانت
البالد يف ُحكمه توطيد عىل وَساَعَدُه «نقطانب» إىل انضم قد «أوكوريس» حربية وزير
يف الداخلية االضطرابات قىضعىل وهكذا ،(Cornellius Nepos. Chabrias II, 1 (راجع:

برسعة. البالد
التفاؤل إىل تدعو الخارجية السياسة أحوال تكن لم عرش«مرص» «نقطانب» توىل وملا
منهما تجن لم اللذَين «تاخوس» املسمى وخلفه «جلوس» عن النظر رصفنا وإذا كثريًا،
من العكس فعىل الفرس أما دولة، أية مع تحالُف عىل تكن لم مرص فإن شيئًا؛ «مرص»
بحملة للقيام باستعدادات يقومون أخذوا «أفاجوراس» مع الحرب نهاية بعد فإنهم ذلك
من «خابرياس» استدعاء اليونان إىل طلب ذلك أجل ومن «مرص»، عىل لالستيالء جديدة

«مرص».

األول، «نقطانب» ١٩١٤ منذ الديموقراطية الحوليات عن كتبه فيما برهن «شبيجلربج» األثري ولكن
امللكني هذين عن الديموطيقية الحوليات أوردتْه الذي والربهان الثاني. «نقطانب» هو و«نخت-حر-حبت»
وهو ،٣٤٣-٣٤٢ منذ حكم الذي أي الثاني؛ عن أما نيف». «نخت أي الثالثني؛ األُرسة مؤسس عن كان
(Spiegelberg به أتى الذي الحاكم عنه ذكر فقد (كوش) «أثيوبيا» بالد إىل الفرس أمام فر الذي امللك
«نخت-حر-حبت» أقامه الذي «هيبس» معبد أساس نجد ذلك عن وفضًال .Demotiche Chronik p. 6)
منقوشة حجر قطعة يف جاء وقد امللكني، أقدم أنه عىل يدل وهذا األرسة، ودائع يف «نخت-نبف» اسم
امللك عهد يف موظًفا أن (L.D. XI 69 No. 162 (راجع: حمامات» «وادي من ومستخرجة بالديموطيقية
Spiegelberg Ibid, (راجع: املقدونيني) (أي واألونيني الفرس) (أي امليديني خدم قد «نخت-حر-حبت»
أشار عندما ،(Ed. Meyer kl. Schr. III, p. 74f) مري». «ادورد يف جاء ما كذلك اقرْن (p. 694/No. 332
اسم يعلمون كانوا األمر بادئ يف اإلغريق أن تعني «نقطاتبيس» اسم كتابة إن قائًال املوضوع هذا إىل
بكلمة «نخت-حر-حبت» اسم كتابة أما ا، جدٍّ موافقة «نقطانبيس» كتابته فإن ذلك وعىل نبف»؛ «نخت
«أرنست كتبه ما ذلك عن فضًال اقرن «نقطانيبيس»، اسم لكتابة القياس باب من ذلك فإن «نقطانيبوس»،
واضحة أصبحت قد برمتها املسألة هذه أن والخالصة .(A.Z. 67, (1931) pp. 68–70 (راجع: مري»
املرصي بالتاريخ يشتغلون للذين البالغة واليقظة االعتناء يجب ذلك ومع «شبيجلربج»، األثري زمن منذ
فقد و«نخت-حر-حبت». نيف» «نخت اسم بني كثريًا خلط قد إذ امليالد؛ قبل الرابع القرن يف القديم
كالمه عند الصدد هذا يف «شور» املؤرخ كتبه فيما وبخاصة بالعكس، والعكس الثاني محل األول استعمل
Schur, Zur Vorgeschichte des ptolemäerreiches. Klio. 20/1926, (راجع: البطلمية اململكة عن

.(p. 270–308
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الحرب إعالن يريدون الفرس أن عىل دليًال اللحظة تلك يف يكن لم استدعاءه أن عىل
تحريُر كان فقد وقتئٍذ، للُفرس مواتية تكن لم األحوال ألن وذلك الحال؛ يف «مرص» عىل
أعقبْت التي الهيالنية االضطرابات ذلك إىل مضاًفا ٣٧٩ق.م، عام يف اليونانية «طيبة» مدينة
كانْت الذي النشاط ذلك وهو وقتئٍذ، «أثينا» مملكة أظهرتْه الذي الخارجي النشاط ثم ذلك،
يف سببًا كانت العوامل هذه كل ٣٧٧ق.م؛ عام الثانية البحرية إمرباطوريتها قيام نتيجته
ذلك عن وفضًال «مرص»؛ عن نسبيٍّا طويلة ِلمدة مؤقتًا الفارسية السياسة أنظار تحويل
وقتًا الفرس من تطلبت قد «مرص» عىل بالحملة للقيام نفسها الحربية االستعدادات فإن

مرتني. تغريت قد الفارسية للجيوش العامة القيادة أن نجد ذلك كل وفوق طويًال،
أي ٣٧٤ق.م؛ عام يف إال استعدادها تم قد يكن لم «مرص» عىل الحملة أن والواقع
،(Diod. XV, 41, 1 (راجع: «أوكوريس» الفرعون موت من سنوات ست أو خمس بعد
الشطربة قيادة تحت بالحملة للقيام مجهًزا كان الذي الفاريسُّ اإلغريقيُّ الجيُش وكان
صغري أمر كل يصدر ومنه الجيش، كل عىل املسيطر وحده كان الذي وهو «فارنابازوس»
الجنود يقود كان الذي «إفيكراتس» القائد أن من الرغم عىل وذلك بالزحف؛ خاص كبري أو
قد أنها يرى كان إذ بالحملة؛ القيام يف اإلرساع إىل مياًال كان الحملة، يف املشرتكة اليونانية
يَثأر أن الحملة هذه من غرضه كان األعىل القائد باذوس» «فارنا أن حني يف وذلك تباطأْت،

.(Diod. XV, 29, 1 (راجع: ٣٨٠ق.م عام هزيمة من به أَحاق مما لنفسه
«تيرتاوستيس اإلغريقيُّ القائد — ذلك عن فضًال — الحملة هذه يف يساعده كان وقد
٣٨٩–٣٨٧ق.م، عام يف نشبت التي الحرب يف هزموا الذين القواد من وكان ،«Tithraustis
أحسن من يعترب وكان قصرية، ملدة «داتامس» القائد أعاره الفرس ملك أن ذلك إىل يُضاف

.(Cornelius Nepos, Damtes 4 (راجع: وقتئٍذ قواده
يف َمَحلَُّه هو َوَحلَّ الفرس ملك استدعاه قد بازوس» «فانا أن «داماتس» لنا ويذكر
شك بال — فإنه حياته تاريخ يف نفسه عن «داماتس» قصه ما صدقنا وإذا الجيش، قيادة
Cornelius Nepos (راجع: وإعداده، الجيش تجنيد عىل وحماسة بغرية عمل قد كان —

.(Damates 5
«أرتكزركزس» امللك إليه أرسله الذي األمَر برسوٍر يتقبل لم أنه عىل األحواُل وتدل
الطاعة، من بد ال أنه رأى ذلك من الرغم عىل ولكنه ،«Aspisأسبيس» الثائر عىل بالزحف
أمره التي من أهمية أكثر — الجيش قيادة وهي — إليه املسنَدة األوىل املأموريُة كانت وإن
الربيُد إليه حمل «أسبيس» ثورة عىل بالقضاء قيامه خالل ويف به، بالقيام العظيُم امللُك
بأس شدة الُفرس ملك رأى وملا «عكة»، معسكر يف يبقى بأن العظيم، امللك ِقبَل من أمًرا
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«مرص»، يف قيادته يف وثَبَّتَُه به، إعجابُُه زاد الثورة هذه إخماد يف عزيمته وقوة «داماتس»
«داماتس» كان ا َلمَّ ولكن العظيم، القائد هذا رضبات من «مرص» تُفلت أال يجب أنه ورأى
أصبح «مرص» عىل حملته يف خاب لو أنه ظن فإنه الفاريسِّ البالط يف بالدسائس ُمحاًطا
أجل ومن «كابادوشبا»؛ إىل وذهب «عكة» يف املعسكر ترك ذلك أجل ومن لألخطار، معرًضا
«إفيكراتس» اإلغريقي القائد وكان «فارنابازوس»، إىل الجيش قيادة الفرس ملك سلم ذلك
وهو اإلغريق، من املرتزقة الجنود يرأس األخريُ وكان املبارشة، إمرته تحت مساعَده وقتئٍذ

.(Diod. XV, 41, 1 (راجع: قبل، من «فارنابازوس» يُساعد كان الذي
فنون يف كبرية سمعة صاحب «خابرياس» القائد مثل «إفيكراتس» القائد وكان
«كوتيس امللك ابنة تزوج وهناك «تراقيا» يف «كورنته» حروب خالل اشتهر فقد الحرب؛
لدرجة ،(Diod. XV, 41, 2 (راجع: عدة سنني مدة كثريٍة مواقَع يف انترص وقد ،«Cotys
أرسع وقد العمل، بطيء الكالم كثري بأنه إياه متهًما رصاحة بكل «فارنابازوس» واجه أنه
نفسه؛ الفرس ملك عاتق عىل تقُع ذلك يف املسئولية بأن ذلك عىل إجابته إىل «فارنابازوس»
استطاعتنا ويف بمقتضاها، العمل يجب التي الحربية الخطط تحديد يده يف الذي هو ألنه
جهة من أنه عىل للحرب، نفُسُه تتوق كانت الذي املرتزقة الجنود قائد صرب نفاد نفرس أن
الحرب؛ إعالن قرار تأخري يف الفرس ملك لدى قاهرٌة قويٌة أسباٌب هناك تكون قد أخرى
عام منذ اليونان بالد يف املضطربة العامة السياسية األحوال إىل راجًعا مثًال ذلك يكون فقد
اتهام أو بالتباطؤ الفارسية الُحُكومة اتهام يف هنا اإلرساُع يجب ال حال أية وعىل ٣٧٩ق.م،
التفاُهم بعدم يوحي ما «إفيكراتس» اتهامات ُسُطور بني من نقرأ وإنا بالرتاخي، قوادها
بينهما وقعْت التي الشديدة املشاحنات ألن وذلك البداية؛ منذ الفاريسِّ القائد وبني بينه التام

بينهما. كان الذي األصيل التفاُهم لسوء نتيجًة كانت «مرص» عىل الحملة خالل
ومساعده «فارنابازوس» من كل إمرة تحت كانت التي القوات ما اإلنساُن يتساءُل واآلن
«ديودور» يف ورد ما حسب عىل «عكة» معسكر يف عمل الذي اإلحصاءُ يدل «إفيكراتيس»؟

التالية: النتائج عىل
Diod. (راجع: اإلغريق من املرتزقة الجنود من ألًفا و٢٠ الفرس من جندي ألف ٢٠٠

.(XV, 41, 3, 41, 1
فإنا (Iphicrates, 2 (راجع: نبوس» «كورنيليوس املؤرخ لنا ذكره ما حسب عىل أما
عىل ليكون «إفيكراتيس» إليه يرسلوا أن اآلثنيني إىل طلب قد «أردشري» امللك أن نفهم
من اختالفهما عىل — الرقمان وهذان املرتزقة، الجنود من مقاتل ألف عرش اثني رأس
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مساعدة طلبوا عندما الفرس أن وذلك بينهما؛ التوفيُق يُمكن — املرتزقة الجنود عدد حيث
الجنود من مقاتل ألف عرش اثنا إال لديهم يكن لم ٣٨٠ق.م عام حوايل «إفيكراتس»
هذا إال للحرب االستعداد أُهبة عىل لديهم يكن لم أُخرى بعبارة أو يظهر، ما عىل املرتزقني
وعىل — يظن ما عىل املرتزقني— الجنود عدُد ازداد ٣٧٤ق.م إىل ٣٨٠ عام منذ ولكن العدد،
بجدارة استحقوا الذين املحاربني الجنود خرية وكانوا األجانب الجنود هؤالء فإن حال أية
Cornèlius Nepos, Iphicrates (راجع: «إفيكراتيس»، جنود الفاخر االسم اإلغريق عند
أنهم الواقع إذ «مرص»؛ لغزو الفرس أعده الذي الجيش عنرصيف أحسن يؤلفون كانوا 2)؛
وال الجرار، الفاريس الجيش ذلك سائر من حماسة وأشد حركة وأخف تدريبًا أكثر كانوا
عمله الذي اإلصالح (XV, 44, 2-3) بدقة «ديودور» أمامنا استعرض فقد ذلك يف نزاع
عىل والعمل الدفاعي، التسليح يف الخفة ذلك من بالذكر ونخص الجيش، يف «إفيكراتس»

والحراب. السيوف تقوية
نحو سفنه عدُد يبلغ وأسطوٌل وفريٌ عتاٌد املهاجم الفرس قائد يد تحت وكان هذا،
معارًضا كان الذي األسطول تنحرصيف كانت الحرب هذه يف األهمية أن والواقع الثالثمائة،
من كل إمرة تحت كان الذي األُسطوُل وهو «قربص» حرب أثناء يف الفرس لقوات

.(Diod. XV, 2, 1 (راجع: والفرعون، «أفاجوراس»
ل التحوُّ يف أمل كل املرصيني وجه يف بأسطوله أَغلق قد «فارنابازوس»، أن ونجد هذا،
بحرية، محاولة بأية قام قد «نقطانب» أن نجْد لم حال أية وعىل املتوسط، البحر جهة من
البحر. عىل السيطرة هو الفرس يحرزه أن ممكنًا كان الذي الوحيد النجاح فإن ذلك وعىل
مسافة عىل األسطوُل ورافقه بأكمله الفاريس الجيش تحرك الحرب فصل بداية ويف
(راجع: املظفرة، غزواته يف الثالث «تحتمس» يفعل كان كما السوري، الساحل من قريبة

.(Diod. XI, 41, 4
شهر ُمنتصف قبل الزحف يف أَخذ قد «فارنابازوس» جيش أن عىل األحواُل وتدلُّ
أن هنا: قولُُه يمكن ما وكل الفيضان، بشائِر ظهوُر فيه يَبتدئ الذي التاريُخ وهو يونية،
َر يَُؤخِّ أن الفاريسَّ القائَد أجربت قد أبريل شهر يف أَُشدِّها عىل تكون التي الخماسني رياح

مايو. شهر حتى الحملة بدايَة
انتقده قد «مرص» عىل بحملة للقيام العام من الوقت هذا مثل اختيار أن والظاهر
مدة إال — شك بال — لديهم يكن لم املغريين أن َرَووا فقد مختلفون؛ مؤرخون بشدة
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(راجْع: باملياه، مغمورًة فيه الدلتا بالد كل تكون الذي الفيضان فصل ُحلُول قبل قصرية
القائد عىل املسألة هذه يف مسئولية أيَُّة هناك تكون ال وقد ،(Rev. Egyptol. II, p. 91
الحملة، فيه تقوم سوف الذي التاريخ يف استُشري قد أنه ا جدٍّ املمكن من إذ «إفيكراتس»؛
والواقع الربيع، فصل يف الحرب يف بالدخول اإلغريقية العادات حسب عىل أشار قد وأنه
لقيام اخِتري الذي التاريخ يف معارضًة أبدى قد أنه «ديودور» لنا رواُه ما كل يف نجْد لم أننا
يد يف كان بل «إفيكراتس»، يد يف يكن لم ذلك يف النهائيَّ القرار ألن وذلك فيه؛ الحملة
الصادرة لألوامر يستسلم أن إىل شهور عدة مضطرٍّا كان أنه من ذلك عىل أََدلَّ وال آخرين،
.(Diod. 41, 2 (راجع: ورسعة، حماس بكل إنهائها يف يُلِحُّ كان التي الحملة بتأخري إليه
وقت للقيادة اختاره، الذي هو «فارنابازوس» العام القائُد هل املرءُ يتساءُل واآلن
لنا ذكر وقد ذلك، يؤكد ما لدينا ليس أنه ذلك عىل والجواُب «مرص»؟ عىل الحملة مسري
مع أنه إال يريد، كما يستشري أن يُمكنه كان «فارنابازوس» القائد أن نفسه «إفيكراتس»
املواقف هذه مثل يف الهامُة األوامُر منها تصدر ملكية ُحُكومة لسلطان خاضًعا كان ذلك
يَفصل أن منهم الواحد استطاعِة يف يكن لم الُفرس الُقوَّاد كل أن والواقُع الخطرية،
امللك يدي بني األمر يضع أن عليه كان بل الخطرية، املسائل هذه مثل يف قاطعٍة بصفٍة
يكون أن الغريب باألمر ليس فإنه ذلك وعىل ،(Diod. 41, 3 (راجع: يشاء بما فيه ليقيض
منفذًا إال يكن لم «مرص» عىل الربيع فصل يف بالزحف األوامر أعطى عندما «فارنابازوس»
موضَع يكون بأن جديٌر األمُر هذا هل ولكن «أرتكزركزس»، من له َصَدَر ملكيٍّ ألمٍر
اتخاذُ املمكن من كان أنه «ديودور» رواه مما يظهر إذ حتميٍّا؛ ليس هذا صارمة؟ انتقاداٍت
القرار هذا وأن الحملة، رجال عىل خطًرا الفيضاُن فيه يكوُن الذي الوقت قبل حربيٍّ قراٍر
كان أن بعد نفسها بالحملة القيام تاريخ عن خارجة ألسباب عليه واتفق تأخر قد كان
«البيلوزي» الفرع أمام النيل إىل ووصل السورية الصحراء «فارنابازوس» جيش قطع قد
الجيش ُقوَّاُد َوَجَد املكان هذا إىل الحملُة وصلت وعندما ،(Diod. XV, 41, 42, 2 (راجع:
االستعدادات ألن وذلك املهاجمني؛ الجنود ملقابلة تَها ُعدَّ للحرب أخذوا املرصيني أن الفاريس
Diod. (راجع: َعُدوِِّهم، ملقابلة فاستعدوا املرصيني خدمت قد الفرُس بها قام التي الطويلة
الجرار جيشه «فارنابازوس» فيها جمع التي الطويلة املدة يف كان أنه والواقع ،(XV 41, 4

.(Diod. XV, 42, 1 (راجع: الجيش، هذا أهمية مدى يَعرف األول «نقطانب» كان
قائد ألي مرتزقة جنود أية لديه يكن لم «نقطانب» أن عىل األحوال شواهُد وتدلُّ
أجل ومن ا؛ تامٍّ إغفاًال املوضوع هذا أغفل قد «ديودور» أن من ذلك عىل أدل وال إغريقي؛
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«كورسري حول واألسربتيني اآلثينيني بني رحاها دائرًة الحرُب كانت أن أثناء يف أنه نجد ذلك
القائد يُهاجمه كان الذي «نقطانب» امللك إىل مدًدا يُرسلوا أن األسربتيني عىل كان «Corcyre
بضع منذ «أثينا» أرسلتْه قد أنه من الرغم عىل هذا «إفيكراتس» ولكن اآلثيني، «إفيكراتس»
وال مرتزقة، ُجنُود رئيس مجرد إال يكن لم الفاريس؛ الجيش يف قائًدا ليكون مضت سنني

األثينية. السياسة الواقع يف يُمثل
٣٨٧-٣٨٦ق.م، عام يف حدث كما مقدورهم يف «الالسيديميون» كان أُخرى جهٍة وِمن
Grote, XIV, (راجع: الصلح، األثينيني أعدائهم عىل يَفرضون الُفرس يجعلوا أن

.(pp. 315-316
يخاف ما أخوُف وكان جيشهم، إال لهم عون وال أصبحوا قد املرصيني أن نرى ثم ومن
يف شك وال املنبسطة، السهلة املرصية األرض يف هزيمٌة به تحيق أن هو وقتئٍذ «نقطانب»
أن ذلك إىل يُضاف األثيني، «إفيكراتس» يف تنحرص كانت وقيادتها الحروب هذه قيمة أن
يُِرشْ ولم الفاريس، الجيش من عدًدا أََقلَّ كان — الظواهر حسب عىل — املرصي الجيش
ألف، ٢٠٠ بنحو «فارنابازوس» بقيادة الفاريس الجيش عدد َر َقدَّ الذي وهو — «ديودور»

وعدده. «نقطانب» جيش أهمية إىل — املرتزقة الجنود عدا هذا
(.Diod. XV 41, 3 (راجع:

أكربَ األول «نقطانب» إمرة تحت كان الذي الجيُش هذا كان هل هنا: اإلنساُن ويتساءُل
ساعٍة يف ٣٤٣-٣٤٢ق.م، عام يف الثاني «نقطانب» سيجمُعُه كان الذي الجيش من عدًدا
من مقاتل ألف ٨٠ إال إمرته تحت يكن لم األخريَ أنَّ عىل معلوماٍت من لدينا ما ويدلُّ مميتٍة،
أن نعرف أُخرى جهة ومن ،(Diod. XVI 41, 7 (راجْع: واللوبيني، املرصيني أي األفريقيني؛
لخوض ا مستعدٍّ كان أنه كما سمنودي، أمرٍي وأجَرس أنشَط يَُعدُّ كان الذي «تاخوس» امللك
(راجْع: مرصي، مقاتل ألف ٢٠ من أكثر القتال ميدان يف يضع لم األمد؛ طويلِة حرٍب ِغَماِر
ينزل أن وقتئٍذ مقدوره يف يكن لم األول «نقطانب» أن لنا يَظهر ثم ومن ،(Diod. XV, 92, 2
الذي النقص فإن ذلك ومع خلفاه،2 سينزلُُه مما أكثر الفرس مع حربه يف القتال ساحة يف

«نقطانب» ملحاربة سائرين كانوا مقاتل ألف مائة من مؤلًفا جيًشا أن نرى «تاخوس» سقوط بعد ولكن 2

إال يكونوا لم الجنود هؤالء ولكن (Diod. XV, 92, 3, Piutarth Agisilas (راجع: مدع بقيادة الثاني
يقوُدُه كان الذي الجيش من بكثرٍي أََقلَّ كان عددهم أن عن فضًال هذا قائًما، جيًشا ال منظمة غري جماعة

٣٧٤ق.م. عام يف بازوس» «فارنا
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تمتاز كانت بما «نقطانب» ُهما َسدَّ قد النظام قلة وكذلك «نقطانب»، جيش يف ظاهًرا كان
«نقطانب» أن «ديودور» لنا روى وقد املقاومة، يف ق وتََفوُّ متانة من الدفاعيُة مراكُزُه به
،(Diod. XV, 42, 1 (راجع: املهاجمني، عىل للتغلُّب امليزتني؛ هاتني يف أمله كلَّ وضع األول
باستعداداتهم، يقومون الفرُس فيه أخذ الذي الوقت األوُل «نقطانب» منه أفاد ما أول وكان
يف يسد أن يف واجتهد «خابرياس» أقامها قد كان التي التحصينات سلسلة جانبه من فأتم
بحصن النيل فروع من فرع كل حمى فقد «مرص»؛ داخل إىل املؤدية املنافذ كل العدو وجه
الخشب من بقنطرة مرتبطة مرتفعة وبأبراج النهر شاطئ كل عىل والعتاد بالعدة مجهز
من أكثر العدوِّ ملهاجمة ُمَعرًَّضا البيلوزي الفرع كان وملا نهري، هجوم كل وجه يف مغلقة
الجدراُن وأقيمِت الخنادُق فيه حفرت إذ الِعدة؛ بالتحصينات قوي فإنه أُخرى؛ جهة أيَِّة
الفرس، من واملشاة والفرسان األُسطول ُهُجوم من لهم حماية الصناعية؛ واملستنقعات

.(Diod. XV, 42, 2-3 (راجع:
وما «البيلوزي» الفرع وُقوَّاُدُه هو ورأى اإلقليم، هذا إىل «فارنابازوس» وصل وحينما
القتحام فيها فكروا فكرة كل عن تخلَّوا فإنهم عديدين؛ وُجنُود منظمة، حمايٍة من عليه
من آخر فرع من يدخلوا أن عىل وعزموا «مرص»؛ يف للدخول املكان هذا من لهم طريق
الغربية الجهة يف الواقع املندييس الفرع باب من الدخول عىل العزم وطدوا وقد النيل، فروع
وهي «منف» إىل املؤدية الطريق من الجنوبي االمتداد يف تقريبًا ويقع البيلوزي، الفرع من
العريض شاطئه أن عن فضًال هذا «فارنابازوس»، قوات كل فيها ستتالقى التي الطريق
املندييس الفرع أن وجدوا الفرس أن غري السفن، لُرُسوِّ — خاصة بصفة — مالئًما كان
يف أمل هناك يكن ولم متينًا، تحصينًا األخرى النيلية الفروع غرار عىل محصنًا، كذلك كان

مفاجئ. لهجوم آخُر مرشوٌع وضع ولذلك املفاجئ؛ بالهجوم إال اقتحامه
بتصميِم اآلخرين دون الُقوَّاد من واحًدا يخص لم «ديودور» أن هنا النظر ويلفت
وهذا مفاجئ، هجوٍم بتجربة للُفرس نصح قد «إفيكراتس» إن قيل وقد الهجوم، هذا
أن هو — التأكيد وجه عىل — نعرفه ما وُكلُّ اسم، أي لنا يذكر لم «ديودور» لكن ممكٌن،
املرصية، القوات عىل مفاجئ هجوم لتنفيذ اجتماًعا َرأََسا قد و«فارنابازوس» «إفيكراتس»
— الرشقي الساحل طول عىل بجيشه السري من بدًال — رشع قد الفاريس القائد أن ونجد
يجعل ثم املرصي، الحرس من مرأًى عىل املندييس الفرع إىل يصل حتى الغرب إىل يسري أن
جهة من التفاٍف بعمليِة تقوُم اقتحاُمُه أُريد الذي املمر القتحام املخصصة الجنود فرقة

.(Diod. XV, 42, 4 (راجع: البحر
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مثل أن والظاهر ما، مرصيٌّ أُسطوٌل ضايقها قد الفارسية السفن أن يلحظ ولم
سياسٍة اتباع عن تََخىلَّ قد «أفاجوراس» هزيمة بعد «أوكوريس» كمثل كان هذا «نقطانب»
عىل برية قوة ِمن لديه ما كل جمع يف همه ُكلَّ وضع بل بالده، عن الدفاع إىل ترمي بحرية

عنها. للدفاع «مرص» أديم
إىل طريقه اقتحاَم يُريد «إفيكراتس» والقائد «فارنابازوس» القائد من كلٌّ كان وملا
املرصية القلعة حامية إجبار أُخرى جهٍة من أو ، وحيشٍّ رسيٍع بهجوٍم املرصية البالد داخل
ستُظهُرُه كما — فإنه جنوده؛ من صغرية قوٍة باستعماِل معقلها من بالُخُروج املهاِجمة
قوامها قوة رأِس عىل انقضَّ بل الرب، إىل ُجنُوده ُكلُّ ينزل حتى ينتظْر لم — بعد الحوادث
ولكن املندييس، الفرع يحرس كان الذي الحصن عىل سفنهم من أُنزلوا مقاتل ٣٠٠٠
األهمية، يف تُضارعها بقوة ومشاة فرسان من املؤلفة القوة هذه وجه يف وقفوا املرصيني
يظهر ما عىل املرصيني— جعلت التي هي املتحاربتني القوتني عدد مساواة أن املحتمل ومن
لحمايتهم كافية وحصنهم خنادقهم متانُة كانت فقد الخطري، َ الخطأ هذا مثل يرتكبون —
Diod. (راجع: مكشوف سهل يف واقعة يف العدو مع وتقابلوا تركوها ولكنهم طويلة، مدة
متأرجحة نتيجتُها ظلت وقد الوطيس، حاميُة معركٌة الفريقني بني دارت وقد ،(XV, 42, 5
وكانت الفارسية، الجنود من مستمر مدد من يصل كان ما بسبب — يظن ما عىل —
عدٌد وأرس منهم، كثريٌ خلٌق وُقتل الفاريس، بالجيش املرصيون الجنوُد أُحيط أن النتيجة
كثرة أن يف نزاع وال «فارنابازوس» الفاريس القائد جانب يف النرص كان وبذلك عظيم،
املرتزقة الجنود حركة خفة أن ذلك إىل يُضاف النرص، له مهدت قد الفاريس الجيش عدد
جانب يف املعركة نتيجة جعلت قد «إفيكراتس» بقيادة انقضاضهم ورسعة اإلغريق، من
مكان إىل طريق فتح يف نجح أو التطويق املرصية الحامية من جزء يف تال وقد الفرس،
والقضاء الحرب متابعة يف الفضُل كان وقد كثب، عن حارصوهم املهاجمني ولكن الواقعة،
القلعة عىل استولوا الذين «إفيكراتس» جنود إىل يرجع الحامية؛ رجال من الباقية البقية عىل
ُجنُودها، من ى تَبَقَّ ما وا وأََرسُ لهم غنيمة فيها ما وأخذوا ا، تامٍّ مسًحا الوجود من ومسحوها

.(Diod. XV, 42, 4-5 (راجع:
وقد «منف» إىل الفرس أمام مفتوحة الطريق أصبحت العظيم النرص هذا وبعد
عىل و«فارنابازوس» «إفيكراتس» القائدين بني خالف أو تعقيد أيِّ دون األُُمور سارت
قامت التي املشكلة حلت وقد «عكة»، معسكر يف بينهما كان الذي التََّفاُهم سوء من الرغم
إقليم يف الوفاق من يكون ما أحسن عىل سويٍّا وعمال الحظ لحسن «بيلوز» بسبب بينهما
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النرص يستغل أن منهما كلٌّ أراد عندما ُعراُه تنَحلُّ أخذْت قد الوفاق هذا ولكن «منديس»،
أن يفيد بما الصدد هذا يف «ديودور» ثَنَا َحدَّ وقد لنفسه، «مرص» يف أحرزه الذي األول
بالجنود، وقتئٍذ محصنة غري كانت «منف» أن املرصيني الجنود من علم قد «إفيكراتس»
أنه القواد مجلس عىل اقرتح ذلك أجل ومن هوجمت، إذا سهلة غنيمة تكون ذلك وعىل
الرسعة جناح عىل الجيش ويصل الزحف عقبات تقلل أن يمكن النهري الطريق باستعمال
االقرتاح هذا رفضوا وحاشيته «فارنابازوس» ولكن هناك؛ املرصية القوات تتجمع أن قبل
Diod. (راجع: الفارسية القوات كل وصول انتظار من الحملة لنجاح بد ال إنه قائلني:
أن عىل جهده يف ما عىل وعمل الرأي يف الهزيمة يقبل لم «إفيكراتس» ولكن ,XV)؛ 43, 1
لهؤالء رئيًسا يكن لم أنه غري املرتزقني، الجنود من معه بمن ويهاجم «منف» إىل يزحف
يسلمه أن «فارنابازوس» القائد «إفيكراتس» رجا وقد بسيدهم؛ وليس املرتزقة الجنود
«إفيكراتس» أن منه ظنٍّا كذلك الطلب هذا رفض الشطربة ولكن املرتزقة، الجنود هؤالء
رفض عىل بقوة احتجَّ األثيني القائد هذا ولكن الشخصية، ملصلحته «مرص» يحتل أن يُريد
الحملة مجهودات كل فإن انتهازها، دون الفرصة هذه مثل تُركت إذا أنه وأكد اقرتاحه،
تسوء، األثيني وزميلهم الفرس قواد بني العالقات أخذت الوقت ذلك ومنذ ُسًدى، ستذهب
ما ص ُمَلخَّ هو هذا ،(Diod. XV, 43, 2 (راجع: لآلخر الذم يكيل الفريقني من كلٌّ وأصبح

الصدد. هذا يف «ديودور» يف جاء
بالنسبة وأوهام ظنون من وقواده «فارنابازوس» بخلد يَُدوُر كان ما استعرضنا وإذا
رفاقه، جمود أظهرت قد إذ األخري؛ صالح يف تكون مجموعها يف فإنها «إفيكراتس» للقائد
حال أية وعىل له، قيمة ال يصبح الفرس قواد لسان من عليه هجوم كل فإن ذلك أجل ومن
اإلغريق بالد إىل عادوا عندما وأصدقاؤه «إفيكراتس» كان إذا فيما نتساءل أن حقنا فإن
تكون وربما شخصية، فائدة بقصد الفرس القواد مع قصته رسد يف بالغوا أو اخرتعوا قد
مسئولية أية عليه تقع لم اإلغريق من املرتزقني الجنود رئيس أن الظاهر يأتي: كما القصة
«فارنابازوس» عىل اللوم كل يقع كان العكس عىل بل الحملة، القتها التي النهائية الخيبة يف
املقاومة تدهور بعد القاصمة بالرضبة القيام يف باإلرساع نصح عندما «إفيكراتس» وأن
الحرب إلنهاء الوحيدة الطريقة يقرتح — الواقع يف — كان املندييس؛ النيل فرع فم عندما

باقرتاحه. يُؤخذْ لم ولكن باهر، بنجاح
الشك إىل يدعو ما فيه وليس — حاذقة دقة من االعتذار هذا يف جاء ما كل قبلنا وإذا
الرفض إىل «فارنابازوس» دعت التي األسباب كل تجعل أن من بعيًدا يكون ذلك فإن —
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وذلك الحملة؛ خيبة يف «إفيكراتس» عاتق عن املسئولية كل يمحو ال أنه كما قيمتها، تفقد
الجنوب؛ نحو للزحف الفارسية القوات كل تجمع ينتظر الفاريسأن القائد اقرتح عندما أنه
عنارص أحد من يفيد أن — الحال بطبيعة — أراد قد العام األعىل القائَد بوصفه كان فإنه
عىل جنوده عدد يف تفوقه بذلك: وأعني الجيش، لهذا األُسس أهم من تُعد التي النرص
حول تحوم كانت التي الشكوك يربر يشء هناك يكن لم إذا ذلك وبعد املرصي، الجيش
علينا يجب فإنه «فارنابازوس»، إليه نسبها التي وهي الشخصية، «إفيكراتس» مطامح
بأس ال بدرجة الفاريس القائد نظر يف طبعية كانت الشكوك هذه مثل أن عىل نُوافق أن
وقد أثينيٍّا، مواطنًا ال مرتزقة ُجنُود ورئيس مغامًرا إال يكن لم «إفيكراتس» ألن وذلك بها؛
ميناء وسيد قوي ملك صهر «تراقيا» يف حروب يف أصبح قد أنه هو به يمتاز ما كل كان
أن املحتمل من كان وقد ،(Grote XIV, pp. 257-8 (راجع: واستعمرها، حصنها بحرية،
غنية مؤسسة صاحب ذلك بعد يُصبح بأن «مرص» يف أعماله تتوج بأن يحلم «إفيكراتس»
املرصيني عىل بالحرب يقوم أن يُريد كان «إفيكراتس» أن فرضنا إذا وحتى انتصاره، بعد
واآلن العسكرية، للتعليمات وخاضًعا مخلًصا ذلك يف كان فإنه املرتزقني؛ ُجنُوده رأس عىل
ولكن ذلك؟ يف «إفيكراتس» إلحاح يفهم أن «فارنابازوس» مقدور يف كان هل املرءُ يتساءل
وكذلك وتردُّد، ُجبن من وقتئٍذ نفوُسُهم عليه ُجبلت وما الُفرس الُقوَّاد عادات عرفنا إذا
قبل من لهم تصدر عليا أوامر وراء مسئولياتهم إخفاء عىل مجَربين كانوا أنهم عرفنا إذا
إلحاح من مندهًشا «فارنابازوس» كان ملاذا — عناء كبري بدون — لفهمنا العظيم؛ َمِلكهم
للقائد نجد ثم ومن رئيسه؛ أوامر يرفض كان مرءوس من أخرى: بعبارة أو «إفيكراتس»،
وحبه «إفيكراتس» مطامع يف الشك وشك عىل يكون أو يشك أن يف العذر كل الفاريس

لنفسه.
الغرض وهذا «فارنابازوس» إليه يرمي كان الغرضالذي عن آخُر اعتباٌر لدينا وأخريًا
الجيشالفاريسأنه عىلرشف محافظة يرى كان أنه وذلك الذكر؛ السالف االعتبار من قريٌب
وبخاصة ونشاط، مهارة من الهيالنية الجنود تظهره بما ثانية «مرص» تفتح أن ينبغي ال
الحصن عىل االستيالء يف املرتزقني وجنوده «إفيكراتس» إىل راجًعا الفضل يكون عندما
الفرس بسمعة يحيق فيما فكر ثم ومن أرض«مرص»، الفارسية الجنود دخلت بفتحه الذي
مقاومة فإن حال أية وعىل ونهبوها! امللك عاصمة عىل وحدهم املرتزقة الجنوُد استولت إذا
النجاح نيل عدم يف مجموعها يف خاطئة كانت مهما «إفيكراتس» للقائد «فارنابازوس»
أنها فسنرى «إفيكراتس» مسئولية عن أما مقبولة، بأسباب تفسريها يمكن فإنه النهائي،

يقوده. كان الذي الجيش توجيه يف مقرتحه رفض بسبب كلها تسمح لم
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الزحف ألن وذلك القائدين؛ بني الخالف قام عندما يشء كل فقد قد يكن لم أنه والواقع
ذلك؛ تلْت التي املناقشات ثم املندييس، الفرع واقتحام البحر طريق من بالسري «منف» عىل
بالقيام يسمح متسع وقت هناك كان الفيضان ُحلُول قبل وأنه طويًال، زمنًا تشغل تكن لم
هذا يف «ديودور» ذكره مما لنا يظهر ما نفس هو وهذا مثمرة، طويلة حربية بعمليات
أن الفرصُة لهُم تهيأت بفضله هامٌّ، طويٌل وقٌت لديهم كان املرصيني إن يقول: إذ الصدد؛
العدو واصل وقد ،(Diod. XV, 43, 2 (راجع: عنها للدفاع كافية حامية «منف» يف يضعوا
املندييس، الفرع رأس عىل كان الذي الحصن، بتدمري فقام العظيمة مجهوداته ذلك بعد
بعُض هناك حدثْت وقد العدو، به ظفر الذي الجبار الوحيد الكسب هو ذلك كان وقد
.(Ibid. XV, 43, 3 (راجع: العدو، عىل تغلبوا — النهاية يف — املرصيني ولكن مناوشات،
الذي الفيضان ومجيء املندييس الحصن عىل االستيالء بني طويٌل وقٌت مىض وقد
أن نفهم ثم ومن الغزاة، منه يفد لم الوقت وهذا الفارسية، الحملة حركُة ُشلَّْت بحلوله
بل الفيضان، مجيء عند إال بها يقوموا لم الفرس أن من يأِت لم الحملة خيبة سبب
حصن عىل االستيالء بني تقع التي األسابيع بضعة مدة «نقطانب» مقدور يف كان ألنه
محس جزء يقع ترى يا فهل العدو، ويهاجم جيشه يجمع أن الفيضان وحلول «منديس»
يفصل أن حال بأية يمكنه ال اإلنسان أن والواقع «إفيكراتس»؟ عىل هذا يف املسئولية من
هذا يف إبدائها من بد ال ملحوظات بعض هناك ولكن السؤال، هذا مثل يف قاطعة بصفة
وهم — املرتزقة الجنود عن قط كتبه فيما يحدثنا لم «ديودور» املؤرخ أن وذلك الصدد،
والدور — الحملة من األول الجزء يف لعبوه الذي الدور عن وجالء بوضوح تحدثنا الذين
املشاة هؤالء نجد أن يُدهش ا َلِممَّ وإنه الفيضان، سبق الذي «منف» حصار يف لعبوه الذي
يفلحوا لم الهائل؛ الهجوم عىل واملدربني جبارة دفاع بأسلحة واملسلحني الحركة الخفيفي
بعد «فارنابازوس» القائد أن نعلم أخرى جهة ومن شوكتهم، وكرس املرصيني هزيمة يف
بأنه اآلثينيني عند يتهمه أخذ وأخريًا «إفيكراتس»، عىل يشتد حنقه أخذ «آسيا» من عودته
أن يُمكن ال التوبيخ هذا أن عىل ،(Ibid. XV, 43, 5 & 6 (راجع: الحملة خيبة يف السبب كان
وبني بينه حدث الذي الخالف بعد أظهر قد «إفيكراتس» كان إذا إال قيمة أو معنًى له يكون
ذلك أن يحتمل وقد قصد، سوء عىل يَُدلُّ ما أو عزيمته، يف الرتاخي بعَض «فارنابازوس»
هؤالء كان إذا ولكن ذلك، عىل وافق أنه أو القتال، عن باإلرضاب لجنوده نُصحه ِمن جاء قد
أظهروه الذي النشاط نفَس «منف» حصن حصار أثناء يف أظهروا قد املرتزقون الجنود
أو — ناسيًا وحزم بعزم الواقعة إىل قادهم قد املبارش رئيُسُهم كان وإذا الحملة، أول يف
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اتهامات إذن تعني فماذا األعىل؛ قائده وبني بينه وقعت التي الحديثة الخالفات — متناسيًا
من العودة بعد له كالها التي التوبيخات وكذلك القديم، لقائده «فارنابازوس» الشطربة

بالخيبة؟ «مرص»
أن «فارنابازوس» من محاولة كان ذلك أن يف يعارض أن لإلنسان يجوز أنه ويلوح
الشطربة هذا كان وإذا آخر، فرٍد عىل تبعتها يلقي أو الهزيمة فضيحة من نفسه يخلِّص
بأنه إال عليه يُحكم أن يُمكن ال اتهامه فإن العظيم امللك أمام «إفيكراتس» اتهام قصد قد
طالبًا اآلثينيني إىل كالمه وجه ذلك وبعد مبارشة عدوه يجرح وجدناه وقد وبهتان، زوٌر
إذا املتهم، ومعاقبة الصدد هذا يف تحقيق بعمل وعدت قد «أثينا» ألن وذلك تعويًضا؛ منهم
«فارنابازوس» أن عىل الظواهر وتدلُّ ،(Ibid. XV, 43, 6 (راجع: ذلك يُربر ما هناك كان
الحملة أول يف حدث بما ال تفسريُُه يمكن ال الحقد وهذا دفينًا، حقًدا جنبيه بني يحمل كان
ِمن تََولََّد الذي بالخالف وال الباهرة، الحربية بأعماله فيها «إفيكراتس» اسم ملع عندما
أنه — يظن ما عىل — بلة الطني زاد بل وحسب، «إفيكراتس» رأى «فارنابازوس» رفض
من بدًال «إفيكراتس» أن نجد الفيضان؛ حلول وبني رفضمقرتحاته بني َمرَّ الذي الوقت يف
ما عىل وهنا بفتور، عضدها أو مجهوداته عارض قد ونشاط دقة بكل رئيسه يساعد أن
يف عليها يؤاخذ التي ا حقٍّ الضعيفُة النقطُة كانت اآلثيني القائد مسئوليات وجهة من يظهر

ذلك. عليه يثبت أن يُمكن قاطع دليل أيُّ لدينا ليس ولكن الحملة، خالل
الجنود وأن املرصيون، به قام مضاد بهجوم حدهم عند أُوقفوا قد الفرُس كان ا وَلمَّ
هزيمٍة إىل طريقهم يف كانوا فإنهم املساعدة؛ يد مد بعدم يحتم ما عىل خذلوهم قد املرتزقة
الفرس أن وهلة ألول مدهًشا لدينا يظهر مما فإنه حال أيَّة وعىل الطبيعة، يد عىل فاصلة
ذلك قبل أنهم تعلم عندما وبخاصة الفيضان، بماء غرة عىل يؤخذون أنفسهم تركوا قد
أن هنا النظر يلفت مما ولكن الزمان، من َقرن ِمن أكثر «مرص» عىل سيطروا قد كانوا
وقد ودولته، العظيم امللك عن مستقلة — ٤٠٥–٣٧٤ق.م سنة — ثالثني منذ كانت «مرص»
من تمكنهم شخصية خربة من لديهم كان ما يفقدون الفرس ليجعل كافيًا الوقت هذا كان
فيما فقرٌة ولدينا الدقيقة، وأهميته ومدته وتقلُّباته العظيم وانتظامه الفيضان زمن تحديد
أهُل بها قام التي الثورة خالل يف أنه وذلك النظرية؛ هذه تعضد «ديودور» املؤرخ كتبه
خيانته أمر يف يتفاوُض «تنيس» امللك كان عندما ٣٥٠ق.م عام الُفرس عىل «صيدا» مدينة
أكرب للملك «تنيس» قدم وقد «مرص»، عىل حرٍب َشنِّ يف معه االشرتاك عليه وعرضه امللك مع

.(Ibid. XV, 43, 2) النيل، نهر بإقليم الدقة البالغة معرفتُُه وهي خدمة،
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مبهمة معلومات إال يعرفون ال كانوا الفرس أهل أن ا جدٍّ املحتمل من فإنه ذلك وعىل
ثم ومن ونظامه، العظيم النهر هذا مجرى عن خاص وبوجه «مرص» جغرافية عن ا جدٍّ
يف «مرص» عىل بالحملة قائمني كانوا الذين الفرس الُقوَّاد أن وُسُهولة بيُْرس اإلنساُن يفرس
الشهر وهو بجيوشهم، يونية شهر أوائل يف القهقرى يعودوا أن ِمن بدًال ٣٧٤ق.م، عام
حاسٍم انتصاٍر أيِّ كسب من الرجاءُ منه يقطع بحلوله والذي الفيضان، فيه يبتدئ الذي
يتقهقر ولم فيضانه، ومدة ارتفاعه بطبيعة وبخاصة غرة عىل الفيضان فاجأهم قد رسيع،
عن «ديودور» ويحدثنا يقيضعليهم، الفيضان وكاد أشدها، الحاُل بلغِت عندما إال الفرس

.(Ibid. XV, 43, 4) الحالة لفهم كافية عظيمة بدقة النقطة هذه
فعًال حلْت قد الشمال ريح وكانت التحصينات، حول طويًال زمنًا القتال مكث ذلك عىل
وأخريًا شاطئيه، نهاية إىل وصل أن إىل فشيئًا شيئًا االرتفاع يف النيُل وبدأ تَشتَد، وأخذْت
بزيادته عظيمة بدرجة «مرص» يحمي دائًما النهر وكان املجاور، اإلقليَم تغمر املياُه أخذت
وهو سبتمرب، شهر منتصف حتى انتظروا القهقرى يعودوا أن الفرسألجل ولكن الغزيرة،
يف عظيمٍة درجٍة إىل يصُل األقل عىل أو زيادته، منتهى إىل النيُل فيه يصل الذي التاريُخ

االنسحاب. إىل الجارفة املياه ق تدفُّ أمام اضطروا قد كانوا أنهم والواقُع فيضانه،
بال ،(Ibid. XV, 43, 5 (راجع: «آسيا» إىل الجيش عاد وقد التقهُقر، تقرر ذلك وعىل
قد َقطُّ يكن لم الحرب فصل أن عىل سبتمرب، أوائل أو أغسطس شهر منتصف يف شك
جديٍد من بدأْت وهناك «عكة»، من مقربة عىل — شك بال — الجيُش عسكر وقد انتهى،
الذي للسبب الثاني عىل األول غضب كان وقد و«إفيكراتس»، «فارنابازوس» بني املشاحنات
أنه وبخاصة حياته، عىل خوًفا يرتعد؛ كان «إفيكراتس» أن لدرجة ا جدٍّ شديًدا آنًفا ذكرناه
إىل الخفاء يف هاربًا َوىلَّ ذلك أجل ومن وفزع، بخوف «كونون» للقائد حدث ما يذكر كان
عىل «فارنابازوس» حقد فإن ذلك ومع ،(Diod. XV, 43, 5 (راجع: سفينة ظهر عىل «أثينا»
«أثينا» مبعوث دائًما «إفيكراتس» يعد كان ا َلمَّ فإنه ولذلك ُمتَِّقًدا؛ يزال ال كان «إفيكراتس»
الذي بالخطأ القائد هذا باتهام مكلَّفني سفراء «أتيكا» إىل أوفد «مرص»، الفرسعىل ملساعدة
حرب يف الفرتة تلك يف «أثينا» كانْت ا وَلمَّ حرة»، ظلت «مرص» «إن يقول كما وهو ارتكبه،
مساعدته إىل أو الُفرس َمِلِك وساطة إىل حاجة يف تكوُن قد فإنها «أسربتا»؛ مع مستمرة
أن عىل «أثينا» تجرس لم أجله ِمن الذي السبَب كان ذلك أنَّ املحتمل فمن ذلك وعىل املالية،
الفارسية االتهامات أمام «إفيكراتس» العظيم قائَدها منها تردُّد وبدون برصاحة تغطي
ربطت قد «إفيكراتس» بها كلف كان التي املأمورية أن رسميٍّا أعلن وقد إليه، نُسبت التي
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عىل أجيب قد «فارنابازوس» أرسله الذي الوفد فإن ذلك وعىل الفرس، ملك مع بعهود بالده
سيعاقب، فإنه مذنبًا «إفيكراتس» وجد إذا وأنه سيُفحص، املوضوع بأن أجله من أُرسل ما
بل جدية وتَُدلُّ «مرص»، استقالل أعداء بني ُعدَّْت قد نظريٍّا «أثينا» أن نجد الكيفية وبهذه
أن عىل األحوال شواهد حربيٍّا قائًدا عني قد ٣٧٣ق.م عام ربيع يف أنه نجد العكس عىل

.(Ibid. XV, 43, 6 (راجع: بصورة مهموًما كان أنه عليه يظهر لم «إفيكراتس»
لألسطول رئيًسا «Timotheos «تيموتيوس القائد خلف قد نراه بعام ذلك وبعد
قطع تريد تكن لم هذا بعملها «أثينا» ولكن «السيدمون»، يحارب كان الذي العظيم األثيني

استقاللها. طلب يف «مرص» تعارض كانت بأنها تظهر لم وكذلك الفرس، مع عالقتها
األُسطول قيادة من «تيموتيوس» القائد طرد أكدْت التي املحاكمة بعد أنه ونجد هذا،
يُقال كما — أنه وذلك الفرس؛ ملك خدمة يف األول دخل «إفيكراتس»، إىل وإسناده األثيني
ما كل عىل ذلك أجل من وحصل «مرص»، مع َحْرٍب يف كان الذي الفرس ملك أمام مثل قد —
لالنضمام مغادرته كانت وقد شعبه، مواَفقة من قبله من «إفيكراتس» عليه حصل قد كان

٣٧٢ق.م). مايو (حوايل «Asteiosأستيوس» حكومة عهد يف الفاريس الجيش إىل
«أكستنيس» حكومة عهد يف الفرس خدمة يف يزال ال كان «تيموتيوس» أن وجدنا وقد
ولم أََمُدها، امتدَّ قد كانت الفاريسِّ الجيش يف إقامته فإن ذلك وعىل ٣٧٣–٣٧١ق.م، فيعام
بهذه خاصٍّ تفصيٍل أي عن «تيموتيوس» ضد ألقيْت التي الخطب وال «ديودور» يُحدثنا
أن نجد لم أننا عن فضًال هذا األول، «نقطانب» عىل الفرُس بها قام التي الجديدة الحملة
حدث ما كل أن والظاهُر «مرص»، عىل بزحٍف جهة أيَّة يف قام قد اإلغريقي الفاريس الجيش
بقيادة «عكة» معسكر يف هامة ليسْت واستعداداٍت مناوراٍت بعض قيام يف ينحرص كان

سويٍّا. باالشرتاك الفرس ملك وقواد «تيموتيوس»
عرشة الثماني مدة وحرية سالم أمىضيف قد األول «نقطانب» أن نجد حال أية وعىل
بالفشل ٣٧٤ق.م عام أزمة عىل ُقِيضَ قد أنه والواقع ٣٧٩–٣٦١ق.م، حكمها التي سنة
يعرقلها كان التي الفارسية التعبئة مدة طول أوًال: منوعة؛ ألسباب الفرس جانب من
وقد الدلتا، يف للعدو مقاومته مهل عىل ينظِّم أن للفرعون سمح مما الُعليا، القيادة د تردُّ
«فارنابازوس» قرار إىل يرجع «منديس» قلعة ُسُقوط بعد الحربية العمليات ف توقُّ كان
وِمن متناهيتني، وشدة بقوة بالهجوم الَكرَّة يعاودوا أن للمرصيني الفرصُة ُهيئت ثم وِمن
القائد رفض بسبب الجيش قيادة يف رغبته وعدم «إفيكراتس» تراخَي أنَّ كذلك املحتمل
«مرص» نجاة يف الحاسم والسبُب الحملة، فشل يف السبَب كان مقرتحاِته، الفاريس العام
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هي وهذه املستحيل، من رضبًا «مرص» عىل حربية حركة أية جعل الذي النيل فيضاُن هو
املعادي املعسكر يف النرصكان أن — القصة هذه خالل يف — فيها نرى التي الوحيدُة املرُة

لإلغريق.
به َسلََّحها الذي الدفاعيِّ النظام بسبب سالمتها نالت قد «مرص» أن استثنينا إذا ولكن
وذلك األمر؛ واقع يف يهزموا لم املرتزقني الجنود فإن األثيني؛ «خابرياس» القائُد سبق فيما
الذي السيايسُّ والخوُف الوطنيُّ الكربياءُ إال يمحها لم الحرب بداية يف الباهرة أعمالهم ألن
املبارش«إفيكراتس» رئيسهم ِحْقِد إىل يرجع قد وكذلك األعىل، قائدهم «فارنابازوس» أظهره

«فارنابازوس». األعىل القائد عىل
أُخرى كرة محاولتهم عند الُفرس لصد األول «نقطانب» حروب عن عاجلٌة نظرٌة هذه

البالد. احتالل

الفارسية اإلمرباطورية ومركز األول نقطانب عهد مرصيف حالة

عهده يف بدأ وقد األول، «نقطانب» عهد يف ذروة أعىل إىل وصلت قد «مرص» أن يف نزاع ال
معلوماٌت إلينا وصلت وقد الرفيع، الفن وإنتاج الضخمة املباني إقامة تاريخ يف جديٌد عٌرص
ويُلحظ بعد، فيما عنها وسنتحدُث الفرعون، هذا عهد من أثر مائة عن يَِقلُّ ال عما مختلفٌة
يُذكر يشءٌ عنها يعرف لم اإلغريقية الدويالت وبني «مرص» بني السياسية العالقَة أنَّ هنا
هذه مع ِعَالقاٍت ِمْن «مُرص» عليه كانت ما مع يتناقُض ذلك أنَّ ويبدو ٣٦٦ق.م، عام حتى
مصادَر ِمن لدينا ما بِقلَِّة ذلك تفسريُ يُمكن وال «أوكوريس»، الفرعون عهد يف الدويالت
عىل والية أيُة اإلغريق بالد يف توجد لم ٣٨٦ق.م عام يف عقده الذي امللك صلح فمنذ فقط؛

وطغيانها. األوىل سطوة من خوًفا «مرص» مع ِحلف يف وكانت إال الفرس ببالد اتصاٍل
أصابتْها التي الكارثة تلت التي السنني عرشة خالل يف نفسها الفرس بالُد وجدت وقد
Judeich, Klein asiat studien (راجع: متزايَدين وتدهُور انحالٍل حالة يف «مرص» يف
p. 190 ff; Ed Meyer, Gesch. d. Alt. V § 964-5, p. 454 ff, § 979 ff, p. 485 ff
«أرتكزركزس» امللك كان وقد ،(& Beloch Griech. Gèsch. III 2, s 105/5 p. 254–7
ترك ثم وِمْن قويٍّا، حاكًما يكن لم أنه إىل باإلضافة السن يف طاعنًا ذلك عن فضًال الثاني
عىل جديدة بحملة القيام تركه فوق فرتى تشاء، كما األقداُر ُها تَُسريِّ إمرباطوريته أحوال
وهكذا اإلمرباطورية، عن االنفصال ُروُح فيها َدبَّ قد الغربية شطربياته كل أن «مرص»
زمن منذ لنفسه اتخذ قد «كابودوشيا» حاكم «Datames «داتامس الشطربة أن نرى
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عىل استوىل قد أنه نجد ٣٧٠ق.م عام ويف الفارسية، اململكة عن مستقالٍّ موقًفا طويل
إعالَن تحاىش قد ذلك كل ويف 3،«Paphlagonia «بافالجونيا قبضة من «Sinope «سنوب
«Hekatomnos «هكاتومنوس الشطرب نجد وكذلك العظيم، الفرس ملك عىل الثورة
(٣٧–٣٥٣ق.م) «Mausollosموسوللوس» وخليفته (٣٩١–٣٧٧ق.م) «كاريا»4 صاحب
مع الحال كانت وكذلك الفرس، مللك تبعيتهما من أكثر بملكهما مستقلني الواقع يف كانا
(حوايل «Daskyleion «داسكيليون صاحب «Ariobarzanes «اريوبارزانس الشطربة
بالد عن مستقلة شبَه أصبحت قد أُخرى كثريٌة بالٌد ذلك إىل يضاف ٣٨٨–٣٦١ق.م)،

الُفرس.
وليس اإلمرباطورية، من الغربي الجزء يف تامٍّ انهياٍر ُوُقوع ِمن يُخىش كان أنه والواقع
لحقْت التي الكارثة بعد الفرس بالد نُُفوذ مدى عن يُحدثنا أن يُمكن مصدٍر أيُّ لدينا
عام بداية منذ أنه نعلمه ما وكل تدهُورها، يف الخيبة هذه تأثري عن وال «مرص» يف بها
«داتامس» أن وذلك اإلمرباطورية، تلك تصدع يف ظاهر انفجار أوُل حدث قد ٣٦٠ق.م
وقد الثورة، بإعالن الصدد هذا يف األوىل الخطوة بدأ من أول كان «كابودوشيا» حاكم
ملحاربة «ليديا»5 حاكم «Autophradates «أوتوفراداتس الشطربة العظيم امللك أرسل

عليه. القضاءُ يمكنه لم فإنه االنتصارات، بعض نيله من الرغم وعىل «داتامس»،
«Ariobarzanes «أريوبارزانس فقام ضخمة بصورة تمتد الثورات أخذت ثم ومن
قد و«أسربتا» «أثينا» من كالٍّ نجد أخرى جهة ومن ٣٦٦ق.م، عام بثورة «فرجيا»،6 حاكم
٣٦٦ق.م. ،٣٦٧ عامي يف «طيبة» لعدوتيهما قدمها التي املساعدة عىل العظيم امللك المت
بهذه تفكر — باملال الفرس يمدها أن يف منها أمًال — «أثينا» كانت وقد هذا،
أرسلت وقد فعًال، «أريوبارزانس» مساعدة إىل لجأْت قْد وكانْت تحالُفها، لتوسيع الطريقة
عام يف أيًضا إليه «تيموتيوس» «أثينا» أرسلت كما إليه «أجسيالوس» امللك «أسربتا»
إمرباطورية من الغربي الجزء كان ٣٦٣–٣٦١ق.م عامي بني ما أنه ويُلحظ ٣٦٥ق.م
صاحب «Oiontes «أوروتنيز ربيبه أن ذلك إىل يُضاف جميُعُه، ُفقد قد العظيم امللك

مبارشة. األسود البحر جنوب الواقعة 3
الصغرى. آسيا يف األبيض البحر شاطئ عىل 4

«كاريا». ل مجاورة 5

«كاريا». من اليمنى الجهة يف 6
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وكذلك و«فنيقيا» و«سوريا» «وكليكيا» و«بامفيليا» و«بزيديا» «ليكيا» وبالد «أرمينيا»
الفارسية. اإلمرباطورية عن كلها انفصلت قد اإلغريقية، الصغرى» «آسيا بالد

صديق أن نُشاهد ولكن الثورة، عاضد قد «كاريا» ملك «موسوللوس» أن ونجد هذا،
يبقى وأن وحيًدا، يُصبح أن مضطرٍّا كان «ليديا» صاحب «أوتوفراداتس» الحميم امللك
نهر عىل ًما متقدِّ مسافًة زحفه يف َوَصَل قد «داتامس» أن نجد وكذلك حال، أية عىل بعيًدا
بوصفه ثورة رأس عىل يقوم كان الذي «Orontes «أورونتيز أن حني يف وذلك الُفرات،
«سوريا» يف جمعه بجيش مجهًزا كان وقد — العظيم امللك عىل كبري لهجوم األعىل القائد
جهٍة ومن قيادته، ويف فكرته يف النواحي، كل من مرشوُعُه أخفق قد — (Diod. XV, 91, 1)

«أرتكزركزس» أخيه عىل بعصياٍن «رسديس» من قام الصغري «كورش» أن نجد أُخرى
أي من َقطُّ قبوًال يحز لم االتجاه هذا أن غري األخمينيسيني، ملك انتزاَع بذلك قاصًدا الثاني
هو يصبح أن شطربة كل غرُض كان فقد ٣٦٠ق.م عام يف بثوراٍت قاموا الذين الثوار من
الفارسية اإلمرباطورية عن االنفصاِل يف قصٍد أيُّ لديه يكن لم ولكن بنفسه، ومستقالٍّ قويٍّا
ملك عن االنفصال من حقيقية فائدة أيُة الثورة هذه يف املشرتكني من ألَيٍّ يكن لم إذ اسًما؛

«فارس».
أن يظن شطربة كل كان فقد فردية، حالة كل يف تماًما نفذت قد السياسة وهذه
العصياُن تََحطََّم ذلك وعىل انتقضعليه، لو مما أكثر فائدته يحقق األعظم امللك مع ارتباطه
باإلخالد سلم من أول كان وقد الفارسية، اململكة شطاربة بها قام التي الثورات وهدأت
وعد كما له هدايا بإرسال وذلك «أوروتنيز» هو األعظم امللك واسرتضاء السكينة إىل
الصغرى»، «آسيا ساحل عىل التي الشطربيات كل سلطانه تحت يجعل أن العظيم، امللك
من كل عاد كما (Diod. XV, 91, 1) يده قبضة يف كانوا الذين الثوار كل له سلم وكذلك
للملك بالوالء مركُزُهما َقِوَي وبذلك القديمة، سياسته إىل و«أوتوفراداتس» «موسوللوس»
القى قد «داتامس»، ثم «Ariobazanes «اريوبازانس أن بعد فيما وسنجد هذا، العظيم.
الدولة كياَن حفظ وبذلك الثاني،7 وُقتل أسريًا األول أُخذ فقد بالخيانة، حتَفُه منهما ُكلٌّ

حربي. مجهود أي املركزيُة الحكومُة تتكلف أن دون الفارسية

Xenophon, Cyro p. VIII, 8, 4, Aristoteles Pol. V, 8, 15 (1312a), Cornelius Nepos, راجع: 7

.Natames, X, XI; Polyan, VII 29, 1; Diodor. XV 91, 7
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يف ظهرت قد الفارسية اإلمرباطورية يف التطورات هذه ضوء عىل فإنه «مرص» يف أما
جديدة. حالٌة مرص

عن هنا نتحدث أْن يجب ذلك عن نشأْت التي السياسية األحوال عن نتحدث أن وقبل
األحداث هذه ألن وذلك أوًال؛ البالد أنحاء يف األول «نقطانب» الفرعون لنا خلَّفها التي اآلثار

«تاخوس». امللك وهو «نقطانب» غري آخَر ملٍك عهد يف كانت حدثْت التي السياسية

«نقطانبيس» األول «نقطانب» امللك آثار

الرغم عىل أنه إىل النظر نَلِفت أن بنا يجدر األول «نقطانب» امللك آثار عن نتحدث أن قبل
يوجُد فإنه الحديثة؛ التاريخ ُكتُب يف الثاني «نقطانب» واسم اسمه بني التفرقِة َعَدِم ِمن
ى ويَُسمَّ نبف» «نخت ى يَُسمَّ األول «نقطانب» أن فنجد القديمة، املرصية الكتابة يف ٌ بنَيِّ فرٌق

حر-حبت». «نخت الثاني
«نقطانبوس» الثاني ونطق «نقطانبيس» األول نطق قد «مانيتون» أن ونجد هذا،
أن املؤكد ِمن أصبح النهاية يف ولكن املؤرخني، عىل األمر بادئ يف االسمان اختلف وقد

حر-حبت». «نخت هو الثاني و«نقطانب» باملرصية نبف» «نخت هو األول «نقطانب»
بقدر التاريخيِّ ترتيبها حسب عىل األول «نقطانب» الفرعون آثاَر نذكر أن وسنُحاول
محل يحل األول كان ا جدٍّ حديث عهد إىل أنه التاريخ كتب يف القارئُ وسيلحظ املستطاع،

الهامة. املالحظة هذه إىل النظر نلفت ذلك أجل ومن بالعكس والعكس الثاني

إدفو (١)

وقد نبف» «نخت األول «نقطانب» عهد من األوىل بالسنة مؤرٌخ نقٌش «إدفو» معبد يف يوجد
قطعِة بإهداءِ خاصٌّ النقُش وهذا الثاني»، «سوتر عرش الحادي «بطليموس» عهد يف َن ُدوِّ
الرشقي، السور من الخارجيِّ الِجدار عىل محفوٌر وهو «إدفو»، صاحب «حور» لإلله أرٍض

الفاريس. و«دارا» والثاني األول «نقطانب» امللوك ذكُر فيه جاء وقد
شك أي دون كان أنه بد وال إدفو معبد يف الجرانيت من ناووٌس اآلن حتى ويوجد هذا،
أن يُحدثنا متٌن الناووس هذا عارضتي عىل نُقش وقد «إدفو»، «حور» لعبادة محراٍب أََهمَّ
Dumischen temple (راجع: «إدفو»، ملعبد الناووس هذا أهدى قد األول «نقطانب» امللك

.(Inschr. I, Taf. III Al. 1–6
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أقمته الذي األثر هذا «جميٌل يأتي: ما «حور» اإلله لسان عىل النقش هذا يف جاء وقد
يف «نقطانب» امللك يقول امللكية األسماء ِذْكر وبعد رسمديٍّا»، لذلك ملرتاٌح قلبي وإن يل
له عمل السماء، رب العظيم اإلله بحدتي» «حور لوالده أثره بمثابة عمله «لقد إهدائه:
وُمَغىشٍّ بالنحاس، ٌم وُمَطعَّ الصنوبر خشب ِمن بابُُه ومرصاًعا الجرانيت من فاخًرا ناووسا

األعياد من ماليني اإللُه وهبه ذلك مقابل ويف لجاللته، العظيُم االسُم عليه ونقش بالذهب،
أبديٍّا.» السنني من األلوف ومئات

L.D. IV, 43 a, b, 44 a, L.D.T. IV p. 67, Brugsch, Thesaurus, III p. 538 (راجع:
ff, pl. 1, 9, III 5, V, 22, VI 18, VIII, 14, Com p. W. Otto, Priester Und Tempel
Bd. I, p. 263, Anm. 2, De Rochemonteix-Chassinat, Le temple d’Edfu VII,

(.p. 189 ff, X, pls. CLXXI–CLXVII, XIV, Pls. DCXLVI–DCLIV

Naukratisنقراش (٢)

«نيت». اإللهة ملعبد والهبات سايس يف امللك بتتويج خاصة األسود الجرانيت من لوحة
.(J. E. A. Vol. 29 p. 60 ff (راجع: األول» «نقطانب الفرعون عهد من األوىل السنة يف
كبري عدد عىل تحتوي ألنها وذلك نقشها؛ وغرابة كتابتها بجمال تمتاز اللوحة وهذه
األحرف محله حل قد املقطعية باإلشارات التقليدي الهجاء أن فيها نجد التي الكلمات من
املتأخرين الُكتَّاب رغبة إىل الهجاء يف اإلغراب هذا «أرمان» األستاذ عزا وقد وحدها، األبجدية
تحتوي قديمة نقوش أيُة توجد تكاُد ال أنه عىل املستطاع، بقدر قديم بأُسلوٍب الكتابة يف
عند «ماسربو» قال وقد اآلن. بصددها نحن التي اللوحة بها نُقشت التي مثل كتابات عىل
الكاتب معرفُة — يظن ما عىل — سببُها الكتابات هذه إن اللوحة: هذه نُُقوش فحص
الرأُي وهذا األبجدية، بحروفهم معرفته بذلك ويقصد بهم، واختالطه «نقراش» بإغريق
توجد «نقراش» لوحة كتابات أن بحق أظهر الذي «بيل» األثري باتٍّا رفًضا رفضه قد األخريُ
الحقيقة هذه استخلصمن وقد العرصالساوي، إىل ترجع أو لها معارصٍة أُخرى نقوش يف
املنطق؛ مع يتمىش ال استنباطه أن والواقع خالص، مرصي هو اللوحة كلمات هجاء أن
املرصي التاريخ من قصرية فرتة يف انحرصْت قد بصددها نحن التي الكتابات ألن وذلك
به اإلدالء أراد مما أكثر منترشة كانت الكتابات هذه مثل أن هو عليه دلل ما وكل نسبيٍّا،

«ماسربو».
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هذا يف معنًى من لوجوده بد ال مرة ألول الهجاء هذا مثل وجود فإن حال أية وعىل
نعلم عندما وبخاصة اإلغريقية، بالثقافة تتصل أخذت قد «مرص» فيه كانت الذي الوقت
«ديودور» أن ِمن ذلك عىل أََدلَّ وال الفرعوني، البالط يف بالرتحاب ُقوِبلت الثقافة هذه أنَّ
لدرجة الهيالنية، بالثقافة املعجبني كبار ِمن كان األول «بسمتيك» بأن ثَنا َحدَّ قد الصقيل

اإلغريقية. الثقافة بهذه أوالده ثقف أنه
الكتابة بنوِع تأثروا قد املرصيني من نفٌر يوجد كان العرصالساوي يف أنه إلينا ويُخيل
من عليها تنطوي كانت ما وبخاصة بالدهم، إىل أتوا الذين األجانب بها يدون كان التي
الكتابات يف آلخر وقت من األبجدية بالحروف الكتابة مبدأ اتخذ ثم ومن مدهشة، بساطٍة
نهاية يف جانبًا تُِرَك قد املبدأ هذا أن غري بعد، فيما وأحيانًا الفرتة هذه يف الهريوغليفية
املرصي كان الذي التقليد حكم أولها: التالية: األسباب من أكثر أو لسبب الثالثني األرسة
بدافع إغريقيٌّ هو ما كل عىل املرصيني ثورة ثانيًا: قوة. من أوتي ما بكل عليه يحافظ
أن لُوحظ وأخريًا: وثالثًا عليها. وتسلطوا البالد اإلغريُق غزا عندما وذلك املرصية، الوطنية
تسبب قد ساكنة؛ حروف من مؤلفة فقط أبجديٍة بحروٍف القديمة املرصية اللغة كتابة
نفعها، من أكرب الطريقة هذه رضر كان وبذلك البساطة، من بدًال القراءة سهولة تضحية
ألن وذلك أساس؛ عىل يرتكز يظن ما عىل فإنه ال أم فعاًال أكان سواء األخري االعتبار وهذا
كلمات عىل تدل وإشارات مخصصات من لها بما العادية القديمة املرصية الكتابة تركيب
نفس عىل تحتوي مختلفة لكلماٍت الكتابة يف التقليدية االختالفات إىل باإلضافة هذا خاصة،
أن وذلك األبجدية؛ بالحروف كتابتها من قراءتها يف سهولة أكثر يجعلها الساكنة الُحُروف
ومعانيها. األلفاظ بني للتمييز كافيًا يكون املرصية اللغة قراءة عىل للمعتاد النظر مجرد
اآلثار علماء ِمن نخبٌة بها قام التي البحوث حسب عىل اللوحة لهذه ترجمة وهاك
Maspero. Comptes Rendus de I’Ac. Des Inscr. 1899, (راجع عليها العثور منذ
p. 793 ff.; Erman-Wilcken A. Z. XXXVIII, p. 127 ff.; Maspero, muse Eg. I, 40
ff., Sethe، A. Z. 39 (1901) p. 121–123; Piehl Sphinx VI 89 ff; Kuentz. In Bull.
:(Inst. Fr. XXVIII, 103 ff.; Posener in A. S. XXXIV 141–8, J.E.A vol. 29, p. 90 ff
قوي «حور» جاللة عهد من عرش الثالث اليوم عرش الثاني الشهر األوىل السنة
الذهبي حور األرضني، مفيد (املسمى) السيدتان البحري، والوجه القبيل الوجه ملك الساعد،
نبف» «نخت «نقطانب» «رع» بن رع» كا «خرب اآللهة، فيه ترغب ما الفاعل (املسمى)
وريث املحسن، «رع» رمز «سايس»، سيدة الطيبة اآللهة «نيت» محبوب أبديٍّا، العائش
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صلها ووضعت األرضني، عىل حاكًما ونصبته الشاطئني من جاللته اختارت لقد «نيت»،
كل وتمحو الشعب عامة قلوب له وتخضع العظماء، ُقلُوب له تأرس التي وهي رأسه، عىل

أعدائه.
ا، جدٍّ القوي «مرص»، جانبي كال عىل الربنز من وجدار «مرص» ل حاٍم قوي ملك وإنه
أنه أعداءه، يرى عندما يهيج ومن الجمع، يف ينغمس الذي السيف ورب بساعديه والعامل
حتى (؟) ينامون ثم ومن له، ُمَواٍل هو ملن النعم يهب ولكن املتمردين، قلوب يقطع واحد
األرايض كل يجعل ومن سبيلهم، يضلوا أن دون الباهرة صفاته عىل معتمدين النهار طلوع
تنبهر العيون وكل (؟) بخريه عافيٍة يف الناس ويحفظ الشمس)، (مثل يرشق عندما يانعة
لقد يوم، كل (كالزهر) يفتح وحبه األفق، من يرشق عندما «رع» مثل إليه النظر عند
عن البحث يف ليقٌظ وإنه تراه، عندما اآللهُة تفرُح الذي وهو الناس، ألجسام الحياة أعطى
يعمل ومن املعبد، مهام كل يف يشاورهم أن ألجل كهانها يدعو ومن ملحاربيها، إنعامات
عىل مستقيٍم قلٍب ذو وهو كلماتهم، ِمن وقٌر أذنه يف يكون أن ُدون نطقهم حسب عىل
وصانع موائدهم، بوفرة وممد جدرانهم، ومقيم اآللهة)، (أي مساكنهم بأن اإلله، طريق
العدة، املعجزات صاحب األوحُد اإلله وهو األنواع، كل من قربانًا ومنشئ املقدسة، أوانيهم
املحيُط له يقدم ومن جوفها، يف ما الجباُل له تُظهر ومن ثناء، الشمس نور له يقدم ومن

أوديتهم. يف صدورهم يرشح وإنه فيضها، له تقدم األجنبية والبالد مياَهه،
مقر إىل امللك قيد وقد «نيت»، معبد يف يجلس «سايس» قرص يف جاللته طلع لقد
األبدية رب لوالده قربانًا قدم عندما املقدسة والدته بجانب األحمر بالتاج ظهر وقد «نيت»،

ليعط: جاللته وقال «نيت» بيت يف

البحر من يأتي يشء كل ومن املشغول، والخشب والخشب، والفضة الذهب عرش (١)
معروف (غري «حنو» املسماة املدينة يف امللك ألمالك تفد التي السلع كل ومن اليوناني،

موقعها).
«نقراش» املسماة «بي-امروي» يف تنتج التي األشياء وكل والفضة الذهب عرش (٢)
منها يجبى التي (أي امللك لبيت تحسب والتي الكانوبي)، الفرع (عىل «عنو» شاطئ عىل
ِمن موجوًدا كان عما فضًال وذلك أبديٍّا، «نيت» والدتي ملعبد وفًقا لتكون امللك)، رضائُب
مكابيل وخمسة مسمنة «رو» وإوزة ثوًرا يساوي (خاص) نصيب إىل تحول وَدْعَها قبل،
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وذلك «نيت»؛ والدتي ِخَزانة يف يكون وتوريدها دائم، يوميٍّ قرباٍن بمثابة النبيذ من «منو»
الذي الخري «مرص» تهب التي هي أنها (أي خريه تهب التي هي وأنها املحيط، سيدُة ألنها

البحار). عرب يحرض
يف عملوه قد يشء كل وأن «نيت» والدتي معبد أوقاف تحفظ أن جاللتي أمر وقد
السنني، أبدية مدة سيكونون الذين ألولئك عملته ما يستمر حتى يستمر السالفة األزمان
عىل «نقراش» يف تُوضع أن يجب التي اللوحة هذه عىل ذلك يسجل أن جاللته أمر وقد

األبدية. نهاية حتى طيبته ستذكر ذلك وعىل «عنو» شاطئ
«رع» بن كارع» «خرب البحري والوجه القبيل الوجه ملك وعافية وثبات حياة أجل من
السلطان وكل الثبات وكل الحياة كل يمنح ليته أبديٍّا، العائش «نقطانب» نبف» «نخت

أبديٍّا. «رع» مثل الصدر، انرشاح وكل الصحة، وكل
A. Z. XXXVIII, أرمان-فلكن مقال (راجع: مكانها، يف الرضائب هذه عن تحدثنا وقد

.(p. 127

الثالثة) (السنة حمامات وادي (٣)

الزرع، فصل من الثالثة بالسنة مؤرخ مغارة يف حمامات» «وادي صخور عىل نقٌش يوجُد
األرضني رب الطيب اإلله البحري، والوجه القبيل الوجه ملك جاللة عهد من الرابع اليوم
اليمني، نحو بوجهه عرشه عىل جالًسا «آمون» اإلله املنظر يف ويشاهد األول، «نقطانب»

إلخ. … األرضني تاج رب رع» «آمون يمينه: عىل نقش وقد
يُقدم األول «نقطانب» امللك — «آمون» اإلله عن فضًال — املنظر هذا يف ويشاهد هذا،
خلفه وقف الذي «حربوخرات» لإلله وكذلك «قفط»، رب «مني» لإلله ماء وإناء البخور
الجهة هذه ثالوُث هم الثالثة اآللهة وهؤالء أخريًا، الخلف يف تأتي التي «إزيس» واإللهة
هذا خلف يُشاَهد كما هرم، قمته عىل مبنى امللك تحت ويُشاَهد ،(L.D. III 287 a (راجع:
فوق الواحدة مرتني «بتاح» اإلله يُشاَهد اليمني وعىل الحجم، شخصصغري صورة الثالوث
L.D. III 286 (راجع: «مني» اإلله أمام كاهن يشاهد ذلك من اليمني وعىل محرابه، يف األخرى
رع» «آمون اإلله «مني» اإلله رأسه تاج يمني بسيط ارتفاع عىل املنظر نفس يف ويشاهد ،(h
أن ويُلحظ الكهف، هذا نُُقوش عن الكالم أول يف ذكرناه الذي املتُن تحته نقش وقد جالًسا،
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(راجع: الصخر، يف منقوشٌة وديموطيقيٌة إغريقيٌة كتاباٌت أنحائه يف انترشْت قد كله املنظر
.(L.D. VI, p. 100

Friedrich Karl Kienitz, Die Politische Geschicte Agyptens كذلك: (انظر
Von der Zeitwende p. 200; L.D.T.V. p. 353-354; Couyat-Montet, Les inscr,

(.Du Ouadi Hammamat, p. 43 No. 26 & pl. VIII

الثالثة) السنة – (الرسابيوم منف (٤)

يف «منف» رسابيوم يف موضوعة كانت التي اللوحات من لوحة عىل «بركش» األثري عثر
السنة يف التالية: بالكلمات بدأت وقد فيها، محفوظة كانت التي اآلثار ضمن «القاهرة» قلعة
موت عن نصبها الذي األول «نقطانب» امللك عهد من بشنس شهر من األول اليوم الثالثة

… البقرة! ولدته الذي «أبيس» العجل
Brugsch, A.Z. 22 (1884) p. 134 No. 23; Revillout, Not. Pa p. Dem. (راجع:

(.Arch. p. 479

الثالثة) السنة – (الرسابيوم منف (٥)

وكانت الثالثة، بالسنة مؤرخة بالديموطيقية، منقوشة لوحة «برلني» متحف يف يوجد
Berlin Mus. No. 2127, Ausfuhrliches (راجع: «أبيس»، عجل رضيح يف موضوعة
Verzeichnis der Agyptischen Altertùmer und Gipsabgusse im Konigl. Mu-

.(seum zu Berlin 2 aufgabe Berlin 1899 p. 312

الثالثة) السنة – (الرسابيوم منف (٦)

نبه وقد الرسابيوم، من مستخرجٌة بالديموطيقية، منقوشٌة لوحٌة «اللوفر» بمتحف يوجد
Le Serapeum Edit., Maspero p. 127; Revillout, Not. (راجع: «مريت»، األثري عنها

.(Pa p. Dem. Arch., p. 479
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إىل وتضيف «أبيس» عجل موت لنا تذكر اللوحُة وهذه «ريفيو»، األثريُّ ترجمها وقد
امللك عهد من برمودة ٢٨ يف األوىل السنة يف انتخب قد كان هذا «أبيس» العجل أن ذلك

.(L.R. IV p. 184, Note b (راجع: يظن، ما عىل األول «نقطانب»

السادسة) (السنة النخل وادي (٧)

«كليدا» األثري ونرش األول «نقطانب» امللك باسم بالديموطيقية مكتوب قصري متن عىل عثر
بالقرب النخل» «وادي يف ويقعان السادسة بالسنة منهما كل أرخ بالديموطيقية، متنني
J. Cledat, Bull. Inst. (راجع: «شبيجلربج» األثري ثانية نرشهما وقد العمارنة»، «تل من
Franc. D’Archeol. Orient. II p. 69, et, pl. VII No. 27, 29 et 31; spiegelberg,

.(Rec. trav. XXVI (1904) p. 159–61
العظيم لإلله «األشمونني» سيد العظيم «تحوت» قبل … السادسة السنة يف فيها: جاء
نقٌش ُوجد وكذلك األول، «نقطانب» هو هنا إليه املشار وامللك … بن «أونوفريس» بوساطة
لنفس أنه ويحتمل ،(Ibid. pl. VII No. 27) التاسعة بالسنة مؤرٌخ الجهة نفس يف آخُر

.(Spiegelberg Ibid. p. 161 (راجع: امللك،

الثالثة) (السنة طرة محاجر (٨)

من الشهر؟ الثالثة؟ بالسنة مؤرٌخ «طرة» محاجر يف نقش عىل «شبيجلربج» األستاذ وعثر
A.S. VI 1905 p. 219 ff. No. 5-6, 21, (راجع: مخلًدا عاش األول، «نقطانب» امللك عهد

.(25

الثامنة) بالسنة مؤرخة (لوحة الرسابيوم (٩)

محفوظة تنرش لم لوحة (Wiedemann, Gesch. p. 718 (راجع: «فيدمان» األثري وذكر
عهد من الثامنة بالسنة أرخت وقد «منف» رسابيوم يف عليها عثر «اللوفر» متحف يف

األول. «نقطانب» الفرعون
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الثامنة) (السنة األشمونني (١٠)

الجريي الحجر من لوحة

ثالثة يف وأوقاف مبان عن يتحدث تقرير عىل وتشتمل سطًرا، وثالثني خمسة عىل وتحتوي
باملتحف اآلن محفوظة وهي الثامنة، السنة حتى الرابعة السنة من «األشمونني» يف مواضع
Roeder, Hermopolis (1938) und Mitteilung D. Inst. 9 (1940) (راجع: املرصي،
الثالثة)]. (السنة حمامات وادي – األول «نقطانب» عهد يف «مرص» [فصل: انظر: (p. 78

الثامنة) (السنة املدينة؟ إهناسيا (١١)

أعمال من «ليل» بجامعة اآلن محفوظٌة وهي تماًما، مهشمة بالديموطيقية مكتوبة بردية
Sottas Papyrus demotiques de (راجع: «سوتاس»، األثريُّ نرشها وقد «فرنسا»،

.(Lille. p. 49–51, No. 22–24
ذكُر فيها وجاء شهرية، أُرسة أفراد أحُد وهو تفنخت» «سماتوي ذكُر عليها جاء وقد

بالفيوم). «غراب» مدينة يف عليها عثر (وقد املدينة» «إهناسيا بلدة

(؟) إدفو (١٢)

الثاني، الشهر عرشة، الخامسة بالسنة مؤرخٌة الديموطيقي بالخط ورقٌة «إدفو» يف وجد
ُمقام جدار يف عليها ُعثر ،(Junker. PaP. Lonsdorferl (راجع: زواج، عقد عىل وتحتوي
املرصي. باملتحف اآلن محفوظٌة وهي الكبري، إزيس معبد من الشمايل الركن يف باللبنات

قفط (١٣)

مصنوعٌة اللوحُة وهذه األول، «نقطانب» امللك عهد ِمن عرشة السادسة بالسنة مؤرخٌة لوحٌة
، املرصيِّ باملتحف محفوظٌة اآلن وهي «قفط»، خرائب يف عليها ُعثر الرميلِّ الحجر من
الشمس قرُص فيه ويُشاَهد مستديٌر وأعالها سنتيمرتًا، ٢٠ وعرضها سنتيمرتًا ٤٢ وارتفاُعها
«نقطانب» امللك بطغراء ويُحيطان قرصالشمس من منفصالن الصلني أن ويُلحظ املجنح،
كذلك ويشاهد «إدفو»)، إىل املنسوب «حور» اإلله (أي «بحدتي» نقش اليمني وعىل األول،
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«اإلله التايل: النقش ومعه واقًفا «مني» اإلله الشمس قرص تحت املستدير األعىل الجزء يف
الصدر.» انرشاح ورب السماء رب العظيم اإلله «قفط» صاحب «مني»

ترحاب ويتقبل صقر برأس واقًفا و«أوزير» «إزيس» بن «حور» اإلله يشاهد وكذلك
قبعة يلبس امللك هذا أن ويُلحظ أبديٍّا، «رع» مثل الحياة ُمعَطى األول «نقطانب» امللك
الحقل لوالده «يقدم التايل: املتن ومعه الحقل رمز اإللهني لهذين يقدم وهو واقًفا الحرب

«رع».» مثل الحياة ُمعَطى له عمله الذي
فيها: جاء أفقية أسطر ثالثة من مؤلف نقش اللوحة من األسفل الجزء ويف

والوجه القبيل الوجه ملك الساعد، قوي «حور» جاللة عهد من عرشة السادسة «السنة
لوالده آثاًرا عمل لقد الحياة، ُمعَطى نبف» «نخت الشمس ابن «خرب-كا-رع» البحري
ليعطى عمله وقد معبده، حول بالعبيد؟ عمله جداًرا له فبنى «قفط» صاحب «آمون»
الزاوية يف باللبنات املقام الجدار هذا بقايا رأى إنه «ماسربو»: ويقول أبديٍّا.» الحياة
١٨٨٣م، عام من األوىل األيام يف «قفط» يف نظفه الذي الكبري «إزيس» ملعبد الجنوبية

.(A. Z. 23, p. 4-5 (راجع:

(الفرما) بلوزيوم (١٤)

مقبٌب األعىل وجهه «بلوزيوم»، يف األسود الجرانيت من وزن معيار عىل «كليدا» األثري عثر
٢٧٥ األسفُل وُقطُرُه سنتيمرتًا ٣٢ وُقطره ملليمرتًا ١٧٧ ارتفاُعُه ويبلغ أسفَل ِمن ومسطٌح
األرض، سطِح عىل املدينة خرائِب يف عليه ُعثر وقد كيلوجرام، ٣٢ = الحايل ووزنُُه ملليمرتًا
«امللك فيه: جاء أولهما األول، «نقطانب» باسم القديمة باملرصية متنان عليه نقش وقد

«خرب-كا-رع». البحري والوجه القبيل الوجه ملك األرضني رب الكامل»
األرضني، مثبت (املسمى) السيدتان الساعد، القوي «حور» يعيش فيه: جاء والثاني
البحري والوجه القبيل الوجه ملك اآللهة، تحبه ما العامل (املسمى) «ست» قاهر «حور»
من … العامل (املسمى) نبف» «نخت (املسمى) الشمس ابن «خرب-كا-رع» (املسمى)
Rec. Trav. 37 p. 33-34, Fig 2–4 Ancient Egypt, 1915 (راجع: الجميل، الذهب

.(pl., 84, Poiter & Moss IV p. 1
كيلوجراًما. ٣٢ يساوي وهو Centumpondiüm الروماني الوزن هذا يقارن حيث

189



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

املسخوطة) (تل «بتوم» (١٥)

محفوظٌة وهي املسخوطة، تل األبيضيف الجريي الحجر من صغرية لوحة ِمن قطعٌة ُوجدت
األول. «نقطانب» للملك الحوري االسُم عليها ٦٨٦ رقم تحت «اإلسماعيلية» بمتحف اآلن

(.Rec. trav. 36 p. 109, Com p. Ancient Egypt 1915 p. 28 (راجع:

«بتوم» (١٦)

األرضني، رب الكامل اإلله (١) عليها: جاء وقد صناجة عىل الفرعون لهذا كذلك عثر
بيت يف … ومفكت «عنو»8 صاحبة «حتحور» محبوب «نقطانب») (لقب «خرب-كا-رع»
«عنوت» صاحبة «حتحور» محبوب نبف» «نخت األرضني رب الشمس ابن (٢) «قرحت»،
Rec. Trav. (راجع: اآللهة، سيدة و«إيزيس» املسخوطة) (تل «تكن»9 صاحب و«آتوم» …

.(36, p. 109, No. IV Com p. Ancient Egypt 1915 p. 28

«القنطرة» غربي الواقعة الكربى» «املنجات (١٧)

«بوتو»، واآللهة األول «نقطانب» امللك عليها صور الرميل الحجر من قطعة عىل فيها عثر
.(Uriffith in pertie tanis II, p. 46 pl. XLII (راجع:

«فاقوس» شمال الواقعة «قنتري» (١٨)

فكرة لنا يقدم مما بديعة فنية بصورة ُرسمتا منظر من قطعتان «ميونيخ» متحف يف يوجد
كالٍّ أن األسف ِجد له يؤسف ومما األول، «نقطانب» امللك باسم العهد هذا يف الفن تقدُّم عن
أنه عىل للداللة كاٍف هو ما كل فيهما أن غري امللك، اسم من جزء عىل إال تحتوي ال منهما

املسخوطة)، (تل «بتوم» عاصمتها التي البحري الوجه مقاطعات من الثامنة املقاطعة يف زراعيٍّ قطٍر اسُم 8

.(Dic. Geogr. I. p. 144 (راجع: «حتحور» اآللهُة تُعبد كانت وفيها
«براتم» هو املقدس واسُمها البحري، الوجه مقاطعات من الثامنة املقاطعة لعاصمة املدني االسم «تكن» 9

.(Dic. Geogr. VI p. 83 (راجع: الحايل املسخوطة تل أي «تكن»؛ مع موحدٌة وهي «بتوم» =
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Spiegelberg, A.Z. Band, 65 p. 103-104, Pl, (راجع: نبف»، «نخت األول «نقطانب»
.(VI No. e & f

األول نبف» «نخت نقطانب امللك لوحة

(.A.S.L. III, p. 375–442 (راجع:
١٩٣٩م، عام األملانية البعثة بها قامت التي الحفائر أعمال خالل اللوحة هذه عىل ُعثر
طولها ويبلغ السمرة، إىل املائل األصفر الجريي الحجر من مصنوعٌة وهي «األشمونني»، يف

مرتًا. ٠٫٥٢ حوايل وسمكها مرتًا، ١٫١٥ حوايل وعرضها مرتًا ٢٫٢٦
مع تتفق منحنية سماء صورة اللوحة هذه من األعىل الجزء يشمل اللوحة: وصف
الصولجان رمز السماء هذه ويسار يمني عىل ويُشاَهد أعالها، يف املستديرة اللوحة شكل
ترفرف الشمس صورة فوقهما يُرى منظران اللوحة هذه من األعىل الجزء يف ورسم «واس»،
عىل الذي أن ويُلحظ صل، الشمس قرص جانب من كل عىل ويشاهد بجناحيها، عليهما
أمام نقش وقد البحري، الوجه تاج يرتدي اليسار عىل والذي القبيل الوجه تاج يلبس اليمني

التايل: النقش الصلني من كل
العبارة بينهما نقشت كما السماء»، رب الريش، املربقش العظيم، «اإلله «بحدتي»

واحد.» لكل الحياة يعطى «ليته التالية:
لإلله العدل آلهة صورة يقدم امللك املنظر هذا يف يشاهد اليمني: عىل الذي املنظر
يرتدي األمام؛ إىل يخطو وهو يرى الذي امللك أن ويُلحظ «نحمت-عاوي»، ولآللهة «تحوت»
رأسه وعىل بسيط، عقد عنقه ويحيل التقليديُّ الذيُل حزامه من ويتدىل قصريًا، قميًصا
رمز صورة اليرسى يف مرفوعتني، بيديه امللك مثل وقد بالصل، محالة الحرب خوذُة
األرضني رب الكامل «امللك فوقه: ونقش «نحوت»، نحو األمام إىل ممتدة واليمنى العدالة
ويحلق «رع».» مثل والسلطان الحياة املمنوح نبف» «ونخت التيجان ورب «خرب-كا-رع»
أسفل، إىل واأليمن األمام إىل منتٌرش األيرس والجناح الجناحني، منترش صقر امللك رأس فوق
والسلطان والحياة للحماية «كل امللك: خلف ونقش العظيم»، اإلله «بحدتي أمامه ونقش

ملكك.» رسمديٍّا القلب انرشاح كل مع األبدية أن «رع»، خلف هي كما خلفه تكون
امللك يعطي وأنه يعيش ومنها العدل، لربة العدل «تقديم عموديٍّا: امللك أمام ونقش

الحياة.»
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عىل املمتدة بيده قابًضا مثل فقد — الصورة يف يشاهد الذي — «تحوت» اإلله أما
يرتدي أنه ويُلحظ الحياة، رمز عىل املتدلية اليرسى بيده ويقبض «واس» الحكم صولجان
تاج رأسه وعىل بسيط، عقد رقبته يحيل وكذلك ثور، وذيل أملس وحزاًما ضيًقا قميًصا

الشمس. قرُص وسطهما يف بقرنني
منضمة األبدية الحياة سني أعطيك (١)» فيه: جاء عموديٌّ سطر «تحوت» ونقشفوق
«رع» ابن «األشمونني» رب املزدوجة العظمة صاحب «تحوت» (٢) والسلطان»، الحياة مع
رب العظيم اإلله (٤) اآللهة، لتاسوع العدالة حقق ومن اآللهة، رئيس (٣) الدل، سيد

السماء.
أن ألجل وسلطان وثبات حياة، يف العظيم امللك «أعطيك أفقيٍّا: «تحوت» أمام ونقش

األرض.» هذه عىل العدل تقيم
وقد اليرسى، بقدمها وئيًدا تخطو «نحمت-عاوي» اآللهة «تحوت» اإلله خلف ويقف

بابه. يف غريبًا غطاء رأسها عىل ارتَدت
«إزيس» البن التي تلك مثل وقوة «منتو»، قوة أمنحك (١)» يأتي: ما فوقها نقش وقد
البيت ورئيسة (٣) جبهته يف التي «رع» وعني «األشمونني» يف القاطنة «نحمت-عاوي» (٢)
والسلطان والثبات الحياة تمنح التي األرضني وسيدة السماء، سيدة املقر، الفاخرة الذهبي،

«رع».» مثل
أبديٍّا.» عدوك يرشق أن دون السماء يف «رع» إرشاق أمنحك «إني أمامه: ونقش

«تحوت») كالم ذلك يكون أن (ويحتمل عمودي سطر يف «نحمت-عاوي» ونقشخلف
وتجدد لتعيش وذلك األرايض كل يف فرًحا) يكون (أن قلبك يغسل أن منحتك «لقد كالم:

«رع».» مثل
ومن «تحوت»، من ثالثينية أَعياًدا يتسلم امللك فيها يشاَهد اليسار: عىل التي الصورة
يف يلبسها التي املالبس نفس يلبس «نقطانب» امللك أن ويُلحظ «نحمت-عاوي»، اآللهة
يده ويرفع الحياة، عالمة عىل املتدلية اليُرسى بيده ويقبض اليمني، عىل التي الصورة
رب الكامل «اإلله فوقه: ونقش الثالثينية، العياد عالمة «تحوت» اإلله من ليتسلم اليُمنى
«رع» مثل والسلطان الحياة ُمعَطى «نخت-نبف» التيجان رب «خرب-كا-رع» األرضني

اليمني. عىل التي الصورة يف نُقشْت التي الصيغة نفس عمودي سطر يف خلفه ونقش
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امللك ويلبس العظيم.» اإلله ««بحدتي» امللك: فوق يحلق الذي الصقر أمام ونقش
اليمني، عىل الذي املنظر يف يلبسها التي املالبس نفس األمام إىل يخطو وهو يرى الذي
ويشاهد السنني، اليمنى يده يف بقلم عليها يكتب نخل، جريدة عىل اليرسى بيده ويقبض
منهما يتألف اللتان الردهتان منهما يتدىل رشيطان النخل جريدة من املنحني الجزء يف
وسني «رع» عمر أعطيك «إني (١) أُُفقي: سطر يف فوقه نقش وقد الثالثيني، العيد رمُز
(؟) ورئيس «حرست؟» ورئيس «األشمونني» سيد العظمة املضاعف «تحوت» (٢) «آتوم»

السماء.» رب العظيم اإلله كائن، هو ما كل يخلق والذي (٣) …
إياك أعطاها التي الثالثينية األعياد «تسلم (١) يأتي: ما عموديٍّا «تحوت» أمام ونقش
بني يا «رع») لإلله التي (تلك مثل ثالثينية أعياًدا لك أكتب إني (٢) أبديٍّا، «تحوت» والدك
أبديٍّا.» أبديٍّا كلها القوة مع لجاللتك، والسلطان والثبات بالحياة مألى سنيك إن املحبوب
وقد اليمني، عىل التي نفهسا بالصورة صورت وقد «نحمت-عاوي» اآللهة وترى
إن «رع». عمر مثل وعمرك «تحوت» مثل البطش أعطيك «إني (١) يأتي: ما فوقها نقش
تحمي والتي الكائنني تخلق التي وهي القرص، يف قوية «رع» بيت يف التي «نحمت-عاوي»

اآللهة.» كل وربة األرضني كل سيدة (؟) املدينة
أبدي.» بنرص «رع» والدك ملك أعطيك «إني أمامها: ونقش

«تحوت»): كالم ذلك أن (ويحتمل خلفها ونقش
تمد أن دون كلها األجنبية األرايض رءوس وعىل ساعدك يف «آتوم» مملكة «إن بيان:

أبديٍّا.» األرايض كل إىل يدك

اللوحة متن

الرابعة: السنة هو اللوحة عىل ورد تاريخ أول ،١–٧ سطر من (أ)
مؤلف متن الذكر السالفي املنظرين هذين ونقشتحت

سطًرا وثالثني خمسة من

ترجمتها: وهاك
القوي «حور» جاللة عهد يف الفيضان فصل من الثاني الشهر الرابعة السنة (١)
يزين الذي (املسمى) والثعبان)، (العقاب نبتي البحري، والوجه القبيل الوجه ملك الساعد
اآللهة تحبه ما يعمل الذي (املسمى) ست) (أي نوبتي عىل املسيطر «حور» األرضني
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«رع» مثل أبديٍّا يعيش الذي «نقطانب» (املسمى) التيجان سيد «رع» ابن «خرب-كا-رع»،
«األشمونني» أرباب رب رسمديٍّا البحري الوجه وملك أبديٍّا، القبيل الوجه ملك من املحبوب
ابن يعيش، الكامل اإلله إن القردة، عىل املرشف «تحوت» العدل؟ ورب والوزير والقايض
«شو» جمال مثل جماله ومن األرضني، يُرشد والذي «األشمونني» سيد (٢) نتاج «تحوت»
اإلله رفعه ومن اآللهة ثورة نتاج األرض، عىل التي الحية «رع» صورة وإنه «رع»، ابن

«رع»؟) رفعه الذي «شو» اإلله (أي املاليني رئيس حمله ومن
والذي األرضني، ملك بوصفه األرض هذه آلهة أحرضصور ومن (٣) … أعطى ومن
الكامل اإلله (منف) األبيض الجدار يف عرشه عىل امللك «شو» أعطاه الذي اإلله بيوت …
وأنه جسمه، من هو خرج الذي «تحوت» وأنه الحياة، لسيد املمتازة والبيضة «رع» صورة
الحياة تأتي «رع» يرشق وعندما … يف اإلله بجانب حياة وكل عرشه، يجلسعىل َمن حامي
صورها والتي أجسامها، لإلله يعطي والذي «رع»، كريس عىل من مملكته يف فرد لكل
يف عظيٍم بنيٍل إليهم يأتي ومن الناس، ُكلُّ تتبعها ثم ومن (؟) أجلك من فيها أُنشئت
اآللهة، ذلك بسبب تعرفه قلبه ومن (٥) «رع» قلب يف … الحياة أن رغب، من … ميعاده
األرضني ملك بوصفه الرسمدي والحكم األبدية مملكة أعطوه ومن أوالده، يحبون ثم ومن
الذي (أو الكامل، اإلله يحب الذي «تحوت» وأنه الحياة، رب ابُن ألنه الشواطئ؛ حاكم
عظيم منه الفزُع وَمن … التسعة األقواس … القوى شديد يعيش)، الكامل اإلله سيجعل
الفاخر االسم، العظيم عدوه، يرضب الذي القوي امللك (؟) قوته يجهلون الذين أجسام يف

الحب. حلو أمري وأنه اللقب،
القديسُّ «رع» وهو مرشًقا، يُرى عندما «رع» كأنه الناس كل تتهلُل بنظرته وَمْن
الوجه أهُل إليه يقلع ومن روحه، (؟) ألجل جاللته … الترضع بوساطة للملك (؟) الوجه
أنهم حني يف الثمينة أشياؤهم رءوسهم وعىل إليه، ينحدرون السفيل «مرص» وأهل القبيل
النحاس من حائٍط بمثابة «مرص» حول وكان (؟) هم يف جاللته وكان حياتهم، منه يرجون

«رع». مثل أبديٍّا يعيش الذي «خرب-كا-رع» امللك قيادة بفضل … منذ (؟)
امللك ُحكم من الرابعُة السنُة وهو تاريخ، عىل فقط املتن من الجزء هذا يحتوي تعليق:
األجزاء كبقية الجزءُ هذا وينتهي الفرعون، لهذا عدة نعوت عىل يحتوي كما «نقطانب»،
صورة يف وضع قد اللوحة متن أن يستنبط ثم ومن امللك، باسم اللوحة هذه تشملها التي
كانت ما إىل اآللهة، تماثيل أعاد قد امللك أن الفقرة هذه موضوع يف يلحظ ما وأهم شعرية،
يف اللوحة أُقيمت الذي «تحوت» اإلله بجوار بارزة مكانة اتخذ قد الفرُس كان أْن بعد عليه
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املقاطعة يف «شو» اإلله يعبد كان وقد املسيطر، اإلله بوصفه «رع» اإلله وكذلك مقاطعته،
البحري. الوجه مقاطعات من عرشة الثانية

اللوحة هذه من ٧–٩ سطر من (ب)

امللك) تََولِّيه (قبل «األشمونني» ملدينة نبف» «نخت القائد زيارة
قائًدا، كان عندما قبله كان الذي امللك زمن (٨) «حرست» مدينة إىل جاللتُه أتى
يكون أن أراد وقد عدوه، هزم الذي املخلص بمثابة يكون أن جاللتُه أراد وقد
األعداء انترصعىل وعندما املدينة، بسكان الخاصة لألرض تل … الوحيد الحاكم
الذي امللك زمن يف محنة يف كانوا الذين صغاَرها وأحيا املدينة، عظماء خلص

قبله. كان
«رع». مثل يعيش الذي «نقطانب» التيجان سيد رع» «ابن

تاريخها، تحمل ولم وقعْت قد كانت حادثة عن عادي، تقريٌر أنها الفقرة هذه من يُفهم
عهد ويف اللوحة، صدر يف ذُكر الذي التاريخ قبل حدثْت قد كانت — بد ال — أنها غري
تَحاَرَب بؤٍس زمِن عن تُحدثنا أنها الفقرُة هذه عليه تَُدلُّ ما وكل قبل، من حكم قد ملك
ُكتب بصدده نحن الذي املتن أن املحتمل ومن اآلخر، البعض مع بعضهم فيه املرصيون
مليكه، أعداء عىل بارًزا دوًرا — قائًدا بوصفه — «نقطانب» فيه ولعب وقع لحادث تخليًدا

«األشمونني». ألهل خري من فعله ما يُظهر أن أراد ثم ومن حليفه، النُرص فيه وكان
عاصمتها األقل عىل أو — عرشة الخامسَة املقاطعة أن عىل األحوال شواهُد وتَُدلُّ
«سمنود» رأسه مسقط كان الذي «نقطانب» أن ونعرف امللك، حزب جانب يف كانت —
التاسعة األرسة ملوك لحساب الفرس ملك املرتزقة الجنود من بقوة سبق فيما حارب قد

الدلتا. رشقي يف الواقعة «منديس» بلدة إىل أصلها يرجع التي والعرشين

٩–١١ سطر من (ج)

امللكي الصل يتسلم «نقطانب»
هنا (يقصد املدينة يف … «رع» عني «نحمت-عاوي» «ورست» أمه إىل طلب لقد
بوصفه عدة بسنني البحري والوجه القبيل الوجه ملَك أصبح وعندما «قفط»!)
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كان الذي الحايل؟) و(امللك (١٠) امللكي املقر إىل سار األرض؛ لهذه طيبًا حاكًما
والُدُه له سمح أن بعد ولكن فيه، حدث الذي عن (؟) منشوًرا أصدر ثم القرص، يف
«نحمت-عاوي» «ورست» ووالدته «األشمونني» ورب العظمة املزدوج «تحوت»
رغب رسمديٍّا)؛ البحري لوجه وملًكا أبديٍّا القبيل للوجه ملك بمثابة يكون (أن
أقوام وكذلك األرايض، كل يف الناس قوته خيش وقد رأسه؟ عىل صل يف جاللتُه

التسعة. األقواس
أبديٍّا. يعيش الذي «خرب-كا-رع» امللك

للملك، طيب بعمل قامْت قد «ورست» اآللهة أن نذكر أن بد ال الفقرة هذه يف تعليق:
إله «رع» والده مع عملتْه ما غرار عىل وذلك جبينه، عىل الصل وضعت عندما ذلك حدث وقد
الشمس ابن بوصفه ملك كل ألن وذلك غرابة؛ فيه ليس الحادُث وهذا مىض، فيما الشمس
مدلوٌل له الحادَث هذا أن غري األعداء، من ليحميه الصل جبينه عىل يضع أن بد ال كان
فإن ذلك وعىل جندي، مجرد كان بل ملكي، دم من يكن لم «نقطانب» أن وذلك خاصٌّ
جبينه، عىل الصل بوضع وذلك امللك، عرش عىل له حصلت التي هي «نحمت-عاو» اإللهة

.(١٧ (سطر بعد سيأتي كما — للمألوف خارًقا فضًال بمنحه اإللهُة هذه قامْت وقد
«تحوت» اإلله ومعها «نحمت-عاوي» اإللهة أن نفهم الفقرتني هاتني معنى ومن
إعالنُُه يكون أن ينبغي فهل «مرص»، عىل ملًكا «نقطانب» بتتويج قاموا قد «رع» واإلله
«مرص» يف الواقعة «األرنب» مقاطعة بمساعدة أو بقيادة الوسطى «مرص» يف حدث قد ملًكا
يقوم «نقطانب» جعل الذي السبب املفهوم من يكون فإنه كذلك األمُر كان وإذا الوسطى؟
الُعليا «مرص» قوة أن نرى وهكذا «األشمونني»، يف أقامها التي الجديدة البناء بأعمال
تاريخية. حادثة يف صورتها انعكسْت قد األجنبية؛ واألرايض السفىل «مرص» مع باملوازنة

١١–١٥ سطر من (د)

لآللهة معبًدا يُقيم «نقطانب» امللك
… (الحماية؟) يف العظيمة «نحمت-عاوي» «ورست» ألمه أثره بمثابة عمله لقد
السماء سيدة «رع» عني اآللهة، يف … ب الخاص اململكة حمايتها؟ التي … يف
اآللهة يف وضع قد «رع») (أي منه والخوف … ألجل «رع» ل … اآللهة كل وأمرية
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(أي وعمدها «قيس» حجر من قاعٌة وسطه يف بيتًا (امللُك) له أقام وقد والناس،
مزخزٌف منها واحد وكلُّ الجميل)، األبيض الجريي (الحجر من الواجهة) عمد
بكل م وُمَطعَّ املنظر، جميل وسقف بالذهب) (موشاة «حتحور» ُوُجوه بأربعة
حول طرقه؟ … وواحد بالذهب م ومطعَّ الصنوبر بخشب ومزخرف ثمني حجر
(رقعة رقعتُها الفاخرة، األحجار بكل ومطعمٌة بالذهب، اة ُمَغشَّ القاعة هذه
(عندما األشعة مثل وملعانها … لها يقال … املاء كأنها باملرمر مكسوة القاعة)

الناس؟ كل يراها)
السماء وعمد األبيض الجريي الحجر من سقفها (؟) عمد) (قاعة وقاعة
بالالزورد ومطعم بالذهب ومغىشٍّ الصنوبر بخشب مزين جميل …كيشء األربعة
من (؟) محراب قاعة … وواحدة … (أبخا)؟ وحجر والذهب األزرق) (القاشاني
بالذهب) (املغىش الصنوبر خشب من الباب ومرصاع األبيض الجريي الحجر

(؟). منقوشة … هذه وكل
وكل البيت، هذا خارج األمامية الردهة يف جميلة حديقًة جاللتُه وعمل … ب
ربة أُُفق هو البيت هذا … (فيها؟) يخرج نبات وكل … تنبت ونخلة شجرة

القرص… حاكم (زوجة؟)
«نقطانب» التيجان رب «تحوت» ابن املقدس؟ ابنة أي ذلك)؛ عمل (وقد

أبديٍّا). (العائش

فيها تقرأ التي وهي بالعمارة، الخاصة املعتادة بالصيغة تَبتدئ الفقرُة هذه تعليق:
فيها استعملت وقد للمبني، املختلفة األجزاء وصُف ذلك يتبع ثم املعبد، إلله امللك تقديم
الذي املبنى أن عىل األحوال شواهُد وتدلُّ حقيقية، مباٍن يف عرفناها التي التعبريات بعُض
بصددها، نحن التي اللوحُة فيها أُقيمْت وقد «نقطانب»، أقامها أماميٌة ردهٌة هو هنا ُوصف
قاعة ثم عمد، ذات طرقٌة تحيطها ردهة فيه واجهٌة، له معبٌد، هو هنا ُوِصَف ما أن والواقُع
٣٠ × ١٥ ومساحتُها محراب، عىل تحتوي ٢٦ سطر يف جاء ما حسب وعىل معروشة، عمد
وأزهار، أشجاٌر فيها حديقٌة املبنى هذا من مقربة وعىل ،٢٣ سطر يف جاء ما حسب عىل مرتًا
عىل يوجد أنه بد وال اآلن، حتى عليه يعثر لم املقدَّس، القسم يف لذلك مشابٌه بناءٌ ولدينا
.«Philipposفيليبوس» معبد إىل املؤدي الشارع يف أنه ويحتمل اللوحة، مكان من مسافة
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١٥–١٨ سطر من (ه)

الجديد للبناء قلبها ينرشح اآللهة
«آمون-رع» أُُفق األرضمثل عىل البيت؟) (أي وهو األزل، منذ مثيلُُه) يعمل (ولم
صل أفق وأنه «حرست» سيدة لها التابعة «بنت» أرض (مثل) وأنه السماء، يف
مكانًا لها عمل وقد القبيل، الوجه «ونو» فيه الذي «رع» باإلله الخاص الجبني
ما عمل وألنه ابنته، نظر عندما فرح يف «رع» قلب وكان … (محرابًا) عظيًما
القبيل. الوجه ملك مملكة إياه أعطيت السبب ولهذا يوميٍّا؛ البيت هذا يف فيه ترغب
يحبه ما لها عمل ما حسب عىل أمامها … و«تحوت» «رع» كان اآللهة، وهذه
يحبه ما البيت هذا يف لها ويعمل ،(٢١ سطر يف جاء (كما وليًال، نهاًرا قلبها
وكل به) منرشحة اآللهة (كانت املعبد) (من خرج ما وكل «حرست» يف … قلبها
املختارُة والُقُربات أجله، من مكتئبًا يكون ال اآللهة قلب فإن البيت، يف دخل ما
«خرب-كا-رع» امللك أي عملها)؛ (وقد «بنت» من التي مثل تكوُن أُحرضْت التي

«رع». مثل أبديٍّا يعيش الذي
ما لوصف خاتمٌة أنها تُعترب بجملٍة ابتدأْت الفقرُة هذه أن يلحظ تعليق:
فقط لنا ذكر وقد ملموٍس، بياٍن أيَّ لنا يقدم لم املؤلف أن ذلك إىل يُضاف سبق،
خاصة أُسطورية صبغة ذات عتيقة تلميحاٍت يُكرر ثم املحراب، ١٦ سطر يف
اإللهة تظهُر الفقرة هذه ويف املعبد، لتزيني ترتيبات عن يتحدث ثم باألشمونني،
يأخذ لم أنه غري قويٍّا، ملًكا بوصفه يظهرها الذي «رع» ابنة بوصفها «ورست»

املعنى. غامضة الفقرة هذه إنشاءَ فإن حال أيَِّة وعىل هنا، املقدمة يف مكانه

١٨–٢١ سطر من (و)

لآللهة قربانًا يحبس «نقطانب» امللك
هذه وجاللة … (؟) جاللته وأتى … ب البيت هذا وتجهيز) إقامة (جعل ولقد
ُقربانًا َقرََّب وقد األزل، يف مثيٌل له يعمل ولم لها، بناه الذي بيتها أدخلت اآللهة
األشياء وكل والسدر والخمر واإلوز والعجول والثريان والجعة الخبز من عظيًما
اإلكليل كان عندما السوسن بأزهار … يهللون) «األشمونني» (وسكان … الجميلة
السماء إىل وصل املدينة هذه تهليل وصوت النساء، مثل الرجال رءوسهم، عىل
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آلهة … «رع» من خرج الذي … إىل عطىش ُكنَّ (؟) «األشمونني» نساء أن حني يف
… حدث؟ قد كان ما عظمت؟ وقد (جماع؟) … جمال إىل تتعطش كانت التي …
«نحمت-عاوي» وإن ليلة وكل يوم كل يتهلل قلبها لتجعل ونساء رجاًال ألجلها
لها، عمل قد الذي ذلك أجل من انرشاح يف «نوت» واإللهة «تحوت» من املحبوبة

«تحوت». اإلله ابن وهو تحبه والذي ابنها عمله الذي وهو
أبديٍّا». «رع» مثل وصحيًحا معاًىف العائش «نقطانب» التيجان «رب

تكملة، بمثابة عرش الحادي السطر يف جاء ما إىل الفقرة هذه بدايُة تعوُد تعليق:
يُذكر فلْم نفسه املعبد عن أما للمعبد، أُهديت التي للُقُربات تفصيٌل أنه عىل الكالم ويستمرُّ
وسكان لآللهة، تقدم أن بد ال كانت التي الُقُربات عن إال اللهم معلومات، أية عنه لنا
إىل ارتفعْت قد التهليل أصواَت إن حتى امللكية، الهدية أجل ِمن الرسوُر غمرهُم قد املعبد
سيدة بوصفها «نحمت-عاوي» اإللهة وبخاصة ورهم، ُرسُ عن اآللهُة عرب وقد السماء، عنان

املعبد.

٢١-٢٢ األسطر (ز)

ُشكرها عىل للملك تربهن اآللهة
أعدائه. رضبات أمام جاللته نجت لقد

السماء. يف «رع» عمر أعطتْه ولقد
األبيض». «الجدار مقاطعة يف «شو» ومملكة

امللكي». «الصل جبينه عىل القوة سيدة وستضع
األجنبية األرايض كل عىل وسيفه قويٍّا، ثابتًا حيٍّا جاللتُه يكون أن يف وترغب

أبديٍّا.
«رع». مثل يعيش الذي البحري والوجه القبيل الوجه ملك

برغبة وتنتهي «ورست»، اإللهة بها نطقت أُنشودة عىل تحتوي الفقرة هذه التعليق:
أن عليها كان ثم ومن أعدائه، من نجتْه قد سبق فيما أنها والواقُع للملك، تحقيقها تريد
إياه منحها أما الخلود، أي «رع»؛ اإلله عمر وتهبه سعيًدا ُحكًما وتمنحه ذلك بعد تحميه
يف وهي «نقطانب»، امللك رأس مسقط «سمنود» إىل يُشري ذلك فإن «شو»؛ اإلله مملكة
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يف مرصالجغرافية أقسام كتاب (انظر البحري الوجه مقاطعات من عرشة الثانية املقاطعة
لآللهة امللُك فعله ما وأما فيها، َج تُوِّ التي البلدُة فهي «منف» أما ص٨٢)، الفرعوني العهد

بالقربات. ومده معبد إقامة من لها قدمه ما فهو ذلك مقابل يف

٢٢–٢٥ سطر من (ح)

للمعبود راحة مقر املعبد كان
الجميل. األبيض الجريي بالحجر ًما متهدِّ وجده ما بنى لقد

وعرضه ذراًعا، ستون وطولُُه بالربنز، ح املصفَّ األرز خشب من بابه ومرصاعا
ذراًعا. ثالثون

«األشمونني» بيت سمي وقد «نحمت-عاوي» «ورست»، ألمه راحة مكاُن وهو
«الذهبية». وبيت

ثمانية محط وهو فيه، موجودة «حتحور» باإللهة الخاصة الصناجات وثماني
األزلية. اآللهة

سالم. يف صعد عندما «رع» فيه ُوجد الذي املكان وأنه
فيه. رغب ما عمل قد اللهيب بجزيرة الخاص العظيُم واملاء

كان تاسوعه أن حني ويف جميًال، طفًال «رع» أي جاللتُه؛ كان عندما وذلك
«رع» يف حلت التي العظيمة السماء بقرة «نيت»، واإللهة األزيل التل وآلهة خلفه
أن تحبينه الذي البنك يرغبون «األشمونني» يف الذي العظيمة اآللهة وتاسوع

«تحوت». ابن وهو والقوة، والثبات الحياة يمنح
عرش عىل ملًكا بوصفه ملع الذي وهو أبديٍّا، يعيش الذي «نقطانب» التيجان رب

أبديٍّا. األحياء أول وبوصفه «حور»،

مبارشة ينتقل ثم البناء، يصف حقيقيٍّا تقريًرا بوصفها الفقرة هذه تبتدئ تعليق:
األزيلُّ، التلُّ فيه يكون يَكاد بأنه وصفه وقد األزلية، باآللهة وعالقته املعبد هذا تمييز إىل
املكان هذا أنَّ غري األوىل، للمرة الشمُس منه أرشقْت الذي املدى بحر يف اللهيب وجزيرة
اإلله ذلك بعد لنا يذكر ثم تشبيه، عن عبارة ذكره ما بل األشياء، هذه فيه ليس املقدس
التي «نيت» واإللهة األزيل التل وذكر تاسوعه، وخلفه طفًال كان عندما أمره بادئ يف «رع»
ما مع يتفُق ال ذلك كل أن غري يوم، كل «رع» يف تحمل التي السماء بقرُة أنها يصفها
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يف الشمس أن صيف يتلخَّ الذي العالم وخلق «األشمونني»، يف «تحوت» اإللهة ثامون يف جاء
يتمثلون الذين اآللهة ثمانية حرضة يف األزيل، التل من بشنني زهرة من خرجْت قد األزل،

إناث. ثعابني وأربع ذكور ضفادع أربعة يف

٢٥-٢٦ سطر من (ط)

املعبد هذا بناء من االنتهاء إعالن يريد امللك
يقول: لجاللته إنساٌن أتى لقد

تم.» قد «نحمت-عاوي» «ورست» والدتك بيت «إن
السماء. مثل وقويٍّا ثابتًا وصار

البيت. هذا أمام كانت األبيض الجريي الحجر من وأعمدة
بالذهب. ومصفح «حتحور» مثل أَْوُجه أربعُة له منها واحد وكل

ثمني). حجر بكل مطعم (أي ثمني حجر (بكل) سقف وله جميلة، رؤيتها
(املصفحة باِبِه ومرصاَعا الداخل من بالذهب مصفٌح عظيٌم، مكاٌن وسطه ويف

العظيم. جاللته اسم عليهما نقش وقد الذهب، من كانتا أركانه)
العتيقة. األزمان يف مثلُُه يُعمل لم

الكريمة. األحجار وكل والفضة، الذهب من يلزم بما املكان) (أي جاللتُه َمدَُّه وقد
الجميلة. األشياء وكل

قبل. من عمل مما أكثر لذلك جاللتُه ُرسَّ وقد

إىل ١١ سطر من ذُكر ما أن هنا نفهم أن بد وال البناء، تاريُخ ينتهي الفقرة بهذه تعليق:
السبب لهذا — علينا ينبغي ال ذلك وعىل املايض، يف وقعْت حوادَث علينا يقص ٢٥ سطر

املستقبل. يف سيقع شيئًا نعدها أن —

٢٦–٢٨ سطر من (ى)

املعبد إىل تسري اآللهة – الثامنة السنة
دخلت اآللهة هذه جاللة إن الفيضان، فصل من الثاني الشهر الثامنة السنة

بيتها.
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لروحها. جميل يشء كل من كبريًا ُقربانًا جاللتُه قدم وقد
امللك. جمال إىل مشتاقًة كانت وجاللتُها

لها. جاللتُه فعله بما َهلََّل وقلبها
وشكر «رع»)، (أي سيد أول صورة (احرتم) «األشمونني» املدينة يف رجل وكل

القلب. من امللك
السماء. عنان إىل وصل التهليل صوت إن حتى

العمل. لهذا املدينة كل وفرحْت
«ورست-نحمت-عاوي». لوالدته جاللتُه عمله الذي
الجنوبية. «ونو» يف الذي العظيم اآللهة وتاسوع

جديدة. ثالثينية أعياًدا أقاموا قد
أبديٍّا. «رع» مثل يعيش الذي «خرب-كا-رع» للملك

أعوام، أربعة يف بناُؤُه تم قد — املعبد أو — البناء أن الفقرة هذه من يُفهم تعليق:
يذكرنا املتن وهذا اآللهة، فيها واشرتكت وأعياد، ورسور فرح يف فيه مكانها اآللهُة وأخذت
فقد «آمون» لإلله النوبة بالد يف معبده إلقامة تخليًدا «تهرقا» امللك أقامها التي باللوحات
بعد بافتتاحه االحتفاُل له أُقيم وقد «آمون»، اإلله يحتله أن قبل سنني عدة بناُؤها استمر

إتمامه.

٢٨-٢٩ سطر من (ك)

األشمونني» «ثامون اآللهة ثمانية عىل أوقاًفا يحبس األول نقطانب امللك
يف األوىل األزيل الزمن عظماءُ وهم الثمانية اآللهُة يستقر أن جاللته أمر لقد
وكل والفضة الذهب من بحاجياته َزُه َجهَّ وقد فيه، يسرتيحوا حتى العتيق بيتهم
تفرح أْن ألجل جميل يشء كل ِمن عظيًما ُقْربَانًا عمل وقد الثمينة، األحجار
الصحة وَرَجُوا اغتباٍط، يف كانوا (األشمونني) املدينة يف الناس وكل أرواُحُهم،
يكون أن ألجل والنرص بالقوة يكافأ أن للملك وطلبوا أرواحهم، من لجاللته

أبديٍّا. «رع» مثل وقوة وثبات حياة يف جاللته
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وهم «األشمونني»، بلدة ثامون عىل أرزاٍق بحبس امللك أمر الفقرُة هذه تتضمُن تعليق:
وذلك األصيل؛ معبدهم يف يبَقوا بأن أمر وقد — «آمون» رأسهم وعىل — املحليون اآللهُة

يَُقدُِّسونهم. كانوا الذين «األشمونني» أهل ورضاء رضاهم امللُك ينال أن ألجل

٢٩–٣١ سطر من (ل)

«تحوت» لإلله جديد األسايسملعبد الحجر يضع «نقطانب» امللك
والده بيت جاللتُه أقام لقد (٣٠) الشتاء فصل من الثالث الشهر الثامنة، السنة
«رع» أنف من الخارج العظيم واإلله «األشمونني» رب العظمة، املزدوج «تحوت»
«قيس» حجر من ورقعته الجميل األبيض الجريي الحجر من جماله، والواجد
مثيلُُه يعمل لم أبدية، ممتازة بصناعة ذراًعا ١١٠ وعرُضُه ذراًعا ٢٢٠ طولُُه
انرشاح، يف أتمه وقد نهار ليل فيه يعمل جاللتُه بدأ وقد األزلية. األزمان منذ
وقوة وثبات حياة يف كان جاللته فإن فيه يستقر «تحوت» والده رأى وعندما
جاللته منح وقد قبل، من عليه كانت ما أكثر اإلله ُقربان يف زاد ولقد رسمديٍّا،

«حرست». يف أنجزوه عمل كل إتمام عند املطهرين والكهنة للكهنة، هبة

أجل من «نقطانب» امللك به قام جديد ثالث عمل رسد الفقرة هذه تتضمن تعليق:
أشهر، بخمسة معبدها «ورست» اإللهة دخول بعد جاء جديد بتاريٍخ وذلك «األشمونني»،
بمدة ذلك بعد أقيمْت أنها بد وال بصددها، نحن التي اللوحة عىل نقش تاريخ آخر وهذا
موضع كان املعبد لهذا األسايس الحجر وضع أن يف نزاع وال ٣٧٠ق.م، حوايل أي قصرية؛

القديمة. الدولة منذ كثريًا مثلها أُقيم عظيمة باحتفاالت القيام

٣٢-٣٣ سطر من (م)

«األشمونني» آللهة «نقطانب» أجل من صالة
الذي و«رع» اإلله كلمة وسيد «األشمونني» رب العظمة املزدوج «تحوت»
األول األزيل الزمن عظماء اآللهة وثمانية اللهيب، جزيرة بحر من خرج

(القرص). العظيم البيت يف من وأقدم املعبد، يف و«نحمت-عاوي»
العظيم والتاسوع «رع»، َولدت التي العظيمة، «أهت» البقرة «نيت» واإللهة
واململكة عدة، ثالثينية أعياًدا يهبون ليتهم «األشمونني»، كل يف يَسكن الذي
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يكون الذي «نقطانب» امللك وهو يحبونه، الذي البنهم الرسمدي والحكم األبدية
أن وألجل لجاللته، «مرص» تغني أن ألجل وصحيًحا؛ ومعاًىف عائًشا «رع»، مثل

اآلبدين. أبد قدميه تحت األجنبية األرايض ُكلُّ تُصبح

السعيد. بحكمه العالم يسود حتى ولبالده؛ للملك دعاءً تتضمُن الفقرُة هذه

٣٣-٣٤ سطر من (ن)

اللوحة هذه بإقامة يأمر «نقطانب» امللك
اإلله بيت يف يوضُع ، تذكاريٍّ حجٍر بمثابة يُقاُم هذا ليت جاللتُه: قال وعندئٍذ
الجميل اسمي يذكر وليته «األشمونني»، رب العظمة، املزدوج «تحوت» والدي

األبدية. يف حتى

اللوحة. هذه بإقامة مباًرشا أمًرا تشمُل الفقرة هذه تعليق:

٣٤-٣٥ سطر من (ص)

امللك يشكرون األشمونني وآلهة تحوت اإلله
امللك وهو يحبونه، الذي البنهم يقولون قاطبة «األشمونني» آلهة جماعة كل إن
بالحياة أبديٍّا «رع» مثل واملكافأ «نقطانب» «رع» مثل العائش «خرب-كا-رع»

والعافية: والصحة
كذلك ونحن نفسه وأنه وليًال، نهاًرا بيته يف جمالك يذكر «تحوت» والدك
فىل، السُّ مرص من أقوى الُعليا «مرص» وأن بنرص، جاللتك عن األعداء كل نصدُّ
صحة وكل وقوة، وثبات حياة بكل فيها تلمع شك ال قاطبة األرايضاألجنبية وكل
ورسمديٍّا. أبديٍّا «رع» مثل األحياء أول «حور» عرش عىل ملًكا بوصفك فرح وكل

لنجدته أَتَوا قد أنهم «نقطانب» لتخرب «األشمونني» آلهة تتجمُع الفرتة هذه يف تعليق:
حاجة يف كان حياته من الفرتة هذه يف «نقطانب» فإن ذلك يف غرابة وال األجانب، أعدائه عىل
الفرس. ملك ملرصوهو األكرب العدو ليصد والشعب الكهنة أُخرى وبعبارة له، اآللهة لنرصة
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اللوحة هذه متن من استخالُصها يُمكُن التي التاريخية الحوادث

بصددها؛ نحن التي اللوحة هذه متن عليه بُني الذي السيايسِّ األساس عىل للتعرُّف لنا بد ال
اللوحة. هذه يف تذكر لم والتي العهد، هذا يف وقعت التي الحوادث حقيقة إىل نصل أن

ُسلطانه َمدِّ إىل دائًما يسعى الفرس عاهل العظيم امللك كان العهد ذلك يف أنه والواقع
بوصفه البالد عىل يُسيطر مرصيٌّ أمريٌ يوجُد كان أنه من الرغم عىل وذلك «مرص»، بالد عىل
— وحسب الدلتا يف ال فعليٌة قوٌة يده يف كان امللُك وهذا البحري، والوجه القبيل الوجه ملك
يف الُحكم سني وكانت أيًضا، القبيل الوجه عىل ُسلطانُُه يمتدُّ كان بل — رأسه مسقُط وهي
تقُع اللوحة عىل ذُكرت التي الحوادث ُكلَّ أنَّ عىل األحوال شواهُد وتدل باسمه. ُخ تَُؤرَّ البالد
٤٠٥ق.م عام من حكم الذي منمون املسمى الثالث رتكزركزس املسمى الفرس ملك عهد يف
كان ذلك أن ويحتمل األشمونني، يف قائًدا نقطانب ظهر حكمه مدة ويف ٣٦٢ق.م، عام إىل
٣٩٣–٣٨٠ق.م حوايل والعرشين التاسعة األرسة عهد يف َحَكَم الذي أوكوريس امللك عهد يف
نكرتني. ملكني ُحكم بعد وذلك (٣٧٨–٣٦١ق.م)، البالد بمفرده نقطانب بعده حكم ثم …
التي العاملية التاريخية الحوادث إىل رصاحًة يشري أن املتن هذا مؤلُف تحاىش وقد
العظيم امللك عن يشء أيِّ ِذْكر عن ا تامٍّ ُسُكوتًا سكت قد العكس عىل بل زمنه، يف وقعت
ال ذلك فإن اللوحة يف األجنبية البالد ِذْكر عن جاء ما أما العاملية، ودولته الفرس عاهل

املتوارث. األدبيِّ التقليد من رضبًا كونه عن يخرُج
القرن خالل املرصيني بَاَل شغلْت التي الكربى الوطنية املسألة أنَّ ذلك إىل يُضاف
من إال إليها يُرش لم — الفارسية العبودية ربقة من «مرص» تحرير بذلك: وأعني — الرابع

السطور. بني ِمن إال بها يشعُر اإلنساُن يكاد ال أنه لدرجة ا، جدٍّ بعيد
وعد قد «تحوت» اإلله أن اللوحة؛ هذه أعىل يف مثلتا اللتني الصورتني يف نجد أننا والواقُع
بما بذلك ويقصد األرايض؛ كل يف تصد لن يده وأن األرايض، كل يف فرًحا قلبه يجعل أن امللك
«نحمت-عاوي» اإللهة فإن األجنبية، األرايض كل ُرءُوس فوق امتدت قد «آتوم» مملكة أن
ستحميه، «األشمونني» آلهة كل وأن األجنبية، األرايض كل عىل أبديٍّا جاللِته سيَف ستجعل

قدميه. تحت ستكوُن األجنبية البالد كل وأن
يكن لم الذي الفرعون عمل من إال ليست اللوحة هذه متن يف نجدها التي الوعوُد وهذه
ثورٌة الواقع يف هناك كانت إذا يشك أن اإلنسان يمكن ثم ومن بعُد، خارجية بحروب قام قد
حربًا أو داخليًة، َحْربًا هنا املقصوُد كان إذا َشكٍّ يف سنبقى ذلك وعىل حدثْت، قد داخليٌة
يظهروا لن أعداءك «إن فقرة: يف «نحمت-عاوي» اإللهة أعلنت عندما األعداء عىل خارجية
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أعدائك.» رضبة من ستنجو جاللتك «إن (٢١ (سطر تقول آخَر مكان ويف أبديٍّا.» عليك
َشنََّها التي الحرب وصف يف املقصودين هم كانوا البالد داخل يف الذين األعداء أن والواقُع
«امللك بأنه: «نقطانب» يوصف عندما كذلك هذا ويُفهم «األشمونني»، يف «نقطانب» القائُد
معنى من َشكٍّ يف زلنا ال َفِإنَّا ذلك مع ولكن ،(١٦ (سطر أرًضا» َعُدوَُّه يطرح الذي القوي

أعدائه. بطرد وعدوه فقد للملك، «األشمونني» تاسوع وعد
اآلتية: هي التاريخية الحوادث حيث من اللوحة هذه يف نجُدها التي الهامة والبيانات
عىل ليقيض «األشمونني»؛ بلدة إىل أرسل قائًدا العرش اعتالئه قبل «نقطانب» كان
ملك أيِّ عهد يف الحادَث هذا نضع أن الحريُة ولدينا قبله، كان الذي امللك عهد يف قامْت ثورٍة
أمراء عىل القبيلِّ الوجه يف قامت ثورٌة هنا تكون أن ويجب والعرشين، التاسعة األُرسة من
«األشمونني» يف حزب قيام ذلك جراء ِمن كان وقد ملًكا، «نقطانب» بتنصيب انتهْت الدلتا،
الدلتا، ُملُوك مع َهَواُه وكان الوسطى، «مرص» يف أُخرى بمقاطعات متصًال كان أنه يحتمل
انتصار يف نُشاهد ما حسب عىل — األقل عىل له املوالني أو امللك حزب من نعد أن ويمكن

«األشمونني». يف «تحوت» اإلله معبد كهنَة — «نقطانب» القائد
هذه تكون أْن ويحتمل «زدحور»، يُدَعى مقاطعة أمري ابن «نقطانب» كان وقد
«نقطانب»، رأس مسقط تَُعد التي عرشة)، الثانية املقاطعة (أي «سمنود» هي املقاطعُة
وهو للملك، أخ ابن ابن «نقطانب» للقائد يُنسب الذي ٧ رقم التابوت من ذلك نعلم ونحن
يف ٣٤٠ق.م، عام بعد َحَدَث ذلك أنَّ ويحتمل الدلتا، ُحُدود عند مقاطعة أمري عني الذي
جاء ما مع ٧–٩ األسُطر يف جاءت التي الجمل بني والربط الثاني، الفاريس االحتالل خالل
الغرَض تجعل والثالثني؛ الخامس السطر وأخريًا عرش، السابع والسطر العارش السطر يف
َشكٍّ بال وهذا ملًكا، «نقطانب» تنصيب يف ساعدْت قد «األرنب» مقاطعَة أنَّ وهو ظاهًرا
الجيش إبعاِد عىل ذلك ساعد وقد الُوسطى، ملرص التابعة األُخرى املقاَطعات مع بالتحالف

البالد. داخل يف ناجحٍة ثورة قياَم ينتظر كان الذي الفاريسِّ
جاء كما القبيل، والوجه البحري الوجه عىل ملًكا «نقطانب» القائد تنصيُب عزي وقد
عىل الصل وضعت التي فهي «ورست-نحمت-عاوي»، لإللهة (٩–١١ (سطر اللوحة يف
مقاطعات من األُوىل املقاطعة يف عادية بطريقة ٣٧٨ق.م عام يف التتويُج َحَدَث وقد جبينه،
هو مملكته عىل للملك الحقيقي املتوج كان ولكن ،(٢٢ ،٣ األسُطر (انظر «منف» الدلتا
من عرشة الثانية املقاطعة يف «نقطانب» رأس مسقط «سمنود» إله ألنه وذلك «شو»؛ اإلله

الدلتا. مقاطعات
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تَُدلُّ الفيضان فصل من الثاني الشهر يف ٣٧٤ق.م)، حوايل (أي الرابعة السنة ويف
ارتقائه بسبب عليه واجبًا يكون أن ويحتمل — خارجيٍّا حادثًا أنَّ عىل األحوال شواهُد
يف «ورست-نحمت-عاوي» لإلله معبد تصميَم يضع أن عىل الفرعوَن َحثَّ قد — العرش
عليه حبس بأْن الفرعوُن َميََّزُه وقد وتم، البناء أُقيم وقد ،(١١–١٥ (السطر «األشمونني»
البناء إىل اآللهُة سارِت ،(٢٥–٦٢ (األسطر امللكي البالط يف الخاص ماله من األوقاف

.(٢٥ سطر ،١٥ سطر يف جاء (كما للكهنة رواتَب رتب أنه أي الجديد؛
.(٢٦–٢٨ (األسُطر «األشمونني» أهايل تهليل بني حافل موكب يف

بزيادة منها واإلفادة الفرصة هذه ُسنُوح انتهز أنه غري حاًرضا، نفسه امللك يكن ولم
.(٢٨-٢٩ (األسُطر األشموني الثامون معبد دخل

بعد أي الفيضان؛ فصل من الثاني الشهر يف ٣٧٠ق.م) (حوايل الثامنة السنة ويف
البناء. إتمام إعالن من األول التاريخ عىل بالضبط سنوات أربع ُمِيضِّ

فصل من الثالث الشهر يف أي األخري؛ التاريخ هذا عىل أشُهر خمسة حوايل ُمِيضِّ وبعد
كبرٍي توسيٍع بعمل أمر أنه وذلك لألشمونني، هبة الفرعون وهب السنة؛ نفس من الشتاء
وضع الذي العمل يف يبدأ أْن بد ال كان وقد ،(٢٩–٣١ (األسُطر «تحوت» اإلله معبد يف

املتن. بذلك يحدثنا كما — برسعة تصميمه
يف التي الضئيلة البيانات هذه من العهد هذا تاريخ بناء نُعيد أن لنا ينبغي وال هذا،
ووضعت وصفناها التي الحوادَث التالية القائمة يف سأَُقدِّم فإني ذلك ومع اللوحة، هذه
ستني عاش فرد كل أن فرض عىل لألفراد عمًرا فيها ووضعت امللوك، حكم عهد فيها
ذلك وعىل حياته، سني من والعرشين الخامسة السنة يف كان له ولد الذي ابنه وأن عاًما،
وجه عىل — سنواٍت َعْرشَ يبلغ قد خطأ عىل تحتوي قد هنا املقدرة التواريخ ُكلَّ فإنَّ

التقريب:

الكهنة غري آخرون أفراد
(عمره)

األكرب الكاهن
(عمره) لألشمونني

الفرعون مرص العظيم) (امللك الفرس

حور» «زد ٤٤٦–٣٨٦ق.م
«سمنود» مقاطعة أمري

٤٢٠–٣٦٠ق.م
عنخ» «زذتحوتف

وظيفته يف كان األول
نبف» «نخت عهد يف

«سايس» ٢٨ األرسة
«آمون» (املقاطعة)

أرداس

٤٢٤–٤٠٥ق.م
ناتوي الثاني «دارا»
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الكهنة غري آخرون أفراد
(عمره)

األكرب الكاهن
(عمره) لألشمونني

الفرعون مرص العظيم) (امللك الفرس

نبف» «نخت القائد ابنه:
يف ٤٢١ق.م، عام يف ولد
يف امللك وتوىل «سمنود»

٣٧٨ق.م عام
الحفيد ٣٨٠–٣٢٠ق.م
القائد لزد-حر الثاني

مقاطعة أمري «نخت-نبف»
ضبعة أبو (تل «ثارو»

تقريبًا ٣٤٠ بعد الحايل)
عىل جاء ما حسب عىل
بربلني ٧ رقم التابوت

٣٩٥–٣٤٥ق.م
عمله مدة نس-شو

عهد يف
نحت-حور-حب

«منديس» ٢٩ األرسة
(١٦ (املقاطعة
٣٩٨–٣٩٣ق.م

نفريتس نف-عا-ورد
٣٩٠–٣٨٠ق.م األول

(أوكوريس) «هجر» امللك
بامسوت ٣٨٠

٣٧٩ (بساموتيس)
«نف-عا-رود»

الثانى «نفريتس»

٤٠٥–٣٦٢ق.م
«الثاني» أرتكزركزس

منمون

«األشمونني» يف الحوادث ٣٧٠–٣٤٠ق.م «سمنود» ٣٠ األرسة
١٢ املقاطعة

٣٧٨–٣٦١ق.م

٣٦٢–٣٣٨ق.م

إقامة ٣٧٤–٣٧٠ق.م
اللوحة

عنخ» «زدتحوتف
«نخت عهد يف الثاني

حب» حر

«نقطانب نبف» «نخت
٣٦٠-٣٥٩ق.م األول»

«تيوس حور» «زد
تاخوس»

نخت ٣٥٩–٣٤١ق.م
«نقطانب» حرحبت

الثاني

الثالث «أرتكزركزس»
أوكوس

٣٤٠–٣٣٤ق.م حوايل
«بتوزريس» حياة

«زد ٣٤٠–٢٨٠ق.م
حور»

«مرص» ٣٤٢ق.م
الحكم إىل تعود
ثانية الفاريس

٣٣٨–٣٣٦ق.م
«باغوص» املستشار

مرصي
٣٣٥–٣٢٠ق.م

رخ تحوت
(نوبي)؟ خباباش ٣٣٦–٣٣٠ق.م

الثالث «دارا»
كوداماتيس
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الكهنة غري آخرون أفراد
(عمره)

األكرب الكاهن
(عمره) لألشمونني

الفرعون مرص العظيم) (امللك الفرس

    املقدونيون:
٣٣٢–٣٢٣ق.م
األول اإلسكندر

فيليب ٣٢٣–٣١٧ق.م
أرخيدايوس»

٣١٧–٣١١ق.م
الثاني اإلسكندر
٣١١–٢٨٥ق.م

(سوتر) األول بطليموس
٢٨٥–٢٤٦ق.م

فيالدلف الثاني طليموس

(اإلسكندر ٣٣٠
عىل تغلب األكرب)

الفرس

الحناء صفط (١٩)

األسود الجرانيت ناووسمن

كتب وقد األول، «نقطانب» للملك ناووس الحناء» «صفط يف عليها عثر التي اآلثار أهم من
Brugsch, A.Z. 19 (1881) (راجع: قطعة عىل العثور منذ األثريني من غفريٌ جمٌع عنه
p. 15–18; Naville, Goscher. p. 2-3، 6–13 pl. 1. VII; Roeder, Cat. Gen. Naos,
.(p. 58–99 & 33 b; Com p. Schott. Mitt. D. Inst. 2/1931, p. 54–56 & pl. X

وقد الجهة، هذه يف الفاخر األثر هذا عىل الفالحة أعمال أثناء يف الفالحني بعُض عثر
منه ظنٍّا إياه؛ بتسليمه الفور عىل وأمر املنطقة، هذه يف القاطنني الباشوات أحُد به سمع
وقد عزبته، إىل األثر هذا من قطعتني الباشا هذا حمل وقد ذهب، عىل ثناياه يف يحتوي أنه
الناووس هذا من قطع عدة بُنيت وقد وقتئٍذ، «بوالق» متحف إىل ُحملتا حتى هناك بقيتا
األثري قام وقد املنقوشُة، أوجُهها محيت أن بعد وذلك الحناء، لصفط التابعة القناطر يف
الحفائر أثناء يف عليها ُعثر التي األُخرى الِقَطع إىل باإلضافة القطع هذه بجمع «نافيل»

عدة. قطٌع ينقصه أنه غري البعض، بعضها عىل وَركَّبَها الجهة هذه يف بها قام التي
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بوصات وثماني أقدام ست سمُكُه ويبلغ واحدة، قطعة من يتألف الناووُس وكان
ال أنه غري بالضبط، تحديُدُه يُمكن فال ارتفاُعُه أما بوصات، ست وعرضه بوصة، ونصف
يشءٌ يبق ولم «نافيل»، رأي حسب عىل بوصات وثالث أقدام سبع من أََقلَّ يكون أن يمكن

الناووس. هذا سقف ِمن
الناووس: هذا من الباقي الجزء عىل التي النقوش بعض وهاك

ومسبوًقا مرات ثالث مكرًرا «نقطانب» اسم الجزء هذا عىل نجد األمامية: الواجهة
«سبد» املحيل اإلله يحب إنه عنه قيل فقد لقبه، يف مجتِمعة توجد التي الثالثة النعوت بأحد

الرشق. و«حور» الرشق، وروح الغرب، رب
الذي «تحوت» كاإلله متحدثًا امللك ينشدها كان التي األناشيد النعوت هذه وفوق

.(Saft El-Hennah etc. p. 6 & pl. 1 (راجع: األناشيد، هذه إليه تُنسب
األرضني رب الكامل، اإلله من لسبد «الحمد الُعليا: األُُفقية لألسُطر الرتجمة وهاك
األزيل الزمن يف نفسه «تحوت» بوساطة عمل … التيجان رب «رع» بن «خرب-كا-رع»

الفاخر.» اإلله لهذا تََعبًُّدا
سطر إىل ٥ سطر ومن امللك أمام أربعٌة منها أَْسُطر، تسعة ذلك تحت عموديٍّا ونقش

خلفه: ٩ وسطر فوقه، ٨
منها: تبقى ما ترجمة وهاك

السنة وافتتح فيس»، «أبو وقتل أتى وقد مرتني، … أعدائه عىل … بيته يف … (١)
العدو غل ألنه (محرابه)؛ العظيم مكانه يف وتهليل فرح يف واآللهات واآللهة الجديدة،

بأجنحته.
املقصود كان (ربما أعداءه ذبح وقد الرشح، يف وأرضالرشق املقدَّس، والصقر … (٢)
أعداءها قطعت أُُفقها إىل الروح هذه صعدت وعندما أصبحيفرسور، قد والغرب «رع»)، هنا
برؤيته. الغرب أهل وفرح الجميل، الغرب إىل ووصل رخاه، ريح يف السماء اخرتق وقد إربًا،
أفواههم، عىل أنه تأمل! تأمل! لرؤيته مبتهجًة أجساُمُهم كانت منهم اقرتب وعندما (٣)
هو وأنه أمامه، ممتدًة أجساُمُهم كانت بل يستيقظ، أن منهم واحد مقدور يف يكن ولم
الشمُس فيه تغرُب الذي (الجبل «باخو» جبل من سيقرتب أين سيختار الذي األحد الواحد

الغربية). الصحراء يف
وبهجتُُه وأشعتُُه له، البالد يف التي األربع ذوات ُكلُّ تُهلل الجبل عىل يرشق وعندما (٤)
والنجوم السماء) (إلهة «نوت» يف الخفية الساعة تمر عندما النهار يجلب وأنه وجوههم، يف
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يَحمل الساعد قوي و«حور» تعب، له يحدث أن دون (القطبية) الثابتة والنجوم السيارة
ويمسك «رع»)، قارب (أي قاربه أمام (٥) فيس). (أبو «عبب» ويذبح الحربة يده يف
تنطق الكتابة ربة الجبارة «سشات» واإللهة الكبري، القارب يدير أن ألجل بالدفة «حور»
(إله «أختي» صورته يف أعداءه ورضب «رع» أتى ولقد املقدسة، سفينته يف املقدسة صيغها
باسمه يزيد جسمه يجعل وأنه حديثًا)، املولودة لألطفال حاميًا بوصفه «بس» صورة يف
يمده نفسه هو وأنه إله)، (اسم «ماحس» باسمه املعني الوقت يف يكمله وأنه «حورسبد»

باسمه. بأعضائه
«حور» باسمه جسمه يف التي بالحرارة (أعداءه) رضبهم وقد الرشق»، «حور (٧)
وقىض والغرب الرشق يف بها ألقى (وأجسامهم) واحدة، برضبة اخرتقهم وقد الساعد، قوي
كل الطيبة الريح «رع» ويحس النار، التهمتها وأعضاؤهم الرشق جبل عىل (٨) عليهم.
إىل بك مرحبًا «حورسبد»، باسمه يوم كل ممتاًزا يكون وأنه املنترص، «حور» باسمه يوم
كل الفرح من … واآللهات واآللهة … (٩) … يف الذي «حرمخيس» سيد يا السماء حدود
الغرب، يف «رع» هو الذي الرشق وصقر الرشق، روح واالنرشاح، الرسور اجتمع قد يوم

يوم. كل سفينته رشق عىل … نفسه هو السماء يخرتق وأنه
التكرارات فيها ونجد الناووس؛ إىل الناظُر يعرتضعني متن أول كانت األنشودُة وهذه
للقارئ، مملة — األحيان أغلب يف — يجعلها مما الدينية املتون يف نجُدها التي ا جدٍّ العادية
ال أنه غري للمرصي، محببة التوريُة هذه وكانت األلفاظ، يف التورية من كثريًا نجد وفيها

الرتجمة. يف إظهاُرها يمكن
إله فهو للحرب؛ حبه هي: األنشودة مؤلُف أبرزها سبد» «حور لإلله ميزة وأََهمُّ
إىل اآلن وسننتقل لنفسه، اتخذها التي الخاصة األشكاَل نبحث عندما ذلك وسنرى محارب،
وهي كبرية، بحروف ُكتبت التي باملتون وسنبدأ األخرى، الجوانب عىل التي املتون بعض

اإلهداء. نقوش
The Shrine of Saft El-Hennah and the (راجع: األيرس الجانب عىل فيشاهد
أُقيم التي األحوال فيه ذُكر متٌن ،(Land of Goschen, Edward Naville, p. 7 & pl. II

لإلله. الناووُس هذا فيها

يف والبارع األجنبية، البالد يصد الذي الساعد، قوي البطش عظيُم الكامُل اإللُه (١)
ومن اآلسيويني بقدميه يطأ ومن املقاطعات ثور «مرص»، أجل من يحارب ومن النصيحة
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ومن واحدة، لحظة قط يتقهقر وال يتقدم ومن الجنان، الثابت عبثهم، من مأواه يخلص
يف يَحدث يقولُُه والذي العظيم، بذكائه املعابد يمد ومن املناسبة، اللحظة يف سهمه يفوق
ابن «خرب-كا-رع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك «رع» فم من يخرج كالذي الحال،

نبف». «نخت «رع»
اآللهة وكل جاللِته، نحو الطيبة نيته يذكر الرشق رب «سبد» املبجل اإللُه هذا (٢)
تماثيل (أي املقدسة باألجسام يَعتني أْن ألجل به يحفلون أمامهم امللك) (ابن يخرج عندما
بهذا خاصة إنعاماٍت يقدم أن امللُك أراد وعندما بعد، فيما عدة ولسنني حياته مدة اآللهة)
اإلقليم آلهة ُكلُّ كان وحيث الكهنة، لدى معروًفا يكن لم َخِفيٍّ محراٍب يف سبد) (أي اإلله

… يرى يجعله أن امللك قلب يف وضع قد اإلله فإن أجسامهم؛ يُخفون
عىل أُقيم كيف بوضوح رأوا فإنهم ذلك، حدث كيف يعرف أن ُدون عدة سنني وبعد (٣)
َزيََّن قد وإنه الرشق، يف ظهر قد األمري هذا إن قائلني: رسوٌر هناك كان ذلك وبعد مقعده،
قد الكامل اإلله فإن ذلك وبعد املنترص، السيد إىل ا جدٍّ عاليًا رفعت قد وإنك بأشعِتِه العالم
اآللهة وكل هو، لجسمه الرشق لرب الخلفي) املكان =) «أمن-خربو» وعمله، محرابه زين
فإن يخرج وعندما يساره، عىل مكانه يف الذين اآللهة وكل يمينه عىل ركابه يف كانوا الذين
إىل يأوي عندما الحاُل تكوُن وكذلك أُُفقه، يف يرشق عندما «رع» مثل أمامه تكون آلهته كل

يوم. كل محرابه

يؤَسف ومما عهده، يف أُعجوبة وقوع كان الناووس هذا إقامة سبب أن نفهم ثم وِمن
وعىل حدث، ماذا نعرف لم ولذلك مهشمة؛ ُوجدت الثاني السطر نهاية أن األسف؛ جد له
أن أو اإلله، مأوى كان أين يعرفون ال كانوا أنهم إما الكهنة، أن واضًحا يظهر حال أية
وقد املرجح، هو األخري الرأي وهذا فيه، بالدخول لهم مسموح غريَ مكانًا كان املأوى هذا
اليشء؛ هذا هو ما نعرف ال أننا غري الخصوص، بهذا اآللهة لهؤالء شيئًا يعمل أن امللك قرر
إله فجاءة ظهر عدة سنني ُمِيضِّ بعد أنه والنتيجة الناووس، يف الذي الكرس بسبب وذلك
«مرص»، يف عظيٍم فرٍح مثاَر الحادُث هذا كان وقد «سبد»، اإلله هو أنه وأظن مقعده عىل
الحقائُق هي وتلك سبد»، اختفاء «مكان الناووس أو املحراب هذا «نقطانب» سمي وقد

عباراتُُه. املتكررة املتن هذا من جمُعها أمكن التي القليلُة
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حقائَق عىل يحتوي ال كبرية بحروٍف ُحفر الذي النقش أن يُلحظ الناووس ظهر وعىل
تذكر كما الفرعوُن بها قام التي العظيمة األعمال عىل تُثني مدح عباراُت ُكلُّها بل تاريخية،

:(Ibid, pl. VI (راجع: صفاته، لنا

الواحد األُُفق، إله بكر الرشق، «حور» نسل الساعد، قوي بالرشق، الخاص … (١)
والوجه القبيل الوجه ملك حولها، والثائرين األرض، يف اآلثمني ومبيد «مرص» وحصن األحد

أبديٍّا. العائش نبف» «نخت «رع» بن «خرب-كا-رع» البحري
يعيشون البرش وكل … تيضء الصفراءُ وأشعتُُه األُُفق يف يُرشق الذي األفق إله … (٢)

يرونه. عندما به يحفلون اآللهة وكل الرشق، يف «حور» بهاء برؤية
يف ترشق عندما فرًحا ينظر قاطبة القطرين وكل منتًرصا «سبد» بمثابة عرشك … (٣)
الذي هو وأنه أوديتها يف الجبال ألقى وأنه … الشمس) منه ترشق الذي (املكان «بخو» أُفق
األشياء بكل املعابد أغنيت ولقد اآللهة، أجسام يحرس والذي «رع»، عني «مرص»، يحمي

أبديٍّا. «رع» نرص مكافأة امنحن الطيبة

فاستمع (Ibid. p1. VD) السابق عن ا جدٍّ أهمية أكثر األيرس الجانب عىل الذي والنقش
فيه: جاء ملا

«نقطانب»، «رع» ابن األرضني«خرب-كا-رع» البحريرب والوجه القبيل الوجه ملك (١)
األسود الجرانيت حجر من الناووس هذا الرشق، رب «سبد» لوالده أثر بمثابة عمله لقد
… من عليه التي والصور بالذهب، موشيان األسود الربونز من األمام يف اللذان واملرصاعان
عىل كوفئ وقد أبديٍّا، باقية جميلة بصناعة عمل قد الجلد من إضمامٌة عىل دون الذي وكل

أبديٍّا. «رع» مثل عائش وهو قدميه تحت األجنبية البالد وكل طويًال، حكًما ذلك
يحفظ أن ألجل إرادته بمحض األشياء هذه تعمل أن أمر األرضني رب الكامل اإلله (٢)
لهذا ُقربانًا ليقرب «قيس» إىل جاللتُه أتى أن بعد مسكنه يف اإلله) تمثال (أي اإللهي الجسم
أحقابًا فإن ذلك وعىل املنترص، السيد بوصفه عرشه عىل الرشق رب «سبد» املحرتم اإلله
يحبه الذي ابنه «خرب-كا-رع» حياة مدة يف مسكنَه جاللتُه اختار وقد … سرتى السنني من

أبديٍّا. العائش «نقطانب»
مدة يف املحراب هذا عىل «قيس» لآللهة التماثيل بإقامة بنفسه أمر الذي امللك وأنه (٣)
األحفال كل وكذلك الجلد، إضمامة عىل دون كما وأنها أماكنها، يف اآللهة وكل جاللته، حياة
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حسب عىل «حرست» رب أتباع كل مثل «تحوت» … عندما فيها إهمال أيِّ دون املقدسة
أبديٍّا. «رع» مثل عائًشا العديدة، الثالثينية األعياد

أقام الذي املكان عن يخربنا إنه إذ املحراب؛ عىل ُحفر نقٍش أهمُّ هو هذا أن والواقُع
«قيس». بلدة هو املكان وهذا الناووس، األول «نقطانب» فيه

تحدثنا أو تحتها، حفر ما تصف أن إما فإنها بأحُرفصغرية ُحفرْت التي النقوش أما
اتخذها التي القاعدة تتبع أن املستطاع من وليس لفائدته، امللك ليكافئوا اآللهة، فعل ماذا

مثلوها. التي الصور اختيارهم يف الحفارون
صقر صورُة هي الناووس أجله من عمل الذي «سبد» لإلله صورة أهم أن ويُلحظ
،(Pl. II 5) مضجع عىل جاثًما ويُرى ،(Pl. II 5) ريشتني يلبس أو ،(Pl. V. الرأس(4 عاري
وهذا اسمه، وهو «سبد» يقرأ مثلٌث أمامه يكون أن الجائز ومن الحجر؛ من قاعدة عىل أو
العادي الشكل هو والصقر املقاطعة، بها ى تَُسمَّ التي الهريوغليفية العالمة يف نراه الشكُل
فإنه ذلك وعىل «نقطانب»، امللك عهد يف — له صورة أقدم ليس أنه غري — «سبد» لإلله

.(pl. IV 6) الرشق، «حور» أو والصقر الرشق، روح «سبد» كاملة: ألقابه يحمل
ويتحىل ولحية، كبري برأس املنظر قبيح قزم العرصبصورة هذا يف اإلله هذا مثل وقد
يُشبُه الصورة هذه يف وهو سكنٌي، يديه من يد كل ويف وجناحني، ممتدتني وبذراعني بريش
صورة وله ،(pl. II 6 & c) اآلسيويني يرضب الذي «سبد» يُسمى الشكل وهذا «بس»، اإلله
جسمه أن ويُلحظ إنسان، رأس من بدًال صقر ورأس بجناحي رجل هيئة يف أخرى ثالثٌة
قوٌس اليُمنى يده ويف «آمون»، ذراع مثل مرفوعٌة اليُرسى وذراعه مقعد عىل اضطجع قد
متحف يف آخر أثر عىل ُسمي وقد (pl. II 6) «رع» بن «سبدشو» هذا ويسمى وسهام،

الحرب». «رب «اللوفر»
مكوٌن األعىل جزءه أن وذلك «سبدشو» عن قليًال إال يختلف ال حور» «سبد أن ويُلحظ

.(pl. V. 4) إنسان، جسم عىل صقر صورة يف
اليُرسى وبيده صقر وجناَحي بذنب واقف، إنساٍن صورُة هي الصورة لهذه واملقابُل
واملخيف واملخيف للوجوه سيد «سبد هنا ى يَُسمَّ وهو الحياة، عالمُة اليمنى يده ويف سكني

.(Pl. II 5 & V. 4 (راجع: ،« َحدٍّ أقىص إىل
يديه إحدى ويف ريشتيه، يلبس إنسان صورة يف كذلك «سبد» اإلله يمثل أن ويمكن
ُع التنوُّ وهذا «أنحور»، اإلله يُشبه الصورة بهذه وهو أُخرى، رموٌز اآلخر ويف صولجان
البحر ساحل عىل جاسوس» «وادي يف عليها ُعثر لوحة عىل قديٌم مثاٌل ولدينا ا، جدٍّ قديٌم
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للملك تاريخها ويرجع ،«Alnwick Castie «النويك قرص يف موجودٌة اآلن وهي األحمر،
.(A. Z. 1882, p. 204) الثاني «سنورست»

(L.D. III عرشة الثامنة األرسة إىل ترجع مغارة» «وادي يف أخرى صورٌة ولدينا
عىل األحوال شواهُد وتدلُّ ،(Ibid. III 144) الثاني «رعمسيس» عهد من وثالثة ،p. 204)
«رب ذلك أجل من ى يَُسمَّ كان دائًما وهو اإلله، لهذا شكٍل أقدُم هي الصورة هذه أن
حتى الدلتا)، رشق مقاطعات (أي الرشق يُنسب وإليه حرب، إلُه أنه يف نزاع وال الرشق»،
عىل يُرشف وهو األحمر والبحر النيل بني الواقع اإلقليم إىل باإلضافة هذا «سوريا»، تخوم
وهم الرشقيني، الغزاة من «مرص» يحمي الذي هو وأنه للرشق، مرادٌف وهي «باخو» جبال
أعداء أخطَر كانوا الذين الُفرس بذلك: ويعنى — هنا يسمون كما — «الفنخو» أو «املنتو»

األول. «نقطانب» امللك
pI. V. 3 (راجع: «خونست» اسم تحمل آلهات عدُة تتبعه «سبد» اإلله أن ويُلحظ

.(& 4
يتبُعُه كما إزيس»، سا «حور أو «حورمر» «حور» لإلله عدٍة أشكاٍل إىل باإلضافة هذا
بني وِمن ،(Pl. II 5) طائر صورة يف يكون ما وغالبًا مختلفة، بأشكاٍل ممثًال «آمون» اإلله
أسري رأس يأكل وهو عادة يمثل الذي «ماحس» األسد ا جدٍّ كثريًا معه نراهم الذين أتباعه
Pl. II 6, (راجع: أسد برأس إنسان بصورة يُمثل وأحيانًا ،(Pl. III 3, Vl 6, VII 5 (راجع:

.(III 4
وغريه الحناء» «صفط ناووس من كثرية أُسطورية معلوماٍت استخالُص ويمكُن هذا،
اإلله توحيد عن مثًال (راجع: الثالثني األرسة عهد من عليها ُعِثَر التي املنقوشة اآلثار من
املنسوبة املتوُن ُفحصت لو أنه والواقع (Pl. II 1, Pl. V. 1, 4 «حرمخيس» باإلله «آمون»
أحُد أنه إىل بل يمثلها، التي املرشقة بالشمس ليس أنه إىل يؤدي ذلك فإن «سبد» لإلله

الصباح. نجم بوصفها الزهراء أُخرى بعبارٍة أو السيارة، النجوم
ى تَبَقَّ مما استخالُصُه يمكن ما بقدر — للناووس األيرس الجانب عىل مثل وقد هذا،

اإلله: أمام املعبد يف أُودعت قد كانت سفن عدُة — منه
كل مع نقش وقد ،(Ibid. p1. II 4) «تحوت» واإلله «باست» اإللهة سفينتي أوًال فنرى
،(١١ ،٥) «آمون» سفينُة توجُد كانْت أنه يحتمل ذلك من وأسفل «سبد» أمام أنه سفينة،
نجد الصف نفس ويف (٦) اآلسيويني، ضارب «سبد» فلك يأتي ثم «سبدشو» سفينة وكذلك
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حورمر لإللهني وكذلك الُقربان، «نقطانب» امللك لها يقدم الرئيسية األربعة «سبد» أشكال
«خونست». واآللهة

وهي ا، جدٍّ متشابهٌة ٥ ،٤ السطر يف (٢) اللوحة عىل التي النقوش أن ويُلحظ هذا،
وجاء العادية، ألقابه ومعه «نقطانب» إرادة حسب عىل نُقشت قد السفن هذه أن لنا تذكر
يحبهم الذين اآللهة) (ابن ابنهم إرادة حسب مكافأة بمثابة عملت أنها السادس: السطر يف
اآللهة، شجاعة مثل شجاٌع وأنه جب … «رع» رقعة إياه أعطيت وقد «نقطانب» امللك وهو
الدنيا كل عىل يمتد حبه وأن جماله، لرؤية منرشحٌة القلوب أن كما فرًحا، األرضتقفز وكل
األرض. كل نحو العظيم صالحه بسبب وذلك (الرشق)، «باخو» يف يرشق عندما «رع» مثل
األسماءَ هناك فنجد اآللهة، من طويلٌة مواكُب (Pl. III & lv)الناووس ظهر عىل ويشاهد
ومأوى «سبد» بيت «سبد» وهي: بعضها كرر وقد الناووس، فيه نصب الذي للمكان األربعَة

الجميزة. وبيت الجميزة
أن مختلفة، أُمم اآللهة، من طويلٌة مواكب ،(Pl. III الناووس(1-1 ظهر عىل ويشاهد

اإلغريق. رؤساء بني قويٌّ ساعده وأن قدميه، تحت وطأهم قد الهمج
الذي وهو بعد، فيما اقتبس قد كتاب ذكر اللوحة هذه من الثاني السطر يف ونجد
هذا عىل عملت التي الصور هذه يظهر! ما عىل الناووس عىل التي الرسوم عنه أخذت

«نقطانب». امللك بإرادة نقشت وقد الكتاب، من اخِتريت قد الناووس
،(Pl. VI 1–6) اللوحة يف األصل طبق يكون يكاد موضوًعا الثالث السطر يف ونجد هذا،
يف (إلهة «ونت» اإللهة محراب يف يأوون الذين اآللهة هؤالء اآلتية: بالطريقة فرس وقد
نقشوا وقد الجميزة، بيت يف مساكنهم يف ويَسارها يمينها عىل ويقفون ثعبان)، صورة
والجبال العدد، كثرية بمدائح ذلك عىل كوفئ وقد أبديٍّا العائش «نقطانب» امللك بإرادة
نفس عىل يحتوي هنا ذكر الذي «ونت» اآللهة وناووس أمامه، نحت قد «السهل» والرمل
وأُخرى للجنوب واحدٌة «ونت» باسم إلهتان وهناك ،(Pl. Vl, 1–6) اللوحة يف يشاهد اآللهة

للشمال.
«سبد» اإلله ناووس آلهة عن الطريقة بنفس يتحدث اللوحة نفس من الرابع والسطر
عىل اآلسيويني ضارب «سبد» ناووس يف يأوون الذين اآللهة هؤالء «إن اآلسيويني: ضارب
إلخ، … امللك بإرادة نحتوا قد «باسبد» يف أماكنهم يف يقفون والذين شماله، وعىل يمينه
الناووس مصاحبني السادس) السطر الثانية اللوحة (يف شاهدناهم الذين اآللهة نفس وهم

إليه.» يأوون الذي
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حيوانات ألربعة قربانًا يقدم «نقطانب» امللك نشاهد الرابع السطر الثالثة اللوحة ويف
املتاعب يعملون الذين أولئك ليرضب نما قد ساعدك وإن وبطل شجاع «إنك فوقها: نقش

اختفى. قد تاريخ ذلك بعد أتى أنه والظاهُر ملرص»، (؟)
وجد وقد مساكنها، عىل تقف التي اآللهة «هذه نقرأ: (pl. IV 1–5) الرابعة اللوحة ويف
امللك، إرادة حسب عىل صدرت وقد النبقة، بيت يف املقدسة الساحة يف رسي آخر مكان لها
وأشكالها مكانه يف إله وكل صورهم مقدًسا آلبائه ا خاصٍّ احرتاًما يقدم أن جاللته أراد وقد
وجد آخر مكان آلهة: ألربعة يتعبد بامللك يبتدئ السادس والسطر أيًضا، الناووس هذا عىل

إلخ.» نحتت، وقد لها اختري املعبد داخل يف
املقدس بالخط كتاب وهي باملعبد خاصة جلد لفافة من «منقوش ذلك: بعد ونقرأ
أراد وقد «نقطانب»، امللك بإرادة الكتاب حسب عىل (اآللهة) نحتت وقد (هريوغليفي)
رفع وعندما الرشق، رب «سبد» والده بيت يف أقامها وقد املقدسة، األشياء هذه عمل جاللتُه
األحياء بني جاللته عرش دعم وقد حياته، مدة يف مسكنها اختارت حينما مأواها يف اآللهة

يوم.» كل كالسماء
املقدس الكتاب وهي أُخرى، جلد لفافة ذكُر جاء قد التقدمة نقوش يف أنه ويالحظ
(Pl. األيمن الجانب وعىل األحفال توضُع كانت حسبه، عىل الذي القانون عىل يحتوي الذي
عىل يطلق الذي االسم اشتق منها التي وهي «نبس» تُسمى التي الشجرة نجد ،V. & vl.)
«يخيل يقول: «جوتييه» ولكن األثريني، معظم يقول كما «برنبس» وهو الحناء» «صفط
يف ا خاصٍّ حيٍّا أو محرابًا كان نبس» «حات أو نبس» «آت اسم أن كثريًا املحتمل من أنه إيلَّ

الحناء».» «صفط أي املدينة؛ هذه
الجميزة، شجرة إنها قائٍل فِمن بعُد، كنهها يحقق لم أنه «نبس» الكلمة يف والغريب
من لتقاربه الحقيقة؛ من يقرب األخري املعنى أن ويحتمل النبق، شجرة إنها قائل وِمن
سكان أسياد آلبائه … رقم اللوحة من نقرأ الثاني السطر ويف «نبق»، العربية اللفظة
يف مخرضة واألرض الخرضاء أوراقها تخرج وأغصانها الخرضاء والجميزة (؟) الجميزة
الطيبة، األشياء وكل زهوره عن ينبثق وأنه يوم، كل مخرض إلله هذه ومقر امتدادها كل

حياته. مدة يف المعة تكون أن ألجل خرضاء «كس» أرض وأن
الذي «حور» اإلله مع (الجميزة؟) «نبس» شجرة مثلت قد السطر هذا يف أنه ويُلحظ
«تفنت»، واإللهة «شو» اإلله اللوحة نفس من الرابع السطر يف نجد وكما ساكنها، اعترب

الكيفية. بهذه مثلت قد «حتحور» اإللهة الثالث السطر ويف
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نجد فهناك اللوحة، نفس من الثالث السطر يف «نبس» بيت صورة وتوجد هذا،
مختلفة أشكال ثالثة نشاهد وخلفها و«حرمخيس» «سبد» باإللهني مسكونة الشجرة
ثعبانان الشجرة أمام ويُشاَهد املتأخر)، العهد يف إال تظهر لم إلهة (وهي «خنست» لإللهة
ويلقبان ثعبانان يحتله آخُر دهليٌز القاعة هذه أمام ويوجد القاعة، باب بحارس يلقبان

(؟). «نبس» الشجرة بيت إىل املؤدي الدهليز باب حارس
هي: األشكال هذه فوق التي والنقوش

شو» و«سبد الرشق صقر وسليل «رع» صورة «خرب-كا-رع» امللك (أتى) عندما
شجرة مأوى أرباب آلبائه قربانًا يقدم أن ألجل املقاطعة هذه يف — العظيم والبناء املعابد
فإن جديًدا؛ كله وجاعله «نبس» شجرة سكن ومجدًدا منظرها يف «مرص» مكمًال «نبس»
عىل عمل قد كان ألنه مبتهًجا؛ كان إنسان وكل ذلك، أجل من رسور يف كانت كلها األرض
يزدهر. «نبس» شجرة بيت جعلوا فإنهم بالشعب «رع» اختلط وعندما «رع»، ُكتُب حسب
والنقوش «سبد» لإلله عدة أشكاًال اللوحة نفس من الرابع السطر يف كذلك ونجد
الذي ابنكم يد عىل لكم عمل قد ما كل وانظروا تعالوا قائلة: لآللهة تترضع ذلك تتبع التي
«رع» إليهم ينضم عندما … واإللهات اآللهة وكل أبديٍّا، يعيش الذي «نقطانب» امللك يحبكم
موائد جعل فقد «الرشق»، «باخو» مسكن يف عملها التي الجميلة األشياء يشم والشعب
ممتاًزا الحقل وجعل انقطاع، دون الحدائق؟ وجدد الطيبة األشياء بكل تفيض قرابينكم
يخضعان اللذين والبحري القبيل الوجهني ملك ليكون مكافأة أعطه قربانك، موائد مزوًدا

أبديٍّا. «رع» مثل إلرادته
عىل عزمه َه َوجَّ قد جاللته إن يأتي: ما اللوحة نفس من الخامس السطر يف وجاء
َعَىل الذي ابنهم يد عىل بيوتهم يف يفعل ما يرون واآللهة املقدسة، األشياء هذه ُكلِّ تنفيذ
ِبناء عىل له مكافأة «تاتنن» مثل مدائَح نال وقد أبديٍّا، العائش «نقطانب» امللك عرشهم
األرض وكل به، يحتفلون وعامتهم القوم وعلية األرضني، عىل ملًكا توج وقد معابدهم،
بسبب ممتاٌز وإنه فصله يف يعلو واملاء عليهم، سلطانه بسبب جاللته أمام منحنيٌة قاطبة

يوم). كل املاء (أي به تعيش واألرض ا، حقٍّ قلوبهم رس ألنه فائدته؛
مأوى أسياد يا نحوكم جاللتُه فعل ما وشاهدوا تعالوا السادس: السطر يف وجاء
قلوبهم كل إن األحياء، أمريَ بوصفه «رع» وبعمر «آتوم» بعزة كافئوه (شجرة؟) «نبس»
عني وحارسني «مرص» حاِمني رؤساءهم وإن بحربته … األجنبية األرايض وكل به متعلقٌة

لها. السوء يجلبون الذين من «رع»
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الذي ابنك ألنه أبديٍّا؛ اآللهة كل معابد يحرس الذي طفلها نفسه «خرب-كا-رع» وامللك
«رع». مثل أبديٍّا العائش «نقطانب» «رع» بن «نبس» بيت يف القدير الباني وإنه يحميك
ثانية اإلله هذا نفس ونجد دمس، صورة يف «آتوم» اإلله نُشاهد السادس السطر ويف

األول. الصف .(Pl. VII, 1) ٧ رقم اللوحة يف
أنها ويحتمل مختلفة، نواويس ستة من واحد ،(Pl. VI 1, 6) يف يسكن أنه ويُلحظ
للمرة كذلك نجدها «ونت» يُحيطون الذين واآللهة املحاريب، بقية مع املعبد يف كانت
التي املادة النقوش تذكر تحته وما الثالث السطر أول من أنه مالحظتُُه تجدر ومما الثانية،
أنَّ (١) الثالث السطر يف مثًال فنجد ارتفاَعه، تذكر كما الرمز، أو اإلله تمثاُل منها صنع
خلف الواقف «حور» أن حني يف ذراٌع وارتفاُعُه الذهب، من ُصنع الواقف «سبد» تمثال
الخامس السطرين يف أو قبضات خمس وارتفاُعُه بالذهب، موىشٍّ حجر من صنع قد «سبد»

الجرانيت. حجر من صنعت قد اآللهة من عدًدا أن نجد والسادس،
نقش ِلما تكراٌر ومعظمها بالنقوش كله زين قد كان الناووس من الداخيلُّ والجزءُ
عىل أُطلق قد رأينا كما وهو ،(Cf. Pl. II 3) املخبأ اسم يذكر سطر وأول الناووس، خارج

املعجزة. حدثت أْن بعد «نقطانب» امللك محراب
األسبوع (كان السنة أسابيُع عليها مثل ناووس، ِمن قطعٌة «اللوفر» متحف يف ويوجد
إن ويُقال «اإلسكندرية» يف الناووس هذا من أُخرى قطعة عىل عثر وقد أيام)، عرشَة يعد
«لبيب األثري الناووس هذا عن مليٍّا تحدث وقد الحناء»، «صفط يف كان األصيلَّ موضعه

حبيش».
(.Journal of Near Eastern Studies Vol. XI. p. 251–263 (1952) (راجع:

الحناء صفط (٢٠)

مرصي، فالح من «نافيل» اشرتاه نبف» «نخت للملك الرمادي الجرانيت من تمثال جذع
العمود عىل نُقش وقد عمًدا ُكرست قد والقدمني الرأس أن عىل األحوال شواهد وتدل
Naville. the Shrine of Saft (راجع: النقوش، من ان َصفَّ التمثال عليه يرتكز الذي
El-Hennah and the Land Of Goshen p. 5, 1, VIII B; Guide to the Egyptian

.(Galleries Sculpture p. 52
وألقابه، األول «نقطانب» امللك أسماء فيه جاء النقوش من اليمني عىل الذي والصف
يلفت ومما هو، تمثاله «نقطانب» أهداه الذي اإلله اسم اليسار عىل الذي السطر عىل وجاء
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الُقدامى، امللوك من غريه يحملها كان التي األلقاب من كان الساعد» «قوي لقب أن هنا النظر
«سبد» اإلله أمام يظهر نراه عندما وذلك الثاني، «سنورست» بينهم من بالذكر ونخص
اإلمرباطور أن نجد وكذلك ،(A.Z. 1882 p. 204 (راجع: جاسوس» «وادي يف لوحة يف

التمثال: هذا ظهر عىل جاء ما ترجمة وهاك اللقب، هذا يحمل «تبرييوس» الروماني
منعش (املسمى) السيدتان الجبار، الساعد صاحب «حور» اليمني: من األول السطر يف
والوجه القبيل الوجه ملك اآللهة تحبه ما يعمل الذي (املسمى) الذهبي «حور» األرضني،

«خرب-كا-رع». القربان رب األرضني، رب (املسمى) البحري
اإلله «حرمخيس» الرشق، رب حور» «سبد محبوب اليرسى: الجهة عىل الذي السطر

أبديٍّا. كلها الحياة يُعَطى ليته التاسوع وحاكم واألمري «باخو» جبال سيد العظيم

تانيس (٢١)

١٩٤٦م، عام يف البلدة هذه يف األول «نقطانب» للملك معبد موقع عن «مونتيه» األثري كشف
.Ill ustrated London “News” مجلة يف عنه وكتب

تانيس (٢٢)

الجدار من الرشقية الشمالية الزاوية يف وجدت أساس، ودائع يف صغرية لوحة عىل ُعثر
أصلحه قد األقل عىل أو الجدار هذا أقام قد أنه عىل يُربهن وهذا الكبري، باملعبد يُحيط الذي
أي نبف»؛ «نخت الشمس ابن يأتي: ما الصغرية اللوحة هذه عىل كتب وقد األول، نقطانب

.(Montet, Le Drame d’Avaris p. 204 (راجع: األول، «نقطانب»

املنصورة جنوبي يف الواقعة «البقلية» بلدة (٢٣)

األول، «نقطانب» للملك تمثال جذع عىل املدينة هذه يف عليه ُعثر الذي املعبد غربي يف كشف
التايل: النقش حزامه عىل ونقش قميًصا، ومرتديًا ماشيًا يمثله وهو

«البقلية». «رحو» بلدة يف «تحوت» محبوب «خرب-كا-رع» األرضني رب يعيش

«رحو». يف «نحوت» محبوب «نقطانب» نبف» «نخت األرضني رب الكامل اإلله
البحري والوجه القبيل الوجه ملك الساعد القوي «حور» التمثال: ظهر عىل ونُقش

نبف». «نخت الشمس ابن «خرب-كا-رع»
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(.A.S. VII p. 233 (راجع:
«للبقلية»، مجاورة قرية يف شيخ باب أسكفة يف حجر قطعة عىل «نافيل» وعثر (٢٤)
يزال ال الذي النقش من تبقى ما ويدل ولقبه، األول «نقطانب» امللك اسم عليه نُقش وقد
— «رحو» «البقلية» بلدة معبود هو «تحوت»، اإلله أن عىل األسكفة األرضيف تحت مدفونًا

ذكره. سبق كما
(.Ahnas El Medineh, p. 22, pl. III B (راجع:

الواحد طوُل يبلغ رابض، أسد صورة يف تمثالني عىل الفرعون لهذا ُعثر وأخريًا (٢٥)
عاصمة هي («رحو» «رحو» صاحب «تحوت» معبد يف ُوجدا وقد مرت، ١٫٨٥ حوايل منهما
ُعثر وقد «الفاتيكان» يف اآلن وهما البحري)، الوجه مقاَطعات من عرشة الخامسة املقاطعة

وأسمائه. الفرعون هذا ألقاب غري جديد يشءٌ نُُقوشهما يف وليس «روما»، يف عليهما
Wiedemann, Rec Trav. 6, p. 118; Marucchi il Museo Egizio Vat- (راجع:
icano No. 16–18 p. 32، 36–39; Bissing; Denkmalër Pl. 74; Scharff، Be-
merkungen Zur Kunst der 30 Dynasty, Vatikan Festschrift, 1941, (p. 195–

(.203, Fig. p. 197)

منديس (٢٦)

املربقش، الجرانيت من مصنوٌع وهو «منديس» لكبش ناووًسا «نقطانب» الفرعون أهدى
تحت املرصي باملتحف اآلن محفوٌظ وهو الروماني، العرص بيوت من بيت يف عليه ُعثر وقد
وجد وقد بعناية، محفورٌة وكتابتُُه جيدٌة، وصناعتُُه مرتًا ١٫٤٧ ارتفاُعُه ويبلغ ،٧٠٠٢٢ رقم
— الحجر من واحدٌة قطعٌة وهو منه، ُكرست صغرية بعضقطع إال تقريبًا سليمة حالة يف
فالذي سطران، عارضيته عىل نقش وقد — العرص هذا نواويس معظم يف الحال هي كما
«خرب-كا-رع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك الساعد قوي «حور» فيه: جاء اليََسار عىل

مخلًدا. عاش «نقطانب» (املسمى) «رع» بن
واالسم خاست» «رس رب العظيم اإلله «إيون» يف القاطن «منديس» كبش محبوب
من عرشة السادسة املقاطعة عاصمة «منديس» مدينة أحياء من َحيٍّ عىل يُطلق األخري
كبش«منديس» فيه يعبد وكان املدينة، من الغربي الُجزء يف ويقع البحري، الوجه مقاطعات
هو هنا املقصود أن — الصواب من بيشء — «داريس» األثري ويظن محيت»، «حت واإللهة
عندما «إزيس» فيه توجد كانت «بلوتارخ» رواها التي األُسطورة حسب عىل الذي املكاُن
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هو كما — الحزن عىل عالمة الشعر خصل قطعت وحيث «أوزير»، زوجها بموت علمت
.(Gauthier, Dic., Geogr. IV p. 98 (راجع: — القديمة باملرصية الكلمة كتابة يف ممثل

يأتي: ما اليُمنى العارضة عىل ونقش
«رع» بن «خرب-كا-رع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك الساعد القوي «حور»
يف القاطن «منديس» كبش محبوب «رع» مثل العائش األول)، «نقطانب» =) نبف» «نخت

نفسه. خالق العظيم اإلله «إيون»
وعىل اليمني وعىل «مسن»، رب نقش: كما املجنحة الشمس صورة الواجهة عىل ونقش
الريش ذو السماء رب العظيم اإلله «بحدتي» عمودي وآخر أفقي سطر يف نقش الشمال

إدفو). صاحب حور لعبادة مكان اسم (وهو «مسن» رب األُُفق من الخارج املربقش
(.Roeder, Cat. Gen. Naos p. 99-100 and pl. 65 b, c (راجع:

رشقية صقر كفر مركز ياسني» «أبو (٢٧)

من قطعة عىل ١٩٣٧-١٩٣٨م، عام يف عملت التي الحفائر يف ياسني» «أبو بلدة يف عثر
(راجع: األول «نقطانب» امللك اسم عليه ُوجد وقد الوردي، الجرانيت من مصنوع تابُوت

.(A.S. XXXV. III p. 611

سمنود (٢٨)

«باريس» يف اآلن محفوظ وهو األول «نقطانب» للملك األسود الجرانيت من تمثال جذع
Descr. De l’Egypte Ant. V. pl. 69 (7, 8) cf, Texte. X. p p. 572-573; (راجع:

.(Naville. Mound of the Jews p. 27

الكربى املحلة (٢٩)

نُقل قد األثر هذا أن يظن ولكنه «سمنود»، يف امللك لهذا تمثال جذع «إدجار» األثريُّ رأى
«سمنود». إىل الكربى» «املحلة من
(.A.S. XI. p. 96 (راجع:

نبف». «نخت التيجان رب «رع» بن يعيش عليه: نقش وقد
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وهذا األول)، «نقطانب» (أي «خرب-كا-رع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك يعيش
التمثال. هذا حزام عىل نقش املتن

الكربى املحلة (٣٠)

مركز «دقمرية» قرية أهايل أحد من الصنع جميل تمثال جذع عىل اآلثار مصلحُة استولْت
املرصي، املتحف إىل نقل وقد ١٩٢٢؛ عام يف ذلك وكان الشيخ»، «كفر مديرية الشيخ» «كفر
هذا فيه كان الذي األصيلَّ املكان أن له يؤَسف ومما ،٤٧٢٩١ رقم تحت هناك محفوٌظ وهو
الحديد السكة بناء أثناء عليه ُعثر إنه صاحبه: لسان عىل قيل وقد بعُد، يعلم لم التمثاُل

«بلطيم». إىل الكربى» «املحلة من
البازلت. من أنه ويُعتقد الصلب، األسود الحجر من مصنوع والتمثال

ُوجدت أنها غري عمودية، أسُطر أربعُة التمثال عليه يرتكز الذي العمود عىل نقش وقد
من نَستخلص أن السهل من ولكن النص، هذا ترجمُة الصعب من أصبح ولذلك مهشمة؛
آخر عهد يف األوىل الدرجة من وظيفة يشغل كان التمثال، هذا يمثله الذي الشخص أنَّ املتن
أنه عىل األحوال شواهد وتدل «شدسومسو» هو املوظف هذا واسم الساوي، العرص فراعنة
عاصمتُها تقع التي البحري الوجه مقاطعات من عرشة السابعة املقاطعة سكان من كان
«نقطانب» امللك عهد يف عاش قد وأنه «رشبني»، مركز الحالية البلمون» «تل مكان يف اآلن

.(A.S. XXIII p. 173–5 & Ancient Egypt (1925) p. 124 (راجع: األول،

«دمنهور» أو «سايس» (٣١)

املرصي باملتحف اآلن محفوٌظ وهو «نبت»، لآللهة األسود الجرانيت من ناووس فيها وجد
Daressy, Rec. trav. 11, p. 80-81 No. XXII; Maspero-Quibell Guide (راجع:

.(p. 170, No. 650
بقرص األمام من ومزيٌن مقبٌب، سقُفُه األسود الجرانيت من املصنوُع الناووُس وهذا
عىل ونقش الحياة، ُمعَطى السماء رب العظيم اإلله «بحدتي» معه: ونقش املجنح الشمس
والوجه القبيل الوجه ملك الساعد قوي رع» «حور اليمني: من يأتي: ما بابه عارضتَي

اإلله. أم العظيمة «نيت» اإللهة محبوب نبف» «نخت «رع» بن «خرب-كا-رع» البحري
البحري والوجه القبيل الوجه ملك الساعد القوي رع» «حور اليسار: عىل ونقش

خت». «آت ربة «نيت» محبوب نبف» «نخت «رع» بن «خرب-كا-رع»
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«داريس» يقول كما «دمنهور»، يف العزلة بلدة ومعناها الدلتا، يف تقع خت» «آت وبلدة
تنسب بصدده نحن الذي املتن يف أنها غري الطرق، فاتح الشمال «أوزير» باإلله خاصٌة وهي

.(Gauth, Dic. Geogr. Tom. 4, p. 31 (راجع: «نيت»، لإللهة

رشيد (٣٣)

وحفر الصقور، من صفٌّ عليه رسم بكرنيش مزينة عمودين، بني من منزوعة حجر قطعة
ُعِثَر وقد إلله، ربانًا يقدم وهو راكًعا مثل وقد األول، «نقطانب» نبف» «نخت صورة عليها
وقد بوصات، وست قدمان وعرُضُه أقدام أربعُة وطولُُه «رشيد»، خرائب يف الحجر هذا عىل

١٧٦٦م. عام الربيطاني للمتحف الثالث «جورج» امللك أَْهَداُه
A Guide to the Egyptian Galleries (Seulpture) p. 250, Arundale- (راجع:

(.Bonomi, Gallery of Antiquities pl. 145 fig. 165, p. 110-111

اإلسكندرية (٣٤)

مدينة بجوار أُقيم معبد من عمودين بني من منزوعٌة البازلت، حجر من أخرى قطعٌة
هذه واجهة عىل نقش وقد األول»، «نقطانب نبف» «نخت أقامه الحالية، «اإلسكندرية»
أسماء نقش الحجر ظهر وعىل اسمه، فوقه ونقش إلله، ُقربانًا يقدم راكًعا امللك القطعة

.(Ibid. p. 250 (راجع: وألقابه، امللك
ذكره. السابق املكان نفس يف امللك لهذا رأس عىل ُعثر وكذلك

Guide, British Museum p. 394 fig. 217 & vol. of pls. II of Cam- (راجع:
(.bridge Ancient Hist, p. 14 B

«اإلسكندرية» (٣٥)

األرضني رب البحري والوجه القبيل الوجه ملك األول: «نقطانب» اسُم عليها عمود من قطعٌة
«نقطانب» فيها ويشاهد الوجهني من كتبت القطعة وهذه األول»، «نقطانب «خرب-كا-رع»

قربانًا. يقدم األول
(.Porter & Moss IV p. 5; L. D.T.I. p. 1 (راجع:
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مناقر كفر (٣٦)

(.A.S. Tom. 19, p. 136–140 (راجع:
لم أنه والواقع األول، «نقطانب» للملك تمثال من ُجزءٌ املرصي املتحف يف اآلن يوجُد
مصنوٌع وهو بسيطة، أخرى وأجزاءٌ عليه يستند كان الذي العمود إال التمثال هذا من يَبَْق
وقد سنتيمرتًا، ١٣ وعرضه مرتًا ٢٫٢٢ طولُُه ويبلغ باألبيض، املربقش األسود الجرانيت من

أعمدة. يف متن العمود هذا عىل نقش
ملحوظ، تغري دون األول «نقطانب» امللك أسماء فيه جاء اليمني عىل الذي والعمود
يواجه نقطانب «حور» أن فنشاهد سابقه، من أهمية أكثر اليسار عىل الذي والعمود
وعالمة النبات عالمة من مركب رمز عىل قابًضا الشمس قرص رأسه يعلو آخر «حواًرا»
الرتجمة: وهاك رائحتها، يشم يقابله الذي «حور» يجعل وهو األخرى، فوق الواحدة الحياة
الحياة يعطي أنه املقدسالذيعىلقرصه، الصقر خاتي» تاخنتي «كم سيد رع» «حور
(لقب السليم للمبعوث املمتاز والوارث «خرب-كا-رع» والبحري القبيل الوجهني مللك والقوة

الحياة. ُمعَطى «نقطانب» عرشه عىل أوزير)
القبيل الوجهني ملك القوي الساعد ذو «حور» فيه: فجاء اليمني عىل الذي السطر أما
اآللهة تحبه ما يعمل الذي الذهبي حور األرضني، يثبت الذي (املسمى) السيدتان والبحري،

األول. «نقطانب» ومحبوبه الشمس بن «خرب-كا-رع»

أوسيم) =) «ليتوبوليس» (٣٧)

مديرية «إمبابة» مركز يف الواقعة «أوسيم» بلدة يف اآلن حتى عنها كشف التي اآلثار تدل
فمنذ األول، «نقطانب» أي نبف»؛ «نخت للملك آثار عدة عىل تحتوي كانت أنها عىل الجيزة،
أربع وجود إىل «كويبل» األثري مع كشفية رحلة يف «شبيجلربج» األثري أشار ١٩٠٤م عام
كشف ما إىل القطع هذه أضاف وبذلك نبف»، «نخت امللك اسم عليها الحجر من قطع
الفرعون، هذا باسم الجهة هذه يف نجيب» و«أحمد كمال» «أحمد املرصيان األثريان عنه
Rec. trav. XXVI, p. 147-48, A.S. XXIII, p. 171–3 & XXXII p. 78–80 Com (راجع:

.(p. Ancient Egypt 1925, p. 124
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قرية داخل يف تفتيشية رحلة خالل «جوتييه» األثري عثر ١٩٢٣ عام ويف هذا،
بدون — تدل السمرة، إىل املائل الصلب األسود الحجر من أُخرى قطع عىل نفسها «أوسيم»
«أوسيم» رب «حور» لإلله األول «نقطانب» امللك أقامه تمثال بقايا أنها عىل — شك أي
مقاطعات، موكب من قطعٌة األحجار هذه أحد عىل وجد وقد البلدة، لهذه املحيل اإلله وهو
األول «نقطانب» امللك باسم قطع أربع عىل اآلثار مصلحة تستويل أن َدف الصُّ شاءت وقد
القطُع وهذه «بأوسيم»، الصالح سوق حي يف شارع عمل أثناء وذلك «أوسيم»، من أصلُها
يف ُشوهدْت التي السابقُة القطُع منه الذي السواد إىل املائل الرمادي الجرانيت نفس من
ُمَزيَّن معبد أساس من ألنهما وذلك اثنتان؛ القطع هذه بني من النظر ويلفت «أوسيم»،

«مرص». مقاطعات من مقاطعة منهم كل يمثل أشخاص، بموكب
كتاب (راجع: الثالثة أجزاؤها مقاطعة كل مع ذكر قد أنه هنا بالذكر جديٌر هو ومما
األوىل القطعة عىل ُوجد وقد للمؤلف)، ص٢٠ الفرعوني العهد يف الجغرافية مرص أقسام
«تحوت»، اإلله باسم لها ويرمز القبيل، الوجه مقاَطعات من عرشة الخامسة املقاطعة اسم
«منديس»، عاصمتها التي عرشة السادسة باملقاطعة الخاص الكالم من ُجزءًا ونجد هذا،
بعُد اسمها يحدد لم مقاطعة اسم عليها ذُكر فقد األحجار هذه من الثاني الحجر أما
Gauthier, A.S. XXXII (راجع: وأجزائها، باملقاطعات األُخرى القوائم يف جاء ِلما بالنسبة

.(78–80

«عنيشمس» (٣٨)

عليها منقوش أخرى قطعة وكذلك البلدة، هذه معبد من الجريي الحجر من منقوشة قطعة
«خرب-كا-رع»؟ األول «نقطانب» لقب

(.Naville-Griffith, Mound of the Jews p. 66 & pl. XXI, No. 16 (راجع:
األول «نقطانب» امللك ألن األول؛ «سنورست» للملك النقش هذا يكون أن املحتمل ومن
كان الفن أن هنا يلحظ ومما «خرب-كا-رع»، اللقب هذا منهما كل يحمل األول و«سنورست»
والعلوم، للفن الذهبي العرص يعترب سنورست عرص كان فقد العرصين، من كل يف رفيًعا

الفن. يف جديدة نهضة عرص يعترب نقطانب عرص كان كما
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القاهرة (٤٠)

املنقط. الرمادي الجرانيت من «نيت» لإللهة ناووس
(.Roeder, Cat. Gen. Naos. p. 57-8 pl. 16 a (راجع:

وقد واحدٌة، قطعٌة وهو سنتيمرتًا، ٩٣ ارتفاُعُه يبلغ الرمادي الجرانيت من ناووس
التايل: املتن عارضتيه عىل وجد

البحري والوجه القبيل الوجه ملك القوي، الساعد ذو «حور» األيمن: الجانب
اإللهية. األم العظيمة «نيت» محبوب نبف» «نخت الشمس ابن «خرب-كا-رع»

(و«آت خت» «آت ربة «نيت» محبوب بإضافة النقش نفس األيرس الجانب عىل ونقش
هذا يكون أن ويحتمل الطرق، فاتح الشمال «أوزير» باملعبود خاصٌّ بالدلتا مكاٌن خت»

الثامن. الجنازي القايض بمقر عالقٌة له االسُم
(راجع: بصدده)، نحن الذي الناووس عىل املكان هذا إىل «نيت» اإللهة نسبت وقد هذا،

.(Gauth. Dic. Geogr. IV p. 31

القاهرة (٤١)

«بولهول»، عىلصورة بيده قابًضا األول «نقطانب» صورة عليها عمود تاج ِمن وجدتقطعٌة
«القاهرة». قلعة يف عليها ُعثر وقد

(.Porter & Moss IV p. 72 (راجع:

«طرة» محاجر (٤٢)

استخراج ألجل جديدة محاجر فتح عن يتحدث «طرة»، محاجر صخور عىل نقش وجد
وقد البقلية)، =) الكربى «هرموبوليس» صاحب «تحوت» اإلله معبد لبناء منها أحجار
معبد يف البناء إقامة ألجل «طرة» يف الجميل املحجر هذا فتح لقد التايل: املتن فيه جاء
ومهدي املقدس، الكالم ورب املتخاصمني بني يفصل والذي العظمة، املزدوج «تحوت»
من عرشة الخامسة املقاطعة لعاصمة املدني االسم وهو =) «بعح» يف والعظيم اآللهة
الواقع الحايل، البقلية») «تل هو االسم هذا أن املحتمل ومن البحري، الوجه مقاطعات
«تل من الغربي الجنوب من كيلومرتات ستة مسافة عىل «أجا» مركز الدقهلية مديرية يف

.(Gauth. Die. Geogr. IV p. 16 (راجع: البقلية»،
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أبديٍّا. ويبقى يثبت ليته «بعح» آلهة مع
.(٩ ،٦ ،٤ ،٧ األرقام (انظر «طرة» محاجر من شيئًا قبل من ذكرنا وقد

منف (٤٨)

Gauth. Dic. (راجع: ولقبه األول «نقطانب» امللك اسم عليها منقوشة قطعة ووجدت
«منف». رسابيوم يف عليها ُعثر وقد (Geogr IV p. 87

منف (٤٩)

اآلن محفوظٌة وهي األخرض، الربشيا حجر من املصنوع «نقطانب» امللك تابوت من قطع
املرصي. باملتحف

الخلفاء، عهد يف «القاهرة» إىل به جيء قد األول «نقطانب» امللك تابوت أن املحتمل من
الربشيا حجر من مصنوًعا الشكل مستطيَل فاخًرا تابوتًا كان أنه عىل األحوال شواهُد وتدلُّ
غري مقببًا، غطاُؤُه وكان سنتيمرتًا، عرش واثني أمتار ثالثة طوله ويبلغ األخرض، الصلب
مختلفٌة أجزاءٌ منه وجدت وقد هشم، قد كان التابوت هذا أن األسف ِجد له يؤسف مما أنه
التابوت قاع عىل مثل وقد قطع، خمس منه املرصي املتحف جمع وقد «القاهرة»، أنحاء يف
آلهة بعض مثلت التابوت سطح خارج وعىل املتوىف، جسم لتتسلم ممتدتني بذراعيها آلهة

عدة. مرات منقوًشا الفرعون اسم وجد كما جنازية،
ولقبه، امللك اسم عليهما نقش قطعتني، عىل إال التابوت غطاء من يعثر ولم هذا،

.(A.S. IV p. 105 ff.; Kienitz, Ibid. p. 206 (راجع:

منف (٥٠)

راكًعا، مثل وقد الديوريت من مصنوع وهو «منف» يف عليه ُعثر «نقطانب» للملك تمثال
.(Ausf. Verz. p. 247, Mus. Berlin No. 1205 (راجع:
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منف (٥١)

يف «إبريز» قرص يف «خرب-كا-رع» وهو امللك هذا لقب عليه ُدون نقش عىل «برتي» عثر
األثر فإن ولذلك األول؛ «سنورست» امللك كذلك يحملُُه كان اللقب، هذا أن غري «منف»،
Petrié, Palace of Apries (Memphis II) (راجع: الفرعونني، هذين ألحد يكون أن يمكن

.(p. 13 & Pls XXII & XXV

منف (٥٢)

(راجع: الفرعون، هذا اسُم عليها «أباجرمايس» دير مبنى يف قطعٌة وجدت «سقارة» ويف
.(Quibell, Saqqara (1908–1910) p. 147 & pl. LXXXVI (5)

منف (٥٣)

Petrie, Riqqeh and Memphls VI (راجع: األول «نقطانب» اسم عليها منقوش قطعة
.(p. 33 & pl. LVII NO 25

منف (٥٤)

املرصي، باملتحف اآلن وهو «بتاح»، اإلله معبد يف عليه ُعثر مجيب تمثال الفرعون لهذا وجد
هذا مثل وجود أن األثريني بعض ظن وقد األخرض، القاشاني من مصنوٌع التمثاُل وهذا
يف ُدفن قد امللك هذا بأن يوحي املتوىف، دفن حجرة يف إال يوجد ال الذي الجنازي التمثال

«منف».
Mariette Mon, div pl. 32, texte Maspero p. 8; Loret, Rec. Trav. (راجع:

(.Tome IV (1882) p. 110; Gauth, L.R. IV p. 191, No. 30

منف (٥٥)

امللكني من كل عىل يُطلق لقب وهو «خرب-كا-رع» باسم تمثال الربيطاني باملتحف ويوجد
أن البعض ظن وقد األول؛ و«نقطانب» األول «سنورست» — قبل من ذكرنا كما —
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«سنورست» للملك أنه وجد واملقارنة بالدرس أنه غري «نقطانب» للملك هو التمثال هذا
األول.

(.M.A. Murray, AncientEgypt, (1928) pp. 105–109 (راجع:

األشمونني (٥٨)

ماشيًا، مثل وقد الفرعون، لهذا الطبيعي الحجم من أكرب تمثال عىل «ريدر» األثري عثر
الجريي. الحجر من مصنوع وهو

(.Roeder, Hermopolis (1938-1939) Mitleilung D. Inst. p. 77-78 (راجع:

األشمونني (٥٩)

بمعبد الثاني «رعمسيس» بوابة أمام املوجود «بولهول» مدخل مبنى امللك هذا أقام
«األشمونني».

(.Roeder, Ibid. p. 79 ff. pl. 4 b, 5a, 12 b (راجع:

األشمونني (٦٠)

ويُدَعى «األشمونني» ملعبد األكرب للكاهن راكع تمثال بباريس «جيميه» متحف يف يوجد
(راجع: األول»، «نقطانب «خرب-كا-رع» امللك تماثيل كاهن ذلك وكان أرداس»، «شبسس

.(Roeder Ibid. p. 78

األشمونني (٦١)

وهي مرتًا، ١٫٢٠ ارتفاعها يبلغ الجريي الحجر من قربان مائدة عىل «األشمونني» يف ُعثر
يَتَبَقَّ ولم أسطوانتني، نصف شكُل فوقها ويُشاَهد بكرنيش ومتوجة الشكل مستطيلة
يعيش فيه: جاء قراءته يمكن واحٌد نقٌش إال املائدة هذه قاعدة عىل التي النقوش من
الذي «آمون» محبوب نبف» «نخت «رع» ابن «خرب-كا-رع» األرضني، رب الكامل اإلله
Rec. (راجع: األشمونني، جبانة أرض ورئيس «األشمونني» يف القاطن العالية؟ األرض يف

.(Trav. 20, p. 86
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األشمونني (٦٢)

ومحفوٌظ الصلب، الحجر من مصنوٌع والتمثال األول، «نقطانب» للملك تمثال من قطعة
املرصي. باملتحف

(.Borchardt, Cat. Gen. Statuen Und Satuetten IV No. 1078 p. 47 (راجع:
سنتيمرتًا. ٥٩ ارتفاُعُه ويبلغ ماشيًا، التمثال هذا مثل وقد

أبديٍّا عاش «نقطانب» امللك اسم هو القطعة هذه عىل النقوش من تبقى ما وكل
«األشمونني». رب «تحوت»

(٨ رقم (انظر النخلة» «وادي (٦٣)

أهديت التي املقاصري من مقصورة باب عضادتي أحد عىل توجد «بانوبوليس» أبو كفر ويف
ويفهم بطلمية، ومللكة الثاني «بطليموس» للملك نقوٌش أخميم) مركز (يف «مني» لإلله
L.D.T. (راجع: األول، «نقطانب» «خرب-كا-رع» امللك ُساللة من أنهما النقوش هذه من
II p. 164, Sethe. Urk. II p. 27, No. 12, ComP. Gauthier L.R. IV p. 191, A. 4;

.(Porter & Moss V p. 17

املدفونة العرابة (٦٤)

فيه ُوجدت وقد «أوزير»، معبد من الغربي الجنوب يف الواقع األول «نقطانب» امللك معبد
Petrie, (راجع: الثاني، «نقطانب» عهد من أُخرى قطع وبعض األساس، ودائع من قطعة

.(Abydos. I p. 33 & pl. Lxx, No. 11; Vol. II p. 7 & pl. XLIX

العرابة (٦٥)

املرصي، باملتحف اآلن محفوٌظ وهو املربقش، األحمر الجرانيت من ناووس العرابة يف وجد
«داريس» األثري الناووس هذا عىل عثر والثاني. األول «نقطانب» من كل اسم عليه ُوجد وقد
«شونة غربي الواقع الصغري املعبد يف ١٨٩٦-١٨٩٧م عام حوايل املدفونة، العرابة يف
يف الذي النقش أن غري دقيقة الناووس هذا وصناعة املرصي، باملتحف اآلن وهو الزبيب»،

كافية. عنايًة ينل لم داخله
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بالسقف، املتصل الجزء وكذلك ُهشم، قد األيمن جانبه من األعىل الجزء أن ويُلحظ هذا،
عىل وسطُحُه واحدٌة قطعٌة والناووس منه، ضاعْت قد صغرية بعضقطع إىل باإلضافة هذا

الرسج. هيئة
يأتي: ما عليه التي النقوش وأهم

يحرض امللك فيه مثل اليسار، جهة من األول منظران األيمن جداره عىل يُشاَهد (١)
األرضني رب والبحري القبيل الوجهني ملك امللك: نقشفوق وقد «تحوت»، اإلله أمام العدالة
مثل والقوة والثبات الحياة يُعَطى ليته «نخت-نيف» التيجان رب «رع» بن «خرب-كا-رع»

أبديٍّا. «رع»
العدالة «إعطاء أمامه: ونقش «رع»، مثل حوله كلها والحياكة الحماية خلفه ونقش
عىل قرد هيئة يف املنظر هذا يف «تحوت» مثل وقد الحياة»، يعطيه يجعله أن ألجل لوالده

السماء. رب العظيم واإلله اآللهة مرشد «تحوت» معه: نقش وقد القمر، قرص رأسه
جبانة رب «أوزير» لإلله يحرضالعدالة «أنوريس-شو» اإلله فيه يشاهد الثاني املنظر
«إعطاء أمامه: ونقش السماء رب «رع» ابن «أنوريس-شو» فوقه: نُقش وقد «العرابة»،

«أوزير».» يقصد الحياة رب يا أنفك إىل العدالة
فوقه: نقش وقد مومية هيئة عىل واقًفا «أوزير» اإلله «أنوريس-شو» أمام ويشاهد
«إني أمامه: ونقش املقدسة األرض رب العظيم اإلله «وننفر» الغرب، أهل أول «أوزير»

السالمة.» وكل والقوة الحياة كل أعطيك
للناووس: الداخلية الحجرة يف األيمن الجدار عىل التي النقوش

امللك اسم نقش وقد «حتحور»، واإللهة «أوزير» أمام العدالة يقدم امللك أوًال يشاهد
النص: وهاك الثاني، «نقطانب» امللك كتب هنا أنه غري فوقه

محبوب حبت» حور «نخت التيجان رب أب-رع-ستب-ن-آمون» «سنزم األرضني رب
لوالده.» العدالة «إعطاء أمامه: ونقش «آمون»،

«أوزير فوقه نقش وقد مومية، صورة يف واقًفا «أوزير» يشاهد أُخرى جهة ومن
«حور فوقه: نقش وقد «حور» خلفه يشاهد وكذلك (الجبانة)؛ املقدسة األرض رب وننفر»
التي البيت (ربة) «إزيس» فوقها: نقش وقد «إزيس»، نشاهد كما «رستاو» رب وننفر»
«أنوريس»، اإلله الداخل من األيرس الجدار عىل ويشاهد اآللهة. وسيدة السماء رب ولدت
ما معه التي النقوش من بقي وقد مهشمة، الثاني «نقطانب» امللك صورة نشاهد وكذلك
امللك أن عىل األحوال شواهُد وتدل أب-رع-ستب-ن-آمون». «سنزم األرضني رب يأتي:
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«نقطانب» بعده: جاء ثم الخارج من ونقشه الناووس هذا أقام الذي هو األول «نقطانب»
الداخل. من جدرانه ونقش الثاني

Mariette, Catalogue Abydos p. 552 No. 1424; Mariette Abydos II (راجع:
(.pl. 42 c.; Roeder Cat. Gen. Naos. pp. 53–5

دندرة (٦٦)

املحراب يف صفوف ثالثة يف والدة مناظر ثالثة دندرة َمْعبَد يف املبكر الوالدة بيت يف يوجد
Porter & Moss. VI (راجع: بعد تنرش لم املناظر وهذه األول، «نقطانب» امللك باسم

.٣٠ إىل ٢٨ األرس من «دندرة» يف عليه ُعثر الذي الوحيد األثر هو وهذا ،(p. 105

قفط (٦٧)

األردواز الناووسمن هذا صنع «قفط»، يف «مني» لإلله األول «نقطانب» اللك ناووسصنعة
يف السباخ أكوام يف ١٩٠٨ عام يف «كارتر» عليه عثر مرتًا، ٢٫١٨ ارتفاُعُه ويبلغ األخرض،
ونقوُشُه وملساء دقيقٌة وصناعتُُه الحجر من واحدة قطعة يف نحت وقد «قفط»، خرائب
(راجع: كبرية، قطعٌة منه كرس وقد سطحيٍّا، نقًشا نُقشت أنها غري نظيفٌة، الهريوغليفية

.(Roeder, C.Gen. pl. 15
التايل: املتن عضادتيه عىل نقش وقد

البحري والوجه القبيل الوجه ملك القوي الساعد صاحب «حور» اليمنى: الجهة عىل
(كفر «أبو» ورب «قفط» صاحب «مني» لوالده أثره بمثابة عمله لقد «خرب-كا-رع»،
عليه اللذان ومرصاعاه لألبدية، ممتاز صنع من ناووًسا عمل لقد «سنوت»، ورب أبو)
أبديٍّا الحياة يُعَطى أن ألجل عمله وقد بالذهب، مصفح لبنان) (خشب «قد» خشب من

«رع». مثل
األول «نقطانب» «رع» ابن القوي الساعد صاحب «حور» األيرس: املرصاع ونقشعىل
صفات من (صفة املرفوع الذراع صاحب «حور» «مني» لوالده أثره بمثابة صنعه
ليُعطى عمله الحمامات) من (مستخرج الالمع «بخن» حجر من ناووًسا له عمل «مني»)،
Roeder, (راجع: أبديٍّا «رع» مثل االنرشاح وكل السالمة وكل والقوة والثبات الحياة كل

.(Cat Gen., Naos p. 55–57 & Pl. 15 & pl. 49-a–c; A.S. 6, p. 122-123
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قفط (٦٨)

املباني. يف استعملت قد الفرعون هذا اسم عليها مختلفة قطع
(.Champollion Lettres, p. 75-6; wedemann Gesch. p. 717 (راجع:

قفط (٦٩)

اللقب هذا أن غري «نقطانب»، بقلب أي «خرب-كا-رع»؛ باسم قطع «قفط» يف وجدت وكذلك
(راجع: الحقيقي، صاحبها إىل نسبتها أمر يف يشك ولذلك األول؛ «سنورست» كذلك يحملُُه

.(L.D.T. II, p. 256

قفط (٧٠)

«نقطانب» امللك تمثال لكاهن الرمادي، الجرانيت من وتابوٌت لوحٌة البلدة هذه يف ووجد
بلدة يف مقربة عىل األهايل عثر قد أنه ذلك وتفسري مني»؛ «نس يُدعى الكاهن وهذا األول،
حجرة عىل املقربة هذه وتحتوي اآلثار، مفتش حسني» أفندي «حسن فتحها وقد «القلعة»،
الجريي الحجر من مبنية وهي مرتًا، ١٫٧٠ × ١٫٥٧ × ٢٫٨٠ مساحتها األرض تحت
أنهما غري تابوتني عىل تحتوي وكانت األحمر، باللون ونقوشها األصفر باللون وملونة
الحجر من مصنوعة التابوتني عىل موضوعة لوحة عىل ُعثر وقد قديًما، منهوبني ُوِجَدا
مكتوبة أُخرى لوحة إىل باإلضافة هذا النقوش، من خاٍل قلب جعران عىل ُعثر كما الجريي،

واضحة. غريُ كتابتها أن غري بالديموطيقية
صاحبه واسم مومية عىلشكل وهو الرمادي، الجرانيت من املنقوشمصنوٌع والتابوت
«نقطانب» امللك طغراء عليها نقش وقد امللكي، الكاتب «أرت-ثي-ر-ثاي» ابن مني» «نسن

التالية: األربعة لآللهة قربانًا يقدم املتوىف اللوحة عىل مثل وقد األول،
فيها جاء أفقية أسطر ستة إىل باإلضافة و«حرمخيس» و«آتوم» و«أوزير» «إزيس»
اآلن محفوظٌة وهي (A.S. IV p. 49-50 (راجع: التابوت عىل جاء كما االسم، نفس ذكر

املرصي. باملتحف
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حمامات وادي (٧١)

األول، «نقطانب» عهد من الثالثة بالسنة مؤرٌخ متٌن ومعه جالًسا رع» «آمون يمثل منظٌر
.(Couyat & Montet, Pl. VIII, p. 43; L.D. III 286 h (راجع:

حمامات وادي (٧٢)

النقش هذا ُوجد مقدس، كبش ومعهما و«حاربوخراتس»، «مني» ملحاربني صخر نقشعىل
Couyat & Montet, Pl. VII, (راجع: أيًضا، والثاني األول «نقطانب» امللك محاجر يف

.(Porter & Moss. VII p. 336

املدمود (٧٢)

Bisson de la roque, (راجع: مهشم، واحد لبولهول تمثاالن «املدمود» معبد يف وجد
rapports sur les fouilles de Medamoud. p. 116 bis 118, No. (2113–16) fig,

عليها. األول «نقطانب» اسم وجد وقد ،(66–69

الكرنك (٧٤)

«آمون». ملعبد الرشقي الجانب عىل األول «نقطانب» طغراء وجدت
(.Cham p. Not. Descr., II, 256 & M., IIp. 71 (راجع:

الكرنك (٧٥)

«آمون» إلله «ماعت» اإللهة صورة يقدم الخارجي الجانب عىل امللك يشاهد الرشقية، البوابة
L.D. III, p. 284 k; L.D.T. III p. 37-38; Cham p. Not. Descr., (راجع: «موت»، واإللهة

.(II, 261-2, Mon., IV 309 No. 2
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الكرنك (٧٦)

لعدة يتعبد األول «نقطانب» امللك «خنسو» اإلله ملعبد الخلفي الجدار خارج عىل يُشاَهد
Cham p. Not. Descr. II, p. 240Wiedemann, Gesch. p. 717; Kienitz (راجع: آلهة،

.(Ibid p. 209

الكرنك (٧٧)

التي األول «نقطانب» أقامها التي البوابة عىل نبف» «نخت الفرعون اسم وجد «منتو» معبد
املحيط. السور داخل توجد

(.Cham p. Not. Descr. II 273, L.D.T. III p. 3 (راجع:

الكرنك (٧٨)

صاحب «آمون» لإلله الفرعون قدمه الرميل، الحجر من مصنوع جاثم بولهول تمثال
الساعد صاحب «حور» يعيش عليه نُقش وقد «برلني»، بمتحف اآلن ومحفوٌظ الكرنك
محبوب «املسمى» العني الذهبي «حور» األرضني مقوي (املسمى)، والسيدتان القوي،
رب الشمس بن «خرب-كا-رع» األرضني رب البحري والوجه القبيل الوجه ملك اآللهة

إلخ. … األول «نقطانب» نبف» «نخت التيجان
L.D. III 286 d–g, Ausf Verz., p. 249: Gauth. L.R. IV p. 189 No. (راجع:

(.23

األقرص (٧٩)

حديثًا عنها كشف التي وهي باألقرص، الكباش طريق يف التي بولهول تماثيل يوجد أوًال
نقش مرتًا، ٢٫٧٥ منها واحد كل طول يبلغ بولهول تماثيل أربعة األقرص، معبد بجوار
III ustrated London News No. 5736, 26; (راجع: األول، «نقطانب» امللك اسم عليها

.(March 1949 p. 417, with three Photos
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هابو مدينة (٨٠)

يشاهد الثالث» «تحتمس أقامه الذي عرشة الثامنة األرسة معبد من األمامية الردهة يف
األخري الفرعون هذا فيه نُشاهد حيث لنفسه، «نقطانب» امللك اغتصبه «شبكا» للملك منظر
األقوام من ثالثة أسماءَ ُ نقرأ املنظر هذا وبجوار «آمون»، اإلله أمام األعداء من عرشًة يرضُب
معبد من الخارجية الرُّْدهة يف بوابًة األول «نقطانب» الفرعون أقام وقد هذا، املهزومني.
L.D.T. III p. 151–3; Daressy (راجع: الرئييس، واملعبد الكشك بني الواقعة هابو» «مدينة
Notice explicative des ruines de medinet Habu p. 5–8, Champolion Notice
.(descr. I, 319–321; Mon-II 197, I (196. 1?), rosellini Mon, stor. I, 154, 2

يف األرسى من ثالثة يقدم وهو «آمون» اإلله أمام بوابته جانب عىل الفرعون مثل وقد
املنظرين. كال

طود (٨١)

«سنورست» عىل يطلق االسم وهذا كارع»، «خرب يلقب ملك اسم وجد منتو، اإلله معبد
ناووس، عىل االسم نقش وقد — قبل من ذكرنا كما — األول «نقطانب» امللك وعىل األول،
Cham p. Not. Descr. I, 292., 6 & 7.; (راجع: امللكني ألحد يكون أن يمكن ذلك وعىل
الطغراء هذه أن «لجران» ويعتقد هذا، .(Legrain B.I.F.A.O. 12 (1916) p. 104 No. 6

األول. «سنورست» للملك هي

الكاب (٨٢)

ولقبه «نقطانب» امللك اسُم عليها متفرقة، الحجر من ِقَطع عىل «كابار» األثري عثر
قام الذي «الكاب» معبد يف وذلك «نخبت»، لآللهة يتعبد وهو نبف»، «نخت «خرب-كا-رع»
أو املعبد، هذا يف مباٍن بإنشاء قام قد الفرعون هذا أن عىل يدلُّ وهذا فيه، الحفر بأعمال

.(A.S. 37 (1937) p. 6, & p. 12 (راجع: جدرانه، عىل اسمه أضاف
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إدفو (٨٣)

اآلن. بصددها نحن الذي امللك، هذا آثار قائمة يف ١٢ ،١ رقم انظر

الفيلة (٨٤)

أهداه للمعبد، الدخول قاعة عند إيوانًا لنفسه األول «نقطانب» امللك أقام «إزيس» معبد
«حتحور» اإللهة وإىل الفيلة وسيدة سهيل) (جزيرة «أباتون» يف املبجلة «إزيس» لوالدته
النيل ماءُ اكتسحه قد كان املعبد هذا أن عىل األحواِل شواهُد وتدل «سنموت». صاحبة
وهذا ثانية، اإليوان أصلح «فيالدلف» الثاني «بطليموس» ولكن قصرية، بمدة إتمامه بعد
من مختلفة تيحان ذات عموًدا َعَرشَ أربعَة عىل ُمَقاًما كان املنظر األنيُق الصغريُ اإليواُن
ستة، إال العمد هذه من قائًما يبق ولم ُصناجة، هيئة عىل تاٌج عمود كل وفوق النباتات،
أكثر منها كل ارتفاُع يبلُغ الحجر، من ستائُر العمد بني يوجد وكان السقف، اختفى وقد
الستائر هذه اعرتض وقد األصالل، من وصفوف مفرغة بكرانيَش ومزينة أقدام، ستة من
الستائُر وهذه الخروج، أبواُب الشمايل؛ الجانب عىل وكذلك والغربي، الرشقي الجانبني عىل

لآللهة. قربانًا يقدم األول «نقطانب» امللك فيها يظهر مناظر عليها مثل قد
الفرعون، هذا اسم عليها اإليوان هذا من منقوشة قطعة اآلن «برلني» متحف يف ويوجد

.(L.D. III 285 a–c, I.D.I. IV p. 130–135 Aust. Verz. p. 246 (راجع:

الفيلة (٨٦)

ظهر وقد الكبري، «إزيس» ملعبد الكربى البوابة يف مدخًال األول «نقطانب» كذلك أقام
واألعياد الحياة منهم ويتقبل القربان لهم ويقدم مختلفة، آللهة يتعبد امللك هذا فيه
رع» و«آمون و«ننفر» و«أوزير» «إزيس» اآللهة هؤالء بني من بالذكر ونخص الثالثينية،
إلخ، … و«حتحور» و«ساتيس» و«خنوم» أختي» حور و«رع النوبة)، (إله و«ددون»

.(Weigall, Report on Lower Nubia, p. 37, 55 (راجع:
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الخارجة الواحة (٨٧)

«نقطانب» امللك أن عىل (هبت) «هيبيس» صاحب «آمون» معبد يف ُوجدت التي النقوُش تدلُّ
أجزاءً. إليه وأضاف الثاني، «نقطانب» امللك بعده جاء ثم إيوانًا، املعبد هذا يف أقام قد األول
Winlock, (راجع: املعبد، هذا يف األول «نقطانب» للملك أساس قطع وجدت وقد هذا،
يشاهد اإليوان هذا داخل ويف ،(The Temple of Hebis in Kharga pl. III & pl. 69 left

.(Ibid. pl. 70 middle) القرص، يغادر وهو باألعالم األول «نقطانب»

الخارجة الواحة (٨٧)

من تمثال جزع الفاتيكان بمتحف يوجد — بالفاتيكان األول «نقطانب» للملك تمثال
عىل وجد كما األول «نقطانب» امللك اسم حزامه عىل نُقش وقد الصنع، جميل الجرانيت
(املسمى) السيدتان الساعد، قوي «حور» وألقابه: الفرعون هذا اسُم التمثال هذا ظهر
والبحري القبيل الوجهني ملك اآللهة حب صانع (املسمى) الذهبي «حور» األرضني منظم
Rec. Trav. 6 (1884) p. 118, Maruc- (راجع: نبف» «نخت الشمس ابن «خرب-كا-رع»
تمثال من األعىل الجزء ويوجد هذا، .(chi II, Museo egizio Vaticano No. 25 p. 48-49
الربيطاني باملتحف اآلن محفوٌظ األول، «نقطانب» للملك القاتم الجرانيت من مصنوع
يوجد كما ،(Guide British Museum 1909 Sculptures p. 249 No. 924 (راجع:
(راجع: «فرنسا»، أعمال من «نانت» مدينة يف «Manduit «مندوي مجموعة يف آخُر تمثاٌل

.(Wiedemann, Gesch p. 718
«منف». من أصله الفرعون لهذا راكٌع تمثاٌل يوجد «برلني» ويف

(.Ausfuhrliches Verzeichniss 1899 p. 247 (راجع:
يُْدَعى فرنيس عمارة مهندس مجموعة ضمن تمثاٍل من األعىل الجزءُ يوجُد وأخريًا
الفرعون. هذا اسم عليه نقش ،(Gauthier L.R. p. 189, Note 2 b (راجع: «فالندران»

بولهول تمثال (٨٩)

تمثاٌل وهو (Louvre A. 29 (راجع: «اللوفر» بمتحف اآلن محفوٌظ وهو الرميل، الحجر من
.(De Rougé, Notice des Monuments p. 25, No. 29 (راجع: إنساٍن، برأِس جميٌل
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مجيب تمثال – بومبي (٩٠)

بمدينة اآلن محفوٌظ وهو «بومبي»، مدينة يف مجيب تمثال األول «نقطانب» للملك وجد
.(Champollion, Figeac, Egypte Ancienne p. 385 (راجع: «نابويل»،

رومه (٩٠ب)

ومن األول، «نقطانب» اسم عليهما نقش «رومه»، يف أسدين يمثالن الجرانيت من تمثاالن
واحٍد عىل ُعثر وقد ،«Iseum «إزيوم يف نُصبا وقد شمس»، «عني من بهما جيء أنه املحتمل
التمثال مع ثانية عنه كشف وقد ،«Pantheon «بانتيون من بالقرب الرابع «يوجني» منهما
من بالقرب «فسقبة» إىل الخامس «سكستس» نقلها ثم السابع، «كلمنت» البابا الثاني
«الفاتيكان»، إىل عرش السادس «جريجوري» نقلها ثم «دقلديانوس» اإلمرباطور حمامات

.(Porter & Moss VII p. 414 (راجع: «الفاتيكان» بمتحف اآلن وهي

األول «نقطانب» جعارين (٩١)

باسمه جعرانان يوجد كما األول، «نقطانب» باسم جعرانان «اللوفر» متحف يف يوجد
Petrie scarabs No. 2005-6; Fraser Scarabs p. 50, (راجع: «فريزر» مجموعة يف

.(No. 422-3 & pl. XV
جعران نقوش يف لقبه يف جمع قد األول «نقطانب» أن هنا إليه اإلشارُة تَطيب ومما

الثالث. و«تحتمس» األول «سنورست» لقب بني
(.L.R. IV p. 190, No. 27 (راجع:

اللذَين الفرعونني هذين عظمتَي بني الجمَع أراد أنه إىل بذلك يرمي كان أنه شك وال
السلطان. حيث مرصمن فراعنة أعظم من ان يَُعدَّ

األول «نقطانب» باسم التي الصغرية اللوحات (٩٢)

«نقطانب» باسم «لوفتي» مجموعة يف املطيل الخزف من مصنوعٌة صغريٌة لوحٌة توجد
Hall, Catalogue of Egyptian (راجع: الربيطاني، باملتحف اآلن محفوظٌة وهي األول،

.(Scarabs etc. iu the British Museum Vol. I p. 296, No. 2815

240



٣٨٠-١–٣٦٢ق.م األول «نقطانب» عهد يف «مرص»

األول. «نقطانب» التيجان رب «خرب-كا-رع» األرضني رب عليها نقش وقد
األول «نقطانب» امللك باسم ولكن للسابقة، مشابهة لوحة ُوجدت وقد هذا، (٩٣)
Hilton Price, Catalogue (راجع: بريس»، «هلتون مجموعة يف محفوظٌة وهي فقط،

.(p. 46 No. 366 et Planche entre les pages 24-25

أساسصغرية لوحة (٩٤)

Berlin Ausfuhrliches Verze- (راجع: األول، «نقطانب» امللك اسم عليها خاتم، هيئة يف
.(ichniss 1899 p. 453 No. 1966

صناجة قبضة (٩٥)

محفوظٌة األول، «نقطانب» الفرعون اسم عليها صناجة قبضة «برتي» مجموعة يف توجد
.(Petrie History III p. 386 (راجع: برتي»، «فلندرز مجموعة يف

صناجة قبضة من قطعة (٩٦)

Nash PSBA, 30 (راجع: األول، «نقطانب» اسم عليها «ناش» مجموعة يف محفوظة
.((1908), p. 293 No. 26, PL. II

اإللهة محبوب و«نقطانب» «أنوريس» اإلله محبوب «خرب-كا-رع» عليها نقش وقد
«حقات».

منات عقد ثقالة (٩٧)

.(Petrie, Hist. III p. 386 (راجع: «برتي»، مجموعة يف موجودة امللك هذا باسم

األخرض الخزف من ختم (٩٨)

واألسطواناتحيث الجعارين عن برتي كتاب كذلك (انظر (Ibid) األول «نقطانب» اسم عليه
Petrie, Scarabs and Cylinders, (راجع: الفرعون) هذا باسم صغرية قطًعا فيها تجد
الفرعون، هذا باسم قطعًة عرشة اثنتي عدُدها يَبلغ ،(p. 33, 40 & pl. L. VII 30, 1 (1–5)
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املتحف يف وواحدة بلندن، كولدج ينيفرستي يف منها خمسٌة مختلفة، متاحَف يف موجودة
ميونيخ. بمتحف وواحدة القاهرة، بمتحف واثنتان الربيطاني،

الخشب من باب نموذج (٩٩)

B. Mus. Guide (راجع: الربيطاني، باملتحف اآلن محفوظ ناووس هيئة عىل بالسام سفح
.((1909) p. 266 No. 38255

البازلت من جميل إفريز (١٠٠)

اسم عليه ونقش مختلفة آللهة القربان يقدم وهو األول، «نقطانب» الفرعون عليه مثل
Mont أفنتن «مونت خرائب يف ١٧٠٩م، عام «روما» يف اإلفريز هذا عىل ُعثر ولقبه، امللك
،«Polonga «بولونيا بمدينة «Civico «شيفيكو متحف يف اآلن محفوظ وهو «Aventin
Young, Hierogliphic. pl. IX; Lucas Alan Rowe, A.S. 1938 p. 139 & (راجع:

.(Porter & Moss VII p. 415
Petrie Hist. III (راجع: الربيطاني، باملتحف محفوٌظ البازلت من إفريٌز (١٠١)

.(p. 286
وقد «برلني» بمتحف محفوظة الديموطيقي، بالخط مكتوبٌة صغريٌة لوحٌة (١٠٢)
Wiedemann Agyptische Geschichte (راجع: األول، «نقطانب» امللك اسم عليها نُقش

.(p. 718
«جاديانو اسم عليها نُقش الربيطاني باملتحف معبد بوابة من منقوشة قطعة (١٠٣)
(راجع: األول، «نقطانب» امللك اسم عليها نُقش وقد «فلورنسا» بمدينة «Gaddiano

.(Kirscher Oedipus III p. 385; Gauthier L.R. IV p. 190 A. 2
«نقطانب» اسم نُقشعليها الربيطاني، باملتحف معبد بوابة من منقوشة قطعٌة (١٠٤)
.(Arundale-Bonomi, Gallery of Antiquities Pl. 45, fig. 167 above (راجع: األول،
األول، «نقطانب» امللك تمثال وكاهن إزيس» «حورسا األعىل القايض تمثال (١٠٥)
األثري عنه كتب وقد Berlin Museum No. 21596 «برلني» بمتحف يوجد التمثال هذا
Möller A.Z. 56 (1920) (راجع: القديم، املرصي عند العدالة عالمة بمناسبة «مولر»

.(p. 67, Bosse, Menschliche figur p. 40 No. 92 & Pl. Vc
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امللك عارص الذي إزيس» «حورسا يُدَعى لفرد البازلت من تمثال جذع (١٠٦)
Turajeff University (راجع: «موسكو» بمتحف اآلن موجود األثر وهذا األول، «نقطانب»

.(of moskau, Egypt, Coll. 1; Ancient Egypt,1920 p. 125
(راجع: العدالة، صورة رقبته حول ويحمل األعىل، القائد بصفته الرجل هذا مثل وقد

القديمة). مرص التاسع الجزء يف ذلك عن كتب ما
أن اعتقادنا ويف اآلن، حتى عنها ُكشف التي األول «نقطانب» امللك آثاِر بعُض هي هذه
ِمن غريه كآثاِر الكنانة، أرض تربة تحت مختبئًا يزال ال الفرعون هذا آثار من الغفري الجمَّ
من استعرضناه ما فإن أمر من يكن ومهما الغابر، مجدها بنوا الذين «مرص» ملوك عظماء
النكسة بعد البالد، يف جديدة بنهضة قام قد أنه عىل واضحة داللة يدل الفرعون هذا آثار

فيها. الفرس دخول أثر عىل انتكستها التي
اإلغريق، الُكتَّاب طريق عن إلينا وصلت معلومات من لدينا ما فإن ذلك؛ يف غرابة وال
نواحي كل يف جديدة بنهضة قام أنه عىل واضحة داللة يدل له املكتشفة اآلثار من لدينا وما
اإلهمال أصابها قد كان أن بعد الدين، معالم وإحياء والفن العمارة يف وبخاصة العمران،
صائب بسهم ورضب واسعة وثبة بالفن وثب أنه نفهم لنا تركها التي اآلثار ومن والعبث،

الزمن. عليها عفا التي املعابد إقامة وبخاصة العمارة، يف
ملوك عظماء مجاراة يريد كان أنه عىل آثار من لنا تركه بما األحوال شواهد وتدل
والسري «مرص»، مجد إلحياء األسس وضعوا الذين أولئك وبخاصة سبقوه، الذين «مرص»
«سنورست» بقلب َب تََلقَّ أنه ذلك عىل دليل وأكرب املرصية، اإلمرباطورية بناء طريق يف بها
لقبه إىل ضم كما عرشة، الثانية األرسة عهد يف املرصية اإلمرباطورية أُُسس واضع األول

وسؤددها. عظمتها أوج إىل املرصية الدولة عهده يف وصلت الذي الثالث «تحتمس»
بهذين يتمثل يجعله ما وأخالقه صفاته يف جمع قد األول «نقطانب» أن والواقع
كان أنه غري عثرتها، من وإقالتها «مرص» مجد إحياء يف نحوهما وينحو العظيمني، امللكني
الجسم هذا يف الحياة بَثَّ أراد وقد األمراُض، أضعفتْه الذي العليل الجسم يف السليم كالقلب
مات ومعه مات، أْن الجسُم بعدها يلبْث لم قصريٌة مدٌة إال بذلك قبل له يكن فلم املتداعي،
بالده. ملجد رسمه الذي الطريق يف بالسري خليقٍة ُمحاولٍة من الرغم عىل وذلك الفتي، القلُب
من لديه بما الظهور يف آخذًة اليونان دولُة وكانت قوية، تزاُل ال الفرس دولُة كانت فقد
العظيمة املمالك كل قىضعىل الذي األكرب، إسكندر بنظامها أخذ عندما وبخاصة فنية، قوة

القديم. العالم يف إمرباطورية أعظم وأسس عهده، يف
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من إلينا وصل ما هو نبف»؛ «نخت األول «نقطانب» امللك أُرسة عن نعلُمُه ما كل إن
«نخت يُْدَعى أعىل لقائٍد وهو «برلني»، بمتحف ٧ رقم التابوت عىل ُدوِّنَْت التي النقوش
أخوات إحدى تزوج قد ألمه جده وكان األَُول، البطاملة عهد يف عاش «نقطانب»، نبف»
Ausfuhrliches Verzeichniss 1899 p. 272; sethe, (راجع: األول، «نقطانب» امللك

.(hieroglyphische Urkunden der Griechesch Romischen Zeit, p. 24–26
يأتي: كما األول «نقطانب» امللك اسُم التابوت هذا عىل جاء وقد والده:

وقد نبف»، «نخت الشمس ابن «خرب-كا-رع» البحري والوجه القبيل الوجه ملك
التايل: املتن يف حور» «نخت وهو التابوت، هذا عىل األول «نقطانب» والد اسم جاء

«خرب-كا-رع» البحري والوجه القبيل الوجه َمِلك والد امللكي والحاكم الوراثي األمري
األثري أراد وقد حور»؟ «تحوت = الكبري واسمه املرحوم نبف» «نخت الشمس ابن
امللك هو أنه حرر» «تحت وهو الثاني «نقطانب» امللك والد اسم يف يرى أن «بركش»
قلبت قد الحديثَة الكشوف أنَّ غري األول «نقطانب» امللك ابُن هو أنه بوصفه «زحر»
الثاني «نقطانب» هو األول «نقطانب» أصبح فقد — قبل من ذكرنا كما — األوضاع

األول. «نقطانب» هو واألخري
حابي». «مريت وهي التابوت، هذا عىل األول «نقطانب» امللك أخت اسم وجاء أخته:

بادد». «نس واسمه املقاطعة، يف والحاكم الوراثي، األمريُ وهو أخته: زوج
«تيخابس». تُدعى أخته: بنت

املرحوم. آمون» «بدي … والحاكم الوراثي األمري يُدَعى أخته: حمو
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التايل: املتن يف جاء كما نبف»، «نخت يُدَعى فكان التابوت، صاحُب وهو أخته: حفيد
لجيشجاللته األعىل والقائد الحايل)، صيفة» أبو («تل «ثارو» وحاكم الوراثي األمري

… لدى املربأ نبف» «نخت املسمى «بنت» يف القاطن «بتاح» اإلله وكاهن
وهو الثاني، خاله اسم ويحمل «بتاح»، وكاهن األعىل، القائد هو هذا «ثارو» حاكم وكان
(راجع: األول، البطاملة بالط يف عظيمًة مكانًة يشغُل كان أنه والواقُع األول، «نقطانب» امللك

.(Gauthier, L.R. IV p. 192, Ausf. Verz p. 272; Sethe, Urkunden p. 24–26
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باملرصية و«زحر» باليونانية
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ستب-ن-أنحور زحر رع ني أر-ماعت

(راجع: تاخوس، أو «تيوس» لفظة «زحر» اسم عىل كتاباتهم معظم يف اإلغريُق أطلق
.(Giod. XV. 90 ff. Plutarch, Life of Agesilas Cha p. 36 ff.

عىل «تيوس» أن ،(Histoire d’Egypte, p. 283 (راجع: «بركش» األثري ظن وقد
رأٌي ذلك ولكن الثاني، «نقطانب» ابن هو الذكر السالف ٧ رقم التابوت عىل جاء ما حسب
األول «نقطانب» أبناء أحُد هو «تيوس» إن تقول: الديموطيقية الحوليات أن عىل خاطئٌ،
الُكتَّاب أن والواقُع الجديد، الرأي حسب عىل الثاني و«نقطانب» القديم، الرأي حسب عىل
أخيه، ابن إنه تقول: ولكن لسلفه، بالنسبة عالقته عن معلوماٍت أيََّة لنا ُموا يَُقدِّ لم اإلغريق
كانت التي األُرسية العالقات عن َقطُّ تحدثْنا فلم — جدٍّا نادرٌة وهي — املرصية اآلثار أما

األرسة. هذه يف املختلفني امللوك هؤالء بني
Unger Chron., des (راجع: ٣٦١–٣٥٩ق.م من عامني مدة «تاخوس» حكم وقد

.(Manetho, p. 309
الفرس ملك يهاجمه لم األول «نقطانب» امللك أن عىل معلومات من لدينا ما وتَُدلُّ
أنه يُحدثنا أثر أي أخرى جهة من نجد لم أننا والواقع ٣٧٤-٣٧٣ق.م، عام بعد «منمون»
الذي «تاخوس» أو «زحر» امللك ولكن «مرص»، ملوك قواد عىل بالهجوم القيام يف حتى فكر
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الفرس، عاهل مع جديدة سياسة لنفسه اتخذ قد األول، «نقطانب» بعد البالد عرش توىل
معه واشرتك الفرس، مهاجمة أخذ بل وحسب، نفسه عن الدفاع سياسة يتبع لم أنه فنجد
من عظيًما عدًدا «مرص» إىل وجلب «أسربتا» ملك لوائه تحت طوى كما أثيني، قائد ذلك يف
الفرعون هذا عهد يف «مرص» أنَّ نجد ولذلك بشجاعتهم؛ املشهورين املرتزقني اإلغريق جنود
و«نقطانب» و«أوكوديس» «نفريتس» عهود املايضيف يف عليه سارْت ِلما خالًفا — الجديد
أمالك عىل بالهجوم البادية هي كانت — الثاني «نقطانب» عهد يف بعد فيما وحتى األول،
هذا أن ذلك إىل يُضاف ،(XV. 90, 2) وجالء، بوضوح ذلك «ديودور» لنا ذكر وقد الفرس،
.(Ps. Xen. Ages, II, 28 (راجع: «أجيسيالس»، حياة يف ذكُرُه جاء قد املرصي االتجاه

قوة عىل دليٍل أوَل كان الُفرس؛ إزاء «تاخوس» اتخذه الذي املوقَف هذا أنَّ يف ِنزاع وال
ويُلحظ الضيق، «مرص» أفق عند وآمالُُه أطماُعُه تقْف لم ملًكا الحق يف كان فقد شخصيته،
مستشاريه من بوحٍي يرتدْد لم مآربه لنيل والوسائل الطُُّرق إىل للوصول بحثه يف أنه

الوطنية. التقاليِد بعض تحطيم يف األجانب
اإلغريق، بالد من عليها ليحصل «تاخوس» ذهب التي املوارد عن املرءُ يتساءُل واآلن
من جزء من مبارشة غري معاضدة أوًال نال أنه نجد إذ بسيٌط؛ سهٌل ذلك عىل والجواُب
استعداٍد عىل كان الطرفني من كالٍّ أن والظاهُر هناك، القاطنني اإلغريق من «آسيا» سكان
لدينا ليس أنه األسف جد له يؤَسف مما ولكن الجبار، الفرس عاهل ملحاربة مًعا لالتحاد
أن يف الصدد هذا يف «ديودور» قاله ما وينحرص املوضوع، هذا عن محددة معلومات أية
الصغرى»، «آسيا يف الفرس شطاربة عليه حثها الذي التحريض إال بيشء تقم لم املدن هذه
عاهل «أوكوريس» بها قام التي الحملة ساعدت قد العكس— عىل — املدن هذه أن وسنرى

٣٤٣-٣٤٢ق.م. عام حوايل الثاني «نقطانب» امللك عهد يف «مرص» عىل الفرس
حلفاء عن باحثًا «أوروبا» شطر وجهه وىل أنه هو «تاخوس» عمله ما أول كان وقد
لنا بقي وقد ذلك، أجل من بعثة «أثينا» إىل ٣٦٠-٣٥٩ق.م عام شتاء حوايل فأرسل له،
وأسماء السنوي السكرتري اسم منه عرفنا وقد ،(Ig. II 60) ذلك، عىل يدل نقش من جزءٌ
«تاخوس» أن عىل دليٌل وهذا «أبولودوروس»، يُدَعى إغريقيٌّ بينهم من كان وقد السفراء،
سفراء له كان وكذلك إغريق، مستشارون له كان امليالد، قبل الرابع القرن يف عاش الذي

اإلغريق. من وقواد
يصل لم كما املرصية، البعثُة هذه َمتْها َقدَّ التي األسباب عن يشءٌ إلينا يصل ولم هذا،
التي وهي «أثينا»، يف الشعبية الجمعية يف تُلقى أن املمكن من كان التي الخطب إلينا
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والخطباء املؤرخون قاله ما أو النقوُش أيدينا يف تقْع لم وكذلك ،«Ecclesia «إكليزيا ى تَُسمَّ
التي األساسية النتائج عن و«بلوتارخ» «ديودور» املؤرخني من كلٌّ يحدثنا ولكن األثينيون،
يف الِحياد موقَف تتخذ أن كادْت «أثينا» أن عىل الظواهُر وتدل البعثة، هذه عليها حصلْت
لم أنها غري «مرص»، إىل رسمية بصورة ُقوَّاًدا أو بحارة أو جنوًدا ترسل فلم املوضوع، هذا
إىل يُسافر أن «خابرياس» للقائد سمحْت وكذلك «مرص»، إىل الذهاب املتطوعني عىل تحرم
جيشه، يف يخدم ويجعله إليه يقربه أن يُمكنُُه كيف الفرعون عرف أن بعد وذلك «مرص»،

.(Diod. XV, 92, 3; Plutarch. Xgesilas 37–40 (راجع:
الُفرس، عاهل مع رصاحًة عالقتَها تقطْع لم الكيفية بهذه «أثينا» أن نرى ثم ومن
فرعون صف يف حاربوا مرتزقني ُجنُوًدا مبارشة غري بطريقة جندْت نفسه الوقت يف ولكنها
وقتئٍذ كانت التي «السيدمون» موقف مع يتفق َحدٍّ إىل هكذا «أثينا» موقف َظلَّ وقد «مرص»،
الِفْرعون جانب إىل انحازوا قد «أسربتا» أهايل أنَّ والواقع «طيبة»، والية لسياسة مناهضة

.(Diod., XV, 90, الفرس(3 عىل مساعدتَه إليهم طلب قد وكان «تاخوس»،
عىل — األول والسبب أسباب، عدة إىل «مرص» إىل «أسربتا» انضمام سبب ويرجع
األهل قبل من الفرس ملك أظهره ما هو — (Diod., XV, 90, 2) «ديودور» رواه ما حسب
(Diod., XV, 89, «أسربتا» ألهل صدمة ذلك كان وقد «مانتيني»، موقعة بعد «مسيني»
اإلغريقية «طيبة» وفد كان ٣٦٨-٣٦٧ق.م عام يف أي سنني؛ ببضع ذلك قبل ولكن ،1-2)
عظيًما، نجاًحا القي قد األسربتيني، عىل الفارسية املساعدة طالبًا «سوسا» إىل ذهب الذي
برسوٍر السانحَة الفرصَة انتهزِت فإنها الفرس؛ ملك صداقة فقدْت قد «أسربتا» كانت ا وَلمَّ
الفرس. عىل «تاخوس» «مرص» فرعون بمساعدة لنفسها لتنتقم ٣٦٠-٣٥٩ق.م عام بالٍغ
مع محالفتها من ستجنيها كانت التي املالية الفوائد عن غافلًة تكن لم أنها عن فضًال هذا

.(Plutarch, Ages. 34–40 (راجع: «مرص» فرعون
له قدمت قد إذ «أجيسيالس»؛ املسمى «أسربتا» ملك أمل فعًال األيام حققت وقد
لديها، حربي قائٍد أملع تُرسل أن «أسربتا» قررت ثم ومن وفرية، مالية مساعدة «مرص»
وجيًشا أسربتيٍّا ثالثني من مؤلٌف مجلٌس يصحبه سافر وقد «أجيسيالس»، ملكها وهو

.(Diod. XV, 92, 2; Plut. Ages. 36 (راجع: صغريًا،
عاصفة قياَم سبب قد الصورة، بهذه هذا «أجيسيالس» تدخل أنَّ «ديودور» لنا ويروي
أحسن بمكانة يليق ال أمًرا يَُعدُّ ف الترصُّ هذا مثل إن قالوا فقد اإلغريقي؛ الشعب من عاتيٍة
أجنبيٍّ ملك راية تحت مرتزق كجنديٍّ ليحارب ذهابَُه أن يََرْوَن كانوا فقد اإلغريق، ُقوَّاِد
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لم الضجة هذه أن والواقع بكرامتهم. مزريًا أمًرا الُفرس؛ ملك سيده عىل خارٍج همجيٍّ
ُكْرًها مكروهًة وقتئٍذ كانْت أسربتا أن منها املقصوُد كان بل إخالص، عن صادرًة تكن
ذهاب تهمة فحصنا وإذا وُحلفائها، «طيبة» أهل من وبخاصة اإلغريق، من كثرٍي ِمن شنيًعا
كانت الفرس يد أن يف اإلنساُن يشك فال مليكه، عىل ثائر همجي ملعاضدة «أجيسيالس»
حليفة «طيبة» مصدرها كان التهمة هذه أن نعلم عندما وبخاصة الستار، وراء ِمن تلعُب

وأنصاره. «تاخوس» الفرعون مع عليها وتحال ملصالحها، املتحمسة وقتئٍذ الفرس
انضمام من «مرص» جنته وما و«مرص»، «أسربتا» بني عقدْت التي املحالفة عن وفضًال
الجنود من عظيًما جيًشا «تاخوس» «مرص» لفرعون جند قد األخري فإن لها «خابرباس»
قد «أجيسيالس» إن «بلوتارخ» ويقول هذا، .(Diod. XV, 90, 2 (راجع: املرتزقني اإلغريق
أرسله الذي املايل املدد بفضل وذلك «مرص»، ملساعدة ُجنُوًدا نفسها اإلغريق بالد يف جمع

.(Ages. p. 36) الفرعون، إليه
بألف مزوًدا «أسربتا» قبل من أرسل قد «أجيسيالس»، أن «ديودور» ويحدثنا هذا،
ومما األبطال، املرتزقني الُجنُود منبَع تَُعد كانت التي «السيدمونيا» أهل من كلهم مقاتل
أن املحتمل ومن املوضوع، هذا عن محددًة معلوماٍت لنا يقدم لم «ديودور» أن له يؤَسف
تقوي أن أرادت قد كانت أنها كذلك ويجوز «أجيسيالس»، إال ِقبَِلها ِمن تُوِفْد لم «أسربتا»

يمثلها. وطنيٍّ صغرٍي جيٍش بإرساِل «مرص» فرعون «تاخوس» مع تحالُفها
إال يؤلفون يكونوا لم «أجيسيالس» مع كانوا الذين املقاتل أَْلَف فإن حال أية وعىل
«مرص»، ملك جمعه قد كان الذي اإلغريقي الجيش من عرش أحد من أو عرشة من جزءًا
املرصيني من «تاخوس» الفرعون ُه أََعدَّ الذي الجيشاملرصي أما ،(Diod. XV, 92, 2 (راجع:
(XV, املشاة من مقاتل ألف ثمانني يبلغ فكان املرتزقني، الُجنُود مع جنب إىل جنبًا ليحارب
وهو الثاني، «نقطانب» امللك خلفه بعد فيما جمعه بالذي الجيُش هذا ُقرن وإذا ،92, 2)
وستون اللوبيني، من ألًفا وعرشون املرتزقني من ألًفا عرشون بينهم من محارب، ألف مائة
اإلغريقي العنرص أن الحال يف يلحظ اإلنسان فإن ،(Diod. XVI, 47, 6) املرصيني من ألًفا
يؤلف أن يريد «تاخوس» كان هل اآلن املرءُ ويتساءل نسبيٍّا، قليًال كان «تاخوس» جيش يف
أن الذهن عن يغيب ال ولكن جائز، أمر وهذا قوة؟ وأشد استقالًال أكثر سلطانًا لنفسه
قد «تاخوس» أن والظاهر والعتاد، املال من باهظة مبالَغ يكلفونه كانوا املرتزقني الجنود
يمون أن عليه لزاًما كان إذ سلُفُه؛ رصفها التي من أكثر أمواًال — يظهر ما عىل — رصف
من تلنت خمسمائة مبلغ أعطاه قد أنه والظاهر الفرس، مللك ُمعاديًا كان الذي الحلف

.(Diod., XV, 92, 1) نتيجة دون الذهب
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رصفها التي املبالغ من ا جدٍّ أكثر كان أُسطوله عىل رصفه ما أن ذلك إىل يضاف
إىل أرسل قد إذ أُرسته؛ من سبقوه ممن فرعون أيُّ رصفها التي أو الثاني، «نقطانب»
سفينة مائتي البحر خاصيف بوجه أنزل أنه إىل هذا طويلة، حربية سفينة خمسني حلفائه

.(Diod. XV, 92, 1-2) حربية
كان ألنه تقديره؛ يف مبالًغا يكن لم «تاخوس» بذله الذي املجهود هذا مثل أن والواقع
البحرية السيادة وينتزع و«سوريا»، «فنيقيا» مع حرة مواصالت لبالده يضمن أن أراد قد
والظاهر حربية، سفينة ثالثمائة يعبئ أن استطاعته يف كان الذي الفرس ملك عدوه من
تأثرْت قد املرصي الجيش يف املرتزقني الُجنُود يف العددية األهمية أن — يحتمل ما عىل —

اليشء. بعض
من قائٌد منهما كالٍّ يقود عظيًما وأُسطوًال قويٍّا جيًشا أن يف َشكٍّ أيُّ املرء يخامر وال
الغربية، آسيا يف الفارسية السيادة يهددا أن استطاعتهما يف كان العرص، هذا ُقوَّاد أحسن
«أجيسيالس» كان كما بأسه، بقوة «خابرياس» القائد يُسانُدُه «تاخوس» الفرعون كان فقد

أطماعه. ونيل مأربه لتنفيذ وحماس قوة بكل يعاضدونه ورعاياه «أسربتا» ملك
األسطول رأس عىل أوًال نصب فقد حدين؛ ذا «خابرياس» القائد نفوذ كان وقد

.(Diod. XV, 92, 36; Plut. Ages. 37; Neos, Chabrias, 2 (راجع: املرصي،
البحارة بمهارة مرن كما الجيش تسليح يف جيدة تحسينات أدخل قد أنه نجد وكذلك
مستشاَره اتخذه قد «تاخوس» أن نجد وثانيًا .(Polyen. Strat. III 7, 13, 14) املرصيني
شديدة كانت أنها والواقع توجيهاته، حسب عىل املالية املرصية البالد سياسة فكانت املايل،
أمكن فقط بواسطتها ولكن بابها، يف جديدة نسبيٍّا تعترب كانت إذ املرصيني؛ عىل الوطأة

الفرس. ملناهضة الضخم مرشوُعُه يموت أن الفرعوَن
(Ps. Aristoteles, Economique II, 25, 37, Polyen. Strat. III 115; Maspero
Hist. p p. 759-760; Baillet, Le Regime Pharaon. Dans ces Rapports avec
l’evolution de la Morale en Egypte p p. 76, 280; Cavaignac. p. 321, Judeich,

.p. 321, Judeich p. 165)
بادئ يف وكان الكهنة، عىل الرضائب فرض أنه «خابرياس» فعله ما أول كان وقد
كانت التي املبالغ عىل يدها الحكومُة تضع حتى الكهنة؛ وظائف إلغاءَ اقرتح قد األمر
مثل التخاذ ُقُدًما السري عىل أحٌد يجرس لم ولكن املعابد، تموين وعىل القربان عىل تُرصف
أعشار تسعة عىل االستيالءُ املرشوع هذا عىل فضل ولكن املوقف، لتغطية اإلجراءات هذه
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من يزيد بأن الفرعون «خابرياس» نصح ذلك عن وفضًال الحرب، مدة املقدسخالل الدخل
والتجارة والحرف الغالل بيع ومن املصانع ومن البيوت، من تُجبى كانت التي الرضائب
أجور دفع ليضمن املرصي، الشعب أجرب وأخريًا: الرءوس. جزية يف زيادة إىل هذا النهرية،
هذه لهم تُدفع أن عىل وفضة ذهب من يملكه ما كل للخزانة يورد أن عىل املرتزقني، الجنود
ودخل املال ورءوس املعابد أمالك فإن وباالختصار خاصة، برشوط وذلك تدريًجا، األموال
بد ال كان املرصية للثورة الرئيسية املصادر كل عام: وبوجه والتجارة، واألرض الصناعة

بأعبائهما. ليقوما واألُسطول الجيش بسخاء تمد أن
«تاخوس»، امللك عهد يف وقعت التي األحداث أََهمَّ كانت الظاهرة هذه أن يف نزاع وال
الوجوه بعض من — يَُعدُّ كان «تاخوس» عهد يف اتُّخذ الذي القايس املايلُّ اإلجراءُ وهذا
املوضوع، لهذا بالنسبة يشء يف نبالغ أال بنا يجدر ذلك ومع البالد، اقتصاد يف ثورًة —
الصدد هذا يف «ديودور» تأكيدات يف ما (Baillet, Ibid., p. 280) «بييه» األثري أظهر فقد
يُستعمل كان الذي املال ِضياِعِهم دخل من يأخذون كانوا امللوك أن والواقع مبالغة، من
الرجال عظماء عىل يُغدقونها كانوا التي وللهدايا وبذخهم، ُقُصورهم وإلمداد حروبهم، يف
دخل من للُملُوك كان ما إىل باإلضافة هذا العظيمة، بأعمالهم بالدهم يرشفون كانوا الذين

.(Diod. I, 73, 6) بالرضائب األفراد عبء يثقلون ال كانوا ثم ومن ، خاصٍّ غزيٍر
املعابد، تموين عىل موقوفة خاصٍة أمالٍك عن أمثلٌة فعًال توجُد كانت أنه يف نزاع وال
(Baillet, وأمواًال، نوعية رضائب مختلفني لفراعنة تقدم أن خاص— بوجه — عليها وكان
ُمقتضاها عىل بالسري نصح التي السياسة (p. 28) «بييه» استخلص ثم ومن ،Ibid. 76)
فيه؛ مبالٌغ أمٌر وهذا تجديًدا تَُعد كانت التي وهي «تاخوس»، الفرعوُن واتَّبََعها «خابرياس»
عظيٌم تجديٌد يوجُد كان أنه يف نزاع ال ولكن للرضائب، أسايس وضع من أكثَر تكن لم إذ
زيادة يف أو املفروض، الدخل ع تنوُّ يف وكذلك تُجبى، كانت التي للكمية بالنسبة األقل عىل
زمنه حتى كانت ماليًة، سياسًة ونظم نرش قد «تاخوس» امللك أن نجد الحق ويف الرضائب،

محدودة. كانْت أنها عن فضًال هذا التماُسك، وعدم الرتدُّد يف غايًة
أصدرها التي للقوانني الثورية الصبغة عىل — حال أية عىل — تماًما يدل ومما
يربطه ال «مرص»، عن غريب أثيني مواطن وبإيعاز ُصنع ِمن كانْت أنها هو «تاخوس»،
والسوابُق ا، جدٍّ متواضعًة كانت ولكنها سوابُق، التقليد لذلك كان ا حقٍّ محيل، تقليٍد أيُّ بها

بتقليد. ليست حال أية عىل
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أظهرتْها التي كذلك ويحتمل الشأن، أصحاُب أبداها التي املقاومة أن هنا ويُلحظ
إيقاُف ذلك فِمن واضًحا، ظاهًرا أثُرها كان بل املفعول، عديمَة تكن لم املرصية اإلدارُة
تقريبًا، الكهنة طوائف كل بمحو يقيض وكان «خابرياس» قدمه الذي املجحف املنهج
أظهره ما بفضل — اتبع الذي النظام فإن حال أية وعىل أمالكهم، كل عىل واالستيالء
كانت التي االمتيازات عن ويبعد املنهج هذا من كثريًا يقرب كان — صالبة من «تاخوس»

وقتئٍذ. قائمة
يستعينون «أماسيس» مثل «تاخوس» أسالِف بعُض كان حني يف أنه نجد وأخريًا
(Baillet فقط الرئيسية املعابد دخل من باألخذ الكثريين املرتزقني جنودهم أُُجور َدْفِع عىل
أن نرى ثم وِمْن ذهب، من األفراد أيدي يف بما ذلك يف استعان قد «تاخوس» فإن .p؛ 76)
عليه كانت مما عدًدا وأكثر تَنَوًُّعا أكثر مصادَر من موارَدها تستمد كانت العامة الخزانة
محدودًة الوقت ذلك يف كانت املالية «تاخوس» سياسة أن عىل الُقَدامى، الفراعنة عهد يف

عظيمة. بدرجٍة
ودية، كانت «خابرياس» القائد مع «تاوس» سياسة أن هنا إليه اإلشارُة يجدُر ومما
(Ages. «بلوتارخ» لنا رواه ما ويدل مودة، أََقلَّ «أجيسيالس» مع كانت أنها حني يف
للملك «تاخوس» امللك ُه أََعدَّ الذي االستقبال تصف التي الروايات من جمعه مما p. 36)
البالط رجال عظماء استقباله يف كان فقد رائًعا؛ استقباًال كان أنه عىل املسن، «أجيسيالس»
والجماهري القيمة، الكثرية الهدايا حملة وكذلك مقدمه، لترشيف خصيًصا أوفدوا الذين
قد القوم َرأَيْنَا أْن نلبث لم أننا عىل بالغ، بشغف مقدمه ينتظرون كانوا الذين العديدة
عىل متعودين كانوا املرصيني ألن وذلك باحتقار؛ ممزوجة دهشة أماراُت عليهم ظهرْت
امللبس رث حقريًا ملًكا رأوا عندما الذهوُل عليهُم استوىل فقد وجالله، الفرعوني امللك أُبََّهة

وعظمته. امللك أبهة عىل يَُدلُّ ما منظره يف وليس البساطة، يف غاية
اإلغريقية الساذجة والبساطة املرصي الرتف بني تجىل الذي التناُقض أن الجائز ومن

«أجيسيالس». غضَب أثار قد الصامتة؛
مظاهر من أعمق كان «تاخوس» الفرعون املبارشمع «أجيسيالس» اتصال أن والواقُع
من خطورة أكثر موضوعات يف ليبحث الكنانة ألرض مجيئُُه كان فقد والفخفخة، األبهة
معتزٍّا «أجيسيالس» كان ا َلمَّ إنه فيقول: «بلوتارخ» ذلك يف ويحدثنا وحنقه، غضبه إذكاء
الحربية العمليات يقود أن يأمل كان فإنه العالية؛ الحربية بقيمته وشاعًرا الفاخر بماضيه
مثلُُه فكان ذلك من يمكنه لم «تاخوس» أن غري عليها، املسيطر السيد بوصفه الُفرس عىل

253



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

الفرعوني ُسلطانه عن ينزل أن يرد لم إذ بازوس»؛ «فارنا الفاريس القائد كمثل هذا يف
مرتزقني. جنود رئيس يد يف ليضعه

مناقشتُُه يمكن قراٌر وهو الجيش، لقيادة بالنسبة «تاخوس» اتخذه الذي القرار وهذا
بينما أنه فنجد السياسية، الوجهة من ما َحدٍّ إىل تفسريُُه ويمكن الحربية، الوجهة من
كان الحرب فنون عىل جنوده َدرََّب الذي األُسطول رأس عىل «خابرياس» القائُد كان
«تاخوس» أما املرتزقني، الجنود قيادة يف تنحرص وظيفته أن رأى قد «أجيسيالس»،
اإلدارة إىل باإلضافة هذا الوطنيني، لجنوده الخاصة القيادَة لنفسه حفظ قد فكان الفرعون

.(Diod. XV, 92, 3 cf; Plut. Ages, 37 (راجع: كلها، للحرب لعامة
يمحو أن حاول وقد «أجيسيالس»، «أسربتا» ملك بها أََحسَّ التي املرارُة كانت ثم ومن
كما الحربية العمليات ينظم بأن نََصَح بأنه وذلك «تاخوس»، اتخذه الذي القرار تأثريَ

يأتي:
يف يبقى أن الفرعون عىل كان فإنه هجومية، بحرب القيام هو األوُل الغرُض كان ا َلمَّ
«تاخوس» نظر يف نجاح أي يلق لم االقرتاح هذا ولكن الحرب، قواده يدير وأن «مرص»،
امللك كمثل مثله يكون أْن يقصد كان «تاخوس» الفرعون أنَّ والواقُع ،(Diod., XV, 92-3)
قد بأنه «أجيسيالس» شعر ا وَلمَّ واحد، آٍن يف وامللك القائد يكون أي بعد؛ فيما «أوكوس»
بالثورة البادئ هو يكن لم حال أية وعىل الفرعون، إرادة أمام الخضوع من ا بُدٍّ ير لم ُخدع

بعد. فيما قامْت التي
الجيُش ابتعد وقد و«فارس»، «مرص» بني الحرب بدأت ٣٥٣ق.م عام ربيع ويف
عن «فنيقيا» إىل األسطول ووصل املرصية، الحدود عن كبرية مسافة املرصي اإلغريقي
الجيش عن البحرية الطريُق قطعت الحركة وبهذه (Diod. XV, 92, 3) البحر طريق
قد «تاخوس» كان إذ الشاطئ؛ دائرة عىل تقتْرص لم الحربية العمليات أنَّ غري الفاريس،
هذا ُمُدن يُحارص الجيش هذا بدأ وقد مرصي، جيش رأس عىل «نقطانب» أخيه ابن أرسل
املرحلة هذه وكانت الرشق، نحو املرصيُة الُفتُوُح امتدت وقد ،(Diod. XV, 92, 4) اإلقليم
ملك عىل شنتها التي حروبها يف مرحلة أملع املستقلَّة «مرص» بني نشبْت التي الُحُروب من

العظيم. الفرس
ابن «نقطانب» أن وذلك «تاخوس»؛ امللك عىل ثورٌة انفجرْت النرص هذا غمرة ويف
بالوعود الجنوَد أغرى كما هدايا ِمن لهم َمه َقدَّ بما الجيش، ُضبَّاَط إليه استمال قد أخيه
«مرص» ملك عرش تََويلِّ عىل يساعده أْن بغية جانبه إىل الجيش ُكلَّ كسب وبذا الخالبة،
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واقع يف — «نقطانب» أن غري ،(Diod. XV, 92–4; Plut. Ages, 37) «تاخوس» وطرد
نفسها. مرص إىل أصلها يرجع بل بالثورة، البادئ هو يكن لم — األمر

«تاخوس» باسم البالد بإدارة يقوم كان الذي نقطانب القائد والد أن ذلك وتفسري
مرص عرش منه وينتزع الفرعون، عىل «سوريا» جيش يثري أن البنه نصح قد «مرص» يف
«مرص» إىل منبُعها يرجع «تاخوس» عىل الثورة أن نفهم ثم ومن ،(Diod. XV, 93, 3)
٣٥٩ق.م عام املرصية البالد داخل يف العام املوقف أن بد ال إذ ذلك؛ يف غرابة وال نفسها،
مما األهلني، عىل «تاخوس» َفَرَضها التي املاليُة اإلجراءاُت إليه أدت ما بسبب متأزًما؛ كان
الكهنة طبقَة هنا بالذكر ونخص وغضبها، عليه الشعب طبقات من كثرٍي سخط إىل أَدَّى

واألغنياء. اليسار وذوي والصناع والتجار
أيقظ قد كان بد ال شعب من مكروه ملك غياب أن هنا نذكر أن يفوتُنا وال هذا،
قام الذي «نقطانب» أن ذلك إىل يُضاف بالرضائب، املثَقل الشعب ُقلُوب يف االنتقام نار
بعد امللك لوراثة املعروف الخلف هو نفسه الوقت يف وكان ملكي، دم من كان بالثورة،
العرش عىل «نقطانب» وضعت قد الشعب بها قام ثورة أن نرى ثم ومن «تاخوس»، موت
الجنود يف تتفىش كانت التي الدسائس وتدل ،(Plut. Ages, 37) أنفسهم املرصيني بيد
بقي فقد املرصية، الفتن هذه يف لعبوه الذي للدور األهمية يف غاية برهان أنها عىل املرتزقني
«أجيسيالس» أمام عنه دافع أنه والظاهر بل «تاخوس»، للملك مخلًصا «خابرياس» القائد

.(Ages, 37) وحرارة بحماس
قامْت التي الثورة أن عىل «أسربتا» ملك «أجيسيالس» حياة واضُع لنا كتبه ما ويدلُّ
أوفدتْه قد بالده أن «أجيسيالس» لنا ذكر فقد أُُصولها، يف مرصية كانت «تاخوس» عىل
ملساعدتهم، أتى الذين أولئك عىل الحرب بإعالن نفسه يدنس لم أنه غري املرصيني، لخدمة
أرسل وقد ،(Ages, 37) لذلك مخالًفا أمًرا يعطونه أرسلوه الذين أولئك كان إذا إال اللهم
«بلوتارخ» املؤرخ يقول كما — وكلفهم بعضمستشاريه، «أسربتا» بالده إىل «أجيسيالس»

«نقطانب». ويمجدوا «تاخوس» شأن من يحقروا أن —
عىل فكان «أسربتا»، إىل ُرُسًال و«نقطانب» «ناخوس» امللكني من كل أرسل وقد هذا،
رسل عىل وكان «أسربتا»، ململكة أظهره الذي القديم باإلخالص يتباَهوا أن «تاخوس» رسل
عن لبُعدهم «أسربتا» أهل أن غري مليكهم، جانب من العون أحسن يقدموا أن «نقطانب»
املسن العظيم مللكهم املوضوع هذا يف الفصل أمر وكلوا الحالة؛ حقيقة معرفة وعدم املوقف

الفريقني. ألحد جوابًا «أسربتا» تحر لم ذلك وعىل «أجيسيالس»،
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الذي الفريق إىل ينضم بأْن «أجيسيالس» للملك ا رسٍّ «أسربتا» — فعًال — أرسلت وقد
تبحث تكن لم «أسربتا» أن نرى ثم ومن ،(Ages, 37) لوطنه أوفَق إليه االنضماُم يكون
الغلبة. له كانت الذي «نقطانب» جانب إىل فعًال االنحياَز رأت وقد فقط، فائدتها عن إال
يحمل كان أوًال: ألنه وذلك «نقطانب»؛ إىل االنضمام يف يرتدْد لم «أجيسيالس» أن والواقع
إلشباع املال من املزيد يطلب كان ألنه وثانيًا: «تاخوس». للملك دفينًا حقًدا جنبيه بني

«نقطانب». الجديد امللك يد يف وقتئٍذ الخزانة وكانت نهمه،
يعطف شعب وال ينرصه، وطني جيش لديه وليس أصبح قد أنه «تاخوس» رأى وملا
العظيم الفرس ملك شطر وجهه موليًا هاربًا، فر بهم؛ يستنجد مرتزقة جنود وال عليه،

.(Diod. XV, 92–5, Plut. Ages, 38) العفو، منه ليستجدي
للقضاء «فارس» عن استقاللها منذ «مرص» به قامت مرشوٍع أضخُم تََداَعى وهكذا
بالطرق وتزويده مراميه، وبعد ضخامته عىل املرشوُع وهذا الفرسودولته، ملك عدوها عىل
بالفشل، ُقيضعليه قد وفرية؛ أموال من عليه أُنفق وما والبحر الرب يف والحربية الدبلوماسية
ارتفع قد وقتئٍذ يكن لم املرصي العام بالرأي نُسميه ما أن أوًال فنرى مختلفة، ألسباب وذلك
اهتماًما يُظهر وقتئٍذ الشعُب يكن لم إذ الفرتة؛ هذه يف جارية كانت التي األحوال مستوى إىل
ذلك عىل أََدلَّ وال ا، جدٍّ ضيقة بصورة ذلك فهم وقد واملالية، االقتصادية بأُُموره إال ا خاصٍّ

الرضائب. من عليهم «تاخوس» الفرعون فرضه ِلما الكهنة مقاومة من
العام الرأي إرضاء أَْمَر عالج قد أنه اعتقد قد «تاخوس» أن عىل األحوال شواهُد وتدل
الواقَع ولكن مجموعها، يف املتطرفة «خابرياس» نصائح كل اتباع برفض الناحية هذه من
ذلك إىل يُضاف الناحية، هذه من األمن استمراَر له تضمن بصورة املوضوع يعالج لم أنه
«تاخوس» الرشعي مليكه عىل انقلب إذ وتفاهة؛ انحطاٍط من املرصيُّ الجيُش أظهره ما
الجيُش وىل ولذلك الجيش؛ ألفراد خالبة وعود وبعض لُقوَّاده َمْت ُقدِّ هدايا بعض بسبب

الدلتا. إىل «سوريا» يف القتال ميدان من وجهه
اإلغريقي، الجيش رئيُس بها سيُديل التي هي الحاسمُة الكلمُة كانت حال أية وعىل
وهو واألثينيني الُفرس بني حدث الذي الوفاق عدم نفس أن نجد أَن له يؤَسف مما ولكن
«نقطانب» عهد يف «مرص» ونجاة املرتزقة الجنود استعمال حركة َشلُّ نتائجه من كان الذي
«تاخوس» الفرعون بني التفاُهم عدم إن إذ ٣٥٩ق.م؛ عام يف حدث ما نفُس هو األول،
وبني «إفيكراتس» بني حدث الذي من أََقلَّ يكن لم «أجيسيالس» املسن «أسربتا» وملك
ذلك كان وقد «مرص»، إىل «فنيقيا» من املرتزقني الجنود عودة إىل أدى ا ِممَّ «فارنابازوس»
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املرشوُع هذا بدأ قد وكان الفرس، عىل وغلبتها ملرص، عظيم فتح مرشوع إجهاِض بمثابة
مبني. ونرص عظيم بنجاح تُبرش المعة بصورة

«مرص» يف «تاخوس» خلفها التي اآلثار

(.Friedrich, Karl Kienitz, p. 212–214 (راجع:
نشاطه عىل تدلُّ آثاٍر بعض لنا ترك قد فإنه الفرعون؛ هذا حكم ِقرص من الرغم عىل

يأتي: ما منها بالذكر ونخص وخارجها، البالد أنحاء جميِع يف العظيم

فنيقيا (١)

كان «تاخوس» «تيوس» اسم أن (Gesch. Agypt, p. 290) «فيدمان» األثري تاريخ يف جاء
االسم بعد ذكر وقد اسمه، عليها «فنيقيا» يف عليها ُعثر منقوشة أثرية قطعة عىل ُوجد قد

.(L.R. IV 181, A. I (راجع: كذلك معنًى، لها يفهم لم كلمات بعض

«فاقوس» شمايل «قنتري» بلدة (٢)

للفن، «ميونيخ» بمتحف اآلن محفوظتان امللك، اسم عليهما الحجر من قطعتان ُوجدت
Porter & Moss IV p. 10; Spiegelberg, A.Z. 65 p. 103-4 & pl. VI (راجع:

.(No. c-d
ابن رع» يل «أرماعت البحري والوجه القبيل الوجه ملك األوىل: القطعة عىل نُقش وقد

ستب-ن-أنحور». «زحر الشمس
لم الثانية القطعة أن يتضح ذلك ومن ستب-ن»، «زحر الثانية: القطعة عىل ونُقش

ولقبُه. اسُمُه عليها نُقش فقد األُوىل أما امللك، اسم من جزء إال عليها يُذكر

املطرية (٣)

املنزلة. بحرية من بالقرب الواقعة
عىل الواقعة «املطرية»، بقرية باب مدخل يف مبنية حجر قطعة «ادخار» األثري وجد
A. S. (راجع: ستب-ن-أنحور»؟ «زحر «زحر» امللك طغراء عليها نُقش وقد املنزلة، بحرية

.(13, p. 277
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«طرة»، يف املقطم محاجر يف ُوِجَد امللك هذا اسم إن «بركش» األثريُّ ويقوُل هذا، (٤)
.(L.R. IV p. 183, IV Note 1 (راجع:

الحالية) (بنها أتريب (٥)

(Sharpe «شارب» األثري عنها كتب «تيوس» امللك اسم عليها ظهر حجر قطعة ُوجدت
إشاراتها، رسم يف أخطأ قد «هاريس» وهو ناقلها أن غري ،Egyptian Inscripions Pl. 43)
ماعت-ني-رع). (أر األرضني مرشد «ماعت» مثل يظهر «داريس»: نقله كما املتُن وهاك

والقوة. الحياة كل ستب-ن-أنحور) (زحر
(.A. S. 17 p. 42 (راجع:

منف (٦)

بلندن، كولدج» «ينفرستي بمتحف اآلن محفوٌظ الغامق، األخرض الخزف من طبق عىل عثر
األزرق اللون ذات الطبق قطعة إن يأتي: ما الطبق من القطعة هذه عن «برتي» ويقول
«زحر» للملك وهي العريضة، القديمة للطريق املقابلة الحفرة يف عليها ُعثر قد القاتم،
الذي والنقُش نقشني، إال املنقوشة اآلثار من له يُعرف لم الذي «تيوس» باإلغريقية واسمه
الوجه ملك ستب-ن-أنحور» «زحر التيجان رب الشمس «ابن فيه: جاء القطعة هذه عىل
الشمساملرشقة مثل الحياة ُمعَطى ماعت-ن-رع» «أر الشاطئني رب البحري والوجه القبيل
The Palace of Apries, (Memphis II) p. 11, (راجع: اآللهة»، (محبوب؟) السماء يف

.(12; Fetrie, Scarabs and Cylinders, p. 33, 40 & Pl. LVII 30, 2
كان امللك مقر أن عىل يدل «منف» يف الطبق هذا ُوُجود إن الصدد هذا يف «برتي» ويقول
التي اإلسرتاكا قطعة نسبة أنَّ هنا مالحظتُُه يجدر ومما األرسة، نهاية حتى املدينة هذه يف
Amèlineau, Les Nouvelles (راجع: املدفونة، العرابة يف «إميلينو» األثري عليها عثر
Fouilles d’Abydos p. 241 Nr. 7, & p. 277; Com p., Gauthier L.R, IV p. 182 Nr,

ا. جدٍّ كبري شك فيها تاخوس للملك (3 & A. 5; Porter & Moss. V. p. 81
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الكرنك (٧)

معبد يف به قام الذي باإلصالح خاصٌّ نقٌش الفرعون لهذا عليها ُعثر التي النقوش أهم ومن
Bouriant, Rec. Trav. 11, p. 153-4; Com p. L.D.T, III (راجع: بالكرنك، «خنسو»

.(p. 70; L.R. IV p. 182 Nr 1
وهي ا، جدٍّ ممحوَّة قاعدة تحت الرشقي للجدار الخارجي الوجه عىل املتن هذا ويقع
نصف حوايل منها الواحد طوُل يبلُغ بحروف واحد سطر يف ُدون أُُفقي نقش عن عبارة
املتن هذا يف واملهمُّ «خنسو»، معبد يف ُعملت وتحسينات إصالحاٍت علينا يقصُّ وهو قدم،
اإلغريق عند املعروف «زحر» وهو املتن صلب يف ذُكرت التي األعمال نَفذ الذي امللك اسم هو
املرصية املتون يف رسمية بصورٍة امللك هذا اسم عىل نعثر لم أننا والواقُع «تيوس»، باسم
الخلفي الُجزء عىل كذلك امللك هذا اسم ُوُجود إىل «ليبسيوس» أشار وقد هذا، كثريًا. القديمة

النص: وهاك املعبد، هذا من
(املسمى) للسيدتني واملمثل األرضني قائد للعدالة ُمظهًرا بوصفه «حور» يعيش
البالد وهازم «مرص» حامي «املسمى» الذهبي «حور» اآللهة بيوت ومفخم العدالة محبوب
ابن ماعت-ني-رع» «أر األرضني رب (املسمى) البحري والوجه القبيل الوجه ملك األجنبية
«خنسو-م-واست لوالده أثره بمثابة عمله لقد ستب-ن-أنحور»، «زحر التيجان رب رع
الصنع الجميل األبيض الحجر من لألبدية ممتاز بشكل والده معبد جدد لقد حتب» نفر

إلخ. … حسب عىل …

الكرنك (٨)

يُدَعى ملٍك ابن وهو (أوزير-تاخوس)، زحر» «أوزير يُْدَعى للملك صغري تمثال جذع
Rec. Trav. 28 (1906) p. 160; (راجع: الكرنك، يف «لجران» عليه عثر إزيس» «حورسا
Archäol, Report for 1904-5; p. 24; com p. Gauthier, L.R. IV p. 182 Nr. 2 &

.(A. 4
املحتمل ومن كبري، شك فيه بل «تاخوس»، للملك ليس أنه عىل األحوال شواهُد وتَُدلُّ

بصدده. نحن الذي امللك غري املتأخرين امللوك من صغري مللك «جوتييه» يقول كما أنه
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الكرنك (٩)

بالنقش إال لدينا معروًفا «تيوس» امللك طغراء يكن لم املرصي، باملتحف ناووس ِمن قطعٌة
«بوريان األثري إليه أشار الذي وهو بالكرنك، «خنسو» معبد خارج عىل حفر الذي
أثر من مستخرج حجر عىل اآلن)، القاهرة (متحف الجيزة متحف حصل وقد ،«Bouriant
… اململكة «سيد هو الفرعون هذا اسُم عليها نُقش ناووس من — نزاٍع بال — وهو كبري،
«زحر التيجان رب «أرماعت-ني-رع» األرضني ورب األرضني، قائد بالعدل يرشق الذي

ستب-ن-أنحور».»

أثينا (١٠)

«دارا» امللك رضبها التي العملة وزن ووزنها امللك هذا باسم الخالص الذهب من عملٌة
وهي «تاو»، عليها وكتب بومة وصورة بقبعتها «أثينا» اإللهة عليها صور وقد الفاريس
Hill. Num. Chron. (1926), p. 130-131; tarn. (راجع: الربيطاني، باملتحف محفوظة

.(C.A.H. VI p. 21, A. 1; Fig in plate Vol. II of C.A.M. p. 4h

أثينا (١١)

«تاخوس» الفرعون هو أنه والظاهُر «تاخوس»، لشخصيُدَعى بسفري خاصٌّ تذكاريٌّ نقٌش
.(Inscripriones Graecae II2 1, 119 (راجع: نفسه،
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Unger Chronologic des (راجع: سنة عرشة ثماني الثاني نقطانب حكم
يف اآلثار عىل جاء ما مع تماًما يتفق وهذا — مانيتون ذكره ما حسب عىل — (Manetho

إدفو. معبد يف نقش
لتوطيد جليلة خدمًة كان الفرس، ملك بالط إىل «تاخوس» امللك هرب أن يف نزاع ال
حسب عىل وذلك الفرس، مللك العداء يظهر باطراد موقفه أخذ ثم ومن «نقطانب»، عرش
ُوُقوف أن والواقُع الفرس، مع ونِضالها «مرص» تاريخ ِمن الفرتة هذه يف املوروثة التقاليد
لم الفاريس «منمون» العظيم امللك عىل «تاخوس» عهد يف املرصيون به قام الذي الهجوم
حدث ما إىل سببُُه يرجع كان بل الفرس، مع صامت اتفاق عقد — حال بأية — معناه يكن
التي القاسية املالية السياسة وبسبب — جهة من — جديدة ومشاغبات فتن من «مرص» يف

«تاخوس». امللك اتبعها قد كان
عهد يف كانت كما نفسها عىل انطوْت أنها غري استقاللها، من مرصشيئًا تفقد ولم هذا،
يُهدد كان خطر كل يقضعىل لم «تاخوس» فرار أنَّ نَلحظ حال أية وعىل األول، «نقطانب»
يف الكنانة مللك جديد ُمدٍَّع قام «تاخوس» فرار أثر عىل أنه وذلك الثاني؛ «نقطانب» سيادة
.(Plut. Ages. 38) الثاني، «نقطانب» الجديد امللك عىل األهلية الحرب وأعلن «منديس»
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عاد أنه أو شخصيٍة، ألطماٍع الثورة بهذه املدعي هذا قام هل اآلن: اإلنساُن ويتساءُل
٣٧٩ق.م؟ عام امللك من ُطردت التي األرسة وهي الثانية، املنديسية األُرسة بعرش يُطاِلب
يفيد أن أراد قد املدعي هذا أن عىل األحوال شواهُد وتَُدلُّ جائًزا، كان االدعاء هذا أن والواقع
ألف مائة قواُمُه جيٍش جمع يف فعًال أفلح وقد «مرص»، عرش يف حديثًا وقع الذي التغري من

.(Plut. Ages. 38; Diod XV. 93, 2 (راجع: مقاتل،
موقفهذين عن روايتان ولدينا الثاني، و«نقطانب» «أجيسيالس» جنود زحفعىل ثم
دعتْهما التي واألسباب للملك، املدعي املندييس الثائر جيش اقرتاب عند به ا أََحسَّ وما امللكني
قوله: يف أخطأ (وقد «ديودور» لنا ذكره ما هي األُوىل فالروايُة العراء، يف ُمناَزلته عدم إىل
السالح، إىل االلتجاء فكرة وتحاىش فزع قد الفرعون إن لنا قال وقد «تاخوس»)، امللك إنه
نفسه وجد حني «نقطانب» ولكن يجزع، وأال بنفسه يثق بأن نصحه «أجيسيالس» ولكن
إىل «أجيسيالس» وتبعه بجيشه تقهقر وذُْعر َفَزع ِمن أصابه ما عىل التغلُّب عىل قادر غريَ

.(Diod. XV. 93, 2) العدو، حارصه وهناك هام موقع داخل
إن «ديودور»: قاله ما عكس عىل فيقول «بلوتارخ» علينا قصه ما الثانية والرواية
عديًدا، الواقع يف كان الذي املدعي لجيش احتقار ُكلَّ أظهر وقد ثقة، مملوءًا كان «نقطانب»
وفنونها، بالحرب خربٌة لهم ليس صناع من ويتألف الصدفة، بمحض جند قد كان أنه غري
يعرف اإلنسان تجعل وال العدو، تربك قد الدراية عدم أن ِمن خائًفا «أجيسيالس» وكان

.(Plut. Ages. 38 (راجع: عليه، بها يقيض حيلة
بالحرب، باملجازفة «نقطانب» ينصُح الذي هو «أجيسيالس» أن نجد األمر نهاية ويف
الثائر هذا أن وهي التالية: لألسباب واقعة يف بنفسه الدُُّخول من ُل يَتَنَصَّ «نقطانب» وأن
نرى أُخرى جهة ومن فاصلة، واقعة يف املدرَّب غري بجيشه املجاَزفة عىل يجرس لم املندييس
«تاخوس» امللك سقوط صباح الحال كانت كما تُحاك بدأت الدسائَس أنَّ — جديد من —
فتح يف أخذ قد الجديد بالعرش املدعي ألن وذلك الجبارة؛ املرتزقة الجنود قوات حول

مفاوضات.
يف الظنون يظن األقل عىل الثاني «نقطانب» أََخذَ أْن هذه مناورته َجرَّاء ِمن كان وقد
عندما وضعفه ثقته عدم فعًال يُظهر الفرعون بدأ وقد إخالصه، يف ويشك «أجيسيالس»
األعداء مع حرٍب يف رصاحة تذهُب الفرصة يُرجئ ال بأن إياه: ناصًحا «أجيسيالس» خاطبه
لإلحاطة الوقت لهم تركنا إذا سيصلون ولكنهم الحرب، فن — شك بال — يجهلون الذين
أنه َظنَّ الكلمات هذه الفرعوُن سمع وعندما الهائل، بعددهم وإغراقه «نقطانب» بجيِش
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مدينٍة داخل إىل بجيشه وتقهقر معركة، يف الدخول عن ى تَنَحَّ وبذلك ا فخٍّ له نصب قد
«أجيسيالس» هاج أن ذلك جراء من كان وقد األركان، متينة جميلة بجدران محاطة عظيمة
أُخرى خيانٌة حدثْت ولكن «نقطانب»، حليفه جانب من فيه الثقة عدم بسبب عظيًما هياًجا
يقوم أن دون املرصية البالد يغادر أن وقتئٍذ مقدوره يف يكن ولم والخزي، بالعار غمرتْه
يتبع أن اضطر ذلك وعىل لوجه، وجًها للملك الجديد واملدعي «نقطانب» تارًكا حاسم بعمل
Plut. (راجع: ملحارصته، الحال يف املنديسيون جاء وحيث فيه كان الذي املكان إىل الفرعون

.(Ages. 38
األساسية األمور عن برصاحة تتحدثان أنهما نجد بدقة؛ الروايتني هاتني فحصنا وإذا
كان إذا فيما «نقطانب» والفرعون «أسربتا» ملك بني الرأي يف اختالٌف هناك كان التالية:
كان «أسربتا» ملك نصائح من الرغم عىل ولكن ومنازلته، العراء يف للعدو الصموُد يمكن
وعىل كبرية، مدينة جدران وراء له حماية عن يبحث أخذ ثم ومن َفِزًعا، خائًفا الفرعون
أن نجد أننا غري «ديودور»، ورواية «بلوتارخ» رواية بني تضاُرب رصاحة يوجد ال ذلك
يف نجدها ال حقائق مجموعة إلينا وتحمل خاص طابع عىل وأدقُّ أَتَمُّ وهي األوىل، الرواية
وإذا عام، بوجه فيها جاء بما األخذ يمكن وبذلك فهًما، أكثر يجعلها مما «ديودور» رواية
الجبار؛ مناهضه جيش اقرتاب بسبب «نقطانب» عىل استوىل الذي الفزع فإن بذلك سلمنا
يكاد ال خوًفا وكان «أجيسيالس»، إخالص يف شكوك من به يشعر كان بما تضاعف قد

«ديودور». رواية يف مذكوًرا نجْده لم ولذلك يظهره؛
نتج وما املندييس، املدعي حاكها التي الدسائس عن «بلوتارخ» رواه ما فإن ذلك وعىل
أي لدينا ليس فإنه حال أية وعىل قبولها، يمكن وشكوكه؛ «نقطانب» مخاوف من ذلك عن
«أجيسيالس» لجلب املنديسيون دبرها التي الدسيسة ألن وذلك رفضها؛ عىل يعني برهان
املدعي إىل بجنوده انحاز قد «أجيسيالس» كان لو ألنه ا؛ جدٍّ عاديٍّا أمًرا كانت جانبهم إىل
يكن لم املدعي هذا أن فرضنا وإذا «مرص»، ملك عرش تََويلِّ يف تزداد آمالُُه لكانت لعرش
كان النبأ، هذا إشاعة مجرد فإن جديدة خيانة بارتكاب «أجيسيالس» إغراء مقدوره يف
قد كانت الشكوك أن إىل هذا العدو، معسكر يف الخالف وينرش «نقطانب» ثقَة يُزعزع
مساعدتَه أخريًا نال قد كان وأنه «أجيسيالس» امللك إخالص عدم الفرعون روع يف أدخلت

بخيانة.
كان ا حقٍّ التفكُّك، من يشءٌ فيها يظهر بأنه القصة هذه عىل نعرتض أن الجائز ومن
أنه من ذلك عىل أََدلَّ وال للملك، املدعي له قدمها التي العروض تماًما رافًضا «أجيسيالس»
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النهاية، يف النرص منحه السيئة أعماله كل ِمن الرغم وعىل «نقطانب»، ركاب يف سار قد
يمكن كيف ولكن تحقق، لم فإنها ا جدٍّ معقولًة كانت الفرعون ُشُكوَك أنَّ ِمن الرغم وعىل
«نقطانب» أجرب قد وأنه العدو يخىش بأنه ظهر قد كان الذي «أجيسيالس»، أن نفرس أن
يظهر ما عىل وذلك جريء، بهجوم النصيحة له ليقدم أتى قد بنفسه؛ املتناهية ثقته عىل

األول؟ رأيه خالف
عدوٍّا أن أوًال «أجيسيالس» أعلن قد إذ ظاهري؛ تناقٌض إال هنا يوجُد ال أنه والواقُع
حتى تجاربه بعدم تماًما محصنٍّا يكون ألنه استعماِلِه؛ إساءُة الصعب من كان مدرب غري
دائًما كان ألنه بالنفي؛ ذلك عىل والجواب رأيه؟ «أجيسيالس» غري فهل العدو خدع أمام
وحشية بكل لوجه وجًها العدو منازلة نظام إىل ويجنح تُفيد، ال التي الخدع استعماَل يأبى
يف بالدخول نصيحته وبني األوىل مقرتحاته بني أن يلحظ فإنه ذلك عن وفضًال وشجاعة،
املحاولُة وهذه جانبه، إىل الستمالته للعرش املدعي محاولة حدثْت قد العدو؛ مع معركة
مادة من يديه يف ِلما بالنسبة الثقِة مزعزَع كان أنه عىل — صاحبها جانب من — تكشُف

بها. يتمتع مهارة أو عليها يعتمد
صارمة قراراٍت اتخاذ إىل به ويحدو «أجيسيالس» لتشجيع يكفي ما ذلك يف كان وقد
«أجيسيالس» كان إذا فإنه حال أية (وعىل خطته دائًما كانْت هذه فإن حال، أيَّة وعىل
وشكه «نقطانب» ثقة عدم فإن تناقٌض؛ أو التواءٌ فيها ليس خطتُُه كانت وإذا مخلًصا،
كان التي املنديسية الدسائس من يعلُمُه كان ِلما بالنسبة وذلك تماًما، مفهومة كانت فيه
شاهَدها هو وكان باألمس، حدثْت قد كانْت التي الخيانة أثر عىل وذلك للملك، املدعي يُديرها
— الذي هو وأنه الجدران، خلف َن يَتََحصَّ أن «أجيسيالس» له نصح وقد منها، واملستفيَد

فاصلة). معركة يف السهل يف العدو مالقاَة َقرََّر قد — يظن ما عىل
الرواية وأن حدث، ملا ا جدٍّ متماسكة رواية إال ليست «بلوتارخ» قصة أن نرى ثم ومن
األهم عمليٍّا هي وكانت — األخرية الحقائق إال لنا تحفظ لم «ديودور» نهجها عىل سار التي
التي الخطة موضوع عن والفرعون «أجيسيالس» بني قام الذي الخالف وهي — والفاصلة

املحصن. املكان نحو املشرتك والتقهقر تتبع
عىل «أجيسيالس» وتبعه املكشوف اإلقليم للعدو أخىل قد «نقطانب» أن نرى ثم ومن
األعمال سري عىل املسيطر هو — األحوال من حال بأية — وقتئٍذ يكن ولم منه، الرغم
عىل مفوًضا كان — وظيفته بحكم — ولكنه جانبُُه، ويُخىش متهًما كان ألنه وذلك الحربية؛

املرصي. الجيش قيادة
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وراء مختبئًا الفرعون كان التي املدينة ملحارصة للعرش املدعي جيُش زحف وقد
لنا قدمها التي الرواية بني جديد خالف وجد قد أنه املرحلة هذه يف ونجد أسوارها،
دون بدأ قد الحصار أن (Ages 39) األول ذكر وقد «ديودور»، ذكرها التي وتلك «بلوتارخ»
بأن وذلك دامية، هجمات إثر عىل بدأ قد الحصار أن «ديودور» يف جاء ما حسب وعىل تأخري،
العمال أنجزه الذي العمل كان وقد ،(Diod. XV, 93, 3) خنادَق حفر يف املحارصون أخذ
يكن لم إذ املحارصين؛ عند تنفد الغذائية املواد بدأت قالئَل أيام وبعد رسيًعا، العديدون
عىل يستوليان والهلُع الخوُف أخذ وعندئذ املدينة، داخل قليلٌة كميٌة إال الغالل من لديهم
ومقابَلة الخروج يف َفكََّر ذلك أجل ومن ا، تامٍّ حصاًرا العدو يحارصه أن خشية «نقطانب»
من أنفسهم عىل خافوا الذين املرتزقني الجنود رأي هو هذا كان وقد لوجه، وجًها العدو

.(Ages, 39) جوًعا املوت
فإنه حياته، تاريخ يف نفسه عن «أجيسيالس» رواه ما نصدق أن علينا لزاًما كان وإذا
خطة وهي العدو، براثني من للخالص املوقف حسب عىل الخطة هذه وضع الذي هو كان
نجاُح الرضوريِّ من كان وقد النجاح، لها يضمن حتى الكتمان طي يف حفظها قد كان
وحدهم كانوا الذين املرتزقني الجنود استعماُل وهي الفرعون، أرادها التي الهجوم خطة
أثار قد الرفض هذا مثل أن بد وال ذلك، رفض «أجيسيالس» أن غري ذلك، عىل القادرين
«أجيسيالس» أن يفكروا أن الحال بطبيعة وسعهم يف كان وقد وحاشيته، «نقطانب» غضب
بعدم املوقعة خسارة عىل عمل قد معدة؛ قتال ساحة يف بالنزول حلفاءه يغري أن بعد
وقد «نقطانب»، صفوف يف يعمل بدأ قد كان الذي القحط ذلك إىل مضاًفا فيها، االشرتاك

التهم. بأشنع يُتهم كان كما «أجيسيالس» عن تنترش املشينة الشائعاُت بدأت
٣٧٤ق.م، عام «إفيكراتس» القائد موقف كمثل كان املوقف هذا يف مثله أن والواقع
يخرج أن عليه كان فإنه «إفيكراتس»؛ من أمانة أكثر أو سعادة أعظم أكان سواء أنه غري

املخاطرة. هذه يف للمغامرة القتال لساحة
خنادق حفرت فقد برسعة، تسري «نقطانب» بها يقوم التي التحصني أعمال كانت وقد
عند السالح بحمل املرتزقني جنوده «أجيسيالس» أمر وعندئٍذ املحارصة املدينة كل حول
بلغت قد وقتئٍذ الخنادق وكانت «نقطانب»، عن تصميَمه مخفيًا كان وقد الظالم، دخول
هذه يحتلوا أن املحارصين الجنود معظم عىل وكان هذا، ا. جدٍّ البعيد طولها منتهى تقريبًا
كان ما ألن وذلك للمحارصين؛ العدديُّ التفوُق أصبح ثم ومن امتدادها، طول عىل الخنادق
حاول إذا ذلك وعىل عددهم، كثرة من يفيدوا أن من يمنعهم الخنادق من حفُرُه تم قد
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محدوًدا عدًدا إال أمامه يجد ال فإنه الخنادق؛ من الخايل املكان من للهجوم االندفاَع اإلنساُن
شجاعة من عليه ُفطروا بما — املرتزقني الجنود مقُدور يف كان وقد العدو، جيش من ا جدٍّ

خاطفة. برسعة عليه يقضوا أن —
كما — اإلنساُن ويتساءل البارعة، الخطة بتلك املرة هذه «نقطانب» امللك اقتنع وقد
يكن لم فإنه حال أية وعىل مقتنًعا؟ — حقيقة — «نقطانب» كان هل — «بلوتارخ» يقول
إذا ًقا محقَّ كان خرابها وأن تماًما، محارصًة كانْت املدينة ألن وذلك خيار؛ الفرعون لدى
وعندئذ الهجوم وبدأ اإلغريق، الجنود وسط يف نفسه َجنََّد ذلك أجل ومن تردد، أي أبدى
وأمام املفاجئ الهجوم أمام يَِفرُّون الطريق عىل كانوا الذين العدو جنود من جزءٌ أخذ
ممزق. رش َمزَُّقوها فقد املهاجمني وجه يف وقفْت التي القليلُة الفئُة أما املهاجمني، حماس
اقترص بل مبيتًا، طويًال تنظيًما «أجيسيالس» إىل ينسب لم «ديودور» أن هنا ويُلحظ
املحارصين، الجنود خالص يف ونجح ليًال، العدوَّ هاجم قد «أسربتا» ملك أنَّ إىل اإلشارة عىل
«أجيسيالس» كان إذا فيما نتساءل أن لنا ويجوز خالصهم. يف أمل كل فقدان ِمن الرغم عىل
أو «نقطانب» للملك أبداها كما الناجحة، الخطة هذه تصميم طويل زمن منذ فعًال دبر قد
عندما فيه نفذْت الذي نفسه اليوم يف أي لحظة؛ آخر يف اتخذْت قد الخطُة هذه كانت إذا

له. ين املحاِرصِ قبضة من لإلفالت أخرى طريقة أمامه يكن لم أنه رأى
من كالٍّ ألن وذلك باهًرا؛ شيئًا تعد تكن لم املوقعة هذه يف الحربية امليزة أن والواقُع
القتال ساحة يف الجنود توزيع بمالحظة إال يقم لم «أجيسيالس» وامللك «نقطانب» امللك
الهجوم إىل رجع فقد ذلك؛ أثر عىل جاءْت التي املعركة كسب يف الفضُل أما عاديٍّا، توزيًعا
بالنسبة ُعدَّ قد — والسياسية األدبية الوجهة من — النرصكان هذا أن غري املفاجئ، اللييل
ولكنا «نقطانب»، للملك ووالئه إخالصه يف اتهم قد كان ألنه وذلك هائًال؛ أمًرا ألجيسيالس
اللحظة تلك ومنذ الحربي، ذكائه عن يقل ال كان الذي والئه عىل بُرهانًا َم َقدَّ َقْد نجده اآلن
حسب عىل الحرب إدارة «أجيسيالس» تابع ثم ومن لها، َحدَّ ال فيه «نقطانب» ثقة أصبحت

.(Diod. XV, 93, 4) العراء يف ومشيئته خططه
وتنفيذه حركة ة وِخفَّ مرونة من جنوُدُه عليه كان ما جيشه عدد قلَة َعوََّض وقد
فيغريه العدو أمام الفرار يَتََصنَُّع أحيانًا فنجُدُه األحوال، مقتضيات حسب عىل لخططه
مقدور يف كان (املناورات) املحاوالت وبهذه مكان، إىل مكان من ينتقل وأحيانًا متابعته، عىل

ويستنفدها. العدو قوة يبدد أن «أجيسيالس»
وهو عليه، للقضاء اختاره الذي املكان إىل املعادي الجيش سحب يف نجح وأخريًا
نجحت أْن وُمنْذُ .(Diod. XV, 93, 4; Ages 93) واسعٍة عميقٍة ترعٍة بني يقع ضيٌق إقليٌم
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َد َمهَّ وقد فتيًال، يُجدي ال العدِد يف املندييس املدعي جيش ُق تََفوُّ أصبح البارعُة الخطُة تلك
. العدوُّ عليه يسري كان الذي الطوار األرضتُضارع من شاسعًة رقعًة لجيشه «أجيسيالس»
أمًرا الخلف من أو الجناحني من جيشه لتطويق العدوُّ بها يقوم محاولة كل وجعل هذا،
اإلغريق املشاة جانب يف الجيش َمة ُمَقدِّ يف وقع الذي القتال يف الغلبُة ظلت وقد مستحيًال،
أثر عىل املدعي جيش يف القتىل من كبريٌ عدد سقط وقد ،(Diod. XV, 93, 5) الشجعان

املندييس. املدعي آمال كل عىل وُقِيضَ الكارثة وقعت وبذلك صفوفه، اخرتاق
إغداق يف أخذ عدوه، عىل بالقضاء األركان د موحَّ «نقطانب» امللك أصبح أن بعد
يميض أن ورجاه خدمته، يف واستبقاه «أسربتا» ملك مخلصه عىل الثناء وَكيْل االنعامات،
أجله؛ من عمل طاملا الذي املبني النرص هذا أحرز أن بعد «أجيسيالس» ولكن معه، الشتاء
شك بال أسف أي يبد لم به؛ معرتف غري كان أن بعد مكانته الالسيدموني للجيش أعاد إذ
وقتئٍذ كانت «أسربتا» أن ذلك إىل يُضاف العظيم، الفوز بهذا مكلٌَّل وهو «مرص» ترك عىل
بالده إىل أقلع وقد الفرعون، خدمة يف وهو جمعه قد كان الذي املال وإىل إليه، حاجة يف
من تلنتًا ٢٣ مبلغ الشخصية هداياه غري معه حامًال ٣٥٨-٣٥٧ق.م عام شتاء خالل يف

.(Diod. XV, 12, 1 (راجع: الفضة
«سرييني» يف ترسو أن إىل سفينته اضطر مما رحلته خالل يف هائًجا البحُر كان وقد
بعد الالمعة «أجيسيالس» حياة مجال عىل الستار أنزل وبذلك هناك، املوت أدركه حيث
«السيدمون»، إىل وحملت الشهد، يف حثته ُحفظت وقد والثمانني، الرابعَة العمر من بلغ أن

.(Ages, 40; Diod. XV, 93, 6) املرعية التقاليد حسب عىل بها احتفل وهناك
مهارتَهم أثبتوا قد اإلغريق الُجنُود أن ٣٦٠-٣٥٩ق.م عام من نُشاهد وهكذا
وتارة «مرص» جانب يف تارة رحاها تدوُر كانت التي املرصية املعارك يف وشجاعتهم
الحربية والتجارب الجريئة النصائح أن ونجد الهزيمة، تعرف ال بقوٍة وذلك عليها، أُخرى
حرية وكذلك املال، من طائلٍة مبالَغ عىل الحصوَل حققت قد «خابرياس»؛ قدمها التي
يف ولسنا «فنيقيا» يف البحرية ألعمال حسنة بحرية قاعدة عىل واالستيالء البحرية التجارة
املشاة من جيُشُه ومعه «أجيسيالس» سفر بأن — أُخرى جهة من — القول إىل حاجة
وطنيٌة. ثورٌة قوضتْه قد كانت الذي «تاخوس» عرش عىل القاضية الرضبَة كان املرتزقني
إىل مضاًفا واحد، وقت يف وجرأته وفكره «أجيسيالس» إرادة قوة أن نلحظ وأخريًا
«نقطانب» ظن سوء عىل تغلب قد الجبار؛ وسالحهم اإلغريق من ُمشاِتِه هجوم قوة ذلك
داخل يف عظيمة بأعماٍل خاللها قام طويلة، مدًة تاجه له وثَبَّتَْت وحريته، حياته وخلصت

بعد. ذلك سنرشح كما — البالد
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والخارجية الداخلية الثاني نقطانب سياسة

سياسة متبًعا كان أنه سنة، عرشة الثمانية نحو بلغ الذي الثاني «نقطانب» تاريخ يَُدلُّ
السمنودية الدولة مؤسس ُخطَّة عىل سائًرا يُعترب كان وبذلك عام، بوجه املحض الدفاع
غري قوة، وأََقلَّ َلَمَعانًا أََقلَّ «تاخوس» بسياسة ُقورنت إذا كانت السياسة وهذه وتقاليده،
يف قامت ثورة أي قط نر ولم املرصيني، مزاج مع تتفق يظهر؛ ما عىل حال أية عىل كانت أنها
صاحب سلفه مالية عن بكثرٍي أََقلَّ ماليتُُه كانت الذي الفرعون هذا ُحكم صفو لتعكر البالد
طبقَة بمهارة حابى أو بحذق عامل قد الثاني «نقطانب» أن الواقُع إذ البعيدة؛ األطماع
مشاريعه ربط وقد صارمة، معارضة «تاخوس» ملشاريع معارضني كانوا الذين الكهنة

والخزانة. الخارجية التجارة من فوائد من للبالد يدخل كان بما العامة
بلدة من تُجبى كانت التي الرضيبة دخل أعشار تسع لنفسه حفظ قد نراه كنا وإذا
محضة هدية يعد هذا كان وقد «سايس»، ملعبد املتبقي العرش منح قد فإنه «نقراتيس»؛

.(Baillet. p. 77 (راجع:
كذلك نفسه الوقت ويف تََداَعى قد سلطانه أن ٣٤٢-٣٤١ق.م عام يف سنرى ُكنَّا وإذا
جيٌش صوبها رضبة من — خاصٍّ بوجٍه — أتى قد كان ذلك فإن وطنه؛ استقالُل ضاع
يف بدأ قد «أوكوس» أن هنا نَذكر أْن بد وال الفاريس، «أوكوس» العاهل خدمة يف كان إغريقيٌّ
ويقال: ٣٥١ق.م، الفاريسحوايل النري تحت «مرص» يُعيد أن ألجل قوية محاولة بأول القيام
عدة امتدْت إنها يقال: إذ األمد؛ طويلة كانت «مرص» عىل الحملة بهذه للقيام التعبئة إن
الفرُس بها قام التي كسابقتها كونها عن تخرج ال فإنها صحت إن النظرية وهذه سنني،
أن الجائز من يكون ثم ومن األول، «نقطانب» الفرعون عهد يف ٣٨٠–٣٧٤ق.م عام منذ
يف ٣٥٤-٣٥٣ق.م حوايل بدأْت التي العظيمة واملالية الحربية والتجهيزات االستعدادات
املقصود يكوُن وقد املرصية، البالد غزو يظن ما عىل منها املقصود كان الفارسية البالد
وقد ٣٥١ق.م، عام يف «مرص» عىل هجومه الفرس مِلك بدأ وقد وغريها، «مرص» غزُو بها
نفسه الفرس ملك كان وقد «رودس»، أهل ُحرِّية عن أُلقيت التي الخطبة من ذلك استنبط
به حدثنا ما صدقنا وإذا ،(Isocrate Phil. 101 (راجع: الحربية العمليات يُدير الذي هو
ما أن غري جمُعُه، يمكُن جيش أقوى ترصفه تحت كان «أوكوس» امللك فإن «إسوقراط»
عىل العاهل هذا بتحقري متهًما كان إذ جدية؛ بصفة عليه االعتماُد يمكُن ال الخطيُب هذا ذكره
معه الدخول عىل تحريضاإلغريق ٣٤٦ عام حاول قد أنه نعلم عندما وبخاصة الخط، طول
ا. جدٍّ العدد كثري جيش وجود يف الصدد هذا يف قوله حقر قد فنجده «ديودور» أما حرب. يف
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الذي املقصود القائد هو يكن لم الفرس ملك أن كذلك السبب لنفس ويمكن هذا،
يف عليه أجمع ما أن يف نزاع وال الحقرية، الصورة هذه يف «إسوقراط» أمامنا أظهره
Isocrate Phil. 101, (راجع: منكرٌة هزيمٌة بها لحق قد الحملة هذه أنَّ هو الصدد هذا

.(Demosth., XV, 12; Diod. XVI, 40, 3; 44. 1; 48, 1-2
ال متون من لدينا ما فإن فيها؛ الفرس ملك هزيمة وسبب الحملة هذه رات تطوُّ عن أما
الحقائق بعض فإن ذلك ومع غلة، تشفي ال ضئيلٌة إشاراٌت إال — أسف بكل — فيها يوجد
املرصيني أن «إسوقراط» متن من يظهر ما أوًال فنستنبُط السطور، بني من لنا تبدو الهامة
لتقوية أو العدة التخاذ — ٣٧٤ق.م عام قبل الحاُل كانت كما — الكايف الوقُت لديهم كان

الدلتا. رشق عن الدفاع
تكن لم مىض فيما «خابرياس» أقامها قد كان التي الدفاعية الحصون أنَّ املؤكد ومن
يستويل أال راجني الخطيب «إسوقراط» يقول كما كثريًا يخافون وكانوا تماًما، ُهدمْت قد
هذه إن «إسوقراط» ويقول للدفاع، األخرى الرتتيبات كل وعىل النيل، معابر عىل امللك
سفوح عند أخفق قد هجومهم أن رأوا قد الفرس أن نفهم ثم ومن تحقق، لم املخاوف

النيل. عرب تعوقهم كانت التي املعاقل
يحارب يكن لم الثاني «نقطانب» أن نُشاهد — الرئييس األمر هو وهذا — ذلك وبعد
شجاعة من به امتازا ِلَما العرص؛ ُقوَّاِد أملِع ِمن قائدان يعاضده جانبه إىل كان بل وحده،
األسربتي القائد هو واآلخر «Diophantosديوفانتوس» األثينيُّ القائُد أولهما فائقني، وذكاء
مصدَر «نقطانب» جانب إىل — يظهر ما عىل — وجوُدُهما كان وقد «Lamias «المياس
له كغاية ال الحربية الوجهة من مؤكدة بصورة «ديودور» يقول كما كان إذ عظيم؛ ور ُرسُ

املندييس. املدعي مع حربه يف ذلك شاهدنا كما (Diod. XVI, 48–1)
مع يتفُق الفرعون جيش يف القائَدين هذين وجود كان هل اإلنساُن: يتساءُل واآلن
الذي التايل والغرُض بالتوايل؟ وطنيهما الفرسوبني بالد سيايسبني تحرج أو بعضجفوة
اإلغريق. بالد يف املقدسُة الحرُب قامت قد ٣٥١-٣٥٠ق.م عام يف أنه هو الخاطر عىل يرد
الفوسيديني مع تحالفتا قد و«أسربتا» «أثينا» أن — ٣٤٦ق.م منذ — ونعلم هذا،
من كالٍّ أن والواقع عام٣٦٢ق.م، منذ اليونانية لطيبة ألداء أعداء وكانوا ،Phocidians
سببها وكان أََمُدها يطل لم مدة الفرس ملك وبني بينهما عداوة قيام بعد و«أسربتا» «أثينا»
«أرتابازوس» الشطربة إىل اإلغريق املشاة من آالف خمسة وبرفقته «بامنيس» إرسال
التي القديمة األُلفة أواَرص أحكما قد ٣٥٢ق.م؛ عام يف العظيم الفرس ملك عىل ملساعدته
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،(Diod. XVI, 40, 1-2 (راجع: ٣٥١-٣٥٠ق.م، عام يف الفرس ملك وبني بينهما، كانت
لم الذي «أوكوس» امللك من العفَو طلبتا فإنهما أنهكتهما قد القوسية الحرُب كانت ا وَلمَّ

الذهب. من تلنت ثالثمائة قدرها هدية هذا عفوه مع أرسل وقد لهما، منحه يف يَتَواَن
أو بإرسالهما و«أسربتا» «أثينا» ِمن ُكلٌّ كانت إذا فيما اإلنساُن يتساءُل ثم ومن
ا ُرسَّ قد يكونا لم بنجاح؛ املرصيني ِلُمَساَعَدِة و«المباس» «ديوفانتوس» لقائديهما بالسماح
أهل أعدائهم مع متحالًفا كان الذي العظيم بامللك قاسيٍة هزيمٍة بإنزال عظيًما وًرا ُرسُ
َخاصٍّ بوجٍه نحرتس أن بد وال عقباٍت، عدُة تعرتُضُه الغرَض هذا مثل أن غري «بوشيا»،
محالفة ُوُجود نستنتج أو واألثينيني الفرس بني عامليٍة عالقات َقْطع ُوُجود يف االعتقاد من
عام يف «خابرياس» سلكه الذي املوقف أن نجد فأوًال «نقطانب»، وبني البلدين هاتني بني
دون ا جدٍّ طيبة عالقة ذات تكون أن يمكن إغريقية حكومة أنَّ عىل لنا يربهن ٣٥٩ق.م
ألحد وتسمح «مرص»، مع تتحالف أْن وبدون الفرس، ملك مع تماًما عالقتها تقطع أن
،(Demos) ة األُمَّ مجلس من الرسمية املوافقة دون طويلة ولُِمدٍَّة بقوٍة يخدم أن مواطنيها
٣٥١ق.م عام يف حدث أنه معاٌرص شاهٌد وهو «ديمونستني»، ذكره ما حسب عىل وكذلك
إىل ترمي فكرة كل — صمت يف — َرَفَض قد أغلبيتِِه أو مجموعه يف األثينيَّ الشعَب أن
(Diod. «ديموستني» ويقول الفرعون، الفرسملصلحة ملك وبني «أثينا» بني العالقات قطع
أن مدينتنا إغراءَ حاولوا قد كانوا الذين الخطباء نَْفَس أرى أْن دهشٍة َلِفي «إني XV, 5)

املرصيني.» مصالح معاضدة أجل من امللك مع حرب يف تدخل
َلِمَن وإنه ما بصورٍة « مرصيٌّ «حزٌب العهد هذا ُغُضون يف يوجُد كان ذلك وعىل
الفاريسَّ التعدَي ليصد بموافقته أو منه بتحريٍض «ديوفانتوس» ذهب قد كان إذا املحتمل
هذا َمها َقدَّ التي وهي «مرص» مع معاهدة عقد إىل الرامية املشاريع أن غري «مرص»، عىل
لم ذلك أنَّ عىل ، األثينيِّ الشعب من نجاًحا تَْلَق لم النواب)؛ (مجلس «الرتبيون» إىل الحزُب
أن املمكن من كان ولكن الفرس، إىل يميلون أغلبيتهم يف كانوا «أثينا» أهل أن يعني يَُكْن
عام يف حدث كما الُفرس، مع ارتباكاٍت ُوُقوَع يخشون كانوا اآلثينيني املواطنني من كثريًا

٣٥٤-٣٥٣ق.م.
اإلغريق حقوق كل عىل أنفة بكل املحافظة مع — «أثينا» أن كذلك املمكن ومن
داخل يف هي كما الحالة بقاء عىل املوافقَة تنشد كانت — العظيم للملك بالنسبة لحريتهم
هذه أواِرص تمزيُق شأِنِه ِمن اضطراٍب ُكلَّ خطأت قد ولذلك الفارسية؛ اإلمرباطورية
من ُجْزءًا تؤلف كانت «مرص» أن يرى ذلك أجل من «ديموستني» كان وقد اإلمرباطورية،
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إىل يميلون الذين أولئك يجيب كان عندما قوله: من ذلك ويُلحظ الفارسية، اإلمرباطورية
تأمنيحريتهم عىل يبحث كان الذين «رودس» أهل (يقصد هؤالء أن إنسان يجهل ال «مرص»
اإلمرباطورية من ُجزءًا يؤلفون املرصيني) (أي اآلخرين أن حني يف إغريق األثينيني) ل بتدخُّ

.(Demos., XV, 5)
«مرص»؟ باستقالل يعرتف ال كان أنه هذه «ديموستني» عبارة من تفهم هل ثم ومن
فإنه مجلسه، يف يكون بأن له سمح َقْد امللك كان إذا قائًال: يضيف بقليٍل العبارة هذه وبعد
(Diod. Ibid. XV, إغريق تهاجمها كانت إذ ممتلكاته؛ أجل من املحاَربة عىل يحرُِّضُه كان
القائد فعل كما مهاجمِتِه عىل املساعدة أو العظيم امللك مهاجمة فإن أُخرى: وبِعبارٍة ،7)
«فارس»؛ أمالك ضمن سبق فيما كانت التي «مرص» حرية عىل باملحافظة «ديوفانتوس»
األحوال من حال بأية — يكن لم «ديوفانتوس» القائَد أنَّ يظهر ثم وِمْن واحًدا، شيئًا يَُعدُّ
املرصيِّ للحزب ممثًال يكون قد بل ودية، بصفة ولو حتى «مرص» يف «أثينا» أهل مبعوث —
الرأي من كبري بجزء رسميٍّا استُنكر قد هذا عمله أن إىل باإلضافة هذا «أثينا»، يف اليوناني

األثيني. العام
تدخل ٣٥٠ق.م عام التايل الربيع ففي االستنباط: هذا يؤكد قد ما ولدينا هذا،
جيٍش رأس عىل «قربص» أهل عىل الفرس ملك ملصلحة األثيني «Phocion «فوسيون
عن يقل ال ل التدخُّ هذا ومثل ،(Diod. XVI, 42, 7–9) املرتزقني من آالف ثمانية ِقواُمُه

«ديوفانتوس». ل تََدخُّ
«المياس» القائد مهارة إىل مضافٌة هذا «ديوفانتوس» مهارة َفِإنَّ حال أيَّة وعىل
بامللك َحلَّْت التي الجائحُة كانت وإذا باهًرا، تثبيتًا «نقطانب» الفرعون أحوال ثبتت قد
«كوش» بالد إىل َفرَّ قد أثرها عىل التي وهي ٣٤٢ق.م، عام يف بعد فيما الثاني «نقطانب»
بالحق قاضية قدره، من تَُحطُّ خاصٌة روايٌة أُلَِّفْت أن البعيد املستقبل يف َجرَّاِئها ِمن كان وقد
Revillout, (راجع: جبن، من عليه فطر وما املهزوم، األمري هذا كربياء عىل وبالباطل
ُقوَّاُدُه أحرزها التي االنتصارات بعد يظهر ذلك مع فإنه (Revue Egyptol. p. 61-2
بطبيعة — الذين وهم «سايس» كهنُة عليه أغدقها التي املدائح بحق يستحق اإلغريق
ذلك وعىل «نقراش»، ِمن تُجبى كانت التي الرضائب ُعْرشَ لهم خصص قد كان — الحال
السالم «مرص» يمنح الذي القوي «امللك بأنه قبل من يحدث لم كما يظهر أن يمكنُُه كان
يدخل الذي السيف ورب … الشجاعة والعظيم «كمى» بالد يحمي الذي الربنزي والجدار
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Stele de Naucratis, p. I. (راجع: األعداء»، نحو نظره يصوب عندما النفوس يف الرعب
.(2-3; Baillet, 128, Maspero., etc.

لهذا التالية السنة ومنذ ما، يوًما يهزم أن له بد ال كان الربنزي الجدار هذا ولكن
ذلك يف بنصيٍب ساعدوه الذين لإلغريق كان وقد املجن، َظْهَر له يقلب الحظُّ بدأ النرص
٣٥١ق.م عام يف املرصيني يد عىل «أوكوس» بها صدم التي الصدمَة أنَّ وذلك واضح، أثٌر
(Diod. XVI, «قربص» يف الصغرية الدويالت ويف «فنيقيا» يف العصيان قياَم شجعْت َقْد
أن يرد لم أم أراد قد أكان سواء الفرعون شطر وجههم العصاة وىل وقد 40, 5;41 etc.)
عىل ملساعدتهم «نقطانب» إىل رسوًال أرسلوا ذلك وعىل «مرص»، حدود خارج نفوذه يمد
للحرب االستعداد يف أخذ قبوله أثر وعىل لهم، حليًفا يكون وأن الفرس، يد من الخالص

.(Diod. 41, 3)
اإلغريق من جنديٍّ آالِف أربعُة املرصية الدياَر غادر حتى زمٍن طويُل يمِض ولم
املسمى «صيدا» ملك ملساعدة وذلك الرودييس؛ القائد «منتور» رأسهم وعىل املرتزقني،
يتساءُل واآلن ،(Diod. 42, 2) «فنيقيا» من الفرس شطربة طرد عىل ،«Ten nes «تنس
سكر أن بعد وبخاصة للفتح، محبٍّا رجًال كان أنه األخري العمل هذا يف يجُد كان هل املرءُ
كان الذي «تاخوس» سياسة إىل عودة ذلك كان وإن الُفرس، عىل ناله الذي النرص بخمرة
هذه يف املبادرة ألن وذلك الواقع؛ يكن لم هذا أن شك وال بالده؟ ُرقعة توسيع إىل يرمي
إبرام طلبوا الذين فهم الفنيقيني، جانب من جاءت بل جانبه، من تكن لم الجديدة الحرب
قد «نقطانب» أن األمور مجرى يف نََر لم ذلك عن وفضًال «نقطانب»، وبني بينهم معاهدة
«مرص» يغادر لم أنه نلحظ إذ املشرتك؛ النرص هذا من الشخصية ملطامعه اإلفادة يف َفكََّر
هزيمة عىل للمساعدة أرسله الذي الجيش قيادَة الرودييس لقائِدِه تََرَك بل «فنيقيا»، إىل
الذي بالجيش قرنت ما إذا ضئيلة، كانت أرسلها التي النجدة أن ذلك إىل يضاف الفرس،
مقاتل ألف ٩٠ قوامه جيش رأس عىل و«سوريا» «فنيقيا»، غزوه عند «تاخوس» أرسله
إال يرسل لم خلفه أن حني يف املرصيني، من ألًفا وثمانون اإلغريق من آالف عرشة منهم
هذه يف الثاني «نقطانب» فعله ما أن الطبيعي من فإنه ذلك وعىل املرتزقني، من آالف أربعة
البحر عن يُبعد «فنيقيا» تحرير أن وذلك وحسب، للدفاع — الواقع يف — يكن لم الحالة
تتويًجا الرودييس «منتور»، انتصارات تكون ثم ومن الفرس، تهديد «مرص» وعن املتوسط

و«ديوفانتوس». «المياس» القائدان أحرزها التي لالنتصارات
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جديًدا فتًحا هذا بعمله يحاول أن من بدًال «نقطانب» أن األسف جد له يؤسف ومما
كما خانه فقد «صيدا»، ملك حليِفِه يَِد عىل لبالده جديٍد تهديد لخلق ذهب قد فإنه ملرص،

«فنيقيا». إىل أرسلهم الذين املرتزقني الجنود أعنُي يف حربيٍّا كذلك سقط
مع ا رسٍّ تفاوض الجبار؛ الُفرس جيش من به سيَحيُق ما «صيدا» ملك رأى ا وَلمَّ
وإخضاعها «مرص» هزيمة عىل ويساعده «صيدا» يسلمه أن عليه عرض وقد العظيم، امللك
به، يُحيط الذي واإلقليم النيل نهر عن دقيقة معلوماٍت من لديه ِلما وذلك الفاريس، للُحكم
فريسة يقع أن قبل «تنس» رأى وقد والرسور، بالفرح الفور عىل ذلك الفرس ملك قبل وقد
املرتزقني اإلغريق الُجنُود رئيس الرودييس «منتور» القائد يكاشف أن «أوكوس» يد يف
هذا «منتور» وبفضل األخريُ، إليه انضم وقد َدبََّرها، التي باملؤامرة «مرص» أرسلتْهم الذين
امللك َدَخَل املرتزقني ُجنُوده بفضل وكذلك املدينة، من ُجْزءٍ حراسة عىل يُرشف كان الذي
ووضعت األُخرى املدن يف الرعُب انترش ذلك أثر وعىل «تنس»، يرافُقُه «صيدا» مدينة العظيم

.(Diod. XVI, 45, الفرس(6–1 قوة أمام سالحها
آالف أربعة من فَحَرَمه عليه انقلب قد للمساعدة «نقطانب» تدخل أن نرى ثم ومن
الذي «منتور» هو محنك وسيايسٍّ حربي مستشار من وكذلك املرتزقني، الجنود ِخرية من
فهي «مرص» إىل املؤدية األُخرى الطريق أما «مرص»، إىل للفرسطريًقا فتح قد هذه بخيانته
مجهودات بفضل وذلك (٣٥٠ق.م)، الوقت نفس يف تقريبًا سقطت فقد «قربص»، جزيرة

.(Diod. XVI, 42, 7–9) «فوسيون» هو آخَر إغريقيٍّ
قلبْت قد وخيانتهم اإلغريق والُقوَّاد الجنود شجاعة أن واحدة سنة مدة يف نجد وهكذا،
إخضاع أنَّ عىل األحواُل وتدلُّ الفرعون، تقويضُسلطان يف دورها ولعبْت ملرص، املجن ظهر
وقد «مرص»، عىل الفاصلة الفارسية الحملة إىل الطريَق َد َمهَّ قد «قربص» وجزيرة «فنيقيا»
الفرس عاهل أرسل وقد لها، ومهدت الحملة سبقت التي السياسية العمليات أوًال اتخذت
هذه بعض الدعوَة َلبَّى وقد «مرص»، عىل اإلغريقية البالد أهم مساعدة يطلب «أوكوس»
(راجع: إليهما طلب الذي العسكري املدد بإرسال ووعدتا و«أرجوس»، «طيبة» مثل املدن
— و«أسربتا» «أثينا» وبخاصة — األخرى املدن بعض أن حني يف ،(diod. XVI, 44, 1-2

.(XVI, 44–1) الحياد خطة باتخاذ وعدت قد
املساعدة نفَس و«أسربتا» «أثينا» من الفرس ملك مبعوث طلب هل اإلنساُن ويتساءُل
يحوز أْن يُمكن ال الطلب هذا مثل أن يرى كان أم و«أوجوس»، «طيبة» إىل طلبها التي
ذكره ما ذلك لنا أكد كما التقاليد عىل تُحافظ أن منهما كل إىل طلب ولذلك قبول؛ أيَّ

«ديديموس»؟
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ينبغي بل النظريتني، هاتني ِمن أليٍّ امليل عىل يحملنا سبٍب أيُّ لدينا ليس أنه والواقُع
هكذا اتخذتا قد اللتني القويتني اململكتني أن وهي: التالية، املالحظة عىل نَقترص أْن علينا
البحرية قوتيهما عىل «أوروبا» يف ويحافظان الُفرس، وبالد «مرص» بني الحياد خطة
ضغط قد «مقدونيا» جانب من التهديُد كان اللتان اململكتان هاتان بالضبط هما والربية،
بالضبط أنه ،(Diod. VI 9, 15–19) «ديموستني» لنا برهن فقْد بالغة، بخطورة عليهما
«أثينا» نحو يتبع األكرب اإلسكندر والد املقدوني «فيليب» امللك كان ٣٤٤-٣٤٣ق.م عام يف
«السيدمون». عىل «مسينا» فيه يُساعد كان الذي نفسه الوقت يف وذلك خطرية، عداء خطة
ومصادقة ُودٍّ عىل كان «فيليب» أن «ديموستني» ألقاها التي نفسالخطبة يف وتقرأ هذا،
(Diod. VI, 7, 9, املقدسة، الحرب خالل يف لهما ذلك أظهر وقد و«طيبة»، «أرجوس» مع
ُجنُود ِمن لديهما فيما َفا يَتََرصَّ أْن البلَدين هذَين مقدور يف كان ذلك وعىل ،11, 15, 18, 19)
بينهما جمعت التي املحالفة تمتد وبذلك واإلفريقية، اآلسيوية القتال ساحة إىل بإرسالهم

٣٥٣–٣٤٦ق.م. عامي يف وبخاصة والفوسيني، «السيدمون» عىل مختلفة مناسبات يف
رأسهم وعىل املشاة، من مقاتل ألف «أوكوس» امللك ترصف تحت الطيبيون وضع وقد
تعينَي الفرس مللك تركت وقد جندي، آالف ثالثة «أرجوس» وأرسلت «الكراتس» القائد
وهو ،«Nicostratos «نيكوسرتاتوس يُدَعى قائًدا عليهم فنصب بنفسه، عليهم القائد
أسد جلد يرتدي وكان الهركولية، قامته بطول معجبًا كان فقد منظرها؛ يف غريبٌة شخصيٌة
«أنه تامة رصاحة يف عنه يعلن «ديودور» فإن ذلك ومع القتال، ساحة يف بمقمعة ويتسلح
الصغرى آسيا إغريق أن نجد وأخريًا املشورة»، ويف القتال ساحة يف محرتمة قيمة له كانت
جيش إىل املرتزقني من جندي آالف ستة أرسلوا قد «تاخوس» الفرعون حلفاء كانوا الذين
كان فقد عرمرًما؛ كان نفسه الفرس جيش أن عىل .(Diod. XVI, 44, 2–4) العظيم، امللك
وثالثمائة الفرسان، من مقاتل ألف وثالثني املشاة، من مقاتل ألف ثالثني عىل يحتوي

.(Diod. XVI, 40–6) الجنود ناقالت من سفينة وخمسمائة حربية، سفينة
عام «مرص» عىل الفرس ملك أرسلها التي العظيمة الحملة منذ أنه نجُد ُكنا وإذا
جهٍة ِمن فإننا البحرية؛ السفن عدُد يزد لم سنني عدة يف َزها َجهَّ التي وهي ٣٧٤ق.م،
يتساءل واآلن عليه، كان ما أضعاف ثالثة عىل زاد قد املشاة، الُجنُود عدد أن نجد أُخرى
وضع لقد اإلغريقية؟ الفارسية القوة ملحاربة «نقطانب» أعدها التي القوة هي ما املرءُ:
املحتمل ومن املرتزقني، اإلغريق الُجنُود من مقاتل ألف عرشين القتال ساحة يف «نقطانب»
من ألًفا عرشين إىل هذا «كوس»، صاحب «كلينياس» هو رأسهم عىل كان الذي القائَد أنَّ

274



(٣٦٠–٣٤٣ق.م) الثاني «نقطانب» عهد بداية

املرصيني الجنود أن عىل يدل اإلحصاء وهذا املرصيني، من ألًفا وستني اللوبيني، الجنود
الوطنيني من ألًفا الستون وهؤالء «تاخوس»، امللك عهد يف عليه كانوا مما بكثري أََقلَّ كانوا
قد كان الذين الغوغاء من أكثر الحرب فنون عىل دربوا قد كانوا أنهم عليهم يظهر كان

املندييس. املدعي جمعهم
يجعلها أو البحرية قوته عىل يحافظ أن حاول قد «نقطانب» أن يظهر لم وأخريًا
ثالثمائة أن ا حقٍّ حربية، سفنٍّا بنى قد «نقطانب» أن إىل «ديودور» املؤرخ يرش ولم متفوقة،
«تاخوس» أسطول يضارعها يكن لم الفرس عاهل يملكها كان التي الحربية السفينة
من فرعون أي عرص يف العدد هذا بلغ قد يكن ولم سفينة مائتي يبلغ كان الذي البحري
الفاريس األسطول وجه يف الطريق يغلق أن مقدوره يف يكن لم ذلك ومع العرص، هذا فراعنة
الحال كانت كما الفرس يد يف كانت البحرية، السيادة أن نفهم ثم ومن صعوبة، بكل إال
سياسة أي رفض قد الثاني «نقطانب» أن ويُلحظ (٣٧٢ق.م)، األول «نقطانب» عهد يف
النيل، عىل العدو ليحارب نهري أُسطول ببناء يقوم أن عليه كان ولذلك هجومية؛ خطة أو
تصديُقُه، يمكن ال الوحدات من عدد عىل يحتوي كان األسطول هذا إن «ديودور»: ويقول
النيل ُفُروع كل تحصني إىل باإلضافة هذا التحصينات، عدد ضاعف قد أنه نجد وأخريًا
ُحُصون عدُة فيه أُقيمْت وقد هجوم، ألول ُمَعرًَّضا كان الذي البلوزي الفرع وبخاصة للدفاع

.(Diod. XVI, 46-7, 47, 6-7 (راجع: وخنادق وحواجز
وعىل الدلتا، داخل يف وحتى الحدود عن الدفاع ملجرد نظم قد يشء كل كان وقد
نجد بل واحدة، كتلة يف مقاتل ألف مائة البالغة «نقطانب» قوة كل ترتكْز لم حال أيَّة
من مقاتل ألف ثالثني نفسه الفرعون قاد وقد قوية بحاميات ُمدَّْت قد النيل مصبات أن
التي األماكن لحراسة اللوبيني من وخمسمائة وألفني اإلغريق من آالف وخمسة املرصيني
املحتمل من أنه عىل األحوال شواهد وتدل ،(Diod. XVI, 48, 3) للغزو، صالًحا هدًفا كانت
مبعثًرا كان أضعافه، ثالثة عىل يَزيد الفرس من جيٌش أمامه كان الذي «نقطانب» جيش أن
فَمْن السابقة العمليات ويف اآلن، الصدد هذا يف أخطاء ارتكبت قد كانت وإذا اليشء، بعض
ارتكاب يف «نقطانب» اتهام عىل يدل «ديودور» ذكره ما أنَّ والواقُع ذلك؟ عن املسئوُل كان
لقائديه ترك قد الفرعون كان ٣٥١ق.م عام يف إنه «ديودور» لنا فيقول بشدة األخطاء هذه
ظن قد أنه نجد ٣٤٢ق.م عام يف لكن التامة، الحرية و«ديوفانتوس» «المياس» اإلغريقيني
ألنه وذلك الحربية؛ األعمال إدارة يف معه فرد أيُّ يرشك لم ولذلك ممتاز؛ قائد أنه نفسه يف
قد الحربية قدرته عدم أن ذلك َجرَّاء ِمْن كان وقد السابقة، بانتصاراته سكرانًا يزال ال كان
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الحكم وهذا ،(Diod. XVI, 48, 1-2) الحرب لقيادة صالحة إجراءات أية اتخاذ عن عاقتْه
تَميل التقاليَد أنَّ الواقُع إذ «نقطانب»؛ بامللك َحلَّْت التي الكارثُة سببُُه يكون أن يمكن قد

املهزومني. إىل اللوم نسبة إىل بسهولة
نفسه كربياء بسبب «نقطانب» أن — شك أي وبدون — جدٍّا املمكن من يكون وقد
ترصفه تحت وضع قد ٣٥٠ق.م؛ ،٣٥٩ عامي يف حدثت كالتي خيانًة يخاف كان ألنه أو
وهذا أخطاء، ارتكب قد يكون وبذلك اإلغريق، قواده بها يقوم كان التي الحربية العمليات
املؤرخ يَميل ما وهذا الحربية، الخطط يف ا جدٍّ عاديٍّا قائًدا كان أنه والظاهُر ا جدٍّ جائٌز
إىل بلوتارخ املؤرخ يميل ما وهذا الحربية، الخطط يف قصته يف إظهاره إىل «بلوتارخ»
ولكن ٣٥٩-٣٥٨ق.م، عام يف وقعْت التي الحرب عن رواها التي املفصلة قصته يف إظهاره
الذي الوصف أن يف نزاع وال الحرب، يف مفيد إجراء أي يتخذ لم بأنه تتهمه أن املبالغة من
من لرباءته تَكفي البالد عن للدفاع بها قام التي االستعدادات عن نفُسُه «ديودور» لنا تركه

االتهام. هذا مثل
«أوكوس» امللك سفراءُ فيه زار الذي الوقت هي ٣٤٣ق.م عام من األُوىل الفرتُة كانت
جمع وعندما الحرب، إلعالن النهائية لالستعدادات مخصصًة كانت وقد اإلغريقية، البالد
عام الشام بادية بطريق «مرص» عىل زحف واألوروبية اآلسيوية قواه كل الفرس ملك
«رسبونيس مستنقعات اعرتضتها الرشقي النيل إىل الحملة تصل أن وقبل ٣٤٣-٣٤٢ق.م،
بسبب وذلك صلبة، أرض صورة يف تظهر الغور البعيدة مياُهها كانت التي «Serbonis

.(Diod. 1, 30, 4–6) سطحها عىل الهواء نرشها التي الرملية املوجات
زحف ذلك وبعد «أوكوس»، جيش من جزء ترك قد باملياه املشبعة الرمال هذه ويف
مكينًا، تحصينًا محصنًا كان الذي النيل فم نهاية عند الواقعة «بلوز» أمام إىل وصل حتى
املرتزقة الجنود وعسكر املكان، هذا من استاًدا أربعني مسافة عىل الفرس عسكر وقد

.(Diod. XVI, 46, 6) «بلوز»، أطراف تحمي كانت التي القناة بجانب
يقودهم رجل آالف خمسة من مؤلفة حامية عىل تحتوي «بلوز» قلعة وكانت
ممكن، وهذا إغريقي، آالف خمسة إنهم «ماسربو» قال وقد ،«Philophron «فيلوفرون
يف إغريق يوجد كان أنه فيه شك ال ومما ذلك، عن شيئًا يذكر لم «ديودورو» متن أن غري
الصغري «فيلوفرون» جيش عن به يعرب الذي التعبري ولكن ،(Diod. XVI, 49–2) «بلوز»
أطلقه فقد وحسب املرتزقة الجنود عىل ينطبق أن الرضوري من ليس ،(Diod. 46, 8)

.(Diod. XV, 92, 2) مثًال، «تاخوس» الفرعون مشاة عىل «ديودور»
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شيئًا َقرََّر َقْد يكْن لم «بلوز» من مقربة عىل معسكره «أوكوس» جيش أقام وعندما
َمَصبَّاِت واقتحام للهجوم استعداداٍت أي اتخذت؛ قد تكن ولم «ديودور»، رواية حسب عىل
تصاُدم أوُل حدث ووزعت؛ الجيش فرق فيه نظمت قد كان الذي اليوم صبيحِة ويف النيل،
إلظهار شوًقا يتحرقون كانوا وهؤالء الطيبيني، املرتزقني والجنود «بلوز» حامية بني
الخنادق يقتحمون معني دون وحدهم نجدهم وهكذا إغريق، ُجنُود أشجُع بأنهم أنفسهم
خرج وقد الجدران، أمام وانبطحوا املكان أطراف عن معسكرهم تفصل التي العميقة
تسفر ولم اليوم طول استمرت الوطيس، حاميُة موقعٌة بينهم ونشبت الحامية رجاُل عليهم
فقط التايل اليوم ويف ،(Diod. 46, 9) املتحاربني الظالُم فصل وقد حاسمة، نتيجة عن
فرق. ثالث جيشه وقسم للهجوم نفسه «أوكوس» امللك جيش نظم ،(Diod. 47, 1 etc.)

وصوَل سبقْت قد تكن لم الحربيُة العمليُة هذه كانْت إذا فيما نتساءل أن لنا ويجوز
دارْت قد الواقعة هذه أن والواقُع األوىل؟ الواقعة وسبقت «بلوز»، أمام الفاريسِّ الجيش
تماًما منهمكة كانت أنها يظهر التي الطيبية الفرقة بجنود «بلوز» جدران سفح يف َرَحاَها
تحتوي كانت التي األوىل الفرقة بجنود املكان هذا أمام قائمًة كانت التي الحصار عمليات يف
الحربيُة العملياُت وهذه «الكراتس»، القائد يقودهم كان الذين الطيبيني الجنود عىل بالضبط
.(Diod. XVI, 49–7, etc.) ا، جدٍّ بكثري ذلك بعد إال «ديودور» لنا رواه فيما ِذْكُرها يأِت لم
(Diod. 46, «بلوز» عىل الطيبيون به قام منفرٌد هجوٌم ذكره: ما ترتيُب وهاك
الثاني، «نقطانب» قوات تعداد ،(Diod. 47, الفاريس(5–1 اإلغريقي الجيش تقسيم ،8-9)
الناجحة الحربية العمليات ،(Diod. 47, 5–7, 48, 1–3) دفاعه وتنظيم خططه وتقدير
واألعمال ،(Diod. 48, 3–7) «منف» إىل «نقطانب» وهرب الثانية، الفرقة بها قامت التي
أمام الحصار نصبت التي — الطيبية الفرقة وهي — األوىل الفرقة بها قامت التي الحربية
فيها يجعل لم «ديودور» وصفها كما الحوادث أن نفهم ثم ومن ،(Diod., 49, etc.) «بلوز»
تصاُدم أوُل (وهو املكان أمام الطيبيون بها قام التي الحربية األعمال سلسلتي بني فاصل

َفْهُمها. يصعُب نظريٌة هذه أن غري الحصار)، وأعمال لوجه وجًها حدث
امللك جيش وصل الصحراء اجتياز فبعد تماًما، فمفهومٌه الحملة هذه قصة بقية أما
جنود قام تنظيمات أية تعمل أن وقبل معسكره، ونصب «بلوز» أمام إىل «أوكوس» العظيم
من التأكد يف رغبتهم كذلك ويحتمل التقليدية، شهرتهم عىل باملحافظة مدفوعني «طيبة»
— املرصيني وبني بينهم دارْت وقد الجدران، من واقرتبوا فعربوها برسعة، القناة اجتياز
الشاطئ عىل بصعوبة أقدامهم ثبتوا فقد فيها؛ الفوُز لهُم كان معركٌة — ذلك خالل يف
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اإلغريقي الجيش قواد قسم التايل اليوم ويف ا، جدٍّ كثب عن القلعة وحارصوا للقناة اآلخر
يف الحال بطبيعة الطيبيون ترك وقد جماعات، ثالث مؤلفني أقسام ثالثة ُجنُودهم الفاريس
فيما سنجدهم وهناك ألنفسهم، اختاروها التي القتال ساحة يف «بلوز» مواجهني مكانهم

.(Diod. XVI, 49–1 (راجع: بعد،
الثالث الفرق من فرقة كل كانت اآلتي: املبدأ حسب عىل اإلغريقية القوات قسمت وقد
القواد أن والواقع ،(Diod. XVI, فاريس(1–47 قائد ومعه إغريقي قائد يقودها اإلغريقية
الحال بطبيعة — يقصد يكن لم الفرس ملك ولكن الهام، بالدور قاموا الذين هم اإلغريق
كثب عن يراقبُُهم كان بل الُقوَّاد، هؤالء يد يف كلية املرتزقة الفرق هذه قيادة يرتك أن —
عام الفرعون خان الذي الرودييس «منتور» إليهم يطمنئُّ يكن لم الذين األفراد وبخاصة

قبل. من رأينا كما — ٣٥٠ق.م
الفرقة عىل أوًال تحتوي «بلوز» أمام الحصار نصبت التي وهي األُوىل الفرقُة وكانت
عنه: قيل الفاريسالذي «روزاكس» والقائد اإلغريقي «الكراتس» القائد رأسها وعىل الطيبية
وبالد «أيونيا» وشطربة «ماجي» ُحكومة قلبوا قد كانوا الذين السبعة أحد نَْسل ِمن إنه
عىل «روزاكس» قيادة تحت كذلك تحتوي الفرقُة هذه وكانت ،(Diod. XVI, 47, 2) «ليديا»
مؤلَّفة فكانت الثانيُة الفرقُة أما اآلسيويني، املشاة من عظيم وعدد الخيالة من مجموعة
الفاريس والقائد اإلغريقي «نيكوسرتاتوس» يقودهم األرجيني املرتزقني الجنود من أوًال
وكانت ،«Bigous «باجواس بعد الُفرس ملك إىل ثقة الناس أقرب وكان «أرستازانس»،
بقيادة الجنود خرية من آالف خمسة عىل أرجيني اآلالف لثالثة ِخالًفا تحتوي الفرقُة هذه

.(Diod. XVI, 47, 3) سفينة ثمانون ترصفهم تحت كان وقد أيًضا، «أرستازانس»
الذي الرجل وهو األصل، اإلغريقي الرودييس «منتور» الثالثة الفرقة يرأس كان وأخريًا
رأسهم عىل كان الذين املرتزقني جنوده القتال ساحة يف يقود وكان خيانة، «صيدا» سلم
اآلن أصبحوا وقد اشرتاهم، قد الثاني «نقطانب» الفرعون كان وهؤالء ٣٥٠ق.م، عام يف
يَُعدُّ كان الذي «باجواس» كذلك املرتزقني هؤالء رأس عىل انتخب وقد خرابه، عىل يعملون
يف سيده وسيجد ذمة، وال إالٍّ يرعى ال جريئًا رجًال وكان «أوكوس»، للملك الناس أقرَب
يف الذين اإلغريق الرعايا «باجواس» من خاصة بأوامَر يسري كان وقد «منتور»، شخص
عظيًما عدًدا ذلك عن فضًال يقود وكان الرببر؛ من عظيم عدد إىل باإلضافة هذا امللك، حوزة
األقل عىل قيادة أيَُّة أيديهم يف يكن لم اإلغريق القواد أن نلحظ وباالختصار السفن، من
الفرُس الُقوَّاُد أما العظيم، للملك التابعني الرببر أو اإلغريق الرعايا عىل ظاهرية أو رسمية

الهيالنية. الفرق قيادة يف رسميٍّا األقل عىل السلطة من جزءٌ يدهم يف فكان
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الفاريس الجيش من عظيًما احتياطيٍّا هذه الهجوم فرق خلف النهاية يف ونجد هذا،
كان الذي والدور الحربية، العمليات يف فعًال يشرتك لم يظهر ما عىل الذي نفسه، امللك مع
الكاتب تهكُُّم ذلك عىل يدل كما فيه بُولغ قد ٣٥١ق.م عام حروب يف امللك هذا لعبه قد
دوًرا كان ٣٤٢ق.م عام يف به قام ما أن نجد حال أية وعىل ،(Phll. 101) «إسوكراتس»
وضح وقد الحربيُة، األعماُل بدأت الصورة هذه عىل الجيش تقسيم وبعد ا، محسٍّ اًال َفعَّ
القائد أن وذلك ،(Diod. XVI, 48, 3 etc.) الثانيُة، الفرقُة به قامت ما أوًال «ديودور» لنا
الفرس أخذ قد كان املرصي، الشعب من أفراٌد سريه يف يرشده كان «نيكوسرتاتوس»
من ُجزء عىل االستيالء يف بأُسطوله أفلح وقد خانوه؛ هم إن رهينة ونساءهم أطفالهم
العدو، أنظار عن بعيٍد إقليٍم يف يُعسكر أن أمكنه الطريقة وبهذه املرصية، التحصينات
يريد ترى يا كان فهل ،(Diod. XVI, 48, 3) فيه ليتحصن الكايف الوقت كل لديه كان وقد
يف كانت التي املجاورة الحاميات يسحب أن يريد كان أو مدة؟ بعد املرصيني يهاجم أن
العدو جيش قلب بتهديد الذُّعر بَثِّ إىل يرمي كان أو ا سحقٍّ يسحقها ثم قوية، أماكن

يتقهقر؟ وجعله
أنه وذلك موقعة؛ يف الدخول يف املبادر يكن لم القائد هذا أن ذلك كل يف واملؤكد
بوجود راملجاور هللا ريال محمد اإلقليم يحرسون كانوا الذين املرتزقة الجنود علم عندما
مقاتل، آالف سبعة عدُدُهم وكان «كويس»، صاحب «كلينياس» بقيادة أرسعوا العدو؛
إذ فاصلة؛ اإلغريق شجاعة كذلك هناك كانت وقد الوطيس، حاميُة موقعٌة نشبْت وقد
نُضيف أن بد ال ولكن النرص، منحتهم قد األرجيني شجاعة إن «ديودور»: لنا يقول
القائُد وحصنه اختاره الذي املوقع متانة أن وذلك النرص؛ هذا عىل للحصول أُخرى أسبابًا
قد الفارسية؛ اإلغريقية الجنود عدد يف التفوق بعض كذلك ويحتمل «نيكوسرتاتوس»،

النرص. هذا عىل ساعد
آالف ثالثة إىل باإلضافة «نيكوسرتاتوس» يقودها كان التي الفرقة فإن حال أية وعىل
«كلينياس» جيش من رصيًعا خر وقد الرببر، خرية آالفمن خمسة احتوت قد األرجيني، من
ووجد الهزيمة بهذه «نقطانب» أخرب وعندما املعركة، هذه يف رجل آالف خمسة من أكثر
بدون سيذهبون العدو ُجنُود سائر أن وقتئٍذ إليه وخيل عزيمتُُه، خارْت ُكشف قد نفسه
الذي التهديد نفُس هو وهذا «منف»، عىل واحدة حملة ويحملون النهر القتحام صعوبة أية
إذ املرصيون؛ يقاوم لم املرة هذه يف ولكن اآلن، ُجدد وقد ٣٧٤ق.م، عام يف حدث قد كان
«نقطانب» للملك سمح مما الحصن عىل االستيالء بعد الغزو أََمُد امتد قد ٣٧٤ق.م عام يف
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نجد ٣٤٢ق.م عام يف ولكن باهر، معاكس بهجوم يقوم وأن «منف» يحصن أن األول
أبدى قد يظهر ما عىل نشاهده لم النرص نال قد أنه من الرغم عىل «نيكوسرتاتوس» أن
أن نجد املوقف هذا ويف األمام، إىل بالتقدم «فارنابازوس» أظهرها التي من أكثر جرأة
تحت كانوا الذين جنوده مع «منف» إىل عاد لالنتقام بهجوم يقوم أن من بدًال «نقطانب»

.(Diod. XVI, 48, 6-7) منها، يتحرك ولم هناك وتحصن مبارشة، إمرته
كان بل وحسب، هام جيش من الدلتا أرض يحرم لم الحاسم الرسيع التقهقر وهذا
بتنفيذ القائد قيام أثناء ويف «مرص»، عن للدفاع األركان أقوى من ركن انهيار جرائه من
مقدوره يف كان وقد «بلوز»، حصون أمام خامًال «الكراتس» القائد يكن لم التفاف حركة
أنه غري املكان، من القريبة األطراف عىل مسيطًرا كان كما القناة يف بحرية يتحرك أن
صمم أنه نجد ولذلك الحامية؛ قوة لكرس جبار بهجوم القيام عن عاجًزا كان ذلك مع
من جزءًا حول ذلك أجل ومن ،(Diod. XVI 49, 1) منظًما، حصاًرا القلعة محارصة عىل
جدران لتحطيم الزمة كانت التي اآلالت بواسطته ونقل عرضه، يف سدٍّا وعمل القناة، مياه
من تمكنوا قد املحارصين أن غري طويلة، مسافة إىل الجدران هذه هدمت وقد الحصن،

.(Diod. XVII 49, 1) الخشب، من ا هامٍّ برًجا وبنوا عظيمة، برسعة غريها عمل
لحامية كانتا وقد الزمن، ِمن ملدة ورشفاته الحصن جدران حول املعركة استمرت وقد
وهم اإلغريق، من مرتزقني ُجنُوٍد عىل — منها جزء يف باألحرى أو — مجموعها يف تحتوي
الخلفي الجزء كشف قد «منف» إىل الفرعون هرب أن غري «الكراتس»؛ هجمات َصدُّوا الذين
املفاوضة طلبوا فإنهم ولذا املحارصين؛ عىل استوىل قد الرعب أن نجد وهنا الحصن، من

.(Diod. XVI, 49–2) للتسليم، العدو مع
بكثري أََهمَّ كانا وانتصاره «نيكوسرتاتوس» مبادرة أن نظن أن لنا يجوز ذلك وعىل
قيل كما األقل عىل الحالة هذه ويف «بلوز»، سقطت وبذلك ونشاطه، «الكراتس» مهارة من

بالفرعون. مبارشة غري قاسية رضبة إنزال إىل املوفق «نيكوسرتاتوس» اندفاع أدى قد
عند أنه باأليمان اإلغريق ووعد املحارصين مفاوضات بالرتحاب «الكراتس» قابل وقد
وبعد أمتعتهم، معهم حاملني اإلغريق بالد إىل العودُة كلهم إمكانهم يف يكون القلعة تسليم
وعىل العظيم، امللك قبضة يف لتصري للمدينة اإلغريق فتح كان ولكن «بلوز»، دخل ذلك
عظيم عدد يصحبه ثقته موضع كان الذي «باجواس» «بلوز» إىل «أوكوس» أرسل ذلك
رحيل يف ليُسهم املناسب الوقت يف «باجواس» وصل وقد املدينة، عىل ليستولوا الربابرة من
ولم معهم، حملوها التي أشيائهم من عظيًما عدًدا الفرُس منهم سلب وقد الحامية، إغريق
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أن بعد الفرار، عىل الربابرة وأجرب يتدخل أن إال اإلغريق احتجاجات أمام «الكراتس» يسع
«الكراتس» متهًما «أوكوس» عىل األمر هذا «باجواس» عرض وقد الجنود، بعَض منهم قتل
وحسب، «باجواس» بجنود أنزل الذي العقاب عىل يوافْق لم «أوكوس» امللك أن غري رسميٍّا،

.(Diod. XVII, 49, 4–6) السارقني بقتل أمر بل
بالقسوة عادة معروًفا كان أمري أصدره الذي الحكم هذا هل املرء: يتساءل واآلن
عدم كان غرضه أن نعلم حال أية وعىل بالعدالة؟ خالص ُشُعور عن صدر قد والخيانة؛
َعدَّها التي «بلوز» عىل االستيالء كان ذلك كل يف واملهم «الكراتس»، شعور صدم يف الرغبة
النرص نتائج حدود انتهْت قد هناك ولكن املرصية، القلعة مفاتيح أحَد الوقت ذلك منذ امللك
الحملة هذه يف وفاصلٌة ضخمٌة نتائُج هناك كانت فقد «مرص» يف «نيكوسرتاتوس» ناله الذي
الفرقة «باجواس» بصحبة قاد الذي الرودييس «منتور» به: وأعني آخُر؛ رجٌل رشَفها نال
ملتوية سياسة من أبداه بما الفضل يرجع فإليه الفاريس، اإلغريقي الجيش من الثالثة
عظيًما عدًدا يجمع كيف عرف فقد قوية، حربية أعمال أو مهارة من أظهر مما أكثر
مركزه َن َحصَّ وقد العظيم، النرص هذا فخار ونال طاعته ويف امللك لواء تحت املدن من
من له بما اآلخرين القواد من أكثر يعرف كان وملا «أوكوس»، امللك ثقة بنيل الشخيصَّ
اللذين العنرصين بني تام اتحاد هناك يكون لن أنه «نقطانب» إمرة تحت بخدمته تجارب
املرصية؛ املدن حاميات منهما يتألف اللذان الشعبان وهما املرصي، الجيش منهما يتألف
العمل يف أخذ فقد .Diod)؛ XVII, 49–6) الوطنيني والجنود اإلغريق املرتزقة الجنود أي
بوحٍي أنه نجد وهكذا ذلك، من فائدة ينال أن بغية بينهما؛ الفتن وإثارة األحقاد بَثِّ عىل
طيب عن أماكنهم يسلمون الذين أولئك أن التالية: الشائعاُت فشيئًا تنترششيئًا أخذت منه
ما فسيصيبهم القوة إىل سيلجئون الذين أولئك أما سخية، معاملة امللك سيعاملهم خاطر

.(Diod. XVI, 49, 7-8) «صيدا» صاحب أصاب
ا محسٍّ جزءًا األقل عىل الحال بطبيعة أزعج فقد حاذق جد كان التهديد هذا أن والواقع
أكثر خاص بوجه املرصيون كان وقد التسليم، يف بشدة يرغبون وأصبحوا املحارصين، من
العايص، األمري خدمة يف كانوا الذين األجانب من الفرس ملك عيني يف إجراًما وأكثر تََعرًُّضا
طلبوا الذين هم هؤالء أن وسنرى مدنهم، مسلمني يخضعوا أن عليهم لزاًما كان ذلك وعىل
وظيفتهم يُنقذوا أن مقدورهم يف كان العكس— —عىل فإنهم اإلغريق أما األوىل؛ املفاوضات
بني والخالفات الثقة عدُم نشأ الحال بطبيعة هنا ومن مرتزقني، جنوًدا بوصفهم بشدة
اإلغريق أن «ديودور» يف جاء مما يُفهم أنه والواقُع املقاومة، حركة َشلَّ سبب مما الفريقني،
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اضطراباٌت قامت ثم ومن .Diod)؛ XVI, 49–6) لصالحهم باملفاوضة جانبهم من قاموا قد
«منتور» بها قذف التي الشائعة انتشار جراء ِمن كان ولقد املحارص، صالح يف وخالفاٌت
(Diod. 49, بينهما الخالف شقة وزادت العنرصين، بني الفرقة قصري وقت يف ثبتت أن
كل معسكر كان عندما أنه وذلك الحرب، من الُخُروج يف املثل «بوبسطة» أعطت وقد ،8)
مفاوضات بدأْت املدينة هذه تحصينات أمام نصب قد و«باجواس» «منتور» القائدين من
وكان املرتزقني، الجنود حساب عىل وذلك املرصيني، جانب من املبادرة كانت وقد التسليم،
«باجواس» ثقته خاطبوا وقد تسامُحُه، هو يرجونه وما انتقاُمُه، هو امللك من يخشونه ما

.(Diod. XVI, 50, 1) املفاوضة أمر يف
وقد أمره، يف يَُشكُّون كانوا اإلغريق أن أمرهغري يف يَُشكُّون كانوا اإلغريق أن غري
غضبُُهم ثار وعندئذ بالحقيقة، االعرتاف منه وانتزعوا الرسول، عىل القبض يف أفلحوا
بالباقني قذفوا ثم آخرين، وقتلوا األفراد بعَض منهم فجرحوا املرصيني عىل وا وانقضُّ
إخبار من أعداءهم يمنعوا أن مقدورهم يف يكن لم حال أية وعىل املدينة، من ناحية يف
(Diod. يمكن ما بأرسع املدينة عىل واالستيالء للحضور ودعوته بالحادث، «باجواس»
منذ «ديودور» لنا رواه مما يُفهم كما — أَنُْفسهم قرارة يف اإلغريق ولكن ،XVI, 50, 2-3)
للمقاومة، قويٍة بعزيمٍة مدفوعني يكونوا لم — (Diod. XVI, 49, 8) ذلك، عن قصته بداية
قد املرصيني حالة كانت أم الشخصية، ملصلحتهم حاسمة مفاوضة يف يأملون أكانوا وسواءٌ
ُوُقوع منع عىل ُقْدرتهم عدَم يخافون كانوا وأنهم الخالص، يف أمل ُكلَّ نفوسهم من نزعت
،(Diod. XVI, 50, 3) «منتور»، بوساطة مفاوضة فتح جانبهم من قرروا قد فإنهم خيانة،
مفاوضات أن غري حرب، دون «بوبسطه» تسليُم هو «منتور» فيه يرغب ما ُجلُّ كان وقد
إىل رسميٍّا املدينة تسليم أن خاف الذي «منتور» مطامع هددت قد «باجواس» مع املرصيني
بمهارة ولكن الفتح، هذا رشف لنفسه يجني أن يريد الرودييس هذا كان وقد «باجواس»،

الخطر. هذا يتحاىش كيف عرف فائقة
تُقدر، ال فائدة عليه جلب قد — بعينه — الخطر هذا أن نجد نفسه الوقت ويف
«منتور» دعى فقد «أوكوس»؛ عند ثقة أكرب جانب من له واملحبة بالجميل االعرتاف وهي
يرتكوا أن عليهم أشار وقد معه، ليتفاوضوا «بوبسطة» يف الذين اإلغريق تامة رسية يف
ُجنُوده ِمن جزءٌ دخل وقد بصحبته، الذين الرببر عىل ينقضون ثم املدينة يدخل «باجواس»
واستولوا دخلوا الذين الفرس كل وذبحوا األبواب اإلغريُق أغلق املدينة جدران داخل يف
فاوض الذي «باجواس» لدى يكن لم ذلك وعىل ،(Diod. XVI, 50, 3-4) «باجواس» عىل
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اإلغريق عىل نفوذ من لديه ما كل «منتور» استعمال وهو واحد أمل إال أمل أي املرصيني
املرصيني مع منفرًدا املفاوضُة وهو ارتكبه، الذي بالخطأ معرتًفا نفسه أَذَلَّ وعندئذ اآلخرين
هذه من يخلصه أن ورجاه املستقبل، يف دائًما يستشريه أن ووعد «منتور»، رأي أَْخِذ دون
كان وكذلك «منتور»؛ من بوحٍي امللك صديق رساح اإلغريُق أطلق ذلك أثر وعىل املصيبة،

«بوبسطه». اإلغريُق سلم أن «منتور» بفضل
لُبَّ بذلك كسب وقد املاكر، الرودييس عىل عاد قد العملية تلك فخار كل أن نرى وهكذا،
أكدتْها العرى، وثيقُة محبٌة الرجلني بني َ نََشأ قد إنه «ديودور»: ويقول أبديٍّا. «باجواس»
أن «بوبسطه» خضوع جراء من كان وقد ،(Diod. XVI, 50, 5–8) بينهما، متبادلٌة أيماٌن

والهلع. الفزع عليها استوىل أُخرى مدٌن سلمت
«منف» من يعمل كان وقد املرصية، املدن حاُل إليه صارْت ما «نقطانب» رأى ا وَلمَّ
ومن العراء، يف موقعة يف بالدخول يشء بكل يخاطر أْن يجرس لم فإنه الدلتا؛ غزو عىل
الجزءَ هناك إىل معه حمل حيث النوبة بالد إىل ووصل امللك، عن النزوَل َل َفضَّ ذلك أجل
فهدمت الفرس«مرص» الفاتحون اجتاح ذلك وبعد ،(Diod. XVI, 51, 1) كنوزه، من األعظَم
التي سجالتها سلبْت وكذلك وفضة، ذهب من املعابد يف ما كل وانتزع املدن تحصينات
ويل وقد باهظة، بمبالغ أخرى مرة رشائها عىل يوًما الكهنة يجرب أن يأمل «باجواس» كان
الفاريس النري تحت «مرص» بذلك ووضع Phrandates فرانداتس «مرص» يف الحكم أمر
وهؤالء بالهدايا، وقوادهم هم محملني أوطانهم إىل عادوا قد املرتزقني الجنود أن حني يف

.(Diod. XVI, 51, 2) «أواكوس»، ناله الذي للنرص صناع أحسن كانوا
عاًما ستني من أكثر به تمتعت أن بعد الفرعونية اململكة استقالل عىل ُقيض وهكذا
يف يتمثل اإلغريق بالد تأثري كان الطويلة املدة تلك خالل ويف مرة، أول الفرس طرد بعد
بنتائَج انتهت ا، جدٍّ متنوعة إلهامات إىل خاضعة ذلك يف كانت وقد ومتغرية، متعددة ُصور
العالقات عن نضع أن لنا يجوز فإنه البالغ ع التنوُّ هذا من الرغم وعىل ع، التنوُّ يف غاية
ييل: فيما عنها سنتحدث عامة، نتائج بعَض ٣٤١ق.م إىل ٤٠٥ق.م منذ املرصية اإلغريقية
الفرصُة له أُتيحت ربما أنه «نقطانب» هرب من القصد أنَّ عىل األحوال شواهُد تَُدلُّ
الوسطى «مرص» بالد ُكلَّ اخرتق قد «أوكوس» امللك أن غري «مرص»؛ إىل يعود أْن مدة بعد

تُذكر. مقاومًة يُصادف أن دون الدلتا كل عىل استوىل أن بعد القبيل، والوجه
عىل تربي مدة باستقاللها تمتعت أن بعد حديدية بيٍد «مرص» عىل الغزاُة قبض وقد
كانت كما الفرس، بالد عىل عدو أخطَر الفرتة تلك يف «مرص» كانت وقد عاًما، الستني
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يف الفرس ولكن األخمينيسيني، أرسة عىل التغلب يف نجح ُمناهض أعظَم نفسه الوقت يف
واضع لنا وصف وقد ومال، استقالل من تملك ما كل وسلبوها عليها تغلبوا املطاف آخر
وجزرنا بحرنا كان لقد بقوله: األخري الفاريس الفتح بعد البالد حالة املرصية الحوليات
لإلنسان ويمكن أناسسكنوها، عىل تحتوي ال كانت املرصيني بيوت أن أي بالنبيذ؛ مملوءة
استولوا فقد التعاسة، إليهم جلبوا قد امليديني إن خاص: بوجه الفرتة تلك عن يقول أن
Demotische Chronik col. IV 22, 23; Com p., Ed. (راجع: فيها، وسكنوا بيوتهم عىل

.(Meyer Kl. Schr. II, 86, 87
كانْت ولكنها شديدة، كانت الفتح بعد الفرُس اتخذها التي اإلجراءات كل أن والواقع
رسيعة، واضحٍة بطريقٍة إخماده من بد ال جديد عصياٍن ُكلُّ كان وقد معينة، ألغراٍض
العجل ذبح قد «أوكوس» امللك أن يؤكدون اإلغريق الُكتَّاب أن بعد فيما نرى وعندما
وكبش «منفيس» العجل كذلك ذبح أنه «سويداس» الكاتب ذلك إىل ويضيف — «أبيس»
فإن التاريخ؛ يف الوحشية الجرائم أفظع من تُعد الشنعاء الجريمة هذه وأن — «منديس»
عن ُرويت للتي مشابهة صورًة أمامنا يضع ذلك كان إذا فيما السؤال أمامنا يضع ذلك
التي القصص من تعسة قصة هنا لدينا كان إذا أو طويًال، عنها تحدثنا وقد «قمبيز»،
Keinitz, (راجع: املرصية؟ النقوش يف قط أساس له ليس ما وهذا مرصي، أصل إىل ترجع

.(p. 108 Note 4

الفرتة تلك يف الفارسية الدولة حالة

عصورها؛ أَبَْهى يف عليه كانْت ما إىل عادت قد الفرتة تلك يف الفارسية الدولة يف الحالُة كانت
أحوالها كانت فقد مضت، سنة وخمسني مائة منذ عليه كانت مما أَْقَوى أصبحْت قد إذ
القائُد قىض «مرص» عىل الحملة انتهاء أثر وعىل الدعائم، قويَة األركاِن ثابتَة الداخل يف
صاحب «هرمياس» األمري وبخاصة الصغرى آسيا يف الثائرة العنارص كل عىل «منتور»

.(Diod. XVI, 52, 5–8) «أتارنوس»
ساحة يف املواقف أشد يف الحربية الوجهة من وجيُشُه هو «أوكوس» أظهر قد وكان
مهارة عىل تَُدلُّ الحربيُة خطُطُه كانت فقد عظيًما، تََفوًُّقا املرصي الجيش مع القتال
«منتور» كان وقد احتكاك، دون يتم خططه تنفيذ كان كما املمتازة، الخطط وضع يف
يقومان اللذين اإلغريقيني القائدين ان يَُعدَّ الفارسية اململكة يف «ممنون» وأخاه الرودييس
إىل «أرتابازوس» مع هرب قد «منتور» وكان عدو، أي عىل بمهارة الحربية الخطط بتنفيذ
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ِمن به قام بما زميله واعتبار اعتباره رد قد «منتور» اآلن نرى أُوالء نحن وها «مقدونيا»،
العظيم، امللك مع الود من يكون ما أحسِن عىل خاص بوجه «منتور» وكان األعمال، عظيِم

.(Diod. XVI, 52, 1–4, 50, 8)
ولم الوقت، ذلك يف دولة أعظم عام بوجه «فارس» فكانت الخارجية السياسة يف أما
نحو بها يسري كان الذي الثاني «فيليب» ملكها عهد يف الفرتة تلك يف «مقدونيا» مملكُة تكْن
«أوكوس» «أرتكزركزس» العظيم امللك أعمال كل كانت وقد األوىل، املرتبة بلغت قد املجد
غالبًا «أوكوس» شخصية أن عىل الرشق، تاريخ يف الرشق حكام ُكلَّ يَُفوُق كان أنه عىل تدل
وقت من كان كما شديًدا رجًال كان أنه ا حقٍّ مجهولة، كانت أنها كما قدرها، حق تُقدر لم
وُمثابرة نشاط وصاحب واسرتاتيجيٍّا موهوبًا سياسيٍّا كان ولكنه وقاسيًا، متوحًشا آلخر
يف األخمينيسيني دولُة إليه تحتاج الذي الرجل كان أنه يف نزاع وال عادًال، كان كما وذكاء،
قالئَل بسنوات عهده بعد ألنه وذلك واألهمية؛ الجرأة يف غايًة ترصفاتُُه كانت إذ الوقت؛ ذلك
ذلك عىل خاطفة قىضبصورة ٣٣٨ق.م عام صيف ويف ، َدقَّ قد بالده ُسُقوط ناقوُس كان
إياها، وقهرها «مرص» حرب من خروجها بعد الفارسية الدولة نالتْه الذي الجديد الفالح
الفرس ملك «أوكوس» الثالث» «أرتكزركزس الحميم لصديقه «باجواس» السم دس فقد
عرش «أرسس» املسمى «أوكوس» أوالد أصغر وىل ذلك وبعد تقريبًا، أرسته كل قتل كما

.(Diod. XVII 5, 3-4) امللك
أسابيَع بضعة مرور بعد أنه وذلك الحال؛ يف ظهرت أن تلبث لم ذلك نتيجة أن غري
«كايرونيا موقعة يف انترص قد املقدوني الثاني «فيليب» أن نجد الحوادث هذه عىل
التغري هذا بعد مركز يف الُفرس بالُد تكن ولم اإلغريق، بالد سيَد وأصبح ،«Chaironeia
مرة مرص ضياع من بد ال كان ٣٣٨ق.م عام نهاية ويف اإلغريق، ببالد يربطها األسايس
أمريًا أن والظاهر نفسها، «مرص» يف لهيبها يندلع لم الثورة أن غري الفرس، يد من أخرى
الذي باشا»،1 «خبا الفرعون وهو البالد، عىل ملًكا نفسه أعلن قد السفىل، النوبة بالد من
إىل فر الذي الثاني «نقطانب» امللك أن املحتمل ومن السنة، هذه يف آثاره توضع أن يجب
يحمل الجديُد الفرعوُن هذا كان وقد «مرص»، بالد غزو باشا» «خبا إىل أوعز قد النوبة بالد
أنه عىل يدل ذلك أن إذن املمكن ومن «بتاح»، من املختار «تنن» اإلله صورة التتويج: اسم

األول]. «دارا» امللك [عرص انظر 1
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قد كان وملا مللكه، حارضًة اتخذها قد وأنه «منف» القديمة امللك عاصمة يف تُوج قد كان
فاخر. تابوت يف دفنه َقْد الفرعوُن هذا فإن «أبيس»، عجل حكمه من الثانية السنة يف مات
الفرس اغتصبها األرضالتي أعاد قد باشا» «خبا الفرعون أن عىل اآلثاُر وتُحدثنا هذا،
سنة وعرشين خمٍس ُمُرور بعد البطلمية اآلثار عىل مذكوًرا نجُدُه ما وهذا «بوتو»، آلهة من
الدلتا بالد يحصن أن عىل الفرعون هذا عمل ذلك عن وفضًال «مرص»، من الفرس طرد عىل
ومن ذلك، يف نجاح أي ينل لم حال أية وعىل الفرُس، به يقوم جديد َغْزٍو ِمن خوًفا ثانية؛
تحت ثانية «مرص» اسرتداد يف نجحوا قد ٣٣٦-٣٣٥ق.م شتاء يف الفرس أن ا جدٍّ املحتمل

ُسلطانهم.
الفرعون. هذا أمُر إليه صار ماذا ذلك بعد نعلم وال هذا،

عما بيشء تحدثْنا لم اآلن حتى إلينا وصلت التي املصادر أن األسف جد له يؤسف ومما
أُخرى كرة «مرص» ُفقدان وكذلك الفاريس، البالط يف وقعت التي االضطرابات بني ما حدث
وقد مبتوًرا، الفرس تاريخ كان الفرتة هذه يف أنه نجد إذ ٣٣٦؛ حتى ٣٣٨ق.م عام أثناء
امللك توىل الذي «أوكوس» الثالث «دارا» مرصهو حكموا الذين األخمينيسيني ملوك آخر كان
«أرسس». امللك «باجواس» قتل أن بعد وذلك ٣٣٦ق.م، يناير-فرباير يف تقدير أكثر عىل

العجل لوحة هو بالهريوغليفية عليه اسمه ذكر جاء الذي الوحيد األثر أن نعلم وعندما
عليها جاء إذ ٣٢٩ق.م؛ األكرب» «اإلسكندر حكم من الرابعة بالسنة مؤرخة «بوخيس»
فإن مخلًدا»، عاش «دارا» البحري والوجه القبيل الوجه «ملك يأتي: ما اليشء بعض مهمًشا
ولم تاريخية، قيمٌة له ذلك من يشءٍ استنباُط يمكن وال تاريخي، بيان مجرد إال ليس ذلك
امللك إال ٣٣٣ق.م، إىل ٣٣٥ بني ما التي السنني بها يؤرخون وسيلة أيَُّة املرصيني لدى يكن

الثالث. «دارا» الفرعون
املرصية السياسة عىل الضوء بعض يُْلِقي بالهريوغليفية، نقش آخُر مصدٌر ولدينا
من ألمري لوحة هو املصدُر وهذا ُحكمهم، من األخرية السنني يف الفرُس اتبعها التي
ِعلية ِمن رجل وهو تفنخت» «سماتوي يُدعى املدينة)، (إهناسيا «هرياكيوبوليس» بلدة
Stele Von Neapel L. Reinsch. (راجع: وكهنوتية إدارية مناصب عدة يف تََقلََّب القوم
Ag. Chiestomathie 1, 16; Brugsch thesaurus. p. 632; sethe Urk. II, p. 1–
املحيل لإلله شكر عىل يحتوي والنقش (6; Tresson B.I.F.O. 30 (1931) p. 369–91
حياة عن البيانات بعض نعلم النقش هذا ومن حياته، مدة ورعاه حفظه الذي «حرشفي»
أنت املتن: وهاك ،(Sethe. Urk. II, 3. L. 11 ff. 4, L. 1 ff. (راجع: تفنخت» «سماتوي
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وكان امللك، بيت إىل واسًعا مدخيل تجعل وأنت باستمرار؟ غالبًا الطيبات تعمل «حرسفيس»
عندما الجماهري أمام ترفعني وإنك قلته، بما بذلك فرًحا (الفرعون) الكامل اإلله هذا قلب
يحرتمونني رجاله وعظماء «آسيا» حاكم قلب يف حبي تضع وإنك «مرص» نحو ظهرك تُدير
األكرب الكاهن «خايل» أمي أخي من بدًال «سخمت» لإللهة األكرب الكاهن وظيفة منحني وقد
يف حفظتني قد وإنك حنب»، «نخت املسمى البحري والوجه القبيل الوجه يف «سخمت» ل
واحد يرفع لم ولكنه حويل، من كثري قتل وقد «آسيا» قهرت عندما وذلك اإلغريقية، الحرب
تأمل «إهناسيا»، إىل أرسْع يل: جاللتُك قال عندما املنام يف بعد فيما رأيتك وقد عيلَّ، يده
وإني خوٌف، ني يَْعَرتِ ولم البحر، وعربت األرايضاألجنبية وحيًدا اخرتقت ولقد — معك أني

«… رأيس من واحدٌة شعرٌة تنثن ولم «إهناسيا» إىل أتيت لقد أمرك، أتعدَّ لم
وطني، فرعون بحظوة أوًال تمتع قد تفنخت» «سماتوي األمري أن — نرى ثم ومن
هزيمة الفرس هزيمة وبعد الفرس، عاهل العظيم امللك عهد يف رفيعة مكانة يف وضع ثم
حتى بحًرا، أجنبيٍة بالٍد إىل حاٍل أية عىل هرب اإلغريق يد عىل صفهم يف يحارب وهو منكرة،
حافظ قد ذلك بعد عرش«مرص»، تََوىلَّ الذي امللك عهد يف أنه نجد وكذلك «مرص»، إىل وصل
أن غري حياته، عن فيه متحدثًا لنا تركه الذي األثر ينقش أن أمكنه ذلك وعىل منصبه عىل
بوجه تحديُدُه يمكُن ال فيه؛ جاء ما حسب عىل اللوحة هذه حوادُث فيه بدأْت الذي الوقت
األمري ،(H. Brugsch Gesch. Egy p. 762–4 (راجع: «بركش» األثري وضع وقد التأكيد،
«كرال» األثري ظن وقد «مرص»، عىل األكرب» «اإلسكندر تغلُّب عهد يف تفنخت» «سماتوي
ما عاش أنه «فيدمان» ظن وقد «أناروس» عهد يف عاش أنه ،(A.Z. 16, p. 6–9 (راجع:
«أرمن» األثري أما ٤٨٦ق.م يف قامت التي والثورة «أناروس» بها قام التي الثورة بني
وامللك الفرس هزيمة ذكر من فيها جاء ملا اللوحة؛ أن أظهر فقد ،(A.Z. 31, p. 91 (راجع:
الفرس تسلُّط عهد إىل وصلت قد تكون أن يمكن ال الفرعونية األلقاب ِذْكِر دون العظيم
ووضع «ماراتون» وقعة من هرب قد وأنه األول، و«دارا» و«قمبيز» الثاني «أحمس» عىل

٤٨٦ق.م. قامت التي الثورة خالل يف لوحته
Agyptiaka festschr. für (راجع يقول «شيفر» األثرى أن نرى أُخرى ِجَهٍة وِمْن
٣٨٦ق.م، حتى ٥٢٥ق.م من عهدها يمتد اللوحة هذه إن :(oeorg. Ebers 1897 p. 92 ff
يحتوي التي الرمزية الكتابة ألن وذلك ٣٣٢ق.م، إىل ٣٤٣ من تكون أن يمكن وكذلك
أنها يقرر وذلك الساوي، العهد من وليس البطلمي العهد إىل أقرب كانت اللوحة متُن عليها
جاء التي وهي بالفرس، لحقت التي الهزيمُة تكون ذلك وعىل «اإلسكندر»، عهد من كانت
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(Tresson B.I. F.O, 30, «ترسون» األثري ويقول «آسوس»، واقعة هي اللوحة يف ِذْكُرها
عىل «آسوس»، من وبدًال جامال» «جاو واقعة هي الواقعة هذه أن 1931 p. 387–391)
بالنسبة أنه اإلنسان يلحظ أن بد وال بحًرا، تفنخت» «سماتوي سياحة ذلك يعارض أنه
لوحته فيه أقام الذي العام وهو ٣٣٢ق.م، عام بعد — سبب أي يوجد ال تفنخت لسماتوي
حافظ أنه نرى فإننا الفرس، ملوِك آخِر عهِد يف عاش أنه فرضنا وإذا الفرس، ِليَتََملََّق —

«اإلسكندر». ضد الفرس جانب يف حارب وأنه العايل، منصبه عىل
فقط لنا يذكر لم إنه إذ الفرس؛ صنيعة يكن لم تفنخت» «سماتوي أن نجد ثم ومن
ومن املدينة»، «إهناسيا يف أمريًا كان بل مرصي، حاكٍم حظوة يف ذلك قبل كان أنه بنفسه
كما األول «بسمتيك» عهد يف عاشوا الذين الرجال أول من كان البعيد جده أنَّ إذًا املحتمل
اإلهنايس «بفنفدوباست» امللك ساللة أفراد أََحُد أنه املحتمل ومن ذلك، إىل اإلشارة سبقت
محفوٌظ «إهناسيا» من تفنخت» «سماتوي يُدَعى آخُر أمريٌ ولدينا «بيعنخي»، امللك عهد من
«سماتوي األمري كان أنه يجوُز وقد الثالثني، األرسة عهد ِمن أنه ويحتمل تمثالُُه، اآلن إىل
كان وقد (Daressy. A.S. 21, 141 (راجع: األكرب» «اإلسكندر عهد من الذي تفنخت»
قطعة ولدينا ،(Sethe. Urk, II, 2 L. 10 (راجع: عنخ» أوف «زدسماتوي يُْدَعى األمري َجدُّ
«إهناسيا»، يف عليها ُعثر ٣٧٣ق.م، األول «نقطانب» عهد من الثامنة بالسنة مؤرخة بردي
يف كرس وبعد تفنخت»، «سماتوي بن «هرماكوروس» يُْدَعى فرد اسم ذكُر عليها جاء وقد
الذي مع موحًدا يكون أن يمكن وهذا تفنخت»، و«سماتوي «إهناسيا» كلمة نجد الورقة
كيف نتتبع أن يُمكننا ذلك وعىل إليه، اإلشارة سبقت الذي وهو «داريس» تمثاله عن تحدث
عىل يدل مما التاريخية، التقلُّبات كل من الرغم عىل ا ممتدٍّ بقي قد األرسة هذه تاريخ أنَّ
باكورة ويف نسل، إىل نسٍل من تتنقل األركان قويَة كانت األُرسة هذه يف األرستقراطية أنَّ
عىل عظيم انتصاٍر أوَل نال مايو شهر ويف البوسفور، املقدوني اإلسكندر عرب ٣٣٤ق.م عام
امللك عىل انتصاره بعد ٣٣٢ق.م خريف ويف ،«Granicosجرانيكوس» يف الفرس شطاربة

الفارسية. الدولة من آسيا عربي كل اإلسكندر انتزع «آسوس» يف العظيم
الشطربة سقط ا َلمَّ أنه نلحظ وكذلك حراًكا، تُبِْد لم هادئة «مُرص» كانت األثناء تلك ويف
يشءٍ ُكلُّ بقي الفارسية؛ الُحُصون من األعظم الجزء مع «آسوس» موقعة يف «سباكس»
عىل تَُدلُّ حركة أيُّ و«غزة» «صور» عىل اإلسكندر استيالءِ بعد يحدث ولم ساكنًا، هادئًا
القائد إمرة تحت كانْت التي الحاميات بقية يف املرصيني جانب من «مرص» يف العصيان

(.Arrian. Anabasis III 1, 2 (راجع: «مازاكس»،
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والخمسني املائة خالل الفرسيف عىل قامْت التي الثورات كل أنَّ أُخرى مرة نرى وهكذا
نوبيٌّ أو لوبيٌّ أمريٌ هناك يكن لم املرة هذه ويف مرصيون، مصدُرها يكن لم املنرصمة سنة
أمينتاس زحف «آسوس» موقعة وبعد عرش«مرص»، ويعتيل منه ويفيد املوقف هذا لينتهز
وموليًا و«قربص» «فنيقيا» عابًرا «آسوس» من الجنود من آالف بضعة رأس عىل املنفي
الدلتا بالَد اخرتق وقد «مرص» أمر إليه عهد قد «دارا» امللك أن مؤكًدا «بلوز» شطر وجهه
الفاريس بجيشه «مزاكس» خرج وعندئذ والنهب، السلَب — ُجنُوده يد عىل — فيها مشيًعا
يف املوت أشاعوا أن بعد الجريمة يف ورشكاءه «أمينتاس» وهزم املرصيني من واملسلحني

منوعة. جماعة
Arrian. Anabasis II, 13, 2-3; Diod. XVII 48, 2–5; curtius Rufus (راجع:
IV 1, 27–33; Com p. Alexandarreich Bd. II, No. 485, p. 245-6, Mazakes &

(.No. 58, p. 28, 29, Amyntas, bis p. 29, A. I
البالد «مازاكس» له سلم «مرص» يف ٣٣٢ق.م عام نهاية يف اإلسكندر ظهر وعندما

قتال. دون
(.Arrian. Anabasis III 1,2; curtius Rufus IV 7, 3-4 (راجع:

العاملية اإلسكندر دولة يد إىل الغاربة الفرس دولة يد من «مرص» ملك انتقل وهكذا
املرشقة.

الثاني نقطانب خلفها التي اآلثار أهم

الرميل الحجر من لوحة (١)

امللك حكم من عرش التاسع اليوم الرابع الشهر الثانية، بالسنة مؤرخة االصفرار إىل املائل
باب. عتب مستعملة بمنف، «أرميا» القديس دير يف ُوجدت الثاني، «نقطانب»

وسمكها مرتًا، ٠٫٩٢ وعرضها مرتًا، ١٫٦٢ اللوحة هذه ارتفاُع يبلغ اللوحة: وصف
وجزؤها «القاهرة»، بجوار الواقع األحمر الجبل من الرميل الحجر من وهي مرتًا، ٠٫٤٠
وتحت اللوحة تقويسة حسب منحنية السماء صورُة حافتها يف دائرة نصف هيئة عىل األَْعَىل
يُحيط املجنحة والشمس السماء صورة وتحت صولجان، الطرفني من السماء صورة نهاية
كل وتحت السماء، رب العظيم، اإلله «بحدتي» التايل: املتن الجناحني وتحت صالن، بها
امللك خلف ويوجد أمامه، راكٌع وهو الفرعون له يتعبد «أبيس» العجل صورة نجد هذا
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روح اسم ويشاهد «جبات» ويف الصباح» «بيت يف تعيش التي امللك روح روحه: صورة
«حور» الساق: يحمله الذي املربع يف ونقش ذراعان، عليه تقبض ساق من تخرج امللك

األرضني. محبوب
«أبيس» للعجل وجعة خبز من «قربان عليها نقرأ قربان مائدة امللك أمام ويشاهد

رأسه.» عىل وقرناه العائش «حابي» النص: وهاك املتوىف
األرضني محبوب «حور» امللك جاللة عهد من الثانية السنة يف (١) الهريوغليفي: املتن
ملك القوانني، مثبت (املسمى) الذهبي «حور» اإللهة قلب مهدئ «املسمى» السيدتني ممثل
(املسمى) رع بن ستب-ن-آمون» «سنزم-اب-رع (املسمى) البحري والوجه القبيل الوجه
«بتاح» حياة «أبيس» من املحبوب أبديٍّا، العائش الثاني نقطانب» حبت حور «نخت
ليعمَل «إزيس» ولدتْه والذي «أوزير» ابن الحي الكامل واإلله (٢) الحياة، وُمعطى املتكررة
«نزم-اب-رع-ستب-ن-آمون» البحري والوجه القبيل الوجه ملك اآللهة، ملعابد الشعائر
وقوة حياة يف يحكم قرصه يف جاللتُه كان عندما أبديٍّا، العائش حبت» حور «نخت رع بن
(؟) «مرص» آللهة (٣) فاخرة، أعماًال يُتمم أن أراد وعندما «منف»، األبيض الجدار يف
ليقول إنساٌن أتى محدد وقٍت وبعد لألبدية، فاخًرا بناءً «أبيس» مكان بإقامة جاللتُه أمر
َحْت ُصفِّ أبوابه فإن جاللته أمر حسب وعىل (٤) بُني، قد الحي «أبيس» مكان إن لجاللته:
وبعد مشاهدته، جميل يشء وكل (…) ووشيت بالفضة، … وشيا ومرصاعاه (؟) بالذهب
جاللتُه عمله الذي (…) (٥) وعمل، «بتاح» معبد إىل جاللته ذهب هذا جاللتُه سمع أن
(٦) من فاخر بشغل (يموت) فيه يرتاح أن ألجل اإلله لهذا مكانًا جاللتُه أقام ذلك وبعد
اليوم هذا من التحنيط مكان يف يشء كل جاللتُه، أقامه الذي الجميل املكان يف ذلك عمل …
التحنيط: حجرة إىل بإحضارها جاللتُه أمر التي باألشياء قائمة الدفن، يوم حتى الجميل

الذهب. من قدات وثالث دبنًا، ٤٧٦ ذهب:
الفضة. من قدات وثالث دبنًا، ٥٦٩٨ فضة:

بخور؟ ٣٢٢٦ (؟) املاشية من دبنًا ١٢٦٦ هذه التحنيط حجرة يف لإلله قربان … (٧)
«فنيقيا» بالد قار من دبنًا ١١٤٠٠ (؟) نسيج من امللك البيت يورد مما املعدن من دبنًا ١٠٠
١٥٠٠٠ جديد راتنج دبنًا، ١٠٠ «قربص» … دبنًا ٣٠٠٠٠ ومر دبنًا، س (…) من وقار
٢٥ (؟) راتنج ومحصول دبنات، ١٠ مرصي وراتنج دبنًا، ٢٠٠ الواحة من وراتنج دبنًا
الواحة من ونطرون دبنًا، ٥٩ النطرون» «وادي من نطرون دبنًا، س (٩) وزفت دبنا،
ودني كتابة؟ مبني هو كما (…) كل مع دبنًا (؟) ١٥٠٠ الكاب من ونطرون دبنًا ٢٠٠
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س (١٠) القبيل الوجه زيت «هنو» إناء ٢٠ واحات وزيت هنا، ٢٠٠٠ وشهد دبنًا، ٢٠٠٠
ثوًرا، ٣٩٤ ،١٠٠٠ + (…) (مكيال) هنا س + ١٢٠٠٠ الراتنج وزيت (مكياًال) ٣٠٩٠ +

حمامة. ٢٨٥ إوزة، ٧٧٣ فحًال، و٢٩
وتبي هنات، (؟) ٥ الواحة من جديد نبيذ هنا، ٢٢ الواحات من نبيذ (…) (١١)
كثرية وأشياء (…) (١٢) (؟) مفعمة وسالت «قربص»، من مكي ١٠٠ دبنًا، ٣٥٠٠٠
(جبيل)؟ «ببلوص» من كحل دبنًا، ١٠٠ «قفط» من وكحل … (؟) أردبًا ٢٠ وحلوة جميلة
ومعدن دبنًا ٥٠ حتم ومعدن دبنات، ١٠ … من؟ أحسن هو وما قدات، وثالث دبنًا ١٠٠
٢٠٠٠٠ دبنًا، ٣٠٠٠٠ … (؟) … دبنًا ٥٠٠٠ دبنًا (؟) ٢٥٠ (…) دبنًا س (١٣) (خنتي)،
حصرية ٥٠٠ الربدي، من حزمة ٢٠٠٠٠ (؟) بلدي فحم أردب و١٥٠٠ السنط، خشب من
من نسيج … (؟) … (؟) … (…) (١٤) اليانع، الربدي من حزمة س الربدي بوص من
التحنيط حجرة يف بالتطهري يقومون الذين (؟) والعمال املرتلني والكهنة (؟) الكهنة عمل
جاللته وأمر …؟ التحنيط حجرة يف (…) يشء بكل … عظيًما) (قربانًا جاللته وعمل (؟)
ومن الذهب، من جميلٌة تعاويذُ تُعمل أن جاللته وأمر يوًما، ٤٥ ملدة عظيم قربان بتنظيم
وعمل … (١٦) مالبس، وكذلك قبل، من مثلها ُعمل قد يكن لم التي الكريمة األحجار كل
نسيج نوع من نسيج بإحضار جاللته وأمر بالزيت اإلله أعضاء فعطر التحنيط جاللته
«تيت» اإللهة نسيج من الشمالية والحجرة الجنوبية الحجرة من نسيج وكذلك كلهم، اآللهة
وقدم … (١٧) ،(١٩ اليوم الزرع فصل من الرابع الشهر (أي كيهك ١٩ يف النسيج) (إلهة
العظيمة القربان قاعة يف جميل يشء وكل ونبيذ وإوز ثريان من عظيًما قربانًا جاللته
آالف ست تعادل لفافة آالف ست بإحضار جاللته وأمر … …؟ التحنيط بحجرة الخاصة
وبعد «منف»، جبانة بجانب الرسابيوم يف دفنه … وجاللته (١٨) الرسابيوم، إىل (؟) دبنًا
واقًفا جاللته وجد العظيم الباب وسط يف َمرَّ «أبيس») العجل (أي (؟) قداسته فإن ذلك

بريقه. عىل الصقر يقف ما مثل أتباعه مع هناك

اللوحة مضمون

مأوى ٣٦٠ق.م حوايل بدأ الذي حكمه من الثانية السنة يف الثاني «نقطانب» امللك أقام لقد
«نقطانب» أقام الذي املعبد مع ٌد موحَّ املبنى هذا أن املحتمل ومن الحي، «أبيس» العجل
«نقطانب» معبد ويسمى الرسابيوم جنوبي يف بحفره قام الذي املعبد وهو البقعة، هذه يف
Le Serapeum de Memphis (Ed.) Maspero (راجع: الحي، ألبيس معبد وهو الثاني،
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حظريتُُه كانت هناك إذ الحي؛ «أبيس» للعجل كان املأوى هذا أن نعلم ثم ومن ،(p. 76
سطر من أي املتن؛ هذا من األكرب الجزء أن غري سلفه، موت بعد وذلك عبادته، وحجرة
حجرة بإقامة امللك أمر فقد «أبيس»، العجل هذا دفن ملراسيم خصص قد ١٨ سطر إىل ٥
التحنيط)، حجرة (أي الطهور حجرة يف الحيوان هذا بتحنيط وُعني الرسابيوم يف دفنه
الحجرة وهي الرسابيوم، يف وجدناها التي العدة اللوحات من الكثريُ عنه تُحدثنا ما وهذا
Diod. (راجع: الصقيل «ديودور» لنا وصفها وقد «أبيس»، عجل تحنيُط فيها يجري التي
املتن،2 صلب يف عدد عظيًما وقًفا «نقطانب» امللك الغرض لهذا خصص وقد (I, 83–5

ويرضبون عليه، يَنُوُحوَن ثم جميٍل، كتان يف ونه يَلُفُّ فإنهم الحيوانات، هذه من واحٌد يموت وعندما 2

الرائحة تنقل التي واألفاوية األرز بزيت يُعالجونه أن وبعد يحنط، حيث إىل ويحملونه أجله من ُصُدوَرهم
الحيوانات هذه من واحًدا يقتل من كل وأن مقدس، قرب يف يضعونها طويلة، ملدة الجسم وتحفظ العطرية،
الحيوانات هذه أحد قتل إذا أما «أبيس»، منجل أبو طائر أو قطة املقتوُل كان إذا إال يُعدم، كان فإنه عمًدا
يجتمعون الشعب عامة ألن وذلك يعدم؛ بالتأكيد القاتل فإن قصد غري عن أو قصًدا ذلك أكان سواء

ملحاكمة. انتظار دون ذلك يفعلون أحيانًا وكانوا القسوة، بمنتهى املعتدي ويعاملون زمرات
إىل يبتعد كان فإنه ميتًا الحيوانات هذه أحد عىل نظُرُه يقع واحد أي فإن كهذا؛ عقاب من وخوًفا
فعًال؛ ميتًا الحيوان وجدوا ألنهم واحتجاج؛ بحزٍن صاحوا ذلك بعد القوُم رآه ما فإذا بعيدة، مسافة
الذي الخرايفُّ االحرتاُم كان ولقد الحيوانات. إىل الخرافية نظرتهم الشعب نُُفوس يف متأصلًة كانت ولذلك
إنسان كل يُكنها التي العواطُف كانت كما الحيوانات لهذه بالنسبة عميًقا الشعب عامة نفوس يف ُغرس
اسم الرومان قبل من أعطى قد بطليموس ملكهم يكن لم الذي الوقت يف نحوها الواجب لالحرتام بالنسبة
كان الذي اإليطايل البعث حظوة كسب عىل للحصول حماس كل يظهرون وقتئٍذ القوم وكان «صاحب»
عندما وذلك الحرب، أو للشكوى سبب أي إيجاد عدم عىل عازمني كانوا منهم وخوًفا وقتئٍذ، مرص يزور
امللك أرسلهم الذين املوظفني مقدور يف يكن ولم بيته، عىل جمع يف الشعب وهجم قطًة الرومان أحُد َقتََل
من الرجل لخالص كافيًا رومة من الناس كل به يَشعر كان الذي الخوف وال الرجل سبيل إخالء رجاء

الصدفة. بطريق كان عمله أن من الرغم عىل وذلك العقاب،
(٨٤) ملرص. زيارتنا عند العني رأي رأيناه وَلِكنَّا شائعة، مجرُد أنه عىل ال الحادَث هذا نَُقصُّ ونحن
أكثر سيظهر هنا يأتي ما فإن خيالية حكاية يشبه وأنه مصدق غري الكثري يظهر ِقيل ما كان إذا ولكن
وقت يف أيديهم الكثريون قبض القحط، عبء تحت تَِنئُّ مرص كانت عندما مرة ذات إنه قالوا: فقد غرابة،
(ألكلها) املقدسة الحيوانات عىل القبض يف اشرتك بأنه واحد يتهم لم فإنه ذلك ومع زمالئهم، عىل الضيق
يف ويأخذ جسمه كل يحلق فيه رفيق كل فإن بيت، أيِّ يف ميٌت كلٌب يوجُد عندما فإنه ذلك عن وفضًال
مات الذي املبنى يف ُخزن قد آخر يشء أي أو حب أو نبيذ أي أن حدث إذا أنه هذا كل من وأغرُب الحزن،
اتفق وإذا غرض، ألي ذلك بعد يستعملوه أْن قط القوم بال عىل يخطر ال فإنه الحيوانات؛ هذه أحُد فيه

292



(٣٦٠–٣٤٣ق.م) الثاني «نقطانب» عهد بداية

قربان من إليه يحتاج عما فضًال هذا للتحنيط، رضورية كانت التي األشياءُ هي وهذه
وقد «الرسابيوم»، يف املحنط العجل بدفن امللك أمر ذلك وبعد «أبيس»، العجل يتطلبها
يف «أبيس» ثوى حتى الجنازي املوكب ركاب يف سار فقد الدفن، يف شخصيٍّا جاللتُه اشرتك
S.9, 1908 p. A. 154–7; Spiegelberg in Quibell Saqqara III (راجع: األبدي، مأواُه

.(1907–18 p. 89.9903 and Pl. LII, ComP. p. 10

املأسورة، والصقور القطط دية يدفعون كانوا فإنهم أُخرى مملكة يف حربية بحملٍة يقومون القوم أن
أخذت قد الرحلة ألجل املال من مئونتُُهم تكون عندما أحيانًا هذا مثل ويفعلون مرص إىل ثانية ويحملونها

النقصان. يف
تمساح وكذلك منديس، وتيس الهليوبوليتي منفيس وعجل املنفي أبيس بِعْجل الخاصة األحفال عن أما
باإلضافة هذا — تسمى كما — الحالية) املقدام (تل السباع مدينة يف حفظ الذي والسبع موريس بحرية
بسهولة يصدق أن يمكن ال هنا الكاتب أن غري بسهولة، وصفها يمكن فإنه مثلها كثرية أُخرى أحفاٍل إىل
رجال بها ويُعنى مقدسة حظائَر يف حفظت قد الحيوانات هذه ألن وذلك فعًال؛ رآها قد يكن لم إنسان أي
قمح جريش أو قمح دقيق أجمَل ينقطع ال بنظام يقدمون ألنهم الطعام؛ أغىل لها يقدمون مكانة ذوو عدة
الحيوانات أن حني يف واملشوي املسلوق اإلوز ولحم الشهد من املصنوعة الحلوى أنواع وكل اللبن يف مذاب
كبرية عناية تبذل كانت العادة ويف بكثرة، أمامها وتُلَقى الطيور لها تصاد كانت اللحوم عىل تعيش التي

غال. طعام لها ليقدم
كل أمامها ويحرقون العطور، بأحسن ويدلكونها الساخن، باملاء الحيوانات باستمرار يحمون وكانوا
أن ألجل عظيمة بعناية ويقومون الفاخرة، وباملجوهرات األغطية بأغىل ويمدونها العطر، البخور من نوع
حيوان كل مع ينفقون وكانوا محاظيه يسمونها وكانوا مطالب، حسب عىل الجنسية بالوظيفة يتمتعوا
ويخدمونها باهظة مصاريَف عليها ينفقون وكانوا محاظية يسمونها وكانوا نوعه، من أنثيات أجمل

بعناية.
فقدوا قد الذين أولئك يحزن كان كما عميًقا، ُحْزنًا عليه يحزن كان فإنه حيواٍن أيُّ يموت كان وعندما
ضياعهم، ثمن يتجاوزون كانوا بل املادية، مقدرتهم مع تتفق ال بصورة يدفنونه وكانوا عزيًزا، طفًال
أبيس عجل أن َحَدَث مرص عرَش الجوس بن بطليموس تََويلِّ أثر وعىل اإلسكندر موت بعد أنه نجد فمثًال
كان الذي العظيم املبلغ كل عن فضًال دفنه عىل برعايته املكلف الرجل فرصف بالشيخوخة، مات منف يف

بطليموس. من استلفها الفضة من تلنتًا خمسني مبلغ لرعايته مخصًصا
تلنت. مائة عن يقل ال ما دفنها عىل رصفوا قد الحيوانات هذه ُحرَّاس بعض أن نجد أيامنا يف وحتى
هنا، «ديودور» أورده فيما جاء ما مع معظمه يف يتفق نقطانب لوحة يف جاء ما أن يتضح سبق ومما

الزمن. يف متقاربنَي كانا فإنهما ذلك يف غرابة وال
كانت أنها نجد أبيس العجل لدفن ُخصصْت التي املبالغ هذه مثل أنَّ ُهنا بالذكر جديٌر هو ومما

.(Diod. 1, 84 (راجع: ذلك «ديودور» لنا ذكر كما بعده، وما البطلمي العهد يف مثلُها تُرصف
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بالديمقوطيقية لوحتان (٢)

الثاني «نقطانب» امللك عهد من الثانية بالسنة مؤرختان «اللوفر» متحف يف محفوظتان
ترجمهما وقد ،(Mariette No. 3372 et. 199 (راجع: «منف»، رسابيوم يف عليها ُعثر وقد
وقد ،(Notice des papyrus demotiques p. 478 et. 479 (راجع: «ريفييو»، األثري

«مرسى». بشهر والثانية بابه شهر من والعرشين بالثامن إحداهما أرخ

بوخيس العجل لوحة (٣)

الثاني «نقطانب» امللك عهد من «توت» شهر من عرش السادس الثالثة؟ بالسنة املؤرخة
الثالثة السنة يف نصب وقد «بوخيس» العجل فيه ُولَِد الذي التاريُخ وهو ٣٥٧ق.م)، (حوايل
وقد ٣٤٦ق.م، عام كيهك ٣٠ عرشة الرابعة السنة يف ومات السنة، نفس من أمشري ١٣ يف
Mond. Meyers Bocheum Vol. II p. 28, Pl. (راجع: «أرمنت»، يف اللوحة هذه عىل ُعثر

.(in Vol. III=XXX VII 1

الثانيعرش الشهر الخامسة بالسنة مؤرخ حظر منشور (٤)
الثاني «نقطانب» امللك عهد من

جنوبي الواقع الجبل يف صخرة عىل محفوًرا نقًشا «داريس» األثري نقل ١٨٩٤ عام ويف
يف يظهر ما عىل محفوًرا كان النقش وهذا «غابات»، قرية مواجهة يف املدفونة» «العرابة
قطعوا اآلثار تجار أنَّ غري ،(Rec. Trav. 16, p. 126-127 (راجع: مكشوف، قديم محجر
القطع، عند أرضاٌر أصابه أنه له يؤَسف مما ولكن «برلني»، ملتحف وباعوه النقش هذا

جزء. منه وضاع
A.Z., 44 (1907-8) (راجْع: بالبحث، املنشور هذا «بورخاردت» األثريُّ تناول وقد

الجبل. من قطعه بعد املنشور الحجر صورة نرش كما ،(p. 55–58
وقد سنتيمرتًا، ٥٠ إىل ٤٨ من وعرُضُه سنتيمرتًا ٧٣ ارتفاُعُه يبلغ الحجر: وصف

خشنة. عام وجه عىل النقش وكتابة أجزائه بعُض منه ضاع
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امللك و«نفتيس» و«إزيس» و«حور» «أوزير» اآللهة أمام اللوحة أعىل يف يشاهد
التايل: النقش ومعه الثاني «نقطانب»

ستب-ن-أنحور». سنزم-اب-رع األرضني «رب (١)
حبت». حور «نخت التيجان رب (٢)

«رع». مثل والقوة والثبات الحياة كل ُمعَطى (٣)

لوالده، البارد واملاء البخور بتقديم يقوم املنظر هذا يف كونه يف املِلك نََشاُط وينحُرص
ويقول «رع»، مثل خلفه والحياة الحماية «كل التالية: العادية الصيغة امللك خلف ويشاهد
الحياة كل أُعطيك «إني للملك: «العرابة» رب العظيم واإلله الغرب أهل سيد «أوزير»
«حور» خلف وتقف القوة»، كل أعطيك «إني للملك: والده حامي «أوزير» ويقول والقوة»،

حت». «نب اسمها «نفتيس» أمام ونقش السماء، ربة املقدسة العظيمة «إزيس» اإللهة
سطًرا، عرش ثالثة من يتألف الذي املنشور متن يأتي اللوحة من األسفل الُجزء ويف
الحجر نرش عند ضاعا فقْد الباقيان السطران أما سليمة، منها عرش أحد أن ويالحظ
إزالته قبل األصل عن «داريس» نقله الذي املتن يف لنا حفظا ولكن األصيل، مكانه من
عهد يف الصيف فصل من الرابع الشهر الخامسة السنة (١) الرتجمة: وهاك مكانه، من
األرضني رب البحري والوجه القبيل الوجه ملك األرضني محبوب (٢) «حور»، امللك جاللة
أبديٍّا، عاش حبت» حور «نخت التيجان رب رع بن ستب-ن-أنحور» «سنزم-اب-رع
إنساٌن أتى لقد «العرابة»، رب العظيم واإلله الغرب أهل أول «أوزير» من املحبوب (٣)
الذي هو الحجر منه يقطع الذي املقدس «العرابة» جبل إن امللك «حور» لجاللة ليقول
قبل، من قط يحدث لم وذلك املقدس؛ الجبل هذا يحمالن اللذين الصقرين بني يوجد
باملكان الذي املقدس الجبل هذا من حجر أي يقطع ال بأن «حور» جاللة أمر ذلك وعىل
يقوم األحجار») «قطع مكان يف (أي فيه سيوجُد إنسان أي وأن سيده»، «حامي املسمى
منه عضو برت وهو ذلك بسبب العقاب فيه ينفذ أن بد فال الجبل هذا من حجر بقطع
(العافية) بكل املكافأ امللك (…) مقدس مكان ضد جريمة يرتكب من كل مع يحدث كما

«… والصحة
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بعد والخمسني الخامسة السنة يف صدر — يظهر كما — املنشور هذا تعليق:
أن هنا ويالحظ الثاني، «نقطانب» امللك هو أصدره والذي امليالد، قبل الثالثمائة
حور «نخت امللك يعدون واألثريون املؤرخون كان املتن هذا عن كتب عندما «بورخاردت»
ثم وِمن الثاني، «نقطانب» أنه أظهرت الحديثة الكشوف ولكن األول، «نقطانب» حبت»
بالذكر جديٌر هو ومما امللكني، هذين عن كتبت التي الكتب كل يف والتواريخ األوضاع قلبت
اإلله من واملختار رع» قلب «حلو بوصفه لقبه اتخذ قد الثاني «نقطانب» امللك أن هنا
إله والعرشين الخامسة األرسة ملوك اتخذه وقد الحرب، إله كان األخري اإللُه وهذا «أنحور»،
يتخذه أن غرابة وال عرش)، الحادي الجزء القديمة، مرص (راجع: كثريًا، إليه وتعبدوا حرب
مع طاحنة بحروب قام حربيٍّا ملًكا كان فقد لقبه؛ يف ويضعه له إلًها الثاني «نقطانب» هنا

الفرس.
ظالمة عن عبارة فهو املتن هذا يف «نقطانب» أصدره الذي املنشور موضوع أما
بني يقُع املكان وهذا املدفونة»، «العرابة غرب يف ُمَقدَّس مكان من أحجار بقطع خاصة
يف أي اللوحة؛ هذه فيه ُوجدت الذي املكان بجوار يقُع مكاٌن هذا أنَّ بد وال «الصقرين»،
اإلنسان يتصور أن بد وال «غابات» قرية مواجهة يف املدفونة» «العرابة جنوبي الواقع الجبل
شكل إىل اشتقاُقها يرجع قد التسمية هذه أن يف شك وال لجبلني، خارجتني الصقرين تحت

قديمة. ُخرافة إىل ترجع أنها أو املكان،
نفهم أن بد ال أنه غري الشكوى صاحب اسم يذكر لم أنه هنا النظَر يَلفت ومما
وقد املحجر، هذا بجوار يسكنون الذين «العرابة» كهنة جانب من أتت قد الظالمة أن
اإلله فيه عبد الذي األول املوطن كانت «العرابة» ألن طلبهم؛ إجابة من يقني عىل كانوا
العصيبة الفرتة تلك يف البالد عىل ملًكا ليكون «نقطانب» اختار الذي (أنوريس) «أنحور»

تاريخها. من
املتون يف العادة هي كما يبرت أن بد ال كان الذي العضو يذكر لم أنه يلحظ وأخريًا
لتقدير تُركت قد العقوبة شدة وأن ذُكر، قد للعقاب َحدٍّ أََقلَّ أنَّ نفهم ثم ومن األُخرى،
نُُفوذ مقدار عىل يَُدلُّ اللوحة ومتُن املحجر، هذا عىل تعدٍّ أي يف سيفصل كان الذي القايض

العهد. هذا يف الكهنة
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الديموطيقي بالخط مكتوبٌة لوحٌة (٥)

رسابيوم يف عليها ُعثر الثاني «نقطانب» امللك ُحْكم من الثامن الشهر الثامنة السنة يف
«منف».

Revillout. Notices des Papyrus Demotiques archaiques, p. 479; (راجع:
(.Rev. Egypt. 6, (1891), p. 139-140

خدموا الذين أولئك يُذكر أن وقتئٍذ كانت العادة أن اللوحة هذه متن يف ويُلحظ
التي األعمال ِذْكُر جاء قد أنه والواقُع اإلله، بهذا خاص ما حادث وقت يف «أوزير-أبيس»

وقتئٍذ. «أبيس» خدموا الذين أولئك كذلك ذُكر كما «أبيس» مقصورة يف تمت
وهو حبت»، حور «نخت امللك عهد من برمودة شهر الثامنة السنة فيها جاء وقد
أمام خدموا الذين الرجال واسم أُقيمت قد التي «أبيس» مقصورُة فيه بنيْت الذي الوقت
و«بي شماتى، هي وأمه حابي»، «عنخ ابن … حا أوزير-حابي»، «بي «أوزير-حابي»:
بأبيس الخاص «بي» شماتى، هي وأمه حابي عنخ ابن … أوزير بأبيس الخاص «روح»
حابي بخني أوزير أبيس بي شماتى، هي وأمه حابي عنخ ابن «بتوزور-حابي» أوزير
بن «بتورسو-حابي» أوزير، أبيس بي كتبه ،Seanx سيننح هي وأمه حابي، عنخ ابن

«عنخ-حابي».

الثاني «نقطانب» امللك عهد من عرشة الثالثة بالسنة مؤرخٌة لوحٌة (٦)

(Egypte «مرص» تاريخ يف «شمبليون» إليها أشار وقد «روما»، يف اآلن محفوظٌة وهي
للملك هي بل امللك لهذا أنها يف يشك كينتز» «كارل األثري أن غري Ancienne, p. 385)

.(Kienitz Ibid. p. 215 (راجع: األول، «نقطانب»

الثالث الشهر الثاني «نقطانب» امللك عهد من عرشة الخامسة السنة (٧)

عهد إىل تاريُخُه ويرجع بتا» حور «ثاي يُدَعى كبري ملوظف تابوت املرصي باملتحف يوَجد
هذا عن الكالم تناول وقد ،(Cairo Museum No. 29306 (راجع: الثاني، «نقطانب» امللك
Maspero, Cat. Gen. Sarcophages des Epoches (راجع: علماء، عدُة ونقوشه التابوت
Persane et Ptolemaiques I, p. 218–315 et Pl. XIX–XXI; Quibell Excavations
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at Saqqara 1912–1914, Vol. VI p. 13 & Pl. XXXIV; Spiegelberg, A.Z. 64, 1929,
.(p. 76–83

ييل: فيما التابوت هذا صاحب عن وسنتحدث

وقزمه «ثاي-حور-بتا» العظيم مقربة

منطقة بجوار «سقارة» يف الحفر بأعمال يقوم «كويبل» األثريُّ كان عندما ١٩١١ عام يف
ما فيها وجد الثالثني، األرسة إىل عهُدها يرجع مقربة مكاُن الحفر أثناء صادفه «تيتي» هرم
املرصي. باملتحف اآلن وهما القاتم، الجرانيت من اثنان بينها من توابيت، تسعِة عن يقل ال
منهما واحًدا إن إذ واملنظر؛ الحجم حيث من متكافئني غري التابوتني أن النظر ولفت
أن عىل َدلَّ الفحص أنَّ والواقُع طفل، تابوت أنه عليه ويظهُر صغريٌ والثاني وفخٌم، كبريٌ
قصري لرجٍل كان واآلخر الدولة، يف عظيمة مكانة يشغل عظيم ملوظف كان منهما واحًدا
ُوجدت التي النقوش من مًعا وجودهما يف الرس وسنرى قزم، أخرى: وبعبارة ا، جدٍّ القامة
لم أنه والواقُع هنا، عنه سنتحدُث الذي وهو ٢٩٣٠٧ رقم يحمل الذي القزم تابوت عىل
العرص حتى الفاريس العهد توابيِت عن كتابه يف «ماسربو» له يتعرض ولم بعد ينرش
Maspero, Cat. Gen. (راجع: ،٢٩٣٠٦ رقم الكبري التابوت نقوش نرش ولكنه البطلمي،

.(d’Ant. Eg. d. Musée du caire No. 29303–29306
املتون هذه بني ومن طويل، زمن منذ املتون بعض منه عرف قد األخريُ التابوُت وهذا
الرتجمة وهاك بعُد، يعرف لم الصحيح معناه أن غري تاريخ، عىل يشتمل الذي الصعب املتن

املستطاع: بقدر الصحيحة
(هاتور) الفيضان فصل من الثالث الشهر ٣٤٤ق.م)، (حوايل عرشة الخامسة السنة
محبوب «رع» ابن «نخت-حور-حبت» البحري، والوجه القبيل الوجه ملك جاللة عهد يف

أبديٍّا. العائش الثاني «نقطانب» «أنحور»
الحايل)، صيفة أبو (تل «سيله» حامية يف بالقائد الغرب بيت كاتب كتابة أخرب لقد
«حور» الخاصبمقاطعة «ورتخنو» والكاهن الغربية «حور» ملقاطعة (؟) «خرب» والكاهن
«ثاي «أوزير»، جثة بحفظ ليكلفوا املعظمني خب» «حور اإلله كتاب وكاتب الغربية،
املقرب الحقول عىل واملرشف األرايض، ومفتش القبيل الوجه عىل املرشف األمري وهو حوبتا»
األبدية. كل يف يريده شكل أي يتقمص أْن يمكنه حتى اآلخرة عالم يف قدسية ليجعلوها
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بعمل املكلف أنَّ وبخاصة املتن، هذا يف «ثاي-حور-بتا» يحملها التي األلقاب ومن
مناصب ِمن عظيمًة مكانًة يشغل كان أنه نعلم «سيله»، حامية قائد كان بدفنه الرسميات
تحىص، ال فإنها تابوته؛ كتابات يف يحملها كان التي األلقاب عن النظر ِبَغضِّ وهذا الدولة،
األلقاب فقط هنا نذكر فإنَّا يحملها، كان التي الكهنوتية ألقابه عن الطرف بغض وكذلك
الحقول، عىل املرشف هو يحمله كان لقب أََهمَّ أنَّ والواقُع بها، يتمتع كان التي الدنيوية

هذه. أيامنا يف الزراعة وزير وظيفة تقابل أنها يحتمل وظيفٌة وهي
الفرعون من مقربًا كان أنه عىل واضحًة داللًة يدلُّ تابوته عىل متٌن ولدينا هذا،
والحاكم الوراثي «األمري النص: وهاك ،(Maspero Ibid. p. 223 (راجع: الثاني، «نقطانب»
بمعرفته، عظيًما البحري والوجه القبيل الوجه ملك جعله والذي املحبوب، الوحيد والسمري
بما النعمة) (واسع األرضني سيد جعله والذي لفطنته البحري الوجه ملك رقاه والذي
يف (مدينة «جبعت» عىل ومرشًفا أمريًا بجعله «نقطانب» امللك َميََّزُه والذي فمه، من خرج
«حور» «محبوب» حور نخت البحري»، والوجه القبيل الوجه ملك رفعه والذي … الدلتا)
يمأل كان أنه حني يف الديوان يف يشء كل يحسب والذي األعىل، الكاتب وظيفة إىل و«آمون»
مفتش بوصفه أعلنت قد الكامل، اإلله أمام ميزاته ومن بالعدل، امللك) (أي «حور» أذني

املمتازة.» لنصائحه وذلك الحقول عىل األرايضواملرشف
والحاكم، الوراثي، «األمري (Maspero. Ibid. p. 240 (راجع: أخرى فقرة يف ونقرأ هذا،
رع» «حور َميََّزُه والذي علمه، بسبب األرضني رب رفعه والذي املحبوب، الوحيد والسمري
ألنه البحري؛ الوجه عىل مرشًفا وحاكًما وراثيٍّا أمريًا بوصفه األرضني محبوب املدينة حامي
بسبب الديوان كاتب وظيفة إىل الثاني «نقطانب» امللك رفعه والذي فطنته، بسبب قلبه يمأل
ثابتة محفوظة عبارات إال ليست البعض نظر يف الوظائُف هذه كانت وإذا إدارته.» فوقان
هذا ألن وذلك العادية؛ بالُجَمل ليست الحالة هذه يف أنها نرى أخرى جهة من فإننا تكرر،
يُدَعى والُدُه كان فقد وفطنة؛ ذكاء من أوتيه بما ورثها ولكن أم أو أب عن يرثها لم الرجل
نعلم ثم ومن لقب، يصحبه أن بدون منهما كالٍّ ذكر وقد «تفنت» تدعى وأمه حابي» «عنخ
نال قد ذلك أجل ومن األرستقراطية، الطبقة من يكن لم أي القوم؛ علية من يكن لم أنه

وفطنة. علم من أوتيه بما األلقاب؛ وهذه املكانة هذه
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يف العظيمة مكانته نال ثم متواضع وسط من نشأ قد الرجل هذا أن نعلم سبق ومما
شأنه. وأعىل إليه فقربه والفطنة الذكاء فيه ملح الذي «نقطانب»، عهد

اتخذ وقد برسعة، القوم بعظماء ُوُصولِِه بعد يتمثل أخذ املتواضع أصله مع أنه غري
«ثاي-حور-بتا» قرب يف قزم تابوت وجد قد أنه والواقع للتسلية؛ قزم اقتناء هواية لنفسه
«ثاي-حور-بتا» قرب يف يوجد لم أنه نفهم التابوت نقوشهذا ومن ،(Cairo 29030 (راجع:
حيث القزم هذا تابوت عىل جاء الذي النقش من ذلك عىل أََدلَّ وال الصدفة، بطريق
خنسو» «بدي املرحوم ابن االحرتام سيد (تيوس؟) «زحر» القزم «أوزير» «بيان: يقول:
سيد يا املرحومة، «تاحابي» باسم تنادى والتي «تارنش» وضعته الذي «بتيخونسيس»
قم يف رقصت قد قزم إني اآللهة، وملك األبدية ورب الغربيني أول «أبيس-أوزير» يا األسياد
كان حيث هليوبوليس (يف «شو-كبحو» ويف «أبيس» العجل يدفن كان حيث (الرسابيوم)
تميز روحك ليست يل، ذُْه نَفِّ إليك رجاء فكل األبدية، عيد يوم يف «منفيس») العجل يدفن
الفهيم الطبع الحسن الخلق، العظيم القبيل، الوجه عىل واملرشف والحاكم الوراثي األمري
نحو الكف منبسط الحب، يف ممتاٌز وأنه األعماق يف يدخل ومن … اللسان؟ الحلو اللب،
دفن ومن الناس، تحبه ما يعمل والذي اإلله عند املفضل امللك من ومحبوب إنسان، كل
الزراعة) (وزير الحقول عىل واملرشف مثواها يف أمه دفن ومن جبانته)، (يف قربه يف والده
«تفنوت البيت ربُة ولدته والذي املرحوم، حبو» «عنخ ابن االحرتام صاحب «ثاي-حور-بتا»
«أبيس») العجل رهبة (أي رهبتك ألن قربه؛ مبنى يف بجواره يكون جسمي ليت املرحومة،
وليتك بجوارك، بصحة مديدة وسنوات ملكك وهي طويلة، حياًة امنحه قلبه، يف عظيمٌة
عندما رسور يف االحرتام سن إىل يصل وأن تحرتم أن عىل العائشة األرواح بني روحه تساعد
جبانة يف دفنه يف يرغب وإنه امللكية، بالقربات يدفن أن يرغب إنه امللك، لدى ممتاًزا يكون
قربانًا يتسلم وليته روحه، يخدم حني يف ويخرج يدخل وليته اآللهة، رب قبالة «منف»
بجواره أمكث تجعلني وليتك أبديٍّا، معبدك يف يُذكر اسمه وليت يوميٍّا، القربان مائدة من

يل.» فعله قد ملا جزاء يوميٍّا روحك أخدم وحينما قربه، مبنى يف أكون حينما
فيهما: جاء أفقيان، سطران تابوته غطاء عىل التي القزم صورة فوق نقش وقد هذا،
يرقص الذي القزم «روستاو» رب العظيم اإلله الغرب أهل أول «أوزير»، لدى «املقرب
يف يرقص الذي اآللهة ملك العظيم اإلله «أبيس-أوزير» العجل دفن يوم يف «قم» يف
العظيم اإلله منففيس» «ألوزير األبدية عيد يوم يف «منفيس») العجل (جبانة «ش-كبح»
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«بدي ابن (تيوس) «زحر» وهو به) يُنادى الذي االسم (أي الجميل واسمه «ب-ون-حتف»
أبيس».» «تا املرحومة وضعته والذي خنسو»

السالُف النقُش هذا عليه الذي التابوت غطاء عىلسطح قزم صورة ويالحظوجود هذا،
«ب-ون-حتف» ى املسمَّ التابوت صاحب يمثل أنه والواقع غريبة، بصورة مصوًرا الذكر
(الذئبة) «تاونش» تُدَعى وأمه خنسو» «بدي ابن (تيوس) «زحر» هو به يُنادى الذي واسمه
يف كثريًا يوجدا لم والديه اسَمي أن من الرغم وعىل «تاجي»، هو به تنادى الذي واسمها
إفريقيا، أواسط يف األقزام ُساللة إىل يرجع الذي بالقزم ليس تأكيد بكل فإنه املرصية، املتون
به يقوم كان الذي الدور يف أسهم قد فإنه ذلك ومع مرصيني، والدين من قزًما ُولد بل
الخاصة الجنازية الشعائر يف الرقص بأدواِر قام أنه رأينا وقد القبور، رقص يف األقزام
بالعجل الخاص الجنازي بالرقص قام كما «منف»، يف الرسابيوم مدفن يف «أبيس» بالعجل
هذا بأن نعلم وكذلك هليوبوليس، ملدينة التابع «ش-كبح» املسمى املكان يف «منفيس»
البالط، رجال إىل تنتمي التي البيوتات أصحاب ألحد ملًكا كان أمثاله من كالكثري القزم
مكانة يحتل صاحبه «ثاي-حور-بتا» كان وقد لصاحبه، ُمَسلٍّ أو ُمضحك بمثابة هو وكان
ومن قربه، يف معه مدفونًا القزم هذا وجدنا ثم ومن الثاني، «نقطانب» امللك بالط يف عالية
سيده بجوار يُدفن أن كانت له أُمنية أكرب أن نعلم القزم، تابوت عىل ُوجدْت التي النقوش

ا. جمٍّ حبٍّا يحبه كان الذي
وأن وعطفه، رضاه سيده يمنح أن ويرجوه أبيس ألوزير دعاءه يوجه نراه ثم وِمْن
هذا أراد وقد الرسابيوم، بجوار جميًال قربًا له يضمن وأن رشف، يف طويًال عمًرا له يقدر
بكل واعرتاًفا إظهاًرا وذلك بخدمته، يقوم أْن ألجل سيده؛ بجوار هناك يُدفن أن القزُم
نقوش من تابوته عىل جاء كما تماًما بُغيته نال قد أنه ونجد له، عملها التي الطيبات

رصاحة. بذلك تُحدثنا

بالديموطيقة بردي قطع (٨)

«نقطانب» امللك حكم من السابع الشهر من العرشون عرشة، السادسة بالسنة مؤرخة
(؟). الشهر نفس من والعرشون والخامس الثاني

تحتوي الديموطيقي بالخط مكتوبة الربدي من قطع عىل (سقارة) «منف» يف عثر
املرصي باملتحف محفوظة القطع وهذه عرشة، السادسة بالسنة مؤرخة حسابات عىل
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Spiegelberg Cat, Gen., Demot. PaP. p. 191-2 & (راجع: ،(No. 30871–3 (رقم:
.(Pl. LXVI & pl. LXV.; L.R, 173 No. 4 & A. 1

التاسع «بطلميوس» عهد نقوشمن (٩)

الثاني. «نقطانب» امللك عهد من عرش الثامنة بالسنة مؤرخة
سور جدار رشقي الخارجية، الجهة عىل التاسع، بطليموس امللك عهد نقوشمن توجد
الفرعون، هذا عهد قبل مختلفون ملوك أهداها مختلفة، هباٍت عن تُحدثنا «إدفو» معبد
النقوش هذه يف ذكر وقد أراٍض، بإهداء «إدفو» معبد أمالك زيادة عن النقوشتتحدث وهذه
«حور» ملعبد أرايض أهدوا قد بأنهم الفاريس «دارا» وامللك والثاني األول «نقطانب» امللوك
L.D.IV 43 a, b, 44 a; L.D.T. IV p. 67; Brugsch Thesaurus III (راجع: «إدفو»، يف
p. 538 ff. Pl. 1, 3, 18; 11, 7, 8; III 19; IV 18; VIII 19 Com p. Otto. Priester
und Temple, Bd 1, p. 263 Anm. 2; De Rochemonteix-Chassinat, Le Temple
d’Efu VII p. 189 ff; X. Pl, CLXXI–CL.XXVII, XIV Pl, DCXLVI-DCLIV; Porter &

.(Moss. VI p. 167

املسخوطة) (تل بتوم (١٠)

عىل ونقش األبيض، الجريي الحجر من قطعتان «كليدا» بها قام التي الحفائر يف وجدت
لقب معه متن أول نقش األخرى وعىل الثاني، «نقطانب» امللك طغراء من جزء إحداهما

.(Rec. Trav. 36, p. III No. XI, 1, 2 (راجع: الفرعون، هذا
(Comp. Ancient Egypt, اآلن «اإلسماعيلية» بمتحف محفوظتان القطعتان وهاتان

.1915 p. 28)

بتوم (١١)

بلدة يف الثاني «نقطانب» امللك اسم عليها مذهبة عمود من قطعة عىل «نافيل» األثر عثر
.(Naville, A.Z. 21, p. 43; Naville Pithom, p. 11 (راجع: املسخوطة؟ تل «بتوم»
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بتوم (١٢)

امللك عليها يشاهد األبيض، الجريي الحجر من كثرية ِقطع عىل «نافيل» عثر وكذلك
الرشقي، الجدار عند ُوجدت القطع وهذه «آتوم»، لإلله قربانًا يُقدم الثاني «نقطانب»
Naville, Pithom. (راجع: «اإلسماعيلية» بمتحف اآلن وهي «آتوم» معبد مدخل وعند
p. 12; Petrie, Tanis. I. p. 28 & Pl. XII, 7; Neuffer, Bittel. Schott. Mitt. D. Inst.

.(II (1931), p. 58 & Pl. XI. D

قنتري (١٣)

يف آيٌة وهي الثاني، «نقطانب» الفرعون اسم عليها مناظر من ِقطع عىل «قنتري» يف ُعثر
(Spiegelberg A.Z. «ميونيخ»، مدينة يف الصغري الفن متحف يف ومحفوظٌة نع الصُّ جمال

.65, p. 103-4 & Pl. Vi, No. a & b)

الطويلة (١٤)

ُعثر وقد الثاني، «نقطانب» امللك اسم عليها عمود من األحمر الجرانيت من قطعة وجدت
يبعد الذي األحمر الكوم من بها أتي القطعة هذه أن ويحتمل منزل، جدار يف مبنيٌة عليها

.(Naville Goshen p. 4 & Pl. IX, H (راجع: «الطويلة»، غربي أميال أربعة حوايل

الحناء صفط (١٥)

الثاني، «نقطانب» امللك باسم منقوشٌة األحمر، الجرانيت من قطعٌة املدينة هذه يف وجد
Naville (راجع: زاوية، حجر بمثابة عليها العثور عند مستعملة كانت القطعة وهذه

.(Goshen p. 1, 5 Pl. VII C 1, 2

بسطة تل (١٦)

الفراعنُة أقامها التي املباني أهم من «بوبسطة» يف الثاني «نقطانب» بناها التي القاعة تَُعد
«تل يف بمبانيها خاصة عناية ُعني قد أنه عىل األحوال شواهُد وتدلُّ «مرص»، يف األواخر
أقامها، التي العمائر أكرب من تَُعد الجهة هذه يف أقامها التي العمارة ألن وذلك بسطة»؛
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واحٍد، جانٍب من مرتًا ٥٠ نحو تمتد املبنى هذا وخرائُب لنا، تركها التي اآلثار أعظم وِمن
عىل ملقاٌة كثريٌة قطٌع توجُد تزال وال بكثرٍي، ذلك من أََقلَّ يكن لم األصيل املبنى أن والظاهُر
عرشات أنَّ نفهم أن لنا بد ال املبنى لهذا األصيل املنظر نتصور أن ألجل ولكن األرضهناك،
عن فضًال هذا عدة، متاحَف وإىل أُخرى أماكَن إىل نُقلت قد املبنى هذا من الكبرية القطع
املختلفة، األحجار من عدة أنواٍع ِمْن وهي هناك، الخرائب حول صغريٌة قطٌع توجد أنه
ما يوًما استُعمل قد املكان أن عىل يدل وهذا الكوارتز، وحجر الجريي، الحجر وبخاصة

املعبد. هجر أن بعد محجًرا
حبيش» «لبيب األثري عليه الكالم بعده من تناول ثم املعبد، هذا عن «نافيل» تكلم وقد
بقدر وحدده املبنى وصف كما «نافيل» عن غابت التي والنقوش اآلراء بعض وأضاف

رأيه. حسب عىل املستطاع
توجد تزال ال الجهة هذه ففي الرشقية، الجهة من مبتدئًا املبنى هذا وصف وهاك
بعالمة محيل إفريز العتبني هذين من ولعتب «نافيل»، وجدهما بابني عتبتي ِمن أجزاءٌ
بني ويوجد أسفل، إىل ممتدتان ذراعان له مجنح شمس قرص فوق زينة) =) «خكر»
مختلفة بتيجان صقوٌر الذراعني خارج ويشاهد الحماية، رب «حور» يذكر نقٌش الذراعني
اليسار وعىل «دب» صاحبة «اجو» يسمى والثاني حزيت» «نخبيت األول ويسمى وصالن

مهشم. نقش بقايا
قربان مائدة أمام راكًعا امللك عليها مثل أُخرى، مع تلتئم أنها يظهر القطعة وهذه
ولقبه، اسمه وفوقه امللك أمام نقش وقد بخور، قدح وباألخرى صولجاٌن يديه وبإحدى
فيه: جاء عمودي خط أعىل ويف الحماية.» رب «حور» «كالم فيه: جاء عمودي وسطر
املتن وهذا األفق.» من أتى والذي امللون، الريش صاحب السماء، رب العظيم، اإلله «بحدتي
الذكر، السالفة القطعة عىل الذي املجنح الشمس قرص مع الذي املتن مع يتالءم األخري
امللك، صورة من وقطعٌة قربان مائدة رسُم عليها السابقة، من قريبٌة أُخرى قطعٌة وهناك
قربان موائد مع امللك عليها مثل منسجمة وحدًة تكون الثالث القطع هذه فإن ذلك وعىل

بينها. صقور صور تواجه
خرائب من الرشقي الجنوبي الجزء يف عليها ُعثر بعد، ينرش لم آخُر عتٌب ويوجد
حلية من مؤلف أفريز وسطه يف ويوجد العتب، من األخرى األجزاء من مقربة عىل املعبد،
القرص: مع ونقش ريشة عىل منهما يقبضكل بذراعني مجنحة شمس تحته رسم «خكر»

السماء. رب العظيم اإلله «بحدتي»
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إىل السلطة رمز يقدم النرس أن ويُلحظ «اتف»، تاج يلبس نٌرس ذلك من وأسفل
صاحبة (البيضاء) «نخبيت» التايل: النقش النرس وخلف (امللك)، مزدوًجا تاًجا يلبس صقر
بيت =) «برنرست» سيدة البحري) الوجه قرص (سيدة الطويلة الذراع صاحبة «نخن»،

النار).
يديه وبني الربدي، من حزمٌة رأسه وعىل النيل، إله صورة هذا األخري النقش ويقابل
وكتب بالزهور محىلٍّ عجل «حعبي» قدمي عند ويشاهد وأزهار، فطائُر عليها قربان، مائدة
قرص وبجانبه محراب، يقفعىل صقٌر وأمامه «حعبي»، كالم (النيل) «حعبي» فوقصورة
أن يُمكن ثم ومن محفوًظا؛ نصفه من أََقلَّ يكوُن يكاد املنظُر وهذا واحد، بجناح شمس
من جزءٌ مجاورة قطعة وجه عىل ويشاهد أمتار، ثالث عن يَِقلُّ ال األصل يف ُطولُُه يكوَن
عىل املماثلة األخرى األجزاء ومن السقف من الجزء هذا ومن املدخل، سقف يَُزيُِّن كان منظر
اإلله بدايته: يف جاء النقوش، من عموٌد جوانبه عىل كان السقف أن يفهم األُخرى العتبات
بني مثل وقد الثاني)، «نقطانب» (لقب انحر» ن ستب آب-رع «سنزم األرضني رب الكامل
النرس: فوق نقش وقد البحري، الوجه وصل القبيل الوجه نرس التوايل عىل السطرين هذين
القبيل، الوجه قرص سيدة الطويلة الذراع صاحبة «نخن»، صاحبة (البيضاء) «نخبيت»
«سنزم-اب-رع البحري والوجه القبيل الوجه مللك والسلطان والثبات الحياة تُعطى ليتها
— محبوب «باستت» بن الثاني) («نقطانب» حبت حور نخت «رع» بن ستب-ن-انحر»
ليتها «برنرست» وربة «بوتو» سيدة «بي-دبت» صاحبة «إجو» الصل فوق ونقش «انحر»،
مري-انحر»، «نخت-حور-حبت-سا-باستت «رع» البن والسلطان والثبات الحياة تُعطى

الثاني. «نقطانب»
هذه إىل يؤديان الرشقية، الجهة يف املبنى لهذا مدخالن األقل عىل يوجُد كان أنه والواقُع
يجوز الحجر من قطعتان العتبني هذين يالصق وكان عتب، منهما واحٍد لُكلِّ وكان القاعة،
الربدي، من حزمة فوق سلة عىل صل إحداهما عىل رسم وقد الواجهة، تحليان كانتا أنهما
«برنرست» يف القاطنة «برنو» صاحبة «بي-دبت» صاحبة «إجو» اإللهة الخلف يف ونقش

أبديٍّا. «رع» مثل والسلطة الحياة تُعطى ليتها النار) بيت =)
النقش ومعها «باستت» اإللهة من األعىل الجزء عليها رسم فقد األخرى القطعة أما
العظيمة «باستت» بيان (؟): «رع» مثل والسلطان والثبات كلها الحياة أعطيك إني التايل:

«آمون». أرسار عىل التي والواحدة اإلله، حقل يف التحول تخلق التي «بوبسطة» سيدة
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الواجهة. أعىل يف كانت أنها يحتمل أخرى قطعة القطعة هذه بجوار وتوجد هذا،
«تل معبد خرائب عن كشف الذي «نافيل» األستاذ اعتقد الخرائب: من األوسط الجزء
«نقطانب»، وفاة عند بعد تمت قد تكن لم الثاني «نقطانب» أقامها التي القاعة أن بسطة»
عىل — تمت قد القاعة هذه أن عىل يدل حبيش» «لبيب األثري به قام الذي البحث ولكن
تم قد القاعة هذه من األوسط الجزء يف كثريٌة أجزاءٌ ُوجدت قد أنه والواقع — رأيه حسب
نقل أنه عن فضًال وهذا «نقطانب»، موت عند كاملة كانت القاعة أن عىل يدل مما نقشها،
الباقية األجزاء وهذه بسطة»، «تل خارج أُخرى جهات إىل القاعة هذه أجزاء من كبري عدد
أن الواضح من ألن وذلك املعبد؛ من الُجزء هذا عن بها بأس ال فكرة لنا تُقدم أن يمكن
السماء بعالمات اآلخر البعض عن بعضها فصل عدة، بصفوف محالة كانت الجدران هذه
«بوبسطة» آلهة أمام شعائَر يؤدي للملك صور عىل يحتوي صف كل وكان بالنجوم، املزينة

لهم. يده صنع مقابل باإلنعامات يعدونه كانوا الذين
لعمل صالحة كانت العمد، من صغريٌة أجزاءٌ إال املعبد من الجزء هذا يف يوحد ولم
هذا من قطع ُوجدت وقد الغرض، لهذا نائية جهات إىل تُحمل كانت فإنها ولذلك الطواحني؛
«نقطانب» لقب عىل تحتوي التي النقوش بعض عليها نُقش املعبد من مقربة عىل النوع
طويل إفريز مع كبريتني قطعتني عىل «نافيل» عثر املعبد من الجزء هذا نهاية ويف الثاني،
أولهما كبرية بحروف أفقيني سطرين من جزء أسفلها ويف (زينة) «خكر» بعالمات مزين
قد «باستت» أن فيه: جاء نقٌش عليه والثاني «باستت»، لآللهة املعبد إهداء عن يتحدث
«لبيب األثري عثر وقد املحارب»، … «ترتت» يف «إزيس» ترضع وأنها األزل يف «رع» طهرت
األوىل: القطعة مثل املعبد إهداء عن كذلك يتحدث نقش عليها ثالثة، قطعة عىل حبيش»
قد امللك) (أي وأنه «آتوم» أرسار عىل التي الواحدة «بوبسطة» سيدة «باستت» محبوب …»

«… عمل كما «باستت» للمعبد سأعمل … (٢) أثره، بمثابة عمله
الجرانيت من ناووسني املعبد؛ خرائب يف «نافيل» كشف الخرائب: من الغربي الجزء
األول فالناووس الربيطاني، املتحف إىل والثاني «القاهرة»، متحف إىل أحدهما أرسل األحمر
رمز يقدم وهو راكًعا مرتني امللك صورة جدرانه عىل ظهر وقد األسفل، الجزء عىل يحتوي
«بوبسطة» يف القاطنة «نبت» سيدة «اجو» محبوب بأنه جوانبه أحد عىل نعت وقد العدالة،
امللك عليه مثل فقد الربيطاني، املتحف يف الذي الناووس جزء أما الحياة، كل تعطى وأنها
البارزة «حور» وعني الناووس» سيدة «باستت تسمى التي «باستت» اآللهة أمام مرتني
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أجنحتها نارشة صقور بعض ذلك وفوق اآللهة، كل وسيدة السماء، ربة اآللهة، حقل يف
بالنجوم. املحالة السماء يرفع وهو للملك صور ثالث أسفل ويف امللك، طغراء حامية

نقوشه حسب وعىل حديث، بناء يف مستعمل «القاهرة» يف وجد آخر ناووس وهناك
امللك — األيرس جانبه عىل — نعت وقد بسطة» «تل معبد يف أقيم قد يكون أن بد ال
كل وربة السماء سيدة رع» و«عني بسطة» «تل سيدة العظيمة «باستت» محبوب بأنه
يف يسكن الذي األرضني ملك «حرسفيس» محبوب بأنه األيمن الجانب عىل ونعت اآللهة،

.(Roeder, Cat. Gen. p. 44-5 (راجع: «بوبسطة»،
آخر، مكان يف أجزاؤها وجدت أخرى أربعة الثالثة النواويس هذه إىل نضيف أن بد وال
الثاني «نقطانب» أقامه الذي البناء يف نواويس سبعة تقدير أقل عىل توجد كانت ذلك وعىل
النواويس، بإقامة مغرمني كانوا الثالثني األرسة ملوك أن فيه شك ال ومما بسطة»، «تل يف
هذه ملوك أعمال من عرش أحد املرصي املتحف يف التي النواويس بني من أن نعلم ونحن
أنه عىل بسطة» «تل يف الثاني «نقطانب» أقامه الذي البناء عن «نافيل» تحدث وقد األرسة،
عىل حجًجا وأورد جديد، من املعبد فحص الذي حبيش» «لبيب األثري عارضه وقد قاعة،

.(A.S. Cahier No. 22, p. 85 etc (راجع: بذاته، قائم معبد أنه
لعبادة خاصة عناية وجه قد الثاني «نقطانب» امللك أن هنا بالذكر جديٌر هو ومما
يف إزيس» «ابن من بدًال باستت» «ابن نعت اتخذ أنه من ذلك عىل أدل وال «باستت» اإللهة

طغرائه.
الدلتا، من الغربي الجزء يف مكانته يقوي أن يظن ما عىل أراد قد أنه عن فضًال هذا
قد زعم مجرد هذا فإن ذلك ومع للبالد، جديد غزو من الخطر بعُض يوجُد كان حيث

يخطئ. أو يُصيب

بسطة تل

لإللهة الثاني «نقطانب» أقامه األحمر الجرانيت من ناووس وجد القاعة نهاية ويف (١٧)
،(Roeder, Cat. Gen. Näos, p. 49 (راجع: مرتًا ١٫٥٣ األصل يف ارتفاعه وكان «باستت»
وقد األمامية، الزَّاوية من جزءٌ بَِقَي وكذلك القاعدة، من األماميُّ الجزءُ إال منه يبق ولم
ركع وقد تمثل لم آللهة العدالة يقدم امللك الشمالية الجهة من األمامي الجزء هذا عىل مثل
معه نقش وقد األمام، إىل اليمنى ويده العدالة، إلهة اليرسى يده يف امللك ويرفع طوار، عىل
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ابن (٢) ستب-ن-أنحور» آب-رع «سنزم البحري والوجه القبيل الوجه «ملك التايل: املتن
«أنحور»؟ محبوب «باستت» ابن حبت» حور «أخت التيجان رب عرشه عىل جسده من رع

الحياة.» كل تعطى ليتها «باست»، نزيلة القوة ربة «وازيت» محبوب
الحياة.» وتعطيه أمه العدالة «يعطي امللك: أمام ونقش

غامضة، عالمات عىل ويحتوي اليشء، بعض مهشم متن األيمن الجزء عىل ونقش
.(Ausf. Verz. p. 246 (راجع:

الذهبي «حور» عليها نُقش ناووس من قطعٌة الربيطاني املتحف يف ويوجد (١٨)
يتعبد امللك صورة ويشاهد واسمه، الثاني «نقطانب» الفرعون لقب تشمالن وطغراءه
األثر وهذا دينيٍّا، حفًال يؤدي امللك صورة تُشاهد كما وألقابه، واسمه «باستت» لإللهة
Egyptian (راجع: بوصات، وست أقدام خمسة ارتفاعه ويبلغ بسطة» «تل يف عليه ُعِثَر

.(Galleries Sculprure p. 248
من وقيل واحد ناووس من له السابق والجزء الناووس من الُجزء هذا إن ويُقال

.(L.R. IV p. 176; Kienitz Ibid. p. 217 (راجع: ناووسني،

بوبسطة (١٩)

الفرعون يمثل كان التمثال هذا أن املحتمل ومن الثاني، «نقطانب» للملك تمثال من جزء
وعىل التمثال، جانبي عىل نقش وقد الحجم، صغري آخر شخص منه وبالقرب جالًسا،
Naville, (راجع: وتواريخها، أعياد، إىل يشري ونقش الصورة، من موكٌب العرش ظهر
(القوية) «ورست» أمه معبد تماثيل تجاه ٣٫١ .(Bubastis, p. 58 & Pl. XLIII … F.F.F.
(…) الشهر، نصف عيد ويف الشهر يف يوم أول عيد يف التيجان رب ٤٫١ (…) «باستت»،

التمثاُل. فيه نحت الذي اليوم وهو طوبة، شهر من الخامس يف ٥٫١

بسطة تل (٢٠)

باملتحف اآلن محفوظة القاتم، الجرانيت من مصنوع تمثال من قطعٌة بسطة» «تل يف وجد
نُقش وقد الثاني، «نقطانب» للملك اليمنى القدم عن عبارة هي القطعُة وهذه املرصي،

.(Kienitz, Ibid. p. 217 (راجع: اسمه، من ُجزءٌ عليها
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بسطة (٢١)

ُوجد مرتًا، ١٫٩٥ ارتفاُعُه ويبلغ املربقش، القاتم الجرانيت من ناووٌس «بوبسطة» يف ُوجد
وقد «بوبسطة»، من به أُتي قد كان بد ال — نقوشه حسب عىل — ولكنه «القاهرة»، يف

التايل: املتن بابه عضادتي عىل نقش
«سنزم البحري والوجه القبيل الوجه ملك األرضني «محبوب» حور األيمن: املرصاع عىل
«محبوب» «باستت ابن حبت» حور «نخت التيجان رب رع ابن ستب-ن-أنحور» آب-رع
«رع» مثل الحياة يُعطى ليته «باست»، القاطن األرضني ملك «حرشف» ومحبوب أنحور»

أبديٍّا.
البحري، والوجه القبيل الوجه ملك األرضني محبوب «حور» األيرس: املرصاع ونقشعىل
«نخت-حور-حبت» التيجان رب «رع» ابن ستب-ن-أنحور» آب-رع «سنزم األرضني رب
رب «رع» وعني «بوبسطة» ربة العظيمة «باستت» محبوب «أنحور» محبوب «باستت» ابن
Koeder, Cat. (راجع: أبديٍّا»، «رع» مثل الحياة كل يُعَطى «ليته اآللهة وسيدة السماء
Gen. p. 44-45; Maspero Guide (1914) p. 194, No. 820, Daressy, Rec. Trav.

.(14 (1893) p. 29, No. XLIII

بسطة تل (٢٢)

ويرجع بسطة»، «تل من مستخرج األحمر الجرانيت يف نحت منظر املرصي باملتحف يوجد
Maspero-Quibell, Guide p. 169-170, (راجع: الثاني، «نقطانب» امللك عهد إىل

.(No. 646; G.L.R. IV p. 176 No. 3

بسطة تل (٢٣)

املرصي باملتحف محفوظٌة الجرانيت، من مسلة من األسفل الجزء عىل بسطة» «تل يف وُعثر
Kuentz. Cat. Gen. Obelisques. p. 62-63; Maspero-Quibell, (راجع: ،(f. 17631)

.(Guide. p. 197 No. 751
(؟). «هربيط» من أنها ويحتمل «نقطانب» امللك اسم عليها نقش وقد
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بسطة تل (٢٤)

«عنخ املسمى البحري الوجه خاتم لحامل صغري تمثال جذع عىل بسطة» «تل يف ُعثر
العظيم هذا عاش وقد ،(J.D.E 41677 (راجع: األسود الشست من مصنوٌع وهو حاب»،
لوحة عىل الذي املتن يشبه التمثال هذا عىل الذي واملتن الثاني، «نقطانب» امللك عهد يف
هذا عليها ُوجد التي الحالة أن والواقع بعد، فيما بإسهاب عنها سنتكلم التي «مرتنيخ»
دون «داريس» األثري نقلها حاول وقد وأشكاله، متونه ترتيب الصعب من تجعل التمثاُل

.(A.S., II p. 187–191 (راجع: لحلها، التعرض
ذلك يف شائًعا كان ما مع تتفق سحرية تعاويذ عن عبارة كله املتن فإن حال أية وعىل

سحرية. نقوش عليه ناووس عىل قابًضا مثل قد التمثال صاحب أن ويالحظ العرص.

بسطة تل (٢٥)

الفرعون اسم عليها الكوارتزيت حجر من قطعة غمر ميت مركز «دنديط» بلدة يف وجد
التي بسطة» «تل من «دنديط» إىل بها جيء قد القطعة هذه إن ويقال الثاني، «نقطانب»
طاحون، حجر بمثابة «دنديط» أهايل استعملها قد كان القطعة وهذه عنها، كثريًا تبعد ال

.(A.S. XIII, p. 123 (راجع:

هربيط (٢٦)

Naville, (راجع: «نقطانب»، امللك اسم عليها فيه مبنيٌة كبريٌة قطٌع «هربيط» معبد يف وجد
.(Goshen p. 4

بلبيس (٢٧)

«وإدجار» ،(Mound of the Jews p. 22 Pl. 11, a, b, c) «نافيل» األثريني من عىل عثر
ويُلحظ األحمر الجبل حجر من وهي الثاني، «نقطانب» اسم عليها منقوش قطع عدة عىل

القربان. لها يقدم كان التي الرئيسية اإللهة كانت «باستت» اإللهة أن هنا
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الجرانيت من قطعتني املدينة وسط يف بيت يف «إدجار» األثريُّ رأى وقد هذا،
النقوش أن هنا ويالحظ الثاني، «نقطانب» للملك ناووس ِمن وهما امللك، لنفس األسود

عليها: وجاء األحمر، باللون ولُوِّنَْت بدقة نُحتت قد الهريوغليفية

الذهبي «حور» اإللهة، قلب املفرح (املسمى) السيدتني ممثل األرضني محبوب (١)
… املثبت (املسمى)

«سنزم-اب-رع» األرضني رب البحري والوجه القبيل الوجه ملك األرضني «محبوب» (٢)
محبوب «باستت» ابن حبت» حور «نخت التيجان رب «رع» بن «أنحور» اختاره الذي

«أنحور».

يظهر الجرانيت من قطعٌة األوىل األهايل، منازل يف منقوشتان قطعتان ُوجدت وقد هذا،
التي بالقطعة موحدة نزاٍع بال وهي األسود، الجرانيت من وهي باب، أو ناووس من أنها

.(Mound of the Jews Pl. 11-a (راجع: اليهودية»، «تل يف «نافيل» وجدها
الذي «منتور» واإلله عموديٍّا، نقش قد وكالهما األحمر، الحجر من الثانية والقطعة
(راجع: «باستت» اإللهة مع «بوبسطة» يف يعبد كان أنه النقوش من معروف هنا ذكر

.(Naville, Bubastis p. 24; A.S. XIII p. 124 No. 1
السيدتني ممثل األرضني محبوب «حور» هو: األوىل القطعة عىل الذي والنقش

«الذهبي». «حور» اإللهة قلب املفرح (املسمى)
«بوبسطة»، يف القاطن القوة عظيم «منتو» محبوب األخرى: القطعة عىل وجاء (٢)
أبديٍّا، «رع» مثل السالمة وكل القوة وكل الثبات وكل الحياة كل يُعَطى ليته
Naville, Mound of the Jews p. 22 & Pl. 11. a. b, c; Edgar, A.S. 13, (راجع:
.(p. 279-280; Junker, Mitt. D. Inst. I, (1930) p. 30–32, p. 3 Abb. 3-a, b, d.

«بلبيس» يف وجدت التي األحجار هذه عىل التي الكتابات كل «ينكر» األثري رشح وقد
وأورد «بلبيس» يف عليها ُعثر التي القطع كل حبيش» «لبيب األثري وتناول وافيًا، رشًحا
أخرى، ألغراض «بلبيس» إىل نقلت ثم بسطة» «تل يف األصل يف كانت كلها أنها عىل حجًجا

.(A.S. Cahier 22, p. 123–140 (راجع:
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البقلية (٢٨)

وقد منهما، الهرمي الجزء ضاع األسود، البازلت من مسلتان اآلن الربيطاني باملتحف يوجد
الوجه ملك الثاني «نقطانب» امللك أهداهما وقد العظمة، املضاعف «تحوت» لإلله أهديا
حبت» حور «نخت رع بن «آمون» من املختار «سنزم-اب-رع» البحري والوجه القبيل

«آمون». محبوب
الحالية «البقلية» بلدة أنها كثريًا ويحتمل الدلتا، يف بلدة من املسلتان هاتان أخذت وقد
املتحف إىل بعد فيما أُخذتا وقد «القاهرة»، جوامع أحد أمام لتُقام عرش الثامن القرن خالل

١٨٠٢م. عام الربيطاني
معبد من حجرة محراب باب عند أُقيمتا قد كانتا أنهما عليهما التي النقوُش وتُحدثنا
Descr. De l’Egypte, V. Pl. 21-22; X, p. 486-7 Guide Brit, Mus. (راجع: «تحوت»،
p. 395, fig. 218; Guide Brit, Mus. Sculptures. p. 247 No. 919-20; G.L.R. IV

.(p. 178 No. 30; Porter & Moss. IV 72-3 p. 168

سمنود (٢٩)

باسمها «سمنود» بلدة احتفظت الثاني، «نقطانب» جدده «سمنود» يف «أنوريس-شو» معبد
اشتق ثم ومن املقدس» العجل «بلدة أي نرت»؛ «ثاب القديمة املرصية محرفعن فهو القديم
و«سمنود» «سمنود»، والعربي «تمنوتي» والقبطي البابيل «سابنوتي» من الحايل االسم
اإلله هو معبوُدها وكان البحري، الوجه مقاطعات من عرشة الثانية املقاطعة عاصمة
فيه تعبد وكانت هذا، «أنحور» اإلله لعبادة معبد املدينة يف وكان أنوريس»، = «أنحور
اإللهة هي «أنحور» أم وكانت «أنحور»، محبوبة «حوريت» باسم «حتحور» اإللهة كذلك
أقام قد املدينة هذه يف أنه عىل األحوال شواهُد وتدل «شو»، اإلله ابن نفسه وهو «تفنت»،
Naville, Mound (راجع: «نافيل»، فيه وجد فقد اإلله؛ لهذا معبًدا الثاني «نقطانب» امللك

.(of the Jews Pl. VI
وُوجدت النيل، إله صورة عليها منها واحدٌة الثاني، نقطانب باسم الجرانيت من قطًعا
Porter & Moss IV (راجع: جامع، يف بنيت قربان حامل وعليها امللك، هذا باسم قطعٌة
األوىل عرض الرمادي الجرانيت من قطعتني عىل عثر فقد كمال أحمد األثري أما ،(p. 43
قربانًا يقدم واقًفا امللك عليها مثل وقد مرتًا، ٠٫٦٠ وسمكها مرتًا ٠٫٨٠ وطولها مرتًا ١٫٢٠
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والثبات الحياة أمامه ماشيًا امللك مثل ثم «أنحور»، من املختار «سنزم-اب-رع» ونقشلقبه
فيها: جاء أسُطر ثالثة بقية ثم والعافية،

… لك يحفر إنه «سمنود» رب «رع» ابن «شو» … (١)
… (٢)

أبديٍّا. «رع» مثل القلب فرح وكل السالمة وكل … كل (٣)

باسم مرتًا ٠٫٨٠ وطولها مرتًا ١٫٢٥ عرضها الرمادي الجرانيت من الثانية: والقطعة
بعد ولدينا امللك، يقدمه قربان ثم الفرعون، هذا لقب عليها نُقش وقد الثاني، «نقطانب»

فيها: جاء أسطر ثالثة ذلك

عىل يظهر عندما األرايض حماية تعطيه إنك «أنحور» «محبوب» حبت حور نخت (١)
أبديٍّا. «رع» مثل عائًشا «رع» عرش

يشء كل يمنحك إنه أدفينا)، (تل «نبو» يف القاطن والساعدين الوجه قوي «حور» (٢)
األرض. من يخرج طيب

رب «رع» ابن «شو» بيت إليك أحرض لقد «أنحور» من املختار «سنزم-اب-رع» (٣)
… «سمنود»

املعبد هذا قطع بني من أنه ،(Rec. trav. X. p. 57 (راجع: «نافيل» ذكر وقد هذا،
الثاني. «نقطانب» امللك عهد من املقاطعات بأسماء قائمة بقايا يوجد

الفرعون هذا أقامه الذي الجديد املحراب أن هنا الذكر السالفة النقوش من والظاهر
عملت قد الثاني «نقطانب» امللك عهد ويف Pherso باإلغريقية وهو «شو» بيت يسمى كان
اإلصالُح تم قد كان أنه والظاهُر جديد، جزءٌ إليه وأُضيف القديم، املعبد يف إصالحاٌت
الرموز نقش بقي قد ولكن الفرعون، هذا حكم من عرشة السادسة السنة يف واإلضافة

باملحراب. الخاصة الهريوغليفية
األعمال بهذه مكلًفا كان الذي املوظف أن — اإلغريقية القصة حسب عىل — والظاهُر
إله وهو ،«Ares «أنوريس اإلله ظهر اإلهمال هذا أثر وعىل انجازها، يف كثريًا تَوانى قد
وكل قد كان الذي «Samousساموس» شاكيًا «إزيس» وخاطب للفرعون املنام يف اإلغريق،
بقيْت قد املحراب أعمال وإن معبدي، أهمل قد الحاكم إن اإلله وقال املعبد، أعمال إليه

313



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

وجه عىل يرسل بأن وأمر نومه من امللُك استيقظ وعندئٍذ نصفها، غريُ يتم لم السبب لهذا
وعند «أنوريس»، وكاهن األعظم الكاهن طلب يف اإلقليم أعماق يف «سمنود» إىل الرسعة
(معبد «فرسو» معبد يف تتم لم التي الباقية األعمال هي ما امللك: القرصسأله إىل وصولهما
الحجر، من املصنوعة الجدران عىل الهريوغليفي حفر إال تم قد يشء كل أن فأجابه شو)؟
بإنهاء «أفروديت» بلدة مواطني أحد «بتيزيس» العمارة مهندس كلف امللك من وبإذن
Naville, Mound of the Jews p. 25-26, Pl. VI A; (راجع: يوم، مائة يف األعمال هذه

.(Ahmed Kamal A.S. 7 (1907) p. 88-89

سمنود (٣٠)

لآللهة النبيذ من قرباٌن عليه مثل األخرض، الديوريت حجر من ناووس من األعىل الجزء
Cairo Museum (راجع: املرصي، باملتحف محفوٌظ و«أنوريس» و«باستت» «شو»
عليها قربان مائدة أمامه ونصبْت ولقبه اسمه امللك صورة فوق ونقش ،(No. 70015

… خمر آنية
فرح.» بقلب العظيمة اململكة أعطيك إني «بيان: «شو»: اإلله أمام ونقش

«باستت» اإللهة النرص، وكل القوة كل منحتك لقد «بيان: «باستت»: اإللهة أمام ونقش
السماء.» ربة رع وعني «بوبسطة» ربة

وكل القوة وكل الثبات وكل الحياة كل منحتك لقد «بيان: «أنوريس»: أمام ونقش
السماء.» ورب العطيم اإلله الساعد قوي «أنحور» السالمة

Roeder, Cat. Gen Naos. p. 47-48 & Pl. 63 c, d; Naville. Details (راجع:
(.Relevés dans les ruines de quelque tomples Egyptiens Pl. 17, A. 1, 2

سمنود (٣١)

صنعه، يتم ولم املرصي باملتحف محفوظ األخرض الشست من «أنوريس» اإلله ناووس
.(Cairo Museum No. 70012 (راجع:

فتحة فوق ورسم مرتًا، ٢٫٠٣ الناووس هذا ارتفاُع ويبلغ بالقاهرة، مستشًفى يف وجد
الذي هو األيمن الباب مرصاع عىل الذي واملتن صالن، يكنفه املجنح الشمس قرص الباب
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اآللهة، قلوب مهدئ «املسمى» السيدتني ممثل … األرضني محبوب «حور» وهو: نقش
آب «سنزم (املسمى) البحري والوجه القبيل الوجه ملك األجنبية، البالد يرضب والذي
و«إزيس» «أنحور» محبوب «نقطانب» (املسمى) رع ابن «أنحور» من املختار رع» =
بوبسطة، و«محيت» «سمنود» رب بن «أنحور-شو» محبوب «رع» مثل الحياة ُمعَطى
Roeder Ibid, p. 42-43, 14; Porter aud Moss. (راجع: … لبؤة) صورة يف إلهة (وجه

.(II, p. 44

(أزيوم) «إزيس» اإللهة معبد الحجر: بهبيت (٣٢)

«نقطانب» للملك تاريُخُه يرجُع معبٌد «إزيس» لإللهة أُقيم قد أنه عىل األحوال شواهُد تدلُّ
ذلك. يُثبت ما عىل نعثْر لم أننا غري ذلك، قبل ما إىل يرجع أنه يجوُز وقد نبف)، (نخت األول
بعده وجاء اإللهة، لهذه محرابًا أقام قد الثاني «نقطانب» امللك أن املؤكد من ولكن

والثالث. الثاني «بطليموس» وبخاصة فيه، وزادوا البطاملة ملوُك
«بالدلتا الحجر» «بهبيت معبد إىل بعيد زمن منذ الفرنيس«إنفيل»3 الجغرايف أشار وقد

.Isides Appldum املسمى «بليني» يف ذكره جاء الذي باملعبد ووحده
(.Hist. Natur. Ed. Ludov. Janus p p. 5, KaP. 11 (راجع:

اإلنجليزي إليه أشار وقد هذا، Iseum باسم البيزنطي «ستيفان» إليه أشار كما
A. Descripition of the East and (راجع: الرشق»، «وصف كتابه يف Recard Pocoke

.(some other countries (London 1743) Vol. I, 21
التي «مرص» وصف مجموعة يف اآلثار كتب يف األوىل للمرة املعبد هذا وصف وقد هذا،
Description de l’Egypte Tome. 5 (paris (راجع: «نابليون»، حملة إىل عهدها يرجع

.(1826) 160–166 et Tome 15 (paris 1826) p.p. 202–205
الحجر». «بهبيت عن ولكنسن» جاردنر «السري طويًال تكلم وقد

Wilkenson Modern Egypt and thebes (London 1843) Vol. 1, 434– (راجع:
(.37

.Memotre aur l’Egypte Ancienne et Moderne, Paris 1766. p. 86 راجع: 3
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املالحظات، بعض ودون مناظر من رسوًما «بهبيت» من «لبسيوس» أحرض وقد
L.D. III 287 b; L.D.T.I. p. 5 & 220; L.D. III 301 No. 83, 84; Piehl, A.Z. (راجع:

.(26 (1888) p. 109–111
هذا كتانًا، يقرب وهو األول «نقطانب» للملك منظر بقايا املعبد أنقاض يف بقي وقد

آخر. منظر من إله صورة إىل باإلضافة
Naville. Details relevés dans les ruinesde quelques Temples (راجع:

(.Egyptiens, p. 6 A, 7 A.B.C.; Com p. Röeder, A.Z. 46, p. 62 ff.
«إدجار» واألثري «رويدر» األثري املعبد هذا نقوش من كبريًا جزءًا نقل وقد هذا،
فقد الثاني، «نقطانب» آثار عن أما والثالث، الثاني «بطليموس» امللكني آثار من ومعظمها
عن يخرج ال فيها جاء ما وكل معظمها، ترجم قد قطعة، ١٤ حوايل نقوش «رويدر» نقل

املعابد. عىل يُنقش مما عادية صيًغا كونه
أماكنها يف األحجار ووضع منه، كبري جزء إنقاذ املمكن من أنه «إدجار» األثري ويعتقد
النقوُش ُوجدت وقد الغرب، يواجه كان املعبد أن — رأيه حسب عىل — والظاهر األصلية،
يف ُوجدت فقد البطاملة، عهد ِمن التي أي الحديثة؛ النقوش أما الرشقية، النهاية يف القديمُة

التل. من الغربية النهاية
يحتوي مبعثرة، ِقطع عدُة توجد الرشقي الشمال يف إن بالقول: «إدجار» ويكتفي هذا،
ا صفٍّ فنجد املعبد من الرشقية الحافة عىل أما الثاني، «نقطانب» امللك اسم عىل منها الكثري
فتوجُد الثالث «بطليموس» طغراءات أما الثاني، «بطليموس» طغراءات عليها األحجار من

الخرائب. من الغربية النهاية عند
اسُم عليها جاء «بهبيت»، من القريبة «بانوب» قرية يف قطع بعض عىل ُعثر وقد هذا،

الثاني. «نقطانب»
و«أوزير» «إزيس» منها بالذكر نخص عدٌة، آلهٌة املعبد هذا أحجار عىل ذكر وقد
و«نفتيس» و«حعبي» و«أمست» و«تانن» و«سبك» و«آمون» و«آتوم» آختي» حور و«رع
نُُقوش يف العادة هي كما وغريها، و«نخبيت» و«وازيت» حكاو» و«ورت و«محيت» و«نيت»

املتأخر. العهد يف وبخاصة املرصيني، اآللهة معظم عليها يذكر إذ املعابد؛
(.Rec. Trav., 35 (1913) p. 89 ff; A.Z., 46, p. 62, ff. (راجع:
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الحجر بهبيت (٣٣)

غري بهبيت من إنها «يُقال الثاني «نقطانب» امللك عهد من آلهة أربعة صور «روما» يف يوجد
.(Porter & Moss; IV p. 40; Sphinx 18, p. 67–9 (راجع: الشك»، بعض فيه ذلك أن

الحجر بهبيت (٣٤)

من اشرتيت الثاني «نقطانب» طغراء عليها ومعشوق) (عاشق متداخلة نحاس قطعة
وقرية صغرية (جزيرة Valentia فالنتيا يف موجودة وهي ١٨٠٢م، عام يف الحجر» «بهبيت

.(Voyages and Travels (1809) II Pl. 23, 2; III p. 438 (راجع: أرلندا)، غرب يف

الحجر بهبيت (٣٥)

«نقطانب» امللك وزير إزيس» سا «حور لصاحبه البازلت من مصنوع تابوت من قطعة
Spiegelberg, A.Z. 64 (1929) (راجع: األول، «نقطانب» اسم كذلك عليها وذكر الثاني،

.(p. 88-89; p. & M. IV p. 42
قد العرصاملتأخر وزراء عن قائمته يف فيل» «آرثر األثري أن هنا بالذكر جديٌر هو ومما
قاطعة، بصفة منهم واحد كل عهد تحديد يمكن لم أنه غري االسم، بهذا كثريين وزراء ذكر
«نقطانب» امللك بعهد مؤرًخا اآلن بصدده نحن الذي النقش ُوُجود فإن ذلك أجل ومن

عظيمة. قيمة له جعل قد إزيس» «حورسا وزيره وباسم الثاني
مساحتها األسود البازلت من قطعة أنه يحتمل النقُش هذا عليه الذي األثر وهذا

«القاهرة». متحف يف اآلن محفوظٌة وهي سنتيمرتًا، (٦٢ × ٤٥)

الكربى املحلة (٣٦)

األسود الجرانيت من مصنوع ضخم صقر تمثال من قطعٍة عىل الكربى» «املحلة يف وُعثر
حبت». حور «نخت الثاني «نقطانب» امللك اسم عليه نقش

(.Porter & Moss IV p. 42 (راجع:
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اإلسكندرية (٣٧)

محفوٌظ وهو «اإلسكندرية»، يف التابوت هذا عىل ُعثر الثاني، «نقطانب» الفرعون تابوت
آلهة بصور الداخل من ومزيَّن الربشيا، حجر من مصنوٌع وهو الربيطاني، باملتحف اآلن
«أمستي» وهم األربعة «حور» أوالد اآللهة هؤالء بني ومن ُمحي، قد اآلن ومعظمها املوتى،
والتحنيط. املوتى إله «أنوبيس» إىل باإلضافة هذا سنوف»، و«قبح و«دواموتف» و«حابي»
«إزيس» اإللهتني صورتا — وقدميه املتوىف رأس عند — التابوت عىل يُشاَهد كما
حافة حول ويشاهد الذهب، رمز عىل راكعٌة منهما وكل أجنحتهما، نارشتني و«نفتيس»
بسلسلة مغطٍّى التابوت وخارج والحماية، الثبات رموز من مؤلٌف رشيٌط أعىل ِمن التابوت
والتاسع، والثامن والسادس والثالث والثاني األول الفصول: من منقوشة وُرُسوم ُمتُون
سري لنا يُفرس الكتاب وهذا السفيل»، العالم يف يوجد «ما عنوان: يحمل الذي الكتاب من
بمثابة تكون أْن منها املقصوُد كان وقد عرش، االثني السفيل العالم أقسام يف ليًال الشمس

اآلخر. العالم إىل العالم هذا من لتمر املوتى أرواح وتساعد اآلخر، العالم هذا يف مرشد
فيه َمرَّ الذي اآلخرة عالم يصُف وهو املستدير، التابوت رأس يف حفر قد األول: والقسم
يف ويشاهد رع»، «نت ى يَُسمَّ اإلقليُم وهذا الليل، ساعات من ساعة أول يف الشمس إلُه
«أوزير» سفينة وكذلك اآللهة، من أتباُعُه ومعه «رع» سفينة الوسط يف اللذَين الصفني
لإلله املديح أناشيد تغني آلهًة نُشاهد وأسفله املنظر هذا وفوق اآللهة، من أتباُعُه ومعه

السفلية. رحلته يف وهو «رع»
التابوت، من األيمن الجانب يف محفوٌر وهو السفيل، العالم يف إقليًما ويمثل الثاني: القسم
ورمز القمر عىل تحتوي وهي «رع»، بها يسبح التي السحرية السفن عىل ويحتوي
يوجد وأسفله املنظر هذا وفوق الحبوب، وإلهة «ورل» صورة يف الذي واإلله «حتحور»
بأداء يقومون الذين وكذلك إلخ، … والحصاد السنة ُفُصول عىل يُرشفون مختلفٌة آلهٌة

أعداءه. ويُهلكون طريَقه وينريون الشمس، إله حاجات
للتابوت األيرس الجانب يف حفر أوت» خرب رع نب «نت يُدَعى إقليًما يمثل الثالث: والقسم
وأسفلها السفن هذه وفوق الشمس، إله ساعدوا آلهٌة فيها يوجد ُسُفن، ثالثة ويحتويعىل
أجسامهم من الخارجة بالنار وحرقوا وأتباعه «سبا» العدو أهلكوا الذين اآللهة يوجُد

يجري. النيل جعلت اآللهة وهذه الشمس، إله طريق دون حالوا الذين أولئك ُكلَّ
«مجت-مو-نبت-دوات». يسمى الذي اإلقليم ويمثل السادس: القسم
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عىل ويحتوي القدمني، موضع من بالقرب للتابوت األيمن الجانب يف حفر وقد
عادْت قد اإلقليم هذا يف التي والكائنات «رع»، وحجرات العظماء وأرواح امللوك مسكن

بخدمة. له وقامت الشمس، إله كلمات سمعْت عندما الحياة إىل
«تبات-ترتو-س». اإلقليم يمثل الذي هو الثامن: والقسم

أو دوائر عدة عىل ويحتوي القدمني، من بالقرب للتابوت األيرس الجانب عىل حفر
وناحوا خدماتهم، ْوا وأَدَّ الشمس، إله ظهر عندما الحياة إىل عادوا الذين لآللهة مساكن

غادرهم. عندما عاليًا
عىل حفر وقد «بست-عارو-عنخت-خربو» يسمى الذي اإلقليم ويمثل التاسع: القسم
الشمس، إلله وناًرا جديًدا نوًرا يقدمون كانوا الذين اآللهة سكُن وفيه التابوت، قدم

جديدة. لوالدة املادية صورته وجهزوا
كانت أنها يحتمل «دوات»، اآلخرة عالم يف يوجد ما كتاب من الباقية الستة والفصول

القديمة. األزمان يف هشم الذي التابوت غطاء عىل نُقشت قد
الرأس عند وكذلك — التابوت جوانب من جانب كل من األسفل الجزء ويحتوي هذا،
الخمسة «رع» الشمس إله بأشكال الخاص املدائح كتاب من منتخب عىل — والقدم

األشكال. هذه من صورة وثالثون سبٌع وبه والسبعني،
«سنت إىل أُهدي قد وكان باإلسكندرية، عمارة ردهة يف عليه ُعِثَر قد كان التابوُت وهذا
قبل مضت، سنة مائة منذ حمام بمثابة يستعمل كان حيث ،«St. Athanasiusأثناسيوس
ليترسب وطرفيه؛ جانبيه يف ثقبًا عرش اثني فيه عمل وقد الربيطاني، املتحف إىل نقله
ستَة الضخم التابوت هذا ويزُن الداخل، من قاعه يف النيل مياه من يتخلف كان الذي الطني
خمس وعرضه ونصف، بوصات وثالث أقدام ١٠ وطوله الطن أرباع ثالثة وحوايل أطنان
أرباع وثالثة وعرشبوصات أقدام ثالث وارتفاعه البوصة أرباع وثالثة بوصات وثالث أقدام

البوصة.
Description de l’Egypte V. Pl. 40-41, X. p. 525–9; Guide Brit, Mus. راجع:
p. 396, Fig. 219, p. 87 Fig. 33, p. 215 Fig. 115; Guide Brit, Mus. Sculptures,
p. 248-9, No. 923 & Pl. XXXII, XXXII; Budge, Egypt, Sculptures in the Brit,

.Mus. p. 20-21, Pl. XLIV
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السحرية «مرتنيخ» لوحة

مدينة يف عليها ُعثر الثاني، «نقطانب» امللك عهد إىل نقوُشها ترجع التي اللوحة هذه
«مرص» وايل عيل» «محمد أهداها قد وكان عرش، التاسع القرن أوائل يف «اإلسكندرية»
«بوهيميا» يف وارت» «كينجز قرص يف عليها حافظ بدوره الذي النمسوي «مرتنيخ» لألمري
«جولنشيف»، العظيم األثري بذلك قام وقد ١٨٧٧م، عام يف إال اللوحة هذه متن ينرش ولم

.(Meltiernicshtele in folio Texte et 9 Planches (راجع:
٨ وسمكها سنتيمرتًا، ٢٦ وعرضها سنتيمرتًا، ٨٢ اللوحة هذه ارتفاع ويبلغ
كانت كما بديًعا؛ حفًرا نقوشها ُحفرت وقد الثعبان، حجر من مصنوعٌة وهي سنتيمرتات،

الفن. فيه أُحيي الذي العرص هذا يف العادة

املتن موضوع

املرصيون كان سحريٍة، تعاويذَ عن عبارة هو اللوحة هذه متن أن عىل اللغوي الفحص دل
والحرشات الحيوانات من مأمن يف ليكونوا معهم؛ يحملونها أو منازلهم، يف يضعونها
«لوحات وهو اتباعيٍّا، أصبح اسًما اللوحات هذه مثل عىل أَطلقوا وقد عام؛ بوجه الضارة
أن علينا يجب أنه غري مفيدة. مخترصٌة بأنها تمتاُز التسميُة وهذه التماسيح»، عىل حور
بالتماسيح، منها أكثر والعقارب بالثعابني خاصٌة اللوحات هذه عىل التي املتون أن نلحظ
السحرية الحماية حدوَد كثريًا يتخطى األسطورية اللوحات هذه أهمية فإن حال أية وعىل

املؤذية. الحيوانات من
من تكون تكاد كلها أنها والواقُع الحجم، الصغرية اآلثار هذه من كثريٌة أمثلٌة وتوجُد
وأقدم (٦٦٣–٥٢٥ق.م)، والعرشين السادسة األُرسة بعد يقع الذي املتأخر، العرصاملرصي

(١٣٢٠–١٢٠٠ق.م). عرشة التاسعة األُرسة عهد إىل يرجع املتون هذه من لدينا مثال
املتون نفس أحيانًا لنا تقدم التي الصغرية والتماثيل الربدية األوراق محتويات وتدلُّ

الطيبي. العهد بعد عرص من أنها اللوحات هذه عىل التي
الروماني. بالعهد تؤرخ النوع هذا من لوحاٌت — أُخرى جهة من — ولدينا هذا،
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Daressy, Textes et Dessins Magiques Catalogue du Caire (راجع:
(.No. 9403–9413

الخطرة أو السامة الحرشات من بأنواٍع مملوءة كانت املرصية البالد أن من الرغم وعىل
والواقُع ر، املتأخِّ العهد يف انترشْت املتون هذه فإن نهايته؛ يف منها أكثر تاريخها بداية يف
األساطري يف الثعابني خاص وبنوٍع والعقارُب التماسيُح تأخذُُه الذي العظيَم املكاَن أن
األَُول. املرصيني نفوس يف وفزع خوف من الحرشاُت هذه تحدثه كانت بما يشهد املرصية؛
يهتمون كانوا القديمة الدولة عهد يف السحرة أن عىل متناولنا يف التي الوثائُق وتدلُّ
األهرام» «متون ربع من أكثر فإن ذلك؛ يف غرابة وال الزواحف، هذه بمحاربة بالًغا اهتماًما
«كتاب فصول من عظيمة وطائفة الوسطى الدولة يف التوابيت» «متون من كبري وعدد
املتوفني وعن «أوزير» عن إلبعادها الضارة الحرشات هذه ملحاربة ُخصصت قد املوتى»
التماسيح»، عىل «حور» لوحات ُظُهور أنَّ نفهم ثم وِمن سحرية، بتعاويذَ ذلك كل عامة،
أُخرى، ألسباٍب كان بل العهد، هذا يف الحرشات كثرُة سبُبُه يكن لم املتأخرة الُعُهود يف

بعد. فيما سنذكرها

اللوحة دراسة مصادُر

الحرشات إلبعاد تُتىل كانت التي للصيغ وافيًا طراًزا تَُعد بصددها نحن التي «مرتنيخ ولوحة
من ًرا تََطوُّ أكثَرها تَُعد أنها كما للمألوف، خارٍق حجٍم من مثًال تَُعد أنها والواقُع املؤذية،
لوحة أحسن تُعترب وأخريًا: تحتويه. الذي املتن حيث ومن عليها، ُرسمت التي الصور حيث
املتأخرة. املتون هذه مثل تعتور التي األخطاء حيث من وأقلها ا، تامٍّ حفًظا لدينا محفوظة

منهم: نذكر عظماء أثريون بالبحث اللوحة هذه تناول وقد

.(W. Golenischeff, Die Metterichestele Leipzig 1877 (راجع جولنشيف: (١)
نقل وقد .(Moret. Revue de l’Histoire des religions 36 (راجع موريه: (٢)

«مرتنيخ». لوحة بمتن الخاصة وهي «جولنشيف» رسمها التي اللوحات
Norn E. Scolt in the Metropolitan Museum of Art (راجع: سكوت: نورا (٣)

.(Bulletin, April 1951, p. 201 ff

فقرات. بعض إال اللوحة هذه من «سكوت» ترتجم ولم
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اللوحة: هذه نصوص برتجمة ذكرهم اآلتي قام وقد هذا،

.(A.Z. 17 (1969), p. 1, ff (راجع: بركش: (١)
G. Roeder, Urkunden Zur Religion des Ahen Agypten (راجع: ريدر: (٢)

.(Jena 1915 (Ubersetzung)
François Lexa, La Magie dans l’Egypte Antique (راجع: لكسا: فرنسوا (٣)

.((1925)
حيث ،(Klasens, A. Magical Statue, base Leiden 1952 (راجع: كالسنز: (٤)

مرتجمة. مقتطفات بعض نجد
Analecta Aegyptiaca, Vol. VII Die Texte Der Met- (راجع: هانسن: ساندر (٥)

.(ternichstele (Sander-Hansen)

عرصاللوحة

«نستوم» يُدَعى كاهن لحساب وذلك الثاني، «نقطانب» امللك عرص يف اللوحة هذه نُقشت
بمدينة «منفيس» ثريان جبانة معبد يف محفوظة نسخة من منها صورة أخذ إنه قال: الذي
الوثيقَة هذه أنَّ نفهم ثم ومن املتن، من بعده وما ٨٧ السطر يف جاء كما شمس»، «عني
وهذا البحري، الوجه إىل منسوبٌة األقل عىل أو شمس»، «عني الهوت مدارس من خارجٌة
و«أوزير» «رع» مثل دلتوي أصل من الذين لآللهة املتُن إليها يُشري التي األهميَة يؤكد ما

الكالم. سياق يف ذكُرُهم جاء الذين من وغريهم و«حور» و«إزيس»
قد رجل ُكلَّ أن هي اللوحة هذه متن عن العامة والفكرُة املتن: عن العامة الفكرة
«أوزير» أو «رع» مثل بإله نفسه يوحد كان الحالة هذه يف فإنه حرشة؛ لدغتْه أو هاجمتْه
اإلله هذا ألن وذلك «سلكت»؛ أو «باستت» أو «إزيس» مثل بإلهة أو «مني» أو «حور» أو
كان ولكنه الطريقة، بنفس لُدغ أو ُهوجم قد أنه الزمان سالف يف يزعم كان اإللهة هذه أو
نفُس عليه تُقرأ الذي املصاب الرجل فإن ذلك وعىل آخر، إله أي أو «رع» بسحر أُسعف قد

مثله. الحال يف يُشفى كان اإلله عىل ُقرئت التي السحرية التعويذة
منظمة. بطريقة وزعت قد اللوحة عىل ُمثلت التي اآللهة وصور املتون أن ويُلحظ
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اللوحة وصف

.(Pl. 1–11) األمامي الوجه
.(cf, Pl. 1) «رع» لإلله تعبد

السماء، يف يرتفع الشمس ُقرُص اللوحة من املقوس األعىل الُجزء وسط يف يشاهد
وقاعًدا الجسد عاري إله القرص يف ويشاهد املقوسة، السماء برمز االنحناء مثل وقد
اإلله هذا رقبة يف ثبت وقد والدرة، الحكم عصا عىل بيده ويقبض إنسان، بجسم القرفصاء
تتجه أََصحَّ بعبارة أو يمينًا، يتجهان واثنان شماًال يتجهان اثنان لكبش، رءوس أربعة
السحرية الصيغة يف جاء ما حسب عىل أو األصلية، األربعة الجهات نحو الرءوُس هذه
قرُص ويوجُد شمسية، وتيجان بأصالل مغطاٌة الرءوُس وهذه العالم)، (بيوت أربعة نحو
العالمة من مؤلَّفة قاعدة عىل ترتكزان بذراعني الهواء يف محموٌل كأنه إطاٍر يف الشمس
أربعُة وشماله القرص هذا يمني عىل ويشاهد املاء. عىل الدالة والعالمة األرض عىل الدالة
تذكري عضو منهما لكل األولني القردين أن (ويُلحظ اآلخر فوق منهما واحٌد صفني يف قردة

للشمس. تتعبد واقفة منترش)
«تحوت» لإلله راكًعا التعبُّد بنفس يقوم اليسار عىل «نقطانب» امللك ويشاهد هذا،
فنشاهد املنظر هذا يرشح متٌن ويوجد اللوحة، من اليُرسى الجهة يف واقًفا يُشاَهد الذي
ُكلٌّ ويحتوي اليرسى، الجهة يف واآلخُر اليُمنى الجهة يف منه جزءٌ متنًا الشمس قرص فوق

وهو: الحالتني ِكْلتَا يف األلقاب نفس عىل منهما
األلوان املختلف الريش ذي «الصقر» السماء رب العظيم اإلله «حرمخيس» لرع التعبُّد

األُُفق. من خارًجا
اإلله رمز إنسان وجسم منجل» «أبي برأس مثل الذي «تحوت» اإلله أمام ونشاهد
عقد ثقالتا منها يَتََدىلَّ وكذلك ريشتان، منها وتخرج مفتحة لوتس زهرة وهو «نفرتم»

التايل: املتن ومعه خاتم عىل يرتكز اللوتس وساق «منات»،
الثاني): «نقطانب» (لقب ستب-ن-آمون» «سنزم-اب-رع األرضني رب يقوله بيان

تحرقني! ال ولكن العالم، حدود حتى يذهب لهيبك دع والنار! واملوقد اللهيب سيد يا
يف يجمع ُمركَّب إله إال ليس أختي» حور «رع اإلله أن وذلك الُوُضوح، يف غايٌة واملنظر
وكانت والنار، النور يمثل اإللُه وهذا األفق، يف يرتفع الكبري» و«حور الشمس قوة شخصه
لهيبًا عليها يُرسل أنه غري املؤذية، والحيوانات املردة هي األقوام كل عند التقليديُة أعداؤه
الذي الدور هو ما بعد فيما وسنرى فيقيضعليها، (النار)، «نرست» الصل صورة يف يمثل
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من ألنه وذلك ؛ تروٍّ دون الصل هذا يرسل أال «رع» إىل يطلب أنه غري الصل، هذا يلعبُُه
التي الصيغة وتذكر وللميسء، للمحسن ضارة تكون قد سحرية أو طبيعية قوة أن املمكن
األرض؛ عىل للملدوغ املساعدة يد يمد أن فائدته من أنه «رع» اإلله «تحوت» مع جاءت
فإنه ذلك وعىل اليومية، دورتها يف الشمس سفينة يهاجمون األعداء هؤالء نفس ألن وذلك

نفسه. أجل من يُحارب فإنه البرش، أجل من حارب إذا
أربعُة له اإلله هذا صورَة فنشاهد اللوحة، تتوسط التي الصورة وصف إىل اآلن نعود
ففي «آمون»، أو «رع» صورة يف اآلثار تمثلُُه الذي وهو الشمس، يف قاعًدا كباش، ُرءُوس
آلمون صورة عىل تتىل التمساح: الخاصبمحاربة الفصل يف ُ نَقرأ السحرية «هاريس» ورقة
ويمينه شماله وعىل تمساًحا، قدميه تحت ويدوس واحدة، برقبة كباش، رءوس أربعة له
Chabas, Le Papyrus (راجع: بالتعبد! له تقوم الثمانية) القردة (وهم األشمونني آلهة

.(M. giques, Harris p. 90, IV 6
أسماء الكباش رءوس أربعة إىل تعزو ولكن التفسري، هذا تؤكُد كثريٌة آثاٌر وتوجد
(حعبي واملاء جب) =) واألرض رع) =) النار وهي: األربعة، بالعنارص الخاصة اآللهة
Brugsch, Thesaurus p. 735 املوضوع: هذا عن (راجْع: شو) =) والهواء النيل) =

.(ff.
الذُُّكور من أربعٌة وهي الثمانيُة، القردُة به قام قد التعبُّد أنَّ الصورة يف ويُلحظ هذا،
اللوحة معنى يكمل وبذلك األزلية، اآللهة من األرواح أربعة تمثُل وهذه اإلناث، من وأربٌع

الدنيوي.
جميعها الدنيا أن ذلك وتفسري سحري؟ متن بداية يف وجودها معنى ما ولكن
السحر أن وذلك املؤذية، الحرشات مع الساحر شجار يف منفعٌة لها األربعة بعنارصها
اإلنسان بقاء بني صلة هناك يجعل بأْن اإلنسان ينجي أن مقدوره يف أنه يظن الساحر أو
Hubert. (راجع: بأعماله العالم كل يربط والساحر األبدية، العالم وحياة الثابت غري
حتى عادية، غري بصورة تكرب مرضٌّ حيواٌن آذاه إنسان أي حالة فإن ولذلك .p)؛ 1510
يف سنرى كما الظلم، ومردة املخربة للقوى العالم وخالق النور، إله محاربة تتطلب إنها
«رع» الشمس يحث املرصي الساحر أن نجد البداية منذ أنه يف السبب هو وهذا املتن، سياق
البالغة باألهمية تقتنع أن ألجل العالم أجزاء أو األربعة العنارص رب األزيل اإلله تعد التي
رمز ُوُجود كذلك عليه يدل ما وهذا الشافية، للصيغ تقهر ال التي وبالقوة الراهنة للحالة
يف الشمس تحمل التي (القرين) الكا صورة عليهما ترتكز اللذان وهما املاء، ورمز األرض
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وتنتظر خالقها وتحمي تعبد الطبيعة أن نفهم ثم وِمن الحماية، عىل تَُدلُّ وهي الفضاء،
«رع». روح مادة هي (حكا) السحرية القوة ألن وذلك سالمتها؛ بدورها منه

رسول «تحوت» فهما الصورة هذه يف هنا نجدهما اللذين اآلخرين الشخصني عن أما
يُعدُّ كما واآللهة الناس بني وسيًطا يُعدُّ الذي امللك ثم اآللهة، بني «السحر» ورب «رع»
Moret, Au Temps des pharaons. p. 276; et (راجع: األرض، عىل عظيًما ساحًرا

.(Mysteres Egyptiens p. 217
تعاويذ. مستعملة إلهية صوًرا تمثل املنظر هذا تحت التي واللوحات

فيه ويشاهد الخارجي، إطاره مثل الناووس يشبه ما اللوحة هذه وسط يف ونشاهد
الطفولة، عىل تدل التي املتدلية الشعر وخصلة الصل جبينه وعىل تماًما، عاريًا «حور»
وعقرب ثعباٍن عىل اليُمنى بيده ويقبض برأسيهما، يلتفتان تمساحني بقدميه ويدوس
«بس» لإلله عظيم رأس يُشاَهد وفوقه وثعباٌن، وعقرٌب سبٌع اليُرسى يده ويف وغزال،
عىل ليوضع أعد قد وجه غطاء عن عبارة أنه يظهر بصورة الرأس هذا ُرسم وقد مبتسًما
اإلله ابن وهو «شو» اإلله صورة نجد للوحة الخلفي الوجه عىل أنه ويُلحظ «حور»، رأس
الرأس بغطاء مغطٍّى برأسه «شو» هناك ويظهر «أوزير»، ابن بحور يقرن ما وغالبًا «رع»

الستعماله. مستعدٌّ هنا «حور» أن يظهر الذي وهو «بس» يمثل الذي هذا
كل تكون تكاد ألنه وذلك ُوُجودها؛ من بد ال «بس» اإلله صورة أن يف شك من وليس
ممثًال قناع عليها مركبًا يكون الطفل «حور» وجه فيها التي الطراز هذا من التي اللوحات
بطاح يف ُولد قد هنا املمثل حور أن ذلك هنا؛ «بس» ُوُجود يف السبُب وهاك «بس»، بوجه
الوالدة، حامي بوصفه فيه يقوم الذي دوره يف منه قريبًا كان «بس» واإلله «بوتو» غاب
وحيث الطفل، الفرعون امللكة تضع حيث «مميزي» الوالدة معبد يف لنا يظهر كما وهذا
يف التي «تواريت» اإللهة «بس» تصاحب املكان هذا يف أنه ونجد «حور»، «إزيس» وضعت

الضارة. الشياطني رش من الطفل وتحمي البحر فرس صورة
يف القرفصاء قاعًدا وإما واقًفا، إما البحر فرس ترافقه «بس» أن نجد أننا والواقع
Ibid. (راجع: بصددها نحن التي اللوحة يكنفان اللذَين األفقيني الصفني عىل الخاصة هيئته
مثلت للتي مساوية لحور والدة إذن برصنا تحت لدينا فإن ذلك وعىل ،(Pl. Reg. VI, VIII
بنفس يمثل «تواريت» واإللهة «بس» اإلله ووجود الوالدة)، بيت =) «Mamise «مميزي يف
أنه الوالدة حجرة يف نجد ولذلك اللهيب؛ إله هو «بس» أن يلحظ أخرى جهة ومن الطريقة،
أن شك وال الرشيرة، واألرواح «ست» اإلله عنه يبعد الذي اللهيب إله الطفل حول وضع قد
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املؤذية، والحرشات الشياطني ضد األسلحة أحسن من يُعدُّ الشمس لهب أن توضح لوحتنا
الوقت يف تتسم صبغٌة له خاص بدور يقوم السحرية الصور يف «شو» اإلله أن نجد وأخريًا
واللهيب «حور» الطفل حامي هو هنا «بس» أن نجد وباالختصار والتهديد، بالبهجة نفسه
والناس. اإلله عدو يبعد الذي املنرشح أو أنيابه عن املكرش واملخلوق الحماية يؤكد الذي

برأس إنسان صورة يف مخيس» حر «رع اإلله الصورة يف «حور» خلف ويوجد
مثل مطويٍّا ثعبانًا بقدمه ويدوس الشمس، قرص رأسه وعىل «أوزير» بعباءة ل ُمَزمَّ صقر
نُشاهد اليسار فعىل املولود، لحور رمزان ويوجد لحمايته، «حور» خلفه وهو املصارين،
ريشتَي أن هنا ويُلحظ «نفرثم»، اإلله رمز اليمني وعىل اللوتس، زهرة من خارًجا الصقر
اللتان منات العقد ثقالتي إىل باإلضافة هذا اللوتس، زهرة من خارجتان الشمس تاج
فنجد «حور»، حماية تؤكُد أُخرى آلهٌة الناووس خارج ويشاهد املتوسطة، الصورة تكنفان
«إزيس» «حور» يمني عىل نُشاهد ثم تتعبدان، بذراعني مجهزتني املقدستني العينني أوًال

بسكني. رأسه يف ومطعونًا مطويٍّا ثُعبانًا بقدميها تدوس
بيديها تحمي قرنني بني الشمس قرص رأسها عىل تلبس التي اآللهة أن ويُلحظ
صورة يف الجنوب إلهُة عليها مزهرة اللوتس زهرة ساق خلفها ويشاهد «حور»، ناووس
اإلله: أم العظيمة إلزيس «بيان فيه: جاء خلفها عموديٌّ سطٌر نقش وقد «نخبيت»، رخمة
لوجهك، األجنبية البالد كل مخضعة بحمايتي خلفك ألني «حور» بني يا تخف! ال تخف! ال
يسار عىل نُشاهد اإلطار خارج اللوحة من اليمنى الجهة وعىل باملثل»، جرح قد رجل ولكل
بقدمه يدوس وهو إنسان وجسم منجل» «أبو الطائر برأس «تحوت» اإلله صورة «حور»
«وازيت» أي الشمال؛ صل اإللهة الربدي من ساق عىل نشاهد وخلفه سكني، رأسه يف ثعبانًا
من بأمر السماء من أتيت «لقد «األشمونني»: رب لتحوت بيان «تحوت»، خلفها نقش وقد
باملثل.» ُجرح قد رجل كل ولحماية يوم كل بالقربمنرسيرك بالحماية أقوم أن ألجل «رع»

للوحة الخلفي الوجه

األمامي الوجه عىل «رع» يمثل الذي للمنظر تابعة ومتون منظر اللوحة أعىل يف يوجد
قميًصا يرتدي واقًفا إنساٍن جسُم لها مركبة، صوًرا اللوحة من الوجه هذا يف ونرى للوحة،
من ويَتََدىلَّ الحياة، ورمز امللك صولجان عىل تقبضان والذراعان نعلني ويحتذي قصريًا،
ولباس «بس» اإلله صورة يف قناع وجهه عىل وضع وقد القلب، صورة يف تعويذٌة رقبته
ماليني إله تمثل وصورة كبٍش، قرنَا يعلوه ناووس هيئة يف مثل وقد ا جدٍّ معقٌد الرأس
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وغزالٌة بقرٌة جسمها بنصف الناووس من وتخرج املدى، من مجموعة وسط يف السنني
الضحية. سكني اليسار جهة من تهدداها

وذراعان منترشة، أجنحٍة أربعُة وهي با) =) طائر ريش اإلله ظهر يف أنه ويُلحظ هذا،
وعالمات وسكاكني «حور» سيوف واحدة حزمة يف ومجموعة أيًضا، منبسطتان إضافيتان
من نوًعا بقدمه يدوس اإلله هذا أن ويُلحظ ثعبانان، يكنفها وكل والقوة، والثبات الحياة
وذئب وثعبانان أسد وهي الخطرة، الحيوانات من أنواع سبعة فيه حبس مغلًقا الوكر
نُشاهد كما لهيب، اآللهة حول وينخفض ويرتفع وسلحفاة، وخنزير وعقرب وتمساح
تتعبدان، بذراعني مجهزة منهما وكل يسارها، وعىل اآللهة يمني عىل املقدستني العينني

عني. كل خلف متن ويوجد
قد اإلله تمثال وكذلك وبمؤنها، بذخائرها مليئٌة اليمنى العني أن نقرأ: اليمني فعىل
السماء يف ملن متعبدة للسماء الغربي األُُفق تيضءُ التاج وصالل مقعده، عىل بإحكام ثبت

األحمر. والتاج األبيض بالتاج وجههم رفعوا الذين اآللهة وهم
البحري والوجه القبيل الوجه ملك فإن «رع» عاش إذا الحية الروح أيها يا

بالعكس. والعكس أيًضا، سيحيا «سنزم-اب-رع-ستب-ن-آمون»
شهر كل ثانية تولد وأنها بجمالها مجهزة اليرسى العني أن نقرأ: اليرسى الجهة وعىل
عىل الهواء يف يحمله «شو» اإلله فإن نفسه خلف ذراعه يضم الذي وأن شهر، نصف وكل
نقطانب «رع» ابن فإن سليمة العني كانت وإذا أسفارهم، يف واآللهة املقدسة، العني سفينة

بالعكس. والعكس سليًما يكون الثاني
القمر: هي اليرسى والعني الشمس هي اليُمنى العني أن هنا ويُلحظ

بأكمله للمتن ملخًصا نضع أن الصواب من أنه نجد النصوص ترجمة نبدا أن وقبل
املفصلة. الرتجمة لفهم تسهيًال

رقية: أو تعزيمة، أو تعويذة، عرشة أربع عىل اللوحة هذه متن يحتوي
فيس». «أبو الرش إله إلبعاد األُوىل: التعويذة

«حور». اإلله بوساطة السم عىل بالتعزيم خاصة الثانية: التعويذة
رسى قد السم أن يلحظ التعويذة هذه ويف لدغت، قطة بشفاء خاصة الثالثة: التعويذة
يُقابلُُه عضو بكل أعضائها من عضو كل يوحد بأن الساحر فيتدخل جسمها، يف تماًما
هذا، وشفي، ذلك له حدث وقد املشابهة، الحماية متون يف يحدث كما إله، أعضاء من

بها. الخاص اإلله حالة كل يف ويختار
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السابقة؛ التعويذة يف ذُِكَر الذي الغرض بنفس خاصٌة التعويذُة هذه الرابعة: التعويذة
«رع» اإلله بوساطة نََجْت قد أنها ونجد «باستت»، باإللهة وحدت التي القطة حماية أي

«إزيس». واإللهة «شو» واإلله
التي واألُسطورة املاء، حيوانات عىل للتعزيم الشمس إله بنداء خاصة الخامسة: التعويذة
بعني الغرق من نجي وقد املاء، يف وغرقه أوزير موت هي التعزيمُة هذه عليها بُنيت
ومن «بوصري»، إىل طريقه يف كان حينما وذلك الشمس، يمثل الذي والجعران «حور»
بمثابة بداهة تعترب «حور» فعني املدى، بعيُد توحيٌد الفصل هذا يف يلحظ أُخرى جهة
تعترب كانت التي وهي «أبدا»، والسمكة أوزير عىل بكت التي للشمس الوحيدة العني
والدتها تعني املتن هذا ويف بالشمس، أحيانًا وحدت قد الشمسوحاميتها، سفينة مرشدة
بكل أَلحق وقد َدة، ُمَعقَّ أحوال يف «أوزير» باإلله مصريها ربط وقد الشمس، رشوق يف

املاء. يف دائًما يهددهما وكان أرضاًرا، «ست» اإللُه منها
عن مأخوذٌة لذلك األسطوريُة والسابقُة عقرب، لدغة بفرد خاصة السادسة: التعويذة
قد «ست» فيه وضعها الذي السجن من تهرب أن قبل «إزيس» وكانت «أوزير»، قصة
عليها وأشار حكيمة، بكلماٍت ونصحها «رع»، اإلله لها ظهر وقد «حور»، ابنها وضعت
عىل قادًرا ويصبح صغريها، عُضد يشتد أن إىل إليه تأوي مخبأ عن لنفسها تبحث أن
سبع يُرافقها «بوتو» شطر وجهها ولَّْت ذلك وعىل البالد، يف الحكم زمام عىل يقبض أن
بيتها، تُدخلها أن عليها سيدٌة فرضْت الطريق عىل سريها أثناء ويف لحراستها، عقارب
لدغت بأْن لها إحداها وانتقمت حراستها، يف التي العقارب غضَب العمُل ذلك أهاج وقد

السيدة. هذه ابن
وجهها، عىل هائمًة السيدُة هذه وخرجْت الطبيعة، يف ثورٌة تبعُه قد الحادُث وهذا
فَرقتْه امللدوغ، املتألم الطفل عىل الشفقُة أخذتْها قد اإللهية األم أو «إزيس» أن غري
العقارب من ُحرَّاسها إىل «إزيس» طلبت اللحظة تلك ومنذ الحياة، إىل وأعادتْه بسحرها
الطبيعة غضب وذهب الخطُر ذهب ذلك وبعد هربها، خالل سوء أي بعمل يقوموا بأال
قد الخادمة أن حني يف هدية، تملك ما ُكلَّ لآللهة وقدمت بيتها إىل السيدة وعادت وهدأ،

بسخاء. كوفئت
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الطب بني يجمع كان العالج أن نجد ثم ومن طبية، بتعليمات املتن يختم ثم
فإنه السبب ولهذا القديمة؛ املرصية الطبية الُكتُب معظم يف ذلك يُشاَهد كما والسحر،
املرسح عن مقاله يف «دريتون» ادعى كما تمثيليٍّا خياليٍّا املتن هذا يُعترب أن يُمكن ال

.(Drioton, Le theatre Egyptien, Le Caire (1942), p. 82, f (راجع: املرصي
املالحظات وإن الطفل، «حور» حول يدور ال الفصل هذا يف املوضوع فإن ثم ومن
جديٌر هو ومما وجوابًا، سؤاًال ليست «حور» بشفاء الخاصة الرقى يف نجُدها التي
عىل بل «أوزير»، زوُج هي هنا «إزيس» أن عىل يَُدلُّ ما املتن يف ليس أنه باملالحظة
هنا إنها القائل: الرأِي يف يَزيد مما «رع» محبوبة بوصفها ذُكرت قد أنها نجُد العكس
الواحد اآللهة توحيد أمثلة من مثًال لنا وتقدم الشمس، عني بوصفها «حتحور» تمثل

باآلخر.
أن فيه ونجد السم، من للحماية سحر عن عبارة التعويذُة هذه السابعة: التعويذة
الذي القويُّ التوحيد يلحظ وهنا واملريض، «حور» من كل لشفاء إليها يلجأ «إزيس»
نجده، أننا عن فضًال هذا الشمس، إله ابن الكبري و«حور» «إزيس» ابن «حور» بني نجده

«جب». اإلله ابن «حور» دعى قد
إله هو هنا والحامي الثعبان، سم من للحماية تعويذة عن عبارة وهي الثامنة: التعويذة
«إزيس»، بن بحور مثل فقد هنا املحميُّ أما «إزيس»، به استغاثْت الذي «رع» الشمس
الثعبان لدغة من لالتقاء املنفذ بدور قام وقد «مني-حور»، بوصفه ثانية ظهر وقد

«تحوت». اإلله وسمه
كان أن بعد جديد، من الكتاب هذا نقل الذي الكاهن اسم نجد التعويذِة هذه ويف

شمس». «عني يف «منفيس» العجل بيت يف
يلدغ، كان الذي واملريض «حور» لحماية عملت التعويذُة هذه التاسعُة: التعويذُة
وقع قد وكان لُدغ، قد كان والدته غياب يف «حور» أن هي لذلك األسطورية والسابقة
أن النوم رب «أوزير» اإلله الشمس إله أمر وقد شمس» «عني مدينة بجوار الحادث هذا

للملدوغ. شافيٍّا دواء يرسل
الناس يحمي أن ألجل «حور» لإلله تعبُّد عىل التعويذُة هذه تحتوي العارشة: التعويذة
هذا يف ويُلحظ والتماسيح، والثعابني األسود مثل وبحًرا، برٍّا املؤذية الحيوانات رش من
ومن ،(١٠٦ (سطر وإزيس» «أوزير ابن بوصفه جهة من هنا يظهر «حور» أن الفصل
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إله وأخو «نوت» واإللهة «نون» اإلله ابن بوصفه يظهر (١١٠-١١١ (سطر أُخرى جهة
و«حور» «إزيس» ابن «حور» أن نفهم ثم ومن الحالية) أوسيم =) «ليتوبوليس» بلدة

املتن. هذا يف جديد من بينهما فرق ال األكرب
يف الثعابني ضد رقية عىل تشتمل التعويذُة هذه ،١٢٦–١٣٧ عرشة: الحادية التعويذة
وبثعبان «سبا» واإلله «ممفيس» بالعجل املحمي هنا ويوحد الطريق، وعىل أحجارها
بابن يوحد وأخريًا «نفرتم» واإلله «تحوت» واإلله «رع» وباإلله قبل من يعرف لم ذكر

«أوزير».
جسم ِمن العقرب ُسمِّ لطرد ُرقية عىل التعويذُة هذه تحتوي عرشة: الثانية التعويذة
الغرض، لهذا السماء من نزل الذي «تحوت» اإلله بوساطة املريض جسم ومن «حور»
الثالثة، التعويذة يف ورد املريضالذي الخاصبحماية السحر عن تختلف التعويذة وهذه
إله كل أعضاء من عضو كل بني املوازنة بوساطة يصل أن منه الغرض كان الذي وهو
جميعها التعويذة هذه يف هنا «حور» أعضاء أن إىل املصاب، أعضاء من عضو بكل
أن نلحُظ وهنا له، ُخصص فيما منها واحد كل يستعمل عليها، مسيطٌر وأنه ملكه،
القبيل، الوجه عىل وامللك اإلله فهو قط؛ متجانسًة ليسْت الوصف بهذا «حور» صورة
ابن بوصفه نراه ثم الشمس، إله الكبري «حور» أي «جب»؛ ابن بوصفه (١٤١ (سطر
بوصفه الكبري «حور» نُشاهده وكذلك «بتاح»، نصبه وقد (أسطر١٤٤–١٤٨) «أوزير»
أوالد بوالد سمي كما الشمس بإله كذلك وحد وقد ،(١٤٣-١٤٤ (سطر «رع» اإلله ابن
(أسطر العادة غري عىل ولكن «إزيس»، ابن «حور» صفات إليه نسبْت وأَخريًا «حور»،

.(١٥٨-١٥٩
باإللهة وحدت وقد ملدوغة، قطة لحماية رقية عىل تحتوي عرشة: الثالثة التعويذُة
تُقرأ أن ويجب الرابعة، التعويذة يف ٤ رقم بالرقية متصلة الرقية وهذه «باستت»،

معها.
وترتكز العقرب، لدغة من للحماية رقيٌة وهي ،(١٦٨–٢٥١) عرشة: الرابعة التعويذة

«حور». وقصة «إزيس» أُسطورة عىل الرقية لهذه األسطورية، السابقة
وقد «ست»، أخيها من خوًفا خبيئة يف «حور» ابنها وضعت قد «إزيس» أن وذلك
بيتها إىل عادت وعندما مكان، كل يف والبنها لها النجدة طالبة متسولة صورة يف به طافْت
األم فزُع كان وقد لألكل، شهيٌة له وليست يجيب ال فكان النطق، وفاقَد مريًضا ابنها وجدت
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موقفها يف يُساعدها َمْن تجد أْن يف الحريُة وأخذتْها ماتوا، قد وزوجها أهلُها كان إذ عظيًما؛
امرأًة ولكن السحرية، الرَُّقى يعرفون ال لنجدتها أرسعوا الذين الدلتا ُسكَّاُن كان وقد هذا،
قد ثعبانًا أن الجائز من إذ بدقة؛ طفلها تفحص أن عليها وعرضْت واستْها الفؤاد ذكية
رصخًة رصخْت ثم وهزتْه الطفل اإللهة حركت وقد ذلك، حقيقُة فعًال لها اتضح وقد لدغه،
وقد و«سلكت» «نفتيس» الحارستان اإللهتان حرضت ذلك وعىل الشمس، إله نحو مدويًة
الشمس سفينة تجرب أن وهي طيبة، بنصيحة أتت فقد األُخرى أما النحيب، يف األوىل أخذت
أصبحْت قد السفينة إن إذ فعًال؛ ذلك وقع وقد فيها، الذي اإلله تخضع وكذلك الوقوف، عىل
قوٍة من له بما نصابها يف األُُمور ليضع «تحوت» اإلله وصل وقد اإلبحار، عىل قادرة غريَ

نفسه. الشمس إله مثل محميٍّا بها أصبح منوعة إيضاحات تباُدل وبعد َجبَّاَرة،
أنه لدرجة تماًما، جسمه يف كان الذي السم حدُة وذهبْت انتعش، الطفل أن وحدث

الطبيعة. يف اضطراٍب أيَّ ينتظر ال أصبح
«إزيس» أن غريَ ينرصفوا، أن املجتمعني إىل «تحوت» وطلب املرُض اختفى ذلك وعىل
امللك، عرش اعتالء من يمكنه أْن إىل الطفل لهذا مستديًما أمانًا وطلبْت سعيدة، بعُد تكن لم
السارة، األخبار لسيده حامًال يرجع أن «تحوت» أمكن وبذلك أرادت، ما كل ُمنحت وقد

ثانية. مرة تُبحر أن الشمس لسفينة أمكن ذلك وعىل
ذكُرُه جاء وقد لوالده، واملنتقم إزيس» بن «حور هو «حور» أن املتن هذا يف ويُلحظ
الحقيقة. مع يتفق ال خلٌط وهذا أخاه، «ست» وأن «رع» بن «حور» بوصفه واحدة مرة

مرتنيخ لوحة متن

األول الفصل

وال له، ذراعان ال والذي تلك، األمعاء لفافة يا «رع» عدو يا أنت فيس» «أبو يا تقهقر (١)
هناك العدو أيها أنت حجره، يف طويل ذيله ومن فيه، وجدت جسم لك ليس أنت له، رجالن
لهيبه يكون وإذا رأسك، ترفع أال يجب إعدامك، ينفذ عندما قطع رأسك ليت لرع، اخضع

جسمك. يف إعدامك مكان ورائحة روحك يف
ابق قوتك، وتحول تسحرك «سلكت» ليت العظيم، اإلله بسكني تقطع صورتك ليت

سحرها. أمام سلمت أن بعد واقًفا! ابق واقًفا!
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(أ) الثاني الفصل

يكون أن بعد يعاقبك ليته يسحرك، «حور» ليت األرض، عىل اخرج تعال سم! يا أنت تدفق
تصري أن يجب أسفل، إىل تسقط أن يجب بل أعىل، إىل ترفع أال عليك يجب بصقك، قد
تصري أن يجب تحارب، أال ويجب جبانًا، تصري أن يجب قويٍّا، تكون أال ويجب ضعيًفا،
أن ويجب رأسك، ترفع أال ويجب عقب، عىل رأًسا تقف أن يجب تبرص، أال ويجب أعمى،
ترشد، أال ويجب تخطئ، أن يجب تفرح، أال ويجب تحزن، أن يجب الطريق، تجد أال تضل،

عال. السحر يف الفاخر «حور» قاله ما وإن

(ب) الثاني الفصل

«حور» يقتله أن يجب القلوب، من كثريٌ (٦) به حزنت والذي فرح، يف كان الذي السم إن
إىل «حور» نقلك بعد ُحزن يف كنت من يا أنت ِقْف فرًحا، الحزن يصبح وبذلك بقوته،
العايص، العدو وأسقط نفسك تلقاء من اخرْج محمًال، تصري من يا تعال (٧) الحياة،
الثعبان أيها أنت تحول «أوزير»، ابن يمدحون ليتهم «رع» يتهمهم من جميع إن (٨)

عليك. منترصة «حور» سحر قوة أن تأمل مريض، كل أعضاء يف الذي سمك واسحب
العدو. أيها الخارج إىل تسيل ليتك

السم. أيها أنت تحول

(أ) الثالث الفصل

القطة. رقي يف فصل (٩)
البنتك. تعال «رع» يا بيان:

ذلك وعىل السماء، إىل يصل صياحها ليت منفردة، طريق عىل عقرٌب لدغها أن بعد
عليه فاها وتفغر لحمها، يف ويتغلغل أعضائها، يف السم يرسي وعندما طريقك، عىل تسمع
حمرتك، يف وبغضبك بقوتك إذن تعال، جسمها، يف كان السم أن تأمل (١٢) (لتخرجه)،
تحت القطة هذه أعضاء كل يف رسى قد فإنه ذلك ومع مختبئ، أمامك أنه تأمل (١٣)
هزمت لقد (لحمايتك)، خلفك أني تأميل الفاخرة، بنتي يا تخايف ال تخايف، ال (١٤) أصابعي،
«رع» رأس رأسك إن القطة أيتها أنت القطة، لهذه عضو كل يف كان الذي (١٥) السم،

الثائرين. الناس كل يرضب الذي األرضني سيد
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أبديٍّا. األحياء كل ويف البالد كل يف خوفه فإن ولذلك

الفاخرة. العني رب عني عينيك إن القطة، أيتها أنت
املظلمة. الطريق عىل الوجه ييضء والذي بعينه، األرضني ييضء الذي

«تحوت». أنف هو أنفك إن القطة، هذه يا أنت (١٨)
يمنح والذي «رع» ألرض األعىل والرئيس األشمونني، ورب املزدوجة، العظمة صاحب

رجل. كل ألنف النفس
الكل. رب أذنا أذنيك إن القطة هذه يا أنت (١٩)

قاطبة. األرض يف ويفصل يناديه، عندما إنسان كل صوت بهما ويسمع
األشياء. يوحد الذي الحياة رب «آتوم» فم فمك إن القطة، هذه يا أنت

سم. كل من خال والذي األشياء، توحيد جعل الذي وهو (٢١)
العظيم. البيت يف قرب الذي «نحبكاو» اإلله رقبة هي رقبتك إن القطة هذه يا أنت

ساعديه. بقوة الناس تحيا والذي (٢٢)
العدل. رب تحوت قلب هو قلبك َمن القطة هذه يا أنت

يتنفس. زورك وجعل هواء أعطاك لقد (٢٣)
هواء. دخله ومنح

«بتاح». قلب هو قلبك إن القطة هذه يا أنت
أعضائك. من عضو كل يف الذي الخبيث السم من قلبك أشفي لقد (٢٤)

يدك خلصت لقد والصغري، الكبري التاسوع يدا يديك إن هذه، القطة أيتها أنت (٢٥)
كله. الثعبان سم من

أن يسمح لم إنه «بوصري»، رب «أوزير» بطُن بطنك إن هنا، القطة أيتها أنت (٢٦)
بطنك. يف يُريد ما كل السم هذا يعمل

فخذيك. أوقف إنه الحرب) (إله «منتو» فخذا فخذيك إن هنا: القطة أيتها أنت (٢٧)
األرض. إىل السم هذا وأحرض (٢٨)

القمر). (إله خنسو ركبتا ركبتيك إن هنا، القطة أيتها أنت
نهار. ليل األرضني يخرتق الذي (٢٩)
األرض. عىل يقفز السم هذا جعل لقد

قدميك يثبت وإنه طيبة، رب العظيم آمون قدما قدميك إن هنا القطة أيتها أنت (٣٠)
األرض. عىل
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يسقط. السم هذا وجعل
«أوزير». لوالده انتقم الذي «حور» فخذا فخذيك إن هنا القطة أيتها أنت (٣١)

عمله. الذي الرش عن ى تَنَحَّ «ست» فإن ذلك وعىل
«رع». نعال نعليك إن هنا، القطة أيتها أنت

األرض. عىل الذي السم هذا كنس إنه
ورت». «محيت أمعاء هي أمعاءك إن القطة أيتها أنت (٣٢)

كل ومن أعضائك، كل من إربًا إربًا ويمزق يسقط أحشائك يف الذي السم هذا ليت
األرض. عىل الذين اآللهة أعضاء كل ومن السماء، يف الذين اآللهة أعضاء

فيك. سم كل يسقط ليته (٣٣)
اإلله. من خاٍل عضو فيك ليس

عقرب وكل أنثى، أم كان ذكًرا ثعبان كل سم يمزقون وليتهم يهزمون ليتهم (٣٤)
املرض. أصابه القطة لهذه عضو كل يف تكون دودة وكل
«نفتيس». غزلت وما «إزيس» نسجت ما أن تأمل

السم. ضد
اإلله أختي» حور «رع قاله بما يطرده السحر وهذا الفاخر، الرباط هذا ليت (٣٥)

الشاطئني. عىل يسيطر الذي الرفيع
تعال املريضة، القطة هذه أعضاء من عضو كل يف توجد الذي الخبيث السم أيها أنت

األرض. عىل اخرج

الرابع الفصل

بيان: (تعويذة) آخر فصل
البنتك. تعال «رع» يا (٣٦)

لزوجتك. تعال «شو» يا
ألُختك. تعال «إزيس» يا

الخبيث. السم هذا من ها نَجِّ
فيها. عضو كل يف الذي

هنا. تعالوا اآللهة أيها أنتم (٣٧)
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الخبيث. السم هذا تهزمون وبذلك
املريضة. القطة هذه أعضاء من عضو كل يف الذي

الخامس الفصل

زمنه. يف تََصبَّى الذي الشيخ أيها يا (٣٨)
شابٍّا. عاد الذي واملسن

صوتي. عىل يأتي تحوت تجعل ليتك
«نحا-حر». عني يَْرتَدُّ وبذلك

معه. «حور» عني أن حني يف املاء عىل أُوزير إن (٣٩)
له). (حماية فوقه جناحيه ناًرشا الكبري الشمس وجعران

عظيمة. قبضتُُه من يا أنت
صغري. وأنت اآللهة خلقت من يا أنت

سامًلا. يخرج املاء يف الذي ليت
املاء. عىل هو ممن (بسوء) يقرتب وعندما

الباكية. «حور» عني من يقرتب فإنه
املاء. يف من يا أنتم ابتعدوا (٤٠)

جرٍّا. وهلم وخصمة وخصم و«ميتة»، «ميت» هناك العدو أيُّها أنت
«أوزير». بكم يمر حتى املاء يف من يا وجوهكم ترفعوا ال

«منديس». إىل طريقه يف أنه تأملوا
مغلًقا. يصري وزوركم مسدوًدا، يصبح فُمُكم ليت (٤١)

العدو. أيها أنت تقهقر
املاء. يف ُهْم َمْن عىل وجهكم ترفعوا ال

«أوزير». إنهم
عحا). (خر القديمة» «مرص تاسوع لريى سفينة يف نزل قد «رع» إن

ملعاقبتك. يقفون السفيل العالم أرباب أن حني يف
«أوزير». إىل «نحاحر» أتى وإذا (٤٢)

وجهكم. لتقلب عليه؛ تكون «حور» عني فإن
ظهوركم. عىل تكونوا حتى
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«رع». سيسده فمكم إن املاء يف من يا أنتم
سخمت. باإللهة سيغلق وزوركم
تحوت. لسانكم ويقطع (٤٣)

السحر). (إله حكا أعينكم ويعمي
بحماية يقوموا أن عليهم أوزير، بحماية يقومون الذين العظام األربعة اآللهة هؤالء

املاء. يف الذين جميع
هذا. الحماية يوم يف املاء عىل الذي الحيوان وكل (٤٤)

املاء. يف من يا أنتم
فيها. رع يكون عندما محمية ستصري السماء إن

التابوت. يف سيحفظ املاء، يف كان الذي الرفيع اإلله إن
«نيت». بيت يف قويٍّا صاخبًا صوتًا إن

العظيم. البيت يف عاليًا صوتًا وإن
القطة. فم يف قوي حزن صوت وإن

واإللهات. اآللهة ويقول
«أبد». سمكة إىل انظر! انظر

ولدت. عندما
العدو. أيها خطوتك عني أقص

الحالية). عبادة (الشيخ «حر-ور» رب خنوم إني
يجب العظيم، التاسوع حرضة يف معك عمل بما ثانية مرة الرش تكرر أْن احذْر (٤٦)

أمامي. تخضع وأن نفسك، عىل تُسيطر أن
إله. إني

من الليل جاء عندما العظيم العويل صوت تسمع ألم نعم، قلت لقد ها، ها، (٤٧)
لكل العظيم املدوي الصوت وهو غرًقا)، «أوزير» فيه مات الذي املكان =) «نديت» شاطئ

العدو. أيها بخبث عملته الذي الرش عىل حزن بمثابة اإللهات وكل اآللهة
ذلك. بسبب الغيظ من «رع» اهتاج لقد تأمل (٤٨)

إعدامك. بتنفيذ وأمر
ها. ها، العدو، أيها ارتد
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السادس الفصل

إزيس. إني
تحوت يل قال وقد «ست»، أخي فيه وضعني الذي الغزل بيت من خرجت عندما (٤٩)

واألرض. السماء يف العدالة عىل املرشف الرفيع اإلله
اإللهية. إزيس يا إذن تعايل

الفرد. يعيش وأن اإلنسان، يسمع أن كذلك لحسن إنه
آخر. يرشده عندما

الصغري. االبن مع إذن نفسك خبئي (٥٠)
إلينا. يأتي وبذلك

(منتعشة). صلبة أعضاؤه تكون عندما
قوته. كل تتكون وعندما

عرشه. عىل يجلس أنت وتجعليه
األرضني. حكم وظيفة له منحت قد ألنه

حدث. املساء وقت يف خرجت وعندما (٥١)
خلفي. عقارب سبعة خرجت إنه

يل. بخدمة وقامت
وقف.

خلفي. و«بفن» «تفن» كان حني ويف
محفتي. تحت و«مستتف» «مستت» كانت

الطريق. تمهد و«ماتت» و«ثتت» «بتت» وكانت
ا. جدٍّ بإلحاح عليها وناديت (٥٢)

آذانها: يف كالمي دخل وقد
األسود. تعريف ال

«ست»). اإلله يشبه (ألنه األحمر تحيي وال
املعرت. وبني الغني) (أي الرجل ابن بني مفاضلة أية تعميل ال

الطريق. عىل رءوسك وطأطئ
عني. بحث قد بمن تأتي أْن واحذري
التمساح. بيت إىل نصل أْن إىل (٥٣)
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الدلتا. بداية يف التي األختني مدينة (أي)
«بوتو». مستنقع وهي

املتزوجات. السيدات بيوت إىل ذلك بعد وصلت ولكني
بعيد. من سيدٌة فلمحتْني

وجهي. يف أبوابها وأغلقْت (٥٤)
العقارب). =) مرافقاتي، من خافت ألنها
السبب. لهذا بينها فيما تآمرت وعندئذ
«تفنت». شوكة عىل اسمها ووضعت

يل. بابها تفتح الدلتا من عذراء كانت وعندما
الحقري. بيتها اقتحمت قد وكانت (٥٥)

بابها. مرصاَعي تحت دخلت قد «تفنت» حينئٍذ وكانت
األمرية. ابن ولدغت

األمرية. بيت يف النار اندلعت وعندما
األمرية. بيت يف تمطر السماء بدأت إلطفائها ماءٌ هناك يكن ولم

(للمطر). لذلك أواٌن يكن لم أنه من الرغم وعىل
يل. تفتح لم ألنها
تعًسا. قلبها وكان

«حور»). (أي حيٍّا كان إذا تعرف لم ألنها
معولة. مدينتها فطافت

صوتها. عىل فرٌد يأت لم ولكن
ذلك. بسبب للصغري قلبي تألم ولم

الربيء. الطفل إلحياء أي (٥٧)
عليها. ناديت

إيلَّ. تعايل إيلَّ! تعايل
الحياة. فيه فمي إن تأميل،

مدينتها. يف معروفة ابنٌة وإني
لرقيتها. املؤذية الحرشة تخضع

الرقية). (أي أعرفها أن والدي علمني التي وهي
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ظهره. من املحبوبة ابنتُُه وإني (٥٨)
(وقالت). املخنوق، إلحياء الطفل عىل يديها «إزيس» وضعت ذلك وبعد

تعال. «تفنت» ُسمُّ يا
األرض. عىل اخرج
ترسي. أال يجب
تنفذ. أال يجب

تعال. «بفنت» سم ويا
األرض. عىل اخرج

ثم ومن الرَُّقى، يف واملمتازة السحر، تزاول والتي السحر، ربة اإللهية «إزيس» إني
الدغ. ثعبان كلُّ إيلَّ يُصغي

«مستت». سم يا تسقط أن فيجب
ترسع. أال ويجب

ترتفع. أال يجب «مستتف» سم ويا
تنفذ. أال يجب و«ثتت» «بتت» سم ويا

الالدغ. فم يا أنت اسقط «ماتت»، سم ويا (٦٠)
أعطاها والتي اآللهة، رأس عىل التي السحر عظيمة اإللهية «إزيس» تكملت وهكذا

بقوتها. السم لتطرد الروحية قوته «جب»
تحول.

انرصف.
تقهقر.

السم. أيها الوراء إىل
أعىل. إىل تقفز ال

الجميز. شجرة من خرجت التي (سمن) اإلوزة وبيضة «رع» محبوبة قالت هكذا
املساء. منذ بها أمر التي كلماتي هكذا

لكم. وسأقوُل
منفردة. أكون عندما

املقاطعات. من أسماءنا تمح ال
السوداء. تنكح ال
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األحمر. تحيي وال
بيوتهن. يف سيدات إىل تنظر وال

برصك). ُغضَّ (أي الطريق عىل أسفل إىل يكون وجهك وليت
الدلتا). شمايل يف الحالية الخبيزة (كوم «خميس» يف املختبئ إىل نصل أن إىل (٦٥)

يعيش. الطفل ليت آه
السم. ويموت

يعيش. «رع» ليت
السم. ويموت

«إزيس». لوالدته يشفى «حور» ليت وإذن (٦٦)
باملثل. يشفى املريض ليت وكذلك

النار. أُطفئت وعندما (٦٧)
اإللهية. «إزيس» برقية السماء وهدأت

األمرية. وعادت
رزقها. إىل أحرضت

بابها. يل فتحت التي العذراء ألجل بالطعام، العذراء بيت (أوًال) مألت أن بعد (٦٨)
الليل. يف وحدها وتطوف مريضة السيدة كانت حني يف

أمامي. بابها أغلقت أن بعد
ابنها. لدغ ذلك وعىل (٦٩)

متاعها. أحرضت وقد
يل. تفتح لم أنها مقابل

يحيا. الطفل ليت
يموت. السم وليت

«إزيس». ألمه «حور» يشفى وبذلك
باملثل. مريض كل يشفى وبذلك
السم. يطرد الشعري عيش إن

يرتد. وبذلك
األعضاء. من النار يطرد الثوم يف ما (؟) أحسن وهو حمن إن
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٧١–٨٣ السابع الفصل

حور). ابنك (إىل «حورك» إىل تعايل «إزيس»! يا «إزيس» يا (٧١-٧٢)
ابنك. إىل تعايل رقيته، تعرفني من يا أنت

بجوارها. الذين اآللهة قالت هكذا
لدغه. قد عقربًا ألن (٧٣)

أجلها. من العقرب تخىل ثم ومن
حيوان). (اسم «أنتشت» هرب أجلها ومن

تخرج. «إزيس» ليت (٧٤)
صدرها. عىل «مسدت» ولباس

منبسطتان. وذراعاها
«حور». بني يا هنا إني (وتقول)

الروح. قوية بن يا تبتئْس! ال تبتئْس، ال
مؤٍذ. يشءٍ أيُّ لك يحدث لن

كائٌن. هو ما صنع قد الذي هو بذرتك) (أي فيك الذي املاء ألن (٧٦)
«نون». من خرج والذي «مسقت»،4 يف القاطن االبن إنك

السم. بلهيب تموت لن وإنك
يف العظيم» «البيت يف البوص شاطئ عىل ُولد الذي العظيم «بنو» الطائُر وإنك (٧٧)

شمس». «عني
كائٌن. هو ما أعلنت التي «أبدو» السمكة أخو إنك (٧٨)
«نيت»). (اإللهة «نيت» بيت يف القطة ربيت لقد (٧٩)

جسمك. تحميان كانتا (إلهة) و«حيت» الخنزيرة5 أن حني يف
لك. عدو بمثابة رأسك يقع أال يجب (٨٠)

سمك. نار جسمك يأخذ أال ويجب
األرض. عىل تتقهقر أال ويجب

السفيل. والعالم العلوي العالم يف مكاٌن 4

«توت». عن أخذته وقد األم، دور يف «إزيس» هي هنا الخنزيرة 5
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املاء. عىل متخاذًال تكون أال ويجب (٨١)
عليك. قوة له الدغ ثعبان يكون ولن
عليك. قوٌة أسٍد ألي يصري ولن (٨٢)

«جب». من خرج الذي الفاخر اإلله ابن ألنك
«حور». إنك

أعضائك. عىل السم يسيطر ولن
«جب». من خرج الذي الفاخر اإللهي االبن إنك

باملثل. املريض وكذلك
و«نيت» و«نفتيس» «إزيس» =) جسمك حماية املعظمات اآللهات أربع وإن

و«سلكت»).

الثامن الفصل

السماء. يف إرشاُقُه الذي (أنا) إني
السفيل. العالم يف وغروبُُه

األزيل. التل بيت يف وكينونتُُه
النور. يوجُد عينيه يفتح وعندما

الظالم. يصريُ عينيه يغمض وعندما
أمره. حسب عىل النيل أمواُج وتتالطُم (٨٤)

اسمه. تعرف ال واآللهة
«بخن» ثور وإني يوميٍّا، يُرشق والذي الظالم، ويمحو األرضني، ييضء الذي أنا إني
يمل. أن دون يوميٍّا السماء يخرتق الذي الغربي) (الجبل «منو» وأسد الرشقي) (الجبل

«إزيس». ابن صوت عىل آٍت إني (٨٥)
ثور. لدغ لقد تأمل

املريض. يف عضو كل من ُزْل سم يا أعمى، ُكن ثعبان يا
األرض. عىل تعال

لدغ. الذي املريض ليس إنه (٨٦)
الذي شمس»، «عني يف التي إزيس) (أي البيضاء الخنزيرة ابن «قفط» رب «مني» إنه

لُدغ.
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نفًسا. تعطي أن يجب ذلك وعىل نفًسا، املريض أعِط «قفط» رب «مني» يا
«نبون». كاهن ابن آتوم» «نست (املسمى) ون» «نب كاهن إن (٨٧)

حتنوب»، «تنت البيت» «ربة وضعتْه الذي بسمتيك» «عنخ (املسمى) الفيضان وكاتب
الكتاب. هذا َد َجدَّ قد

«منفيس». العجل بيت يف بعيًدا وجد قد كان أن بعد
اإلله، يفرضه رضر وكل املوت، سيؤجل فإنه وبذلك اسمه، سيبقى وبذلك (٨٨)

نفًسا. يحتاج من كل نفًسا وسيعطي
يبقون. اآللهة كل اتباع فإن ذلك وعىل

رسور. يف طويًال عمره تجعل منفيس» «أوزير سيدة وإن
منفيس». «أوزير لبيت عمله الذي هذا بسبب شيخوخة بعد جميًال دفنًا ويمنح

التاسع الفصل

«حتب». شمايل بوليس» «هليو حقل يف وهو «حور» لدغ عندما (٨٩-٩٠)
«أوزير». ألخيها املاء قربان تصب العليا البيوت يف «إزيس» والدته وكانت (٩١)

األفق. يف «حور» صوت دوى وعندما (٩٢)
(وقال): سمع قد الشمس) إله =) بنو» «أميو فإن

«حور». صوت أجل من «أشد» شجرة يف الذين األبواب حراس يا افتحوا (٩٣)
حزنًا. أجله من صيحوا (٩٤)

«حور». يشفي أن السماءَ وُمُروا
حيٍّا. يحفظه وأن (٩٥)

يقول: «خوس» إقليم يف الذي تحوت) =) إلهي «أسدن» واجعل (٩٦-٩٧)
تنام؟ أن يجب هل

النوم. رب إىل اذهب (٩٨)
«حور». بني يا ا حقٍّ الناس ويتوجع «حور»، بني يا ا حقٍّ اإلنسان ويتألم

«حور» أعضاء من كل يف الذي السم، به تطرد أن ألجل يشء فأحرضكل (٩٩-١٠٠)
باملثل. املريض أعضاء من عضو كل ويف «إزيس» بن
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العارش الفصل

روحانيٍّا). (أي منعًما يصري أن ألجل لحور صالٌة (١٠١)
األرض. وعىل املاء، عىل تُقال (١٠٢)
اإلله. هذا مخلص «تحوت» من بيان

اإلله. ابن اإلله أيها بك مرحبًا
الوارث. ابُن الوارُث أيها بك مرحبًا (١٠٣)

البقرة وضعتْه الذي السيد ابن السيد) (أي الثور أيها بك مرحبًا (١٠٤-١٠٥)
املقدسة.

اإللهية. «إزيس» ووضعتْه «أوزير» أنجبه الذي «حور» يا بك مرحبًا (١٠٦)
الروحانية. بقوتك تكلمت لقد (١٠٧)

بكلماتك. وعزمت (١٠٨)
صدرك. يف خلقت التي (١٠٩)
فيك. من يخرج سحر كل إن

لك). نقله (أي به لك أمر قد «جب» والدك فإن (١١٠)
«نوت». والدتُك إياك ومنحتْه (١١١)

الكبري). حور = الحالية أوسيم بلدة (إله خم» «خنتي أخوك تعلمه وقد
حمايتك. عىل ليعمل

عليك. املحافظة ويكرر (١١٢)
يف والتي األرض، يف والتي السماء، يف التي الثعابني كل َفِم عىل ويختم (١١٣-١١٤)

اآللهة. وتسعد أحياء الناس لتحفظ املاء،
بمدائحك. «رع» ينعم أن وألجل (١١٥)

يف يجدف الذي لك فعل كما اليوم هذا يف مرسًعا! إيل تعال مرسًعا! إيلَّ تعال (١١٦)
اإلله. سفينة

وكل النهر، يف تمساح وكل الصحراء، يف أسد ُكلَّ أجيل من تطرد ليتك (١١٧-١١٨)
جحره. يف الدغ ثعبان

الشارع. فخار أواني ومثل الصحراوي، الصوان حجر مثل يل تجعلها ليتك (١١٩)
للمريض. عضو كل يف والذي يقفز، الذي السم يل تسحر ليتك (١٢٠)

الصدد. هذا يف كالمك يهمل أن احذْر (١٢١)
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اليوم. َسيُنادى اسمك أن تأمل
الروحانية. بقوتك عالية لك توجد هيبتك ليت (١٢٢)

املختنق. تحيي ليتك (١٢٣)
املديح. الناس لك يقدم ثم ومن (١٢٤)
صورك. يف العدالتان تمدح أن ويجب

مثلك. اآللهة كل تنادى أن ويجب (١٢٥)
اليوم. هذا يف سينادى اسمك أن تأمل
تحوت). (كالم «حو» مخلص أنا إني

الحاديعرش الفصل

الجحر. يف تكون من يا أنت آه الجحر، يف تكون من يا أنت آه (١٢٦)
الجحر. مدخل عىل تكون من يا أنت آه (١٢٧)

الطريق. فم عىل تكون من يا أنت آه
املقدس). شمس عني عجل (أي «منفيس» العجل إنه (١٢٨)
باملثل. حيوان كل ومن إنسان، كل من سيقرتب الذي (١٢٩)

إله). (اسم «سبا» إنه
شمس». «عني إىل طريقه) (يف إنه

العقرب. إنه (١٣٠)
العظيم. البيت إىل طريقه يف الذي

تلدغه. أال عليك يجب
تلدغه. أال عليك ويجب «رع» إنه (١٣١)

نحوه. السم تصوبوا أال عليكم يجب «تحوت» إنه (١٣٢)
ذكًرا. ثعبانًا يأكل الذي «نفرتم» إنه

حيوان). اسم =) «أنتش» حيوان ويأكل أنثى ثعبانًا ويأكل (١٣٣)
بذيلها. وتلدغ بفمها، تعض التي (١٣٤)

بذيلك. تلدغيه أال ويجب بفمك تلدغيه أال يجب (١٣٥)
عليه. لهيبك تجعيل وال عنه ابتعدي (١٣٦)

مرات). أربع الجملة (تكرر الخارج إىل تقذفينه ليتك «أوزير» ابن إنه (١٣٧)
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الثانيعرش الفصل

«تحوت». إني (١٣٨)
«حور». بحماية ألقوم السماء؛ من آٍت إني

«حور». أعضاء من عضو كل يف الذي العقرب ُسمَّ أطرد أن وألجل (١٣٩-١٤٠)
«حور». يا ملكك رأسك إن

األبيض. التاج تحت يثبت الرأس) (أي ليته
«حور». يا ملكك وعينك (١٤١)

التاسوع. بني العينني ورب «جب» ابن «حور» وأنت (١٤٢)
«حور». يا ملكك أنفك وإن (١٤٣)

«رع». ابن الكبري» «حور وأنت
ملتهبًا. ريًحا تستنشق أال ويجب (١٤٤)

«حور». يا ملكك وساعدك
والدك. أعداء لتذبح تعظم قوتك وليت (١٤٥)

ملكك. وذراعاك
«حور». يا (١٤٦)

«أوزير». والدك وظائف عىل تستويل ليتك (١٤٧)
أوزير). ابن (بأنك والدتك يوم يف لك يقيض «بتاح» ألن (١٤٨)

«حور». يا ملكك قلبك إن
بحمايتك. يقوم ليته و«آتون» (١٤٩)

«حور». يا ملكك عينك إن
«شو». اإلله هي اليمنى عينك أن حني يف (١٥٠)
«تفنوت». اإللهة هي اليُرسى عينك أن حني ويف

رع). طفال هما اليُرسى والعني اليُمنى العني (أي «رع» طفال (١٥١)
«حور». يا ملكك جوفك إن

اآللهة. أوالُد فيه الذي (١٥٢)
العقرب. ُسمَّ يأخذوا أال فيجب

«حور». يا ملكك مؤخرك إن (١٥٣)
ضدك. «ست» قوة تنشأ ولن
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«حور». يا ملكك ذكرك إن (١٥٤)
ركبتيك إن يوميٍّا، أوالده يجيب والذي لوالده انتقم الذي أمك، ثور وأنت (١٥٥-١٥٦)

«حور». يا ملكك
والدك. أعداء تقتل وبقوتك (١٥٧)

(خنوم). سواهما لقد «حور»، يا ملكك ساقيك إن (١٥٨)
«بأزيس». وُكسيتا (١٥٩)

«حور». يا ملكك نعليك إن (١٦٠)
بوساطتهما. قدميك تحت تكون التسعة األقواس أن حني يف (١٦١)

باملثل. واملريض مرات) أربع الجملة (تكرر «رع» مثل ترى ليتك (١٦٢)

الثالثعرش الفصل

للسابق. مماثٌل آخُر فصٌل (١٦٧)
النرضة. الحقول عىل تُرشف من يا القلب، قوية يا «باستت» يا تخايف ال تخايف ال

اآللهة. كل عىل مسيطرٌة هناك فأنت
عليك. يسيطر أال ويجب

أعضاء كل يف الذي الناقع السم أيها أنت رقيتي حسب عىل الخارج إىل تعال (١٦٨)
املريضة. القطة

عرش الرابع الفصل

«إزيس». إني
طفلها. يف حامًال كانت عندما

املقدس». «بحور ورزقت
«خميس». يف عش يف «أوزير» بن «حور» وضعت وقد

وقلت. ا جدٍّ كثريًا بذلك فرحت وقد
والده. سيُجيب من رأيت لقد (١٦٩)

خبأته. وقد
عما النهار أثناء وبحثت السوء، فاعل ومن للشحاذة املتسول ذلك من خوًفا وأخفيه

بحاجياته. واهتممت مفيد، هو
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«حور». عن ألبحث عدت ذلك وبعد
األب. اليتيم الطفل الذهبي الجميل «حور» ووجدته (١٧٠)

شفتيه. وبريق عينه بدموع الشواطئ بلل قد وكان
متعبًا. وقلبُُه ضعيًفا جسُمُه وكان

جسمه. عروق يف حركة وال
وُقلت: حزن صيحة فأرسلت

(هنا). أنا (هنا) أنا
ليجيب. ضعيًفا الطفل وكان

تفيضان. ثديي أن من الرغم وعىل
خالية. كانت املعدة فإن
لطعامه. متلهف والفم

فائضة. كانت البرئ أن من الرغم وعىل
عطشان. كان الطفل فإن

لحمايته. آتي أن يف رغبت وعندما
كبرية. كانت املصيبة فإن

الزجاجة. الربيء الطفل رفض فقد (١٧٢)
وحده. طويًال ترك ألنه

صوتي. عىل يأتي أن يمكن هناك أحٌد يكن لم ألنه عظيًما؛ خويف كان وكم (١٧٣)
السفيل. العالم يف والُدُه كان فقد

الخيانة. يف وأمي
أوزير). (تقصد التابوت يف الكبري وأخي (١٧٤)
«ست»). اإلله (تقصد عدوٍّا اآلخر كان حني يف

طويًال. عيلَّ غاضبًا قلبه وكان (١٧٥)
بيته. يف مني واألصغر

الناس. بني من أناديه أن عيلَّ يجب فمن (١٧٦)
بقلبهم. إيلَّ يلتفتون وبذلك

الدلتا. سكان سأنادي (١٧٧)
الحال. يف وسيخدمونني
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بيوتهم. من البطاح سكان إيلَّ أتى وعندما (١٧٨)
صوتي. عىل نحوي قفزوا (١٧٩)

قائلني: سويٍّا وصاحوا
حزنك. أعظم ما

فيه. يف … منهم واحٌد يكن لم ولكن (١٨٠)

(وحسب). ا جدٍّ كثريًا َع تََوجَّ منهم واحد وكل
(بالسحر). ثانية اإلحياء يعرف بينهم من واحٌد يكن لم ولكن (١٨١)

إقليمها. يف أمريٌة بلدتها، يف معروفٌة سيدٌة إيلَّ أَتَْت وقد (١٨٢)
إيلَّ. أتت وقد

عالجها. يف تماًما بها يوثق وكان بالَحيَّاة، مملوءٌ وفاها (١٨٣)
«حور». االبن أيها تخف ال تخف ال

اإلله. أم يا تبتئيس ال تبتئيس ال (١٨٤)
أخيه. َرشِّ ِمن محمي الطفل ألن

يقتحمه.6 أن يمكنه ال العدو فإن مخفيٌّ العشب أن وبما (١٨٥)
حياتك. صنع والذي السماء، يف الذي اآللهة والد «آتوم» يسحره أن وبعد (١٨٦)

اإلقليم. هذا يدخل أن يمكنه ال «ست» فإن
«خميس». إىل ينفذ أن يمكنه وال (١٨٧)
أخيه. رش من «حور» حمى ذلك وعىل

به. اإلرضار أتباعه يمكن ال ثم ومن (١٨٨)
ألمه. «حور» يعيش أن يجب فإنه ذلك، حدث أجله من الذي السبب بحث وإذا

لدغه. قد عقربًا أن املحتمل فمن (١٨٩)
جرحه. قد شيطانًا أو (١٩٠)

تابوته. يف من رائحة وعرفت فيه عىل أنفها «إزيس» وضعت وعندئٍذ (١٩١)
اإللهي. بالوارث لحق) (الذي الرضر من تحققت وقد

السم. تحت وقع أنه وجدت وقد (١٩٢)

الرشير. «ست» من خوًفا حور فيه اختفى الذي املعشب املكان أي 6
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عىل ُوضعت التي السمكُة تقفز كما وهناك هنا به وقفزت برسعة فاحتضنته (١٩٣)
موقد.

«رع». يا «حور» لدغ لقد (وقالت)
ابنك. لدغ لقد

«شو». مملكة َد) (َوحَّ ضم الذي وريثك «حور» لدغ لقد (١٩٤)
األمري. بيت من الذي والصغري الخمييس، الطفل «حور» لدغ لقد (١٩٥)
األب. اليتيم والصغري الذهبي، الجميل الطفل «حور» لدغ لقد (١٩٦)

إزيس). =) النائحة وضعته والذي أوزير)، =) «وننفر» ابن «حور» لدغ لقد (١٩٧)
لآللهة. الصغري واالبن له، ذنب ال الذي «حور» لدغ لقد (١٩٨)

والده. عن أجابه ملا بالنظر متاعه أثريت الذي «حور» لدغ لقد (١٩٩)
بطن يف وهو منه ِخيف الذي االبُن وهو بالرس، يعني الذي «حور» لدغ لقد (٢٠٠)

ه. أُمِّ
الحياة. أحببت قلبه أجل من والذي نظرته من احرتست الذي «حور» لدغ لقد (٢٠١)
نصب. يف الطفل حراس وأصبح «أوزير»، املغرق بسبب الربيء بكى عندما (٢٠٢)
قالت وعندئٍذ الدلتا، مناقع طاف وعويلها باكية «نفتيس» إليه أتت وقد (٢٠٣)

«سلكت.»
السماء. إىل «إزيس» يا ِعي تََرضَّ «حور»؟ االبن ضد الذي ما ماذا؟ ماذا؟ (٢٠٤)

«رع». سفينة تسري فال «رع» بحارة بني الركود يحدث وبذلك (٢٠٥)
مريًضا). جانبه عىل ُملًقى (أي جانبه عىل «رع» يكون عندما (٢٠٦)

ماليني «سفينة إىل ورصاخها السماء إىل صوتها «إزيس» أرسلت ذلك وعىل (٢٠٧)
السنني».

«تحوت» كان حني يف مكانه من يتحرك ولم تجاهها، التفت «آتون» فإن ثم ومن
مقبًال.

القول). (الصادق رشعيته يف العظيم وبمرسومه بسحره ومجهًزا (٢٠٨)
يكون لن رقيتها تعرف التي املنعمة اإللهية «إزيس» يا ماذا؟ ماذا؟ (وقال) (٢٠٩)

الشمس. بسفينة حفظ قد ألنه «حور»؛ لالبن رش
املقدسة. السفينة من اليوم أتيت ولقد (٢١٠)

البارحة. فيه كان الذي مكانه يف (الشمس) و«آتون»
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النور. وزال الظالم نشأ وقد (٢١١)
«إزيس». ألمه «حور» يشفى أن إىل (٢١٢)

باملثل. مريض كل وكذلك
اإللهية. «إزيس» تكلمت ذلك وبعد

(قلبك). إرادتك أعظم ما «تحوت» يا «قائلة» (٢١٣)
مسلكك. أبطأ ما ذلك ومع

آت؟ أنت هل
تلو الرقية فيه الذي القانونيُّ العظيُم املرسوُم ومعك بسحرك، مجهز وأنت (٢١٤)

لها؟ حرص ال التي الرقية
له). مثيل (ال ا جدٍّ ُمْؤٍذ رشه الذي السم بسبب ضائقة يف «حور» أن تأمل (٢١٥)

تماًما. مميٌت أمله أن لدرجة (٢١٦)
وراءه. ذلك أرى أن دون والدته مع ليته آه،

عنه). للدفاع (أي عنه لإلجابة رسعة يف أقرتب أن قبل بذلك قلبي يفرح وإذن (٢١٧)
األرض. عىل ابق «حور»! يا «حور»! يا

والده. روح إىل ع الترضُّ يف رغبت «حور» فيه استقبلت الذي اليوم ومنذ (٢١٨)
«إزيس» يا تخايف ال تخايف، فال اليشء بعض مريًضا الطفُل كان وعندما (٢١٩)

اإللهية.
ُحْزنًا. تولويل ال «تفتيس» ويا

أمه. ولتفرح الطفل، ألجل الحياة بنفس السماء من أرسلت لقد (٢٢٠)
السم). (أي النار تهدمه أْن دون باٍق، قلبك إن «حور» يا «حور»! فيا

املريض. حماية وباملثل الشمس، ُقرص يف التي هي «حور» حماية إن (٢٢١)
يكن لم وما كائٌن هو ما ينظم الذي السماء بكر حماية هي «حور» حماية إن (٢٢٢)

باملثل. املريض وحماية بعد،
الظالم يف األرضني يخرتق الذي العظيم القزم ذلك هي «حور» حماية إن (٢٢٣)

باملثل. املريض وحماية
وحماية (الغرب) «مانو» جبال يخرتق الذي الليل أسد هي «حور» حماية إن (٢٢٤)

باملثل. املريض
وحماية عينيه مع يدور الذي الخفيُّ العظيُم الكبُش هي «حور» حماية إن (٢٢٥)

باملثل. املريض
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ويف األرض، وعىل السماء يف يطري الذي العظيم الباشق هي «حور» حماية إن (٢٢٦)
باملثل. املريض وحماية السفيل، العالم

املريض وحماية السماء، يف يحلِّق الذي الفاخر الجعران هي «حور» حماية إن (٢٢٧)
باملثل.

وحماية تابوتها، يف تسيطر والتي احرتامها، يف الرسية الجثة هي «حور» حماية إن
باملثل. املريض

النصف يخرتقون الذين لألرضني السفيل العالم سكان هي «حور» حماية إن (٢٢٨)
باملثل. املريض وحماية رسية، بأشياء األعىل

(«بنو» عينيه داخل يف يطري الذي «بنو» املقدَّس الطائُر هي «حور» حماية إن (٢٢٩)
باملثل. املريض وحماية «رع»)، صور من صورة =

«إزيس». ه أُمُّ سحرتْه الذي جسُمُه،7 هي «حور» حماية إن (٢٣٠)
املريض وحماية املقاطعات، يف تقوُدُه التي والده أسماء هي «حور» حماية إن (٢٣١)

باملثل.
باملثل. املريض وحماية أخواته، ونَحيب ه أُمِّ عويُل هي «حور» حماية إن (٢٣٢)

وحماية حمايته، عىل وتقوم اآللهة تخدمه الذي جسف» «رنف هي «حور» حماية إن
باملثل. املريض

ثابتة. حمايتك إن «حور» يا استيقظ (٢٣٣)
«إزيس». أمك قلب ترس أن عليك ويجب

حزن، يف كان من هدأ الذي وهو (تنعشه)، القلب ترفع «حور» كلمات ألن (٢٣٤)
السماء. يف من يا فرحني فلتكونوا

لوالده. انتقم قد «حور» فإن (٢٣٥)
«حور». بفم تسحر أن ويجب السم، أيها إذن َفْلتتقهقْر

العظيم. اإلله بلسان تطرد أن ويجب (٢٣٦)
مكانه يف الشمس قرص ويكون تسبح، أن دون واقفًة الشمس سفينُة تكوُن عندما

باألمس.

يعرب هنا ولكن الشمس، إله اسم عن املتأخرة العصور يف تعبريٌ وهو نفسه) جسمه =) جسف» «خنف 7

«أوزير». عن
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«إزيس». ألمه «حور» يشفى أن إىل (٢٣٧)
باملثل. ألمه املريض يشفى أن وإىل

بحارة ويقلع ثانية، السفينة تسافر حتى السم» «أي األرض؛ عىل فلتخرج (٢٣٨)
السماء.

«إزيس» ألمه «حور» يشفى أن إىل املعبد ويغلق يمنع الُقْربان طعام فليت (٢٣٩)
باملثل. ألمه املريض يشفى أن وإىل

األذى. ذلك يصل وعندما (٢٤٠)
باألمس. مكانه إىل يعود (إذن) االضطراب ليت (٢٤١)

باملثل. ألمه املريض ويشفى «إزيس» ألمه «حور» يشفى أن إىل (٢٤٢)
من أكثر النور ذلك يرى أن ودون الزمن، يفصل أن دون يدور الرشُّ وليت (٢٤٣)

باملثل. املريض يشفى أن وإىل «إزيس» ألمه «حور» يشفى أن إىل يوميٍّا الظل
األحياء. الحياة وتذهب النبات ويجف ان، يَُسدَّ النيل منبعي وليت (٢٤٤)

فلتخرْج باملثل، املريض يشفى أن وإىل «إزيس» ألمه «حور» يشفى أن إىل (٢٤٥)
النور. وينترش القلوب تفرح وبذلك مُّ، السُّ أيها األرض إىل إذن

«رع». بكر «تحوت» إني
باملثل. املريض ويشفي «إزيس»، ألمه «حور» يشفي أن اآللهة والد «آتوم» أمرت وقد

حمايتُك. هي روحك إن «حور»! يا «حور»! يا
حمايتك. عىل تعمل صورتك أن حني يف

إزيس). =) القوية ابن لدغ ألنه لهيبه؛ وليطرد السم فليمت
باملثل. واملريض لوالدته يعيش «حور» فإن لبيوتكم إذن فاذهبوا (٢٤٦)

أولئك. عند تزكيه إذن ليتك اإللهية: «إزيس» قالت ذلك وبعد
تأمرهن ليتك و«دب»، «ب» يف الالتي املرضعات وهن «خميس» يف الالتي (٢٤٧)
يف حرضتي يعرفن تجعلهن وال باملثل، املريض وليحفظن ألمه الطفل ليحفظن ا، جدٍّ كثريًا

قريتها. من هربْت قد قروية بوصفي «خميس»
لآللهة. «تحوت» تكلم ذلك وبعد

يرضبن والالتي «ب»، يف الالتي املرضعات أولئك يا أنتُنَّ «خميس»: يف الذين وقال
بيتهن. من خرج الذي العظيم ذلك أجل من بسواعدهن؛ ويحاربن بيدهن،

الناس. بني طريقه واحرسن الطفل، هذا عىل اسهرن (٢٤٨)
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األرضني. عرش يتسلم أن ألجل عنه، األعداء طريق وَحوِّْلَن
عليه. يسهر ووالده عنه، يُجيب السماء يف و«رع»

الناس. بني منه الخوف وليجعل له، والحب حمايته، أمه وسحر
وعىل ترحل، النهار سفينة أجعل وأن الليل سفينة أبعث أن مني انتظر لقد (٢٤٩)

الحياة. سيمنح وبذلك «حور»، يملكها ذلك
يسافر بذلك فإنه الليل، سفينة سكان ويفرح لوالده الحياة أنقل وعندما (٢٥٠)
ُقوََّة ال السم ويصري باملثل، ألمه املريض يعيش وكذلك ألمه، يعيش هناك و«حور» البحارة

له.
أرسله. من أجاب ألنه زمنه؛ يف املفتن سيمدح وعندئذ (٢٥١)

الحياة. «حور» ابنك يمنح بذلك ألنه يفرح؛ أختي» «حور يا قلبك ليت
داللة تدل هذه مرتنيخ لوحة متن محتويات إن القول إىل حاجة يف لست تعليق:
أساس أن كما الرقي، يف غاية إنسانية معاٍن عىل تنطوي تعاويذها كل أن عىل واضحة
عالج يف الهام والدور باإليحاء، النفيس العالج اآلن: نُسميه عما كثريًا يختلف ال بها العالج
الزمان، قديم يف اآللهُة به ُعولج الذي العالج إىل أُُصوله يف يرجع كان حالة كل يف املريض
ثم ومن بعدهم، ِمن البرش أصابت التي األمراض وتصيبُُهُم العالم يحكمون كانوا عندما
أصبح لإلله شافيًا كان فما نهجه عىل يسريون نموذًجا اآللهَة األطباءُ أو السحرُة اتخذ
هذه أن عىل األحوال شواهُد وتدلُّ ِعلَّتُُه، وتذهب شفاؤه يتم وبه البرش، بنو به يداوى
والبحُث اإلنسانيُّ الفكُر َم تََقدَّ حتى األوىل، األزمان يف بعيٍد َحدٍّ إىل ناجعًة كانت الطريقة
إىل السحرية التعاويِذ مع لجنب جنبًا العقاقريَ يَستعملون مرص يف القوُم فأخذ ، العلميُّ

الفراعنة. عهد آخر
الحديثة، مرص يف هذا زمننا حتى وبقي ذلك، بعد والرقى بالسحر العالج استمر وقد
قد النفسانيَّ الطب أنَّ نجد العكس عىل بل ُجذُوره، َقْلع ِمن الحديثُة املدنيُة تتمكن ولم
كل يف بل مرصوحسب، يف ال القوم نُُفوس يف مرموقًة مكانًة ويأخذ جديد، من ينتعُش أخذ

املرصيني. ُقدماء عند السحر صور من صورة إال املغناطييسُّ التنويُم وما العالم، أُمم
مرص (راجع: املكان، هذا غري يف السحر عن اليشء بعض القول ْلنا َفصَّ وقد هذا،

السابع). الجزء القديمة
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(بنها) أتريب تل (٣٩)

طغراء بقايا عليها األزرق، الحجر من غائر نقش من قطعٌة «بروكسل» متحف يف توجُد
Speleers, Rec. des. Insc. Egypt, (راجع: حبت»، حور «نخت الثاني «نقطانب» امللك

.(p. 88 (336); Porter & Moss IV p. 66

هليوبوليس (٤٠)

امللك باسم صقر، تمثال قاعدة عىل «هليوبوليس» من بالقرب «حتبت» معبد يف ُعثر
Ausfutirliches Verze- (راجع: «برلني»، بمتحف اآلن محفوظٌة وهي الثاني، «نقطانب»

.(ichniss (1899) p. 248, No. 11577

هليوبوليس (٤١)

معبد يف عليها ُعِثَر الثاني، «نقطانب» للملك الشكل أُسطوانية الجرانيت من قربان مائدة
وقد ،(No. 1751) رقم تحت «تورين» متحف يف اآلن وهي «هليوبوليس»، بمدينة الشمس
وتدل سائًال، قربانًا يقدم كاهن ومعه «نقطانب» امللك األسطوانية املائدة هذه عىل مثل
األكرب «هليوبوليس» كاهن هو املائدة عىل التي املتون هذه مؤلف أن عىل األحوال شواهد
اتُّبع الذي والنظام إلًها، وستون سبعٌة األُسطواني الجزء حول ونقش «باكننف»، املسمى
وذلك املرصية، الطريقة حسب عىل األربع، الجهات نظام هو اآللهة هذه أسماء نقش يف

املرصيني. قبلة كان النيل ألن الشمال؛ عىل الجنوب بتقديم
مواجهًة األربعُة جوانبُُه تكون بحيث موضوًعا كان أنه األثر هذا يف النظر ويلفت
وضع بدقة — ذلك عن فضًال — عليها تدل قد الجهات وهذه األربعة، األصلية للجهات
مواجهة وضعت األُخرى النقوَش أنَّ حني يف جهة، كل آلهة مواجهة هريوغليفية إشارات

أُخرى. جهة
كاهن أوًال فرُيى واحد، األربع الجهات آلهة صفوف من َصفٍّ ُكلَّ يسبُق الذي واملنظُر
«تقديم هي: أمامه التي والنقوش فهد، وجلد تاقية البًسا مثل وقد سائًال، ُقْربَانًا يُقدم
مثل وقد مبخر، وبيده الثاني «نقطانب» امللك يُرى ذلك وبعد الكاهن»، بوساطة قربان
أمامه نقش وقد قميًصا، ويرتدي امللكي الصل يعلوه الذي لباسرأس)، =) «النمس»! البًسا
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والسطر (أنوريس)»، أنحور حبت حور نخت — األرضني رب الكامل «اإلله ولقبه: اسمه
الجنوب.» يف اإللهية بالشعائر «القياُم فيه: جاء رأسه فوق الذي

إلًها. وعرشون ثالثٌة وهم الجنوب، آلهة أسماءُ تأتي ذلك وبعد
إلًها. عرش اثنا وعددهم الغرب، آللهة السابق املنظر نفس يكرر ثم

آلهة. عرشُة وعددهم الرشق، آللهة املنظر نفس يُكرر ثم
إلًها. وعرشون اثنان وعددهم الشمال، آللهة املنظر نفس يكرر ثم

والرائي والحاكم الوراثي األمري لقب وقد «باكننف»، الكاهن اسُم املتن آخر يف ويأتي
«باكننف». «أون» ل العظيم

يف أمر أن أُريد ال «إنني املائدة: هذه محتويات عن التحدث عند «بركش» األثري ويقول
«هليوبوليس» مدينة للشمسيف األكرب الكاهن وهو املتن، هذا مؤلف إن أقول: أن دون صمت
للجهات وفًقا منهم، كل عبادة ومكان اآللهة، بأسماء القائمة هذه وضع قد «باكننف»؛ وهو
املتون من كبرٍي عدٍد ِغرار عىل وذلك بالرشق، ومنتهيًا بالجنوب إياها ُمبتدئًا األصلية، األربع
Brugsch, Dict. Geogr. p. 1055 ff; Bonomi, (راجع: اآلثار.» عىل ُوجدت التي األُخرى
T.S.B.A. 3/1874, p. 422–424 with Plates: Farbretti, Rossi, Lanzone, Regio,
Museo di Torino I. p. 202; wiedemann, Aegypt, Gesch. p. 288; suppl-707;

.(petrie Hist, III p. 379; Gauth., L.R. IV p. 177-8, Nr. 28

هليوبوليس (٤٢)

«مرتو بمتحف اآلن محفوٌظ وهو صقر، مخلبي بني مثل الثاني «نقطانب» للملك تمثال
Bosse. Menschliche Figur. p. 70 No. 187 & (راجع: «نيويورك»، بمدينة بوليتان»
pl. VIII, c. Winlock, Bull. Metro p. Museum, 1934 N. 11, p. 186-7, With fig.

.(p. 187, fg, 2; Portrait 178 Breasted-Ranke, Geschichte Agyptens

هليوبوليس (٤٣)

األخرض الرسبنتني حجر من مصنوع حبت» حور «نخت للملك تمثال من األسفل الجزء
Petrie & Mackay, Heliopolis, p. 7 & (راجع: «جالسجو»، بمتحف اآلن محفوظ وهو

.(Pl. VIII No. 12; Porter & Moss. IV p. 61
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و«املعرصة» «طره» محاجر (٤٤)

الحقل رمز يقدم وهو وتمثله الثاني، «نقطانب» للملك لوحة عىل «طرة» محاجر يف ُعثر
مشوهٌة لوحٌة كذلك ُوجدت كما «نفرحور»، واإلله عاوي» «نحمت واإللهة «تحوت» لإلله
الفرعون هذا اسم أن ذلك إىل يُضاف اإلله، كذلك الحقل رمز فيها قدم (؟) امللك لنفس
Porter & Moss, IV p. 75; (راجع: بالديموطيقية، «طرة» محاجر ُصُخور عىل نُقش قد

.(Gauth. L.R. IV O, 175 A. 3; A.S., 6, p. 222 No. 2

(الرسابيوم) منف (٤٥)

وبوابة، مدخل له الرسابيوم من بالقرب صغريًا معبًدا الثاني «نقطانب» الفرعون أقام
Mariette, Serapeum 1, p. 18; Mariette Serapeum Ed. Maspero 15, 36, (راجع:
76; Wilcken Urkunden der Ptol. Zeit 1, p. 10; Wiedemann Die Agypt. Gesch.
p. 705-6, & Supple. 76 zu p. 706, A. 1; Porter & Moss III p. 205 & Plan.

.(p. 204; Gauthier-L.R. IV p. 175, A. 3
املقدس. «أبيس» العجل رشف عىل الثاني «نقطانب» امللك أقامه املعبد وهذا

(الرسابيوم) منف (٤٦)

الخارجي السور إىل تؤدي التي وهي الثاني، «نقطانب» أقامها التي البوابة قبل وجد وقد
وهما الثاني، «نقطانب» باسم أسدان الطريق؛ من الغربية النهاية يف الرسابيوم ملدفن
محفوظان وهما مرتًا، ١٫٢١ منهما الواحد طوُل ويبلغ الجريي، الحجر من مصنوعان

«اللوفر». بمتحف
ومخالبه جنبه، إىل ُملتَفٌّ ورأسه جانبه، عىل رابًضا منهما كل مثل قد األسدان وهذان
بالقوة يمتاز فنيٍّا تأثريًا لنا يُربز مما امللتفة، اليُمنى مخالبه مع متقاطعٌة أو ملفوفٌة اليرسى
الَفنِّ يف البالغة األهمية ذات االخرتاعات أََحَد األسد هذا طراَز يجعل مما مًعا، والهدوء

املتأخر. العرص هذا يف املرصي
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أنه املؤلف هذا ذكر وقد ،(Chassinat, Rec. Trav. 21, p. 57 No. 432 (راجع:
أسود. ثالثة وجد

Boreux, Guide Catalogue paris 1932, I, p. 169 & Pl. 21 Com (راجع:
p., Scharff, Bemerkungen zur kunst der 30 Dynastie, Vatikan-festschrift

(.(1941) p. 195 ff. fig. II p. 197
البحري.» والوجه القبيل الوجه «ملك التايل: املتن التمثال قاعدة عىل ونقش
أنحور» مري حبت حور «نخت التيجان رب «رع» بن ستب-ن-أنحور» «سنزم-اب-رع

(؟). «بتاح» جديد من العائش «حابي» أبديٍّا، عاش

(الرسابيوم) منف (٤٧)

الفرعون، هذا اسُم عليها الجريي، الحجر من مصنوعة باٍب، عارضِة زاويُة وجدْت وكذلك
Chassinat Ibid. p. 57 No. 402; Gauthier (راجع: «اللوفر»، بمتحف محفوظٌة وهي
L.R. IV p. 175, A. 3; Wiedemann, Gesch. Agyptens p. 288 & Aegypt. Gesch.

.(p. 706

(الرسابيوم) منف (٤٨)

«اللوفر»، بمتحف محفوٌظ وهو «أبيس»، العجل أمام الثاني «نقطانب» امللك فيه مثل منظر
Louvie, Serapeum No. 119; chassinat Rec. Trav. 21. p. 57 No. 423; (راجع:

.(L.R. IV 175, A. 3

(الرسابيوم) منف (٤٩)

بمتحف اآلن محفوظٌة الثاني، «نقطانب» الفرعون اسم عيها «بولهول» تمثال قاعدة
.(Chassinat Ibid. p. 57 no. 424; L.R. IV p. 175, A. 3 (راجع: «اللوفر»،
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(الرسابيوم) منف (٥٠)

«وننفر» الكاهن لوحة

وهي «منف»، رسابيوم يف عليها ُعثر وقد «اللوفر» بمتحف اآلن موجودٌة اللوحُة هذه
بالحرب أوًال متنُها ُكتب وقد مرتًا، ٠٫٥٤ ارتفاُعها ويبلغ الجريي، الحجر من مصنوعٌة
اليمني من فيه مثل وقد مستديٌر، األعىل وُجْزُؤها األسود، بالحرب عليها أُعيد ثم األحمر،
العجل أمام ويشاهد … الغرب أهل أول «أبيس-أوزير» أمامه: ونقش واقًفا «أبيس» العجل

نصفه. نحو ُمحي قد املنظُر وهذا يتعبدون، أشخاٍص ثمانيُة صفني يف
«وننفر» الكاهن ألقاُب فيه جاء سطًرا، عرش اثني ِمن مؤلٌف متٌن األسفل الجزء ويف
«منف»، األبيض» «الجدار ملعبد املطهر والكاهن «بتاح»، اإلله ُقربان كاهن والد وهو
اإلله وكاهن املعبد، نفس يف الثاني «نقطانب» امللك تماثيل وكاهن مثواه يف «أوزير» وكاهن
الوجه ملك وكاهن «مينا»، البحري والوجه القبيل الوجه ملك كاهن كذلك وكان «أنوبيس»،
ضمن يَُعدُّ كان الثاني، «نقطانب» امللك أن نفهم هذا ومن «تيتي»، البحري والوجه القبيل
وامللك «مينا» امللك وهم اثنان، اللوحة هذه يف منهم جاء وقد موتهم، بعد أُلِّهوا الذين امللوك
يظن ما عىل شعائر لهم وتُقام يُعبدون، كانوا الذين امللوك هؤالء من جمع وقد «تيتي»،

«الجيزة». أو «سقارة» منطقة يف وكلهم ملوك، ثمانية «أرمان» األثري
من كان الثاني «نقطانب» أن عىل واضحًة داللًة تدل هنا لوحتنا فإن حاٍل أيَِّة وعىل
A.Z. 38, p. 122; (راجع: القربان، لهم وتُقدم مماتهم، بعد يُعبدون كانوا الذين امللوك بني

.(Rec. trav. 21 p. 69-70
بالديموطيقية. واحٌد سطٌر اللوحة هذه نهاية يف كتب قد أنه ويُلحظ

(الرسابيوم) منف (٥١–٥٣)

امللك. هذا آثار قائمة من ٥ ،٣ ،١ رقم انظر
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رواش أبو (٥٤)

مقربة يف ُوجدت الثاني «نقطانب» امللك اسم عليها حجر قطعِة عىل رواش» «أبو يف ُعثر
Eisson de la Roque, Rapport sur les fouilles d’Abou-Roash (راجع: صخرية،

.(1, (1922-3), Pl. XXXV, (4) & p. 4, 65-6

رواش أبو (٥٥)

«عان-م-حر». يُدَعى لفرد الجرانيت من ُقربان مائدة
من مصنوعٌة وهي الثاني، «نقطانب» امللك باسم قربان مائدُة املرصي باملتحف يوجد
«حتب» لكلمة صورٌة وهي … مرتًا ٠٫٢٩ وعرضها مرتًا ٠٫٢٤ طولُها ويبلُغ الجرانيت،

التايل: املتن املائدة حفرة حول نقش وقد القربان، ومعناها املرصية،
قلب مهدئ (املسمى) السيدتني ممثل «مرص» حامي األرضني محبوب «حور» يعيش
وضارب القوانني مثبت (املسمى) الذهبي «حور» األجنبية، البالد يهاجم والذي اآللهة
«سنزم-اب-رع األرضني ورب البحري والوجه القبيل الوجه ملك التسعة، األقواس
«رع» مثل عاش «ماعت» محبوب حبت» حور «نخت ى امُلَسمَّ «رع» ابن ستب-ن-آمون»
«مرص»، حامي األرضني محبوب «حور» أوسيم) =) «ليتوبوليس» تزيل «أوزير» محبوب
الذهبي «حور» األجنبية البالد يهاجم والذي اآللهة، قلوب مهدئ (املسمى) السيدتني وممثل
األرضني رب البحري والوجه القبيل الوجه ملك التسعة األقواس وضارب القوانني مثبت
«ماعت» محبوب «نخت-حور-حبت» التيجان رب رع ابن ستب-ن-آمون» آب-رع «سنزم

«حور». محبوب «رع» مثل عاش
اليمني: من املائدة حول املنقوشتني التاليتني الصيغتني ونقرأ

ستب-ن-آمون» «سنزم-اب-رع البحري والوجه القبيل الوجه ملك يا لك أقدم إني
واإلوز، البقر من وألًفا الجعة، من وألًفا الخبز، من ألًفا امللك يقدمه قربانًا — يومية شعائر
النبيذ من وألًفا البارد، املاء من وألًفا الخبز، من وألًفا العطور، من وألًفا النسيج من وألًفا

الصيغة. نفس تكرَّر اليسار وعىل اللبن؛ من وألًفا
(.A. Kamal. Tables d’Oifrarodes. Cat. Gen. p. 94-5 No. 23115 (راجع:
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(سقارة) منف (٥٨)

.٨ ،٧ رقمي يف عنهما كتب ما انظر

(سقارة) منف (٥٦-٥٧)

الكاهن هذا عاش الثانية، «أرسنوي» وامللكة الثاني «نقطانب» كاهن «عان-م-حر» لوحة
الرسابيوم، يف عليها ُعثر لوحة الكاهن هذا لنا ترك وقد األول، األربعة البطاملة ملوك عهد يف
Reinisch, Aegyptische (راجع: ،١٥٣ رقم تحت «فينا» متحف يف محفوظة وهي
Chrestomathie, Pl. 18; text. Brugsch Thesaurus, 852 & 902–6; B.ugsch, R.C.

.(du. Mon. 1, Pl. IX
ى امُلَسمَّ «ستم» الكاهن فيه: جاء مختٌرص بالديموطيقية متٌن اللوحة هذه مع ُكتب وقد
الشهر من الرابع اليوم هو والدته يوُم وكان سبك»، «نفر وضعتْه الذي «عان-م-حر»
من الرابع الشهر من والعرشين السادس اليوم يف بيته غادر وقد الشتاء، فصل من الثالث

يوًما. وعرشون وثالثة وشهر سنة وسبعون اثنتان حياته ومدة الشتاء، فصل
«نفر الذيوضعتْه «عان-م-حر» «ستم» «الكاهن هو: لذلك املقابل الهريوغليفي واملتن
القبيل الوجه ملك ُحكم ِمن الشتاء فصل من الثالث الشهر عرشة السادسة السنة يف سبك»
الرابع الشهر الخامسة، السنة يف ومات «بطليموس»، «رع» بن «فليبوس» البحري والوجه
البحري والوجه القبيل الوجه ملك حكم من والعرشين السادس اليوم الشتاء، فصل من
وثالثة وشهر سنة وسبعون اثنتان هي األرض عىل حياته ومدة «يورجتس»، «بطليموس»

.(Rec. Trav. 30 p. 148-9 (راجع: يوًما.» وعرشون
يف وهي «بركش»، األثري ترجمها فقد «فينا» متحف يف املحفوظُة الكبريُة اللوحُة أما
الرغم عىل — الديموقيطي النص يف جاء مما أكثر تاريخية معلوماٍت عىل تحتوي ال الواقع

طولها. من
واملحافظة السابقني، «مرص» بملوك البطاملة اهتمام من نلحُظُه ما النصهو يف واملهم

النص: وهاك طولها، من الرغم عىل شعاِئِرهم إقامِة عىل
وإوزٍّا وثريانًا ونبيذًا ُخبًزا يقدم أن ألجل الغرب أهل أول ألوزير امللك يُقدِّمه قرباٌن
السماء تُعطيه مما وحلو وطاهر حسن يشء كل من جميلة دفنة (ألجل) ونسيًجا وعطوًرا
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والكاهن املحبوب اإلله والد الكاهن «أوزير» وروح اإللُه منه يعيش مما األرض، وتنبته
بوصفه ألقابه ِذْكر ِيف املتن يستمر (ثم لألرواح، العظيم والكاهن «بتاح»، لإلله «ستم»
وينتهي الثانية)، «أرسنوي» وامللكة الثاني «نقطانب» للملك كاهنًا ثم آلهة، لعدة كاهنًا

قبل. من ذكرنا كما حياته، سني وعدد موته تاريخ بذكر املتن
(.Rec. Trav. 30 p. 148-9 cf.; thesaurusp. 902–6 (راجع:

(سقارة) منف (٥٩–٦٢)

الثاني. «نقطانب» امللك زوج نبت» أري نيت «خدب امللكة مدفن
«نقطانب» امللك زوج هي نبت» أري نيت «خدب امللكة أنَّ عىل األحوال شواهُد تَُدلُّ
املذنب، تعاقب التي «نيت» اإللهة يعني: بأنه امللكة هذه اسم «بركش» ترجم وقد الثاني،
يجد لم عندما الثاني، «نقطانب» للملك نسبتها يف األمر أول يف «فيدمان» األثريُّ َشكَّ وقد
وهو «سقارة»، يف جنازية بٍرئ يف ُوِجَد الذي الجرانيتي التابوت ِغَطاءِ عىل امللك هذا اسم
قد البرئ هذه يف امللك لنفس مجيب تمثال عن الكشف أن غري «فينا»، بمتحف محفوٌظ اآلن

امللك. هذا زوج أنها كثريًا يرجح «ماسربو» جعل
وقد التابوت، غطاء مع امللكة بهذه الخاصة األحشاء أواني وجود إىل باإلضافة هذا
أري نيت «خدب امللك وزوج امللكية االبنة «أوزير» يأتي: كما اسمها األواني هذه عىل نقش

نبت».
معها أخرى دفنة وجود هو امللكة هذه نسبة يف الشك إىل دعا الذي األمر أن والظاهر
(راجع: البرئ، لهذه الرشقي الجزء يف ُدفن وقد امللك، أختام حامل «بسمتيك»، يُدَعى لعظيم
Mariette, Mon. Divers, textes Maspero p. 29; V. Bergmann, Rec. Trav. 12
p. 23, No. XXIV; Wreszinski Aegypt. Inschr. Aus dem K.K. Hof. Museum in
wien, p. 151-2; Brugsch Rec. du. Mon. I., pl. 7–2 & 2; Porter and Moss. III

.(p. 178
جاء عمودية، أَْسُطر خمسُة وسطه يف نُقش امللكة لهذه عليه ُعِثَر الذي التابوت وغطاء

فيها:
تفصل لن وأنها السماء، أرسار باسمها عليك نفسها تنرش «نوت» والدتك إن بيان:
األمرية يكونوا، لن أعداءك وأن إله، ألنك تحفظك؛ وأنها السماوية، باسمها عنك نفسها
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إىل تعايل املرحومة، نبت» أري نيت «خدب واألم اإللهية، الزوجة ا، جدٍّ القوية الوراثية
«ألوزير اليُرسى بالعني اتحدت ما مثل معك وتتحد جسمك بقوة ستضمك التي «نوت»،

بمحياها. الظالم تطرد وإنها األفق، نُور مثل جسمها وإن القمر»، بوصفها

(الرسابيوم) منف (٦٣)

Wiedemann, (راجع: «فيدمان» األثري ويقول نبت»، أري «خدب-نيت امللكة باسم لوحة
ُمثلت الرسابيوم يف عليها ُعِثَر لوحٌة فيه املرصي املتحف إن ،(Aegypt. Gesch. p. 659
قد اللوحة هذه أنَّ غري «إزيس» واإللهة «بتاح» اإلله أمام تتعبد واقفٌة امللكة هذه عليها

ا. جدٍّ كبري تلٌف أََصابََها
و«بوريان»، و«بركش» (Konigsbuch No. 680) «لبسيوس» من كل نسب وقد هذا،
جهة ومن األول «نقطانب» امرأة بأنها امللكة هذه ،(Livre des Rois. No. 738 (راجع:
اقرتاح مع يتفق ما وهذا الثاني، «نقطانب» زوجة تكون أْن «بدج» األثري فضل أُخرى

.(L.R., IV p. 181 (راجع: قبل، من ذكرنا كما «ماسربو»

منف (٦٤)

يف الثاني «نقطانب» امللك باسم املنقوشة األحجار من عدٍد عىل ُعثر منقوشة، أحجار قطع
مأخوذٌة أنها عىل تَُدلُّ األحوال شواهد أن غري َحوض، هيئة عىل مبنيٌة وهي رهينة»، «ميت

اآلن. حتى ُكنهها يُعرف لم ولكن الفرعون، لهذا مبنى من
(.A.S. II p. 241–243 (راجع:

منف (٦٥)

الذي العمود عىل التي الباقية والبقيُة ملك، وأخو والد وهو «خبواسو» يُدَعى لفرد تمثاٌل
يلقب وكان الثاني، «نقطانب» للملك أنه كثريًا الظن عىل يغلب التمثاُل هذا عليه يستند
وكان الربشيا، حجر من مصنوٌع والتمثاُل للجيش، األعىل والقائد والحاكم الوراثي األمري
ُصنع وقد الطبيعي، الحجم ِنصف ِمن أكثر أي بوصة؛ ٣٨ حوايل سليٌم وهو طولُُه يبلغ
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و«سوكر»: «بتاح» اإللهان حزامه نُقشعىل وقد عادي، جسمه ترشيح تمثيل ولكن بإتقان،
امللك.» لوالد امللكي واألخ والحاكم الوراثي األمري «ألجل

يُحتمل طغراء بقايا التمثال ظهر عىل الذي النقش من الثالث السطر يف ويُلحظ هذا،
ملكيٍّا أًخا كان أنه كيف لنا يفرس وهذا حبت»، حور «نخت للملك أنه — الظن أغلب يف —

امللك. أََخا وليس امللك، لوالد
ذلك وعىل ملًكا، يكن لم وأخوه ملكية، أُرسٍة ِمن يكن لم حبت» حور «نخت أن والواقُع
العاليُة الوظيفُة وهذه ملًكا كان الذي أخيه، البن نفسه ينسب أن الحقُّ له كان الَعمَّ فإن
األرسة فن مع تتفُق التمثال صناعة وأسلوُب الدولة، يف املناصب أعظم توليه لنا تفرس

«مرتوبوليتان». متحف يف «بنيويورك» موجوٌد اآلن والتمثال الثالثني،
Petrie. Memphis I, p. 13 & 20-1 and Pl. XXXI; Bosse Menschliche (راجع:

(.figure, p. 16 No. 11

املدينة إهناسيا (٦٦)

األحمر الجرانيت ناووسمن ِمن قطعٌة

الثاني، «نقطانب» امللك اسم عىل املدينة» «إهناسيا معبد يف ناووس من قطعة عىل ُعثر
٤٣ ُعمقه كان منه ُجْزءًا القطعُة هذه تؤلف الذي الناووس أن عىل تُربهن القطعُة وهذه
.(Petrie, Ehnasya p. 12 & 17 (راجع: أقدام، خمُس الخارج ومن الداخل، من بوصة

(مرصالوسطى) امللق صري أبو (٦٧)

أوزير» سوكاريس «بتاح لإلله معبد بقايا

مكانها يف منه قطٍع بعُض ُوجدْت وقد امللق»، صري «أبو بقرية جامع تحت املعبد هذا يوجد
وألقابه. «نقطانب» امللك اسُم عليها ُوجد وقد الجامع، جدران يف مبنيٌة وهي األصيل،

Möller-scharff, Archeol. Ergebnisse des Graberfeldes Von Abu- (راجع:
(.sir El Meleq p. 102 & Pl. 77
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(األشمونني) هرموبوليس (٦٨)

«تحوت» لإلله املربقش األسود الجرانيت ِمن ناووٌس

«تونة يف الصحراء حافة عىل الناووس هذا عىل باللبنات مبنًى يف شعبان محمد األثري عثر
بأسلوٍب ُعمل أنه غري رديئة، الناووس هذا وصناعة املرصي، باملتحف اآلن وهو الجبل»،
عارضتيه، عىل وجد ما غري نقٌش، فيه يوجد وال جيدة، حالة يف وهو به، معتنًى َحَسن
والوجه القبيل الوجه ملك «مرص» حامي األرضني محبوب «حور» وهي: موحدٌة، ونقوُشُهما
من «رع» ابن ستب-ن-أنحور» رع آب «سنزم الشعائر يؤدي الذي األرضني رب البحري
«تحوت» عاشمحبوب «أنحور»، ومحبوب «إزيس» ابن حبت) حور (نخت محبوبه جسده
أبديٍّا. «رع» مثل والسلطان الثبات وكل الحياة كل يُعَطى ليته اآللهة، لكل الفخار ُمعطي
Roeder, Cat. Gen. Naos. p. 45-6, Pl. 11, B. 49 d, e; A.S. 8. p. 222, (راجع:

(.1

املدفونة العرابة (٦٩)

للملك. ترضعات القاعدة وعىل المرأة، الجريي الحجر من تمثال جذع
وقد «القاهرة» بمتحف وكالهما الثاني، «نقطانب» للملك تمثال رأس كذلك وجد كما
Petrie, Abydos I. p. 33 & Pl. LXX, (راجع: املدفونة، العرابة حفائر يف عليهما ُعثر
No. 12; Ayrton, Abydos III Pl. XXVIII, No. 4, & p. 52; Bissing Denkmäler Text
Pl. 73 A B, S p. 5-6; (K. Bosse Die Menschliche Figur in der Rundplastik der
Agyptischen Spätzeit von der XXII bis XXX Dynast., Ag. Forsch, 1, 1936.

.(p. 66 No. 179 & p. 77 No. 215)
الثاني «نقطانب» عهد من — وغريهما القطعتني— هاتني صناعة عن «برتي» ويقول:
الرفيع النحت أُسلوب عن الكشف هو العام هذا يف منتظرة غري نتيجة أعظم كانت يأتي: ما
الثامنة األُرسة تقاليد عىل أبقى قد فإنه الثاني؛ «نقطانب» امللك عهد يف الجريي الحجر يف
كان الذي اإلغريقي الفن تأثري من ما أثٌر فيه يظهر ولم تقريبًا، فيها تغيري دون عرشة
الحجر من تمثال من أربع قطٌع وجدْت املعبد خرائِب ِمن املربعة الكتلة ففي به؛ يُحيط
،١٢ رقم جالس، تمثال من األعظم الجزء عن كشف وقد مشوٌه، معظُمها الصلب الجريي
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يف نعرفها التي والتمثيل النسب ومراعاة التنسيِق ُحْسِن عىل التمثال هذا من ى تَبَقَّ ما ويَُدلُّ
Petrie, Abydos (راجع: عرشة، الثامنة األرسة عمل من وغريها «نفرتيتي» تماثيل جذوع

.(I p. 33

املدفونة العرابة (٧٠)

املبقع األحمر الجرانيت ِمن ناووٌس

«شونة غربي الصغري املعبد يف ١٨٩٨م، عام يف املدفونة»، «العرابة الناُووسيف هذا عىل ُعثر
اسُم الخارج من عليه نقش وقد األيرس، جانبه ِمن صغريٌ جزءٌ إال منه يَبَْق ولم الزبيب»،
العدالة رمُز وبيده «طيبة» ثالوث أمام واقًفا امللك يشاهد الداخل ومن ولقبه، الفرعون هذا
خاص، متن و«خنسو» و«موت» «آمون» وهم اآللهة هذه من واحد كل ومع لهم، يقدمه

سالم.» يف كلها األرايض أعطيك «إني امللك: به مخاطبًا التايل املتن نقش «آمون» فأمام
السماء.» يف «رع» عمر أمنحك «إني «موت»: أمام ونقش

«شو».» سني أعطيك «إني «خنسو»: أمام ونقش
(.Reoder. Naos., Cat, Gen. p. 50–52 (راجع:

املدفونة العرابة (٧١)

عند عنه تحدثنا وقد مًعا، والثاني األول «نقطانب» باسمي كالسابق آخر ناووس عىل عثر
األول. «نقطانب» عىل الكالم

املدفونة العرابة (٧٢)

ومحفوٌظ الجريي، الحجر من مصنوٌع وهو الثاني، «نقطانب» امللك تماثيل كاهن تابوت
نقطانب.» الفرعون تماثيل «كاهن التايل: النقُش عليه جاء وقد «فتزوليام»، متحف يف اآلن
Randall, Mac lver und Mace, El-Amrah and Abydos p. 85, 96 and (راجع:

(.Pl. XXXV.; Gauthier, L.R. IV p. 180 No. 44; Porter & Moss V. p. 76
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غابات (٧٣)

الثاني). نقطانب آثار من ٤ رقم (انظر املدفونة»، «العرابة جنوبي الواقعة

قفط (٧٤)

الجزء عىل ويشاهد الثاني، «نقطانب» امللك باسم بوابٌة «قفط» يف الجنوبي املعبد يف توجُد
هذه رب «مني» اإلله أمام يقف امللك اليرسى؛ الجهة من البوابة عارضتَي من األسفل
أمام الثاني «نقطانب» امللك اليمنى الجهة عىل ويشاهد إزيس»، «سا أمام وكذلك الجهة،

«إزيس». اإللهة وأمام «مني» اإلله
A. Reinach, Rapports sur les fouilles de Koptos, Bull. de a société (راجع:

(.FranÇaise des Fouilles Archeologiques, 1910, Tom. I, p. 2

قفط (٧٥)

عهد من «أرتراثا» يُدَعى لشخص وهي البني، الجرانيت من مصنوعة مسلة من قطعٌة
الذي هو «أرتراثا» أن عىل األحوال شواهُد وتدلُّ لقبُُه، عليها جاء وقد الثاني، «نقطانب»

صنعها.
Petrie, Koptos, p. 17 & Pl. XXVI, 2; L.R. IV p. 174; Porter & Moss (راجع:

(.V. p. 134
األول «نقطانب» للملك املسلة من الجزء هذا نسبتا قد و«موس» «بورتر» أن ويُلحظ

خطأ. وهذا

قفط (٧٦)

املدينة، جدار من بالقرب املعبد بوابة جنوب من مسافٍة عىل صغريٌة مقصورٌة توجُد
الثاني. «نقطانب» امللك صورة عىل املقصورة هذه وتحتوي

(.Petrie Koptos. p. 17 (راجع:
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قفط (٧٧)

البطلمي العهد من الصغري، املعبد من الثاني، «نقطانب» للملك املرمر من تمثال قاعدة
بمتحف اآلن محفوظٌة وهي للمعبد، الغربي الباب يف ثانية مستعملة ُوجدت وقد والروماني،

.(A.S. XI, p. 119 (راجع: «اللوفر»،

قفط (٧٨)

رسم وقد الثاني، «نقطانب» امللك باسم املرمر من ُقربان مائدُة «قفط» جهة يف ُوجد
تحت وأصبحوا األقواس، قبائَل َهَزَم قد «نقطانب» أن أي التسعة؛ األقواُس جوانبها عىل

سلطانه.
Reinach, Rapports sur les Fouilles des koptos Bull. Soc. Fran. (راجع:

(.Des Fouilles Archeologiques. 1910 p. 6 & 13

حمامات وادي (٧٩)

البخور يحرق الثاني «نقطانب» امللك فيه مثل صخر عىل نقٌش حمامات» «وادي يف يوجد
كان امللك هذا أن عىل واضحًة داللًة يدلُّ وهذا و«إزيس»، و«حربوخراد» «مني» اآللهة أمام

منها. األحجار بقطع الستثمارها الجهة هذه محاجِر إىل بعثاٍت يرسل
L.D. III 287 a; Couyat-Montet, Les Inscriptions du Ouadi Ham- (راجع:

(.mamat p. 44, No. 29 et Pl. VIII

حمامات وادي (٨٠)

L.D. VL. t9, No. (راجع: الديموطيقية باللغة نقش حمامات» «وادي محاجر يف يوجد
كلمة أن هو الثاني «نقطانب» امللك عهد إىل يرجع الذي النقش هذا يف يلحظ ما وأول ،(167
يقول األحجار بقطع املكلفني املوظفني أحد أن نجد النقش هذا ويف الفرس، تعني امليديني
ويف الثاني، «نقطانب» امللك عهد يف املحاجر من األحجار قطع عىل بالتفتيش مكلًفا كان إنه
املوظف هذا أن نفهم ثم ومن اإلغريق، أي األيونيني؛ عهد ويف الفرس)، (أي امليديني عهد
«أرتكزركزس» الفرس ملك عهد ويف الثاني، «نقطانب» الفرعون عهد يف هذا عمله بارش

األول. «بطليموس» «مرص» يف وخليفته األكرب»، «اإلسكندر عهد ويف (أوكوس)
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يمكث ولم األول، «نقطانب» خلف الذي (تيوس) «تاخوس» امللك أن هنا ويُلحظ هذا،
النقش. هذا يف اسمه يذكر لم سنتني إال امللك عرش عىل

(.Die Sogenannte Demotische Chronik, p. 6, 94, Fig. No. 332 (راجع:

الكرنك (٨١)

(راجع: األول، «نقطانب» أقامها التي البوابة عىل الثاني «نقطانب» الفرعون اسم نقش
.(Porter & Moss. II, p. 5

الكرنك (٨٢-٨٣)

LDIII, (راجع: الصغري، الكرنك معبد باب عضادة عىل اسمه الثاني «نقطانب» امللك نقش
.(287 c, d.

محبوب «حور» وهو هشم قد الحوري اسمه أن ويُلحظ قربانًا، يقدم وهو مثل وقد
صورة يف امللك مثل وقد .(L.D. III 287 f; L.D. r, p. 3 (راجع: «مرص»، حامي األرضني

و«تحوت». و«خنسو» «آمون» اآللهة أمام «بولهول»

خنسو اإلله معبد – الكرنك (٨٤)

ChamP., (راجع: الثاني، «نقطانب» امللك طغراء الخارجية العمد قاعة مدخل عند يشاهد
(.Notices Descr. II, 232, 238, 240

«نقطانب» امللك النقوش من الثاني الصف يف كذلك الباب ِعَضاَدتَي عىل ويشاهد
«خنسو». اإلله أمام الثاني

البطاملة. عهد يف مجدد متن الجدار أسفل يف ويشاهد هذا،
(.L.D. III 287, B (راجع:

أمام الثاني «نقطانب» امللك األسفل الصف يف الثاني الباب عضادة عىل يشاهد وكذلك
مجدد. متن القاعدة عىل يشاهد كما املعبد، هذا رب «خنسو» اإلله

(.L.D. III 287, G (راجع:
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الكرنك (٨٥)

يَتَبَقَّ ولم «موت»، اإللهة معبد من الرشقية الجهة يف معبًدا الثاني «نقطانب» امللك أقام
من ى تَبَقَّ ما وهاك الفرعون، هذا اسم فيه جاء باب، عضادة أسفل يف صغريٌ نقٌش إال منه

النقش:
Cham p. (راجع: «موت») (أي ألمه أثره بمثابة عمله الثاني «نقطانب» التيجان رب

.(Not. Descr. II p. 264; Porter & Moss II, p. 97

الكرنك (٨٦)

التي العدة التماثيل بني من الثاني، «نقطانب» امللك عهد من «سمندس» بن «أحمس» تمثال
املتحف سجل يف ٣٧٠٧٥ ورقم ١٩٧ رقم يحمل الذي التمثال الكرنك خبيئة يف عليها ُعِثَر
جزءٌ إال ينقُصُه وال ا، جدٍّ جيدٍة حالٍة يف فهو وأهمها؛ التماثيل أجمل من ويعد املرصي،
«نقطانب» للملك كاهنًا كان الذي سمندس» «أحمس يُدَعى لفرد وهو األنف، طرف من
صنع عندما َ تُُويفِّ قد كان — يظهر ما عىل — «نقطانب» أنَّ نفهم ثَمَّ وِمْن املقدس، الثاني
«اإلسكندر ُحكم بأول أو البطاملة، عهد ببداية — بحقٍّ — نؤرخه أن ويمكننا التمثال، هذا
مثل وقد سنتيمرتًا، ٩٥ ارتفاُعُه ويبلُغ الشست، حجر من التمثال هذا ُصنع وقد األكرب»؛
قليًال، األمام إىل تخطو اليرسى قدمه واقًفا، الشباب ريعان يف َرُجٍل هيئة يف هذا «أحمس»
تماًما. حليق ورأسه قصريًا، قميًصا فقط ويرتدي مسلة، هيئة يف عمود عىل متكئٌ وظهره
القوة أن والواقُع األول، البطلمي بالعهد الخاصَّ الطراَز يَُعدُّ منظره يف والتمثاُل
إال أمامنا وليس هنا، معدومتان الساوي العهِد تماثيِل من الكثريَ تَُميَِّزان اللتني والصبغة
ُمتْقنتني غريُ وساقاه متكلفٌة، صغريٌة بسمٌة شفتيه وعىل مرسومة، تقليدية إنساٍن صورُة

باختصار. تفاصيلُُه ُصنعْت قد والجسُم تمثيلهما، يف بُولغ قد وكتفاه صناعتهما، يف
ما وأقل «بوخيس»، العجل عن لنا عرف كاهن أوَل كان هذا «أحمس» أن املحتمل وِمن
(وبخاصة «هرمنتس» مع صلة عىل جعلتْه قد الرسمية واجباته أن املؤكد من إن هنا يُقال
«مدمود عجل «بوخيس»)، للعجل آخرون كهنة يحمله الذي وهو «حنك» لقب استعمال يف
متصًال كان أنه نفرض أن الصواب من فإنه — وغريها — األسباب ولهذه وامنمؤبت»،

الثاني. «نقطانب» امللك عهد يف عبادتُُه ظهرْت الذي «بوخيس»، العجل بعبادة
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التمثال وسط عىل التي النقوش

املربأ. «أحمس» اإللهي واملطهر واملحنط «أوزير» وكاهن اإلله والد يعيش اليمني: من
واملحنط «طيبة»، سوت» «ابت يف «آمون» وكاهن اإلله، والد الكاهن يعيش اليسار: من

املربأ. «أحمس» اإللهي واملطهر

التمثاُل: عليه ويستند مسلة، هيئة عىل الذي الَعُمود عىل التي النقوش
األعىل الجزء السنادة: ظهر

للحياة رموز تسعُة منه يتدىلَّ املجنحة، الشمس قرص الوسط يف األعىل الُجزء يف يشاَهد
«أحمس» يشاَهد ذلك من وأسفُل رموز، ثالثة من مؤلَّف صف كل صفوف ثالثة يف «عنخ»،

«آمون». أمام نقش وقد بالتوايل، الشمال وعىل اليمني عىل و«أوزير» «آمون» ل يتعبد
وكتب املرفوعتني، اليدين صاحب لألرضني، األزيلُّ والواحد اآللهة، ملك «آمون-رع»

املربأ.» «أحمس» اإلله والد والكاهن سيده، يمجد الذي «الخادم كذلك:
والد والكاهن (؟) «برشتان» يف ألوزير والتابع وننفر» «أوزير «أوزير»: أمام ونقش

املربأ. «أحمس» اإلله
التمثال: ظهر عىل الذي الرئيس النص

«آمون-رع» يا يقول: املربأ «أحمس» «طيبة» يف «آمون» وكاهن اإلله، والد الكاهن (١)
(كا) روحك يتبع الذي خادمك إني نفسه؛ وموجد لألرضني، األزيل والواحد اآللهة، ملك
من سائًما أُصبح ال ليتني جاللتك، ركاب يف حياتك امنحني سيده، يرى محرتم وواحد
جامت» «يات بجوار وجبانتك ممتازة، بصفة ومزينًا طيبًا تحنيًطا ومحنًطا وجهك، رؤية

اآللهة. نصبهم الذين كأولئك مدينتك يف أطفايل تضع ليتك هابو)، مدينة =)
إىل جاء الذي القديم «نون» يا يقول: املربأ «أحمس» آلمون واملطهر املحنط الكاهن (٢)
ليتني لك، مواٍل قلبي إن مرفوعتني، بذراعيه لألرضني األزيل والواحد البداية، يف الوجود
مكانك يف صورتي تثبت وليتك الرشيف، محرابك يف جمالك أمدُح وليتني ركابك، يف أكون
دون يوم كل جاللتك ركاب ويف معبدك، يف وأطفايل خدُمك به ينطق اسمي وليت املقدس،

ُملكه). طيبة مدينة (أي طيبتك يف انقطاع
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أتت التي «موت» يا املربأ، «أحمس» أسوت» «ابت «طيبة» يف التي «آمونت» كاهن (٣)
حق يف اليُرسى بيدي (؟) ُجْرًما أرتكْب لم إني بالطك، يف طفلك إني الزمن قبل الوجود إىل
عىل محتويًا الجديدة للسنة الكبري عيده يف عظيًما ُقربانًا إن (؟) «خنسو» من خائًفا املعبد
مع طويلًة، حياًة تكون واآللهات اآللهة سيدة يا منك مكافأتي تكون أن ألجل «بنت» بخور

ملكك). طيبة مدينة (أي طيبتك يف انقطاع دون يوم كل حظ
ذهبت لقد يقول: املربأ «أحمس» «األرنب» مقاطعة وحاكم «منف» مقاطعة أمري (٤)
خدمة إىل ذراعي حنبت ولقد ملكي، مكتوب ومعي «األشمونني» إىل وأقلعت الحكم مقر إىل
واإلله «تاتنن» اإلله أن ذلك عىل املكافأة وكانت ملواطنيهم، خريًا عملت وقد وكهنتها، اآللهة
األرض عىل حياتي أُكمل ليتني محرتًما، واحًدا بوصفي «طيبة» إىل أصُل َجَعَالني «تحوت»

العظيم. قرصه يف إلهيٍّا مطهًرا كاهنًا بوصفي «آمون» ركاب يف
(؟) معبدك يف اآللهة ملك يا خادمك إني يقول: املربأ «أحمس»: «سوكاريس» كاهن (٥)
من يحيى والذي «الجبانة» «بر-عنخ-أرو» يف محنٌط وإني نحوي، ممدودٌة مبخرتك إن
واملنعمني ركابك يف الذين املمتازة األرواح بني تضُعني ليتك نب» «حت يف «أوزير» جديد
وليتني ثانية، … يموت ال جسمي وليت تفنى ال روحي ليت بجوارك، الذين «سعحو»؟

أصد. وال اإلله إىل أدخل وليتني يوم، كل األرض عىل وأروح أجيء
والجبانة الرابع «منتوحتب» امللك (هرم سوت»، «آخ صاحب «أمنمؤبت» كاهن (٦)
الثور أيها يا «آمنمؤبت»، اإللهة ذكر يا لوجهك الحمد يقول: املربأ «أحمس» له) التابعة
ثامون وريث اإلله هو (و«أمنبؤبت» «هرمنتس» يف «رع» وصورة املرفوعتني الذراعني ذو
العظيم؛ سيدي يا إياي تعطيها ليتك حظوته، يف ملن املأكوالت يمنح الذي األشمونيني)،
إىل تقلع عندما الرشيفة روحك رؤية استطاعتي يف يكون بأن تفضل لجاللتك، ُمواٍل ألني

لك. عمل الذي ُقربانك عىل أعيش ليتني «روستاو»،
يف «خنسو» بوابة أنقش إني يقول: املربأ «أحمس» «آمنمؤبت» «خنسو» كاهن (٧)
وإني الكرنك)؟ يف «خنسو» معبد = (بننت «بننت» يف الرشيف «سخم» والرشيف «طيبة»
حياتي، بإطالة يل مكافأة يعمل ليته معبده، جدار عىل وأكتب جاللتَه وأَُعظِّم رهبتَه، د أَُمجِّ
يَْعُربُ عندما جاللتَه أرى أْن يمنحني ليته (كا)، روحه إىل ذاهبًا وفرًدا محرتًما فرًدا بوصفي

صالحه. يف سنو خبز ليتسلم «طيبة» غربي
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األيرسللعمود الجانب عىل الذي النقش

ألجل نب» «حت يف يسكن الذي «قفط» وألوزير اآللهة، ملك رع» «آلمون امللك يقدمه قربان
«آمون وكاهن اإلله، والد للكاهن يوم كل خالل يف مائدته عىل يخرج يشء كل يعطي أن
الجبانة إىل يقلع الذي اإللهي واملطهر واملحنط «أرمنت»، يف (حنك)، املقرب معبده يف رع»
«سبك»، وكاهن صورته يف الخفية الروح يرى والذي هابو)، مدينة =) جامث» «إيات
للطبقة «آلمون» املقدس والخازن املقدس والكاتب حب» حور «نخت وكاهن «مرف»، رب
للملك املوايل ابن املربأ «أحمس» (املسمى) امنمؤبت» «خنسو وكاهن الكهنة، من الثانية

املربأة. «تي-نوب» املسماة «آمون» ومغنية البيت ربُة ولدتْه والذي املربأ، «سمندس»

العمود من اليمنى الجهة عىل الذي النقش

عىل يقدم يشء كل يعطي أْن ألجل لألرضني األزيل الواحد رع» «آلمون امللك يقدُمُه قرباٌن
والذي اإللهي، واملطهر واملحنط «أوزير» كاهن اإلله والد الكاهن لروح يوم كل مائدته
الذي «آمونت» كاهن األول األزيل رس يرى والذي املدمود، يف الذي للعجل الدفن مكان يدخل
«آمون راقص أنجبه الذي املربأ «سمندس» (املسمى) عنخ» «ماجر والكاهن «طيبة»، يف

املربأة. «تي-نوب» كمفيس، رع»
رقيقة، حجر قطعُة هناك توجُد بل منفرًدا، تماًما بواقٍف ليس التمثال أن ويُلحظ
أُخرى لنقشكتابات استعملت قد الحجر هذا من الخالية األُخرى واألجزاء بالقاعدة، توصله

عليه:
يصل فضفاًضا، لباًسا مرتديًا واقًفا، هذا «أحمس» أوالد بكر يشاهد اليمني: الجهة عىل

هو. يصحبه الذي واملتن الركبتني، تحت ما إىل صدره من
البيت سيدة أنجبتْه الذي «سمندس»، «أوزير» كاهن املحبوب واالبن البكر، ابنه
«أحمس» والد اسمي نعرف ثم وِمن املربأة، «ترشيت-مني» (أحيت) «آمون» ومغنية
تُدَعى كانت وزوُجُه «تي-نوب» تُدَعى كانت ُه وأُمُّ «سمندس» يُدَعى كان وكالهما وابنه،
نفسه. «أحمس» عن وال الناس هؤالء عن تفاصيَل اآلن حتى نعرف وال «ترشيت-مني»
تََعبًُّدا، مرفوعتان ويداه اليسار، نحو بوجهه راكًعا «أحمس» يشاهد األيرس: الجانب وعىل
املدن سيدة يف كاهن)» (لقب «ساست الكاهن قصري: نقٌش وأمامه رأسه فوق ويشاهد

املربأ. «أحمس» «أوزير» وكاهن «طيبة»
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سطًرا. عرش ستة من مؤلٌف نقٌش «أحمس» صورة تحت ويوجُد
يقول: املربأ «أحمس» معبده يف رع» «آمون كاهن

رع لعني املحنطون أيها وأنتم العظيمة، الروح كهنة ويا كاهن)، (لقب «عزوتنر» يا
يؤدُّون عندما أقدامهم عىل الكرنك) ملعبد (اسم األرض عىل التي السماء يدخلون الذين
ليته قائلني: إيلَّ أذرعتكم مدوا امللك، يقدمه بقربان إيلَّ أذرعتكم ُمدُّوا هناك، واجباتهم
تعيش روحك وليت اآللهة، كل ورئيس الرشيفة الروح رع» «آمون أي سالم؛ يف يمدحك
يف يبقى جسمك وليت اآللهة، أمام مقدًسا يكون (كا) قرينك وليت «رع» أمام السماء يف
روحك وليت املرشقني، اآلحاد بني فاخرة تكون موميتك وليت «أوزير»، أمام السفيل العالم
فاعل يا أنت «سوكر»، عيد يوم يف «طينة» املقاطعة وإىل «منديس»، إىل تذهب الرشيفة
ليت (؟) الرأي أخذ يف الليل يميض ومن (؟) ينتقم ال وَمن الخري، له يُفعل ومن الخري
الرش، عن وبعيٌد طاهٌر ومييل لجاللته، ُمَواٍل قلبي ألن (؟) يل مرتاًحا يكوُن الحقيقي قلبك
النصب يناله ال الذي حاميَّ ويا والدي، ويا إلهي، ويا سيدي، يا … (؟) َ الخطأ أكرُه (وإني)
إنسانًا بوصفي األرضبرسور، عىل الذين هؤالء به ينطق اسمي ليت (خادمه)؛ حاميه من

آلهة. حظوة يف محرتًما
كنهها يف وهي العرص، هذا معتقدات عىل أضواءً يُلقي الديني املتن هذا أن ريب وال
الفرق — بجالء — توضح نفسه الوقت يف أنها غري القديمة؛ املعتَقدات عىل كثريًا تخرُج ال
سليًما وبقائه بالجسم الخاصة «أوزير» وعبادة بالروح الخاصة و«آمون» «رع» عبادة بني

.(J.E.A. vol. XX. p. 1–4 (راجع: الجبانة، يف أي اآلخرة؛ عالم يف

الكرنك (٨٧)

«نسمني» الكاهن تمثال

لبيت: األول الكاهن لقب ويحمل «نسمني» يُدَعى لفرد تمثال عىل الكرنك خبيئة يف ُعثر
.(A.S.T. VOl. VII p. 43. 186 (راجع: مخلًدا، عاش «األول» نقطانب
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أرمنت (٨٨)

.٣ رقم انظر

أرمنت (٨٩)

شواهُد وتَُدلُّ الرئييس، املعبد من مسافة عىل بعضاألعمدة، عىل الثاني «نقطانب» اسُم ُوِجَد
أول أن عىل النقوُش وتدلُّ صغريٌ معبٌد أنه ويُحتمل جديًدا، معبًدا أقام أنه عىل األحواِل
«بوخيس»،8 عبادة وكانت امللك، ذلك عهد يف أُقيم قد كان «البوخيوم» يف مدفن وأغنى
«بوخيس» ل مسكن أول كان املعبد هذا أن إذن املحتمل ومن هو، بدأها قد نعلم كما

املتجسد.
(.Mond-meyers., The temple of Armant, The test, p. 4 (راجع:

أرمنت (٩٠)

املفرهة نُقشتحت وقد األخرض، القاشاني من نمست إناء عىل البوخيوم يف ُعثر نمست: إناء
رع» «آمون محبوب الثاني «نقطانب» التيجان رب رع ابن فيهما: جاء عموديان سطران
Mond-meyers, the Bucheum vol. (راجع: الحياة، ُمعطي «أوزير-بوخيس» ومحبوب

.(II, p. 20; Ibid. III Pl. LXIII, No. 1, 2
«نقطانب» للملك أنه يحتمل البوخوم، يف الرميل الحجر من رأس عىل ُعثر وقد هذا،

الربيطاني. املتحف يف محفوظٌة الثاني،
Ibid. l. p. 79–82, III Pl. LXIII No. 3; Com p. Porter & Moss V. (راجع:

(.p. 159

إلخ. باخ-حر-خات) أو (باخ «بوخيس» العجل أسماء عن Ibid. II p. 38 راجع: 8
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أرمنت (٩١)

حقوًال يقدم «نقطانب» عليها ُمثل الرميل الحجر من قطعة عىل البوخيوم يف كذلك وعثر
القطعة وهذه ،(Ibid. II, p. 50 (راجع: «األشمونني»، رب العظمة املزدوج «تحوت» لإلله

الربيطاني. باملتحف اآلن محفوظة

إدفو (٩٢)

.٩ رقم انظر

إدفو (٩٣)

الثاني. «نقطانب» للملك األسود الجرانيت حجر من ناووس
كان الناووُس وهذا واحدٍة، قطعٍة من مؤلٌف ناووٌس اآلن حتى «إدفو» معبد يف يوجُد
يوضُع كان ثم ومن برأسصقر، ُمثل الذي «حور» الشمس إله صورة عىل يحتوي نزاٍع بال
كان أنه عىل بنقوشه يحدثنا الناووس وهذا األقداس قدس يف أي باملعبد؛ مكاٍن أقدِس يف
الناووس باب جانبَي أحد عىل يوجد ألنه وذلك البطاملة؛ عهد قبل البقعة هذه يف موجوًدا
Duemichen (راجع: الناووس، هذا أهدى قد الثاني «نقطانب» امللك أن فيه جاء نفسه

.(tem p., Inschr. I, Taf. 3
هنا أقمتَه الذي األثر هذا «إن «حور»: لإلله الثاني «نقطانب» يقول النقش هذا ويف
بمثابة عمله لقد املتن: يقول للملك الرسمية األلقاب ذكر وبعد أبديٍّا.» به فرح قلبي لك
َحَجر ِمن فاخًرا ناووًسا عمل وقد السماء، رب العظيم اإلله بحدتي» «حور لوالده أثره
نقُش وعليهما بالذهب، وموشيان بالربنز، ومصفحان األرز، خشب من وباباه الجرانيت،
األبدية. السنني ماليني من الثالثينية األعياد ماليني ذلك عىل ليجزى لجاللته، العظيم االسم

(.Porter & Moss. VI p. 146 (راجع:
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الكاب (٩٤)

قام قد الثاني «نقطانب» امللك أن عىل «الكاب» معبد يف وجدت التي واألحجار النقوش تدل
عليه ُعثر كورنيش من قطع عىل طغراءاته فيه وجدت إذ املعبد؛ هذا يف إصالحات ببعض
A.S. 37, (راجع: والغربية، الجنوبية الزاويتني يف وكذلك والغربية، الشمالية الزاويتني يف

.(p. 9

الكاب (٩٥)

صغريًا معبًدا أقام قد الثاني، «نقطانب» أن عىل «الكاب» يف عليها ُعثر التي النقوش تدل
(راجع: الصحراء، أو الرشقية البوابة خارج مبارشة يقُع املعبُد وهذا «الكاب»، منطقة يف

.(Porter & Moss. V. p. 178; J.E.A., 8 p. 40

الفنتني (٩٦)

الجدار عىل اسُمُه جاء وقد «الفنتني»، يف «خنوم» لإلله معبًدا الثاني «نقطانب» امللك أقام
أحسِن ِمن تَُعد املعبد هذا ونقوُش «خنوم»، لإلله القربان يقدم وهو ُمثل كما الغربي،
ُحْسِنها يف عرشة الثامنة األُرسة نقوَش تُضارع فهي املرصي؛ املفتن أخرجها التي النقوِش
الثامنة األرسة معبد من أُخذت قد املعبد هذا أحجار بعض أن عىل البحُث َدلَّ وَقْد وأَنَاَقِتها،
البطاملة عهد من نقش عىل ُعثر الحظ ُحسن ومن املكان، ذلك يف قائًما كان الذي عرشة،
عىل نُقش الجرانيت من عظيمة نبيذ آنيُة وجدْت وقد املعبد، بهذا اعتنائهم مقدار عىل يدلُّ
وكذلك للمعبد، الفخمة اآلنية هذه أهدى قد األول «بطليموس» أن عىل يدل متٌن حافتها
للملك تعظيًما واملباني النقوش بعض املعبد لهذا القيارصُة أضاف الروماني العهد يف

.(A.Z. 46, p. 54–59 (راجع: الثاني، «نقطانب»
لم أنه غري الفرعون، هذا اسم عليه واحدة قطعة من عظيم ناووس عىل ُعثر وكذلك

.(Ibid. p. 57 (راجع: نقشه، يتم
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الخارجة) (الواحة الكربى الواحة (٩٨)

هبيس معبد

هناك أقام أنه عىل يَُدلُّ مما الثاني، «نقطانب» امللك باسم أساس ودائع الهيبة معبد يف ُوجد
.(Spiegelberg Demotische Chronik p. 6 (راجع: أثًرا،

الخارجة الواحة (٩٩)

هبيس معبد

أقامه الذي للمعبد إضافة البوابُة وهذه «هبيس»، معبد يف بوابة الثاني «نقطانب» أقام
الثاني. و«دارا» األول «دارا»

(.Lepsuis. A.Z. 12 p. 73-74; Brugsch, A.Z. 13 p. 54 (راجع:
البحري والوجه القبيل الوجه ملك األرضني، محبوب «حور» البوابة: هذه نقشعىل وقد

«أنحور». محبوب حبت» حور «نخت رع ابن سبت-ن-أنحور» «سنزم-اب-رع
بمتحف موجوٌد اآلن وهو امللك، هذا باسم عمود تاج عىل املعبد هذا يف ُعثر وقد هذا،

«نيويورك». بمدينة «مرتوبوليتان»
Bull. Of the metro p. Mus. IX., May 1914 No. 5 p. 113, With Note (راجع:

(.3

آمون واحة (١٠٠)

بسيوة «آمون» معبد

الفرعون هذا اسم عليه نقش وقد عبادة»، «أم يف الوادي معبد «ونأمون» األمري أقام
الثاني. «نقطانب»

Steindorff, Berichte über (راجع: االسم، نفس عليها حجر قطعة عىل ُعثر وقد
die Verhandlungen der Sachsischen Gesellschaft der wissens-chaften, Phil.

.(Hist. Kl. p. 218; kienitz, Ibid. p. 228-9
و«تورين» «ميونخ» يف املجيبة التماثيل من كبري عدد عىل امللك لهذا ُعثر وقد (١٠١)

زبرتي». «فلندر األثري مجموعة يف و«فينا»
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Brugsch Thesaurus VI p. 1438; Fabretti Rossi, Lanzone, Regio (راجع:
(.Museo di Torino, I, p. 307 No. 2509; L.R. IV p. 179, No. 39

متاحف يف الفرعون هذا اسم عليها منقوش صغرية لوحات عدة توجد وكذلك (١٠٢)
.(Kienitz Ibid. p. 229 (راجع: مختلفة،

«آمون»، لإلله األسود الجرانيت من تمثال من جزءٌ الربيطاني باملتحف يوجد (١٠٣)
Guide to the Egyptian (راجع: واقًفا، الثاني «نقطانب» امللك تَُمثِّل صورًة أمامه ممسًكا

.(Galleries (Sculpture) p. 247
يف «موسكو» جامعة بمتحف اآلن موجود الثاني «نقطانب» امللك رأس (١٠٤)

.(Ancient Egypt, 20, p. 125 (راجع: هشم، قد األنف أن غري املرصية املجموعة
(راجع: صقر، بنيساقي واقًفا مثل وقد الثاني، «نقطانب» للملك صغري تمثال (١٠٥)

.(Tresson, Kemi 4, p. 144 & Pl. VII a
الثاني «نقطانب» اسم عليها نُقش الجرانيت من ملحراب األسفل العتب (١٠٦)

.(Petrie Hist, III p. 379 (راجع: املرصي، باملتحف اآلن محفوظ
Ibid. (راجع: الربيطاني، باملتحف محفوظة أرض بإهداء نقش عليها لوحة (١٠٧)

.(p. 379
الربيطاني، باملتحف محفوظ الثاني «نقطانب» اسم نقشعليه مغتصب عمود (١٠٨)

.(Ibid. p. 379 (راجع:
يف اآلن محفوٌظ الثاني، «نقطانب» اسم عليها منقوش البازلت، من قردة (١٠٩)
Sehiaparelli, Bull. Dell. Cam- (راجع: مرتًا، ١٫٥ منها الواحد ارتفاُع يبلُغ روما» «أزيوم
miss. Achaeol di roma. 1883, II, p. 9–14; Schiaparelli, monumenti egiziani

.(dell. Isio 1883, III-IV
الثاني «نقطانب» اسم عليها نُقش «اإلسكندرية» بمتحف الحجر من لوحة (١١٠)
.(A.S. V. p. 122 (راجع: هشم، قد واللقب االسم من كل من األول الجزء أن غري ولقبه

نُقش و«مرسيليا» «القاهرة» متحفي يف والفخار الجريي الحجر من قطع (١١١)
.(Wiedemann, Agyptische Gesch. p. 707 (راجع: الفرعون، هذا اسم عليها

باملتحف ومحفوظ الثاني، «نقطانب» للملك أنه يظهر الربنز، من ختم طابع (١١٢)
.(Hall. Scarabs I. p. 285 No. 2745 (راجع: الربيطاني،

كذلك محفوظ يظهر ما عىل الثاني «نقطانب» باسم الفخار من خاتم طابع (١١٣)
.(Ibid. 292, No. 2793 (راجع: الربيطاني، باملتحف
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محفوظة القاشاني، من مصنوعٌة تعويذٌة وهي «منات»، عقد من قطعة (١١٤)
Schiaparelli, Musio. Archeologico di Firenee p. 181 (راجع: «فلورنس»، بمتحف

.(No. 1452, L.R. IV p. 179 No. 36
(راجْع: الفرعون، هذا اسم عليه «ناش»، مجموعة يف القاشاني من صغري إناء (١١٥)
.(Nash, p. S.B.A. 31 (1909), p. 255 & Pl. XXXVII No. 29; L.R. IV p. 179 No. 37
ويوجُد الثاني، «نقطانب» كاهن «خنسو» لصاحبه بالهرياطيقية، املوتى كتاب (١١٦)
له توجد كما القطر، كل أنحاء يف عدة أُخرى آثاٍر عىل ذكرنا عما فضًال الفرعون هذا اسم

العالم. متاحف يف ذُكر ما غري أُخرى آثاٌر
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الفرس طرد بعد اجليشاملرصي أحوال
امليالد قبل الرابع القرن يف

ملك نظر يف وبخاصة العالم، نظر يف امليالد قبل الرابع القرن خالل يف «مرص» كانت
البالد أن يعني وهذا الفارسية، الدولة عن فصلت فارسية شطربية مجرد العظيم الفرس
الحقيقة تكن لم هذه أن غري مستمرة، حرب حالة يف ٤٠٤–٣٤٢ق.م من املدة طوال كانت
هذا «مرص»، عىل الحروب بشن لتنفرد اليد طليقة دائًما تكن لم الفرس بالد ألن الواقعة؛
ومن اغتصابًا، يكون أن دون «مرص»، ملك عرش تويل يف ٌ تََغريُّ يحدث لم أنه إىل باإلضافة
يحدث لم ما وهذا ملحوظة، أهميًة الحربيِة للشئوِن جعل مما داخليٌة حروٌب تقوُم كانت ثم

املرصي. التاريخ عهود مدى يف قط نظريُُه
الثالثني؛ األرسة نهاية حتى والعرشين الثامنة من املرصية، األَُرس فراعنُة كان وقد
«بسمتيك» عهد يف الحال كانت كما — ببالهم يخطر فلم ، شاقٍّ بواجٍب يضطلعوا أن عليهم
كان وقد املرصية، املدن ُسكان من أو املرصيني الفالحني من جيًشا يَُجنُِّدوا أن — األول
الحاجة عند وكانوا الجندية، يف لالنخراط عظيٌم عدٌد — الواقع يف — هؤالء من لديهم
ف ترصُّ تحت كان وقد الحرب، عىل ُمَدرَّبني ُجنُوًدا يكونوا لم أنهم غري إليها، يسارعون
الُجنُود مستوى إىل مستواهم يصْل لم الذين «املشوش» جنود أُخرى جهة من الفراعنة

قبل. من الساويون استخدمهم كما واستخدموهم عليهم استولوا ولكن الفرس،
ليعملوا املجاورة؛ «لوبيا» بالد من جنود جلُب اإلمكان يف كان أنه ذلك إىل يُضاف
جيش يف يفرق «ديودور» املؤرخ أن نجد حيث (Diod., 16, 47, 6) املرصي الجيش يف
منذ «مرص» يف كان األول فالفريق اللوبيني؛ وبني املرصيني املشوش بني الثاني «نقطانب»



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

عىل وفد قد اآلخر الفريق أن حني يف مستعمراتهم يف يقيمون جنوًدا بوصفهم سنة مائة
قريب. زمن منذ «مرص»

الرشقي العالم يف نتائج لهما كان و«بالتا» «ماراتون» موقعتي أن فيه نزاع ال ا وِممَّ
إذ واإلغريق؛ الُفرس بني الكبرية العالقات توضيح يف األُخرى النتائج كل من أهمية أكثر
عىل اإلغريق ُجنُود ُمَشاُة به يمتاز كان الذي املطَلق ق التفوُّ عن تدريًجا النقاب كشفت قد
بدأ أن (٤٦٥–٣٢٤ق.م) األول أرتكزركزس العاهل عهد منذ كان وقد الرشقيني، الجنود
كل خالَل أنه ِمن الرغم عىل ولكن املرتزقة، الجنوَد يستخدمون غرى الصُّ آسيا شطاربُة
يشء كل بقي إذ الرشق يف الحربية األحوال يف هامة تغريات أيَُّة تدخل لم الخامس القرن
تدخل لم الخامس القرن من الثاني النصف خالل يف أنه الثابت من فإنه عليه؛ هو ما عىل
بوجٍه فيها تتدخل كانت الفرس أنَّ نجد إذ الرشق؛ يف الحربية األحوال يف هامة تغريات أية

واملالية. الدبلوماسية بالطُُّرق خاص
الضخم بمرشوعه الفتى (كورش) «كريوس» قيام منذ َْت تََغريَّ قد الحال هذه أنَّ عىل
الطرق يف اإلغريق الُجنُود َق تََفوُّ أنَّ نجد جهٍة فِمن امليالد، قبل الخامس القرن نهاية يف
هنا فعًال ُقوَّتُُهم ظهرت وقد (٤٠١ق.م)، «Kunaxa «كوناكسا موقعة يف ظهر قد الحربية
القوة من يكن لم الفاريس الجيش عدد كل أنَّ أوضح مما بارزة، بصورة قبل ذي من أكثر
بوتاميا» «مسو من الطريق يف إغريقي ألف عرش الثالثة وجه يف «كريوس» يقف بحيث
التي الحرب إعالُن َكثَُر قد «كوناكسا»، واقعة منذ فإنه أُخرى جهٍة وِمن «طرابزوند»، حتى

خارجها. ويف بالدهم داخل يف الفرس تَُشنَُّها كانت
خالل ففي الفرس؛ بالد يف األُُمور سريَ يستنبط أن اإلنساَن يُمكن الحالة هذه ومن
الجيش يف اإلغريق الُجنُود استخدام من يكثرون الفرس أخذ امليالد قبل الرابع القرن
يرجع كان وإليهم الفاريس الجيش قلب يف النواة هم الجنود هؤالء كان وقد الفاريس،
— يفيدون الفرس أخذ ثم ومن الفرس، ملوُك أحرزها التي االنتصارات كل يف الفضُل
الخامس القرن فمنذ الحرب، ُفنُون يف اإلغريقي بالعالم عالقتهم من — وجه أحسن عىل
عظيًما، انقالبًا أحدثت قد اإلغريقية، الحربية الفنون أن نجد امليالدي الرابع القرن حتى
القديمة الحربية الفنون محل حلت قد جديدة حربية وفنون مركبة تكتيكات من وذلك
وقد حرفة، الجندية يتخذ الضابط أو الجندي أصبح منذ وذلك الكالسيكية، البسيطة
فتوح حتى (٤٣١ق.م) بونيزية البلو الحرب منذ أنه وذلك آخُر، يشءٌ ذلك إىل أُضيف
وثورات واضطرابات داخلية حروب من خارجة «هيالس» كانت املقدوني «اإلسكندر»
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ازدياد يف سببًا واالجتماعيُة السياسيُة األحواُل كانت وقد — قليلة ِسْلٍم فرتات إال اللهم —
ازداد وكذلك واملطرودين، املهاجرين جيشه عدُد — باستمرار — ازداد ثم ومن الفوىض،
كما األسفار، يف الراغبني عدد لزاًما ازداد أن ر التطوُّ ذلك أثر عىل وكان املخاطرين، عدد

القراصنة. عدد ازداد
الجنود عىل الفارسية الدولة من أكثر بدرجة يعتمدون «مرص» فراعنة كان وقد
تتوقف والسادس؛ السابع القرنني منذ الحربية أعمالهم أََهمُّ كانت فقد املرتزقني؛ اإلغريقية
القرن من الثاني النصف يف املشوش ُجنُود قيمة أن ذلك إىل يُضاف األجانب، الُجنُود عىل

ظهرت. قد — واحدة مرة اآلن حتى العدو نازلوا قد يكونوا ولم — الخامس
الثاني تايوس» «أمري الفراعنة من كل استعمل قد حد أي إىل قط نعرف وال
لم الفراعنة هؤالء أن عىل املرتزقني، اإلغريق الجنود و«بساموتيس» األول و«نفرتيس»
كان وقد محدودة، كانت مواردهم ألن وذلك قط؛ الجيوش من عظيمة ِفَرًقا يستعملوا
«أوكوريس» الفرعوُن هو «مرص» أعداء حارب الذي اإلغريقي للجيش الحقيقيُّ املؤسُس
كانت وقد خدمته، يف ليكون «خابرياس» األثيني القائد ٣٨٩ق.م عام يف دعا الذي وهو
يشءٍ كل يف الفضُل إليها يرجع امليدان يف وقائًدا للجيش منظًما بوصفه «خابرياس» جهوُد

«مرص». عىل ٣٨٥–٣٨٣ق.م عام ضخمة فارسية حملة أول إخفاق يف
رشعوا عندما «مرص» عن «خابرياس» إبعاد طلبهم سبب عىل داللة أحسَن يدلُّ وهذا
أََهمَّ يلعبون اإلغريُق أخذ اللحظة هذه ومنذ الكنانة، أرض عىل الثانية بحملتهم القيام يف
آخر أن هنا إليه اإلشارة يستحق ومما الفرعون، فيها يشرتك كان التي الحروب يف دوٍر
الثاني «نقطانب» الفرعون وبني «أوكوس» املسمى «أرتكزركزس» بني قامت عظيمة حرب
كانت التي اإلغريقية الفرق عىل تتوقف — الطرفني كال يف — الحاسمة أطوارها كل يف كانت
من ويظهر لهم، قيمَة ال َعَدٍد مجرد هناك واملرصيون الُفرس الُجنُوُد كان إذ فيها؛ تحارب
النواَة هم كانوا األجانب الُجنُود أنَّ الساوي العهد يف الحربيِّ املوقف حيث من نظرة أول
امليالد، قبل الرابع القرن يف مكرًرا نجده بعينه املوقف وهذا املرصي، الجيش يف الصالحة

األثر. عميقة فروٌق توجُد كانت ذلك مع أنه غري
األعىل القائد برياسة كانت األجنبية الفرق كل أن نجد الجيش قيادة حيث من أوًال:
السادسة األرسة عهد يف رئييس بدور قام قد إغريقي أي أو أجنبي أي نجد ولم املرصي،
للجيش األعىل والقائد الحربية وزير كان األثيني «خابرياس» أن اآلن نجد ولكن والعرشين،
عرشين مرور وبعد نفسه، «أوكوريس» للفرعون إال قط ألحد مرءوًسا يكن ولم املرصي،
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«تاخوس»؛ الفرعون عىل شديًدا غضبًا غضب قد «أجيسيالس» القائد أن نجد ذلك عىل عاًما
ألجيسيالس وترك «مرص»، يف املحاربة للقوة الُعليا القيادة لنفسه حفظ قد األخريَ ألن وذلك
قد الوقت ذلك يف كان الذي «خابرياس» كان حني يف وحسب، اإلغريق الُجنُود قيادة
كان الثاني «نقطانب» امللك عهد ويف األسطول، بقيادة ليقوم «مرص» إىل جديد من جاء
الجيش يف الرئيسيان القائدان هما األسربتي «المياس» والقائد األثيني «ديافونتوس» القائد
الفرقة كانت الُفرس عىل «فنيقيا» يف ٣٤٠ق.م عام يف قامت التي الحرب ويف املرصي،
النهائية الحملة ويف «منتور»، الرودييس بقيادة الفنيقيني ملساعدة أُرسلت التي املرصية
وكل فقد اإلغريق، للجنود موكلة الرئيسية املراكز كانت «مرص» عىل «أوكوس» بها قام التي
الحصن عن الدفاع ووكل ،«Philohron «فيلوفرون اإلغريقي للقائد «بلوز» عن الدفاع أمر
انقض الذي الحصن وهو «Koer Kliniasكليناس «كوير القائد إىل النيل مصب عند الذي
«مرص». عىل «Aristozanesو«أريستوزانس «Nikostratosنيكوسرتاتوس» من كل منه
الفرعون عهد يف أنه وهي أُخرى، حقيقة مع وثيًقا ارتباًطا ترتبُط األحواُل وهذه
يف مكاٌن لهم يكن لم كأفراٍد «مرص» إىل يأتون اإلغريُق كان وأخالفه األول» «بسمتيك
البالد يف جديًدا وطنًا ألنفسهم يَِجُدوا أْن مضطرين كانوا السبب ولهذا إليه؛ يَأُْوون بالدهم
املرصية، البالد يف يندمجون كانوا الساوي العهد يف األجانب الُجنُود أن نجد ثم ومن األجنبية،
وهذا بالضبط، املشوش جنود غرار عىل حربية مستعمرات يف يقطنون كانوا عندما وذلك
ما أن اإلغريق وجد الكيفية وبهذه قائًما، كان الذي النظام يف تغريُّ ال امتداد مجرد يعني
إغريق تجار مجيء املوقف هذا يغري ولن هذا، يسكنونها. مستعمراٌت هو عنه يبحثون

املبدأ. حيث ملرصمن
املهاجر ألن وذلك ذلك؛ عن تختلف الرابع القرن يف املرتزقة الُجنُود حالة كانت وقد
املال، طلب يف يهاجر كان بل يستوطنها، أرض عن يبحث يكن لم الوقت ذلك يف اإلغريقي
أنهم والواقُع خدماته، ليقدم رحاَله يَُحطُّ كان الوفري الربح فيه يجد كان الذي املكان ففي
ويرجع القوت، وكسب الرزق طلب ها أََهمُّ مختلفٍة، ألسباٍب بالدهم من يُهاجرون كانوا

اإلغريق. بالد يف طويلة مدة مستمرة كانت التي الداخلية الحروب إىل ذلك سبب
ِمن كانت — املساحة الضيقة — البالد تلك يف االجتماعية الحالة أن إىل باإلضافة هذا
يعودوا أن آمالهم مطمح كان وقد املرتزقني، الجنود هؤالء هجرة إىل دعت التي األسباب أهم
ذلك عىل واألمثلة محددة، ملدة فيه يعملون بلد أي ِمن الثروة عىل الحصول بعد بالدهم إىل
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٣٨٠-٣٧٩ق.م، شتاء يف مرص إىل جاء الذي «خربياس» العظيم القائُد فلدينا تعوزنا، ال
فيها. بقي هو إن عليه العقاب بتوقيع أثينا أعلنتْه عندما وذلك

بمثابة نفسه استأجر الذي «أجيسيالس» أسربتا ملك وهو آخُر، مثاٌل ولدينا هذا،
فوًرا، عودته إىل — بعد فيما — بالده يف األحوال دعت ثم نقطانب، للملك مرتزق جندي
رجاء ينفع ولم إليها فعاد جمعه، وفري مال من فيه يرغب ما إىل وقتئٍذ وصل قد وكان
إىل فيه السفَر أزمع الذي اليوم من أكثر واحًدا يوًما يمكث جعله يف الثاني نقطانب امللك
الجيش يف باستمرار آخرين ومغادرة ُجنُود مجيءَ الفرتة هذه يف نرى أننا والواقُع بالده،
جديد ُجْزءٍ تجنيِد ِمن — األقل عىل — بد ال كان ثم ومن مرص، يف يخدم كان الذي اإلغريقي
لتجهيِز الالزمُة الطويلُة املدة كانت ذلك وعىل والفرس، مرص بني تقوم هامة، حرٍب كل يف
استعداد عىل ليكون الفرعون؛ عند خاصٌة أهميٌة لها مرص عىل الفرُس بها يقوُم حملة ُكلِّ

عدوه. ملالقاة
املرصيني الضباط لجماعة كان فلقد نفسه، الفرعون عىل تأثريٌ لها كان األحواُل وهذه
مللوك عظيمة فائدٍة ذوي كانوا األجانب الجنود أنَّ كما الساوي، العهد يف الجيش يف أثرهم
حظوًة نالوا وبذلك البالد، داخل يف األمن استتباب يف عليهم يُرتكز كان إذ الساوية؛ األرسة

األرسة. هذه فراعنة لدى عظيمة
وقتئٍذ فالعالقاُت الفرعوني، الحكم من األخري العهد يف ذلك غري كانت الحال ولكن
كان الذي املبارش رئيسهم وبني بينهم كانت بل والفرعون، املرتزقة الُجنُود بني تكن لم
نقطاب أو «تاخوس» مع حاربوا قد املرتزقة هؤالء كان وإذا القتال، ساحة إىل يقوُدُهم
جهة من فقط يتوقُف كان ذلك فإن يناهضونهما؛ كانوا الذين أعدائهما صف يف أو الثاني
يف نجد أننا يف نزاع وال أجر، أحسن لهم يقدم من عىل أو أجيسيالس عىل املرتزقة الُجنُود
مملكة غري كانت امليالد قبل الرابع القرن يف قامت التي الفرعونية اململكة أن السبب ذلك
عند عرشها يئول كان إذ الداخلية؛ أحوالها يف القدم راسخة كانت التي الساوية األُرسة

واملال. القوة يده يف ملن الحاكم تغري
كاململكة كانت التي الفارسية، اململكة يف ُوجدت التي مثل صعوبٌة قامت ثم وِمن
اإلغريق أن ذلك وتفسري مستديمة، غري بصورة مرتزقني ُجنُوٍد استخداِم يف املرصية
أرايض أُُجورهم يتسلمون كانوا الساوي؛ العهد يف املرصي الجيش يف يعملون كانوا الذين
القرن إغريق ولكن فيها، لوفرتها األشياء هذه تمنح مرص وكانت طبيعية، ومحاصيل
كانوا أنهم إىل ذلك يف السبُب ويرجع نقًدا، أُُجورهم تسلُّم يريدون كانوا امليالد قبل الرابع
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هذا يكون أن — اإلغريق بالد يف وطنهم إىل وعودتهم خدمتهم مدة انتهاء عند — يُريدون
الذي الذهبي، بالنقد أُُجورهم يتسلموا أن يريدون كانوا أي فهم؛ ترصُّ تحت النقديُّ األجُر
الزراعية املحاصيل أرَض تُعترب القدم منذ كانت مرص ولكن بالدهم، يف مستعمًال كان
نفُس كانت وهذه مستعمًال، فيها النقُد يكن ولم التعامل، يف الرئيسية وسيلتها كانت التي
ُحكمهم خالل يف — الُفْرس ألن وذلك الفاريس؛ العهد يف مرص، يف التعاُمل يف وسيلِتِهم
يف ُعثر ا حقٍّ التعامل، حيث من الداخلية أُُمورها يف النظر يلفت شيئًا يُغريوا لم — ملرص
الخامس والقرن السادس القرن نهاية خالل يف اإلغريقية العملة كنوز من عدد عىل مرص
نُُقوٍد عىل تحتوي معلوماتُنا إليه وصلت ما بقدر كانت الكنوز هذه أن غري امليالد؛ قبل
J. Grafton Milne, The (راجع: الوزن، حسب عىل بها يتعامل التي الخالصة ة الِفضَّ من
.(Beni-Hassan Coin-hoard. J.E.A. 19, 1933, p. 119–121; 25 (1939), p. 178
لم الوزن املعلومة الثمني املعدن من بِقَطع املرتزقني الجنود أُُجور َدْفَع أنَّ والواقُع
كانت إنها الطريقة هذه صالحية عدم عن يُقال ما أقل إذ موفًقا؛ أَْمًرا — َقطُّ — تكن
يف ُوجدْت قد أنه والحقيقُة املسألة؟ هذه َحلُّ أمكن كيف اإلنساُن يتساءل واآلن عملية. غري
عىل تحمُل النقوُد هذه وكانت هريوغليفية، وكتابات صوًرا تحمل كثرية، نُُقود قطع «منف»
يُرسم كان وأحيانًا الجميل، الذهب أي نفر»؛ «نب وهي هريوغليفتني، عالمتني وجهيها ِكال
«نفر» باملرصية وتنطق يَثُِب، حصاٍن صورُة وهي واحدٌة، عالمٌة النقد من واحٍد وجٍه عىل

«حسن». أو «طيب» أي =
يعوُزنا عندما وذلك شك، أيُّ فيه ليس امليالد قبل الرابع بالقرن النقوُد هذه وتأريُخ
َب ُرضِ قد النقود هذه مثل أنَّ «مسربو» اقرتح وقد رضبها، تاريخ عىل يدلُّ ظاهر مستند أي
قد امليالد قبل الرابع القرن فراعنة أن نؤكد أن يُمكننا ثم ومن «تاخوس»، امللك عهد يف
املرصي الشعب كل بقي وقد املرتزقني، اإلغريق الُجنُود أُُجور لدفع النقود يرضبون بدءوا
تكن لم هنا ذكرناها التي النقود هذه أنَّ غريَ كاملعتاد باملباَدلة يتعامُل قبل من كان كما
الذهب من نقٌد الربيطاني املتحف يف ُوجد فقد مرص، يف رضبْت التي نوعها من الوحيدَة
ومع بومة، صورة اآلخر الوجه وعىل وجهيه، أحد عىل أَثينا اإللهة صورة عليه دريكا، وزنه

«تاخوس». الفرعون أي و»؛ ا «ت الهجائية الُحُروف ذلك
مرص، يف درخمات أربعة تساوي التي من نقود قطع عدُة وجدت ذلك؛ عن وفضًال
أربعٍة عىل يحتوي بابه يف غريٍب كنٍز عىل الوسطى مرص يف حسن بني يف ُعثر وأخريًا
رضبْت كلها أنها عىل األحوال شواهُد وتَُدلُّ الدرخمات، أربع ذوات من نقد قطعة وخمسني
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ترضب كانت إذا الوقت هذا ففي «تاخوس»؛ امللك عهد يف الذكر السالفة النُُّقود مرصمثل يف
الخالص. اإلغريقيِّ الطراز عىل مرص يف نقوٌد

عليها التي النقود أنَّ وهو التايلَ، االقرتاَح يضيَف أن لإلنسان يحق أن املحتمل وِمَن
لم أي اليونان؛ بالد يف املرضوبة النقود كمثل بالضبط مثلها كان الهريوغليفيُة النقوُش
الظن إىل اإلنسان يَميل ذلك وعىل اإلغريق، لبالد مصكوكًة كانت بل ملرص، مصكوكة تكن
مقبولة؛ تكن لم أنها والظاهُر أقدَم، كانْت الهريوغليفية باإلشارات املصكوكَة النقود أن
الغريبة القطع هذه بمثل بالدهم يف يتعاملوا أن استطاعتهم يف يكن لم اإلغريَق أنَّ أي
النقديَة القطع هذه أنَّ الرأي هذا ويَُعاِضُد قانونية، يعتربونها ال كانوا إذ مواطنيهم؛ عىل
يكن لم ألنه ُصهر؛ قد منها األعظم الجزء فإن ذلك وعىل مرص، خارج َقطُّ منها يوجد لم
الفراعنُة أمسك ذلك أجل ومن أُخرى، أغراٍض يف منه وأُفيد املعاملة يف لالستعمال صالًحا
إرضاء األصيل؛ اإلغريقي الطراز عىل يرضبونها وأخذوا املرصي، بالطابع النقود رضب عن

املرتزقني. للجنود
هريوغليفيٍّا طابًعا تحمل التي النقود فإن الحقيقِة كبَد أصاب قد االقرتاُح هذا كان وإذا
األول، ونقطانب «أوكوريس» عهد يف أي «تاخوس»؛ سبق الذي الزمن يف ُرضبْت قد تكون
أنَّ وذلك آخر، موضوع معالجة مقدًما يتضمُن شكلها كان مهما النقود رضب أنَّ عىل
أعظَم مُرص فيه تَُعد كانت الذي الوقت أنَّ غري ثمينة معادَن إىل يحتاج كان النقود رضب
الشهرُة هذه كانت وقد بعيد، زمن وانقىضمنذ َوىلَّ قد القديم العالم يف للذهب منتجة بالد
(راجع: النوبة بالد يف الذهب مناجم إىل فيها الفضل يرجع مُرص بها تتمتُع كانت التي

الثاني). الجزء القديمة مرص
الرابع القرن ويف مضْت، سنٍة مائة منذ مرص يد من نُزعت قد كانْت املناجُم وهذه
املناجم هذه أنَّ حدث وإذا ، َقطُّ املنطقة هذه عىل نُُفوذ أيُّ مرص لفراعنة يكن لم امليالد قبل
ُطُرق بسبب ٍة؛ َجمَّ ومشاقَّ كبري تعب إىل تحتاج كانت — عامٍّ بوجٍه — فإنها ُحفَرت
القرن يف املرصيني ف ترصُّ تحت الذي الوحيُد املنجُم وكان ومرص، البالد هذه بني التجارة
و«إدفو»، «قفط» رشقي الواقعِة الجهة يف العرب صحراء يف يقُع الذي هو امليالد قبل الرابع
الفضة أن وذلك أسوأ؛ للفضة بالنسبة املوقُف كان وقد بالذهب،1 غنيٍّا يكن لم املنجُم وهذا

قاصًدا الذهب، عالقي وادي مناجم من يستخرج أن ألجل النوبة؛ بالد عىل الثاني بطليموس استوىل وقد 1

النوبية الذهب مناجم يف البطاملُة بذلها التي املألوِف َحدَّ تفوق التي واملشاق املرصية، السيادة إعادَة بذلك
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وكانت قليلة، بكميٍة الصغرى آسيا من تُستورد كانت إذ بقلة؛ إال مرص يف توجد تكن لم
سياسية. مرصألسباٍب عن انقطعْت قد فيها التجارُة

عظيًما املرصية الِغالل تصديُر الفاريس والعرص الساوي العرص من ُكلٍّ يف وكان هذا،
يف انقطعت قد غفل، مادة بمثابة مرص يف تُستعمل كانت التي اإلغريقية النُُّقود مقابل يف
الخامس القرن يف التجارة هذه عىل أثينا استولت وقد تقريبًا، امليالد قبل الرابع القرن
(J.E.A. 25 (1939), بونتوس من غلتها معظم اآلن تجلب وكانت لنفسها، واحتكرتها
اقتصاديات من يجبى فكان رضائَب، ِمن الحكومُة تتسلُمُه كانت ما أما ،p. 177–183)
يتوقف كان امليالد قبل الرابع القرن ِرَجال أمام عظيمٌة صعوبٌة قامْت وهنا الطبيعية، البالد

مرص. مصريُ عليها
تاخوس امللك به قام الذي العظيَم املرشوَع ندرس أن لنا يسمُح َمَصاِدَر ِمن لدينا وما
وقد الثالث، تحتمس إمرباطورية تُحاكي عظيمة إمرباطورية وتأليف َها ِلَضمِّ سوريا بالد يف
السياسُة أما الفرعون، هذا بها قام التي الَجبَّارة الحربية التجهيزاِت عن سبق فيما ثْنَا تََحدَّ

اآلتية: األُُمور يف فتتلخص إجراءاٍت من فيها اتُّخذ وما املرشوِع بهذا الخاصُة املاليُة
Oikonomika II, 2, 25 p. 1350 b.L. 33 ff; 1351 a, L. (راجع أرسطو عن ُروي

:(1, ff; Kienitz Ibid. p. 119
القائد نصائح ونفذ الذهب، سوريا عىل الحربية لحملته استعمل قد تاخوس امللك إن

الالزم: املال لجمع اآلتية اإلجراءات باتخاذ «خابرياس»
غلة. فرضرضيبة أوًال:

رءوس. فرضرضيبة ثانيًا:
البائع من فلس أي أردب؛ كل عن بفلسني وتُقدر الغلة ورشاء بيع عىل فرضرضيبة ثالثًا:

الشاري. من وفلس
املرصية؛ املوانئ تدخل تجارية سفينة كل عىل املائة يف عرشة مقداُرها فرضرضيبة رابًعا:

دخولية. رضيبة أي

M. Rostovtzeff, Social and (راجع: العهد ذلك يف الغربية الصحراء يف التي املناجم أهمية ِقلَّة إىل تُشريُ
لم عالقي وادي مناجم أن البدهي من ولكن .(Economis History of the Hellenic world I, p. 382

.(Ibid. p. 381–3 (راجع: البطاملُة يحتاجه الذي الذهب حاجة لسد كافية تكن
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ذلك من ويُستثنى املصانع مصنوعات عىل املائة يف عرشة مقدارها فرضرضيبة خامًسا:
الِحَرف. أصحاب صناعاُت

تعويض مقابل وذلك البالد، كل يف املرضوبة غري الثمينة املعادن كل مصادرة سادًسا:
املؤرُخ ذَكره ببياٍن وضحت قد النقطُة (وهذه األطيان، رضيبة َداِفِعي ِمن أصحابها
بد ال التعويض إن عنها: قائًال الثمينة املعادن مصادرة عن كذلك نَوََّه فقد بولونيوس)؛
إليه تُدفع ال أنها أي عليه؛ ة امُلستَحقَّ الرضائب من املال هذا صاحب لحساب يُقيد أن

الطلب. وقت
لصيانة يدفعها التي املعونات دفع يُوقف أن الحرب قيام بسبب الفرعون يمكن سابًعا:
قيمة الكهنة من يأخذ أن الفرعون يمكن كذلك السبب ولهذا الكهنة، ومعاونة املعابد
العرش عن ينزل أن الحرب هذه بسبب للفرعون يمكن ذلك عن وفضًال ذهبًا، املعونة هذه
الفرعون أنَّ نفهم ثم وِمن للحرب، الباقية األعشار تسعة وتخصص املعابد ملصاريف

للحكومة. ُكنُوَزها تَُورُِّد املعابَد تجعل صارمًة إجراءاٍت اتخذ وقد «تاخوس»،
سفينة، وعرشين مائة جنود لديه كان «خربياس» القائد إن ِقيَل ما ذلك إىل يُضاُف
ِرَجاِل ِمن الباقني تموين مقدوره يف ليكون العمل؛ هذا إىل اضطر وقد نصفهم، َح َرسَّ ولكنه
Pseudo-Aristotles Oikonomika, 11, 2, 1353 a. (راجع: مرضية، بصورة األُسطول

.(L. 19 ff
التقرير؟2 هذا من نقطة كل بحث نتناول كيف املرء يتساءل واآلن

أنَّ األول نقطانب عهد ِمن األُوىل السنة يف ُكتبت التي نقراش لوحة من نعلم أوًال
ل تَُحصَّ كانت التي املائة يف العرشة وكذلك دخل، بمثابة تُجبى كانت التي املائة يف العرشة
يهب الفرعوُن كان الوقت هذا ففي ٣٨٠ق.م، عام يف قائمتني كانتا الصناعات عىل رضيبة
وعرش إيجه، بحر موانئ من يصل كان ما دخل عرش ذلك من الدولة، رضائب دخل بعض
حيث من ولكن سايس، صاحبة نيت لإللهة نقراش مصانع من تُجبى كانت التي الرضائب

Erman-U. wilcken, Die Naukratisstele A.Z. 38, (1900) p. 127–135; k, ذلك: عن (راجع 2

Riezler, Das Zweite Buch der pseudoarisotelischen Oikonomika Diss. München, Berlin
(1906) p. 27-28 b. s. w. Finanzen und monopole im alten Griechenland. p. 31-32; W.
Schur, Klio 20 (1926) p. 282–286; Ernst meyer, A.Z. 67 (1931) p. 68–70 & R.E., 2 reihe, IV

.(2. p. 1992-3 “Tachos”; J. Graftor-Milne J.E.A. 19, (1931) p. 119–121
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ذلك كان إذا كبريٌ َشكٌّ ُهنَاك فإن والرشاء؛ البيع ورضيبة الرءوس ورضيبة املباني رضيبة
النُّْقَطتان أما وحسب، فيها زاد أنه املحتمل ِمن ولكن «تاخوس»، امللك فرضه جديٌد دخٌل
األفراُد، يَْمِلُكها التي الثمينة املعادن مصادرُة وهما التقرير، هذا يف والسابعة السادسة
كان هنا عمل الذي اإلجراء أن وذلك فاصٌل، قراٌر فيهما اتخذ فقد املعابد أمالك ونزع

وقتئٍذ. البالد فيه كانت الذي الحرُج املوقُف يتطلبُُه
كما «خربياس»، القائُد هو به قام الذي أن عىل تدلُّ اإلجراء هذا تنفيذ طريقة أن غري
اإلجراءين من كالٍّ أن والواقع ،Pseudo Aristotles أرسطو عن نقًال جاء ما ذلك إىل يُشري
ألن وذلك ممكن؛ وقٍت أَْقَرص يف الثمينة املعادن من ُمْمِكنة كمية أكرب أي واحًدا؛ غرُضُه كان
املرتزقني اإلغريق الُجنُود من كاٍف عدٌد ُجمع إذا فقط ممكنًا كان سوريا بالد غزو مرشوع
امللُك رضبها التي النُُّقود أنَّ شك وال باهظًة، أُُجوًرا يتطلبون كانوا الذين وهم الغرض، لهذا
نقوِد عىل الُحُصوَل أن عىل هنا، ذكرناها التي الثمينة املعادن من معظُمها كان «تاخوس»
هذا يف خربياس به قام الذي الدور عىل — جديد من — يدلُّ أمٌر والصور األثينية املعابد

االقتصادي. اإلصالح
تعويِض مقابل األفراُد يَْمِلُكها التي الثمينة املعادن عىل االستيالءَ أنَّ يف شك وال
يربرها، ما لها قاهرٌة ظروٌف اقتضته مفهوًما، وهدًفا صحيًحا إجراءً يُعتربُ كان أصحابها
االستيالءُ كان وقد البالد، يف االمتعاِض بعَض سبََّب قد اإلجراء هذا أنَّ ِمن الرغم عىل وذلك
الدين لرجال املعاملة هذه مثل أن وذلك الفرعون، به قام إجراءٍ أخطَر املعابد ممتلكات عىل
قبل الرابع القرن خالل يف تاخوس عرص سبقْت التي الفرعونية التقاليد مع تماًما تَتَنَاَىف
عىل — ذلك من الرغم عىل — يدل كان العمل هذا مثل عىل «تاخوس» إقباَل أنَّ عىل امليالد،
سوريا بالد يف وِعِه َمْرشُ بتنفيذ للقيام وسيلٌة لديه يكن لم أنَُّه والواقُع وقتئٍذ، موقفه َحَرج
الثورة قامت وعندما اإلجراءات، هذه يف خاب فإنه ذلك ومع صارمة، إجراءات باتخاذ إال
هنا نجد فإنا امللك؛ عرش الثاني «نقطانب» وتوىل سقوُطُه، جرائها من كان التي مرص يف
القوي نُُفوذهم ُكلَّ جعلوا قد الكهنة إن الصدد: هذا يف يُقال ما أََقلُّ إذ السقوط؛ هذا تفسري

املغتصب. امللك كفة يف
اليساُر اصطدم وقد بقوله: كاهٌن سنة بمائة انقضائه بعد الحادث هذا عىل َعلََّق وقد
تعني كما مرص تعني هنا اليمني فكلمُة الخري، مع الرش تصاُدَم يعني: وذلك اليمني، مع
.(Kientz, Ibid. Chapter 7 & p. 97, Note 6 (راجع: األجنبية، األرايض اليسار كلمة

390



خالل يف الفراعنة سياسة مجرى اإلنساُن يستنبط وصفناها التي الحالة هذه ومن
مكانًا قدميه ملوطئ يجعل أن يُريد كان تاُخوس الفرعون أن وذلك امليالد؛ قبل الرابع القرن
الفرعون ال أنه عىل هناك، الشاسعة وأمالكها الغابر مجدها ملرص يُعيد وأن آسيا، يف ثابتًا
و٣٧٣ق.م ٣٨٣ عامي يف بانتصاريهما فكرا قد األول نقطانب الفرعون وال «أوكوريس»
قد — يظهر ما عىل — ٣٥٠ق.م عام يف فإنه الثاني نقطانب أما «تاخوس»، تفكري مثل
من بدًال ولكن قربص، كذلك املحتمل ومن وسوريا، وفنيقيا فلسطني عىل يستويل أن أراد

رجل. آالف أربعة إال قبضته يف وقعوا الذين الفرس األرسى من عدًدا أرسل فإنه ذلك
امليالد، قبل الرابع القرن يف الحربية الوجهة ِمن كانْت الفرعونيَة الدولَة أنَّ والواقُع
استعداد عىل تكن لم الداخلية؛ سياستها تكوين حيث ومن االقتصادية الوجهة من وكذلك
التكتُّل كانت الفرتة تلك يف الفراعنة سياسة أن والواقع النطاق. واسع حربي بهجوم للقيام
من الرغم عىل فإنه ذلك ومع الُفرس، لبالد امُلَعاِديَن األبيض البحر رشقي بالد ُكلِّ مع
ُخطَة اتخذوا بل لبالده، الشماليَة الحدوَد يَتََخطَّى أْن فراعنتها من ملك أيُّ يجرس لم ذلك
غري عليها؛ االستيالء وحاول سوريا عىل بجيشه سار الذي «تاخوس» امللك إال اللهم الدفاع،

امُللك. عرش وأفقدتُْه آماله عىل قضْت البالد قلب يف قامت التي الثورة أنَّ
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فراعنة يفعهد املباينالدينية
امليالد قبل الرابع القرن

تََويلِّ بسبب امليالد قبل الرابع القرن خالل مرصيف يف الثورات قيام تََعدُّد سبق فيما الحظنا
السبُب كان وقد أنفه، حتف مات حتى عرشه عىل استمر َمِلًكا نرى نكاُد فال امللك، عرش
جيٌش لديهم يكن لم العرص هذا ملوك أنَّ إىل يرجع البالد يف املستطري الرش لهذا األسايسُّ
الحالِة هذه مثل يف الفراعنُة كان ذلك أجل ومن ثورة، أيَِّة هبوب عند عليه يُعتمد قائٌم
وبني بينهم نشبت أو عليهم، ثورٌة قامت ما إذا إليها يركنون قوة عن يبحثون السيئِة
القوي ودرعهم املنشودَة ضالتهم َوَجُدوا قد الفراعنة أن عىل األحواُل وتدلُّ حرٌب، جريانهم
تقريبًا. تاريخها ُعُصور كل مرصيف يف الُعْليا الكلمة أصحاَب كانوا الذين الدين رجال يف
إقامة يف أخذ خطر يف وعرشه حرًجا مركَزه َوَجَد ُكلَّما الفرعون كان ذلك أجل ومن
املساعدة يكسب أن مقدوره يف كان وبذلك للكهنة، إرضاء عليها؛ األوقاف وحبس املعابد
بعيد حد إىل عظيمة كانت وتلك البالد، يف الدين رجاُل بها ينعم كان التي واملادية بل األدبية،
للعرش املغتصب كان األحوال من كثري يف أنه ذلك إىل يضاف عليه، ثورة قيام عند ا جدٍّ
الكهنة تنصيب عن ذكرناه ما أن والواقع الدين، ستار تحت وأطماعه مقاصده يخفي
االنطباق تمام ينطبق وسلطان قوة من لهم كان وما الساوي العهد يف تفكريهم وحالة
أن الفرعون عىل كان ذلك وعىل امليالد، قبل الرابع القرن خالل يف الطائفة هذه عىل كذلك

سيئة. أم حسنة أكانت سواء ومقاصدهم، نظرهم وجهة ويحرتم رغائبهم يراعي
أن الغريب ومن املسألة، هذه مصادر عن — باختصار — نتحدث أن هنا لنا بد وال
العهد، لهذا املرصية الخارجية السياسة عن نعرفه ما بكل لهم نَِديُن الذين اإلغريق الُكتَّاب
التامَّ الصمَت التزموا قد وداخلها؛ البالد خارج الفراعنُة َشنََّها التي الحروب عن وكذلك
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بعَض لنا َمْت َقدَّ قد الهريوغليفية النقوَش أنَّ العكس عىل نجد حني يف املوضوع؛ هذا عن
امللك اهتمام عن ثُنا يَُحدِّ ما املعابد نُُقوش يف نجد عندما وبخاصة الصدد، هذا يف املعلومات

باآللهة. وعنايته
الثاني، تايوس أمري هو ٤٠٤ق.م عام يف الُفرس َطْرِد بعد مرص حكم فرعون وأوُل

قليلة. كانت موارده ألن إال ذلك وما تذكارية، مبان أيََّة لنا يرتك ولم
حيث من املتواضع؛ االنتعاش بعض نجد األول» «نفريتيس الفرعون َخلِفه عهد ويف
يلفت ما أول أن عىل — آنًفا ذكرنا كما — الكرنك معبد يف وبخاصة الدينية، املباني إقامة
وقد «بساموتيس»، امللك عهد يف شاهدناه ما املباني؛ إقامة حيث من هامة بصورة النظر
الواقُع إذ األول»؛ «نفريتيس موت بعد والثورُة االضطراباُت قامت عندما للُملك مدعيًا كان
تلفُت مباٍن إلقامة واملال الوقت من َوَجَد قد عاًما تتجاوْز لم التي القصرية حكمه ُمدَِّة يف أنَُّه
هناك، الكهنة طائفَة لجانبه يكسب أن ذلك من غرُضُه كان وقد الكرنك، معبد يف النظر
جانبه إىل يضم أن يُمكنُُه الوسيلِة بهذه إذ ُكربى؛ أهميٌة له ذلك أنَّ وجد قد أنه ذلك وسبب

امللك. عرش تََويلِّ يف له املناهضني ملحاربة كثريين أجناًدا
ثالث دام حكم بعد — ترك فقد العرش؛ عىل خلفه الذي «أوكوريس» الفرعون أما
يف نُُقوش ِمن تركه ما ذلك عىل ويَُدلنا وعرضها، البالِد ُطول يف مباٍن عدَة — سنة عرشة
عرُشُه كان عندما وذلك خاص، بوجٍه ُحكمه ِمن األُوىل السنني يف واملعرصة طرة محاجر
يقم لم أنه أَْعيُنِنَا نُْصَب نضع أْن بد وال العرش، وراثَة ُعون يَدَّ كانوا الذين جانب من مهدًدا
وغري واملاشية؛ والرجال األوقاَف عليها يحبُس كان بل وحسب، الدينية املباني هذه ببناء

فيها. الشعائِر وإقامة املعابد لخدمة يلزم مما ذلك
الفراعنُة، لنا َخلََّفها التي الدينية املباني عن الكثريَ فنَعرُف الثالثني األُرسة عهد يف ا أمَّ
التاسعة األُرسة ُملُوك آخر عىل األول نقطانب قىض ٣٨٠ق.م عام وخريف صيف َفِفي
تَْمِض ولم املجد، نحو بها وَساَر الكنانة، أرض يف الُحْكم مقاليَد يده يف وأََخذَ والعرشين،
اللوحة عىل َدوَّنَه ملكيٍّا مرسوًما أصدر حتى الُحكم تََولِّيِه عىل وأسابيع أَْشُهر بضعُة إال
وتُشيد بثرائه، امللك هذا بقوة اللوحة هذه نقوُش وتتمدح املشهورة نقراش بلوحة املعروفة
يف عظيٍم باحتفاٍل الُحْكم الفرعون تََويلِّ عن تتحدث ثم والكهنة، واملعابد لآللهة بخدماته
نقطانب وتنصيب والعرشين السادسة األَُرسة مُللُوك القديمة العاصمة الحجر» «صا سايس
أن فيه َقرََّر وقد اللوحة، أجله ِمن أُقيمْت الذي املرسوُم ذلك بعد يأتي ثم «نيت»، معبد يف
النسيج رضيبة من املائة يف وعرشة هنت» «هنون ميناء دخل رضيبة من املائة يف عرشًة
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اآللهة عىل وقًفا وتُصبح العامة، الخزانة ميزانية من تنقل نقراش يف التي املصانع كل من
أن يف ِنَزاع وال النبيذ، ِمن وقرباٌن عظيٌم ثوٌر يوميٍّا لها يُصبح وبذلك سايس، ربة نيت
الرضيبتني كال يف املتن أنَّ خاص بوجه النظر ويلفت عظيمٌة، ملكيٌة هدية ا حقٍّ كانت تلك
أن الحالتني كال يف ونلحظ والفضة، الذهب ذكُر فيه جاء قد نيت، لآللهة ُخصصتا اللتني
يعيشون كانوا الذين اإلغريق التجار عىل تفرض كانت التي بالرضائب خاص املوضوع
يدفعوا أن َمْقُدوِرِهم يف كان التجار وهؤالء الخارج، من إليها البضائع ويجلبون مرص يف

اإلغريقية. بالعملة عليهم املفروضة الرضائب
الثمينة املعادن من للحكومة دخل مصدر كانت الرضائب هذه أنَّ ِمن الرغم وعىل
إرضاء نيت لكهنة نقلها قد األول نقطانب فإن ة؛ امُلِلحَّ الحاجة عند الحكومُة استعملتْها
تكن ولم املرتزقني، وُجنُوده خربياس للقائد كبريٍة بدرجٍة بعرشه َمِدينًا أصبح وبذلك لهم،
مبارشة، امللك عرش تََولِّيِه عند الهدايا لها قدم التي «سايس» يف الوحيَد املعبوَد «نيت» اإللهُة
ذلك ذكُر جاء وقد بإدفو، معبده يف «حور» للمعبود هدايا َم َقدَّ قد الفرعون هذا أن نجد بل
السنة أنَّ نجد ثم ومن قبل، من ْحنَا َوضَّ كما الثاني) (سوتر العارش بطلميوس امللك عهد يف

حياته. يف ا خاصٍّ دوًرا لعبت قد األول نقطانب امللك عهد ِمن األُوىل
باترييس مقاطعتَي يف األرض من عظيمًة هدايا َم َقدَّ َقْد الفرعون هذا أنَّ الواقُع إذ
مناهض عظيم أمالك من انتُزع قد بعضها كان وهبها األرايضالتي وهذه وإدفو، (الجبلني)

.(Brugsch, Thesaurus III p. 538, Pl. 1, 9 & p. 551 (راجع: أحمس، يُدَعى
من امللك أن كيف وتظهر ملحوظة، بقيت قد امُلهداة األرايض فإن ذلك من الرغم وعىل
من الُجزء هذا أهميِة ِمن الرغم عىل القبيل، الوجه يف بالكهنة يهتم كان السياسية الوجهة

البحري. بالوجه ُقرن ما إذا — له بالنسبة البالد
من بفيض املرصية البالد غمر قد األول نقطانب أنَّ عىل باقية آثاٍر ِمن لدينا ما ويَُدلُّ
ففي التفصيل، من بيشء آثاره عىل التكلُّم عند بعضها أورْدنا التي وهي العظيمة، املباني
له كان املعبُد وهذا اآلن، حتى قائًما بعُضُه يزال وال إزيس، لإللهة بناءً أقام «الفيلة» معبد
مدة املسيحي العهد إىل الشهرة هذه امتدت بل الروماني، اإلغريقي العهد يف عظيمٌة شهرٌة

قرون. عدة
الذي السور يف مرتًا عرش تسعة ارتفاُعها بوابًة األول» «نقطانب أقام الكرنك معبد ويف
«نقطانب امللك البوابة هذه أَتَمَّ وقد «منتو»، اإلله معبد اتجاه يف الكبري آمون بمعبد يُحيط

الثاني».
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و«دندرة» و«قفط» هابو» و«مدينة و«طود» «الكاب» يف الفرعون لهذا ونجُد هذا،
هذا اسم عليها ذلك، غري ومناظر منقوشٍة، أحجاٍر من وِقَطًعا نواويس املدفونة»، و«العرابة

الفرعون.
عن تُحدثنا حكمه، من الثامنة بالسنة مؤرخٍة لوحة عىل «األشمونني» يف وعثر هذا،
يف مختلفة أماكن ثالثة يف الثامنة السنة إىل الرابعة السنة من أوقاف وحبس مباني، إقامته

املدينة. هذه أنحاء
معبد يف الثاني رعمسيس أقامها التي البوابة أمام لنفسه بولهول أقام وقد هذا،
وقد هذا، الطبيعي. الحجم من أكرب تماثيل بعَض لنفسه نحت ذلك عن وفضًال األشمونني،

وضواحيها. منف يف عدة آثار عىل له ُعثر
أن ِمن الرغم عىل فإنها العهد، هذا يف البالد يف جزء أََهمَّ تَُعد كانت التي لتا الدِّ يف أما
بمباني مفعمة كانت فإنها فيها؛ الرطوبة لكثرة آثار من فيها أُقيم ما تحفظ لم أرضها
الحناء صفط ناووس الفرعون هذا الدلتا يف لنا َخلََّفها التي اآلثار أهم ومن الفرعون، هذا
صفط بلدة يف «سبد» اإللهة معبد يف أُقيم األسود، الجرانيت من واحدٌة قطعٌة وهو املشهور،

عنه. تكلمنا وقد الحالية، الحناء
املباني وهذه األول، نقطانب للملك معبد بقايا عن كشف ١٩٤٦ عام يف تأنيس ويف
يف ليكونوا للكهنة، هدايا بمثابة كانت أنها أي سياسيٍّا؛ أوًال منها الغرض كان العظيمة
استطاعته يف كان الفرعون أنَّ وذلك الثورات، وقيام الخطوب اشتداد عند له وعونًا جانبه
واالضطرابات بالثورات املليئة األيام الكنانة عرش عىل ويحافظ البالد حكم يف يأمل أن

الروحية. الدين رجال بمساعدة
يف الفراعنُة وقفه الذي املوقف نفس هو كان الدين رجال من املوقف هذا أن والواقع
ومساعدتهم الكهنة ميل ألنفسهم ليكسبوا املتناِهي التَُّقى يظهروا بأن وذلك الساوي، العهد
أيِّ تقديَم يرتك أال الفرعون عىل لزاًما كان ذلك أَْجِل ومن الفاريس، الغزو خطر لدرء لهم
ثم ومن جانبه، إىل وجذبهم الكهنة رضاء كسب ورائه من يكون يشء أي عمل أو ُقْربَاٍن
الفرتة هذه يف فرعون كل فإن ولهذا السياسة؛ هذه ينهج أن مغتصب أيِّ عىل لزاًما كان
الدين ورجال الكهنة طبقة بإرضاء امللك عرش لنفسه ليحفظ سلَفه يفوق أن يجتهد كان

عامة.
السنني من باملعلومات، مليئة املحاجر يف كتابات بعض — خاص بوجه — ولدينا
و٣٧٥ و٣٧٧ ٣٧٨ السنني (وهي األول نقطانب امللك عهد من والسادسة، والرابعة الثالثة
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السنة إىل الرابعة السنة (من األشمونني يف العمارة يف نشاطه إىل باإلضافة هذا حكمه)، من
— خاص بوجه — يدلُّ وهذا حكمه)، سني من ٣٧٧–٣٧٣ من أي ُحكمه؛ من الثامنة
لغزو الثانية الحملة فارنابازوس الفاريسُّ الشطربُة فيها أَتَمَّ قد كان التي السنة يف أنه عىل
عىل بل الفرس، ملحاربة الجيش لتجهيز موارده كل يحول لم ٣٧٣ق.م عام يف أي مرص؛

املعابد. إلقامة كبريًا يكون قد جزءًا الحرجة اللحظة تلك يف خصص العكس
ُخَطى يلتزم لم فإنه امللك، عرش عىل األول نقطانب خلف الذي «تاخوس» امللك أما
يف بإصالحاٍت قام أنه فيه لنا يقرر نقٌش لدينا ا حقٍّ الدينية، املباني إقامة حيث من والده
يدل مما محجر، يف ونقش منقوشٍة قطٍع بعض إىل باإلضافة هذا بالكرنك، «خنسو» معبد
استيالء أن نجد أُخرى جهة من ولكن املعابد، بناء يف متواضع بمجهود يقوم كان أنه عىل
بالنسبة نيته ُسوء عن للكهنة النقاب كشف املعابد ممتلكات عىل هذا تاخوس الفرعون
وما ُسُقوطه، إىل أفضْت البالد يف ثورٌة قامْت أْن ذلك َجرَّاء ِمن كان وقد اآللهة، وملعابد لهم

الخارجية. والسياسة الحرب لشئون البالد موارد ُكلَّ يخصص أن أراد ألنه إال ذلك
شتاء يف البالد عرش اغتصب الذي الثاني نقطانب لخلفه درًسا سقوُطُه كان وقد
التي السياسة عىل سار فقد مندييس، آخر ومدٍع «تاخوس» حارب أن بعد ٣٦٠-٣٥٩ق.م
ما عىل والعمل ومهادنتهم الكهنة مصادقة يف ُحكمه بداية منذ األول نقطانب رسمها
انقضاء بعد إذ الديني؛ ُشُعوره إلظهار الحال يف الفرصُة واتَتُْه وقد الوسائل، بكل يُرضيهم
الحيوان عبادُة كانت وقد امُلَقدَّس، أبيس عجل منف يف مات الثورة إخماد عىل أسابيَع بضعِة
يف تُعد أبيس العجل عبادة كانت وقد ا، جدٍّ بعيد َحدٍّ إىل فيها بُولغ قد املتأخر العرص يف
بدفن االحتفال يف شخصيٍّا الفرعون اشرتك فقد األُخرى؛ الحيوانات عبادة بني األوىل املرتبة
ذلك حدث وقد اإلله، لهذا فاخر معبد بإقامة الوقت نفس يف الفرعون أمر وقد العجل، هذا
وقتئٍذ املرصيني عىل وكان مرص، لغزو جيش رأس عىل «أوكوس» الفرس ملك كان أن أثناء
. الفاريسِّ الخطر هذا لدرء واليقظة الحربيِّ االستعداد من يكوُن ما أحسِن عىل يكونوا أن
الفرعون هذا أدخل ٣٥٨ق.م عام باكورة يف أي الحادث؛ هذا عىل عام انقضاء وبعد
من الجنوبي الجزء يف تقع التي أرمنت بلدة يف بوخيس العجل عبادَة — نعلم ما عىل —
قليل محليٍّا إلًها يعترب — اللحظة هذه حتى — بوخيس العجُل كان وقد املرصية، البالد
وثور «أبيس» ثور صف يف وجعله أَْعَىل مرتبٍة إىل رفعه الثاني نقطانب أن غري األهمية،
يف دفن كالذي عظيم باحتفاٍل «بوخيس» ثريان من ثور يدفن لم أنه والواقع «منفيس»،

٣٤٧ق.م. عام يف أي الثاني؛ نقطانب امللك عهد من عرشة الرابعة السنة
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«إدفو»، يف «حور» اإلله معبد يف األول» «نقطانب حذو الثاني» «نقطانب حذا وقد
يظهر ما وعىل و«إدفو» و«أسنا» (السلسلة) «باتريس» مقاطعات يف ضياًعا له أهدى فقد
حدث منهما من عهد يف نعلم ال أننا األسف جد له يؤسف ومما الفنتني، مقاطعة يف كذلك
ال ما يعني وهذا املنزرعة، األرض من أروًرا ١٣٠٩ ١

٢ يملك كان املعبد أن نعلم ونحن ذلك،
قد كان املفروضة الرضيبة حسب وعىل الصعيد، أرايض يف مربًعا كيلومرتًا ٣٦ ١

٢ عن يقل
للمعبد. منها املائة يف مقدار خصص

يالحظ كما األول، نقطانب امللك مباني اليشء بعض الثاني نقطانب مباني فاقت وقد
الثاني نقطانب بدأ فقد آثارهما، عن التحدث عند لكل أوردناها التي املباني قائمة من ذلك
ُعثر وقد الشالل، منطقة رب خنوم لإلله الفنتني يف لنا خلفه الذي الكبري املعبد إقامة
ويف مباني، أقام «الكاب» ويف واحدة، قطعة من صنعه بعد نقشه يتم لم ناووٌس عىل فيه
األول نقطانب بدأها التي البوابة أتم الكرنك ويف األسود، الجرانيت من ناووًسا أقام «إدفو»

الدهر. عليها عفا قد كان مباٍن يف إصالحات ونفذ أخرى، مباني أقام كما
باسمه. بوابة بينها من الخارجة الواحة يف مباني أقام الفرعون هذا أن نجد وكذلك
واألشمونني العرابة يف أما قفط، يف لنا خلفها التي املباني يف نشاطه ظهر وقد هذا،
عند الحالية امللق صري (أبو أبيدوس ويف محاريُب، فيها له ُوجد فقد املدينة، وإهناسيا
أما أوزير، واإلله سوكاريس ولإلله بتاح لإلله معبًدا الثاني نقطانب أقام الفيوم)، مدخل

عنها. تحدثنا مباني خاص— بوجه — أقام فقد منف يف
أقامه ما مقدار عىل عدة أماكن يف البحري الوجه أنحاء يف املبعثرة اآلثاُر وتَُدلُّ
يف أقامه ما هنا نذكر أن ويكفي رأسه، مسقط البحري الوجه يف آثار ِمن الثاني نقطانب
وأزيوم وبلبيس وهربيط وبوبسطة الحناء وصفط والطويلة وقنتري (بتوم) املسخوطة تل
املباني من كثري يف استعمل وقد سابًقا. القول فيه ْلنَا َفصَّ مما وسمنود، الحجر) (بهبيت
حتى ضخمٌة قطٌع توجُد تزال وال الثمني، أسوان جرانيت الجهات هذه يف لنا تركها التي

والطويلة. هربيط يف هذا يومنا
الجرانيت من أُقيم قد الحجر» «بهبيت معبد كل أن هنا نذكر أن لنا ويطيب هذا،

جباًرا. مجهوًدا يتطلب كان أسوان من األحجار هذه نَْقل أنَّ بد وال
هذا عهد من الخامسة السنة من عرش الثاني الشهر يف صدر منشوٌر ولدينا هذا،
هذا يف الكهنة نُُفوذ عن صامتًا شاهًدا لنا يقدم وهو ،(٣٥٦ عام (أكتوبر-نوفمرب الفرعون

العقاب. بأشدِّ ُحُقوقهم عىل تََعدَّى َمْن ُكلِّ ومعاقبة العهد
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الكهنة يكسب أن القصرية، حكمه مدِة يف حاول قد باشا خبا امللك أن نُشاهد وأخريًا
إىل باإلضافة هذا أبيس، للعجل أَْهَداُه الذي الفاخر التابوت من ذلك عىل أََدلَّ وال جانبه، إىل
أنه نرى ذلك من العكس وعىل سنة، وعرشين بخمٍس موته بعد باسمه بوتو كهنة إشادة
املرصية، باملعابد اهتمامه عىل يدل عمل بأي املتأخرين الُفرس ملوك من ملك أيُّ يقم لم
دين اعتنق أنه وبخاصة تُذكر، مقاومة دون البالَد األكربُ اإلسكندُر تََسلََّم ذلك أجل ومن

دينها. رجال وأكرم البالد
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بداية من كوش(السودان) بالد تاريخ
الفاريسيفمرصحتىعهد العهد
األكربألرضالكنانة اإلسكندر فتح

عن عرش)، الثاني الجزء (مرصالقديمة، القديمة» «مرص من السابق الُجزء يف ثْنَا تََحدَّ
املصادُر به تسمُح ما بقدر «أماني-نتكاي-لبتي» امللك عهد حتى املستقلة كوش بالد تاريخ
لنا ُملوُكها َخلََّفُه وما البالد هذه آثار عن الحديَث نُتابع أن اآلن وسنُحاول متناولنا؛ يف التي
مرص فيه فقدْت الذي العهد إىل أي املرصية؛ للبالد األكرب» «اإلسكندر َفتْح حتى تُراث ِمن
حتى والخارجية الداخلية شئونها عىل يسيطر أبنائها ِمن أحٌد يعد ولم نهائيٍّا، استقاللها

١٩٥٢م. عام
وقتئٍذ تُدعى كانت كما — «إثيوبيا» أو «كوش» بالد أن من الرغم عىل أنه والواقُع
مما يبدو ما عىل بصددها، نحن التي الفرتة يف املرصية بالبالد سياسيٍّا متصلًة تكن لم —
يف املرصيني يقلدون كانوا — ملوكها وبخاصة — أهلها فإن أثرية؛ معلوماٍت من إلينا وصل
مدافُن ذلك عىل لنا يُربهن كما إبهام، وال فيه لبس ال ا تامٍّ تقليًدا الدينية حياتهم مظاهر كل
يُقيمون كانوا الكوشيني أنَّ عىل محتوياتُها برهنْت فقد آثار، من فيها بقي وما ُملُوكهم
السادس القرن بعد حتى املرصية، والشعائر التقاليد حسب عىل الدينية شعائرهم ُكلَّ
التي املختلفُة واألقواُم القبائُل َشنَّتْها التي املتكررة الحمالت من الرغم عىل وذلك املسيحي،

واستوطنتْها. البالد هذه َغَزْت
املتأخرة األزمان حتى التقليديَة اللغَة بقيت قد القديمة املرصيَة اللغَة أنَّ ذلك يُضافإىل
وظلْت املسيحيِّ العهد قبل واستعملْت البالد يف ظهرْت التي املروية اللغة مع َجنٍْب إىل َجنْبًا
حروفها أخذت قد — يظهر ما عىل — اللغة هذه أن عىل القوُم، بها يتحدُث ُقُروٍن عدَة
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حد إىل غامًضا اللغة هذه كنه يزال وال مخترصة؛ بصفة الديموطيقية اللغة من األبجدية
ألفاظها أُُصول عن النقاب كشف إىل الوصول يف بُذلت التي املجهودات من الرغم عىل كبري،
التي املعروفة اللغات إحدى إىل اللغة هذه نسبُة اآلن حتى يمكن لم حال أية وعىل ومعانيها،
وحدها نسيًجا تعد بل بالسامية، هي وال القديمة باملرصية هي فال الكوشية، بالبالد تُحيُط

اآلن. حتى
أي «كوش»؛ بالد تاريخ من الثاني العهد أن عىل األحوال شواهد وتدل «مرو»:1 مدينة
عهد حوايل بدأ قد األول»؛ «بسمتيك يد عىل منها مرصوطردت عىل سيطرتها فقدْت أن منذ
ذكرنا كما — ٥٣٣ق.م إىل ٥٣٨ حوايل «كوش» يف الُحكم زماَم تََوىلَّ الذي «انالماقي» امللك
قد كان امللك ومقر البالد عاصمة أنَّ املحتمل ومن — القديمة» «مرص من السابق الُجزء يف
الخامس الشاللني بني ما للنيل، الرشقيِّ الشاطئ عىل تقع كانْت التي «مرو» مدينة إىل انتقل
الحالية «الكابوشية» حديد، سكة محطة شمايل تقريبًا أميال أربعة مسافة عىل والسادس،
ألنه نفسها؛ «الكابوشية» حتى تمتدُّ كانت املدينة هذه وضواحي «شندي»، مركز يف الواقعة
وادي شاطئ عىل الواقعة الحديدية السكة محطة رشقي ميل مسافة عىل معبد موقع يوجد
وقرية «الكابوشية» بني «همداب» يف آخَر معبٍد ُوُجود إىل باإلضافة هذا العظيم، «هواد»

القديمة. املدينة قلب امتداد يف وتقع الحديثة، «البجراوية»
«باكار»، عادة تكتب مروية، كلمة ثناياها يف تشتمل «البجراوية» كلمة أن املحتمل ومن
طريق عن إلينا وصل «مرو» مدينة السم لدينا معروفة صورة وأقدم العهد»، «ويل ومعناها:
سبق فيما كانْت أنها وذلك البلدة، لهذه األصيل املوقع حدد وقد «بروات»، كلمة هي اإلغريق
فيها؛ بالحجر مقامة مرىس آثار عىل «جارستانج» األثري فعثر للسفن، صالًحا مرًىس
مسورٌة، قصوٌر النهر شاطئ عىل العايل النيل مستوى فوق مبارشة تقُع أنه ذلك إىل يُضاف
األحفال أثناء امللك فيه يجلس كان عظيًما رسادًقا يكون أن يحتمل ما شمالها يف يوجُد
إىل ينسب صغرٍي مبنًى من منفرٌد عموٌد كذلك يشاهد الرسادق هذا شمال ويف الرسمية؛

«تهرقا». امللك عهد
Garstang (1913), Third interim report on the Excavationvs at (راجع:

(.Meroe, Liverpool Annals of Archeology and Anthropology p. 77

The Temples of Kawa II, الرابع. الشالل عند التي «مروى» مع وخلطها الكلمة هذه أصل عن راجع 1

.p. 238, ff
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مسافة عىل الرشقية الجهة من جداره خارج امللكي القرص ُرقعة رشقي وتقُع هذا،
Arkell, (راجع: «برقل»، جبل يف «آمون» لإلله عظيم معبد دمن مرتًا وعرشين مائة

.(A History of the Sudan Pl. 15 a
معبد طراز عىل أُقيم أنه والواقُع األصيل؛ املرصي الطراز عىل بني قد املعبد وهذا
الشمال من املعبد موقع جانبَي عىل أنه ويُلحظ «برفل»، جبل تحت يقع الذي «نباتا»
فإن ذلك عن وفضًال «مرو»؛ بلدة خرائب تمتدُّ يزيد، أو ميل نصف مسافة عىل والجنوب

الحديدية. السكة خط حتى رشًقا تمتدُّ الخرائَب هذه
أحَدها يخرتق اللون، سوداء تالل عدَة الجهة لهذه زيارته أثناء املدقُق السائُح ويُشاَهد
تمتاز التي الشهرية الحديد أكوام رواسُب هي السوداء التالل وهذه الحديد، السكة خطُّ اآلن

.(Ibid. Pl. 15 b. (راجع: «مرو»، تربُة بها
بالد «برمنجهام» ما يوًما كانت بد ال بأنها «مرو» مدينة «سايس» األستاذ وصف وقد
Sayct-1912. Second interim (راجع: بالحديد، شهرتها حيث من الشمالية السودان
report on the Excavations at Meroe in Ethiopia II The Historical Results.

.(A.A.A. IV 53–65
تالل يف بكثرة حديٌد يوجُد أنه يف مراء ال إذ حقيقيٍّا؛ وصًفا كان هذا أنَّ يف ِنَزاَع وال
خشٌب يوجُد كان بد ال «مرو» مدينة تأسيس وعند رملية، أحجاٍر ِمن املكونة النوبة بالد
يُسميها التي املدينة من الرشقية الجنوبية الجهة يف صغرية ُحَفر يف الحديد هذا لصهر وفريٌ
جاهدة تحاول واألعشاُب الكألُ يزال ال حيث «مرعى»؛ الشمس؛ معبد وصفه عند «هردوت»

هناك. تنبت أن
تُشاَهد تزال ال صغرية معابد ثالثة أو اثنني خرائَب أنَّ هنا بالذكر جديٌر هو ومما
— التأكيد وجه عىل — املعابد هذه من واحٍد تاريُخ ويرجُع الحديدية، السكة خط رشقي
عىل أُقيم قد كان أنه عىل األحوال شواهُد وتدلُّ «مرو»، سقوط قبل َخَلْت ُقُروٍن ِة ِعدَّ إىل
قيام عىل عدًال شاهًدا يَُعدُّ فإنه الرأي هذا بصحة َسلَّْمنَا وإذا الحديد؛ برواسب ُمَغطٍّى تَلٍّ
هذه منه انترشت الذي املصدَر كانت «مرو» أن يف ِنزاَع وال املنطقة، هذه يف الحديد صناعة
Wainright. Iron in (راجع: السوداء، «إفريقيا» بالد كل يف والغرب الجنوب إىل الصناعُة
.(the Napatan and Meroitic ages. Sudan Notes and Records Vol. XXVI, 5–36
عليه بُني الذي الضخم الطوار الذكر السالف املعبد رشقي الواقع السهل عىل أُقيم وقد
مدينة أرشاُف فيها ُدفن التي الغربية الَجبَّانة أهراُم ذلك بعد يأتي ثم الشهري، الشمس معبُد
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عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

األهرام صفُّ الرشق من يزيد أو ميل مسافة عىل ويشاهد هذا، احتاللها، مدة طوال «مرو»
هذه يف ُدفن وقد الجنوب، إىل الشمال من تمتد عالية ربوٍة عىل ُمقامة جلية بصورة امللكية
وعندما بعده؛ وما ٣٠٠ق.م عام حوايل من «مرو» يف حكموا الذين وامللكات امللوُك األهرام
صغريًا عدًدا الرشقي، الجنوب يف صغري َرْمِيلٍّ واٍد عرب يرى الربوة هذه إىل اإلنسان يصل
الَجبَّانُة هي وهذه ،(Arkell. Ibid. Pl. 13 (راجع: صغري، أسود تل سفح عند األهرام من
حكموا الذين والعرشين الخامسة األُرسة أقارُب فيها ُدفن قد كان التي القديمُة الجنوبيُة
بطلْت أن بعد وذلك «مرو»، يف ُدفنوا ملوٌك أقامها األهرام وهذه عهودها، أقدم منذ «مرو»

٣٠٨ق.م. عام بعد املقدس «برقل» جبل من بالقرب «نباتا» يف امللوك هؤالء دفن عادُة
يف األهرام هذه لكل الرمليُة األحجاُر منها تؤخذُ كانت التي املحاجر مشاهدُة ويُمكُن
لبناء األحجار منها يجلب كان التي املحاجر أنَّ حني يف األهرام هذه رشقي الواقعة التالل
كانت الجهات هذه مباني كل فإن حال أية وعىل شماًال. عيل» «أم حول تقع نفسها املدينة

بعد. سنرى كما — الرميل الحجر من
وفرية قطعانًا ألنفسهم جمعوا قد كانوا بد ال «نباتا» ُسكَّان أنَّ عىل الظواهُر وتدلُّ
يف الثراء من عظيم جانٍب عىل كانوا بد ال أنهم كما واملاعز، والغنم املاشية من ا جدٍّ العدد
املراعي أرُض أخذْت أْن لذلك الحتمية النتيجُة كانت وقد وسؤددها، «نباتا» دولة عز أيام
القحل ُظُهور إىل أدى مما «دنقال» منطقة يف النهر شاطئ عىل فيها الرعي لكثرة تنقص
من أصبح الظاهرة هذه شيوع أثر وعىل جرداء، صحراءَ إىل املراعي وتحويل الجهة هذه يف

فيه. امُللك عاصمة لقيام مالءمًة أحسَن «مرو» مدينة موقُع يكون أْن البدهي
نقطة عن الشمال جهة من بعيًدا — حال أية عىل — املدينة هذه موقُع كان وقد
هنا بالذكر جديٌر هو ومما مرص، عىل سلطانها فقدت أن بعد الكوشية للمملكة الجاذبية
نفسه الوقت يف كانت فإنها املاشية؛ لرعي صالحية أكثر كانت أنها عن فضًال «مرو» أن
هناك املعدن صناعة ُطُرق تكن ولم وقتئٍذ، فيها نشأْت التي الحديد لصناعة عظيًما مركًزا
مقُربة عىل كانت بل قبل، ِمن الحاُل كانت كما تََكتُّم بكل عليه يُحافظ ملكيٍّا ا ِرسٍّ تَُعد
محاصيل نُُموِّ عىل تساعد غزيرًة، املوسميُة الصيفيُة األمطاُر كانت حيث السودان قلب من

الكثرية. الغالل
«مرو» إىل «نباتا» من نُقلت قد امللك عاصمة أن الظن إىل أَدَّى الذي الرئييسُّ والسبُب
مالناقن امللك ُحكم بعد أنه هو امليالد، قبل الرابع القرن يف وليس السادس القرن يف
و«نوري» و«الكورو» «نباتا»، يف ُدِفنَّ الالئي امللكات عدد متوسط كان (٥٥٣–٥٣٨ق.م)

404



ملدة ونصف واحٍد ِمن أََقلَّ فصار ملك، حكم مدة لكل أربٍع من أكثَر إىل فجأة انخفض قد
هناك ألن الفقر؛ يكن لم ذلك يف السبب أنَّ والظاهُر ثابتًا، ذلك بعد بقي ثم ملك؛ كل حكم
مجموعَة نُشاهد الغربية الجبانة ففي فشيئًا، شيئًا جاء قد بأنه توحي متزايد فقر دالئُل
وسواءٌ بعينه، العرص هذا من عرشين ِمن أكثَر عدُدها يبلُغ امُلعتاد غري عىل كبرية مقابر
ِمن كثريًا ألن وذلك نوعها؛ نُحدد أن علينا املستحيل من فإنه أهرام أم مصاطَب أكانت

لنا. مفقودة مللكاٍت أنها ويحتمل األصلية، أماكنها ِمن نُقلت قد كانت أحجارها
يف السبب ويرجع «مرو»، يف يُْدَفنَّ ُكنَّ امللكات نصف أن وقتئٍذ العادُة كانت وقد
أن األخري إىل أوحى مما فيها، املِلك إقامة وطول املتزايدة، «مرو» أهمية إىل هناك دفنهن
الحال بطبيعة — ْلَن يَُفضِّ امللكات هؤالء وكانت «مرو»، يف القوم ِعْليَة ِمن ملكات من يتزوج
Dunham, Dows. Ouuine cf the Ancient (راجع: رءوسهن، مسقط يف يُْدَفنَّ أن —

.(History of the sudan V. S. N.R. XXIII, 1–10
الشمس معبد وكان العهد، هذا خالل يف «مرو» يف العظيم «آمون» معبد أُقيم وقد هذا،
حوايل ما بصورة أُقيم قد كان أنه عىل الظواهُر وتَُدلُّ واسعة، شهرًة أَخذ قد الفرتة هذه يف
«هردوت» لدى معروًفا كان املعبد هذا أن والظاهُر (٥٩٣–٥٦٨ق.م) «أسبالتا» امللك عهد
Herod. (راجع: «إثيوبيا»، بالد عىل املزعومة «قمبيز» حملة التحدثعن عند ذكره أورد فقد
وصف وقد السوداني، وال املرصي، التاريخ يف ال يثبتها ما يوجد ال الحملُة وهذه ،(III 18
اللحم بأنواع مملوءٌة الضواحي يف مرعى توجد يأتي: كما الشمس مائدة «هردوت» لنا
العديديون املدينة حكام كان املرعى هذا ويف األربع؛ ذوات من أصناف كل من املطبوخ
ويقول منها، يأكل أن يريد من لكل هناك والنهار الليل أثناء اللحم يضعون ما لغرض
الوصف هو وهذا األشياء، هذه تُنتج — آلخر وقت من — كانت نفسها األرض إن السكان:
الذي الشمس معبد ملوضع الئٌق وصٌف ا حقٍّ وهذا الشمس»، «مائدة يُسمى ملا أُعطي الذي
ُوصف وقد األرض؛ من منخَفض حافة عىل الرشقي الجانب يف «مرو» مدينة خارج يقع
يف تنبت مما أحسن واألعشاب الكالء فيه ينمو هذا يومنا حتى ألنه وذلك مرًعى؛ بأنه ا حقٍّ
،(Herod. II, 29 (راجع: «هردوت»، لنا يؤكد آخر مكان ويف به، املحيط الحصباء سهل
معبد وكان جميًعا»، «اإلثيوبيني عاصمة «مرو» كانت ٤٥٥ق.م حوايل أي عرصه؛ يف أنه
اإلنساُن إليه يصل مبنًى طوار عىل ُمقام محراٍب عىل يحتوي األخرية صورته يف الشمس

بمنحدر.
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وكان املحراب؛ حول تدور العمد من واحد صفٍّ عىل يحتوي رواٌق الطوار فوق وأُقيم
بقوالَب مكسوًة ورقعتُُه جدرانُُه وكانت درجات، تسع من مؤلف بُسلَّم إليه يصل اإلنسان
ويف السماء، كلون خفيف أزرَق لوٍن ذاَت الجدار تكسو التي وكانت املطيلِّ، الخزف ِمن
التي والنقوُش كبري، اللون ذهبي أصفَر قرصشمٍس صوُر للمدخل املواجِه الغربيِّ الجداِر

واحٍد. مكاٍن يف تَِتمَّ لم أنها غري املروية، باللغة نُقشْت فيه
كما مختلفة، بُطُرق ذُبحوا الذين األعداء هزيمة مثلت للطور الخارجي الجدار وعىل
بأنها وتُوحي غريبة كانت األسلحة بعض أن فيها يُرى أخرى ومناظر نرص موكب ُمثل
الشمال يقطنون كانوا الذين Tuareg توارج ببدو خاصة أسلحًة كانت — يظن ما عىل —

إلفريقيا. الغربي
قبعة يلبس أسري رأس يطأ الفاتح قدم املحراب جدار من ُجزء عىل ويشاهد هذا،
ظن وقد ،٥٠٩٢ رقم تحت «الخرطوم» بمتحف اآلن محفوظٌة القطعُة وهذه إغريقية،
هذا أن ،(Garstang, sayce and Griffith Ibid. 1911. p. 29 (راجع: «سايس»، األثري
كانوا عرصه إغريق أن أظهر قد «هومر» أن إىل وأشار إغريقي؛ تأثري عىل يربهن النقش

«إثيوبيا». يسمونها كانوا التي «كوش» بالد يعرفون
ذهب التي األرض بأنها لكوش وصًفا و«األودييس»، «اإللياذة» من كل يف ونجد هذا،
األُوروبي للبجع سنوية هجرٍة ذكُر «اإللياذة» يف كذلك وجاء سنوي، عيٍد إلقامة اآللهة إليها
قال عندما «سايس» األستاذ أصاب وقد األقزام، أرض «إفريقيا» أواسط إىل بها يقوم كان
العهد، هذا إىل ترجع أنها يحتمل «مرو» مع اإلغريقية التجارة بأن يوحي ذلك كل إن
كما أحيانًا تسبقه كذلك كانت وإن ُرفع، أينما البالد علم غالبًا تتبع التجارة أن والواقُع
الذين اإلغريق التجار بعض أن االحتمال من أكثر هناك فإن ذلك وعىل «كرمة»؛ يف حدث
— يظن ما عىل — والخامس الرابع الشالل حتى «الكاريني» من املرتزقني الجنود صاحبوا

و«مرو». «نباتا» إىل ذهبوا قد
ينحُرص نعرفه ما وُكلُّ ا، جدٍّ قليلٌة العرص هذا تاريخ عن معلوماتنا فإن حال أيَّة وعىل
نقوش من القديمة املعابد بعض يف لنا تركوه وما امللوك مقابر من استخلصناُه فيما
آثار، من فيها تركه وما امللوك، هؤالء من ملك كل مقربة نصف أن هنا وسنُحاول تذكارية،
اللوحات يف جاء ما برتجمة ذلك نُتبع ثم أُخرى، جهات يف مخلَّفات من عليه عثرنا ما وكذلك
يف البالد هذه حالِة َفْهم عىل تُساعد نتائَج من منها نستخلُصُه وما بعضهم، لنا خلفها التي

تاريخها. من الغامض العرص ذلك
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يعثر ولم — التقريب وجه عىل — سنوات عرش ريزنر رأي حسب عىل امللك هذا حكم
بامللوك نسبه صلَة آثار من له بقي مما نعرف ال كما له، ُوجدْت التي النقوش يف لقبه عىل

سبقوه. الذين
(راجع: ،(٧ (رقم «نوري» يف الرميل الحجر من مدرًجا هرًما لنفسه امللك هذا وأقام

.(Royal Cemeteries of Kush, Vol. II Nuri 7, fig. 121, Pl. XLVID
أيًضا. الرميل الحجر من حرُمُه أُقيم وقد

فيها، نقوٍش وجود عىل يدل ما هناك وليس َمبْنَاها، يف بسيطٌة الهرم هذا ومقصورُة
املحىل. الرميل بالحجر مبنيٌة وهي

األساس ودائع

ومدقة، – وهاون – ثور عظام وتشمل: األربعة، هرمه أركان أساسيف ودائُع امللك لهذا وجد
وغري منقوشة وطغراءات – وأقداح – وكئوس – الفخار من وجرار – وطاحونة – ومدالك

الغفل. والقصدير النحاس من قطٌع فيها وجد وكذلك املطيل، الخزف من منقوشة



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

أمام أُقيم درجة وخمسني خمس عىل يحتوي سلٌم للهرم السفيل البناء إىل ويؤدي
طوار من ُرقعتُها تتألُف حجرات ثالَث الهرم من الجزءُ هذا ويشمُل والحرم، املقصورة

الجرانيت. من منخفض
عىل الُعثُور إىل باإلضافة مطعمة قطعة ُوُجود أنَّ غري منهوبة؛ ُوجدت الدفن وحجرة
مزين. إنسان بوجه الخشب من تابوت يف ُدفن قد الهرم صاحب أن عىل يدلُّ مومية؛ عيني
الدفن، ُحجرة يف الحجر من تابوٌت هناك كان أنه عىل يَُدلُّ لحجٍر أثر أيُّ يوجد ولم هذا،
املختلفة، واألحجار والفضة الذهب من صغرية أشياء عدُة القرب يف ُوجد قد أنه ويُلحظ
هذا جيدة، حالة يف منها سبعٌة عدة، مجيبة وتماثيل الذهب من صغريٌة لوحة وجدت كما
Royal Cemeteries of (راجع: امللك، لهذا أُخرى مجيب تمثال وخمسني ثالثة بقايا إىل

.(kush, Vol. II p. 161–164; J.E.A vol. 35, p. 144, Pl. XV. No. 32
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(٥٠٣–٤٧٨ق.م) أماينإستابارقا امللك
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امللوك. من سبقه ِلَمْن امللك هذا نسبة نعرف لم
مقاٌم والهرُم يبن، لم األعىل ُجزءَه أنَّ والظاهُر ،٢ رقم نوري يف لنفسه هرًما أقام وقد
مرتًا ٢٧٫٩٠ وحجُمُه قاعدة، عىل ومقامٌة ومدرجٌة منحدرٌة ومجاديلُُه الرميل الحجر من

.(Ibid. Nuri 2, Fig. 126, Pl. XLVIII A. pp. 168–171 (راجع: مربًعا
ُوجد وقد بوابٌة، ولها الرميل الحجر من مقامٌة ومقصورتُُه مهشم، الهرم هذا وحرُم
جالًسا امللك صورُة داخِلها ِمن الجنوبي الجدار عىل ويشاهد متآكلٌة، نقوٌش ُجدرانها عىل

الرشق. نحو متجها

األساس ودائع

عظاُم ها أََهمُّ أشياء ِعدَّة عىل األربع الهرم زوايا يف ُعملت التي األساس ُحَفر يف ُعثر وقد
عىل ُعثر كما ومدقة، الرميل الحجر من وهاوٌن وأطباٌق وأقداٌح الفخار، من وِجَرار ِعْجل
املطيل الخزف من للملك وطغراء الحجر، من وأُخرى املعدن من ولويحات ومدلكة، طاحونة
والخشب. الشبه من فأٌس واحدة حفرة يف ُوجدت كما الدم، وحجر لبنات، ونماذج منقوشة،
٥٥ من ومكوٌن الرشقية، الجهة يف أُقيم سلٌم الهرم لهذا السفيل املبنى إىل ويؤدي

أيًضا. مبنية الباب وسدادُة مبنيٌة، منها األُوىل عرشة واالثنتا درجة



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

ُمَقبٌَّب، وسقفها مرتًا ٤٫٣٠ × ٤٫٩٠ مساحتها األوىل حجرات: ثالث إىل الباُب ويؤدي
والحجرة تقريبًا، ُمِحيَْت الكتابة أن غري باأللوان، منقوًشا الجانبيني جداريها من ُكلٌّ وكان
هذا، مقبب. وسقفها مرتًا ٦٫١٠ × ٧٫٨٠ والثالثة مرتًا ٥٫٩٠ × ٥٫٥٠ مساحتها الثانية
.(Ibid. Pl. XLIX, F (راجع: عليه، التابوت لوضع ا معدٍّ كان طوار الحجرة محور يف ويوجد
عىل ُعثر كما مومية، عيني عىل فيها وُعثر تماًما، منهوبة الدفن حجرُة ُوجدت وقد
«كتاب من السادس الفصل بعضها عىل نُقش املطيل الخزف من مهشمة مجيبة تماثيَل

.(Ibid. fig. 197 & Fig. 202 (راجع: املوتى»،
فيما نُقلت ولكنها املقصورة، يف كانْت إنها قيل: الجرانيت، من لوحٌة امللك لهذا وُوجد
يف بالطة بمثابة هناك استُعملت وقد ،١٠٠ رقم الجهة تلك يف القبطية الكنيسة إىل بعد
Ibid. (راجع: سنتيمرتات، ٧٠ وعرُضها سنتيمرتًا ١٣٧ ارتفاُعها ويبلغ الكنيسة، ُرقعة

.(Subsidiary Building 100, 4; Ibid. p. 267, Fig. 211, Pl. LXVIII
من وخارجها، الدفن حجرة يف الهرم، لهذا السفيل املبنى يف أشياء عدة عىل وعثر هذا،
َن وُدوِّ البارز، بالنقش الربدي من عموٌد فيها نقش الزبرجد، من مصنوعٌة تعويذٌة بينها
ارتفاُعها ويبلُغ كاملة، ليسْت أنها غري املوتى»؛ «كتاب من والستون املائة الفصُل عليها
Ibid. Pl. CXVIIh, (راجع: ١٫٤سنتيمرتًا، وُسْمكها سنتيمرتًا ٤٫٥ وعرضها سنتيمرتًا ٦٫٢

.(i J; Text Fig. 128
يف مبعثرة وراءهم، اللصوص تركه مما الصغرية التُّحف من كثرٍي عىل ُعثر وأخريًا

.(Ibid. p. 168, Fig. 127 & 128 (راجع: وحوله، القرب
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رع سجرح-تاوي سبيقا سيعأ

سبقه. الذي بامللك نسب صلُة سبيقا» «سيعأ للملك يعرف لم
َمَداِميَك ِمن ويتألُف الرميل، الحجر من ٤ رقم نوري يف هرًما لنفسه امللُك هذا أقام
الحجر نفس من هرمه حرم أقام وكذلك واحد، مدماك من مكونة قاعدة عىل مدرجة،

مربًعا. مرتًا ٢٦٫٩٥ يبلغ الهرم هذا وحجُم األساُس، إال منه يَبَْق ولم هدم وقد السابق،
هذا ُهدم وقد وبوابة، قنوات ذو مدخٌل لها الرميل الحجر من مقصورة له أقام وقد
بالنقوش مزينًا كان أنه عىل منه بقي ما ويدلُّ مدماكان، إال مبانيه من يبق ولم املبنى
الجرانيت من لوحة عىل املقصورة هذه يف وعثر ن، وُمَلوَّ ب ُمذَهَّ أبيض مالط عىل املكتوبة
كان أنه عىل األحوال شواهُد وتدل ٌب. ُمذَهَّ األعىل وجزؤها كوتها من األرض عىل ساقطة
الجرانيت من قاعدتني إىل باإلضافة هذا الجرانيت، من قربان مائدة اللوحة هذه أمام يوجد

أيًضا. للقربان

األساس ودائع

ودائُع — املنطقة هذه أهرام معظم يف العادة هي كما — امللك هذا هرم أركان يف وجد
من ومدقة وهاون وأطباق وأقداح الفخار من وِجَرار عجل، عظام عىل تحتوي أساس
عن عارية والحجر املعدن من ولويحات ومدالك، الحجر من وطاحونة الرميل، الحجر



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

(همتيت)، الدم حجر من ولوحٌة امللك، باسم منقوشٌة املطيل الخزف من وطغراء النقش،
الراتنج. من وكتلٌة

ويشمل درجة، وأربعني تسعة من مؤلٌف سلٌم الهرم لهذا السفيل املبنى إىل ويؤدي
ورقعتها مسقوفٌة وهي مرتًا، ٤ × ٤٫٩٠ مساحتها األوىل حجرات، ثالث السفيل الُجْزءُ هذا
مساحتها والثالثُة أيًضا؛ مسقوفٌة وهي مرتًا، ٥٫٩ × ٥٫٨٠ مساحتها والثانية مكسوة،

النقوش. عن عاريٌة الحجراُت هذه وكل مرتًا، ٦٫٦٥ × ٦٫٥٠
مما والظاهُر ، املتوىفَّ مومية غطاء من مرصعة ِقَطع عىل الدفن حجرة يف ُعثر وقد هذا،
اللوحُة أما باألحجار، ومرصع إنسان شكل عىل كان املومية تابوت أن الدفن بقايا ِمن لدينا
األعىل جزئها يف فيُشاَهد املقصورة األرضيف عىل ملقاًة ُوجدت التي الجرانيت من املصنوعُة
منظٌر هذا من أسفل ويف وصالن، امللك طغراء أسفله من يَتََدىلَّ الذي املجنح الشمس قرُص
عىل ويشاهد قربان، مائدُة وأمامه و«أنوبيس»، «إزيس» تحرسه عرشه عىل أوزير فيه مثل
مؤلف متن املنظر أسفل ويف «أوزير»، إىل يتعبد سبيقا» «سيعأ امللك اليسار وعىل اليمني
ارتفاُع ويبلُغ املختلفني، لآللهة امللك هذا قدمها التي القربان عن تتحدث سطًرا ٢٧ من

.(Nuri, Ibid, Pl. LXIX. Inscription fig. 212 (راجع: سنتيمرتًا، ١٣٠ اللوحة هذه
.١٨٥٨ رقم تحت «الخرطوم»، بمتحف اآلن محفوظٌة واللوحُة

تدل جنازية أشياء يف وتنحُرص اللصوُص، نهبه مما بقايا عىل الهرم هذا يف ُعِثَر وقد
غنية، وقتئٍذ كانت «كوش» بالد بأن يوحي ا ِممَّ فخم، بجهاٍز ًزا ُمَجهَّ كان القرب هذا أن عىل

يأتي: ما لنا بقيت التي األشياء من ونذكر
الزبرجد من وآخُر الالزورد، من منها وجزءٌ باليشم، بعضها مطعم قطعة ٢٨٣ حوايل
عىل ُعثر كما األبسديان، وحجر املرمر من مصنوعة عيوٍن بعُض ُوجدْت وكذلك واألردواز،
سطًرا عرش أحد عليه نقش الثعبان حجر من قلب وجعران الخالص، الذهب من تعويذٍة
أََحَد إىل باإلضافة هذا املوتى، ِكتَاب من الثالثني الفصل عن عبارٌة وهي القديمة، باملرصية

الهرم. صاحب امللك باسم مجيبًا تمثاًال َعَرشَ
إىل هذا القبطية، للكنيسة الغربي الشمايل الجدار يف مبنيٌة ُقربان مائدُة وجدْت وقد

امللك. طغراء منهما كل عىل نُقش وقد املقصورة، يف قربان مائدتي قاعدتي
(.Ibid. Nuri 4, p p. 176–180; J.E.A. Vol. 35, p. 147 (راجع:

هي «نوري» يف ٢٩ رقم الهرم صاحبة قوقا» «بيعنخي (؟) امللكة أن املحتمل ومن
.(Nuri. Ibid. Fig. 137, Pl. XLVII & p. 180–182 (راجع: امللك، هذا زوج
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(٤٥٨–٤٥٣ق.م) ناسامخا امللك
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يف هرًما لنفسه أقام وقد امُللك، عرش عىل (؟) سبيقا سيعأ امللك «ناساخما» امللك خلف
هذا وجه ومداميك واحد، ِمدماك من مؤلفة قاعدة عىل الرميل الحجر من (١٩ (رقم نوري
الحجر من ومقصورته حرمه من كل أُقيم وقد رديء، وبناؤه ومدرجة، منحدرة الهرم
هذا وحجم نقوٍش، أو بمناظَر مزينًة كانت املقصورَة أنَّ عىل يدل ما عىل نعثْر ولم الرميل،

مربًعا. مرتًا ٩٫٧٣ الهرم

األساس ودائع

ُوجد ولكن — العادة هي كما — حيوان عظام عىل الهرم هذا أساس ودائع يف يعثْر لم
الخزف من وقدٌح وأطباٌق وآنيٌة الفخار، من وجرٌة ومدقٌة الرميل الحجر من هاون فيها
هذا امللك، باسم منقوشٌة املطيل الخزف من طغراءاٌت ُوجدت كما النقوش، من عاٍر املطيل
من أطباٌق وكذلك الزجاج، وعجينة والحجر واملعدن الخزف من منقوشة غري لويحات إىل

.(Nuri. Ibid. Pl. LIF. (sw.) (راجع: آالت، ونماذج الشبه



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

هذا ويحتوي درجة، ثالثني من مؤلٌف سلٌم امللك هذا لهرم السفيل املبنى إىل ويؤدي
تماًما، منهوبًة الدفن حجرُة ُوجدت وقد الحجم، متوسطة حجرات ثََالِث عىل السفيلُّ الجزءُ
التابوت عليه يُوضع كان الذي الطوار إال حجرته يف امللك دفن عىل يَُدلُّ ما لدينا وليس
Nuri 19, p. 184–186; الهرم، هذا يف ُوجدت التي األشياء عن (راجع: املجيبة، والتماثيُل

.(J.E.A. Vol. 35 p. 145
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مالويبأماين(٤٥٣–٤٢٣ق.م) امللك
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خرب-كا-رع مالويبأماني

«ساكاعايا» امللكة وابن الذكر السالف «ناساخما» امللك ابن هو امللك هذا أن يُحتمل
.(Nuri. Ibid. p. 199, ff (راجع: «نوري»، بجبانة ٣١ رقم الهرم صاحبة

الحجر من ،(Nuri. Ibid. 194 (راجع: ١٩ رقم نوري يف هرًما لنفسه امللك هذا أقام
ومدرجة، منحدرٌة الهرم هذا وجِه ومداميُك واحد، مدماك من مؤلفة قاعدة عىل الرميل
لها واملقصورُة الهرُم، منه بُنَِي الذي الحجر نفس ِمن ومقصورتُُه الهرم حرم أُقيم وكذلك
يواجُه رجلني أقداِم صورُة منها الرشق، من وجهيها كال عىل مناظر بقايا تُرى تزاُل ال بوابٌة
.(Ibid. Pl. LIII, A) بينهما، حيواٍن ُوُجود عىل يدل ما لُوحظ وكذلك اآلخر، منهما الواحُد

الكوة هذه يف كانت التي واللوحُة خاوية، للمقصورة الغربي الجدار يف كوٌة وتوجد هذا،
من مصنوعٌة وهي ،(Nuri 100, No. 3, PL. LXX. A (راجع: القبطية، الكنيسة يف ُوجدت
الذي «أوزير» لإلله القربان يقدم امللُك عليها َر وُصوِّ أعالها، يف مستديرٌة وهي الجرانيت،
ويدعي تآكلْت، نُُقوشها أنَّ غري سطًرا، ٢٧ عليها نُقش وقد املجنح قرصالشمس فوقه مثل

عليها. امللك هذا اسَم قرأ أنه «ريزنر»



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

األساس ودائع

وطاحونٌة الرميل الحجر من ومدالٌك ثور عظاُم األساس ودائُع فيها التي الحفر يف ُوجد
إىل باإلضافة هذا وأطباق، وأقداح الفخار من ِجَرار ُوجدت كما الحجر، من ومدقٌة وهاوٌن
من آالت ونماذج املطيل، الخزف من وطغراءات منقوشة، غري واملعدن الحجر من لويحات

.(Ibid., PL. LIII F, G (راجع: املعدن،
خمس من مؤلٌف سلٌم الهرم تحت الذي السفيل البناء إىل يؤدي للهرم: السفيلُّ البناءُ
ثالث عىل البناءُ هذا ويحتوي وحرمه، الهرم مقصورة من ُكلٍّ أمام أُقيم درجة، وستني
ما ويدلُّ تماًما، منهوبًة الدفن حجرُة ُوجدت وقد أسكفات، لها ليس الحجم كبرية حجرات
كان املتوىفَّ أنَّ عىل املرمر من مومية وعني الحجر من مطعمة ِقَطع من الدفِن مكاِن يف ُوجد

إنسان. هيئة عىل الخشب من تابوٍت يف ُدفن قد
الدفن حجرة نهب بعد اللصوص تركه مما صغرية أثرية قطٍع عدة عىل ُعثر وقد هذا،
وخمسني مائتني وحوايل وخرز، مختلفة أحجام يف الفخار من أواني منها نذكر واملقصورة،
منها كل عىل ونقش مهشٌم، اآلخر وبعضها سليٌم بعضها املطيل، الخزف من مجيبًا تمثاًال
Ibid. (راجع: عادي، غريُ عليها الذي واملتن خشن، بخط املوتى كتاب من السادس الفصل

.(196-197; L.E.A. Vol. 35, p. 145. PI. XVI No. 44
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Nuri 16, Ibid. Fig. (راجع: بأماني» «ماليو امللك أخاه خلف «تالخاماني» أن املحتمل من
.(159 Pl. L.V.A. p. 206, 88

واحد مدماك من مؤلفة قاعدة عىل الرميلِّ الحجر من هرًما لنفسه امللك هذا أقام
تآكلْت قد وكسوتُُه ومدرجٌة منحدرٌة الهرم هذا وجه ومداميك ١٦ رقم «نوري» جبانة يف
السفيل؛ ومبناه لُسلَّمه بالنسبة ا جدٍّ صغريٌ الهرم هذا أن ويُلحظ مربًعا، ١١٫٨٠مرتًا وحجُمُه

الحالية. مساحته من أكربَ كان له األصيلَّ التصميَم أن يظن ولذلك
الجرانيت من لوحٌة وُوجدت الرميل، بالحجر َمبْنِيَّان ومقصورتُُه الهرم هذا وحرم
«بوسطن»، بمتحف اآلن محفوظٌة وهي للمقصورة، الغربيِّ الجدار يف كوة يف الخشن

.(J.E.A., Vol. 35, p. 147; Nuri. Ibid., Pl. L.V.B. p. 206 (راجع:

األساس ودائُع

فخار، عىل فيها يعثر ولم هذا، ثور. وربُع جمجمٌة الهرم هذا أساس ودائع أمكنة يف ُوجد
ُوجدت كما والحجر، املعدن من مصنوعٌة النقوش من خاليٌة صغريٌة لويحاٌت وجدت ولكن
وهو الهرم، لهذا السفيل املبنى إىل ويؤدي األبيض)، (العقيق الخلدكوني حجر من قطعٌة
املبنى هذا ويحتوي درجة، وأربعني سبع من مؤلٌف سلٌم الدفن؛ حجرات عىل يحتوي الذي



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

هذا، الصخر. من مصطبٌة منه الثالثة الحجرة يف ويوجد الحجم، كبرية حجرات ثالث عىل
الهرم. هذا يف املتوىفَّ دفن عىل تدل واضحٌة دالئُل لدينا وليس

باسم للصفرة، املائل الرميل الحجر من قلب جعران عىل ُعِثَر قد أنه النظر ويلفت
األحوال شواهُد وتدلُّ ،(Ibid. fig. 160; Pl. CXXIV C. (راجع: أماني-ناتاكي-لبتي، امللك

تالخاماني. امللك عهد قبل نُِهَب قد كان األخري امللك هذا قرب أنَّ عىل
له ُوِجَد كما واملرمر، السام من «تالخاماني» امللك قرب يف صغرية آثاٍر عدُة ُوجدْت وقد
أُخرى كثريٌة أشياء له وجدْت وكذلك املذهب، السام من أزرار هيئة عىل زهرة وثمانون ستٌّ

.(Ibid. Fig. 160 (راجع: مختلفة، أشكاٍل يف مذهبٌة
نقًشا نُقشْت فقد ِذْكُرها سبق التي وهي هرمه، مقصورة يف ُوجدْت التي اللوحة أما
املجنح، الشمس قرُص املستدير أعالها يف ويشاهد أَْجَزاِئَها، بعُض تآكل وقد سطحيٍّا،
املنظر هذا أسفل ويف وآلهة، إله يحرسه قاعًدا ألوزير القربان يقدم امللك يمثل منظٌر وتحته
الفاخر اإلله ُقربان طاهر طاهر، فيها: جاء هريوغليفية، أَْسُطر عرشة من مؤلٌف متٌن
امللك الفاخر أوزير قربان طاهر طاهر «العرابة»، رب العظيم اإلله أمنتي» خنتي «أوزير
األكرب التاسوع يُعطي ومما األرض، تُعطي ومما املاء يعطي مما املرحوم «تالخاماني»
البحري، الوجه معابد تعطي ومما القبيل، الوجه معابُد تعطي ومما األصغر، والتاسوع

.(J.E.A. Vol. 35, p. 174 (راجع: إلخ، فيًضا يعطون ليتهم
الواحدة السنة يف وهو مات أنه «أماني-نيتي-يريكي» امللك خلفه نُُقوش ِمن وسنرى

«مرو». بمدينة قرصه يف عمره من واألربعني
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نفر-اب-رع أمن-نتي-رك

امُللُوك ِمَن يُعدُّ وهو «مالويبأماني» امللك ابن هو أماني-نيتي-يريكي امللك أن يحتمل
هرمهم. غري هامًة آثاًرا لنا تركوا الذين القالئِل

Nuri. 12, Fig. 162, Pl. (راجع: (١٢ (رقم «نوري» يف حرًما لنفسه امللك هذا أقام
أُضيف بأنه الهرم هذا ويمتاُز مربًعا، مرتًا ٢٦٫٤٥ حجمه ويبلغ ،(Lv. Dl p. 211, ff
املدماك قاعدة أن بامُلَالحظة جديٌر هو ومما الخارج، من ثانيٌة زيادٌة األصيلِّ حجمه إىل
الزيادة، قبل الداخيلِّ األصيلِّ الهرم قاعدة عن سنتيمرتًا ثالثني بنحو أعىل للهرم الخارجي

املحىل. الرميل الحجر من املنطقة هذه يف التي األُْخَرى األهرام كباقي مبنيٌّ الهرم وهذا
لها واملقصورُة املحىل الرميل الحجر نفس من كذلك أُقيما ومقصورتُُه الهرم هذا وحرم
ووجدْت بنقوش، تتزين لم أنها غري مرتين، حوايل ارتفاع إىل جدرانُها ُحفظت وقد بوابٌة،
العتب قطع عىل ُوجد وقد هذا، السفيل. املبنى إىل يؤدي الذي الهرم سلم يف منقوشٌة أحجاٌر
تجدُر ومما ،(Nuri, Ibid. Fig. 162, I’I. LVI DE. (راجع: الفرعون، هذا ألقاُب وغريها
له ُوجدت التي عن تختلف هرمه مبنى يف ُوجدت التي امللك هذا ألقاب أنَّ هنا مالحظتُُه
خاليٌة، كوٌة للمقصورة الغربي الجدار يف ُوجدت وقد — بعد سنرى كما — الكوة معبد يف
الجنوبيِّ الرُّكن إىل مكانها عن ُزحزحْت الحجر من قربان مائدة األصل يف أمامها وكان

للمقصورة. الرشقي



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

مائدتني قاعدتا (١) املقصورة: يف األصيل مكانها يف التالية األشياء عىل ُعثر وقد هذا،
وُفقد، أعالهما ُكرس مستديرتنَي قاعدتني عىل قنوات ذات بردي سيقان هيئة عىل للُقربان
الحجر من مكعبٌة قطعٌة (٣) طغراء، هيئة يف الرميل الحجر من الشكل بييضُّ حوٌض (٢)

.(Nuri., Ibid. Pl. L.V.F (راجع: مستديرة، بالوعٌة الغربيِّ طرفها يف الرميل

األساس ودائع

ومدقة، الرميل، الحجر من وهاون ثور، عظاُم األساس ودائع أماكن يف الهرم أركان يف ُوجد
أركاٍن ثالثة يف الشبه من وإناء وأطباق، الفخار من وَجرَّة وطاحون، الدم حجر من ومدالك
إىل باإلضافة هذا الخزف، من مصنوعٌة النقش من عاريٌة صغريٌة ولوحٌة الهرم أركاِن ِمن
ونماذج بَة، ُمذَهَّ لبنة يف موضوعة األصل يف وكانت منقوشة، غري واملعدن الحجر من لويحات
ُركنني يف ُوجدت واألخرية الراتنج، من وكتلة شهد، وشمع غفل، وقصدير الشبه، من آالت

الهرم. أركان ِمْن
ويحتوي درجة، وأربعني سبٍع من مؤلٌف سلٌم إليه يؤدي الهرم لهذا السفيلُّ واملبنى
ولم نفسه، الهرم بناء تََداِعي ِمن خوًفا تماًما عنها يكشف لم كبرية حجراٍت ثالث عىل
عدُة الهرم هذا دمن يف ووجد الهرم، هذا يف دفن وجود عىل يَُدلُّ عما اآلن حتى يكشف
وسطها، يف البارز بالنقش قربان عليها صورت قربان مائدة منها بالذكر نخص أشياء
Nuri. Ibid. Fig. 163, (راجع: الهرم، صاحب طغراء عىل يحتوي متٌن حافتها عىل ونقش

.(Pl. LXXXI. No. 2
صيغة عىل يحتوي خشنًا نقًشا نقش مجيب تمثال من جزء امللك لهذا وجد وكذلك

.(Ibid. fig. 197, fig 203, Pl. CXi) أسطر، أربعة يف القربان
امللك ألوزير قربانًا ليمنح الغرب أهل أول أوزير يعطي ملكيٌّ قرباٌن فيها: جاء

املرحوم. «أماني-نيتي-يريكي»
(راجع: الهرم، دمن يف مختلفة أشكال ذات الفخار من أواٍن عدُة له ُوجدت وقد هذا،

.(Nuri. Ibid. 12, p. 211–215, fig. 163; J.E.A. Vol. 35, p. 142
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(٤١٨–٣٩٨ق.م) يريكي» نيتي «أماني امللك

الكوة1 معبد يف امللُك هذا َخلََّفها التي اآلثاُر

السابعة األرسة عهد أي مرص؛ يف األول الفاريس العهد «أماني-نيتي-يركي» امللك عارص
وهو حكمه، من والثانية األوىل بالسنة مؤرًخا طويًال نقًشا لنا ترك وقد والعرشين،
انتخاب علينا يقصُّ الطويُل املتُن وهذا تهرقا، أقام الذي آمون ملعبد العمد قاعة يف
أثر عىل «رهرهس» قبيلة بها قامت فتنة وقمع النوبة، بالد عىل ملًكا «أمانى-نيتي-يريكي»
يف «املجا» قوم حارب «برقل» جبل يف الجديد امللك توج أن وبعد «تالخاماني»، امللك موت
مدينة إىل الرحلة هذه أثناء يف وصل وقد البالد، أحوال د لتفقُّ بها قام سفرة خالل واقعة
جماتون يف الفيضان فصل من الثاني الشهر عيدي أقام عودته ويف «بنوبس»، ثم جماتون
غمرتْها، قد الرمال وكانت والجيش، األهايل بوساطة املعبد مدخل طريق َد وَمهَّ (الكوة)،

أيام. عدة مدة جيشه رأس عىل بنفسه يعمل وكان
امللكية األم رحلة وكذلك ليًال، أُقيم فاخٍر موكٍب قصَة املتُن علينا يَُقصُّ ذلك وبعَد
سنرشحه ما وهذا فيه، نفذت التي واإلصالحات للمعبد عملت التي لنا القربان وصفت كما
أسفل دونت سطًرا، ومائة وعرشين ستة ِمن ويتألُف طويٌل بصدده نحن الذي واملتن هنا،
هذا مساحة وتبلغ «آمون»، لإلله املعبد يقدم «تهرقا» الفرعون فيه يظهر الذي املنظر
نقاط عدَة لنا يقدم وهو ما، َحدٍّ إىل ألفاظه يف مفهوٌم واملتُن مرتًا، ٧٫٢٢٧ × ١٠٫١٠ النقش
تَُعد تكاد املعلومات وهذه «نباتا»، أرسة نهاية يف النوبة بالد حالة عن الهامة املعلومات من
الرابع القرن وبداية السادس القرِن بداية بني تقُع التي املدة عن ُمتَنَاَولِنَا يف التي الوحيدَة
امُللك، عرش امللك هذا لتََويلِّ تاريًخا لنا تقدم النقوش هذه أن ذلك إىل يضاف امليالد، قبل
«ريزنر» األثري وضعها التي التواريخ أساس عىل ٤١٥ق.م بعام فلكيٍّا تحديُدُه ويُمكُن
٤٥٦ق.م. عام حوايل «أمان-نيتي-يريكي» والدة تاريخ نضع أن يمكُن ثم ومن العهد، لهذا
امللك تاريخ (١) مخترصة: بعناويَن فقرات نقسمه الطويل املتن هذا لفهم وتسهيًال

ملًكا. يريكي – نيتي أماني انتخاب – رهرهس قوم ثورة – تالخاماني موت ولقبه:

.Kawa 1,Text. p. 50 ff راجع: 1
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عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

الرتجمة:
:(١–٢١ عمود (من (أ)

عهد يف والعرشون الرابع اليوم الصيف، فصل من الثاني الشهر األُوىل، السنة (١)
األرايض عىل املستويل (املسمى) والسيدتان كانخت-خع-م-واست، (املسمى) حور جاللة
(املسمى) القبيل الوجه ملك (٢) خاسوت-نبوت، وعف (املسمى) الذهبي حور كلها،
محبوب اآلبدين أبد يعيش ليته، «أمانى-نيتي-يريكي»، (املسمى) رع ابن نفر-اب-رع،

الحالية). (الكوة «جمأتون» يف الذي رع آمون
شاٌب وهو امللكيني، اإلخوة بني (قاطنًا) كان جاللته أن جاللته عهد يف حدث واآلن (٣)
إىل الصقر صعد عندما عمره، من واألربعني الواحدة يف كهٌل وهو املحبة، جذاُب لطيٌف
الذي الوقت يف «مرو»، يف الذي قرصه يف (٥) املرحوم، «تالخاماني» امللك مات أي السماء؛
هذه شمايل يف (٦) جاللته، عىل «رهرهس»، قوم من األعداء وهم الصحراء، ُسكَّان فيه ثار
وقطعان ماشية من يجدوه أن يمكن ما كل معهم حاملني «مرو»)، مقاطعة (أي املقاطعة

ورجال.
لضباط، الجيُش هذا وقال جاللته، وضباُط جاللته جيُش القرص إىل ذهب وعندئذ
يف ليس ورئيسنا و(٩) راع، غري من كقطيع جائلون إنا ذاهبون؟ نحن أين إىل جاللته: (٨)
األرض)، عرش(هذه له نقدم أن هي رغبتنا إن (١٠)… الصحراء (أعداء) أن يفحني وسطنا
(١١) «أماني-نيتي-يريكي»، رع ابن (أمه) فرج يف وهو (ملًكا) نصبه قد «آمون» والده إن
«املرحوم» ماني»2 «مالويبأ آلمون، املمتاز (؟) االبن (١٢) … سيدنا إنه أبديٍّا، يعيش ليته
النصائح عارًفا (١٤) «بانيامثل» … النوبة … ال سيد قطيع، (١٣) … يغذيك الذي هو وإنه

… «تحوت» مثل
… وهكذا ا»، حقٍّ قلته ما كل «إن (قالوا): الجيش هذا (١٥) (ضباط) فإن ذلك وبعد
إىل (؟) وعمدوا الجيش وسط يف (١٧) … الضباط إىل فذهبوا داخله، يف (١٦) … الجيش
(١٩) … ال لحظة عند البالط رجال ألحد جاللته وقال األرايض، سيد (١٨) … قرصجاللته
املقدس (الجبل) يف الذي األرضني) عروش (رب رع» «آمون والدي أُشاهد أن هي رغبتي إن
… كل يعطيك «آمون» والدك إن له: فقالوا … أعطاني قد (٢٠) ألنه … ملك … النوبة لبالد

إما كان: فقد «أماني-نيتي-يريكي»، بامللك صلٌة له كان أنه هنا ماني» «مالويبأ ذكر يف السبب أن بد ال 2

أخاه. أو والده
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(٤١٨–٣٩٨ق.م) يريكي» نيتي «أماني امللك

التاسع اليوم الشتاء شهر … ال يف «آمون» والدي يل حققها التي الجميلة األُعجوبة (٢١)
ملًكا. بوصفي فيه ظهرت الذي (اليوم) عرش

:(٢١–٣٥ عمود (من ذلك عىل والشكر «رهرهس» قوم هزيمة (ب)
ذلك وبعد (الصباح) يف (؟) الثاني اليوم الصيف فصل من الثالث الشهر … (٢١)
هذه شمايل يف الذين الثائرين الصحراء سكان «إن قائلني): (جاللته ليخربوا أتوا (٢٢)
املاشية أنواع بكل املقاطعة هذه (حول) زاحفون، جاللته، عىل ثاروا الذين وهم املقاطعة،
أهل «إنهم لجاللته: وقالوا يُحىص.» ال بعدد معهم واملتاع الرجال أنواع وكل والقطعان
(فقال) الرمل.» من عددا أكثر وإنهم املقاطعة: هذه (٢٥) يحارصون الذين هم الصحراء
وسلطانك قوتك امنحني (٢٦) ا، حقٍّ امللك أعطيتني إنك «آمون»، والدي يا إيلَّ «تعال جاللته:

املقاطعة.» هذه حول الذين الصحراء أعداء وسط يف
قرصه يف بقي أنه حني يف معركة، يف معهم ليلتحم (٢٧) الجيش أرسل ذلك وبعد
فهو … (بينهم) عظيمة مذبحة جاللته جيش (٢٨) أوقع وعندئٍذ ِلُمنازلتهم، يذهب ولم
القتل (٣٠) ُموِقًعا وسطهم، يف جاللِته جيُش ودخل فارِّين، األدبار وَولَُّوا الصحراء أهل
كل عىل (٣١) املقاطعة، هذه يف كانوا الذين النساء وكل الشباب الرجال كل واستوىل فيهم،
غاية (٣٢) لذلك، جاللتُه ُرسَّ وقد األنواع، كل من … ماشية من فيها يرغبون التي الغنيمة
و(٣٣) اليوم، هذا سلطانه أُشاهد أن يل سمح) (قد … «آمون» والدي «إن قائًال: الرسور
مثيله وإن ا، حقٍّ املحيا جميل إنه (٣٤) الجديد! بامللك مرحبًا (قائلة): األرضقاطبة فرحت
ا حقٍّ «حور» وإنه (٣٥) أمه، و«إزيس» أمه، «وموت» (والده) «آمون» وإن قبل، من يولد لم

زمنه.» يف يحدث لم …
:(٣٥–٤٣ من (األعمدة وتتويجه، «نباتا» إىل امللك سياحة (ج)

(٣٦) عرش، التاسع اليوم الصيف، فصل من الثالث الشهر األُوىل، السنة … (٣٥)
األرضني، عروش رب رع» «آمون لوالده شعائر) (ليؤدي املقدَّس الجبل إىل جاللتُه ذهب
والعرشين، الثامن اليوم الصيف، فصل من الثالث الشهر املقدَّسيف الجبل إىل ووصل (٣٧)
النوبة ببالد الخاصة (؟) الرسمية القبعة وأُعطي (٣٨) امللكي، القرص إىل جاللتُه وذهب
يف جاللتُه وقال املقدس، الجبل يف الذي «رع» (٣٩) «آمون»، والده معبد إىل وذهب (؟)
بوصفي امُللك لتعطيني اآللهة والد يا الفاخر، والدي يا أمامك، أتيت «لقد اإلله، هذا حرضة
إني الفاخر: اإلله هذا قال وعندئذ والناس»، اآللهة بني املحسن امللك (ألنك) األرضني سيَد
والرشق والغرب والشمال الجنوَب أضع وإني األرضني، سيد بوصفك (٤١) امللك أمنحك
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من عظيمة وليمة (٤٢) له قدم ذلك وبعد نعليك.» تحت الجبلية املمالك و(كل) … وكل
وكثريًا (٤٣) وخادمات… خداًما وقدم الطيبة، األشياء وكل والطيور والثريان والجعة الخبز

اإلله. هذا (أمام) البحري والوجه القبيل الوجه كتان من
أيام ثالثة – «جمأتون» إىل الوصول «البيجا»، مع معركة – «قرثن» بلدة زيارة (د)

:(٤٣–٥٥ من (األعمدة – أعياد
التاسع. اليوم الفيضان فصل من األول الشهر الثانية السنة … (٤٣)

و(جاعًال) إليها، وصل مقاطعة كل يف النظام واضًعا النهر يف جاللتُه انحدر (٤٤)
(بني «قرش» املسماة املقاطعة هذه إىل وصل ثم موكب)، (يف يظهرون واإللهات اآللهة كل

و«جمأتون»). «نباتا»
قرصه، يف جاللتُه كان الصباح، عرشيف السابع اليوم الفيضان، فصل من األول الشهر
البيجا)، =) مدد اسم عليهم يُطَلق الذين الغربيني الصحراء ُسكَّان جانب من هجوٌم وحدث
وانقض ُقلُوبهم، يف دخل (٤٧) جاللته من الخوف ألن وهربوا؛ جاللتَه شاهدوا ذلك وبعد
عىل يحزن ولم عدُدها، يُحىص ال فيهم عظيمة مذبحة وأوقع وسطهم، يف جاللته جيش

فرد). جيشه من يمت لم (أي جاللته جيش من شاب
وصل املساء، وقت يف والعرشون السادس اليوم الفيضان من األول الشهر (٤٩)
من عظيًما قربانًا (٥١) (وقدم) «جمأتون»، صاحب رع» «آمون والده معبد) (إىل جاللتُه
أيام، ثالثة مدة عيًدا اإلله هذا بمنح وأمر طيب (يشء) وكل والطيور والثريان والجعة الخبز
والغرب والشمال الجنوب أرض كل (٥٢) (أعطيك) «إني اإلله): (هذا له قال ذلك وبعد
«إني له: قال اإلله وهذا ،(٥٣) (؟) الجنود … الربنز من وسهامه قوًسا أعطاه ثم والرشق.»
(٥٤) له) (جاللتُه (و)قال إليه.» ستذهب مكان كل يف معك (ليذهب) القوس هذا أعطيك
له، فقال (املرحوم) «الرا».» للملك فعلت كما وأعطني األرض، عىل طويلة حياة «امنحني
والدي أنتم ُدوا «َمجِّ الجيش: لهذا جاللتُه وقال فيه.» ترغب يشء كل لك أفعل «إني :(٥٥)

«جماتون».» صاحب «آمون»
«بنوبس»: صاحب رع» «آلمون عليها املستوَىل األقاليم تقديم – «بنوبس» زيارة (ذ)
إىل جاللتُه وصل ذلك وبعد األول، اليوم (٥٦) الفيضان، فصل ِمن الثاني الشهر
«بنوبس» يف الذي رع» «آمون (٥٧) والده، معبد إىل وذهب «بنوبس» اة امُلَسمَّ مقاطعِتِه
«آمون»؛ لوالده جميل يشء وكل والطيور والثريان والجعة الخبز من عظيًما ُقربانًا وقدم
كل أعطيك وإني امُللك، أمنحك «إني اإلله: هذا له قال ثم اإلله، هذا بظهور (٥٨) وأمر
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اثني وقدم أعياد أيام خمسة (٥٩) له، وأقام والرشق.» والغرب والشمال الجنوب أرض
كبرية (وشب) وآلة؟ «هرت» نسيج ولفة الكتان من (خرد) ولفة وخادمة، خادًما عرش
لجاللته: اإلله هذا قال ذلك أثر وعىل اإلله، هذا أمام ماشية أربعني و(٦٠) الشبه، من
هذا حرضة يف (٦١) جاللتُه، فقال بمساعدتي، عليها استويل التي األقاليم «امنحني»3
الناس.» كل وكذلك اليوم، هذا بمساعدتك عليها أستويل التي األقاليم كل أُعطيك «إني اإلله:

:(٦٢) بهم قائمة
«جر-امن-ست».

سكت.
ثرهت.

اإلله. هذا أمام الصناجات حاملو (٦٣) وهم «مورس» وأرس
– عليها املستوىل األقاليم تقديم – بؤنة شهر أعياد – «جمأتون» إىل العودة (ه)

:(٦٣–٨١ من (األعمدة النهار موكب – الليل موكب املعبد، مدخل عند الحفائر
جاللتُه أقلع والعرشين الثالث اليوم الفيضان فصل من الثاني الشهر … يف (٦٣)
هذه يف جاللتُه وبقي الفاخر، اإلله هذا بظهور (٦٤) وأمر، «جمأتون» إىل النيل يف مصعًدا
(٦٥) الفيضان، من الثاني الشهر يف أعياده من عيد كل يف يظهر اإلله هذا جاعًال املقاطعة

لجاللته: الفاخر اإلله هذا وقال
يف جاللتُه وقال بمساعدتي.» عليهم استوليَت الذين والناس األقاليم أنت «امنحني
هذا بمساعدتك عليهم أستويل الذين والناس األقاليم أُعطيك «إني اإلله: هذا (٦٦) حرضة،

بهم!» قائمة اليوم
«مركر».4

أرثكز. (٦٧)
أشمث.
جركن.

«… «أر وأرس وتاي-ا-نبت (٦٨) «أرم» أرس
الربنز. من قبي وإناء

الفرتة. تلك يف قوة من عليه كانوا وما الكهنة جشُع الطلب هذا من يظهر 3
واآلالت. النسيج من الهبات أنواُع وكذلك تماًما، لنا مجهولٌة التالية البالد هذه كل 4
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«ثاب». أوان وثالث
رجًال. وعرشون خمسة (٦٩)

الكتان. من «خرد» لفات وأربع
مرصي. و«برهق»

وأربعني اثنتني مدة الرمل عليه استوىل قد اإلله هذا (٧٠) طريق أنَّ جاللتُه َوجد وقد
(؟) استخدم ذلك وعىل املقاطعة، هذه (٧١) … طريقه عىل يَِرسْ لم اإلله هذا وأن عاًما،
معهم ونقل الرمل، لنقل (٧٢) والعظماء، امللكيِّني األوالد مع والنساء والرجال الجيش
هذا (؟) سلم عىل واقف وهو عدة، أيام (٧٣) ملدة جيشه مقدمة يف هو بيده الرمل جاللته

اإلله. هذا طريق وفتح أمامه؛ بالعمل يقوم اإلله
الفاخر، اإلله هذا بظهور أمر الشهر من األخري اليوم الفيضان، فصل من الثاني الشهر
فرًحا فرح الفاخر اإلله (٧٦) وهذا موكب؛ يف مدينته حول اإلله هذا ولف اإلله، هذا وخرج
الرجاُل وصاح الفاخر، اإلله هذا والده أمام (؟) فرح وقلبه الجيش، هذا وسط يف شديًدا
قرصه. داخل يف ليسرتيَح اإلله هذا وذهب والده! مع اتحد قد االبن إن قائلني: (٧٨) والنساءُ
اإلله هذا بإظهاِر أمر الشهر، من األول اليوم الفيضان، فصل ِمن (٧٩) الثالث الشهر
يف عظيًما فرًحا (٨٠) فرح، الفاخر اإللُه وهذا مدينته، حول وذهب الصباح، يف الفاخر
والرجال الفاخر، اإلله (٨١) هذا، أمام فرح يف يديه جاللتُه ورفع والنساء، الرجال وسط

بيته. إىل اإلله هذا ورجع صاحوا والنساء
:(٨١–١٠٦ من (األعمدة قربانًا: ُم ويَُقدِّ «آمون» مع يتحدث امللك – امللكة زيارة (و)
و(فرحت) … امللك وأم مرص وسيدة ملك أخت (٨٢) … جاللته فإن واآلن … (٨١)
أبديٍّا يعيش ليته (٧٤) نيتي-يريكي» «مان … ملًكا متوًجا ابنها رؤية (٨٣) عند وسعدت

اآلبدين. أبد «رع» مثل «حور» عرش عىل متوًجا
«تأمل (قال؟): (٨٥) … جاللته السابع، اليوم الفيضان، فصل من الثالث الشهر
البالد كل (٨٦) أعطني»، آمون، والدي يا مساعدتي، إىل «تعاَل قائًال: … «… منبطح إنك
ووقف … افعل … زمني يف تسعد األرض هذه (٨٧) ودع، إىل أَْصِغ … تثور التي األجنبية
عندما عليه البواب وأغلقت وحده، هو ولكن (٨٨) معه، غريه آخُر هناك يكن ولم (جاللتُه)
و(الجيش أيام، أربعة ملدة باملر نفسه يعطر ولم (٨٩) املساء، ويف الصباح يف … (؟) تيل
هذا أمام انبطحوا القرص بالط رجال وكل (٩٠) امللكية، واألطفال والنساء، الرجال) وحتى
… عبدوا لجاللته التابعني والرؤساء والرجال باملر، أنفسهم (٩١) يعطروا، لم ولكن اإلله،
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قاله ما لكل يصغي ويجعلونه جاللته مع ُمْرتاًحا اإلله هذا (٩٢) قلب، يجعلوا أن ألجل
جاللتُه.

اإلله، هذا أمام عظيمة قربانًا جاللته قدم … اليوم الفيضان، فصل من الثالث: الشهر
أمام قلبه يف (٩٤) كان، ما كل قال و) جاللته دخل (ثم … املعبد هذا أبواب وأغلقت
املديح (٩٥) قدموا القرص: بالط لرجال جاللته وقال املعبد، هذا أبواب وفتحت اإلله، هذا
ويعطيني فيها (٩٦) ألم دون طويلة؟ وحياة … بدون … يعطيني ألنه «آمون» لوالدي
املعبد سجالت وكتبة اإلله ام ُخدَّ والكهنة «أخباماني»،5 … جاللته … عىل تثور مملكة كل
جنوده، كل وسط يف (٩٨) يل، «آمون» والدي قاله (يشء) كل أنتم قولوا … املعبد … ذهبوا
وكل والحاشية (٩٩) جاللته (الجيش)، هذا وسط) (يف يشء كل وا وَقصُّ (ذهبوا) ذلك وعىل
(١٠٠) املعبد جاللتُه «ودخل (؟) اإلله (؟) هذا … (؟) املقاطعة (هذه) … جاللته جنود
(والده) أنف أمام البخور طلق شعرية جاللتُه أَدَّى وقد «آمون» والده أمام قربانًا ليقدم
حاشية لرجال جاللتُه وقال (١٠١) الحياة كل أمنحك «إني (قال): اإلله وهذا اإلله؛ هذا
آمون لوالدي (١٠٢) الثناء ُموا َقدِّ املرتلني: وللكهنة اإلله خدام والكاهنات وللكهنة القرص
(١٠٣) أقول وإني (؟) يأتون» ال فإنهم … ألنفه البخور طلق وقت عند أنفسكم؟) (وَزيِّنُوا
الناس كل أمر وقد اللحظة.» هذه يف أتكلم وأنا … فعًال إيلَّ يأتي أن «مر آمون والدي أمام
قاموا ذلك وعىل نفسه.» من الحياة كل يعطيني وإنه ستعيش، «إنك :(١٠٤) يل يقولوا أن
رع» «آمون (١٠٥) والده حرضة يف «أمان-نيتي-يريكي» «رع» ابن لجاللة بالخضوع
وكل الصحة وكل والعافية، الثبات و(كل) الحياة كل يمنحه أن ألجل «جمأتون» صاحب
(١٠٦) «حور» عرش عىل والظهور ا جدٍّ العديدة الثالثينية األعياد ماليني … وكل السعادة،

اآلبدين. أبد «رع» مثل
:(١٢٦ إىل ١٠٦ العمود (من الختامي الجزء املعبد، وقف – البنائية اإلصالحات (ز)
هذه يف البىل أصابها قد (؟) املقاصري) (بعض أنه جاللته وجد واآلن … (١٠٦)
(١٠٨) (؟) «آمون» … طيب … جاللته فإن واآلن جديد، من وأقامها (١٠٧) املقاطعة
إىل ونبيذ ومالبس وشبه (١٠٩) (؟) وفضة ذهب … إىل تأتي لوبيا؟) (بالد … ال جزية
«جاتي» … «دنت» أواٍن وخمس … كبري واحد (١١١) … منها أوقاًفا أعطى (١١٠) …
املعبد (١١٣) جاللتُه ودخل … حور مالبس … (؟) ١٣ … منوم طيب نبيذ (١١٢) …

الحفل. يف اشرتكوا الذين األرشاف أحد 5
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اعمْل … املمالك … (؟) إىل … اإلله هذا أمام جاللتُه وقال (١١٤) … جميع … ُقْربَانًا َم ِليَُقدِّ
أعطيك» «إني الطيب اإلله هذا وقال … املرحوم «كشتا» للملك فعلت كما (١١٥) أجيل ِمن

له. (١١٦)
أُعطيك وإني والرشق، والغرب والشمال) أرض(الجنوب (كل) أعطيك» «إني له: وقال
للقرص» …» لجاللته: قال الفاخر اإلله وهذا (١١٧) املرحوم) («كتشا» امللك (؟) أعطيت كما
(١١٩) إن اإلله هذا وقال للقرص، … قال … للقرص ليحمله كاهنًا أمر (١١٨) … قال …
(١٢٠) معه، … (؟) املعبد (هذا) … إىل خرج … نفسه امللك ولكن للقرص، َرُجٌل يحملُُه ال
«آمون» والد إن (؟) لك أقول إني (١٢١) … البالط رجال ذهب … أخذ … جيشه وسط يف
من الثالث الشهر (١٢٢) … (؟) باملثل (؟) يفعل وجاللته … (؟) إىل معك … أعطاني قد
اإلله هذا حرضة يف جاللتُه (قال؟) … اإلله هذا … والعرشون الثالث اليوم الفيضان، فصل
(١٢٤) «آمان-نيتي-يريكي» … ساعدك بقوة األشياء ستحرضكل إنك (؟) «تأمل (١٢٣)
وأربعون اثنان (١٢٦) … (؟) … مع (١٢٥) … اإلله) (هذا أمام جاللته وضعه بما قائمة

و…» وخادمة خادًما
حرف هيئة عىل املعبد جدران عىل َن ُدوِّ «أمان-نيتي-يريكي»، للملك آخر نقش (٢)
األوىل الردهة بني الشمالية الباب عارضة من الجنوبية الواجهة عىل «تهرقا» أقامه الذي (r)

العمد. وقاعة
النص: وهاك

(املسمى)» «حور جاللة عهد يف … يوم … شهر … السنة (١)
(املسمى) الذهبي حور أث-تاو-نبو، (املسمى) السيدتان (٢) «كا-نخت-خع-م-واست»،
«نفر-اب-رع»، (املسمى) البحري والوجه القبيل الوجه ملك األجنبية، البالد كل قاهر
الذي رع) (آمون محبوب أبديٍّا يعيش ليته «أمان-نيتي-يريكي» (املسمى) «رع» ابن (٣)
هذا حرضة يف جاللتُه تََكلََّم واآلن اآلبدين، أبد رع مثل الحياة ُمعَطى (٤) «جمأتون»، يف
رع مثل الحياة وُمعَطى املحبوب «جمأتون» يف الذي رع» «آمون لوالده (٥) الفاخر، اإلله
«جمأتون» صاحب رع» «آمون (٦) (؟) والده حرضة يف جاللتُه تحدث واآلن اآلبدين. أبد
يشء كل (٨) أجل، من وصيل (؟) صال ٧٢ مجموع … (٧) … (؟) أعطيك «إني قائًال:
البحري والوجه القبيل الوجه مللك عظيمة، وسعادة حسنة وصحة طويلة وحياة طيب، (؟)

اآلبدين.» أبد يعيش ليته «أماني-نتي-يريكي» «رع» ابن (٩) نفر-اب-رع،
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الشمايل الوجه عىل (T) «تهرقا» معبد يف كذلك امللك لهذا ثالٌث نقٌش ويوجد (٣)
النص: وهاك العمد، وقاعة األُوىل الردهة بني الواقع الباب لعارضة

(حور جاللة عهد يف العارش، اليوم الفيضان، فصل من الثاني الشهر س، + ٢٥ السنة
(املسمى) الذهبي حور «أث-تاو-نبو»، (املسمى) السيدتان ،(٢) واست كانخت-خع-م)
«نفر-اب-رع» (املسمى) البحري والوجه القبيل الوجه ملك كلها، األجنبية البالد قاهر
يف الجميلة اآلثار صاحب امللك املختار، الواحد اآلبدين، أبد رع مثل الحياة ُمعَطى
«رع» (٤) «جمأتون»، صاحب رع» «آمون محبوب «آمون» ابن التاسوع، … «جمأتون»
رغبته (عظم) يف رجل مليون مقدمة يف واحد وهو أبديٍّا، يعيش ليته «أماني-نيتي-يريكي»
منه السعادة وكل (٥) منه، والفالح والثبات الحياة كل ُمعَطى اآللهة، لكل مقرٍّا ليعمل
مائة أعطيك «إني اإلله): (هذا حرضة يف جاللته وقال أبديٍّا، «حور» عرش عىل) (والظهور
صاحب رع» «آلمون … (٦) تماًما، بالغة ثوًرا وعرشين ومائتني عجًال وأربعني وواحد
صاحب رع» «آمون … (؟) … (٧) … اإللهات أيتها ويا اآللهة أيها يا «جمأتون»،
صاحب رع» آمون «يا قائًال: … (٩) ال … هو … هم … (٨) … «برع» «جمأتون»،

«… رع «آمون … أنت … (١٠) … «جمأتون»
يُظهَر أن أراد امللك هذا أن من، أكثر النظر يلفت ما فيهما ليس النقشان وهذان
اآللهة، من وتََقرُّبًا للكهنة، إرضاء القربان وتقديم واإللهات، «آمون» اإلله لخدمة استعداَدُه

العادة. هي كما — اسمه تخليد بتدوينهما قصد ذلك عن وفضًال
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كارنن سان

الذي ماني» «ماويبأ امللك ابن وهو لنا، َخلََّفها التي النقوش يف امللك هذا لقُب يُعرف لم
«أماني-نيتي-يريكي». للملك األصغر واألخ سالًفا، عنه ثْنا تََحدَّ

من الهرُم هذا أُقيم وقد «نوري»، جبانة يف ١٧ رقم يحمله الذي هرمه يف دفن وقد
محشوٌّ وجوفه العطب؛ أصابكسوته وقد واحد، ِمْدماك من مؤلفٍة قاعدٍة عىل الرميلِّ، الحجر
ومقصورته حرمه من كل كذلك وأُقيم مربًعا، مرتًا ١٢٫٣٠ حجُمُه ويبلغ والرتاب، بالحصا
شمس وقرص كورنيش لها كوٌة للمقصورة الغربي الجدار يف ويوجُد الرميل، الحجر من
Nuri, (راجع: األرض، عىل ملقاة ُوجدْت الجرانيت، ِمن لوحٌة فيها أُقيم قد وكان وأطالل،
لهذا السفيل واملبنى مكسورة؛ الخشن الفخار من قربان مائدُة وأمامها ،(Ibi. Pl. LVII E
درج وبعض املقصورة، رشقي يف درجة وثالثني اثنتني عىل يحتوي سلٌم إليه يؤدي الهرم
السفيل املبنى هذا إىل يؤدي الذي والباب السفيل، الجزء يف الحجر من مبنيٌّ السلم هذا
مساحتها والثانية مرتًا ٣٫٨٠ × ٤٫٦٠ مساحتها األُوىل حجرتني عىل ويحتوي مستديٌر،
. املتوىفَّ تابوت عليها يُوضع كان أنه يحتمل محورها يف مصطبٌة وبها مرتًا، ٣٫٦٠ × ٥٫٣٠
أحشاء وإناء إصبع غطاء إال بها يَبَْق ولم ا تامٍّ نهبًا نُهبْت قد الدفن حجرة أن والظاهر
الهرم. هذا يف دفٌن حدث قد أنه عىل ن يَُدالَّ اللذان الوحيدان الشيئان هما وهذان مهشم،
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اللصوُص، تركه مما صغريٌة أشياءٌ والخارج الداخل من الهرم أنحاء ُوجدتيف وقد هذا،
إىل هذا أيًضا، املرمر من آنية وقاعدة املرمر من آنيٍة من قطٍع بعَض منها بالذكر نخصُّ
وأخريًا الثانية، الدفن حجرة رقعة يف وجدْت مجيبة، تماثيل وِقَطع الفخار من أوان بعض
الجرانيت من مصنوعٌة «الخرطوم» بمتحف اآلن محفوظٌة الجرانيت من لوحٌة وجدْت
من يُشاَهد أسفله ويف امُلَجنَّح، الشمس قرُص عليه مرسوٌم مستديٌر األعىل وُجْزُؤها الرمادي
«أوزير» اإللُه يشاَهد اليُرسي الِجَهة ويف خبٌز، عليها مائدة أمام يَتعبد امللك اليمني جهة
فيها: جاء الهريوغليفي، بالَخطِّ أَْسُطر سبعُة نُقشت املنظر هذا أسفل ويف «إزيس»، واإللهة
يعطي أن ألجل الرشق؛ رب العظيم واإلله الغرب، أهل أول ألوزير امللك يقدمه «قرباٌن
٦٥٫٥ اللوحة هذه وارتفاع إلخ، املرحوم «باسكاكرنن» امللك أوزير … ا جدٍّ طاهر يشء كل
Nuri, Fig. 168. Pl. LVII (راجع: سنتيمرتين، وسمكها سنتيمرتًا ٣٥ وعرضها سنتيمرتًا

«.(D. p. 218 ff; J.E.A. Vol. 35, p. 142
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حر-سا-أنف سا-أمن-مري

السالف «أمان-نيتي-يريكي» امللك ابن هو هذا «حرسيوتف» امللك أن املحتمل من
جبانة يف واحد مدماك من مؤلفٍة قاعدٍة عىل الرميل، الحجر من هرًما لنفسه أقام وقد الذكر،
مرتًا ٢٦٫٤٠ حجمه ويبلغ مدرجة، مداميك ذات الهرم وواجهة ،١٣ رقم ويحمل نوري،
عظيمة. بدرجٍة بنيانه تداعى وقد رديء، الهرم هذا بناء أن مالحظتُُه يجب ومما مربًعا،

الحرم بني التي املساحة ورصف الرميل، الحجر من حرًما حوله صاحبُُه أقام وقد
الرشقية. الجهة من واملقصورة

شواهُد وتَُدلُّ معظمها، خرب وقد الرميلِّ، الحجر من كذلك مبنيٌة الهرم هذا ومقصورُة
أن الهرم كاشف «ريزنر» األثري الحظ وقد أعالها، مستديٌر بوابٌة لها كان أنه عىل األحوال
واألزرق األحمر باأللوان ملونة بصور وكذلك الهريوغليفية، بالنُُّقوش مزينًة كانت املقصورة
طغراء من جزءٌ عليها نُقش املقصورة هذه من حجر قطعة عىل فعًال ُعثر وقد واألصفر،

الفرعون. هذا
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األساس ودائع

وربع جمجمة عىل — األربعة أركانه يف ُحَفر يف كانت التي — الهرم هذا ودائُع تشتمُل
ولوحاٌت وأطباق، عميق، وصحن الفخار من وجرة ومدقة، الدم، حجر من وطاحون ثور،
النحاس من آالٌت ُوجدت كما النقوش، عن عاريٌة وكلها والزجاج، والحجر املعدن من صغريٌة
الودائُع هذه فيها كانت التي الحفر أن النظر ويلفت الغفل، النحاس من وكتلٌة والحديد،
هيكل ِمن أكربَ األصل يف كان الهرم هذا تصميَم أنَّ يوِحي ا ِممَّ الهرم، أركان عن خارجٌة

الحايلِّ. الهرم
كشُف يتم ولم الهرم، حرم رشقي ُكلُُّه يقُع سلٌم الهرم لهذا السفيلِّ املبنى إىل ويؤدي

للسقوط. وآيلٌة خطرٌة مبانيه ألن تماًما؛ اآلن حتى السفيل املبنى هذا
إصبعني، عظام عىل يشتمالن الذهب، من إصبعني غطاءي عىل الدفن حجرة يف وُعثر
الذهب؛ من وهي «أوزير»، قبضة يف عادة تكون التي من درة وصورة قلب جعران ُوجد كما
ويحتمل بجهازها، مومية توجُد كانت أنه عىل يَُدلُّ مما مة، مطعَّ بعضقطع ذلك إىل يُضاف
قطع بَْعَض اللصوُص لنا ترك وقد إنسان، صورة عىل كان فيه كانْت الذي الصندوق أن
الرميل الحجر من مصنوع قلب جعران منها بالذكر نَُخصُّ الذهب، من املتوىفَّ متاع من
يُعرف لم ملكة باسم أَْسُطر عرشة يف املوتى» «كتاب من الثالثون الفصل قاعدته عىل نقش
Nuri, Ibid. (راجع: «حرسيوتف»، امللك اسم الجعران هذا ظهر عىل ونقش بعُد، اسمها

.(171, Pl. CXXV. B
«حرسيوتف» امللك ولكن املجهولة، امللكة لهذه مخصًصا كان الجعران هذا أن والظاهر
أنه بالذكر جديٌر هو ومما والنوبية، املرصية اآلثار يف كثريًا يحدث كما لنفسه، اغتصبه قد
سن يف مات قد أنه عىل األحوال شواهُد وتدلُّ امللك، هذا ُجْمُجمة ِمن أَْجَزاء عدُة ُوجدْت قد
كان الذي األبيض الجنس بقايا إىل ترجع ساللته وأن الُجمجمة، َقِويَّ كان وأنه مبكرة،
عدة عىل امللك لهذا ُعثر وقد ،(Nuri, Ibid. p. 222 (راجع: «إفريقيا»، من الغربي الشمال
اللصوُص، تركه مما هرمه يف والذهب والفضة املرمر من قطٌع ُوجدت كما الفخار، من أوان

.(Nuri Ibid. pp. 221–224.: J.E.A. Vol. 35, p. 143 (راجع:
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«الكوة» يف «حرسيوتف» امللك آثار

وكذلك «الكوة»، يف «ب» معبد من الثانية الردهة عمد من عمودين عىل امللك هذا اسُم وجد
العرش لحجرة الجنوبي الجدار عىل نجد إذ بالكوة؛ T معبد يف امللك لهذا صورٌة ُوجدت
نقش وقد بإتقاٍن، ُحفرت «حرسيوتف» للملك صورٌة العرش كريس بجانب املعبد هذا يف
والصل الرأس وعصابة الطويلتني الريشتني رأسه عىل مرتديًا مثل وقد طغراؤه، أمامها
اليُرسى، كتفه عىل رقبة برشيط ويَتََحىلَّ والرقبة؛ الرأس عند رأس هيئة يف وتعويذة املزدوج
Temple of Kawa, II p. 98, fig. fig. (راجع: بهداديب محىلٍّ طويل وقميص فهد وجلد

.١١ جزء القديمة مرص كذلك راجع ،(31

زوجه

«نوري» يف هرًما لنفسها أقامْت «باتاهاليا»، تُدَعى ملكة من «حرسيوتف» امللك تزوج وقد
Nuri, Ibid. (راجع: زوجها، هرم غرار عىل وهو مربًعا، مرتًا ١٢٫١٠ حجمه يبلغ ٤٤ رقم
يف أقامتْها الرمادي الجرانيت من لوحٌة هرمها بعد لها عليه ُعثر أثر وأهم ،(p. 228
وأسفل وصالن، املجنح الشمس قرُص منها األعىل الجزء عىل ُمثل وقد هرمها، مقصورة
«أوزير» واإللُه واقفٌة «إزيس» اإللهة اليمني جهة من فيه ُمثل منظٌر يُشاَهد املنظر هذا
متٍن نقُش املنظر هذا أسفِل ويف إليه، تتعبد وامللكة قربان، مائدُة وأمامه عرشه عىل جالًسا
بخطٍّ نُقشت املعروفة القربان صيغة عىل يحتوي هريوغليفية، أَْسُطر ثمانية من مؤلف

.(Ibid. Fig. 177 (راجع: رديء،

«حرسيوتف» امللك لوحة

جوانبها عىل نقشت «برقل» جبل يف الجرانيت من لوحة عىل «حرسيوتف» للملك ُعثر
ثالث وسمكها بوصات، وأربع قدمان وعرضها أقدام، سبُع حوايل ارتفاُعها ويبلغ األربعة،
نُقش وقد املرصي، باملتحف اآلن وهي بيعنخي، امللك لوحة مع عليها ُعثر وقد بوصة. عرشة
امللك طغراء بينهما صالن منه يَتََدىلَّ املجنح الشمس قرص صورُة منها األعىل الُجزء عىل
واقًفا امللك اليمني عىل الذي املنظر يف يرى منظران، يُشاَهد هذا أسفل ويف «حرسيوتف»،
هنا مثل الذي «نباتا» رب آلمون وصدرية وعقد الخرز من خيط عىل يشتمل ُقْربَانًا يقدم
املسماة كوش وسيدة امللكية واألخت امللكية األم خلفه وتقُف إنسان، وجسم كبش برأس
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«آمون لإلله القربان نفس يقدم وهو امللك يُشاَهد اليسار عىل الذي املنظر ويف «أتاسامايل»،
«باتاهاليا». امللكية األخت ترى امللك وخلف إنسان هيئة يف هنا األخريُ َر ُصوِّ وقد الكرنك»،
حياة يف وقعْت التي الحوادث أََهمُّ فيها جاء سطًرا، وستني واحًدا اللوحة متُن ويشمُل
ترجمتها؛ ثم اللوحة هذه صعن ُمَلخَّ إعطاء يف البدء قبل هنا مالحظتُُه يَْجُدُر ومما امللك، هذا
امليالد؛ قبل السادس القرن يف امللك هذا تاريخ وضعوا املؤرخني معظم أن إىل هنا نُشري أن
األستاذ تأريخ حسب عىل — امليالد قبل الرابع القرن من األول النصف يف عاش أنه والواقُع

.(Nuri, Ibid. p. 221, ff. (راجع: وغريه «ريزنر»،
النص: ترجمة وهاك

عرش الثالُث اليوم الزرع، فصل ِمن الثاني الشهر والثالثون، الخامسُة السنُة (١)
اآللهة، حامي (املسمى) السيدتان «نباتا» يف املتوج القوي، الثور «حور» جاللة عهد يف
البحري والوجه القبيل الوجه ملك (؟) األجنبية األرايض كل قاهر (املسمى) الذهبي حور
ابن الشعائر، ورب التيجان ورب جميًعا األرضني رب (املسمى) أمن» «سامري (املسمى)
«آمون محبوب أبديٍّا، الحياة ُمعَطى «حرسيوتف»، (املسمى) ومحبوبه صلبه من «رع»
والقوة والثبات الحياة نعطيه إنا ،(٤) املقدس الجبل يف القاطن األرضني تيجان رب رع»،

أبديٍّا. رع مثل كله القلب وانرشاح والسالمة كلها
أرض منحني «نباتا» صاحب الطيب والدي «آمون» أن وهو حلًما رأى لقد الحلم:
(٧) برحمة، بعينيه إيلَّ نظر الحلم ويف يل، تاجي عقد شد الحلم ويف (السودان)، «نحيس»
األرضالشمالية.» قاعة داخل يف «نباتا» صاحب «آمون» معبد إىل «اذهب قائًال: إيلَّ وتحدث
ورجوُت الخوُف فأخذني الحلم، هذا تفسري عن شيًخا يسأل حريته يف «حرسيوتف»
َفِإنَّ يديك، منفعِة عن ابحْث قائًال: إيلَّ فتحدث االحرتام له وقدمت (٩) مسنٍّا، رجًال بشدة
الكامل والدي نباتا» «آمون أمام أذهب أن عىل (١١) عملوا، وقد سيحفظ، مباني يُِقيم َمْن
لقد «نباتا»: صاحب «آمون» يل فقال (١٢) «نحيس»، أرض تاج يعطيني أن أرجو قائًال:
وإذا العذب، املاء وأعطيتك طرا، األربعة الدنيا أركان ووهبتُك السود أرض تاج منحتك
فإنه بيديك إليه تأتي الذي والعدو (١٦) يُفلح، لن فإنه منك بالقرب اإلتيان َعُدوٌّ حاول
أجل من عظيًما قربانًا صببت رأيته وعندما وقدميه، بساقيه يفلح ولن (١٧) يفلح، لن
يف (١٩) نباتا»، «آمون حرم داخل يف واقٌف وأنا الطيب، والدي نباتا» «آمون أعطانيه ما

املحراب. أعماق
وتحدثت «جمأتون» رب آمون إىل برحلة قمُت ذلك وبعد مختلفة: لجهات آمون زيارة
«بنوبس»، يف القاطن رع» «آمون إىل برحلة قمُت ثم (٢١) نباتا»، صاحب آمون «يا قائًال:
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«ترت» صاحبة «باستت» إىل برحلة قمت ثُم «نباتا» صاحب آمون» «يا قائًال: وتحدثت
ِذكُرها جاء التي «راداتا» إنها يُقال الرابع، الشالل إقليم عند الُعليا النوبة بالدة يف بلدٌة =

نباتا.» صاحب «يآمون قائًال: وتحدثت Pline)؛ VI, 35 (راجع: «بليني»، يف
«آمون»: معبد من الجنوبية الجهة يف إصالحات عمل

الناس ألن رسيت»؛ … ثار «آمون معبد إىل فليذهْب (٢٣) قائلني إيلَّ تحدثوا ذلك وبعد
أشُهر. خمسة يف وأكملتُُه وزينتُُه وبنيتُُه ثانية فالتفت يَتِمَّ، لم بناءَه إن يقولون:

جديد: من سوت» «ابت معبد تذهيب
الحريم معبد أعطيُت (٢٦) التذهيب ينقصه نباتا» «آمون حريم معبد أن رأيت وعندما

قضيبًا. وعرشين آالف خمسة مصنوًعا وذهبًا الذهب، من دبنًا أربعني يأتي: ما
مستشًفى). أنه يُحتمل اإلله، فيه يرتاح الذي (املكان شنوت» «بيت أن إيلَّ تحدثوا ثم
(بلدة «أركارت» وخشب سنط خشب إليه يحرض بأن وأمرت ،(٢٨) الذهب ينقصه
وأمرت «نباتا»، إىل يحرض وجعلته بكثرة، السنط)، بخشب مشهورٌة الُعليا النوبة بالد من
الخزانة من املعبد يُعَطى بأن وأمرت دبنًا، أربعون وزنُُه (٣٠) جانبيه عىل ذهب بوضع
(٣٢) إني نباتا «يآمون ،(٣١) املشغول، الذهب من دبن ومائة دبنًا، عرشون مقداُرُه ذهبًا
ذهب، من (٣٥) صيغت قد (؟) املدينة» «آمون (٣٤) وصورة دبنات، أربع … قالدة أمنحك
وثالثة (٣٨) ذهب من صيغت «رع» (وصورة) (٣٧) ذهب من صيغت (٣٦) آلهة وثالثة
رشيًطا وثالثني وأربعة ومائة ،(٤٠) الذهب، من صدريتني (٤٩) الذهب، من كباش رءوس
«هار» وآنية الفضة، من لبن وإناء ،(٤٢) الفضة من دبن ومائة (٤١) الذهب، من (؟)
،(٤٥) الفضة، من لبن وإناء أربع، عددها الفضة من (٤٤) سكار وآنية الفضة، من (٤٣)
أوان تسع املجموع فيكون ويمامة، (٤٧) الفضة، من وإله (٤٦) الفضة، من ماهن وآنية

الفضة.» من
«حنت-حر وآنيتني الشبه، من «مجتامي» وآنية الشبه، من «كارو» أوان وأربع (٤٨)
عرش وخمسة الشبه من بخور وحامل (٥١) الشبه من مصباح وحاميل الشبه، من مايو»
للغسل كبريين وإناءين و(٥٣) الشبه، من «بادنو»1 أوان خمس و(٥٢) الشبه، من كأًسا

النحاس. من

املشهد. هذا يف اآلن حتى استعمالها وال ُكنْهها يُعرف لم وآالت أوان أسماء ذكر جاء 1
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إناءً. وثالثون اثنان املجموع
شهد. أواني وثالث البخور، من (٥٥) كرر أوان وثالث املر، من دبن مائتي و(٥٤)

«آلمون». وهدايا منوعة مبان
عىل عملت (٥٨) ينهار السنة ألف بيت بدأ عندما (٥٧) أُخرى فرصة ويف (٥٦)
٢٥٤ طولها (٦١) للثريان حظرية لك وبنيت (٦٠) عمده، لك فأقمُت (٥٩) لك بنائه
ونطقُت مترضًعا، (٦٣) وسجدت مطموًرا، مخربًا كان (٦٢) معبًدا لك وجددت ذراًعا،
بتنظيم وأمرت لك (٦٥) بنيت وقد مرص ملك «إني قائًال: (٦٤) وتكلمت لك بالتعبُّد
يوميٍّا، (٦٨) اللبن من قعبني وأعطيتك ثور، خمسمائة جديد من ومنحتك (٦٦) قربانك،
امرأة وخمسني رجًال خمسني (٧٠) أرسى (٦٩) لك وأهب كهنة، عرشَة أمنحك وإني

(أسري).» مائة هو واملجموعة (٧٠)
وإني لك) قدمته ملا (أي حساب هناك ليس (٧١) نباتا» صاحب «يآمون الثناء: تقديم

ممدوٌح. هو ما كل لك قدمت (٧٢) … رجل
من ٢٣ اليوم الشتاء، فصل من الثالث الشهر الثانية، السنة يف … حربية: واقعة أول
إربًا إربًا وقطع ،(٧٥) «رهرهس»، قوم وذبح األعداء، وجه يف بالذهاب أمر الشهر،
وهزمتهم (٧٧) بينهم، ُشجاعة بأعمال وقمت عيلَّ، امتدت (٧٦) التي السواعد «آمون»

طرا.
الرابع، اليوم الشتاء فصل من الثاني الشهر الثالثة، السنة ويف الثانية: الحربية الواقعة
آخرهم، عن وهزمتُُهم (٧٩) الثائرين (البيجا) «مدد» قوم بني بطولٍة بأعماِل قمُت (٧٨)

يل. ذلك فعلَت الذي وأنت
من عرش الحادي اليوم الصيف، فصل من الثاني الشهر الخامسة السنة الثالثُة: الواقعُة
ُرَماِتي أمرت لقد (٨١) أبديٍّا، والسالمة والصحة الحياة له «حرسيوتف» «رع» ابن ُحكم
«أنروار» مدينة من بالُقرب فقاموا (٨٢) (البيجا) «مدد» قوم عىل يسريوا بأن وفرساني
مذبحًة وأوقعوا (٨٤) سيدهم، أرسوا (٨٣) منهم، عظيًما عدًدا وقتلوا عليهم بهجوم

.(٨٤) «… «أروجا قوم بني عظيمة
رع ابن ُحكم من الصيف، فصل من الثاني الشهر السادسة، السنة الرابعُة: الواقعُة
«البيجا» «مدد» قوم عىل الُجنُود من حشًدا سريُت لقد مخلًدا، عاش «حرسيوتف»
كانوا منه واملذبوحون الهزيمة، به وألحقت بالده، وعىل عليه الحرب وشنيت ،(٧٦)
وجواريه، وعبيده ومعزه وغنمه وحمريه وبقره ثريانه عىل واستوليت ،(٨٧) … يف كثريين
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«مدد» عظيم إيلَّ أرسل ذلك وبعد (٨٩) يل، ذلك عملت التي هي العظيمة رهبتك وأن
قوة) وال له حول ال (أي تعال امرأة وإني (٩٠) خادمك، وإني إلهي «إنك وقال: (البيجا)
«يآمون إليك الشعائَر وأديُت وذهبُت مبعوث، بوساطة إيلَّ يأتون النواُب جعل ثم (٩١)

عدة.» ثريانًا أمنحك وإني (٩٢) الطيب، والدي نباتا» صاحب
(٩٣) الرابع: اليوم الزرع فصل من األول الشهر عرشة الحادية السنة الخامسة: الواقعة
ُجنُود ألن (٩٤)؛ «قاسو»، خادمي بقيادة «عقنات» بلدة عىل بالزحف ُرماتي أمرت لقد
عىل بطولة بأعمال قام وقد (٩٥) «أسوان»، وصلوا قد و«سأمنسا» «برجا» الرئيسني
عملت التي هي «يآمون» العظيمة رهبتك وإن سيديهما، و«سأمنسا» «برجا» وقتل (٩٦)

(ذلك). يل
الخامس اليوم الشتاء فصل من األول، الشهر عرش السادسة السنة السادسة: الواقعة
أعماَل ْوا فأَدَّ «خردف»، بلدة يف العدو عىل وفرساني ُرماتي بإرسال أمرت (٩٧) عرش،

ثريانهم. أحسن وغنموا (٩٩) … مذبحة الرَُّماُة وأوقع وسطهم، يف بطولة
عرش الثالث اليوم الزرع، فصل ِمن األول الشهر عرشة، الثامنة السنة السابعة: الواقعة
«رهرهس» ثائرو عيلَّ زحف (١٠٠) أبديٍّا، عاش «حرسيوتف» «رع» ابن عهد من
وذلك صدهم؛ عىل فعملت مرو) =) «باروات» بلدة يف (١٠١) خروات؟ رئيسهم واسم
وأوقعْت ،(١٠٣) بشجاعة عليهم فازْت قد «يآمون» ساقيك وقوة العظيمة رهبتك ألن
ذلك يل عملت الذي وأنت يتقهقرون، وجعلتهم عظيمًة، مذبحًة وكانت بينهم، مذبحًة

األدبار. َوَولَُّوا الليل، وسط يف َهبُّوا األجانب إن حتى (١٠٤) «يآمون»
الصيف، فصل ِمن الثالث الشهر والعرشون، الثالثة السنة، (١٠٥)؟ الثامنة: الواقعة
أتى (١٠٦) أبديٍّا، عاش «حرسيوتف» «رع» ابن عهد من والعرشون التاسع اليوم
(مرو) باروات بلدة رؤساء ُكلُّ ومعه «أرو»، (املسمى) «رهرهس» األجنبية البالد رئيس
وجعلته ،(١٠٨) وَصَدْدته منكرة، هزيمة وهزمته عليهم بطولة بأعمال وقمت ،(١٠٧)
وعقدت (١٠٩) (حاربني)، إيلَّ أتى الذي «شابكارو» هزيمة عىل وعملت األدبار، يويلِّ
فر وقد الرئيس … هزمت التي القويتني وساقيك العظيمة رهبتك وإنها معاهدة، معه

وخيالتي. رماتي أمام
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اليوم الزرع، فصل من األول الشهر والثالثون، الخامسة السنة (١١١) التاسعة: الواقعة
إليه؛ يرسل بأن أمرت (١١٢) أبديٍّا عاش «حرسيوتف» «رع» ابن عهد من الخامس
عىل ُرماتي أُرسل أن يجب هل (١١٣) قائًال: الطيب والدي «نباتا» صاحب «آمون» أي
فأمرت يرسل، اجعْله قائًال: (١١٤) «نباتا» صاحب «آمون» إيلَّ فأرسل «مختي»؟ بالد
«مختي» أقوام أربعة فإن ذلك وعىل خيالة، مع الطالئع من خمسني (١١٥) بإرسال
واحٌد يُفلْت ولم ،(١١٧) منهم واحٌد يبَق ولم هزموا، عيلَّ تجمعوا قد (١١٦) كانوا الذين
كلهم صاروا وقد سهٌم، منهم لواحٍد يَبَْق ولم رؤسائهم، من واحٌد (١١٨) يبَق ولم منهم،

غنيمة.
آيًال املعبد أصبح لقد (١٢١) قائًال: (١٢٠) إنسان حدثني حلم ويف منوعة: مبان
،(١٢٢) لك ثانية أقمتُُه «بتاح» يوم يف الزراع فصل من الثالث الشهر ويف للسقوط،
،(١٢٤) حجرات ست من يتألف الذي الحياة»، (١٢٣) «ذهب (املسمى) املعبد وأقمت

الحجر. من عمد وأربعة
الخراب إىل يئوُل امللك بيت إن قائًال: (١٢٦) واحٌد إيلَّ تحدث (١٢٥) آخر حلم ويف
يف بيوت أربعة و(١٢٩) امللك بيت فبنيت (١٢٨) فيه، الدخوُل يُمكنُُه (١٢٧) أحد، وال
ذلك عن فضًال و(١٣١) بُجدران، بإحاطتها وأمرت ،(١٣٠) بيتًا، ستني وكذلك «نباتا»
مائتا أضالعها مجموع (١٣٣) ذراًعا خمسون منها الجانب طول (١٣٢) حديقة أنشأت

ذراع.

األخرى والهدايا األشجار

نخل، حدائق ست (١٣٥) آمون) (يخاطب لك تغرس بأن أمرت ذلك عن وفضًال (١٣٤)
املزدوجة النخل حدائق منحتك و(١٣٧) ست واملجموع «نباتا» يف كرم واحدة كل يف (١٣٦)
و(١٤٠) ليلة ملدة قربان بتقريب وأمرت (١٣٩) ستة ومجموعها «باروات» يف التي (١٣٨)
الشعري من مكياًال وثالثون وثمانية القمح، من مكياًال عرش وخمسة مائة مقدار يوما،
يرتكوا بأال وأمرتهم (١٤٢) والشعري، القمح من مكياًال ١٥٣ ُّ الُكيلِّ مجموُعها (١٤١)
من خالية كانت (١٤٥) إذا إال أصلحتها قد أكون أن (١٤٤) دون مستثناة بالًدا (١٤٣)

السكان.
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مختلفني آللهة أعياد مواكب

بإقامة وأمرت (١٤٨) … يف ألوزير عيد بإقامة وأمرت ،(١٤٧) الكلمة أعطوا وقد (١٤٦)
«مرتا» يف و«إزيس» «ألوزير» عيد بإقامة وأمرُت (١٤٩) «مرو» «باروات» يف ألوزير عيد
وأمرت «جررت»، يف (١٥١) وإلزيس مرات أربع «ألوزير» عيد بإقامة وأمرت (١٥٠)
وأمرت ،(١٥٣) «سهراست» مدينة صاحب و«حور» و«إزيس» «ألوزير» عيد (١٥٢) بإقامة
وأقمُت ،(١٥٥) «سكرجات» مدينة صاحب ايدي» (١٥٤) و«آمون «ألوزير» عيد بإقامة
«ألنحور» عيًدا وأقمت ،(١٥٧) «مشات» يف «رع» عيد وأقمت ،(١٥٦) «كرتا» يف لحور عيًدا
يف «ألوزير» عيًدا وأقمت (١٥٩) «نباتا» يف «ألوزير» عيًدا وأقمت ،(١٥٨) «ارتانيت» يف
ثالثة وأقمت ،(١٦١) «باجمت»، يف و«إزيس» «ألوزير» عيًدا وأقمت ،(١٦٠) «نهانات»
Urkunden Der Alteren Athiopenknige, (راجع: أبديٍّا، «بنوبس» يف «ألوزير» أعياد

.(p. 113–136; Budge. Annals of Nubian Kings p. 117–139

تعليق

عىل — امللك عرش عىل طويًال عمر الذي املِلك هذا تاريخ عن معلومات من لدينا ما كل إن
الفرتة، تلك يف السودان بالد تاريخ يف كتبوا الذين وأولئك ريزنر، األستاذ نظرية حسب
وملحقاتُُه، هرمه وهو «نوري» َجبَّانة يف لنا خلَّفه ينحرصفيما — و«دنم» «ماكادام» أمثال
ُوجدْت التي اللوحُة وكذلك «الكوة»، يف «تهرقا» معبد جدران عىل نقوش من تركه وما
البالد أنَّ الطويل ُحْكمه ِة ُمدَّ يف النظَر يَلفت ما وأول «برقل»، جبل أي املقدس؛ الجبل يف
عىل امللُك هذا َشنَّها التي الحروب من الرغم عىل نسبيٍّا، هادئة كانت — يظهُر ما عىل —
قد أعدائه بالد عىل حمالته وأن البأس، شديَد كان امللك هذا أن والواقُع الخارجة، القبائل
عىل عادْت قد منها بها رجع التي الغنائم أن كما جهة، من جنوده لشغل فرصة أتاحْت
لم وبذلك اآلخرين، اآللهة كهنة من وغريهم آمون، كهنة أرضت كما العميم، بالخري بالده

عليه. حربًا يكونوا
رأسها عىل سار التي الحزبية الحمالت حيث من امللك هذا َقَرنَّا إذا مباِلِغني نكوُن وال
إمرباطوريًة يحكُم كان األخريَ أنَّ الفارق مع الثالث، تحتمس بالفرعون ُفتُوحه واتساع

وحسب. السودان بالد يف ُملكه ينحرص كان األول وأن األطراف، مرتاميَة
وألقابه «حرسيوتف» امللك أسماء رسد بعد — فيه نجد اآلن بصدده نحُن الذي واملتُن
النحيس أرض ومنحه رع»، «آمون اإللُه فيه له ظهر منامه يف رآه ُحلًما لنا يصف أنه —
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امللك هذا يطمع فلم الجانب، قويَة دولًة كانت الفرتة تلك يف مرص أن والظاهر «السودان».
بوحٍي وذلك األبيض»، و«النيل األزرق» «النيل أقاليم فتَح ِوجهتَه جعل ثم ومن فتحها،2 يف
هذا رأس عىل امللك تاَج «آمون» وضع الرؤيا هذه خالل ويف رآها، رؤيا يف جاءه آمون ِمن
«نباتا»، يف معبده إىل يذهب أن أخربه واملحبة؛ الحنان ِملُؤها بنظراٍت َعه َشجَّ أن وبعد امللك،
بأْن الشيخ فنصحه رؤياه، تفسري عن مسنٍّا شيًخا سأل نومه من امللك استيقظ وعندما
رع» «آمون معبد إىل َه وتََوجَّ «نباتا»، إىل سافر ذلك أثر وعىل وبقوة، برسعة مبانيه يُقيم
يمنحه أن ووعده مرضية، إجابة اإلله فأجابه «نحيس»، أرض يمنحه أْن اإلله إىل وطلب
وأن غزيًرا، وماءً عميًما غيثًا البالد عىل يُغدق وأن األربعة، العالم وأركان األرض هذه ُمْلَك
يف امللك وقوِف أثناءِ ويف عليه، يُغري أن يجرس عدو كل وعىل عدو، أيِّ أسلحة عىل يقيض
يمكْن فلم غامٌض؛ هنا املتن معنى أن غري أشياء، بعض منحه قد اإلله أن يظهر املحراب

كنهه. َفْهُم
يزور بدأ نباتا» صاحب رع «آمون من «النوبة» بالد عرش امللك هذا تسلم أن وبعد
كهنتهم ومساعدة بركاتهم عىل يحصَل أْن ألجل البالد؛ يف الرئيسية املديريات آلهة محاريب
ذلك عن نَوَّْهنَا كما كله، النيل وادي تاريخ من الفرتة تلك يف عظيمة قيمة ذاَت كانت التي
جم صاحب رع «آمون محراب إىل ذََهَب ذلك أجل وِمْن الكتاب، هذا من املكان هذا غري يف
صاحبة «باستت اآللهة ومحراب بنوبس» صاحب رع «آمون ومحراب (سدنجا؟) آتون»
ضحايا وقدم نباتا»، صاحب «آمون له قاله ما إلهه أخرب إليه ذهب محراب ُكلِّ ويف تارت»،
الذي الجنوب» تار «آمون-صاحب معبد إىل نََظَره لفتوا الكهنة أنَّ والظاهُر إليه، وتََعبََّد
تََوىلَّ ذلك أثر وعىل إلتمامه، — يظن ما عىل — املاُل ينقُصُه كان والذي بناُؤُه، جاريًا كان
خمسة مدى يف وتزيينه املعبد بناءَ أَتَمَّ أْن يلبث فلم بنفسه، املعبد هذا أَْمَر — الحال يف —

ذلك. بعد أشُهر
الخزانَة فمنح املال، إىل حاجة يف كان سوت» «ابت معبد أنَّ وجد «نباتا» إىل عاد ا وَلمَّ
جنيًها، ٤٢٠ حوايل اآلن يُساوي املبلغ وهذا العمل، هذا عىل لتنفق الذهب ِمن دبنًا أربعني
كان — هم وأَُرسِ الكهنة مستشفى يكون أن ويحتمل املرىض— بيت أن ذلك بعد أخرب ثم
إقليم إىل — الحال يف — أرسل ذلك وعىل خربة، حالة يف كان نفسه املبنى وأن مال، بدون

بصدده. نحن الذي املتن يف ذلك جاء كما أسوان؛ جنوُدُه تتعد لم 2
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غري تماًما، واضًحا ليس هنا واملتن جديد. من لبنائه السنط خشب عىل للحصول «أركات»
وليس البناء، هذا عىل أُخرى جنيًها) ٤٢٠ =) دبنًا أربعني رصف امللك أن املؤكد من أنه
عىل رصف قد األخريَ املبلَغ فإن ذلك وعىل تزيينه، يف املال هذا ُكلَّ رصف أنه املعقول من
كان السنط خشب أنَّ غري لدينا، مجهوٌل اإلقليم هذا وموقُع «اركارت»، من الخشب إحضار
امللك أن كذلك ويُلحظ «الخرطوم»، بلدة جنوبي ما مكاٍن أُحرضمن قد — يظن ما عىل —

جنيًها). ٢١٠ =) دبنًا عرشين قدرها املال من بهبة املؤسسة هذه َمدَّ قد «حرسيوتف»
وهبها التي باألشياء قائمة عىل تحتوي ذلك تيل التي والعرشون الخمسة واألسطر
وأشكال لإلله، الذهب من قالئَد عىل وتحتوي نباتا»، صاحب «ألمون «حرسيوتف» امللك
وتسع الفضة، من كبريٍة بكميٍة وخرز وصدريات، الذهب، من أُخرى وآللهٍة «آمون» لإلله
وخالًفا الشبه، من إناءً ٣٢ والجملة … إلخ مصابيح وقواعد ومصابيح الفضة، من أوان

والبخور. والشهد املر ُعُطور من كبرية مقادير قدم األشياء لهذه
قد كان الذي سنة األلف بيت إلصالح وماله نشاطه «حرسيوتف» وجه ذلك وبعد
ذراًعا ١٥٤ طولها للماشية وحظرية عمد ذات خارجًة له وأضاف بناءَه فأعاد خربًا، أصبح
ثور، خمسمائة اإلله أهدى أُخرى مناسبة ويف باملعبد، خاص صغري مبنًى بناء أََعاَد ثم (؟)
أََمة. وخمسني عبد ومائة ام ُخدَّ وعرشة اللبن من كبريين وطابني من تتألف يومية وجراية
آمون اإلله جازى أن وبعد ُحكمه، ِمن األوىل السنة خالل يف امللك قدمها قد الهبات هذه وُكلُّ
استطاعته يف كان فإنه مملكته؛ يف املديريات آلهة وأرىضكل ملًكا، النتخابه بسخاء وكهنته
امُلغرية القبائل لتأديب والحرب اإلغارة منها القصُد كان بحمالٍت للقيام عنايته يُحول أن
«رهرهس» قوم هاجم حكمه من الثانية السنة يف وقعْت التي األُوىل حملته ففي أمالكه؛ عىل
سلب عىل يعيشون بدو قبائل وكانوا الرشقية، الصحراء يسكنون كانوا أنهم يحتمل الذين
كثريين خلًقا منهم ذبح قد «حرسيوتف» امللك أن من الرغم عىل أنه وذلك ونهبها، القوافل

الذِّْكر. تستحقُّ بغنائَم يعد لم فإنه
«مثث»، قوم عىل موجهًة وكانت ُحكمه، ِمن الثانية السنة يف الثانيُة حملتُُه ووقعْت
الحملتني هاتني بدأ وقد أهمية، ذات بغنيمٍة يَُعْد لم أنه غري عظيم، عدد منهم ذبح وقد
اللصوص، من الصحاري لتطهري كان منهما الغرض أن والظاهُر الشتاء، فصل أثناء يف

والفر. الَكرِّ عىل جيشه رجال لتدريب وكذلك
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عىل وخيالته رماته أرسل حكمه من الخامسة السنة يف وقعْت التي الثالثة الحملة ويف
أعداًدا وذبحوا وغلبوهم، «نروات» عند األرض هذه أهل مع موقعة يف فحاربوا «مثث» قوم

منهم. أمريًا قتلوا كما منهم، كبرية
أيًضا، «مثث» بالد مرماها وكان الرابعُة، الحملُة قامت ُحْكمه من السادسة السنة ويف
عن فضًال بل منه، عظيم عدد وقتل «مثث» جيش بهزيمة يكتِف لم أنه نجُد املرة هذه ويف
«مثث» ملك ألقى وقد والذهب، والعبيد املاشية أنواع كل عىل واستوىل ُمُدنَهم، َخرََّب ذلك

امرأة.» وإني خادمك، وإني إلهي «إنك قائًال: خضوعه وَقدََّم السالح
املاشيَة وَقاَسَمُه «آمون» معبد إىل توٍّا ذهب «نباتا» من «النوبة» بالد ملك عاد وعندما

عليها. استوىل التي
ُحْكمه من عرشة الحادية السنة يف الخامسة حملته يف َزَحَف سنوات خمس فرتة وبعد
وقد «قاسو»، املسمى النوبيُّ القائُد وحارصه «عقنات» يُدَعى مكاٍن عىل ُهُجوَمه َه وَوجَّ
«قاسو» القائد ولكن «أسوان»، إىل و«سأمنسا» «برقا» الثائرين الرئيسني من كل هرب
السنة يف أعوام بخمسة ذلك وبعد كثريين، خلًقا َقوِمهما ِمن وأهلك وذبَحُهما، أثَرُهما اقتفى
(؟) مختمي فهاجم السادسة، بحملته «حرسيوتف» امللك قام ُحكمه من عرشة السادسة
ماشيتهم. أحسن تشمل غنيمًة أمامه وساق سكانها، من عظيًما عدًدا ُرماتُُه وقتل بنجاح،
(مرو) «باروات» حاكم «خروا» األمريُ قام امللك؛ هذا ُحْكم من عرشة الثامنة السنة ويف
ويف ملقابلته، «حرسيوتف» فقام «رهرهس»، قبائل بدو من مؤلٍف رأسجيٍش عىل ملهاجمته
الباقي، شمُل وتشتت عظيٌم، عدٌد جيشه من وُقتل «خروا» ُهزم بينهما نشب الذي القتال
«حرسيوتف»، امللك بها قام التي السابعة الحملة كانت وهذه الظالم، جنح يف هو وهرب
قام ُحكمه من والعرشين الثالثة السنة يف أي الحملة؛ هذه عىل أعوام خمسة انقضاء وبعد
جيًشا جمع قد كان الذي «أروا» يُْدَعى آَخَر رئيس عىل موجهًة وكانت الثامنة، بحملته
ولكن عنيٌف، قتاٌل نشب وهناك «مرو»، يف وعسكر «رهرهس» قبائل بني من َعرْمرًما
كثريين. خلًقا منهم وقتلوا الرشقية، الصحراء أهل من املتحدة الَعُدوِّ ُجُموَع هزموا النوبيني
(؟) «شيكار» يُدَعى محيل رئيٌس يُساعُدُه كان «أروا» أن عىل األحواِل شواهُد وتَُدلُّ
— السابقة الحاالت يف كانت كما — الحالة هذه يف ولكن معه، قوًة أحرض قد كان الذي
وَخيَّالتهم النوبيني رماة وانترص العدو، قوِة ظهَر َقَصَمتا القويتني آمون ساعدي أن نجد
حكم من الثالثني السنة يف أي ذلك؛ عىل عرشسنني ُمِيضِّ وبعد عليهم، ا تامٍّ عظيًما انتصاًرا
اًفا َكشَّ خمسون َخيَّاَلِتِه بصحبة وكان واألخرية، التاسعة بحملته األخريُ قام «حرسيوتف»
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(٣٥٩–٣٦٢) «حرسيوتف» امللك

إذ العدو؛ قوة كل ذبحوا أنهم والظاهر «تقت»، عند (؟) خروت» «بلدة رجال عىل وانقضوا
قدميه منهم واحٌد يَستعمل ولم منهم، واحٌد يفلت ولم الحياة، قيد عىل واحٌد منهم يرتك لم

ضباَطهم. — ذلك عن فضًال — النوبيون وأرس ثانية،
عنها إلينا وصلت التي «حرسيوتف» امللك غزوات انتهْت الحملة هذه وبانتهاء
املستحيل َلِمَن وإنه السن، يف ُم يَتََقدَّ أخذ قد الوقت هذا يف امللك أن بد وال معلوماٌت،
إال يذكر لم ألنه وذلك «حرسيوتف»؛ هاجمها التي واملمالك البالد مواقَع نُحقق أن علينا
أن الصعب من ليس أنه غري إلينا، وصلْت التي األُخرى النوبية النقوش يف منها ا جدٍّ القليل
أن املحتمل فمن أعداُؤُه؛ فيها عاش والتي جيوُشُه، فيها سارْت التي األقاليم إىل هنا نُشري
«البلمي» بقبائل بعد فيما ُعرفوا الذين وهم الرشقية، الصحراء قبائل هم كانوا أعدائه أََلدَّ

«مرو». ألمري بالطاعة تَدين كانت التي والقبائل
والقبائل «إثيوبيا» حدود عىل الذين األقوام يقطن كان «مرو» من الرشقي الجنوب ويف
صحراء قبائُل تَقُطن كانت الغرب ويف «سنار»، من والجنوب الرشق يف القاطنة املحاربة
برتبية عظيمًة شهرًة اشتهروا الذين القوُم يسكن كان هؤالء من الجنوب وإىل «بيوضا»،
هي كما وقتئٍذ، القوافل عىل السطُو وكان البقارية، قبائل اآلن يمثلهم الذين وهم املاشية،
بالد يف عديدة سنني مملكة أية قط تدم ولم حرب، كل سبب ا؛ جدٍّ الحديثة األزمان يف الحال

الحرب. يف عظيم جاه له نشيط بملك محكومة تكن لم النوبة،
أجزاء أنحاء يف التعاييش هللا عبد والخليفة املهدي بها قام التي الغارات أن يف نزاع وال
إىل نصل أن األيام من يوًما أمكن وإذا «حرسيوتف»، امللُك بها قام كالتي هي السودان
سكانها أن ا جدٍّ املحتمل فمن «حرسيوتف»، ُحُروب يف جاءْت التي البلدان أسماء تحقيق
من الباقية والبقيُة حديثًا، باشا وإسماعيل عيل محمد مع ثاروا الذين القوم أجداَد كانوا
و«بيت «بتاح» معبد بناء أََعاَد فقْد بها، قام التي البناء أعماِل عن تُحدثنا «حرسيوتف» متن
«نباتا» قرص بناء أعاد وكذلك عمد، وقاعة حجرات عىل ويحتوي للحياة»، الذهب من اإلله

طوًال. ذراًعا خمسون أضالعه من ضلع كل مربًعا كان بناء إقامة أعاد كما وحرمه،
— يوميٍّا — وأعطاه كروم، وستة النخيل من خمائل ستة «آمون» لإلله غرس وقد
وثالثة ومائًة الشعري، من مكياًال وثالثني وثمانيًة القمح، من مكياًال عرش وخمسة مائًة
الحبوب، و«كارتت» و«سورقات» و«سهرست» و«قررت» و«مرتت» من مكياًال وخمسني
و«نباتا» و«ارتنايت» و«مشات» «مرو» مثل النُّوبة بالد َهات أُمَّ يف لآللهة أعياًدا أسس وأخريًا

و«بر-نبس». و«بر-قمت» و«نهانات»
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حكم قد «حرسيوتف» خلف الذي امللك أنَّ عىل اآلن حتى ُعملت التي البحوُث وتدل
يف تُقابل كانت حكمه نهاية أن أي ٣٦٢–٣٤٢ق.م؛ من أي سنة؛ عرشين من تقرب مدة
األسف جد له يؤسف ومما أُخرى، مرة الكنانة أرض «الفرس» فيه فتح الذي العهَد مرص
J.E.A. Vol. (راجع: الكورو، يف ُدِفَن أنه والظاهُر اآلن، حتى لنا مجهوٌل امللك هذا اسم أن

.(35, p. 149; Royal Cemeteries of kush Vol. II, p. 3. Kuru l.
«أخراتان». يُدَعى ملك العرش عىل خلفه ثم
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حور نفر-اب آخرتن

«حرسيوتف». امللك ابن هو «أخراتان» امللك أن املحتمل من
مربًعا، مرتًا ٢٦٫٢ حجُمُه ويبلُُغ ،١٤ رقم يحمل «نوري» يف هرًما لنفسه امللُك هذا أقام
إذ رديء؛ الهرم هذا وبناء واحد، مدماك من مؤلفة قاعدة عىل الرميل بالحجر مقاٌم وهو
الصعب من وأصبح تداعى ذلك أجل ومن صلبة، أرض عىل ال مفككة أتربة عىل أُقيم قد
حرمه أن ذلك إىل يضاف دقيق، تصميم له يعمل لم ثم ومن ُمْرضية، بصورة عنه الكشُف

السفيل. مبناه يف التي الُحُجرات فوق تداعْت قد مقصورتَه أن كما له، ُوُجود ال
ُعثر اسُمُه، عليها نُقش واحدة حجر قطعة من إال امللك هذا شخصية تُعرف ولم هذا،
ودائع يف وجد ،(Nuri, Ibid. Fig. 188, Pl. LXIB (راجع: مقصورته، أنقاض يف عليها
بينها يوجْد ولم هذا، أيًضا. عجل وربع ِعْجل، جمجمُة امللك هذا هرم أركان يف التي األساس
لويحاٌت ُوجدْت وكذلك النُُّقوش، عن عاريٌة املطيل الخزف من أقداٌح ُوجدت ولكن فخار،

والزجاج. واملعدن املطيلِّ الخزف ِمن
٥٠٠ب املعبدين بني الرمادي الجرانيت من رأسه، فقد تمثال عىل امللك لهذا وعثر
Boston Museum No. (راجع: بوسطن متحف يف اآلن وهو «برقل»، جبل يف و٩٠٠،
23735; J.E.A. Vol. VI. p. 253; A.Z. LXVII p. 83; Nuri. Pl. LXI A & p. 241; J.E.A.

.(Vol. 35, p. 141 & Pl. XV; Porter and Moss VI p. 288, 222
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كا-عنخ-رع نستاسن

ابُن أنه املحتمل ومن «أخراتان»، امللك بعد النُّوبة بالد عرش «نستاسن» امللك توىل
ُه وأُمُّ الثامنُة، السنُة هي ُحْكمه ِسِني يف اآلثار عىل لنا ذُكرت سنة وأعىل «حرسيوتف»، امللك

«حرسيوتف». امللك أُْخت تكون أن يُحتمل التي «بلخا» امللكة هي
قاعدة عىل املحيل، الرميل بالحجر بُني ١٥ رقم نوري يف هرًما لنفسه امللك هذا أقام
٢٦٫٠٤ حجُمُه ويبلُغ ومدرجٌة، منحدرٌة الهرم هذا وجه ومداميك واحد، مدماك من مؤلَّفة

مربًعا. مرتًا
وقد بوابٌة لها واألخرية أيًضا، الرميل الحجر من مبنيَّان ومقصورتُُه الهرم هذا وحرُم
هذه نقرت وقد خالية، املقصورة يف الجنازية اللوحُة عادة فيها تكون التي الكوة يف ُوجدت
يقرب ما سليًما منها ُحفظ قد املقصورة هذه مبانَي أن ويُلحظ الغربي، الجدار يف الكوة
عرشه، عىل امللك فيه يظهر منظٌر منها الداخيل الجنوبي الجدار يف ويشاهد سنتيمرتين، من
Nuri, (راجع: القربان، حاميل من ان َصفَّ منه ويقرتب الجرانيت من قربان مائدة وأمامه
من جزء عليها نُقش الباب َعتَب ِمن َحَجٍر قطعُة كذلك ُوجدت كما ،(Ibid. Pl. LXXI, E-I
من قاعدٌة ُوجدت ذلك عن وفضًال ،(Ibid. Fig. 191 & Pl LXII J (راجع: امللك، هذا لقب

املقصورة. وسط يف عليها ُعثر قربان، ملائدة أنها يُحتمل الجرانيت،
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األساس ودائع

املطيل، الخزف من وأقداٌح وأطباٌق فخار وأواني حيوان عظاُم األساس ودائع يف ُوجدت
النقوش، من عارية الزجاج من صغرية لوحة يحتمل وكذلك والحجر، املعدن من ولويحاٌت

غفل. قصدير قطع إىل باإلضافة هذا
ويُلحظ درجة، وستني إحدى من مؤلٌف منتظٌم سلٌم للهرم السفيلِّ املبنى إىل ويؤدي
من ورق عىل الُعثُور ويدلُّ إليها، الوصول لخطورة عنها يكشف لم املبنى هذا حجرات أن
كذلك وعثر الذهب، من بزينة مزخرفٌة موميٌة الهرم هذا يف أُودع قد أنه عىل وتعاويذَ الذهب
طغراء عليها نُقش كما الفضة، من بإطاٍر مصفحٌة السفىل حافتها الربنز من مرآة عىل
واإللهة و«آمون» و«موت» «خنسو» اآللهة املرآة مقبض عىل مثل وقد «نستاسن»، امللك
يف سبعة عددها مجيبة تماثيل له ووجد هذا، .(Ibid. Pl. XCII, B–F (راجع: «حتحور»
سطران منها كل عىل ونقش الصنع، الرديء املطيل الخزف من وهي الدفن، حجر إحدى
Ibid, Fig. 197 & Fig. 203 Pl. (راجع: بعضها، قراءة يمكن األسود باملداد بالهريغليفية

.(CXL.

هرمه غري نستاسن امللك آثار

الجرانيت، من املصنوعُة الضخمُة لوحتُُه هو امللك لهذا لدينا معروف أثر أهم إن دنقلة: لوحة
وعرضها بوصات وثالُث أقدام خمس ارتفاُعها ويبلغ برلني بمتحف اآلن محفوظٌة وهي
ي ويَُسمِّ القديمة، املرصية باللغة متٌن وجهيها كال عىل نُقش وقد وبوصتان، أقدام أربع
التي الرتجمة نهاية عند ملحوظة يف وجاء «دنقلة»، لوحة اللوحة هذه «بركش» األثري
فون ولهلم «جراف بوساطة اللوحة هذه عىل حصل قد أنه اللوحة لهذه «لبسيوس» عملها
أنَّ غري ميالدية، ١٨٥٤ عام يف برلني ملتحف هدية باشا» عيل «محمد له َمها َقدَّ الذي شليفن»
جزئيٍّا الخطأ هذا فرس وقد ميالدية، ١٨٤٩ عام تويف عيل محمد ألن خاطئة؛ امللحوظة هذه
حيث املعروف األثري «شيفر» للدكتور ولهلم» «الجراف أرسله الذي الخطاب يف جاء بما
وقد ١٨٥٣م، عام األرض عىل ملقاة الجديدة» «دنقلة يف أوًال اللوحة رأى إنه فيه: يقول
أخربه التايل الشتاء يف القاهرة إىل عاد وعندما وجهيها، ألحد طابًعا وأخذ الرتاب عنها أزال
مرص عىل واليًا كان الذي األول» «عباس من اللوحة عىل حصل مرصأنه الربويسيف القنصل
اللوحة بقيت وقد «بروسيا»، عاهل الرابع» وليم «فردريك للملك «عباس» أهداها وقد وقتئٍذ،
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«فردريك «بروسيا» عهد ويل بأمرها اهتم عندما ١٨٦٩م، عام حتى الجديدة» «دنقلة يف
Ausführliches (راجع: «برلني» متحف إىل نُقلت ١٨٧١م عام ويف للقاهرة؛ ونقلها وليم»

.(verzeichniss p. 402
Urkunden der Alteren (راجع: شيفر األثري عمليٍّا نًرشا نرشها وقد
Athiopenkonige p. 137 ff; Budge Annals of Nubian Kings. p. CXVIII–

.(CXXXII & text p. 140–169; L.D.V. 16
لوحة مثل برقل» «جبل هو اللوحة لهذه األصيلَّ املكان أنَّ عىل األحوال شواهُد وتَُدلُّ
Budge, Ibid. (راجع: املقدسة، البقعة هذه يف ُوجدت التي اللوحات من وغريها «بيعنخي»

.(p. CXIII ff

اللوحة وصف

أسفله يف نقش املجنح، الشمس قرُص فيه ويُشاَهد مستديٌر، اللوحة هذه من األعىل الُجزء
الصلني بني ونقش الحياة، ُمعَطى السماء رب العظيم اإلله بحدتي التايل، املتن مرتني
هذا الشمس قرص تحت مثل وقد «نستاسن» امللك اسُم الشمس ُقرص ِمن يَتََدلَّيَان اللذَين
ممثٌل «آمون» اإلله منهما األول يف فريى اليمني، عىل واآلخر اليسار عىل أحُدهما منظران
الكرنك عىل املرشف األرضني، تيجان رب رع «آمون التايل: النقش وأمامه إنسان برأس
«إني بيان: «آمون» خلف ونقش أبديٍّا.» رع مثل كله والسلطان والثبات الحياة ُمعَطى
مثل قدميك تحت جميعها التسعة باألقواس الخاصة األجنبية والبالد األرايض كل أُعطيك

أبديٍّا.» رع
القبيل الوجه ملك فوقه: ونقش وقالدة صدرية يقدم رع» «آمون أمام امللك مثل وقد
وتقف والده»، … «إعطاء أمامه: ونقش «نستاسن»، رع بن «عنخ-كا-رع» البحري والوجه
فوقها: ونقش قربانًا، منه تصب إناءٌ األُخرى ويف صناجٌة يديها إحدى ويف ُه، أُمُّ امللك خلف
والدها ألن «نباتا»؛ تاج أعطيت لقد «بلخا» املسماة «كوش» سيدة امللكية واألم امللكية األخت

لك.» بالصناجة ألعب «إني أمامها: ونقش … أختي» «حور تاج محراب ثبت قد
كبش برأس «آمون» اإلله يشاهد يأتي: ما املنظر هذا من األيمن الُجزء يف مثل وقد
وهو «نباتا» يف املقدس الجبل (أي املطهر يف القاطن «نباتا» صاحب «آمون أمامه: ونقش
أبديٍّا.» كلها والقوة الحياة ُمعَطى «النوبة» بالد عىل املرشق العظيم اإلله «برقل») جبل
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والعافية كله والثبات كلهما والقوة الحياة أُعطيك إني «بيان: يأتي: ما خلفه ونقش
أمامه امللك ويشاهد أبديٍّا.» العرش عىل أبدية سنينًا أمنحك كما الصدر، وانرشاح كلها،
والوجه القبيل الوجه «ملك فوقه: نقش وقد اليسار، عىل الذي املنظر يف مثل كما ممثًال
من دبنًا … لك أقدم إني «إعطاء-والده»، أمامه: ونقش «نستاسن» «رع»، ابن البحري

الصيف.» فصل من األول الشهر يف الذهب
بالصناجة تلعب «سخمسخ» مرص ملكة والزوجة امللكية االبنة نُشاهد امللك وخلف

قربانًا. وتصب
تتلخص سطًرا، وستني ثمانية عىل ويحتوي اللوحة، متن نجد املنظر هذا أسفل ويف

يأتي: فيما
نوفمرب) ٢٤ (حوايل الزرع فصل من األول الشهر من التاسع باليوم اللوحة متن يبتدئ
تيل التي األُوىل القليلة األسُطر يف نجد ثم «نستاسن»، امللك حكم سني من الثامنة السنة من
حيث من «تحوت» باإلله يقرن ثم هصور، وأسد هائٍج بثوٍر امللك فيها يشبه األلقاب سلسلة
بالطعام، اإلنسان يمد بوصفه و«بآمون» عمارة مهندس بوصفه «بتاح» وباإلله «الحكمة»
ِلَما لينصت فرد ُكلَّ يُنَاِدي والشمال الجنوب ملك «نستاسن» امللك أنَّ ذلك بعد نقرأ ثم
أعدائه، عىل َشنََّها التي الحمالت ويصف حياِتِه، يف الحقائق أهم رسد يف ينطلق ثم سيقولُه،
ناداه «مرو» يف طيبًا صبيٍّا كان عندما أنه ثُنا يَُحدِّ نفسه عن رواها التي القصة حسب فعىل

هناك. إليه يأتي أن وأمره «نباتا» صاحب «آمون» اإلله
«آمون حظي هو إنه قائلني: ذلك أَبَْوا ولكنهم معه يأتوا أن امللك أقارب كل دعى وقد
كان حيث «اسرتسات» إىل ووصل األيام، من يوٍم صباح يف السري يف أخذ ذلك وعىل رع»،
الشاطئ عىل البلدة هذه أكانت وسواء ليلته، أمىض وهناك عبور، قارب يظن ما عىل هناك
«شيفر» األثريُّ الحظ كما ولكن ذلك، يف البَتُّ يُمكن ال فإنه للنيل؛ األيمن الشاطئ أم األيرس
تابع ثم «نباتا»، إىل اخرتاق من بد ال بدايته قبل كان الذي املكان إىل أتى قد كان أنه بد ال
مسافة عىل النيل عىل كانت التي «تاقات» بلدة إىل الصحراء واخرتق التايل، اليوم يف سريَه
من يمتد الذي القديم الطريق من جزء عىل سافر أنَُّه املحتمل ومن «نباتا»، من قريبة
قرية وموقع «نباتا» بني قريبة قرية إىل الحديثة «بكراوير» قربة قبالة نقطة حتى النيل

الحديثة. «كاسنجار»
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«بيعنخي-آالرا»، امللك رأس مسقط كانت «تاقات» بلدة أن «نستاسن» امللك ثُنا ويَُحدِّ
امللك وصل وعندما املتن، هذا يف إال يُذكر ولم التأكيد، وجه عىل يشء عنه يُعرف ال الذي
ملك وضع قد نباتا» صاحب «آمون أن وأخربوه القوم إليه أتى «تاقات» إىل «نستاسن»
إىل وعرب النهر، إىل ذلك بعد ذهب ثم «آمون»، معبد إىل وأرسلهم قدميه عند «نباتا»
واألرشاَف الكهنَة َوَجَد حيث املعبد، إىل طريقه وأخذ جواد، صهوة وامتطى اآلخر، الشاطئ
الشعائر ُكلَّ فيها أقام أن وبعد القاعة، دخل املعبد أمام مر أن وبعد ملقابلته، استعداٍد عىل
لنا ويذكر صدره، يف ما كل اإلله وأخرب املحراب، أو الذهب» «بيت إىل ذهب املفروضة
ِمن محرابًا كان أنه بد وال «مرو»، يف الذهبي املحراب ،(Strabo XVII 2, 3) اسرتابون

الذهب. من سميكة بطبقة مصفح الخشب
«حرسيوتف» وتاج «النوبة» بالد ملك «نستاسن» وأعطى رحيًما «آمون» اإلله كان وقد
رشف عىل عظيم عيد بإقامة «نستاسن» أمر ذلك وبعد آالرا»، «بيعنخي امللك وسلطان
موكب يف بنفسه اإلله ظهر وقد الشتاء، فصل من الثالث الشهر من األخري اليوم يف «آمون»
أو «آلوت» وكانت «النوبة»، بالد ملك «نستاسن» العاهل «آمون» أعطى العيد هذا ويف العيد،
«الخرطوم»، فوق أميال عرشة مسافة عىل األزرق» «النيل عىل وتقع العاصمة هي «آلواه»
األربعة، العالم وأركان النهر، ضفتي كال عىل واألرايضالتي التسعة األقواس أُمم منحه كما
فرًحا وفقريُُهم غنيُّهم الناس كل وفرح آلمون، الشكر وقدم فرًحا «نستاسن» رقص وقد
العرش عىل وصعد وذبحهما ثورين وأخذ التضحية مكان إىل ذلك بعد ذهب ثم عظيًما،

اليوم.» هذا الظل يف الذهب» «بيت يف الذهبي
«نستاسن» يذهب أن الرضوري من كان فإنه راضيًا، أصبح قد نباتا» «آمون كان وملا
إىل ذهب فإنه ذلك وعىل «النوبة»، بالد يف «آمون» اسم يحملون الذين لآللهة صالته ويقدم
الذي «آمون» عىلرشف عيًدا وأقام «سدنجا»)، أو «سواردا» من (بالقرب «برقم-آتون» بلدة
صاحب «آمون كلمات وأعاد بملكه، اعرتف الذي هناك اإلله مع وتحدث هناك، يُعبد كان
واتخذ الذهبي العرش عىل «نستاسن» صعد املحادثة هذه وبعد جباًرا، قوًسا ومنحه نباتا»
رشف عىل عيًدا وأقام بطليموس)، ذكرها التي (بنوبس برنبس إىل ذهب ثم عليه، مقعده
حرب آلة بعَض وأهداه بملكه واعرتف معه، وتحدث اإلله إليه فظهر البلدة، هذه «آمون»

درًعا. تكون أن يحتمل
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رشف عىل عظيًما عيًدا وأقام «نباتا»، إىل «نستاسن» عاد األُُمور هذه ِمن الفراِغ وبعد
«آمون وبني بينه حدث ما بكل «نستاسن» وأخربه املعبد، من اإلله خرج وَقْد «آمون»،
امللك رقص أن وبعد اآلخرين، واآللهة برنبس، صاحب و«آمون» (جمأتون) برقم-اتن»
حيث «جات» ُحجرة إىل نزل ثم وذبحهما، ثورين وأخذ التضحية مكان إىل ذهب اإلله أمام

آخرين. ثورين ذبح أُخرى مرة منها خرج وعندما ليال، وأربع أيام أربعة َة ُمدَّ مكث
التضحية وبعد فيها، امللك ومكث الحجرة هذه عن الشعائر يف شيئًا نعلم وال هذا،
«بيت يف العرش عىل أُخرى مرة نفسه وأجلَس املعبد إىل «نستاسن» ذهب بثورين الثانية
الطيبة» «والدته باستت لإللهة ليُقدِّم «تارت» بلده إىل ذهب قالئَل بأيام ذلك وبعد الذهب»،
تْه َضمَّ ثم الطويل، والعمر الحياة تمنحه أن ووعدْت بلُْطف «باستت» استقبلتْه وقد والءَُه،
الرابع؛ الشالل حوايل تقع كانت «تارت» بلدة أن بد وال قوية، عًصا وأعطتْه صدرها إىل

وإيابًا. ذهابًا أيام خمسة من أكثر يأخذْ لم امللك ألن وذلك
Pliny, Book (راجع: شيفر الدكتور ذلك إىل أشار كما — «بليني» املؤرخ ذكر وقد
«Rhadata «راداتا بلده يف تُعبد كانت الذهب من مصنوعًة قطًة أن — (VI, Chapter 35
عاد وعندما موقعها، تحديُد يُمكن ال أنه غري إثيوبيا، لبالد الغربيِّ الجانب عىل بلدٌة وهي

«آمون». رشف عىل آخَر عيًدا أقام «نباتا» إىل «نستاسن»
«آلمون»، امللك َمها َقدَّ هدايا َدان تَُعدِّ قائمتني عىل نأتي املتن من النقطة هذه وعند
«بر-جم-اتن» صاحب آلمون وصورة لصيانتها رجًال وثالثني وستة حدائق أربع وتشمالن
وأفاويه النحاس من شهد وأواني والنحاس والفضة الذهب من «حور» لإلله وصورتني
يَُقصُّ والثالثني التاسع السطر يف املتُن ويبتدئ … إلخ وغنم وعجول وبقرات وثريان ومر،
بعُض ظن وقد «نستاسن»، عىل سودن» «كامبا يُدَعى رجٌل بها قام حملٍة تاريَخ علينا
القرن أواخر يف عاش الذي الفرس ملك «قمبيز» اسم ُمَحرَّف االسم هذا أن األثريني
القرن أواخر يف عاش — البحوث أحدث حسب عىل — «نستاسن» أن حني يف السادس،

امليالد. بعد الرابع
انقض وقد موقعها، يُعرف ال التي «جارت» بلده من جيشه «نستاسن» أرسل وقد
وُسفِنهم مستودعاِتِهم كل عىل واستوىل الُغزاة، من عظيًما عدًدا وقتل سودن» «كامبا عىل
شواهُد وتدلُّ «تاروتيجت»، إىل (؟) «كارتبت» عن وأجالهم شملهم وَشتََّت وأسلحتهم
بإحضارها أمر ثوًرا، عرش اثني أعطاهم ألنه ساعدوه؛ قد «تارومن» قوم أن عىل األحوال
بلدة إىل ثريان ستة أعطى ذلك بعد برسعة أتى الذي ميالده عيد يوم ويف «نباتا»، من
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عليها استوىل التي املحاصيل من نصيبًا «آلمون» قدم تتويجه عيد يوم ويف «ساكساكتت»،
ومائتي إلخ، … وماعز بقرة وثالثمائة ثور ثالثمائة وهو و«تاررقت» (؟) «كارتبت» بني
مخترص ص ُمَلخَّ عىل فيحتوي املتن باقي أما امرأة، وعرشة مائة أهداه بعد وفيما رجٍل،
فيما تلخيُصها ويُمكُن السودان، يف مختلفة أجزاء عىل «نستاسن» َشنََّها التي للحمالت

يأتي:
جنوبي واقعٌة أنها يحتمل التي «مخنتقننت» مركز أو بلدة قوٍم عىل األُوىل الحملة كانت
«ايهقا» مدينة عىل «نستانس» استوىل وقد نفسها، «مرو» جزيرة عىل أنها ويُحتمل «نباتا»،
ذهب وعىل واملاشية، النساء من عظيمة غنيمة عىل واستوىل السكان، من كثريًا خلًقا وذبح
إلخ … واملاعز الغنم من و٥٠٥٣٤٩ املاشية من ٣٠٩٦٥٩ عىل غنيمتُُه وتشتمل وفري،
لقد الحرب: عن قصته ختام يف «نستاسن» ويقول الذهب، من صورة و٣٢٢ امرأة و٢٢٣٦
ألنه الطعام؛ هذا لتأكل ُسكَّانًا يرتك لم أنه أي للطعام؛ األرض أنتجتْه يشء كل للدود تركت
صاحب «آلمون صورة عرشة واثنتي رساًجا للشكر قربان بمثابة أهدى ثم رجل، كل قتل
«بيت وفتح «كاتارتيت» يف صدرية عرشة واثنتي «واست» يف رساج وقاعدتي كاتارتيت»

ثور. صورة يف نباتا» صاحب «آمون فيه يُعبد كان الذي الذهب» من املصنوع العجل
يف «نستاسن» هزمهم الذين و«اكاركهار» «ربهر» قوم عىل فكانْت الثانيُة الحملُة أما
من كان إنه حتى وفري ذهب عىل منهم واستوىل «ربهدن» أمريهم وأرس عظيمة، مذبحة
وعىل واملاعز، الغنم من رأًسا و٦٠٣١٠٧ ثوًرا ٢٠٣٢١٦ عىل استوىل كما حُرصُه، املستحيل
وقد «نباتا» صاحب آمون فأعطاه األمري أما البالد، يف التي الغذائية املواد وكل النساء كل

بالحياة. له السماح املستحيل من كان إذ لإلله؛ نزاع بال به ى َضحَّ
الحملة هذه يف الذهب من «نستاسن» عليها استوىل التي العظيمة الكمية وتدل هذا،
الجنوب يف املحتمل ومن األزرق، النيل عىل تقعان بد ال و«اكارخار» «ربهر» بلدتي أن عىل
حتى عليها الحصوُل يُمكن الذهب من كبرية كميات أن والواقع «سنار»، مدينة من الرشقي
من َغسِله بعد كثرٍي ترب عىل كذلك اإلنسان يحصل كما هناك التالل يف جيوب من هذا يومنا

األنهار. مجاري يف الطني
عظيمة، مذبحة يف «نستاسن» هزمهم الذين «أررست» قوم عىل كانْت الثالثُة والحملة
و٥٥٢٠٠ ثوًرا ٢٢١٢٠ وعىل النساء كل وعىل «ماشات» بلدة أمري «أبسة» عىل فاستوىل
أعطى وقد مرصيٍّا، جنيًها ٢١٧٢٦ حوايل أي الذهب؛ من دبنًا ١٢١٢ وماعز غنم رأس

الخاصة. أمالكه من معينًا مقداًرا يظهر ما عىل نباتا» صاحب «آمون لإلله األمري
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النساء كل عىل «مخرشخرت» عىل َشنََّها التي الرابعة حملته يف «نستاسن» استوىل وقد
اسم يذكر ولم واملاعز، الغنم من رأًسا ٣٣٠٥٠ وعىل ثوًرا ٢٠٣١٤٦ وعىل الغذائية، واملواد
إنه لنا يقول امللك ألن وذلك الحملة؛ هذه غنيمة من يشء أي آمون يتسلم ولم اإلقليم، أمري

لنفسه. كلها حفظها قد
جموَعه، جنوُدُهم قابل الذين «ميهكا» قوم «نستاسن» حارب الخامسة الحملة ويف
املتن ولكن سارت»، «سار بلدة من جميز شجرة بوساطة خضوعهم قدموا أنهم والظاهُر
وعىل «تامخيت» يُدَعى أمري عىل واستوىل كثريين، خلًقا منهم وقتل حاربهم إنه يقول استمر
٣٥٣٣٠ وعىل جنيًها) ٢١٠٠٠) الذهب من دبنًا ٢٠٠٠ وعىل الغذائية املواد وكل النساء كل

وماعز. غنم رأس ٥٥٥٢٦ وعىل ثوًرا
جماعة أن وذلك للدين، خدمة أداهما صالحني عملني ِبِذْكر متنه «نستاسن» ويختم
عىل بغارٍة قاموا قد النيل، —رشقي يحتمل ما عىل — تقع التي «مثي» بالد من الرجال من
لإلله أُهديت قد كانت غالية، كثرية أشياء عىل آمون معبد من واستولوا «جمأتون»، بلدة
كانوا أنهم يظهُر ولكن املغرين، ملعاقبة «نستاسن» بامللك فاستنجدوا «أسبالتا» امللك من
املعبد يحرم ال أن يُريد ال «نستاسن» كان ا وَلمَّ ثانية، إليه يَُردَّ لم اإلله متاع ألن َفرُّوا؛ قد
آمون إن يقول: ذلك ويف ونُهبْت، ُرسقْت التي األشياء مقابل ماله ببعض ى َضحَّ فإنه متاعه

«برجمأتون». صاحب «آلمون» رددته وإني الكنز منحني قد «نباتا»
«ثرت»، أو «تارت» بلدة يف بصددها نحن للتي مماثلة أُخرى حادثٌة وقعْت وقد هذا،
امللك وكان «باستت» لإللهة ِمْحَراب عىل تحتوي كانت — قبل من رأينا كما — وهي
حتى أمان يف بقيت وقد السابع، القرن نهاية يف ملعبدها أشياء بعض أهدى قد «اسبالتا»
جماعٌة قامت حال أية عىل حكمه خالل ويف سنة، ٣٠٠ حوايل من أكثر أي «نستاسن»؛ عهد
التي األشياء بعض ورسقوا «باستت» اإللهة معبد واقتحموا «متيت» إقليم من املغريين من
األشياء تُرد ولم وهربوا أفلتوا قد املغريين أن والظاهُر لإللهة، «اسبالتا» امللك أهداها قد كان
الخاص. ماله من الجديدة األشياء ثمن دفع الذي «نستاسن» امللك فعوضها ُرسقت التي

اإللهة هذه بركَة طياتها يف تَحمل للملك، أشياء بعُض أُرسلت الهدية هذه ُمَقاِبِل ويف
فيه يُشريُ «نستاسن» جانب من واإليماُن الصالُح ملُؤُه ٍل بتَأَمُّ النقوش وتختم له، وحمايتها
يتساءُل واآلن لبقائهم، عليها الناُس يتكله الذي املطلق االتكال وإىل آمون كلمة دوام إىل
يف عام بوجه البالد حالة حيث من الطويل، اللوحة هذه متن من به نخرج الذي ما املرءُ:

تاريخها؟ من الفرتة تلك
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ثمانية عن تَِقلُّ ٍة ُمدَّ يف امللك عاصمة «نباتا» عىل تدفقْت التي الغنائِم مقدار أنَّ والواقُع
ا، جدٍّ عظيمة كانت مللكه؛ املجاورة األقاليم عىل بها قام التي الخمس الحمالت نتيجة أعوام
التي األرقام جَمْعنا فإذا الرضا، أشد بذلك راضني كانوا وآلهتهم آمون كهنة أن بد وال
و١٢٥٢٢٣٢ ثوًرا ٦٧٣٤٧١ غنم أنه نجد فإنا الحرب يف كسبه ملا املمثلة وهي لنا، ذكرها
الذهب، من حلقات أو الذهب من صورة و٣٢٢ امرأة و٢٢٣٦ إلخ، … وماعز غنم رأس
الَعدُّ يخطؤه الذي الذهب عن فضًال هذا جنيها، ٣٣٧٢٦ أي الذهب؛ من دبنًا و٢٣١٢

واملستودعات. الغذائية املواد وكذلك إحصاؤهن، يُمكن لم الالتي والنساء
ذَبِْح يف تنحرص بسيطة، كانت الحرب َشنِّ يف «نستاسن» فكرة أن نفهم ثم ومن
بلقًعا قاًعا البالد ترك ثم والطعام، والذهب املاشية عىل واالستيالء النساء وأَْرسِ الرجال
ثابَت — بحاٍل — يكن لم ُحكمه فإن حال أية وعىل األرض، تُنبت ما يلتهم الجراد وَجْعل
متاع يرسقوا أن استطاعتهم يف كان الرشقية الصحراء من املغريين ألن وذلك األساس؛
هذين كهنة طلب وقد بهم، اللحاق دون بغنيمتهم ويفرون و«باستت» «آمون» معبَدي
وقد املستقبل، يف وحمايتهم املفقود املتاع بإرجاع املغريون هؤالء أفسده ما إصالَح املعبدين

رونقهما. للمعبدين وأعاد طلبهم إىل امللك هذا أجابهم
يتحاىش أن هو منهما ُرسق عما املعبدين تعويض ِمن للملك األوُل الغرُض كان وقد
يف امللوك أن نعلم عندما وبخاصة الحاجة، عند له مساعدتهم عدم وتاليف الكهنة غضب
الفرتة تلك يف الدين رجاِل عىل كبريًا اعتماًدا يعتمدون كانوا النوبة وبالِد مرص من ُكلٍّ
ملك أيِّ َخْلِع عىل قادرين وكانوا يدهم، يف كان الشعب زمام ألن وذلك البلدين؛ تاريِخ ِمْن
كما الصاخبة، والحروب والدسائس باملؤامرات امليلء العهد هذا يف وبخاصة غريه، وتنصيب

املؤلَّف. هذا من مكانه يف ذلك عن تحدثنا
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البالد عن بمعزل وهم السودان بالد حكموا الذين امللوك هؤالء تواريخ ِد َرسْ بعد واآلن
بأن هنا االعرتاُف علينا الواجب من نرى — معلوماتُنا إليه وصلت ما بقدر — املرصية
وما امللوك، هؤالء ُحْكِم تواريخ رسد عن تَخرج ال اآلن حتى أيدينا بنَْيَ التي التاريخيَة املادَة
بعُض أقامها لوحاٍت بعض إىل باإلضافة هذا ِغنًى، أو فقٍر ِمن املنهوبُة مقابُرُهم عليه كانت
لهم تذكار بمثابة العظام والعرشين الخامسة األرسِة ملوُك أقامها التي املعابد يف امُللُوك
آللهتهم جليلة أعمال من به قاموا وما ُحُروبَهم َخلَُّفوها التي النقوش يف ذاكرين وحسب،
غرٍض إىل ترمي كانت أنها النقوش؛ هذه خالل من ونرى البالد، أنحاء يف ومعبوداتهم
القوة، أصحاب كانوا الذين الكهنة إرضاء أخرى: بعبارة أو اآللهة، إرضاء وهو واحد،

آمون. اإلله كهنة وبخاصة
العيش، من بحبوحٍة يف يكن لم الوقت ذلك يف الشعب أن عىل األحوال شواهُد وتدلُّ هذا،
والبدو، الصحراء أهل من املغريين لقهر تأديبية بحمالٍت يقومون كانوا امللوك أنَّ رأينا فقد
ذلك عن وفضًال الطاعة، عصا تشق عندما نفسها السودانية األقاليم بعض لقهر وكذلك
يف دفنوا الذين وامللكات امللوك مقابر نهبوا الذين اللصوُص تركها التي األشياء من يلحظ
امللوك هؤالء ورثها التي الثقافة يف تدريجيٌّ انحطاٌط هناك كان أنه «مرو» ويف «نوري»
وذلك القديمة، املرصية اللغة معرفة يف نقصظاهر هناك كان أنه أوًال فنجد املرصيني؛ عن
من يظهر فإنه الجنازي؛ أثاثه وغنى نسبيٍّا مالويبأماني امللك هرم ِعظم من الرغم عىل أنه
أن املروي العهد نهاية حتى عرصه بعد نجد ولكن ميسوًرا، ثريٍّا ملًكا كان أنه أُخرى جهٍة
رديئة، صناعة مصنوعة كانت امللوك من خلفه َمْن مقابر يف ُوجدْت التي الفخارية األواني

ُمتَْقنة. وغري خشنة كانت الذهب صياغة أن كما
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املصنوعة األشياء من القليل عىل إال تحتوي تكن لم امللوك، مقابر أن ذلك إىل يُضاف
خاطئة. رديئة كتابًة مكتوبًة كانت التي القلب جعارين من النادر وعىل املطيل، الخزف من
من ُوجد الذي والقليُل محليٍّا، تُصنع الحجر من املصنوعة األواني بعُد تعد ولم هذا،
من ُجلب قد — يظهر ما عىل — فإنه وامللكات؛ امللوك مقابر يف املرمر من املصنوعة األواني

مرص!
آخذًة فكانت دفنهم؛ وُحَجر امللوك مقاصري جدران عىل تُنقش كانت التي النقوُش ا أَمَّ
تكن فلم املرصية اللغُة أما والخشونة، الرداءة يف غاية كان بعضها أنَّ لدرجة االنحطاط يف
عادة يحملها كان التي الخمسة امللوك أسماء من األوىل األسماء ثالثة فكانت بعُد، تُفهم
األلقاب من جزءًا بوصفها آلخر ملك من تُنقل وأصبحت ثابتة، أصبحت قد مرص؛ ملوك

امللكية.
امللك نقش أقدمها اآلن، حتى تاريخية نقوش ثالثة إال العرص هذا من لدينا وليس
تهرقا امللك معبد جدران عىل — قبل من ذكرنا كما — ُوجد الذي «أمان-نيتي-يريكي»
وِمن تدهور، قد كان اإلشارات شكل أن غري القديمة، املرصية باللغة ُكتب وقد «الكوة»،
لم فإنها للكتابة الرسمية اللغة تزال ال كانت املرصية اللغة أن من الرغم عىل أنه الواضح
«املولود ويعني: وشكله، نطقه يف الَفظِّ امللك هذا اسم من ذلك عىل أََدلَّ وال الكالم، لغة تكن
«طيبة»)، مدينة عىل يُطلق كان لقٌب وهو البلد، هنا معناها «ني» (وكلمة «ني» آمون من

«نباتا». عىل يُطلق وأصبح «نباتا» إىل آمون مع أتى قد اللقب هذا أنَّ املحتمل ومن
أرض أي «نحيس»؛ ألرض املقدس الجبُل بأنها املتن هذا يف «نباتا» وصفت وقد
عنها، ناءٍ إقليٌم بأنها «مرو» قبل من فعًال إليها يُنظر كان أنه عىل بذلك دالة الجنوبيني
كان امللك أن كيف — سابًقا ذكرنا كما — النقُش ويحدثنا فيها. ألف قد النقُش وهذا
موت بعد امُللك عرش عىل «تالخاماني» امللك خلف عندما عمره، من واألربعني الواحدة يف
قبل طويل زمن منذ «مرو» يقطنون كانوا السودان ملوك أن يؤكد وهذا «مرو»، يف األخري
أنهم ويحتمل — «رهرهس» قوم كان زمنه ويف متبعة، عادة فيها امللوك دفن أصبح أن
املاشية عىل فأغاروا و«العتربة» النيل بني يقع الذي اإلقليم عىل يغريون — «البيجا» من جزءٌ

أرسى. بعض عىل واستولوا
— يظن ما عىل — زحف ثم وصدهم، «الرهرهس» عىل الجيش أوًال امللك أرسل وقد
أياٍم، تسعِة يف «نباتا» إىل فوصل هناك، يتوج أن ألجل «نباتا» إىل «مرو» من الرب بطريق
التي وهي «النوبة» ألرض الرسمية القبعة أعطى وهناك برقل، جبل يف قرصه إىل وذهب
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Arkell, A History (راجع: امليالدي، عرش الثالث القرن حتى النوبة بالد يف تُستعمل بقيت
.(of the sudan, p. 192, Fig. 24

«آمون» به اعرتف حيث املقدس الجبل يقطن الذي رع» «آمون معبد إىل ذهب ثم
«نباتا» بني بلد أكرب وهي «كارتن»، إىل النهر يف امللك انحدر ذلك وبعد البالد، عىل ملًكا
تقع كانت أنها املحتمل ومن (كورتى؟) اآلن حتى يُحقق لم البلدة هذه وموقع و«الكوة»،
يسمون الذين وهم الغربية، الصحراء ُسكَّان عليها أغار وقد للنيل، العظيم املنحنى عىل
عليهم أرسل ذلك وعىل أخرى، مرة مجو) (وباملرصية «البيجا» نفس أنهم ويحتمل «مدد»
من يوًما عرش سبعة بعد إليها وصل التي «الكوة» إىل يسري أن قبل تأديبيًة حملًة امللك
إىل غادرها ثم الربنز، من أطراُفها وسهاًما قوًسا اإلله له قدم «الكوة» ويف «نباتا»، مغادرته

«الكوة». من مقربة عىل كانت التي «بنوبس»
يف الرحلة قطع أنه والظاهُر «أرجو»، جزيرة يف الذي املعبد كانت أنها املحتمل ومن
أقاليم أربعة اإلله له وقدم «بنوبس» يف رع» «آمون معبد إىل ذهب ُوُصوله وعند واحد، يوم
اللوحة يف جاءت كما — وهي األقاليم، هذه آلهة بمساعدة عليها استوىل قد كان هدية
أماكنها، يعرف ولم «مورس»، و«ترهت» «سكست» «جم-امن-ست»، — ترجمناها التي
امللك ذلك بعد عاد ثم تن»، «كار غزوا الذين (البيجا) «املدد» أرض يف أنها يظن ولكن
«ارتكر»، «مركر»، وهي عليها استوىل أقاليم سبعة هناك اإلله أهداه حيث «الكوة» إىل
معبد إىل املؤدي الطريق نظف «الكوة» ويف و«ار»، «تاي-نبت» «ارم»، «جركن»، «اشمت»،
زارْت كما ُه أُمُّ زارتْه وهناك عاًما، وأربعني اثنني ملدة الرمل عليه طغى قد وكان «آمون»،

املباني. بعض بإصالح وأمر آمون اإلله مع تحدث ثم مرص، يف أمه تهرقا
التحدُّث عند مكانها يف ترجمناها التي «حرسيوتف» امللك لوحة هو الثاني والنقُش
العاهل، هذا ُحكم من والثالثني الخامسة السنة إىل املتن هذا تاريُخ ويرجُع امللك، هذا عن
عن املتُن ويُحدثنا املرصي، باملتحف اآلن محفوظٌة وهي برقل» «جبل يف عليها ُعثر وقد
أماكن أسماء لنا ذكر كما له، األرايضاملجاورة يف أعدائه عىل امللُك هذا بها قام حمالت ِتسِع
نعرُفُه مما أكثر الدقة، من أكربَ بدرجٍة األيام من يوًما موقعها تحديُد يُمكن ربما مختلفة،

حديثة. ُكُشوف ضوءِ عىل اآلن هنا
الواقعة القاحلة األرايضشبه يف يسكنون الذين الحاليون) البيجا (وهم «مجو» فقوم
يف نازله كما عليهم بها قام حمالت ثالث يف «حرسيوتف» امللك حاربوا وقد النيل، رشقي يف
أسلفنا، كما عهده قبل «مرو» جزيرة غزو الذين هم «رهرهس»، قوم أخرى حمالت ثالث
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امليناء وهي «اكن» بلد: تشبه نطقها يف وهي «اقنا» من الثوار بعض هرب أخرى حملة ويف
إىل «بوهن»، من بالقرب الثاني الشالل من مقربة عىل للنيل الغربي الشاطئ عىل الواقعة
– حلفا وادي إقليم (أي السفىل النوبة بالد كانت الوقت هذا يف بأنه يوِحي وهذا «أسوان»،

مرص. وبالد «كوش» مملكة بني مشاعة كانت بل ألحد، تابعًة تكن لم الشالل)
منحه قد «آمون» أن رآه منام يف علم أنه كيف متنه أول يف «حرسيوتف» ويُحدثنا
بعد زار ثم عنه، راضيًا «آمون» استقبله وقد «نباتا» إىل ذلك بعد سافر ثم البالد، عرش
يف «باستت» اآللهة ومحراب أرجو) أنها (يحتمل و«بنوبس» «الكوة» «جمأتون» معابد ذلك
نشاطه لنا ذكر وقد و«مرو»)، «نباتا» بني تقع أنها يظهر ولكن مكانها، يحدد (لم «تار»

بلدة. عرشة اثنتي يف أسسها التي األعياد ذكر كما وغريها، «نباتا» يف املباني إقامة يف
لوحة عىل جاء ما تُشبه أنها اللوحة هذه نقوش يف النظر يلفت ومما
حيث من بعًضا، بعضهم يَُقلِّدون كانوا امللوك هؤالء ألن وذلك «أمان-نيتي-يريكي»؛
عادًة كانت وهذه لكهنته، والخضوع «آمون» اإلله خدمة يف التغايل يف واملباهاة الُفتُوح
أول فتحها التي البالد ينقل منهم الفرعون كان عندما مرص، ملوك يف عرفناها أصيلة

استحياء. دون لنفسه فتحها وينسب أعمى نقًال عرشة الثامنة األرسة ملوك
هو امللُك وهذا (٣٢٨–٣٠٨ق.م)، «نستاسن» امللك لنا تركه الذي هو األخري والنقش
سبق، فيما طويًال املتن هذا عن ثْنَا تََحدَّ وقد «نوري»، جبانة يف ُدفن لكوش عاهل آخُر
أرض األكرب» «اإلسكندر فيه ضم الذي الوقت حوايل امُللك عرش توىل قد أنه والخالصُة
طلب أنه كيف «نستاسن» لوحة علينا وتقصُّ النظري. املنقطعة إمرباطوريته إىل الكنانة
«ألوا» أنها يحتمل التي «الت» عىل آمون نصبه حيث «نباتا» إىل الذهاب «مرو» يف وهو إليه
ميًال عرش اثني بعد عىل تقع (التي «صوبه» وكانت الخرطوم، حول يقع الذي اإلقليم وهي
قليلة مجسات إال علمية حفر أعمال هذه «صوبه» يف يعمل ولم عاصمته، الخرطوم) فوق
وكان املروية باللغة نقش عليه كبش تمثال «الخرطوم» أرضكرتدائة يف اآلن يوجد أنه غري
بلدة أن عىل يدل وهذا غوردون، هو أحرضه والذي الخرطوم، إىل صوبه من به أوتي قد

ملحوظة. أهمية ذات كانت الوقت هذا يف «صوبه»
كما امللك، عرش تََولِّيِه عند و«تار» و«بنوبس» «الكوة» معابد «نستاسن» زار وقد
يُوِحي ا ِممَّ بالده أنحاء يف حربية حمالت بعدة قام كذلك «حرسيوتف»، قبل من ذلك فعل
كان أنه والواقُع عظيمة، بدرجٍة فيها تزداد األخطاُر كانت بل سالم، يف تكن لم البالَد ِبأنَّ
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الخالصة

يف كانت الذهب من أشياءَ و«تار» «الكوة» معبَدي من يرسقوا أن «البيجا» قوم مقدور يف
أن امللك واضطر اللصوص، عىل يقبض لم الحالتني كال ويف «اسبالتا»، امللك عهد منذ أمان

اإللهني. هذين معبدي يف الخاص ماله من منها بدًال يصنع
الكتاب. هذا نطاق عن خارًجا جديًدا، عهًدا كوش بالد تبتدئ العاهل هذا عهد وبعد

463





وتكوينها «فارس» تاريخمملكة يف ملحة

مقدمة

زوالها إىل أمَلْحنا ثم «مرص»، بالد وفتحها ونشأتها «آشور» مملكة عن سبق فيما ثنا تحدَّ
اململكة عن اآلن نتحدث أن وطبعي الغاشم، سلطانها من «مرص» وتحرير الوجود، عالم من
أرض عىل وسلطانها نُُفوذَها ْت وَمدَّ وقتئٍذ، املتمدين العالم يف «آشور» مكان احتلت التي
و«ميديا»، «عيالم» دولتَي أنقاض عىل قامت التي «فارس» دولة بذلك: وأعني الكنانة،
مجدها ِعزِّ يف كانت أن وقت «آشور» لدولة منافس أكربَ ان تَُعدَّ كانتا اللتان اململكتان وهما
وامتداِد نشأتهم وعن «فارس» قوم أصل عن مختًرصا نضع أن هنا وسنحاوُل وسؤددها،
عندما الفرس، وبالد النيل وادي بني كانت التي العالقات فهُم علينا يسهل حتى ُفتُوِحِهم؛

الزمان. من طويلة مدة وَحكمتْه النيل وادَي األخريُة غزت
عام حتى تحكمها واستمرْت ٥٢٥ق.م، منذ «مرص» عىل «فارس» تسيطر بدأت فقد
بشئونها، واستقلْت الفرس، وطردِت األخرية، انتفاضتها «مُرص» انتفضْت عندما ٤٠٤ق.م،
قصرية لفرتة لكن ثانية الفرُس دخلها عندما ٣٤١ق.م، عام حتى الجانب عزيزة وظلت
حالوَة ذلك بعد «مرص» تَذُْق ولم ٣٣٢ق.م، عام املقدونيُّ «اإلسكندُر» دخلها حتى استمرْت
الغابر استقالَلها لها أعاد صميٌم، مرصيٌّ شئونَها توىل عندما ١٩٥٢م، عام حتى االستقالل

التليد. ومجدها
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و«آشور» «عيالم»

«آشور»، ُملُوك مناهضة يف «عيالم» به قامت الذي الدور «أور»،1 تاريخ يف البحث عند ذكرنا
— «عيالم» تاريخ يف فرتٌة لدينا ولكن وُحريتها، استقاللها عىل املحافظة سبيل يف وذلك
نعلم ال — امليالد قبل الثامن القرن ومنتصف عرش الثاني القرن بني تقُع التي املدُة وهي
أنها فيها جاء عابرة إشارات إال اللهم فيها األُمور وَسرْي أحوالها عن تقريبًا شيئًا خاللها

«آشور». دولة مع آلخر وقت من مستمرة حروٍب يف كانت
يُعتمد مصادر وجود عدم إىل أوًال: وقتئٍذ؛ «عيالم» مملكة تاريخ ُغموض وينسب
الحكم نظام قلُب عنها نتج التي والداخلية الخارجية الحوادث إىل ذلك سبب ويرجع عليها،
عنارص استقرار من ُشوِهَد ما الخارجية الحوادث بني فمن ُمْفزعة، بصورة األحوال وارتباك
السالالت هذه بني من بالذكر ونخص إضعافها، يف أَثَّر مما البالد تلك يف جديدة سالالت
عىل طويل زمن منذ فعًال يسكنون كانوا الذين اآلراميني قوم وكذلك الفارسية، القبائل

األيرس. «دجلة» نهر شاطئ
الواقعة «بارشوماش» يف ٧٠٠ق.م عام حوايل فعًال يقطنون «فارس» قوم وجدنا وقد
نهر عىل الواقع اإلقليم يف «شوشتار»، من الرشقية الجهة يف «بختياري» جبال جانب عىل
نحو يَتَِّجَه أْن قبل العظيُم النهر هذا يؤلُفها التي العظيمة الحلقة من بالُقرب «قارون»

الجنوب.
الذي اإلقليم هذا يف استيطانهم وجه يف تقف بحيث القوة من وقتئٍذ «عيالم» تكن ولم
عىل — اعرتافهم مع الفرس وكان ممتلكاتهم، من ُجْزءًا يؤلف — حال أية عىل — كان
مملكتَهم «أخامنيس»،2 ملكهم بقيادة أسسوا قد عليهم؛ «عيالم» بسيادة — الظن أغلب

.١١ الجزء القديمة مرص راجْع 1

«باسارجادا قبيلة أمري األصل يف وكان «أخامنيس» أو «هاخامانيش» يُدَعى الفارسية اململكة مؤسس كان 2

عهد من اآلن حتى باقية مدنها بعُض تزال وال القبيلة، اسم نفس تحمل عاصمته وكانت ،«Pasargade
منيس» «أخا أعمال عن أكثر أكيدة معلوماٌت لدينا ليس أنه عىل العظيم)، «كورش» (أو العظيم «سريوس»
— أنه عىل يربهن قد عظيمٍة بدرجٍة ِذْكراه احرتام لكن القدامى، الفرس ملوك كل إليه تنتسب الذي هذا
التاريخ، مرسح عىل تظهر أن قبل ٍة أُمَّ إىل األصل الخشنة الفارسية القبائل صهر قد — األمر واقع يف
Sir Perey sykes: A History of (راجع: خرافة حديث إال هو إن «أخامنيس» اسم أن البعُض ظن وقد

.(Persia Vol. I. p. 142
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التاريخ عالم يف اسُمُه يَْلَمَع أَْن بعد فيما األقداُر شاءت وقد اسمه، عليها وأطلقوا الصغرية
التاريخ يف تذكر وأصبحت اسمه «فارس» دولة عىل أُطلق فقد النظري؛ منقطعة بصورٍة

األخمينيسية. بالدولة
— سنويٍّا أوارها يخمد ال و«عيالم» «آشور» بني الفرتة تلك خالل يف الحروُب وكانت
فِمن البابلية، الشئون يف بارزة مكانة ِمن للعيالميني كان ما بسبب — قبل من أسلْفنَا كما
يُعاضد أن أراد عندما (٦٩٢–٦٨٨ق.م) عظيًما جيًشا جمع أمان» «هوبان ملكهم أن ذلك
«آشور»، عىل ملساعدته «بابل» أمري لتحقيقها ويسعى ِعيها يَدَّ كان التي املرشوعَة األطماَع
وعن الُفرس عن األُوىل للمرة سمعنا الدولتني؛ هاتني بنَي نشبْت التي الحروب خالل ويف

«بارشوماش».
تكن لم أنها غري «هللويل» يف دامية موقعة يف اآلشوريني امللُك هذا حارب حال أية وعىل
«بابل»، عىل االستيالء يف «آشور» ملك «سنخرب» نجح بقليٍل املوقعة هذه وبعد حاسمًة،

دارها. عقر يف االنزواء عىل أُخرى مرة «بابل» مملكة أُجربْت ثم ومن
«عيالم» بالد كاهل أثقلْت بذلك فإنها أعدائها إخضاَع تُتابع «آشور» بالد كانت وملا
ذلك وتفسريُ باألُُفول، آذن قد كان نجمها أن وبخاصة والسياسية، الحربية الوجهتني من
أُخرى جهة ومن لها، املجاورة البالد تمزيق إىل ترمي كانت جهة من «آشور» سياسة أن
األقواَم املعاَضدة بهذه تخص كانت أنها غري لها، املجاورين األمراء معاضدة ُخطَّتُها كانت
َدلَّت وقد اآلشوري، للعرش الوالء عىل يَبَْقوا أْن املواثيَق أنفسهم عىل يأخذون كانوا الذين
إرادتهم حسب عىل «عيالم» ملوَك ويعزلون بون يُنَصِّ كانوا «آشور» ُملُوَك أنَّ عىل األحواُل
«عيالم» بالُد انقسمت القاتم الجو هذا خالل ويف لسياستهم، املالئمة األحوال ومقتضيات
«فارس» مملكُة وكانت يناهضها، وفريٌق «آشور» يُشايع أهلها ِمن فريٌق فكان نفسها، عىل

فشيئًا. شيئًا نُُفوذها وَمدِّ سلطانها تثبيت يف مستمرًة الفرتة تلك يف الصغرية
مملكة تقسيِم إىل «Behistun «بهيستون نقوش يف «دارا» الفرس ملك أََشاَر وقد
قبيل من امللك تولوا قد نسيل من ثمانية «يوجُد يقول: حيث الفرعني، هذين إىل «فارس»

ملوًكا». فرعني يف فكنا تاسعهم وأتى
Lehmann-Haufst Klio VIII (راجع: هنا: أوردناها التي القائمة مع يتفق وهذا

.(495; Skes: A History of persia p. 142-143

467



نسبه أخمينيسسلسلة أرسة حكم عن الكالم قبل هنا وسنورد

(١) أخمينيس

(٢) تسبس

(٥) أريارامنس

(٦) أريام = أرسامس

(٨) قمبيز(٩) دارا

٦٤٠–٦٠٠حوايل عام ٦٠٠

(٧) س?وس العظيمهيستاسبس

(٣) س?وس (كورش)

(٤) قمبيز األول

كورش

فرع أنشانالفرع الفاريس



(٦٧٥–٦٤٠ق.م) «أنشان» ملك «تسبس»

اإلقليم عىل ويُسيطر «أنشان»، مدينة ملك لقب يحمل وقتئٍذ «أخمينيس» بن «تسبس» كان
من أفلت قد الصغري امللك هذا كان وإذا «بارشوماش»، من الغربي الشمال يف يقع الذي
(حوايل يعرتف أن — «هردوت» رأي حسب عىل — مضطرٍّا كان فإنه عليه «عيالم» سيادة
«Phraorta-kastrata «فراأورتا-كاسرتاتا ملكها عهد يف عليه «ميديا» بسيادة ٦٧٠ق.م)
خيبة أن غري «آشور»، عىل بهجوم القيام غرضه عظيًما ِحْلًفا أَلََّف قد كان األخريُ وهذا
غزو أعقاب عىل ذلك جاء وقد — ٦٥٣ق.م عام «كاسرتانا» موت إىل مضافة املحاولة هذه
عىل لالستيالء «تسبس» للملك الطريق مهد قد — سنة عرشين مدة وامليديني السيثيني
التدهور نحو سائرة كانت التي «عيالم» لدولة مواجًها «تسبس أصبح ثم ومن «ميديا»،

الحالية. «فارس» أو «بارسا» إليها فأضاف بالده حدود يف يمد فأخذ التام،
واألناة الصرب عىل املنطوية الحازمة «تسبس» سياسة أن عىل األحوال شواهد دلت وقد
وعىل رقعتها، َع وَوسَّ ُحُدودها يف زاد التي الفتية مملكته مستقبل يف عظيم أثر ذات كانت
املستطاع بقدر — تجنب قد إذ حازًما؛ نفسه الوقت يف كان فإنه الجريئة سياسته من الرغم
استنجدت وعندما وقتئٍذ، العظمى املمالك بني دائرة كانت التي الحروب يف الدخول —
«آشو خلعه الذي «شاماش-شوم-أوكيد» «بابل» ملك ملنارصة «تسبس» بامللك «عيالم»

املغامرة. هذه مثل يف الدخول باتٍّا رفًضا رفض بنيبال»
مضاًفا «بارشوماش» إقليم عىل تحتوي «تسبس» موت عند «فارس» مملكة وكانت
ولد الذي «أريارمن» ابنيه بني بالده العاهل هذا قسم وقد و«بارسا»، «أنشان» إقليمي إليه
امللوك» «ملك ولقب عظيًما ملًكا أصبح وقد ٦٤٠–٥٩٠ق.م، عام حوايل امللك أحضان يف
بعد فيما أصبح الذي وهو (٦٤٠–٦٠٠ (حوايل األول «سريوس» وبني «بارسا»، بالد وملك
يف الصدفة بطريق هام أثر عىل له ُعثر وقد «بارشوماش»، ببالد العظيم» «بامللك يلقب



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

القديمة الفارسية وباللغة املسماري بالخط عليها نُقش الذهب من لوحة وهو «حمدان»،
يمتلكها التي وهي هذه فارس بالد «إن امللك: هذا فيها ويقول «اريارمن» امللك ألقاب
أعطانيها الذي هو مازدا» «أهورا العظيم اإلله وإن طيبني، ورجال جميلة بخيل مجهزًة

البالد.» هذه ملك وإني
منقوٌش اآلن، حتى معروف أخمينييس أثر أقدم لنا تَُقدِّم اللوحة هذه أن يف نزاع وال
قد كان الذي الهام م التقدُّ عن — ريب بال — لنا يكشف املتن وهذا فاريس، متن أقدم عليه
من تنتقل تكد لم التي الفارسية القبائل يد عىل امليالد قبل السابع القرن أوائل منذ فعًال تم
العالمات بعض بمساعدة — األبجدية حروُفُهم وتَُعربِّ مستقرة، شبه حياة إىل الجوالن حياة
أو اآلشورية املقطعية الرمزية للكتابات بالنسبة ُمَحسٍّ فعيل تقدم ُوُجود عن — املسمارية

الوجود. َحيِِّز إىل وإبرازها بتكوينها أوحت التي وهي مستعملة، بقيت التي العيالمية
عز يف تزال ال الصغرية مملكتُُهم كانْت عندما تاريخهم فجر يف الفرس أن ونجد هذا،
يف اإليرانية الهضبة سكاُن إليه يصل أن الصعب من كان ما حققوا قد وتأليفها؛ نشأتها
خاصة كتابة بوساطة لغتهم عن التعبري بذلك: وأعني السنني، آالف مدة ويف بل ُقُرون، مدة
عنها كشف التي نوعها ِمن الوحيدَة تكن لم الذكر السالفة «اريارمن» لوحة أن عىل بهم،
لدرجة كتابتها، حيث من املألوف َحدَّ تَُفوُق — يظهر ما عىل — كانت وقد بعُد، سنرى كما

تزييف. محُض أنها َعْوا وادَّ ِقَدِمها يف َشكُّوا قد العلماء بعض أن
كما ابتداع، وقوة عبقرية عىل برهنوا قد — تاريخهم بداية منذ — الفرس أن والواقع
عىل يشكلونها كيف يعرفون كانوا الخارج، من إليهم جاءت فكرًة َّْوا تَبَن أنهم عىل برهنوا

مميز. جديد ثوب يف فتربز ومزاجهم، عبقريتهم حسب
«تماريتو» أن وذلك عليها، الحرب «آشور» إعالِن إىل ْت أَدَّ حوادُث «عيالم» يف وقعْت وقد
أهايل ِمن قائٍد يد عىل عرشه عن ُخلع قد «آشور» لدولة مواليًا نفسه يُِعدُّ كان الذي ملكها
يمِض ولم «نينوه»، إىل وِقيَد اآلشوريني، الُجنُود أيدي يف أسريًا وقع ولكنه فهرب، البالد
«آشور»، لدولة لوالئه بالنسبة متأرجًحا كان الجديد «عيالم» ملك أن ظهر حتى زمٍن طويُل
القاصمة رضبته اللحظة تلك يف يرضب أن َقرََّر قد كان بنيبال» «آشور أن بلة الطني زاد وقد

«لعيالم».
«سوس» عىل الزحف وهما: غرضان، الحالة هذه يف اآلشورية القيادة أمام كان وقد
«ماداكتوا» مصري كان وقد األوسط، «الكرخ» بوادي الشمال يف و«ماداكتوا» الجنوب يف
وبعد النهر، هذا امتداد عىل تقع عيالمية أُخرى مدن عدة سقطت كما عليها استوىل أن
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يف «تماريتو» يُدَعى جديًدا ملًكا العيالمية البالد عىل بنيبال» «آشور العاهل وىلَّ النرص هذا
تحميه كانت الذي الجديد امللك خلع إذ طويًال؛ تدم لم الحال هذه أن عىل «سوس»، بلدة
عظيم، جيش رأس عىل لنجدته فسار ثانية، بنيبال» «آشور من النجدة طلب وقد «آشور»،

أراد. ما له تم وقد مربًما، قضاء «عيالم» عىل القضاء املرة هذه يف عازًما وكان
بقي قد يكن لم إذ األفول؛ نحو تنحدر وقتئٍذ كانت التي «آشور» دولة أن والواقُع
بنيبال» «آشور أن وذلك «عيالم»، عىل قضْت قد الزمان، من قرن ربع من أكثُر عمرها من
ثم «سوس»، إىل «سوس»، إىل الكرخ» «نهر وعرب أخرى كرة «ماداكتوا»1 عىل استوىل قد
تابع ذلك وبعد العيالمية، الُقرى من عظيٍم عدٍد عىل استوىل وكذلك «عيالم»، ملك أثر قفا
زحفهم يف ووصلوا الحايل، «أيئديز» نهر وهو «أديدي» نهر َعَربُوا حتى زحفهم اآلشوريون
القائد اندفع وقد «شوشتار»، إقليم يف واقعًة تكون أْن يجُب التي «هيدالو» بلدة حتى
تعد التي وهي «بختياري» جبال بداية إىل وصل حتى الرشق نحو زحفه يف اآلشوري
اسم البالد هذه ملك عىل اآلشوريني الُكتاب أطلق وقد «بارشوماش». ململكة الغربي الحد
ابنه يقدم أن العاهُل هذا ريض وقد «تسبس»، امللك ابن األول «سريوس» وهو «كورش»

الظنون. به األخري ظن عندما «آشور» مللك والئه عىل رهينة «أروكو» ى امُلَسمَّ األكرب
لنا يقدم و«آشور»؛ «فارس» بني مبارش اتصال أول أمامنا يضع الذي الحادُث وهذا
الذي املركز عىل يحتوي الذي «بارشوماش» إقليم تحديد عن األهمية يف غاية معلومات
املكان هذا يف أنه والواقُع البرتول. إنتاِج مركَز يعد الذي السليمان»، «مسجد اآلن فيه يوجد
الذين العلماء بعُض ظن وقد الجبل، عىل مرتكًزا صناعي هائل مدرج بقايا يشاهد بعينه
شعلتُُه كانْت للنار معبٌد هنا يوجُد كان أنه الوادي أرضهذا تحت البرتول ُوُجود عليهم أثر
يف ُعملت التي الحفر أعماُل دلت وقد األرض، جوف من ينبع الذي الغاز من تغذى األبدية
إيواٌن منها ظاهًرا يزال ال حكومية مبان املدرج هذا عىل أُقيم قد كان أنه عىل البقعة هذه

اآلن. حتى الشكل ثالثيُّ
الذي «ميديا» ملك «Cyaraxrisسياركزريس» سلطان يمتد أن الطبيعي من كان وقد
نجد أننا حني يف الصغريتني، «فارس» مملكتي إىل «نينوه» عىل واستوىل اآلشوريني قهر

(راجع: واألهمية القوة يف «سوس» مدينة تُناهض وكانت الكرخ»، «نهر منتصف عىل املدينة هذه تقع 1
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«سوسيان» أو «سوس» أن — و«بابل» «ميديا» بني «آشور» بالد تقسيم اتفاق —عىلحسب
أمالكهما. ضمن أصبحت قد

الذهب من لوحة عىل قريب زمن منذ له ُعثر الذي «أرسام» ابنه «اريارمن» خلف وقد
الذكر السالفة أبيه لوحة عىل فيه ُعثر الذي الوقت يف «حمدان» يف عنها كشف أنه يظهر
ال املتُن وهذا «اريارمن».» ابن «فارس» ملك امللوك، ملك العظيم، «امللك فيها: يقول وهو

والده. متن عن يختلف
امللكية السجالت يف محفوظني كانا — بد ال — األثرين هذين أن عىل الظواهُر وتَُدلُّ
مما ذلك عرفنا وقد «حمدان»، أو: «أكبتان» إىل العظيم «سريوس» نقلهما وقد الخاصة،
أيًضا، ذلك تؤكد و«برسيليس»؛ «سوس» يف ُعملت التي الحفائَر أنَّ والظاهر التوراة، يف جاء
القديمتني، العاصمتني هاتني يف أُجريت التي الحفائر يف عليها ُعثر التي الوثائق أن والواقع
— أو امللكية السجالت ضمن — شك بال — كانت اللوحات من األلوف بعرشات تعد وهي
تربهن «أرسام» امللك لوحة أن يظهر وهكذا اإلمرباطورية، باملهام صلة لها — األقل عىل

«اريارمن». موت بعد «فارس» بالد يحكم كان ُسلطانَه يفقد أن قبل أنه عىل
إنه حتى امللك عرش عن خلعه قد كان األول» «قمبيز امللك أن كذلك املحتمل ومن
حاكًما كان «Hystaspe «هيستاسب ابنه أن «هريودوت» ويُحدثنا التقهُقر، إىل اضطر قد
«اريارمن» فرع أنَّ والظاهر «ميديا»، ملك العظيم «سريوس» ُحْكم أوائل يف الُفرس عىل
والواقع «سريوس»، إىل ينتمي الذي الفرع إمرة تحت بالده يحكم وبقي التاج إال يفقد لم
يف إنه رصاحة: فيه يقول «سوس» مدينة يف «دارا» امللك عهد من عنه كشف متٌن لدينا أنه
يزاالن ال «اريارمن» وجده «هيستاسب» والده كان املتن هذا فيها يكتب كان التي اللحظة

الحياة. قيد عىل
ملك كان أنه كذلك ويُحتمل — و«أنشان» «بارشوماش» ملك األول» «قمبيز تزوج وقد
«Mandane «ماندان تُدعى وسيدة «ميديا» ملك «أستياج» امللك ابنة من — «بارسا» بالد
مجُد اجتمع وبذلك «أخمنيس»، أرسة فرع شأن من رفع قد كان الزواج هذا أن بد وال
«سريوس» امللك الزوجان أنجب أْن الزواج هذا نتيجة كان وقد واحٍد، لواءٍ تحت الدولتني
القصور من مجمع بناء يف رشع ثم «باسارجاد»، مدينة مللكه عاصمًة اتخذ الذي العظيم
«أخمينيس» ملك بأنه قرصه عمد عىل بحفرها أمر التي النقوش يف نعت وقد واملعابد،
إيراني أصل من التي القبائل لسلطانه يخضع أخذ حتى زمن طويل يمض ولم العظيم،
من الرشقي والشمال الرشقي والجنوب الرشق تقطن كانت التي القبائل وهي آسيوي، أو

أبيه. عن ورثها التي مملكته
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قام فإنه ولذلك «سريوس»؛ مطامع ِعَظم «نابونابد» «بابل» ملك عندئٍذ أََحسَّ وقد
كانوا الذين امليديني يد من «جران» عىل االستيالء إىل بها وصل ماهرة سياسية بحركة
«أستياج» فطن وقد «سريوس»، بمساعدة وذلك «سوريا»، إىل املؤدية الطريق عىل يسيطرون
«أكبتان» إىل الحضور «سريوس» إىل فطلب له، املعادي الحلف هذا لقيام «ميديا» ملك
عىل الزحف إال «ميديا» ملك لدى يكن فلم طلبه، رفض األخري أنَّ غري عاصمته، (حمدان)
قاد موقعتني، يف فيها فصل طاحنٌة حرٌب بينهما نشبْت وقد بالقوة، العايصإلخضاعه هذا
ولكنه «سريوس»، يد يف أسريًا ووقع الدائرُة عليه دارْت وقد نفسه، «أستياج» منهما األخرية

املوحد. مُللكه عاصمًة «أكبتان» «سريوس» اختار وقد معاملة، أنبل عامله
ُقدر الذين الفرس تاريخ يف جديدٌة صفحٌة بدأت «أستياج» عىل «سريوس» وبانتصار

واحدة. دولة ويؤلفوا امليديني مع يتحدوا أن لهم
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بحد األخمينيسيني أرسة أسستها التي اإليرانية لإلمرباطورية الحقيقيُّ التاريُخ يبتدئُ
أقواًما نجد أننا والواقُع امليالد، قبل األُوىل األلف من الثاني الثلث خالل يف سيوفهم؛
العالم يف عام بوجه نجد ولكن الفرتة، تلك يف ُوجوُدها استمرَّ قد العالم يف أُخرى ومدنيات

دائًما. األوىل املكانة املدنيات هذه بني تحتل كانت «إيران» دولة أن وقتئٍذ املعمور
«إيران» دولة تكوين فكرة يف األخمينيسيني أُرسة ملوك إىل دائًما الفضُل ويرجع
هؤالء خلفه إرثًا يعدان الطويل واستقاللها املديد عمرها طول أن يف نزاع وال وتنشئتها،
عىل تنطوي حكيمة سياسة من اتبعوه ما بسبب «فارس» أكارسة من بعدهم ملن امللوك

الحكم. فن يف واملهارة التسامح
األخمينيسيني ملوُك أنتجها التي الداخلية الحكيمة السياسة أن هنا النظر يلفت ومما
املغلوبني األقوام أجربوا الذين الرومان أباطرة بها قام التي السياسة — بحال — تشبه ال
الرومان كان فقد الجماعي؛ اقتصادهم إىل ينضموا وأن ثقافتهم، مستوى إىل يرتقوا أن عىل
مختلفة أُصول من أُناس من األحيان معظم يف العايل املستوى هذا إىل السمو يتطلبون
كانت الحال أن نجد ولكن وإمكانياتهم، تقاليدهم اختالف إىل باإلضافة الثقافة، يف ا جدٍّ
قد أنهم ذلك وآية الفرس؛ ملَكي و«دارا» «سريوس» من كل به قام ملا بالنسبة تماًما تختلف
ضخامتها، عظم حيث من العالم تاريخ يف نوعها من األوىل وهي إمرباطوريتهما، إىل ضموا
القديمة، املدنيات من عنارص عدَة املستوى؛ منحطة حضارة ذات شاذة أقاليم بعض عدا
و«آسيا و«مرص» و«سوريا» النهرين) بني (ما «مسوبوتاميا» بالد سيادتها تحت فكانت

الهند. بالد من وُجْزء إغريقية وُجُزر ُمُدن إىل هذا الصغرى»،
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يعني حضارتهم مستوى يف البالد هذه وضع محاولة أن «فارس» ملوك رأى وقد
يعدون أنهم فطنوا قد األخمينيسيني أرسة ملوك ألن وذلك الوراء؛ إىل يرجعون جعَلهم
أن مقدورهم يف يكن لم ثم ومن القديم، العاملي املجتمع يف جدًدا دخالء أقواًما أنفسهم
آالف إىل يرجع حضارتهم عىل وسلطان نُُفوذ من القديمة للحضارات كان ما أن يتجاهلوا

السنني.
ُحْكًما حوزته تحت التي البالد منح قد سريوس» = «كورش أن نرى ذلك أجل ومن
الخطة هذه وبمثل حكيمٍة، بسياسٍة مملكِتِه ُحْكم يف سار قد «دارا» أن نجد كما ذاتيٍّا،
حساب عىل حابوها قد الفرس أباطرة أن ذلك: من أكثر نجد بل القديمة، الثقافة ُحفظت

بالدهم.
والعادات املدنية حيث من املحكومة والدولة الحاكمة الدولة بني التكافؤ عدم أن غري
طول مكث وقد أحيانًا، يشتد كان اإلمرباطورية، جسم يف خفي مرض وجود يف سببًا كان

عظامها. يف ينخر اإلمرباطورية هذه حياة
عىل يسري كان التي ع التوسُّ سياسة أمام يعد كان املرض هذا أن ذلك إىل يضاف
إىل بهم وانحدرت الكوارث، بهم أنزلت التي األسباب من الشجعان الفرس قوُم نهجها

األمر. آخر يف الخراب إىل بالدهم وقادت الحضيض،
عىل جاء إنشائيٍّ عمٍل ثمرَة كانت الرومانية اإلمرباطورية أن عىل األحوال شواهُد وتدلُّ
القوة لها ضمن قد متأخًرا جاء الذي تكوينها فإن ولذلك قرون؛ عدة وامتد وأناة، مهل
يف حدث الذي الرسيع األخمينيسيني أرسة ارتقاء أن أُخرى جهة من نجد ولكن والثبات،
السهول يف ضائعة كانت ا جدٍّ صغرية أمة من جعل الذي هو الزمان من واحد جيل مدة
لها يكون أن يمكن ال ضخمة إمرباطوريًة «إيران» من الغربي الجنوب يف الواقعة والوديان

أمرها. بادئ يف الرومان دولة إليه وصلت الذي التوازن يشبه توازن
وقع وقد سريوس» = «كورش امللك موت عند فيها ارتباك أوُل — فعًال — حدث ولقد
كان إذا إال اللهم نصابها، إىل األُُمور يعيد أن أحد مقدور يف يكن لم إنه حتى وعنف بشدة
تقريبًا — املحزن العهد هذا بني نوازن أن لنا يجوز وقد األول»، «دارا امللك طينة من بطًال
أثر عىل «روما» يف وقعت التي الداخلية الحروب وعهد األخمينيسيني أرسة تاريخ من —
عهد ويف «روما» يف «أغسطس» عهد يف أنه املوازنة هذه يف فنجد قيرص»؛ «يوليوس موت
إنشائيٌّ عمٌل الدولتني من كل كيان يف العنيفة الهزيمة بعد بدأ قد الفرس بالد يف «دارا»
بصفة اإلمرباطورية تنظيم وإعادة جديد من سياسيٍّا البالد صهر بعد عنه يعرب أن يمكن

واالجتماعية. والُخلُقية اإلدارية األحوال تجديد وبخاصة عامة،
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األخمينيسية الدولة

كانت التي الحيوية القوة فإن البالغة؛ الحكمة يف املتناهية التدابري من الرغم وعىل
حد، عند تقْف لم الطبعي الرُِّقيِّ ونحو األمام، إىل «فارس» تحكمها التي باألمم تدفع
األمم تلك ونيل املحتوم سقوُطها كان ثم ومن عنها، انفصالها إىل األمر نهاية يف أَدَّى ا ِممَّ

واستقاللها. حرياتها
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(٥٥٩–٥٣٠ق.م) «سريوس» «كورش» امللك

أن استطاعته يف يكن لم «ميديا»؛ بالد عىل سافرة حرب َشنَّ «سريوس» امللك أراد عندما
أن عليه كان ذلك أجل وِمْن عنه، بعيًدا كان الذي «بابل» ملك حليفه مساعدة يف يَُفكَِّر

وعتاد. قوة من لديه ما عىل يعتمد
أصل من بعُضها قبائل، عدة معاضدة عىل وقتئٍذ يعتمد كان أنه عىل األحوال وتدل
بأسماء قائمة «هردوت» لنا قدم وقد إيرانية، غري أخرى قبائل من اآلخر وبعضها إيراني
قزوين لبحر الرشقية الجنوبية الزاوية بداية أول من يقطنون كانوا الذين األقوام هؤالء
«فارس». مملكة منها تتكون التي النواة يؤلفون كانوا األقوام وهؤالء الهندي، املحيط حتى
كانوا الذين األمراء، سبعة جماعة ظهرت قد العهد ذلك منذ أنه به معرتَف هو ومما
حدود داخل تَأَلََّف قد أنه نجد ثم ومن امللك، رأسه عىل «فارس» لبالد ملكيٍّا مجلًسا يؤلِّفون
تأليف يف — فعليٍّا اشرتاًكا — يشرتكون العشائر، رؤساء فيه كان اتحاٌد نفسها «إيران»

الحرضي. أو البدوي طابعها عىل عشرية كل محافظة مع الحكومة،
إىل بصلة يمت ال امليديني عىل الفرس أحرزه الذي النرص أن هنا ذكره يطيب ومما
والقرطاجنيون والعيالميون والبابليون اآلشوريون به َوطََّد الذي املخرب النرصالدامي هذا
جانب من يقترص لم األمر أن فنجد عليها؛ واستولوا قهروها التي البالد عىل سلطانَهم
نرى بل بسوء، أمرها عىل املغلوبة حمدان)» =) «اكبتان مدينة مساس عدم عىل الفرس
«كورش» فيها حفظ وقد الفتح، قبل كانت كما مللكهم عاصمة اتخذوها الفرس ُملُوك أنَّ
أخرى، وثائق مع و«أرسام» «اريارمن» امللكني لوحتَِي إليها نقل أنه املحتمل ومن سجالته،
بعض إليهم وأضاف وظائفهم يف الُقدامى امليديني املوظفني عىل أبقى أنه ذلك إىل يُضاف

الفرس. من املوظفني



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

أيدي إىل امليديني أيدي ِمن وروية وحكمة بحزم الُحكم انتقاُل تَمَّ قد أنه والواقُع
ميدية، دولة ظاهرها يف بقيت قد الفارسية الدولة أن ظنوا قد الغرب أقوام إن حتى الُفرس
عىل األمر نهاية يف نفسه وجد وقد سالم، يف «كورش» سلطان تحت اململكتان اتحدت وقد
القياَم املمتاز الجغرايف ومركزها الهائلة الطبيعيُة ثروتُها عليه فرضت إمرباطورية رأس
املدنيات بني اتصل عامل بمثابة الُفرس بالُد كانت فقد املتمدين، العالم يف الوسيط بدور

والرشقية. الغربية
التي الرسالة هذه ينحرصيف العالم تاريخ يف «إيران» لعبته الذي الدور أن يف نزاع وال

الجسام. باألحداث امليلء الطويل حكمها خالل يف عاتقها، عىل تقع أن األحواُل حتمت
فقد غرضني؛ يف املهيمنة القدرة صاحب والحاكم العظيم القائد هذا سياسُة وتتمثُل
تنتهي الذي وهو املتوسط، األبيض البحر ساحل عىل الغرب يف يستويل أن أوًال يريد كان
تملك اإلغريق بالُد وكانت «إيران»، بالد تخرتق التي العظيمة التجارة ُطُرق ُكلُّ ثُُغوره عند
جهة من يرمي ثانيًا وكان عظيمًة، بحريًة قواعَد «ليديا» بالد جهة من الساحل هذا عىل
يف النظري منقطعة عظيمة دولة تأليف النتيجة كانت ثم ومن ممتلكاته، تأمني إىل الرشق

زمنه.
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«قمبيز» امللك

عام «قمبيز» أوالده ِبْكُر امللك عرش بعده توىل سريوس» = «كورش امللك وفاة أثر عىل
امللك أحضان يف نشأ قد كان وملا ،«Cassandane «كاساندان امللكة هي وأمه ٥٢٩ق.م،
ُه َجدُّ أنشأها التي الشاسعة لإلمرباطورية املختار الوريَث يُعترب — ريب بال — كان فإنه
«كورش» أن غري «بابل»، ملك بوصفه الحكم يف والده مع مشرتًكا كان أنه والواقع العظيم.
البالد حكم يف «قمبيز» مع يرشك أن وفاته قبل رصاحًة قرر قد كان ذلك من الرغم عىل
من الرشقية املديريات عىل ملًكا فواله «سمرديس»، اليونان يسميه الذي «بارديا» أخاه
املستحيل من رضبًا يكون كاد الرشقية املمالك يف النظام هذا ولكن الفارسية، اإلمرباطورية
تنطوي التي ونفسه الجامحة «قمبيز» طبيعة أن ذلك إىل يضاف الصور، من صورة أية عىل
يقم لم ولو حتى آجًال، وإن عاجًال إن بأخيه التضحية عىل يصمم جعلته قد الغرية، عىل

ا. منفردٍّ ويحكم الجو له يصُفو وبذلك عليه، القضاء تربر بثورة
كان أنه حني يف الشعب لدى محبوبًا كان أنه أخيه عىل «قمبيز» حقد من زاد وقد
املؤرخ عنه رواها التي القصة من قسوته عىل أدل وال الطباع»، الغليظ «السيد باسم معروًفا
كان «Brexaspes «بركزاسبس القايض أن له ثبت أن بعد «قمبيز» أن وذلك «هردوت»:
أنه غري جلده، بسلخ عليه حكم فإنه العليا، للمحكمة السبعة القضاة أحد وكان مرتشيًا،
أمر ثم بجلده، عليه يجلس كان الذي القضاء كريس يُكىس بأن أمر إذ بذلك؛ يكتِف لم
الناس، قضايا يف فصله أثناء لوالده خليفة الظالم القايض ابن الكريس هذا عىل يجلس بأن

.(Herodotus V, 25 (راجع:
منذ يستعدُّ كان «كورش» امللك أنَّ وذلك أخيه، قتل فرصُة له حانْت أْن يلبث ولم
أنحاء يف ثوراٌت قامت «قمبيز» عرص بداية يف أنه غري «مرص»، عىل حملة لتنظيِم سنني
من الرابع العام يف إال ذلك من يفرغ ولم إلخمادها، نشاطه كل يُحوِّل جعلتْه اإلمرباطورية



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

يف الحكمة من ليس أنه رأى أنه غري «مرص»، بغزو للقيام استعداد عىل كان ثم ومن ُحكمه،
الرشقية. املديريات عىل ملًكا الشعب من املحبوب «بارديا» أخوه وفيها بالده يرتك أن يشء
أخيه من التخلُّص عىل يحرضونه بالطه رجال كان كيف نتخيل أن ويمكننا هذا،
من الرغم وعىل خلسة، لقتله األمر أعطى ثم ومن «مرص»، إىل بالده عاصمَة مغادرته قبل
الواقع إذ النظرة؛ بهذه إليها يُنظر ال العهد هذا يف كانت فإنها نظرنا يف الجريمة بشاعة

الجرائم. هذه بمثل ُمفَعًما كان الرشقية املمالك من وغريها الُفرس بالد تاريخ أن
من كان ولقد موضعه، يف ذلك عن تحدثنا وقد «مرص» لفتح «قمبيز» ذلك بعد سار
والواقع القديم، العالم يف عظيمة مملكة ثالث سقوط وفتحها «مرص» عىل الحملة نتائج
«دجلة» واديي ممالك من الحربية الوجهة من قوة أقل كانت الفرتة تلك يف «مرص» أن
ذلك يف الفضل ويرجع الحروب، يف رئييس بدور تقوم عام بوجه كانت أنها غري و«الفرات»،
وسع قد مرص عىل باستيالئه «قمبيز» أن يف نزاع وال إليها، الوصول ووعورة بعدها إىل
من امتدت فقد عهده، حتى القديم التاريخ يف ُعرفت إمرباطورية أكرب وجعلها بالده رقعة
الخليج حتى األسود البحر ومن ،«Jaxartes سيحون) =) «رسدايا نهر حتى النيل» «نهر

و«بخرتيان». «ليديا» مثل قديمًة ممالَك تشمل وكانت الفاريس،

قمبيز انتحار

وبعد طفولته منذ عصبيٌة نوباٌت تنتابه كانت أنه وذلك «قمبيز»، انتحر ٥٢١ق.م عام ويف
وواحة النوبة بالد عىل حملتيه يف إلخفاقه ذلك عزي وقد انتحر، سنني بأربع «مرص» فتح
عاصمة إىل ٥٢١ق.م عام يف «مرص» ترك وقد ذلك، أجل ِمن أعصابُُه انهارت إذ «سيوة»؛
عرش مدعيًا ماجوسيا رأسها عىل ثورة بقيام سمع «سوريا» يف سريه أثناء ويف ملكه،
معروًفا قتله يكن ولم «بارديا»، املقتول أخاه كثريًا يشبه كان الرجل هذا أن وذلك امللك،
الثوار، ملقابلة طريقه يف «قمبيز» كان وقد الشعب، عامة لدى مجهوًال كان كما وأخته ألمه

يأًسا. نفسه قتل جيشه صفوف يف هام بتحول سمع ملا إنه ويُقال
موته سبب عن أُسطورٌة وتقول هذا، «كورش». فرع أفراد آخُر انتهى «قمبيز» وبموت
أن غري فخذه، يف جرح ِمن متأثًرا ومات جواده صهوة امتطاءَ أراد عندما نفسه َجَرَح إنه

«بهيستون». نقوش يف موته سبب علينا َقصَّ «دارا»
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«قمبيز» امللك

اليونان) (عند «سمرديس» أو جوماتا»

أن عىل األحوال شواهُد وتدلُّ «جوماتا»، اسمه «بارديا» أنه ادعى الذي املاجويس هذا كان
بد ال كان «قمبيز» موت بعد ألنه ذلك؛ يف غرابة وال خاطر، ِطيِب عن به اعرتف قد الشعب
كان وقد ا، جدٍّ القليل إال يعرفه ال حكوميٍّا ا رسٍّ قتله كان الذي «بارديا» إىل الُحكُم يئول أن
هذا «بارديا»، باغتيال علم له من كل عىل قىض فقد الذكاء؛ يف غايًة للملك املغتصُب هذا
والرتاخي التجنيد عدم حرية بإعالنه سلفه، من أكثر الشعب رضاء كسب قد أنه عن فضًال
نساءه وأمر املستطاع بقدر الناس أعنُي عن احتجب أنه ذلك إىل يُضاف الرضائب، جمع يف
كانت أُُمور وهذه بعًضا، ببعضهن وكذلك الخارجي، بالعالم عالقاتهن كل يقطعن أن
زيادة كانت ذلك نتيجة أنه والواقُع الرشق، يف وبخاصة تنفيذُها الصعب من الحال بطبيعة
امللك هذا أنَّ اها ُمَؤدَّ فكرٌة األرشاف نفوس يف فعًال رست قد وكانت حوله، والظنون الشكوك

وحسب. مغتصٌب إنه بل «كورش»، نسل ِمن يكن لم
ابن «دارا» فرع وهو «أخمينيس»، نسل من آخُر فرٌع — نعلم كما — هناك كان وقد
األمُر انتهى ثَمَّ وِمْن العظيمة، الست الفارسية العشائر رؤساءُ يعاضده وكان «هيستابس»
إىل أرسعوا ذلك وبعد أتباعه، قتلوا كما وقتلوه املغتصب هذا عىل دخلوا أْن الرؤساء بهؤالء
كانوا الذين املاجوس عىل بحملة وقاموا املحتال، هذا رأس حاملني حمدان) =) «أكبتان»
من الكهنة طائفة قوة إعادة إىل ترمي كانت الفئة هذه آمال أن الجائز وِمن يساعدونه،
التقتيُل انتهى ذلك أجل ومن االنتقام، إىل يميل الذي بالرجل يكن لم «دارا» أن غري جديد،

الظالم. حلول عند املغتصب هذا أتباع يف
وارثًا بوصفه املغتصب موت بعد امللك عرش اعتىل قد «دارا» أن ا جدٍّ املحتمل ومن

ِسنِِّه. لِكَرب امللك والده تويل تغاىضعن قد إنه ويُقال: «قمبيز»، للملك
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٥٢١ق.م عام امللك «دارا» توىل

كان املغتصب «جوماتا» أن وذلك املعارضة، من بيشءٍ امللك عرش «دارا» ادعاء ُقوبل لقد
الرضائب، جمع يف وبالرتاخي العسكرية، الخدمة من بإعفائه الشعب ُحبَّ إليه اجتذب قد
نتج وقد أقطارها، يف مستقلني يكونوا أن أرادوا قد النائية األقاليم ُحكَّاَم أنَّ عن فضًال هذا
الوالء من له يَبَْق لم حتى جديد، من كثرية مديريات فتح يُعيد أن «دارا» اضطرَّ أن ذلك عن

القليل. إال وممتلكاته جيشه عىل
موت بعد وذلك و«بابل»، «عيالم» مديريتي «دارا» عىل بثورة قام َمْن أوُل كان وقد
«دارا» إىل أُرسل ثم أسريًا «أرتينا» أمريها أُخذ «عيالم» ففي مبارشة، للعرش املغتصب
ى وَسمَّ «تابونيد» امللك ابن أنه «نيدينتوبل» يسمى فرٌد ادعى فقد «بابل» يف أما بيده، فقتله
يف أفلح مناورات وبعد «دارا»، الحال يف إليه فسارع الشهري نارص» «نيوخد باسم نفسه
بل» «نيدينتو هرب ذلك وبعد موقعتني، يف العايص جيش هزم وهناك «الفرات»، ُعبُور
فرصَة «ميديا» بالد انتهزت األثناء هذه ويف حصاره، إىل «دارا» اضطر وقد «بابل»، إىل
نسل من أنه يدعي فرٍد بقيادة استقاللها اسرتجاع بَقْصِد «دارا» عىل الثورات هذه قيام
«دارا» امللك أنَّ غري ملكها، يُريد «عيالم» يف آخُر مدٍع قام كما ،«Cyaxres «سياكزرس
انترص وقد «بابل»، حصار يفك أن دون و«أرمينيا» «ميديا» إىل ُجنُوده من فرقتني أرسل
«Sagartia «ساجارتيا يف ثورة بقيام فوجئ أن يلبْث لم أنه إال باهًرا، انتصاًرا «أرمينيا» يف
األمُر يقترص ولم «هيستابس»، والُدُه يحكُمُه كان الذي اإلقليُم وهي «هريكانيا»، مديرية يف
ولكن «بارديا»، أنه ادعى آخُر محتاٌل فيها قام إذ «فارس»؛ يف ثورٌة قامت بل ذلك عىل



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

يف سقطْت فقد شخصيته، وُقوَِّة بجيشه ذلك كل عىل تََغلَّبَتَا قد وشجاعته «دارا» عبقرية
مالقاة يف ُحرٍّا «دارا» أصبح ذلك وبعد ٥١٩ق.م، عام يف سنتني حصار بعد «بابل» يده
أوتس «فرا وأرس امليديني عىل برسعة فقىض املدرَّب بجيشه فسار انفراد، عىل كل أعدائه
الحالة بهذه سيق ثم عينيه، اقتلع ثم ولسانه وأذنيه أنفه وقطع «الري» يف «Phraotes
توالت ذلك وبعد خازوق، عىل أُقعد حيث واألغالل السالسل يف امللكي الباب إىل البشعة
أن بابيل آخر مدٍع ظهور جراء من كان وقد البابيل، املدعي عىل ثم «أرمينيا»، يف انتصاراته
بالقبض انتهت التي الثورة لقمع قوية كانت حاميتها ولكن بالسقوط، ثانية «بابل» هددت
«دارا» أظهرت التي الثورات هذه وانتهت ٥١٨ق.م عام يف الثاني الَكذَّاب «سمرديس» عىل
الشاسعة إمرباطوريته ربوع عىل السالم خيم ثم ومن عظيم، قيادة رجل أنه العالم أمام

شكيمته. وقوة مهارته بفضل األطراف
سلوكهم أحفظه الذين الحكام أولئك املنترصيُعاقب «دارا» أخذ األمن استتب أن وبعد
العظيُم امللُك هذا زار الفرتة تلك ويف املحنة، وقت يف املساعدة يَد له َمدُّوا الذين ويكافئ
وذلك محبتهم، وجلب البالد كهنة اسرتضاء عىل يعمل فأخذ حاكمها قتل أن بعد «مرص»

موضعه. يف ذلك رشحنا كما واملنح الهدايا أنواع بكل عليهم باإلنعام
املرتامية إمرباطوريته تنظيم يف أخذ البعيدة املديريات يف األحوال هدأت أن وبعد
بليزر»، «تجالت أدخلها التي القديمة الطريقة كانت وقد موحدة، إدارة ظل يف األطراف
أقاليم إىل األرسى آالف ترحيل عىل جزئيٍّا ترتكز مستعملة؛ عهده منذ بقيت التي وهي
إليهم يُنظر الُجُدد املواطنون كان وقد مكانهم، ليأخذوا آخرين وجلب أوطانهم، عن بعيدة
اآلشوري، الحاكم يعاضدون — الحال بطبيعة — وكانوا البالد، أهل عن أجانب أنهم عىل
مديريًة تؤلف كانت أو لها، مجاورة مديرية إىل تُضاف تُفتح مملكة كل كانت وكذلك

بدائية. طريقة عىل الرضائُب منها تُجبى منفصلة
إىل كامل غريَ كان النظام هذا أنَّ والواقُع الحالة، بهذه قط تهضم لم «بابل» أنَّ عىل
هذا كان وقد االستقالل، تمام مستقلني كانوا مديرية كل يف الُحكَّام ألن وذلك بعيد؛ َحدٍّ
الثوراُت برهنت وقد األطراف، مرتامية غريَ اإلمرباطوريُة كانت طاملا فقط ممكنًا النظام

إليه. الوصول الصعب من كان «آشور» يف األُمور زمام عىل القبض أن عىل املستديمة
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الشطربيات

إىل ميل أي فإن ولذلك واحكم»؛ «َفرِّْق هو دقة بكل املتبع ُ املبدأ كان فقد «دارا» عهد يف أما
واحد رجل يد يف القوة كل تجمع من تفاديًا «دارا» رأى وقد تََجنُّبه، من بد ال كان االتحاد
وهؤالء إقليم، كل يف ووزيًرا وقائًدا البالد)، سيد شطرب: كلمة (معنى شطربًا، يعني أن
مبارشة تقاريرهم يقدمون كانوا كما بعض، عن بعضهم مستقلني كانوا الثالثة املوظفون

الرئيسية. لإلدارة
ا جدٍّ الجائز من كان مقسمة ُسلُطات عىل ينطوي الذي النظام هذا ظل يف أنه نزاع وال
يف يكن لم — الظن أغلب عىل — فإنهم ذلك وعىل بعًضا، بعضهم املوظفون هؤالء يكون أن
ذلك، من أكثر احتياًطا اتخذ قد «دارا» أن ذلك إىل يُضاف املِلك، عىل ثورة تنظيُم مقدورهم
من قواٌت يصحبهم منتظمة غري فرتاٍت يف الدرجات أعىل من مفتشني يُرسل كان أنه وهو
أي ومعاقبة؛ موضوع أي فحص؛ لهم يخول عظيم بنفوذ ومزودة البطش عظيمة الجند
اآلخرين. واملوظفني الشطرب عن تقاريرهم يقدمون كانوا أنهم إىل هذا القانون، عىل خروج
عندما املفاجئة الخطرة الحاالت يف الحاكم يد يشل بأنه النظام هذا عىل يعرتض وقد
يقظة برشط حسنة سرية يسري النظام هذا كان الواقع يف ولكن البت، رسعة األمر يقتيض
هو بالَده يهدد خطر أعظم إِنَّ قال: عندما ا ُمِحقٍّ دارا كان وقد عليه، القائمني املوظفني

النائية. األقاليم ُحكَّام من حاكٌم ينظمها التي املنظمة الثورُة
وثمانية عرشين بني ما يرتاوح اإلمرباطورية منها تتألف التي الشطربيات عدُد وكان
امللك ساللة مهد «فارس» تكن ولم ملك، أيِّ ُحْكم مدة يف مختلفة ُعُهود يف وعرشين
مرتبطني كانوا أنهم غري رضائَب، يدفعون ال سكانها وكان شطربية، عام وجه عىل تعترب
وهي رشقية، إىل: املديريات تقسيم ويمكن البالد، يف يمر كان عندما للملك هدايا بتقديم
رأس وعىل نفسها، «فارس» غرب الواقعة وهي وغربية اإليرانية، الهضبة عىل الواقعة
«Parthia و«بارثيا «Hyrcania «هركانيا بعدها يأتي ثم «ميديا» الفارسية الشطربيات
«Khorasmia و«خوارزم «Aria و«آريا «Zarangia «زارانجيا أو «Zaranka و«زارانكا
«ساكا وبالد «Ganadara و«جاندارا «Soghdiana و«سوغديانا «Bactria و«بكرتيا
ومن ،«Maka «ماكا وبالد «Arachosia و«أراخوزيا «Sattagydia و«ستاجيديا «Sakae

منها. أتت قد «ماكران» الحديثة الكلمة أن يحتمل ثم
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و«أثورا و«كالديا»، «بابل» ثم (سوسيانا)، «عيالم» أو «Uvaja «أوفايا تقع الغراب ويف
و«مرص» وفلسطني)، سوريا معظم (وتشمل العرب وبالد القديمة)، (آشور «Athura
«أيونيا» أو «Yauna و«ياونا اليونانية)، الجزر وسكان والقربصيني الفنيقيني (وتشمل
و«سباردا الساحل)، عىل التي اإلغريقية واملستعمرات و«كاريا» ،«Lycia «ليسيا (وتشمل
و«كابادوشيا و«أرمينيا»، «Halys «هاليس غرب التي واألرايض «ليديا»)، (أي «Sparda

.«Cap padocia
يف دخل أقل وكان عينًا، وإما نقًدا إما الشطربيات، هذه من الرضائب تُجبى وكانت
فقد لفقرها، «بلوخستان» حديثًا تسمى التي البالد من يحصل الذي هو يُجبى الرضائب
ومن تالنتا، ألف «بابل» من يُجبى كان حني يف الفضة من تالنتا ١٧٠ منها يُجبى كان
٣٧٠٨٢٨٠ الحايل بالنقد يساوي الدخل مجموُع كان وقد الذهب، من تالنتا ٧٠٠ «مرص»
عملة وهو — «دارك» املسمى النقد كان فقد النقود، رضب ملك أول «دارا» وكان جنيًها،
القديمة الذهبية العملَة أضحت أْن يلبْث ولم بنقائه، مشهوًرا — حبة ١٣٠ تزن ذهبية
نعلم أن ا حقٍّ املهم ملن وإنه الفضية. العملة ترضب كانت وكذلك القديم، العالم يف الوحيدة
عىل الفارسيني والشكل الدرك يساويان يكادان اإلنجليزي والشلن اإلسرتليني الجنيه أن

.(Journal of Hellenic Studies Vol. XXXIX. 1919 (راجع: التوايل،
يف والبالط الجيش ثلث تطعم «بابل» كانت فقد فادحة، العينية الرضائُب كانت وقد
«ميديا» وكانت رجل، ألف ١٢٠ من مكوٍن جيش إلطعام غالًال تقدم «مرص» كانت حني
الخصيان «بابل» وتورد املهارى تقدم «أرمينيا» كانت كما واألغنام والبغال الخيل تورد
تعول وأن امللكية، الرضائب هذه تقديم املديريات عىل كان ذلك عن وفضًال وغريهم،

وجيشه. وبالطه الشطرب
يشرتون ذلك عن فضًال كانوا الذين وهم للموظفني مربوطة مرتبات هناك تكن لم وملا
ولكن يُحتمل، ال يكن لم إن فادًحا املديريات كاهل عىل يقع كان الذي العبء فإن وظائفهم؛
يقف شطربة كل تجعل كانت قبل من ذُكرْت رادعٌة قواننُي هناك كانت أُخرى جهة من

وحازًما. قادًرا امُللك عرش عىل املرتبُِّع كان إذا وبخاصة حده، عند
أقىص دفع عىل تُجرب أن متعودة كانت بالد كل يف السفىل الطبقة أنَّ نذكر أن بد وال
قد الجديد النظام أن عن فضًال هذا الوطنيني، الحكام يد عىل الرضائب من يمكن ما
وأخريًا منفردة، مديرية أية عىل الباهظة الطلبات َقلَّت وبذلك منتظمة، ميزانية امللك منح
من ناقًصا النظام هذا كان ا حقٍّ سبقه. الذي النظام من بكثري أحسن الجديد النظام كان
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من يتألف حرٌس «دارا» للملك كان فقد «ماسربو»؛ ذلك إىل أشار كما الحربية، الوجهة
وكان الفضة، أو الذهب من تفاحات تحمل حرابهم كانت املشاة من وألفني فارس ألفي
حرابها منها األوىل كانت فرق عرش ينقسمون وكانوا الخالدون، اآلالف عرشة بعدهم يأتي
يُعاضُدُه وكان اإلمرباطوري، الجيش نواة هو كان الحرس وهذا الذهب، من برمانات مزينة
ُجنُود من تتألف مختلفة، هامة مراكَز يف توَضع كانت حامياٌت وكذلك امليديني، من جنوٌد
تتدفق كانت عظيمة، حرب نار تشعل كانت وعندما املحلية، الجنود عن مميزة إمرباطورية
حيث من بعًضا بعضهم عن واملختلفني املدربني غري الُجنُود من آالٌف الفاريس الجيش عىل
يف الرئييس السبب هي املنظمة غري القوة هذه كانت وقد واملعدات، الحرب وأساليب اللغة

األمر. نهاية يف الفارسية اإلمرباطورية سقوط

امللكية الطرق

املواصالت، تسهيل يف أهمية من املعبدة للطرق ما إىل األمر بادئ من «دارا» امللك فطن ولقد
وهي و«سوسا» «سارديس» بني ما أنشأها التي امللكية الطريق عن نقرأ ذلك أجل ومن
بني املسافُة كانت وقد امللكي، بالبالط سهل اتصال عىل املوظفون أصبح بوساطتها التي
عىل مشيًا أشهر ثالثة يف الطريق هذه تعبيد قبل تقطع وكانت ميًال، ١٥٧ حوايل البلدين
خمسة مسافة يف املعبدة الطريق عىل بالخيل تُقطع أصبحت عرص«دارا» يف ولكنها األقدام،

يوًما. عرش
كانت التي املديريات أُفق توسيع يف عظيٌم أثٌر لها كان امللكية الطريق أن بد وال
مصور أول يف بجالء أبرزوها عندما اإلغريق ألعنُي الطرق هذه أهمية ظهر وقد تخرتقها،

للعالم. وضعوه جغرايف
مساحة يف زاد إذا إال الدهور مدى عىل يبقى لن اسمه أن يحس «دارا» كان ولقد
ُحُروب يف دائًما جيوشه يجعل أن عليه لزاًما كان ولذلك األطراف؛ املرتامية إمرباطوريته
جغرافية بحدود مثبتة بالده حدود كانت وقد القديمة، املمالك يف الحاُل كانت كما مستمرة،
تتحدى تزال ال التي وهي «القوقاز»، جبال كسلسلة تعديها الصعب من كان معينة طبيعية
آسيا، أواسط ومراعي «قزوين»، بحر وكذلك بوعورتها، الحديدية للسكك الرويس املهندس
فإن ذلك وعىل الهندي، واملحيط العرب وبالد إفريقيا صحراء يحدها كان الجنوب ويف

محدودة. كانت فيها سلطانه ملد التوسع يمكن كان التي الجهات
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«دارا» حروب

قوم ملحاربة جهزها التي الحملة هي «دارا» بها قام حملة أول كانت «سيثيا»: مع الحرب
الفاشلة، الحملة بهذه «دارا» قيام إىل أدْت التي األسباب يف املؤرخون اختلف وقد السيثيني،
،(Grote, History of Greece Vol. IIII p. 188 (راجع: «جروت»، املؤرخ وصفها فقد
دبرت قد حملة كانت إنها عنها قال «رولنس» املؤرخ أن حني يف «جنونية» حملٌة بأنها
أما اإلغريق، بالد عىل الهجوم عند املواصالت خط حماية منها الغرض كان إذ بروية؛
بمعلومات «دارا» زود قد — يظن ما عىل — أنه غري «رولنس»، رأي من فكان «مسربو»
،«Noldeke «نولديكه املؤرخ ذكر وقد سريه، لخط بالنسبة «سيثيا» بعضبالد عن خاطئة

مجهولة. بالد فتح يف الرغبة غري غرٌض لها يكن لم الحملة هذه أن
لفتح االستعداد الحملة هذه من غرُضُه يكن لم «دارا» أن عىل األحوال شواهُد وتَُدلُّ
وأن «الدانوب»، نهر حتى ُملكه إىل «تراقيا» يضم أن هدُفُه كان الواقع يف ولكن اإلغريق، بالد
اإلمرباطورية يف بكثرة وظهروا مىض، قرٍن منذ األدنى الرشق خربوا الذين السيثيني يغزو
البالد، هذه غزو عىل «دارا» أغرى آخُر دافٌع هناك كان أنه ذلك إىل يُضاف الفارسية.
أخرى أسباٌب لديه كان أنه الجائز ومن بكثرة، فيها يوجد كان الذي الذهب بذلك: وأعني
الذي بعمله وأنه بالده عىل األقوام انقضاضهؤالء يخىش كان أنه املحتمل فمن نعرفها، ال

عنه. الخطر يبعد أن أراد به قام
ومن روستام»، «ناخيش نقوش يف ذكروا قد البحار»، وراء «السيثيني أن ونعلم هذا،
بالده. وأماني وفخاره ُشهرته إىل يُضيف كان األعداء هؤالء عىل «دارا» هجوم أن نعلم ثم
من بالُقرب قنطرٍة عىل البوسفور «دارا» عرب وقد ٥١٢ق.م، عام يف الحملة بدأت وقد
ثم «تراقيا»، سريه أثناء يف له خضعْت وقد األسود، البحر محاذاة سار ثم «القسطنطينية»،
مجاهل يف سار ثم النهر، فعرب «الدانوب»، نهر دلتا وصلْت حتى الضخمُة جيوُشُه سارْت
قلة بسبب عظيمة، خاللها يف جيشه خسائُر كانت شهرين مدة نحو السري وبعد الصحراء،

األمراض. وَفتْك املئونة
عىل اإلغريق يغروا أن السيثيون أراد وهناك «الدانوب»، نهر إىل الفاريس الجيش عاد
يقبلوا لم اإلغريق أن غري الفاريس، الجيش عليها يعرب أن بد ال كان التي القنطرة هدم
بسبب نُُفوذَه أنَّ غري أمان، يف «الدانوب» «دارا» عرب وقد للفرس، والئهم عىل وبقوا ذلك،
قطعة أرسل «سارديس» إىل عودته يف ولكنه ضُعف، قد السيثيني إخضاع عدم يف خيبته
«مقدونيا»، إخضاع يف القوة هذه أفلحت وقد أُوروبا، يف للحرب ألًفا ٨٠ قوامها جيشه من
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أنَّ والواقُع الشمالية. اإلغريق لبالد مالصقة الفارسية اإلمرباطورية حدود جعلت وبذلك
الحملة. هذه يف الرئيسية الهامة النتيجة كانت «تراقيا» فتح

الهند بالد عىل الحملة

وحوض البنجاب يف وبخاصة الهند، بالد من أجزاء فتح يف الفرس بدأ ٥١٢ق.م عام ويف
نهر يف انحدر الفاريس البحر أمري «سيالكس» أن املكان هذا غري يف ذكرنا وقد السند،
العرب بالد َسَواِحَل وَجاَب الهندي املحيط يف وسار وجزره، مده من مرتاع غري «السند»،
عىل الذهب من هائلٌة كمياٌت منها تدفقْت الفتوح هذه من شطربيٌة تألفت وقد و«مكران»،
هذه تاريخ أن لدرجة عظيمٌة، أهميٌة الهند بالد عىل الحملة لهذه كان وقد «فارس»، بالد

الحادث. وبهذا «بوذا» بتعاليم خ يؤرَّ البالد
أن لدرجة الحملة هذه عن ا جدٍّ القليل إال نعلم ال أننا األسف؛ ِجد له يؤسف ومما
ولكن ،(Herod, IV 44 (راجع: الشكُّ عليه خيم قد «سيالكس» به قام وما ُحُدوثها صحة
الخاص امللحق يف عنها ثْنَا تََحدَّ وقد فيها، ريب ال حقيقٌة أنها عىل البحوُث َدلَّت قد اآلن

السويس. بقناة
«مرص» ضمت أن منذ الفارسية اإلمرباطورية مصائر تتبعنا قد أننا القول وخالصة
اليائس عرصالثورة تتبعنا كما الفرس، فتحها عظيمة مملكة آخر كانت وقد ممتلكاتها، إىل
املاجويس، الدجال «جوماتا» نجاح من إليه وصل وما بجنونه، «قمبيز» البالد عىل جلبه الذي
أجزاءِ شعث بلم وذلك الفارسية، اإلمرباطورية تنظيم يُعيُد «دارا» امللك ذلك بعد رأينا ثم
تحسنًا يَُعدُّ أنه غري مثاليٍّا، الواقع يف يكن لم جديد نظام إخراج ثم املتفككة، ممتلكاته

قبل. من البالُد عليه كانت الذي للنظام بالنسبة عظيًما
اإلمرباطورية لذابت «العظيم» لقب يستحق الذي «دارا» به قام ما لوال أنه ويالَحظ
ومعها «البنجاب» بالد أنَّ نجد وأخريًا قبل، من «ميديا» مملكة برسعة تالشت كما الهائلة،
صعوبة أية دون ُملكه إىل أضيفْت قد الغرب؛ يف و«مقدونيا» و«تراقيا» الرشق، يف «السند»
باإلضافة هذا املعروف، العالم كل تشمل كانت فارسية إمرباطورية نرى ثم ومن تُذكر،
حدود حتى املحرقة «إفريقيا» رمال أول ِمن تمتد قبُل من معروفة تكن لم أقاليم عدة إىل
أجناسها وتعدد رقعتها اتساع من الرغم عىل لسلطانه، تخضع بالثلوج املحاطة الصني
الُفرس دولُة وصلت قد الفرتة هذه يف إنه — بحق — القول يُمكننا ذلك وعىل ولغاتها.
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هذه حتى التاريخ عرفها إمرباطورية أعظَم كانت وأنها رقعتها، واتساع عظمتها سمت
اللحظة.

— وكانوا املحاربني، من قليلة آالف بعض «هيالس» يف يوجد كان فإنه ذلك ومع
يصدُّوا أْن لهم ًرا ُمَقدَّ كان القلة املحاربون وهؤالء «دارا» للملك معاكسني — يظهر ما عىل
واملرتامية جنودها عدد يف الضخمُة الدولُة هذه بها تفخر كانت التي املتجمعَة الهائلة القوة
فقد الحسبان؛ يف يكن لم بما شجاعتهم عىل كوفئوا أن يلبثوا لم ثم حدودها، يف األطراف
سقوط يف السبَب النهاية يف كانت عظيمة، إمرباطوريًة وَكوَّنوا والبحر، الرب يف سلطانُُهم امتد

األكرب». «اإلسكندر وهو جلدتهم أبناء أحد يد عىل ملكهم وضياع الفرس،

492



امليدينيوالفرس ديانة

مقدمة

فقد الطبيعة؛ عباد طبقة من كان أنه عىل اآلري الشعب عن لنا الحت بادرة أول تدل
كائنات بوصفها الحياة تمنح التي والغيث والرياح والنار والنور الصافية السماء يعبد كان
املعبودات تعداد يف للسماء كان وقد شيطانني. والقحط الظالم يعد كان أنه حني يف مقدسة،
السماء»، «ابن يدعى الربق كان كما السماء»، «عني تدعى الشمُس وكانت األوىل، املكانة
األمر واقع يف نجدها التي األساطري هذه عىل تحتوي الديانات معظم أنَّ البعُض يدعي وقد
الرشيرة، األرواح استعطاُف يوجُد ال أنه اآلريني حالة يف نجد ولكن واسًعا، انتشاًرا منترشًة
عليها والتغلُّب مواجهتها من بد ال كان العكس عىل بل السوماريني، عند الحال هي كما
والقربات الصلوات عىل نجاحها يف كثريًا تستنُد بدورها كانت التي الطيبة الخرية باألرواح
كانت اإلنسان مكانة أن — األمر بادئ من — بدهيٍّا كان ذلك وعىل اإلنسان، يقدمها التي
إليهم يتعبد كان الذين آلهته نحو الرجولة عىل تَُدلُّ حالُُه كانت كما َمِكني، قدر ذاَت
كان ذلك كل وفوق الضحايا، لهم ويقدم والثناء، املدح أناشيَد لهم يُنشد للمساعدة، طلبًا
هذه بمثل بأنه يشعر اآلري وكان املقدسة، 1«Haoma «الهاؤما من مقربًا رشابًا لهم يصب
القحط قوى جانبه يف يحاربوا أن عىل األبرار اآللهة ساعد قد القربات هذه وبمثل الصلوات
وهو «Varuna «فارونا أسماء إله أن كيف نقرأ أن ا حقٍّ البالغة األهمية ملن وإنه والظالم،
الناس عىل لزاًما كان الذي األعىل اإلله بوصفه يُعبد كان اإلغريق عند «Ouranosأورانوس»

الشك. بعض يعرتضه حقيقته أصل أن غري الهندية «السوما» مع موحٌد ُمَقدَّس جبيلٌّ نباٌت الهاؤما 1



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

بوجه أنه وكيف حوله، تجمعْت قد الخلقية الصفات أن وكيف الصلوات، إليه َه تَُوجِّ أْن
أن يمكن كما اإليرانيني، عىل العميق تأثريُها لها كان حقيقٌة وتلك الكذب، مقت قد خاص

«هردوت». تاريخ صفحات يف وكذلك األول» «دارا امللك نقوش يف يشاهد
يحرسان فكانا «مرتا»، يشخصباسم كان الذي الوضاء األثري السماء مع يشرتك وكان
النار وكذلك يشء، كل ويعرف يشء، كل يرى منهما ُكلٌّ وكان البرش، وأعمال القلوب سويٍّا
يشنه الذي األبدي الرصاع يف الربق بوصفها األصلية صورتها يف بارًزا دوًرا تلعب كانت
(Herod. 1, 131 (راجع: «هردوت» لنا ذكر وقد الظالم، قوى عىل النور آلهة باستمرار
،«Zeusزيوس» إىل القربان وتقديم الجبال أعىل صعود معتادين كانوا الفرس) (أي أنهم
القربان يَُقرِّبُون كانوا ذلك عن وفضًال السماوية، الدائرة كل عىل «زيوس» اسم أطلقوا وقد

والرياح. واملاء والنار واألرض والقمر الشمس إىل
كانت «هردوت» لنا ذكرها التي الطبيعة ُقوى عبادة أن هنا بالذكر جديٌر هو ومما
واإليرانيني الهنود اآلريني أن كذلك هنا النظر يلفت ولكن اآلرية، السالالت ُكلِّ َخَواصِّ ِمْن
الذي الوقت قبل انتهت الزمن من طويلة ملدة واحدٍة وثقافٍة واحدٍة ديانٍة يف يشرتكون كانوا

نسبيٍّا.2 قصرية بفرتة فيه البحث نتناوُل
«Vedas «فيداس تدعى بها أُوحي مقدسٌة كتاباٌت لهم كان الهند آريي أن والواقع
قد أُنشودة، ألف ِمن أكثَر عدُدها يبلُغ األناشيد من مجموعة عىل وتشتمل «املعرفة» أو
أن خاص بوجٍه اآلن ونجد «البنجاب»، بالد فتحوا الذين القدامى اآلريون عليها حافظ
يف نجدها التي العام التطور درجة نفس يف «البنجاب» أهل بني املبكر «فيداس» عرص

الطبيعة. قوى عبادة نفس كذلك نجد كما إيران،
(وباللغة «Asura «آسورا اسم نجد فمثًال البلدين يف مماثلة تعابريَ ونجد هذا،
«Daiva «دايفا هو آخر واسًما السيد)، ويعني: ،Asura, Avesto Ahura السنسكريتية
الهندو-أوروبية الكلمة من مشتق وهو (Deva, Avesta, Daeva السنسكريتية (وباللغة
يف إله لفظة عن تعرب كلمة بوصفه األخريُ االسُم استمر وقد السماوية»، «اآلحاد تعني: التي
اللفظة األخري اللفظ من اشتق وقد «Deosديوس» أو «Theosتيوس» مثل صور يف اآلرية

التوايل. عىل والفرنسية والالتينية اإلغريقية يف Dieu إله عن تعرب التي املعروفة

Williams Jackson, Zoroaster the Prophet of Ancient Iran; J. Moulton الفصل: هذا عن راجع 2
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«Ahuras «أهوراس اآللهة طبقتي أن املبكرة الفيديني عهود يف ونلحظ هذا،
عند لتقديسهما بالنسبة لألخرى الواحدة مناهضتني تعدان كانتا «Daevas و«دائفاس
ويف الُعليا، الكلمة أصحاب يعتَربون «دائفاس» أتباُع كان الهند ِيف أنَّ فنجُد القبائل، رجال
من «إيران» يف ولكن شياطني، يعدون «Asurasاألسوراس» كان املتأخر «Veda «فيدا عهد
اإليرانيني عند الديني الوعي أن نجُد ثم ومن الُعليا، املكانة يف «األهوراس» كان أُخرى جهة
التي املنزلة إىل انحط فقد «Daevas «الدائفاس أما وتطور، نما قد «أهورا» مع بعالقته

الهند. يف «آسوراس» أعطيت كانت

«جامشيد» أو «جاما» – اإليرانية الهندية األساطري

األساطري هذه أهم من يكون أن ويُحتمل البلدين، ِكلتا يف مشرتكة أساطريُ كذلك توجُد
وكان الغاربة، الشمس عىل — األصل يف — يُطلق كان اسٌم وهو «جاما» البطل أُسطورة
املوت «قاعات إىل وصل من أول وكان الطريق»، إىل الكثريين «أرشد من أول أنه يعترب
بينه كبريًا تشابًُها نلحظ وهنا املوتى، ملك إىل — الحال بطبيعة — تحول وقد الفسيحة»
الخطم، عريَيض اللون أسمَري كلبني يملك وكان املرصيني، قدماء عند «أوزير» اإلله وبني
حرضة إىل ويسوقونهم املوتى رائحة ليقتفيا يوميٍّا يخرجان وكانا عيون، أربُع منهما ولكل
الزورواستية العادة يف الفرس بالد يف الكلبني هذين ذكرى نتتبع أن ويمكن مليكهما،

الكلب». «رؤية أي «ساجديد»؛ باسم املعروفة
أذنان أبيضله كلب أو أعنُي، أربع له أصفر بكلب يؤتى أنه «األفستا» وصف وقد هذا،
يسعى الذي الشيطان بعيًدا تطرد نظرته ألن وذلك ميت؛ شخص كل بجوار بيضاويتان
فقد املرصيني؛ ُقدماء عند املوتى إله «أنوبيس» اإلله اليشء بعض يشبه وهذا الجثة، لدخول

التحنيط. وإله املوتى حارس يعد كان
يضعون العادة لهذه العظيم القدم يجهلون الذين الفرس، أن هذه أيامنا يف ويُلحظ
يعترب الرجل فإن الكلُب أكلها فإذا الحياة، فارق الذي الرجل صدر عىل الخبز من قطعًة
الذين الهيئة أعضاء بوساطة وذلك التعريض»، «برج أو «الرباخما» إىل ويُحمل ا حقٍّ ميتًا

تعسة. بحياة عليهم وحكم أبًدا نجسني يعتربون كانوا
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«إيران» نَِبيُّ زورواسرت

اسمه حول َع تََجمَّ الذي وهو القديمة، الفارسية للديانة املؤسس هو «زورواسرت» كان
بعيد غري زمن ومنذ تاريخية، شخصية أنه عليه أنكر فقد ا، جدٍّ متناقضٌة آراءٌ وشخصيته
وهنا مكان، كل يف توجد التي العاصفة أُسطورة نتاُج إنه ِقيلت التي النظريات بني من كان
الذين األَُول الباحثني نظريات عىل هائٌل ٌم تََقدُّ حدث قد أنه اآلرية حالة يف كما كذلك نجد
من الرغم عىل ولكن املوضوع، هذا يف — حال أية عىل — السبق رشف كل إليهم يُْعَزى
قد ونبيها العظيم «إيران» مصلح فإن مبهمة؛ صورته جعلتا اللتني والخرافة األسطورة

بارزة. وحقيقة تاريخية شخصية بوصفه السحيق، املايض غيوم من اآلن برز

«زاراتوسرتا» االسم أصل

يشتمُل ولكنه بأكمله، تفسريُُه يعرف لم — التيني تحريف مجرد هو «زورواسرت» واسم
بصورٍة الحديثة الفارسية يف باقيًة تزال ال كلمٌة وهي «جمل» أي «أوسرتا»؛ الكلمة عىل
ِمن كان النبيَّ هذا إن القائلة: الرواية َقبُول عىل يحملنا سبٌب وهناك اليشء، بعض مختلفٍة
التعرُف يُمكُن االسمني ِكال ويف القديمة «Atropatene «أتروباتن وهي «أذربيجان» أهل
ظهور أيام بما فيما ارتباًطا نجد وفيها «النار» ومعناها «Athar «أثار القديمة الكلمة عىل
«أثارفان باسم يُعَرف كان القوم ديانة يف الكاهن أن وهو «زورواسرت» باسم الزورواستية
«أوروميا بلدة هي «زورواسرت» رأس مسقط أن واملعتقد النار»، «حارس أو «Atharvan
ويف والعزلة، للتأمل شبابه وهب وقد االسم، بهذا التي البحرية عىل الواقعة «Urumia
مكث أنه غري رسالته، أعلن األمر نهاية ويف منوعة بإغراءات ومر أحالم سبعة رأى خاللها
لم األوىل السنوات العرش يف أنَُّه الواقُع إذ يسريًا؛ شيئًا إال النجاح من يُِصْب لم سنني عدة

واحد. فرٌد إال مذهبه يعتنْق

امللوك من مذهبَه اعتنَق من أول هو «جوشتاسب»

الواقعة «كيشمار»3 يف تقابل وقد الفرس، بالد رشق إىل السفر «زورواسرت» ألهم ذلك وبعد
باسم ملحمته يف الفردويس ذكره الذي «Vistasp «فيستاسب مع «خورسان» إقليم يف

.Journal. R. G. S. for January and February 1911 راجع: 3
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دعوته، إىل امللكة ثم الوزير ابنَِي ضم يف الحاكم هذا بالط يف أفلح وقد «كوشتاسب»،
حاول املناقشة هذه خالل ويف والحكماء، النبي هذا بني نفسيٌة مناقشٌة هناَك كانْت وقد
نفسه امللك أصبح ثَمَّ وِمْن عليهم، فاز «زورواسرت» ولكن بسحرهم، عليه التغلُّب الحكماءُ
ذلك: عن باشت» «فارقادين كتاب من اقتباٌس وهاك الجديد، الدين لهذا ًسا متحمِّ تابًعا
من خلص الذي وهو و«أهورا»، «زورواسرت» لديانة واملعضد املساعَد أصبح الذي هو «إنه

التحرُّك.» عىل قادرًة تكن ولم القيود، يف مغلولًة كانت التي الديانة السالسل
التورانية القبائل غزو «زورواسرت» ديانَة وبالطه «جوشتاسب» اعتناق تبع وقد
محاربة عليه املحرض كان — يظهر ما عىل — الغزُو وهذا آسيا، أواسط يف القاطنة
— نشبت قد كانت نعتربها أن يمكن كما َسُة، امُلَقدَّ الحروُب وهذه الجديد، للدين املعتنقني
الواقعة فإن بها؛ الخاصة األسطورة يف جاء ما ْقنا َصدَّ وإذا «خورسان»، يف خاص— بوجه

الحالية. «سابزاوار» مدينة من بالقرب وقعْت قد الفاصلة
وذلك عظيًما، رشًفا وكسب طويًال عمًرا عاش أن بعد «بلخ» يف «زورواسرت» ذُبح وقد
به يُحيط املحراب عند مات إنه التقاليُد وتقوُل الثانية، بغزوتهم التورانيون قام عندما

تالميذه.

ومماته «زورواسرت» ميالد تاريخ

فيه ذلك كان وإن ماجوسيٍّا، كان أنه املحتمل ومن «أذربيجان» أهل من «زورواسرت» كان
شك.

النبي هذا أن الثقاة بعض ويعترب فيه، عاش الذي العرص يف كبريٌ شكٌّ كذلك وهناك
٦٦٠ق.م، عام يف ُولَِد إنه يقول: التقليدي الرأي أن حني يف ١٠٠٠ق.م، عام يف ُولَِد قد
ملك أوَل كان األول» «دارا امللك أن من ِقيل ما األخريَ الرأَي ويعضد ٥٨٣ق.م، عام يف ومات
يُستحسن النبيِّ هذا حياة عن املتباينة اآلراء لهذه نظًرا ولكن «زورواسرت»، ملذهب متحمس

الحل. الصعبة الهامة املسألة هذه عن جديدًة براهنَي ننتظر أن
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Avesta األفستا

لم والذين املنزَّلة الكتب أصحاب وهما قسمني، منقسمني العالم سكان املسلمون يعترب
«أفستا» كتاب لديهم ألن وذلك كتاب؛ أهل يُعتربون «زورواسرت» وأتباع كتاٌب، عليهم ينزل
تُدعى بلغٍة ُكتب قد املقدس الكتاُب وهذا «زورواسرت»، عىل كله أو بعضه أنزل قد كان الذي
يف األخمينيسيون استعملها التي اللغة عن تختلُف لغٌة وهي «أفستك»، — عام بوجه —
عىل الذهب من بحروٍف نقشت كتابًا، وعرشين واحد عىل يحتوي كان أنه ويعتقد نقوشهم،
لم وأنه األخمينيسية، الدولة سقوط بعد أتلف قد أنه املفهوم ومن ثور، جلد ألف عرش اثني
«بارثيا» ملك «Volagases 1 األول جاسس «فوال إن ويقال منه، صغري ُجزء عىل إال يعثر
الواقع يف ولكن جمعه، إعادة يف بدأ قد امليالد؛ بعد األول القرن منتصف حوايل حكم الذي
قد أنه املحتمل ومن الساسانية، األرسة مؤسس الفاريس «أردشري» امللك معظمه بجمع قام

ذلك. تلت التي الثالثة أو الجيلني يف إضافاٌت عليه أُدخلْت
عندما فإنه ولذلك — يظهر ما عىل — القديمة اآلثار إىل — بطبعه — اإلنساُن يميُل
و«آشور» «بعل» عارصديانات قد حية؛ ديانًة يَُعدُّ يزاُل ال الذي «زورواسرت» مذهب أنَّ نذكُر
أن لنا يحق فإنه مضْت، قرون ِعدَّة منذ النسيان عالم يف أصبحْت قد التي وهي و«زيوس»،
املذهب هذا تأثُّر يف والتدقق؛ للبحث حياتهم وهبوا الذين الباحثني، العلماء عواطَف نُشاطر
والجزءُ تغمُرُه، التي والخرافات األساطري سحب وسط يف له مورٍد أبعد حتى الوراء إىل
األصح عىل — أو «فنديدات» وهو فقط واحٍد كتاٍب عىل يحتوي «أفستا» كتاب من الباقي

الشياطني». ضد «القانون أو «فيدفات» —
وقد الشعائر، أو «Yasna «ياسنا تأليف يف األُخرى الفصول من األجزاء بعُض ويدخُل
كما باألفستا كثريًا عالقتُُه تشبُه واألخريُ «Pahlovi «باهلويف كتب يف أخرى قطع حفظت
أربعة ينقسم «أفستا» كتاب من بقي وما الجديد»، «العهد كتاب الكنيس الالهوت يف يشبه

يأتي: كما أقسام

أناشيَد، عىل ويحتوي فصًال، وسبعني اثنني بدوره وينقسم «Yansa «يانسا قسم (أ)
«جاتاس». ذلك يف بما

«يانسا». مع تُستعمل تسابيح مجموعة أو «Vispered «فيسربد ال (ب)
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الدينية، العقوبات يبني الذي الكنائيس، القانون كتاب وهو «فيديداد»، ال (ج)
الذنوب. عن والتكفري والتطهريات،

أيام يرتأسون الذين املالئكة رشف عىل ترتل التي األناشيد أو «Yashtsياشتس» ال (د)
املختلفة. الشهر

— بحق — قرن قد الذي وهو «جاتاس»، كتاب يمثلُُه «أفيستا» يف جزءٌ ُوجد وقد
أتى وَمن «زورواسرت» وكلمات الفعلية التعاليَم يمثل أنه واملعتَقد العربي، املزامري بكتاب
شخصية صورة يف لنا يتمثل النبيَّ هذا أنَّ التعاليم هذه يف ونجد مبارشة، أتباعه ِمن بعده
عندما وبخاصة عميًقا، احرتاًما نالت قد أنها بد وال محضة، أخالقية دروًسا تلقي تاريخية

دامس. ظالم من حوله كان ما ُعْمق مقداَر نذكر

األعىل اإلله «أورموزد»

املسمى اإليراني القديم السماء إلله اآلرية األساطري موضوع لعالقة بالنسبة أرشنا لقد
بعبارٍة أو (السيد) «أهورا» باإلله موحًدا «فارونا» أصبح وقد Uranus «Varuna «فارونا
بعد وذلك العالم، وخالق األعىل واإلله العظيمة املعرفة رب (أورموزد) «أهورامازدا» أََعمَّ:
صفة نسبة عن عبارة بأنها تُعرف أن يمكن التي «زورواسرت» لتعاليم الروحاني التأثري
التي «زورواسرت» محادثات إحدى يف الظاهرُة هذه بََدْت وقد الطبيعة، قوى إىل خلقية
هناك السماء أحفُظ «إني «أهورامازدا»: فيقول عليه، أُنزل قد كان الذي الوحي عىل تنطوي
مادة من أُقيم قد قٌرص كأنها ترى وأنها األرض، بكل وتحيط بعيًدا ومرئية منرية أعىل يف
الثالثة، العوالم عىل األزرق جسمه يف مضيئًا بعد، عىل واقعة بأطراف تماًما ثابتة سماوية،
١٣ (ياشت «مازدا» يرتديه سماوية مادة من مصنوع بالنجوم مرصع ثوب كمثل وأنه

«.(Yasht 13
— األعىل اإلله فكرة بني نُميز أْن الفارسية الديانة املخترصعن هذا يف املهم َلمن وإنه
وذلك املتأخرة، الُعُصور يف سادْت التي الفكرة وبني — «زورواسرت» تعاليِم ِيف جاءْت كما
منعمة؛ روح عن عبارة هي املزامري يُشبه الذي «جاتاس» كتاب يف وردْت التي الفكرَة أنَّ
الطيب؛ الروح وهي — «أهورامازدا» صفات أن والواقع األوحُد. العظيُم الخالُق أنه أي
عن منفصلٌة كأنها وتُخاطب دائًما تَُميَّز — واألبدية والصحة والصالح والقوة العدل أي
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بوصفها وليست عامٌة، معنويٌة أسماء بوصفها إليها يُشار فإنه ذلك ومع «أهورامازدا»،
ال التي اإللهية الوحدانية «Gatia «الجاتيه الفكرة تحت نجد ثم ومن منفصلة، شخصيات
ليس ولكنه األعظم، اإلله يزال ال «أهورامازدا» أن املتأخرة «األفستا» يف ونجد فيها، شك
املقدسة»، األبدية «اآلحاد أي الست؛ الصفات أصبحت الوقت هذا ويف يعبد، الذي األحد باإلله

الصورة. بهذه تعبد وكانت
ثانية أُعيدوا قد العظيم املصلح محاهم الذين الطبيعة آلهة كل َفِإنَّ ذلك عن وفضًال
«مرتا» اآللهة تقتبس أن ويمكن املالئكة، ورؤساء «أهورامازدا» مع لجنب جنبًا وعبدوا
نموذج عىل التي «Anahita «أناهيتا عبادة أن يلحظ وكذلك الدور، لهذا مثاًال بوصفها
نجد وهكذا الفكرة، تلك يف العبادة يف أُدخلت قد كانت اآلسيوية، اإلخصاب آلهة «أشتار»
فشيئًا شيئًا جانبًا تُركا قد «زورواسرت» إليهما يدعو كان الذي والتوحيد اإلصالحات أن

اآللهة. تََعدُّد إىل الحال وعادت
ملوك عند الَقبَيل اإلله كان الذي «أهورامازدا» اإلله هنا نذكر أن علينا وبقي
عىل «أو مجنح شمس قرص صورة يف واقف محارب صورة يف مثل قد األخمينيسيني؛
«فرور»، تسمى هذه اإلله وصورة «بهيستون»، لوحة صورة يف مثل كما بذيل»، طائر هيئة
صورة من اشتق قد بدوره وهو «آشور»، املسمى اآلشوري لإلله األصل طبق صورٌة وهي

املرصيني. عند املجنحة الشمس

الرش روح أهريمان

ويتمتع له معاديًا األصل يف كان آخر، إلًها «أهورامازدا» مع املساواة قدم عىل ونجد هذا،
«أهريمان» أو «Angra Mainyu ماينو «أنجرا الرش روح وهو الخرية، أعماله تفوق بقوة
الذي األسود» «الستار «ادوردز» يقول كما وهو «أهورامازدا»، سلطان من يحد كان الذي
عندما أنه بعد فيما ونجد «أهورامازدا»، اإلله عن العالية فكرتنا عليه توضع أن يجب
نشبت ثم ومن ومعارضتها، ملقاومتها الرشيرة األرواح ووجدت الطيبة األرواح شخصت
أن يجب حال أية وعىل سجاًال، الحرب وكانت بشدة، الخري وقوى الرش قوى بني الحرب
فكرة وأن «دارا» امللك بذلك اعتقد كما الرش، كل جماع كان الكذب أو «دروج» أن نذكر

قليل. بزمٍن ذلك بعد أتْت قد «أهريمان»
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الثالثة «زورواسرت» مبادئ

الشعائر من ضخمٌة مجموعٌة عليها ترتكز أساسية مبادئ ثالثة «فنديداد» كتاب يف يوجد
الرشيفتان، الوحيدتان املهنتان هما املاشية وتربية الزراعة أن (أ) وهي: والنظام، الكهنوتية
الهواء وهي األربعة العنارص وأن (ج) والرش، الخري بني حرب يف الخليقة كل وأن (ب)
ِمن أفضل هناك ليس األول للمبدأ وتفسريًا تدنس، أال ويجب طاهرٌة، واألرض والنار واملاء

«زورواسرت». عقيدة حسب عىل املثالية الحياة يسمى: ما وصف
بماشية بيتًا املؤمنني أحُد «يقيم حيث أنه نعلم النبيُّ هذا وضعه سؤال عىل فردٍّا
تكون والنار والطفل والزوجة والكلب ازدياد، يف املاشية تكون وحيث وأطفال، وزوجة
أرًضا يروي وحيث والفاكهة، والكأل الغلة من كثريًا املؤمنني أحد يزرع وحيث … ناجحة

مبللة.» تكون أرًضا يجفف أو جافة تكون
أنها تتضمنها التي األشياء من ونجد غريبة، بصورة صحيحٌة سليمٌة التعاليُم وهذه
من جريئًا عمًال يؤدي قوٌة لديه يكون لن فإنه يأكل ال من كل أن بسبب: الصوم تحرِّم
ويرجُع غذاء، بدون ويموت العالم، يعيش باألكل وأنه … بشجاعة يشتغل أو الدين أُُمور
غري القيود كل انعدام إىل قوية؛ أجسام أصحاب القرى يف «زورواسرت» أتباع أن يف السبُب

الطبيعية.
امللك إن «هردوت»: ويقول الزوجات، د تعدُّ كذلك كان كما محتًما الزواُج وكان هذا،
بيان عن عبارٌة هو الثاني واملبدأ أُرسة، أكربُ له يكون الذي للفرد سنوية مكافأة يمنُح كان
الثور مثل طيٌب هو ما كل خلق قد «أهورامازدا» أن وذلك الزورواستية، العقيدة طبيعة
— فإنه «أهريمان» أما يعزها، أن مؤمن كل واجبات من كان التي وهي والديك، والكلب
وكل والثعابني املفرتسة الحيوانات مثل املؤذية؛ املخلوقات كل خلق قد — أخرى جهة من
ومن يهلكوها، أن املؤمنني كل عىل املحتم الواجب من كان التي وهي والحرشات، الذباب
الورل وكذلك الفالح، حب تأكل ألنها قتلها؛ يستحب التي النملة األخرية الطبقة هذه بني
التي بالقداسة ُوصفت قد ألنها وذلك رشح؛ إىل تحتاج فال املاشية مكانة أما والضفدع،

الهند. يف باملاشية مرتبطًة تزال ال
بهج شعري «أهورا» لسان عىل جاء كما «زورواسرت» مذهب يف الكلب مكانة وتفسري
يِقٌظ الحراسة، شديد وأنه نعل، أو ملبس إىل حاجة غري يف الكلب جعلت «لقد يقول: إذ
فرد أي وأن … اإلنسان متاع ويحرس اإلنسان من طعامه ليأخذ ُولد حادة، أسنان ذو
والذئب يحذر، أن دون بيته من شيئًا سيرسق الذئب اللصوال ال فإنه نباحه عىل سيستيقظ
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إال «أهورا» عمله األرض عىل بيت يبقى أن يمكن ال أنه عىل … إربًا إربًا ويمزق سيُرضب
البيت.» وكلب الراعي كلب وهما هذين كلبي بسبب

هذا ويظهر الرجل، مع املساواة قدم عىل الكلب بوضع أحيانًا التعاليم هذه غالت وقد
تعاليم يف املثالية الحياة يف أيًضا ذلك نشاهد كما رجل.» أو كلب «قتل التالية: العبارة يف

وأوالده. الرجل زوج قبل الكلب ذكر حيث سبق؛ فيما اقتبسناها التي «زورواسرت»
عىل صوته يرفع الذي «الطائر هي: الخموَل يوِقُظ الذي للديك ُمنحْت التي املكانة أما
هذه، طيوري من زوًجا املؤمنني أحد إىل وتدينًا كرًما سيهدي من وأن … الجبار الفجر
تُشري قد العبارة هذه أن املحتمل ومن عمود.» مائة عىل يحتوي بيتًا أهدى كمن يكون فإنه

الوقت. ذلك يف الفرس بالد يف نادًرا كان الدجاج أن إىل
عرش منها واحٍد قتل عقوبُة كانت فقد القداسة؛ يف غاية يُعترب املاء كلب وكان هذا،
النار بقداسة مرتبًطا فكان الثالُث املبدأ أما جريمة، أيِّ عىل عقوبة أعظم وهي جلدات،
عند الدينيِّ بواجبه يقوُم كان عندما َفَمه يغطي أن الكاهن عىل كان وقد رمًزا، بوصفها
وهي الجاري، املاء تلويث بعدم الخاصة للقواعد يرشد كان أنه ذلك إىل يُضاف املذبح،

اإلسالم. تعاليم حسب عىل فارس بالد يف متبعًة تزال ال
تدنيس لتمنع برج عىل جثته تعرض «زورواسرت» تعاليم املعتنق الفرُد كان وثانيًا:
فإن الرش؛ قوى ملك بأنها إليها يُنظر األمراض ُكلُّ كانت ا َلمَّ أنه ذلك إىل يضاف األرض،
ذلك: من أكثر بل يموت، وهو أُرسته أفراُد يهملُُه ما غالبًا كان «زورواسرت» مذهب معتنق
معالجة أن املدهش الدين هذا مساوئ من كان وقد الحياة، رضوريات من يحرم كان

البقرات. ببول والتطهري بالغسل املرىض

«زورواسرت» مذهب عىل التوازنيُّ التأثريُ

تأثري مسألة نهمل أن — الزورواسرتي املذهب عن كهذه عامٍة نظرٍة يف — املستحيل من
تغزو التي القبيلة عىل املحتم من بل الطبعي من إذ اآلرية؛ الديانة عىل التوراتي الشعب
أْن األصليني ُسكَّانها تطرد أو جملة أهلها عىل تقيض أن دون عليها وتستويل جديدة بالًدا
بني قبائل تاريُخ ذلك عىل لدينا مثاٍل وأفضُل الدينية، بعقائدها كثريًا أو قليًال إن تتأثر
ُم يَُقدَّ كان الذي العميُق االحرتاُم هو الزورواستية العقيدة يف نجُدُه مثل وأبرز إرسائيل،
يف يقطنون كانوا الذين اآلريني أن بسبِب فيه ِزيَد قد كان الشعور هذا ألن وذلك للنار؛
السكاُن ويُقدِّسها األرض خالل من ر تتفجَّ وجدوها قد الخزر» «بحر غربي الواقعة البالد

املجاورون.
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عظيمٍة دهشٍة يف كانوا الظاهرَة هذه وشاهدوا «باكو» زاروا َمْن بعض أن والواقُع
يندلُع النار لهيُب كان ذلك ومع بالثلج، امُلَغطَّى املكان هذا الشمس ُغُروب عند رأوا عندما
الوصف، حد يفوق عظيًما سحريٍّا تأثريًا النفس يف يرتُك املنظر جعل مما األرض، جوف ِمن
اإلنسان عىل لزاًما كان وقد مقدسة، نرياٍن إنشاءَ تماًما األرض طبيعُة أوعزت قد وهكذا
الزمن بمرور أنه شك وال العالم، لخالق رمٌز إال هو إن النقي العنرص هذا بأن يشعر أن
أتباع عىل يُطلق أصبح قد النار» «عباد لقب إن حتى عظيمة بدرجٍة لها االحرتاُم ازداد قد
يطفئ «باريس» فارسيٍّا نجد ال إذ هذا؛ يومنا حتى بقيت قد العبادُة وهذه «زورواسرت»،
البالد. هذه يف محرٌم التدخني أن ذلك إىل يضاف مشتعلة، خشب قطعة نار يخمد أو شمعة
وال التورانية، السحر عصا من مأخوذٌة أنها يحتمل الربسيم حزمة واستعماُل
الطويلة والتعاويذ باستمرار، البرش تُهاجم التي الرشيرة األرواح جماعات أنَّ يف نزاع
لتمنع بصلوات تُدفن أن بد ال األظافر قصاصة إن القائلة والخرافة لهزيمتها الرضورية
مقاليع وحجارة مجنحة صقور صورة يف وسهام وأقواس وسكاكني حراب إىل انقالبها
ظهور قبل ما إىل تاريُخها يرجع خرافات كانت هذه كل Daevas»؛ «دائفاس ال أيدي يف
بعناية األظافر قصاصات يدفنون املسلمني أن الحديثة فارس بالد يف ونجد «زورواسرت»،
من لألرسة مانًعا حاجًزا تكون هكذا وضعت إذا أنها يعتقد ألنه وذلك الباب؛ عقب تحت
قد الخرافة هذه أن املحتمل ومن األرض، عىل يظهر عندما الدجال املسيح إىل االنضمام

القديمة. الخرافة من انحدرت

املاجوس أو املاجي

التورانيني قبيلة ساللة من أنهم يحتمل بل آري، أصل من يكونوا لم املاجوس أن يُظنُّ
الفاتحون. اآلريون هضمها التي األكسوس) نهر (وراء

كمثل الزورواسرتي املذهب يف مثلهم أصبح قد التاريخي العهد يف أنهم ونجد هذا،
«الهاؤما ويحرضون ضحية يذبحون كانوا الذين وحدهم وأنهم اليهون، عند الالويني
علم يف قني متعمِّ كانوا أنهم عن فضًال هذا الربسيم، حزمة ويحملون «Haoma املقدسة
— الرشق من الحكماء الرجال أُسطورة يف — عالقة لهم كان العلم هذا وبوساطة التنجيم
بالنسبة أنه املحتمل ومن ا، جدٍّ عظيًما األجيال بمرور تأثريُُهم أصبح وقد املسيح، بوالدة
— حال أية عىل — كان الذي «زورواسرت» لقنها التي النقيَة العقائَد أنَّ الحقيقة لهذه
عىل املحافظة عليها أدخل كما الخرافات، عليها أدخل قد ماجويس، أصل من أنه يعتقد
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الشعائر العتناق مستعدين يكونوا الُفرسلم أنَّ عىل األحوال شواهُد وتَُدلُّ الجامدة، القوانني
الساساني. العهد يف إال بأكملها تُعتنق لم الديانة هذه أن والظاهُر الحال، يف املاجوسية

القيامة عقيدة

العقائد من يعاقب؛ أو اإلنساُن فيها يُثاب املوت بعد أُخرى حياة بوجود االعتقاُد كان
«جاتاس» كتاب يف بوضوح محدًدا يكن لم املذهب هذا أن والواقع اآلرية، الديانة يف األساسية
أكثر وأصبح انقشع قد «جاتاس» ال يف الذي اإلبهام أن نجد «فنديداد» كتاب يف ولكن
خاص سؤال عن جواب ففي العادية؛ الوحي صورة يف موضوعٌة العقيدة وهذه تحديًدا.
ينمو الذي والقمح تجري التي املياه يرتكا أن عليهما كذلك والكافر املؤمن كان إذا بما
عملها التي الطريق تدخل الروح وإن كذلك، األمر إن «أهورا»: فيقول ثروتهم باقي وكل
ثالِث انقضاء بعد الروح أن نعلم وكذلك والعادل، الشقي من لُكلٍّ مفتوحًة فتكون «الزمن»
عىل وكانت تركته، قد كانت الذي امُلتوىفَّ رأس بجوار مقعدها تأُخذُ اإلنسان موت عىل لياٍل

قصوى. درجة إىل الشقاء أو بالنعيم تتمتع فضائلها حسب
عند املؤمن روح وتقابل الجنوب، من عبٌق ريٌح يهب الرابع اليوم فجر ينبلج وعندما
بوساطة الجحيم هوة عرب يقام كان الذي الوداع» «جرس أو «Chinvat «شينفات جرس
هي من الروح وتسأل الدنيا»، هذه يف يشء كأجمل «وجمالها الذراع بيضاء جميلة عذراء
واألعمال الطيبة والكلمات الطيب الفكر صاحب الشاب أيها «يا التايل: الجواب وتتلقى
«أهورا» حرضة إىل املؤمن روَح الجميل الدليل هذا يقود ذلك وبعد ضمريك.» إني الطيبة
قبيحة امرأة تقابل أن بعد فإنها الرشيرُة الروُح أما ضيفمكرم، بوصفها بها يرحب وهناك

«أهريمان». أمة هناك لتكون الكذب مأوى يف وتسقط الجرس تعرب أن يُمكنها ال الخلق
باملوضوع عالقٌة لها األهمية يف غاية فقرة ،(Herod. III 62) «هردوت» يف ونجد هذا،
املزعوم «بارديا» صالح يف عليه بالعصيان سمع الذي «قمبيز» أنَّ وذلك بصدده، نحن الذي
بتنفيذ «قمبيز» أمره قد كان الذي «Prexaspes «بريكزاسبس يوبخ أخذ قتله قد الذي
الخرب هذا إن بقوله: نفسه عن «بريكزاسبس» دافع وقد «بارديا»، أخيه عىل اإلعدام ُحْكم
ُقبُوِرِهم ترُك يُمكنُُهم املوتى أنَّ ا حقٍّ كان «إذا التايل: بالبيان نطق ثم الصحة عن عاٍر
هو الطبيعة مجرى كان إذا ولكن ويحاربك، يقوم أن «ميديا» ملك «أستياجس» فانتظر
الناحية.» هذه من رشٌّ ينالك لن أنه متأكًدا إذن فكن — قبل من الحال كانت كما — نفسه

اإليرانية. للعقائد بالنسبة النظر تلفت فقرة هذه الحق ويف
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والفرس امليديني ديانة

اإليرانية الجنة

الشامخ الجبل أو «Hara-berzaiti «هارا-برزايتي جبال عىل «زورواسرت» أتباع جنة تقع
الجبل وهذا «البورز»، اآلن ى يَُسمَّ الذي وهو «البورج» باسم البهلوي العرص يف املعروف
«أهورامازدا» جنة إىل له نهايَة ال نُوُرها دائرٍة إىل النجوم فوق األرض من يرتفُع الرسي
زمهرير وال ليل ال حيث األبدي الفخار يف تسبح وقمتُُه الجبال، أم وهو الفتوة، مأوى
أن يمكن النظري املنقطعة «دمافاند» جبل لقمة الشعرية املثالية هذه إن ا حقٍّ مرض، وال
وشعروا شاهدوها من عند كبرية املكانُة هذه تكون أن ويحتمل أنفسنا، يف مكانًة لها تجد

ورهبتها. بعظمتها

اليهودية الديانة عىل «زورواسرت» ديانة تأثري

اليهود، ديانة عىل «زورواسرت» ديانة تأثري موضوع يف ْقنَا تََعمَّ إذا البحُث بنا يَُطوُل قد
ديانة يف «أهريمان» أن إليه اإلشارة يستحق مما ولكن املسيحية، الديانة عىل وبالطبع
اإلسالمي، الدين يف «إبليس» وب اليهود ديانة يف بالشيطان موحًدا يكون يكاُد «زورواسرت»
الحال يف عليهم يقيض أن األعىل لإلله يُمكُن ال مؤذيًة شياطنَي الديانتني كل يف فنجُد
كما عاله يف وسموه «أهورامازدا» صفاء أن ذلك إىل يُضاف أمكنه، إذا بداهة يُريد كما
صائًحا: مثل قد والذي اليهود عند القبيل اإلله «يهوه» فكرَة تَُفوقان «زورواسرت» لقنهما
أعدائي، عىل النقمة أُرسل فإني القضاء، عىل بيدي وأمسكت البارق، سيفي شحذت «إذا
ومن والسبايا القتىل بدم لحًما سيفي وسيلتهم بالدم، سهامي وسأُسكر مبغيض، وأُجازي

و٤٢). ٤١ األسطر ٣٢ اإلصحاح التثنية، (كتاب العدو» قواد رءوس
الرفيعة الفقرات يف وضعت قد السامية طبيعتُُه الذي اإلله أن نجد أخرى جهة ومن

«أهورامازدا». لسان عىل جاء تصور أعىل تفوق «أشعيا» كتاب يف
قد نكون أن املحتمل من أنه وذلك السابقة، من بكثرٍي أََهمَّ مسألٍة إىل ننتقل واآلن
عنه نقلها ثم «زورواسرت»، أوًال بها برش قد الروح أبديَة عقيدًة أنَّ ادعينا إذ كثريًا َغاَليْنَا
مفقودين وُعدُّوا اختفوا، قد وكانوا امليديني، ُمُدن يف الثاني» «رسجون وضعهم الذين اليهوُد

إلرسائيل. بالنسبة
الذين اليهود من واألرستقراطية الكهنوتية األرس أن — حال أية عىل — نعلم ونحن
يف يوجد ال إنه العرصاملسيحي بداية يف قالوا قد اآلخر)، باليوم (الكفار الصدوقيني يمثلون
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من لدينا فإنه ذلك وعىل قيامة، أو وأرواح مالئكة وجود يف االعتقاد يثبت ما املنزلة الكتب
ومن األساسية، األمور من نظرهم يف الروح أبدية عقيدة كانت الذين الزورواسرتيني جهة
الهامة، الحيوية العقيدة هذه بسبب أنفسهم عىل انقسموا الذين اليهود لدينا أخرى جهة

العظيم. «إيران» نبي موت عىل قرون عدة ميض بعد وذلك
الهائل التأثري عىل سبق مما أكثر نُضيف أْن املخترص هذا يف املقام بنا ويَضيق هذا،
غرِي أو مبارشٍة بطريٍق ذلك أكان سواءٌ اليهودية عىل «زورواسرت» ديانُة أحدثتْه الذي
يف النظر تلفُت الفرس نحو اليهود األنبياء نغمة أن إىل نُشري أْن علينا وبقي مبارشة،
معطرة إىل الرب قال «هكذا «أشعيا»: يف فنقرأ كثري بني من واحًدا مثاًال ولنعِط تساُمحها،
بدخول عليهم يحكم لم املتسلطة السالالت بني من الفرسوحدهم أن والواقُع «كورش» إىل
ديانتهم تقرب قوم بأنهم ما َحدٍّ إىل اليهوُد بهم اعرتف وقد اليهود، أنبياء جانب من النار

اليهودية.» الديانة من
يعبدون أجالًفا بدوا قد أمرهم أول يف اإليرانيني هؤالء رأينا قد أننا القول وخالصة
إىل قومه أساطري َل فَحوَّ وعظمته، جالله يف «زورواسرت» ذلك بعد بينهم يظهر ثم الطبيعة،
ورفعته، عيىس ُسُموِّ ِمن ورفعته سموه يقرب إله بُوُجود الشعوَر فيهم وبعث طيبة، ُروح
قواُمها التي رسالته وكانت الروح، خلود يف اآلري باالعتقاد نادى الذي «زورواسرت» وأنه
أثرها تاركة الهامسة، الزمن بمسارح مارًة البعيد، املايض من — شك بال — أتت قد األمل

مبارشة. وغري مبارشة بصفة فيه نعيش الذي العرشين القرن أهل نفوس يف
ليختار تُرك قد والرش، الخري بني األبدي رصاعه يف اإلنساَن نجد تعاليمه حسب فعىل
أن يعلم أنه غري تهاجمه، الرشيرة واألرواح تعاضُدُه، ُة الَخريِّ فاألرواُح له، يحلو ما لنفسه

القحَط. السماء غيُث يقهر كما الرش عىل للخري ستكون الغلبة
هذه عقائد تحسني يف الزيادة اإلنسان قدرة يف يكون أن الصعب من أنه رأيي ويف
بعد ويقول حزامه»، «لشد كافية سن يف يصبح عندما صبي كل يرددها التي وهي الديانة،
وتلك طيبة» وأعماًال طيبة وكلمات طيبة «أفكاًرا سنٍّا: منه أكرب هو َمْن يد عىل يتعلم أن

القويم. الدين هذا تعاليُم هي
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الفارسية والديانة القديمة املرصية الديانُة

بني الشبه أَْوُجه عىل نظرًة نُْلقي أْن بنا يَْجُدُر الفارسية، الديانة عن الُعَجالة هذه ختام وقبل
العالم ُشُعوب بني من هما الشعبني هذين أنَّ والواقع القديمة، املرصية والديانة الديانة هذه
نراها «مرص» ففي هامة؛ مكانة اتخذت قد الُخلُقية الثنائية أن ديانتيهما يف نجُد اللذان
بني النضال ومن املادية، من التام التحرُّر نقطة إىل تصل لم أنها نجد ذلك ومع بوضوح،
«أورموذد» باسميهما والرش الخري عنَرصي أن «فارس» يف نجد حني يف الدنيوية، العنارص
االنفصال، تمام األُخرى عن منفصلٌة منهما كلٌّ خلقيتني، وحدتني أصبحا قد و«أهريمان»
يف ويُلحظ املادية. الطبيعة عن مرتفعتنَي — ما بصورٍة — أصبحتا قد ذلك عن وفضًال
الخري من درجة أََقلَّ يَُعدُّ وهو للخري، املظهر هو املادي الخري أن الزورواسرتي املذهب
الُخلُقي. للرش نتيجة بمثابِة هو املاديَّ الرش أن يلحظ كما منه، أسمى هو الذي الُخلُقي

شأن من لإلعالء املرصيني بعد أتوا قد الفرس أن — حال أية عىل — الجائز ومن
فإنه أمر ِمن يكن ومهما «مرص»، يف بعيد زمن منذ موجودة كانت التي الخلقية الثنائية
بمرص واحد وقت يف تأثر قد اإلغريقي، «امبيدوكل» أن نعرتَف أْن املبالغة باب ِمن ليس

مًعا. والفارسية املرصية باألفكار اليوناني «هرياكليت» تأثر كما وبالفرس،





بالد يف والعامرة العاداتواللغة
القديمة «فارس»

مقدمة

عيشًة القديمة األزمان يف يعيشان كانا والفرس امليديني أن عىل األحوال ظواهُر تدلُّ
قد نكون لن فإننا البلدين؛ كال يف تتغريْ لم واالجتماعية الجوية األحوال كانت وملا متشابهة،
بسمات يَتَّسمون محاربني، أحراًرا قوًما كانوا إنهم قلنا: إذا الصواب جادة عن بعيًدا ذهبنا
أصالب من انحدر قد حال أية عىل بعضهم وإن أيامنا، يف البدُو بها يتسم التي الرجولة
قد اإلغريُق كان وإذا اإلغريُق، به يعرتف كان أخالقهم عن الرأي وهذا القدامى. أجدادهم
الُفرس ناله قد الشهرة، هذه من جزءًا فإن «هيالس»؛ عن الدفاع يف أبديًة شهرًة نالوا
بها يُدافعون كانوا التي والدروع األسلحة نوع انحطاط من الرغم عىل الذين الشجعاُن
«بالتا موقعة يف حاربوا األسلحة؛ بأحسن ُسلِّحوا قد كانوا الذين اإلغريق مع ُحُروبهم يف

بحياتهم. مبالني غري طريًقا ألنفسهم ويجدوا اإلغريق صفوف ليقتحموا «Plataea

الفرس عادات

عليه تستند ذخر أحسن هي والعزيمة بالشجاعة عنها يُعربَّ التي الحيوية أن فيه نزاع ال مما
«امتطاء خاص بوجه تعلموا قد القدامى الفرس أن يف ِنزاع وال األخرى، اإلنسانية الفضائل
كما الدين ذل يتحاشون كانوا وكذلك الصدق»، بقول والتحيل القوس ونزع الجواد، صهوة
قد كان إغريقيٍّا أن وذلك كرمهم، يف مثًال «هردوت» لنا رضب وقد لضيوفهم، كرماء كانوا
ورأوا بشجاعته الفرس أعجب وملا سفينته، عن دفاًعا بالجروح جسمه غطى حتى حارب
يعتربون كانوا وقد املغوار، الشجاع معاملة وعاملوه ضمدوها مميتة تكن لم جروحه أن
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يف بالدخول يتنازل مكانة ذا فارسيٍّا نجد ال اليوم وحتى ُسبَّة، السوق يف والرشاء البيع
حاجياته. لرشاء حانوت

سواء النفس، ضبُط ينقُصُه كان الفارس أنَّ الحسنة الصفات هذه مقابَل نجُد ولكن
كبري، َحدٍّ إىل والصلف للزهو محبٍّا كان أنه ذلك إىل يُضاف الرضاء، يف أم الرساء يف ذلك أكان
كانوا كساللة والفرس الثراء، ذات األمم كل يف نجدها صفات وهذه للبذخ، محبٍّا كان كما
يف أحيانًا تكون التي والنكات الجواب، ورسعة البصرية بحدة مشهورين — يزالون وال —

املكر. منتهى
«هردوت» لنا ذكر وقد الطعام، يف وبخاصة بإرسافهم معروفني الفرس وكان هذا،
غري حلوى، بمثابة كثرية ألوانًا يقدمون كانوا ولكن أصيلة، قليلة ألوانًا يأكلون كانوا أنهم
التحدث عند إليها فسنشريُ وبذخها وفخامتها والئُمُهم أما واحدة، دفعة يكن لم ذلك أن

ملوكهم. حياة عن
ويقول والطاس، الكاس عىل يعكفون والسيثيني اإلغريق مثل الُفرس كان وقد هذا،
يف ذلك وبعد املساء، يف سكارى وهم هامة، مسافة عىل يستقرُّون كانوا إنهم «هردوت»
الفاريس وكان ينفذونه، فإنهم عليه استقروا الذي رأيهم لتغيري داعي ال أنه رأوا إذا الصباح
مماته بعد ترك قد شاه» عيل «فتح أن ذلك عىل مثال وأكرب ثروة، عدة ذكور إنجاب يعترب
رعاياه. بني املألوف تفوق بدرجة مكانته رفع يف سببًا ذلك كان وقد نسله، ِمن آالف ثالثة

القوانني

أنه غري الرصامة، يف غايًة — يظن ما عىل — يتغري لم الذي والفرس امليديني قانون كان
يفعل امللك فكان التأكيد، وجه عىل سبقتْها التي اإلمرباطوريات قوانني من أحزم يكن لم
رعاياه حياة وكانت أصدره، قد كان أمًرا يغري أن استطاعته يف يكن لم أنه غري يريد ما
من يخفف الذي هو القتل من الخوف كان نفسه الوقت يف ولكن رحمته، تحت وأمالكهم
بحق وذلك — املوت جعل الذي وهو الجنائي، القانون وكان الحقوق، استعمال إساءة حدة
ويظهر فظيعة. جرائم من ذلك شابه وما والخيانة، الحرمات وهتك القتل عىل عقابًا —
بلد معاملة يف أن نجد أُخرى جهة من ولكن قسوة، األقل الجرائم عىل كذلك يطبق كان أنه
التشويه أو باملوت الحكم املستحيل من كان فيه؛ منظَّمة سجون ال متوحشني أهله فطري
العقوباُت كانت وقد الفاسدة، األخالق أصحاب من وغريهم اللصوص محاكمة حالة يف
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يف كانت كما الوقت ذلك يف شائعًة والصلب الجلد وسلخ حيٍّا الفرد ودفن النار يف باإللقاء
قبل. من «آشور»

املرأة مركز

كانت كما الُخُدور يف نساءَهم يضعون الُعليا الطبقات وكانت مباًحا، الزوجات د تعدُّ كان
األسفار. يف لحملهن تستعمل املستورة املحفات

أُخرى جهة من ولكن رة، املصوَّ النقوش يف وال الكتابات يف تظهر ال املرأة وكانت هذا،
الالتي أخواتها من حاًال أحسَن مركزها كان املحتمل ومن محجبة، الريفيُة املرأُة تكن لم

إخوتهن. أو آبائهن استقبال أو املجتمعات يف الظهوُر عليهن محرًما كان
فيها، يشاطرنهن كن الفرس نساء فإن الرشف؛ يف العامة القاعدة هي هذه كانت وملا
يف يومها طول ترصف كانت أنها يف يكمن عظمى كدولة الفرس انحطاط سبب أن غري
فإنه ما بعمل قامت إذا املرأة أن يعتقدون كانوا الفرس األخرى، املنزلية األعمال ويف الغزل
للمرأة األعىل املثل من بكثري أقل الصدد هذا يف األعىل مثلهم كان وقد قدرها، من َحطٍّا يَُعدُّ
كانت فإنها بيتها يف حبيسة كانت أنها من الرغم عىل اإلغريقية املرأة أن وذلك اإلغريقية،

األخرى. املنزلية األعمال ويف الغزل يف يومها طوال ترصف

وبالطه امللك

فإن ذلك وعىل الفرس،1 من أكثر امللك حول مرتكزة حياتُها كانت العالم يف دولٌة هناك ليس
أصبحت أن بعد «إيران» يف األحوال عن حقيقة صورة لنا يقدم وحياته امللك مركز وصف
الوحيَد واملورَد املطلَق الحاكَم هو امللُك كان مكنٍي، أساٍس عىل قائمًة الفارسيُة اإلمرباطوريُة
أخالقه عىل الذي الوحيَد الرجَل هو فكان بالعظمة، نفسه َخصَّ فقد والرشف، للقانون
البالد، عادات يراعي أن منه املنتظر كان لذلك وشقاؤها؛ البالد سعادُة تتوقُف وقدرته
أصدرها، التي القرارات يحرتم أن عليه لزاًما كان كما األرشاف، يستشري أن عليه وكان
يلبس وكان الفضفاض، املوقر امليدي الثوب هو يرتديه الذي األرجواني امللكي ثوبه وكان

رشيعة حسب عىل يحكم ألنه لقوله؛ َمَردَّ ال واإلله إلًها، كان فإنه مرص يف الفرعون ذلك من يُستثنى 1

العدالة). معناها («ماعت» األرض عىل حكم عندما «رع» الشمس إله رشعها التي «ماعت»
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نقوش يف صورتها جاءت وقد امللك)، إال يلبسها (ال بَرَّاٍق لون ذات عالية عمامة رأسه عىل
كان كما بأساوَر، ويديه بقرطني أذنيه يحيلِّ وكان ،«Persepolis «برسيبوليس مدينة
وله ق، منمَّ عرش عىل قاعًدا النقوش يف ظهر وقد الذهب، من ُكلُّها وحزاٍم بسالسَل يَتََحىلَّ
من تفاحٌة نهايته يف ُمَركَّب مدبب صولجان عىل يده يف ويقبض مجعد وشعر طويلٌة لحيٌة
الحرس قائُد البالط رأس عند ويقف الالزمة، املروحة يده ويف تابٌع خلفه ويقف الذهب،
املدبر يشملون املوظفني كبار وكان الرتب، أهم من — الحال بطبيعة — رتبتُُه كانت الذي
الرشطي أو وأُذُناه امللك عينا هؤالء إىل يُضاف والخيصاألول، البيت، ورئيس للقرص، األول
وكلهم والطباخون، واملوسيقيون والرسل الكأسوالصيادون وحامل والترشيفاتي، الرسي،

البالط. ِرَجال ضمن كانوا
ألًفا عرش خمسة يوميٍّا يُطعم كان امللك أنَّ «Ctesiasكتسياس» املؤرخ لنا ذكر وقد
والحمريَ، والخيَل والثرياَن والجماَل واملاعَز الغنَم طعامهم يف يقدم كان وأنه الشعب، من
تَُقدَّم وكانت الصيد. أنواع كل لحوم تؤكل كانت كما أيًضا، تؤكل واإلوز النعام وكانت
معه، باألكل لهم يُسمح املقربون أوالُدُه وكذلك أحيانًا، امللك أن غري منفردٌة، مائدٌة للملك
وهو السكر يف يمعن امللك كان وقد اآلن، حتى «فارس» يف شائعًة تزاُل ال العادُة وهذه
الذهب أطباُق وكانت بنفسه، يرأسها كان الكبرية الوالئم ويف الذهبية، األرائك عىل متكئٌ

اآلن. اإلنجليزي البالط يف الحال هي كما — وفخار بأُبَّهة معروضًة عديدًة والفضة
املِلك شباب فإن مستمرتني دامتا وما الفرس، ملوك دأب من والصيد الحرب وكانت
أن منه يُنتظر وكان القتال، خط وسط يحتل أن املِلك عادة من وكان محفوًظا، دائًما كان
الكالب، بمساعدة املفرتس الحيوان يطارد امللك فكان الصيد يف أما وبطولة، شجاعة يُظهر
ضخمة سياج يف يحفظ الحيوان فكان اآلشورية، الطرق صيده يف يتبع أن عادته من وكان
وقد املشهور، الشاعر بها سمي التي الفردوس كلمة اشتقت ومنها «بيريي-داساه» تُدعى

املرصيني. قدماء الصيد من النوع هذا يف سبقهم
يطاردونها فكانوا امللوك، لدى املحبب الطرد أنواع من الربية الحمري صيُد وكان هذا،
Xenophon (راجع: الصيادين، أيدي يف فريسة تقع أن إىل محاط، لها عمل التي بالخيل

.(Anabasis 1, 5, 2
املفروض من كان ولقد الشطرنج، بلعبة نفسه يسيل امللك َفَكاَن القِرص داخل يف ا أَمَّ
طالب مع اآلن الحال هي كما بالسأم، يشعرون لوزرائهم يشء كل تركوا الذين امللوك أن
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أو الحفر مثل بهواية نفسه يَُسيلِّ كان امللك أنَّ فيها نشاهد حاالت عن نقرأ ثم ومن اللهو،
بالفارة. الخشب مسح حتى

«آشور»، ملوك خالف عىل أُميني كانوا عام، وجٍه عىل «فارس» ُملُوك أنَّ الغريب ومن
املوظفني! كبار بعض يف هذا يومنا حتى موجودًة تزال ال العادة هذه أن املدهش ومن
حقهم من وكان السبعة»، «األمراء باسم يُعرفون الذين األُرس رؤساء امللك بعد يأتي وكان
العادة يف — كانوا وقد نسائه، خدر يف كان إذا إال لحظة، أيِّ يف امللك عىل الدخول طلب
صغريٌة، فروٌع تأتي بعدهم وِمْن مستديًما، مجلًسا ويؤلفون عالية، وظائَف يشغلون —

الكبرية. األُرس من وأتباٌع
نفهم ثم وِمن الشديد، االحتقاُر ِمْلُؤها بعنٍي إليها يُنظر التجار جماعة كانت وقد هذا،
إذا الرعية من الفرُد وكان الشعب، وعامة األرشاف بني متوسطٌة طبقٌة هناك تكن لم أنه
مختفيتان ويداه الحرضة عىل الدخول األرضعند عىل ينبطح املجلس يف بالدخول له ُسمح

اآلن. حتى موجودة تزال ال العادة وهذه األنظار، عن
عمامًة رءوسهم عىل يلبسون كانوا إنهم فيقول الُفرس، تسليِح عن هردوت ثَنا َحدَّ وقد
شكلها يف تظهر أكماٌم لها مختلفٍة ألواٍن من قمصانًا Tiaraويرتدون ى تَُسمَّ امللمس ناعمَة
وبدًال رساويَل، يرتدون كانوا وكما السمك، قرش مثل حديد من ُقُشور ِمن مؤلفٌة أنها
يتسلحون وكانوا قوس، تحته املجدول البوص من درًعا يلبسون كانوا العادي الدرع من

الحزام. من األيمن الفخذ عىل معلقة وخناجَر قصرية بحراٍب
يجعلها الذي امللكي اإلكليل تلبس أن حقها من وكان حريمها، يف سيدة امللكة وكانت
موظفون لها كان كما بها، خاصٌّ عظيٌم دخٌل لها وكان األخريات، امللك زوجات عىل سيدة
نفوذها فإن املنصب هذا تحتل عظيم خلق ذات ملكة كانت وعندما بها، ون خاصُّ وخدم
الحظيات مئات وكانت نسبيٍّا، يُذكر نفوذ لهن يكن فلم الثانويات النساء أما عظيًما، يكون
بصفة امللك قلب إحداهن اجتذبت إذا إال اللهم امللك فراش إىل ليلة منهن واحدة كل تأتي

خاصة.
املكانة لها كانت التي امللك أم بوساطة يخسف ألْن عرضًة نفُسُه امللكة مركز كان وقد
زوج ،«Amestris «أمسرتيس أتتها التي األعمال من ذلك عىل أََدلَّ وال البالط، يف األُوىل
امللكية، القصور يف عديدين الخصيان وكان — بعد سنرى كما — األول» «أكزركزيس امللك
الخصيان هؤالء نفوذ فإن والنعيم الرتف طريق يف املالكة األرسة تنحدر كانت وعندما
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أنَّ بد وال الخصيان، هؤالء تربيتهم عىل يقوم كان الذين الصغار األمراء يفسد كان السيئ
اآلن. حتى كذلك ظل وقد اإلمرباطورية، عىل ثقيًال حمًال كان وصفناه كالذي بالٍط تكاليف
يربي منها الطيب أنَّ يف ِنَزاَع وال الُفرس، ة أُمَّ يف الشائعُة الهامُة العاداُت كانت هذه
فإنه سليمة؛ ساميٍة مبادئَ من لديانتهم ما — االعتبار بعني — نأخذ وعندما السيئ، عىل
فيها ما عىل وسيطروا عظيمة، إمرباطورية أسسوا قد اآلريني القوم هؤالء أنَّ َقطُّ يُدهشنا ال

مدنيتيهما. وهضموا والتورانية، السامية الساللتني إىل ينتسبون أقواٍم ِمن

القديمة الفرس لغة

وبصفة والسن» «جروتنفند مجهودات إىل الفارسية اللغة معميات حل يف الفضل يرجع
املهم ملن وإنه «كورش»، بها يتحدث كان التي اللغُة وهي رولنسن»، هنري «سري إىل خاصة
… وجمل حصان عىل الدالة الكلمة مثل كلماتها من الكثري أن نَعلم أْن — خاص بنوع —
اللغة أن والواقُع الحديثة، الفارسية يف باقيًة تزال ال األقدمون؛ الفرُس استعملها التي إلخ
اآلشورية الكتابة من مشتقٌة الفارسية الكتابة إن القائلة والنظرية قديمة، فارسيًة كانت

و«فارس». «ميديا» بالد عىل تأثري من لآلشوريني كان ما نعلم عندما مقبولٌة

«Behistun «بهيستون يف الثالثي «دارا» نقش

«همدان»، من بالقرب جبال سلسلة صخور من عالية صخرة عىل نقًشا «دارا» امللُك لنا ترك
كثريًا عانى الذي «رولنسن» األثري إىل ُرُموزه وَحلِّ األثر هذا عىل التعرُّف يف الفضُل ويرجُع
أخريًا املتن ترجم وقد قدٍم، آالف أربعة حوايل ارتفاُعها يبلغ التي الصخرِة عىل ِمن نقله يف

هذا. يومنا حتى عليها يُعتمد ترجمٍة أحدُث هي وهذه و«طومسون»، «كنج» من كل
ويظن دولته، رجال من عظيمان موظفان يتبُعُه «دارا» امللك اللوحة هذه عىل مثل وقد
ويظهر أعدائه، عىل منترص وهو «Gobryas «جوبرياس املسمى: حموه هو أحدهما أن
وذراُعُه ظهره عىل ملًقى ممثل وهو املاجويس، «جوماتا» اليرسى بقدمه يطأ وهو امللك
ذكر وقد مغلولة، بأيديهم مًعا ُربطوا عصاة سبعُة األمام يف ويشاهد للملك، ترضًعا مرفوعة
«دارا» امللك له رفع وقد «أهورامازدا» اإلله يرفرف ذلك وفوق معه، منهم واحد كل اسم

وخشية. تََعبًُّدا اليمنى يده
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البابلية، ثم الجديدة، والعيالمية الفارسية وهي: لغات، بثالث الخالد األثر هذا نُقش
أو «بارديا» موت إىل ذلك بعد يشري ثم مملكته، واتساع «دارا» امللك ألقاب لنا ويقدم
«جوماتا» وهو الدجال، «سمرديس» بها قام التي والثورة «دارا»، يد عىل «سمرديس»
«دارا» يد عىل املدعي هذا موت ِذْكُر جاء وقد «مرص»، يف «قمبيز» غياب أثناء يف املاجويس
وينتهي بالتطويل «دارا» عىل قامْت التي الثورات ذلك بعد يأتي ثم التفصيل، من بيشءٍ
أن القارئ يستحلف كما الدجالني يحذروا أن املقبلني الُفرس الُحكَّام باستحالف النقش

العطب. من النقش يحفظ
يقول التالية: الكلمة يف األثر هذا يخرب من كل عىل اللعنة العظيم امللك صب وقد
طوال عليها تحافظ ولم وكرستها النقوش وهذه اللوحة هذه نظرت إذا امللك: «دارا»
ليت تعمله يشء وكل يُمحى، نسلك وليت يذبحك، «أهورامازدا» ليت فإذن نسلك؛ استمرار

عليه. يقيض «أهورامازدا»
تقترصأهميتُُه ال إذ أهمية؛ من الثالثي النقش لهذا ما هنا نقدر أن املستحيل َلِمَن وإنه
الكتابة عىل أضواء من يُلقيه ملا وبخاصة ذلك من أكثر بل وحسب، أثرية قيمٍة ِمن له ما عىل
الوثائق هذه رشح بوساطة ممكنًا َحلُّها أصبح التي وهي واآلشورية، والبابلية املسمارية

الفارسية.

(مورغاب) باسارجادا

«Persisبرسيس» اليوناني باسمها كثريًا وتُعرف الفرس بالد عاصمة «باسارجادا» كانت
«برسيبوليس» وهي بعدها، جاءْت التي الحديثة العاصمة عن يختلف العاصمة هذه وموقع
«برسيبوليس» كانت حني يف صغرٍي، واٍد يف منعزل مكاٍن يف تقُع «باسارجادا» أن وذلك
«باسارجادا» وتحتوي الثانية، من الرشقي الشمال يف األُوىل وتقُع فسيٍح سهٍل عىل تطل
قمة عىل ُمقام طوار عن عبارة وهو سليمان»، «تخت منها بالذكر نَُخصُّ قيمٍة آثاٍر عىل
بالبعض متصًال بعُضها كان األبيض، الحجر من ضخمٍة بأحجاٍر مبنيٌّ وهو صغري، تل
الجريي الحجر من ضخمة واحدة قطعة فيها وجد وقد حديد، من مشابَك بوساطة اآلخر
امللك «كورش» «إني عليها: نُقش وقد وروُحُه، العظيم «كورش» امللك صورُة عليه ُمثل
وتدلُّ … الطبيعي الحجم من أكرب بصورة الحجر هذا يف امللك مثل وقد األخمينييس»،
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ووجهه املهذب2 وثوبه الجناحني حيث من اآلشوري الفن إىل يرجع أنه عىل نحته صناعة
الدُّهور، مدى عىل لنا ُحفظت عظيم مللك آرية صورة أول هذه أن املحتمل ومن املالمح، آِريُّ
مهندٌس تصميمه وضع الذي إن ويُقال أيًضا، املدينة هذه يف «كورش» قرب عىل ُعثر وقد
يف اآلن حتى باقيًة بعضها قواعُد تزال ال عمد بقاعة ُمحاًطا األصل يف القربُ وكان ، إغريقيٌّ

مكانها.
سبعة من يتألف مبنًى عىل أُقيم قد والقرب سليمان» أُمِّ «مشهد باسم يُعرُف القربُ وهذا
عليه: ُكتب قد التايل النقش إن «Arrian «آريان ويقول: األبيض، الجريي الحجر من مداميك
ال «آسيا»، ملك وكان الفرس دولة أسس الذي «قمبيز» بن «كورش» إني اإلنسان أيها يا
ويقول .(Ten Thousand Miles etc, p. 328 (راجع: األثر هذا بسبب إذن عيلَّ تحقد
التاريخية، الوجهة من ُعظمى أهميٌة له آخر أثر وجود يف يشك إنه :«Sykesسيكس» املؤرخ
سنة حوايل٢٤٤٠ منذ ُدفن الذي اإلمرباطورية مؤسس قرب اآلريني نظر يف يفوق أن يُمكُن

خلت.

«برسيبوليس» قصور

«برسيبوليس» عن ويفصلها «Polvar «بولفار نهر من األعىل الُجزء عىل «باسارجادا» تقع
وهو «برسيبوليس» فيه تقع الذي «Merdasht «مرداشت وسهل شامخة، جبال سلسلُة
وتحتوي العظيم، امللك الربيع فصل يف يزوره كان إذ املوقع؛ وَحَسُن الرتبة خصُب
جامشيد عرش أو «Jamshed جامشيد «تخت أهمها هامة آثار عدة عىل «برسيبوليس»

يقول: حيث شعره يف الخيام» «عمر إليه أشار الذي

وث��م��ل «ج��ام��ش��ي��د» ف��ي��ه��ا ن��ع��م ال��ت��ي ال��ق��ص��ور ي��ح��رس��ان وال��ض��ب األس��د إن ي��ق��ول��ون

عليه، يُِطلُّ الذي الوادي رقعة عن قدًما ٤٠ حوايل ارتفاُعُه يبلُغ الجبار التخُت وهذا
قدم، ٣٠٠ عىل طولُُه يَزيد ال «باسارجادا» تخت أنَّ حني يف قدم، ١٥٠٠ حوايل طولُُه ويبلُغ
فوق ويُشاَهد «باسارجادا» تخت يُشبه صناعته يف وهو قدم، ٩٠٠ حوايل عرُضُه ويبلغ
الضخمة ببوابتها األول «أكزركزس» امللك أقامها مدهشٌة، خارجٌة التخت أو الطوار هذا

الصور]. [ملحق انظر 2
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القديمة «فارس» بالد يف والعمارة واللغة العادات

نُقشْت التي النُُّقوش يف جاء وقد ، اآلشوريُّ الفنُّ صنعتها يف يُلمح مجنحٌة، ثرياٌن تكنفها
ألُسن ذات عدة ممالك ملك امللوك، ملك العظيم، امللك «أكزركزس» «أتى يأتي: ما فوقها
العظيم امللك «أكزركزس» أن األخمينيسيني، ملك «دارا» ابن العالم، هذا ملك مختلفة،
تزال وال املمالك.» كل عليها مثل التي البوابة هذه أقمُت «أورموزد» بفضل إنه يقول:

براها. قد الدهر كان وإن باقية وتماثيلها الخارجة هذه أعمدة بعض
مفخرة يَُعدُّ كان الذي العظيم، القرص إىل املدخل تؤلف الخارجة هذه أن نزاع وال
وبخاصة عدة، قاعاٍت عىل ويحتوي «أكزركزس»، أقامه قد كان الذي وهو «برسيبوليس»،
عرش اثنا إال منها يَبَْق لم عموًدا، وسبعني اثنني عىل تحتوي كانت التي «أكزركزس» قاعة
«دارا»، امللك قرص الطوار هذا عىل وجد وكذلك هامة. نُُقوش عىل فيها ُعِثَر وقد عموًدا،
كان أنه املحتمل ومن أهمية، ذو فإنه «أكزركزس» قرص من أصغُر أنه من الرغم وعىل

امللك. فيها يسكن كان التي الحجرات عىل فقط يحتوي
ولها املدينة، هذه يف املباني أكرب وكانت العمود، مائة قاعة الطوار خلف يوجد ولكن
وبابان ضخمٌة تماثيُل الخارجَة هذه يحرس وكان الشمالية، الجهة يف عظيمٌة خارجٌة
امللك تمثل وهي الجمال، يف غايٌة العرش عىل التي والنقوش القاعة، داخل إىل يؤديان
املحتمل ومن اإلله، فوقه يرفرف حني يف رعاياه، ِمن صفوٌف يحمله عرشه عىل العظيم
أنها هو غريها؛ مبنًى أيِّ ِمن أكثر أهمية هذه الفخمة «دارا» مشورة لقاعة َجعل ما أن
فاتًحا. «فارس» دخل عندما والئَمه «اإلسكندُر» فيها يولم كان التي القاعة نفس كانت

الصخر يف املنحوتة املقابر

ولكن وقوة، عظمة من العظيم للملك كان ما «برسيبوليس» مدينة قصور أظهرْت لقد
لها املرصية؛ املقابر طراز عن نقلت التي وهي غربها، يف تقع التي الصخرية املقابر
جبل واجهة يف منحوتة مقابر أربع نُشاهد نزال ال أنه والواقُع ورهبة، روعة أكثُر جالٌل
قرص واجهة يمثل إذ املرصي؛ الطراز عىل الحجر من املصنوُع بابها منها لكلٍّ عمودي،
كل طبقتني من يتألُف عرٌش يشاهد املدخل هذا وفوق املدخل بينها يقع عمد، أربعة له
قابًضا امللك ويُشاَهد عمود، املائة قاعة عمد طراز من األعمدة من بسور محموٌل منهما
الذي «أهوراماذدا» لإلله ترضًعا مرفوعة اليمنى يده أنَّ حني يف اليرسى بيده قوس عىل
٢٠ × ٦٠ مساحتها وتبلغ األول «دارا» امللك مقربة املقابر هذه بني ومن فوقه، يرفرف

جثث. ثماني لتسع بُنيت قد وكانت قدًما،
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بامليناء املشغول اآلجر

إفريز وهما فخمني إفريزين عىل «سوس» يف (منمون) «أرتكزركزس» امللك مقربة يف ُعثر
وارتفاعه اآلجر عىل املشغولة املختلفة األلوان ذات امليناء من مثال أجمل يؤلف وهو الرماة،
وهؤالء الطبعي، بالحجم بارًزا ا نقشٍّ نقشوا املحاربني من موكبًا يمثل وهو أقدام، ٥ حوايل
الذين وهم «الخالدون»، أنهم عىل الذهبية العقد ذات حرابهم وتدل لون، كل من املحاربون
األسود، إفريز هو والثاني العظيم، امللك وقوة وأبهة فخار املتمدين العالم نظر يف يمثلون

أفواهها. فاغرة األمام إىل تخطو وهي األسود مثلت وقد مختلفة، ألوان ذو كذلك وهو

األخمينيسيون الصياغ

باملتحف اآلن موجود ا، جدٍّ قريب عهد منذ «أموداريا» نهر شاطئ عىل كنز عن كشف
وكذلك الذهب، من قديمة فارسية عربة نموذج الكنز هذا يف النظر ويلفت الربيطاني،
عهد يف اإلتقان من الصياغِة َفنُّ إليه وصل ما عىل تدلُّ وهي ،Armilla الذهب من صوٌر

األخمينيسيني.

الربنز صناعة

منها الربنز، من آالت عدة عىل «كرمان» غربي الواقعة «خينامان» بلدة يف ُعثر وقد هذا،
ووعل. ونمر دب صور عليها رسم بلطٌة

بحرية قلدت قد «فارس» بالد أن هي الفصل هذا يف سبق ما كل من والخالصُة
«بابل» عن أخذت وبخاصة بها، احتكت التي العظيمة املمالَك ومبانيها فنونها حيث من
ذلك ويُلحظ أعمى، تقليًدا البالد هذه تقلد لم أنها غري و«هيالس»، و«مرص» و«آشور»
مكانًا إال تأخذ لم فإنها «آشور» عن أخذتها التي الضخمة التماثيل تقليدها يف حتى
الروعَة فيها نُشاهد التي وهي األخمينيسيني، ملوك أقامها التي البديعة القصور يف ثانويٍّا
نفس يف تؤثر كانت أنها بد وال والقرص، الجيش برجال مزدحمًة تكون عندما والجالل
تفخيُم هو إقامتها من الغرض أن من الرغم عىل وذلك اآلثنيني، املواطنني من ناقد أعظم

عظمته. وإظهار العظيم امللك
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يفعهد و«هيالس» «فارس»
األول» «دارا امللك

اإلغريق َصد ثم ُجنُودهم من مؤلفٍة بآالٍف «هيالس» لبالد الُفرس غزو أنَّ فيه ِنَزاَع ال مما
الحادث هذا إن إذ والعظمة؛ األهمية حيث من العالم تاريخ يف يُضارع ال حادثًا يَُعدُّ لهم
أنَّ عىل نظاًما، منه أََقلَّ كان الذي الغرب لفتح املنظم الرشُق بها قام محاولة أوَل يُعترب
بل وحسب، «هيالس» بغزو حياتها مراحل من األخرية املرحلة يف تَُقْم لم الفارسيَة الدولَة
يف اإلغريق مستعمرات عىل مميت بهجوم منها وتحريًضا الفرس بنفوذ «قرطاجنة» قامْت
الذريع. بالفشل باءت الغزوتني من كالٍّ أنَّ اإلنسانية َحظِّ ُحْسن ِمن كان ولكن «صقلية»،

الفرس بالد يف اإلغريق الرعايا

«تراقيا» ل ضمها ثم الصغرى» «آسيا يف اإلغريقية والجزر للبالد الفرس فتح جراء ِمن كان
اإلغريقية، الساللة ثلث — األقل عىل — يشمل الُفرس سلطاُن أصبح أن و«مقدونيا»؛
هذا حربيني، وسالح مران ِمن أُوتُوه بما جبارة هائلة قوًة يؤلفون كانوا اإلغريق وهؤالء
شوكة كرسوا التي «فنيقيا» أُسطول يُعادل بحريٍّا أُسطوًال يملكون كانوا أنهم إىل باإلضافة

للتجارة. احتكارها
صفاٍت من به اتصفوا وما للحرية، املتناهي اإلغريق حب أن نجد نفسه الوقت ويف
لم أنه فيه شك ال ومما عليهم، السيطرة الصعب من وجعلت عظيمة قوًة منحتهم أُخرى
أن يجب التي الطرق أو الشعب هذا مزايا فهم قد األُول الفرس ملوك من ملك هناك يكن
«إيران» أخضعتهم الذين من آخَر شعٍب أيِّ عن ا تامٍّ اختالًفا الختالفه بمقتضاها يُعامل



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

اإلمرباطورية حدود أقايص يف يقطنون كانوا اإلغريق أن نجد ذلك عن وفضًال لسلطانها،
الوقت، فوات بعد إال إليهم أنظارهم الفرس يلفت لم أنهم يحتمل فإنه ثم وِمن الفارسية،

ومزاياهم. بقوتهم شعروا وحتى

الصغرى» و«آسيا «هيالس» بني العالقات

والسياحة التجارة يخص فيما وبخاصة «هيالس»، مع نوع كل من الُفرس عالقات كانت
«رسديس»؛ يف يقطن ليدي ملك محل العريكة اللني الفرس شطربة بحلول تتأثْر لم والزواج
«هيالس» من مساعدة يجدون يزالون ال كانوا الصغرى» «آسيا من الالجئني أنَّ الواقُع إذ
معزولون إغريق ُحكَّام لجأ وقد «ليديا»، ملك «كروسوس» امللك عهد يف الحاُل كانت كما
التي الحالة هذه أصبحت وقد الفاريس، الشطربة إىل أو الصغرى» «آسيا يف إخوانهم إىل
عاملية إمرباطورية نظر يف لُها تََحمُّ يمكن ال «كورش» للملك «أسربتا» رسالة عنها كشفت
كانت نفسه الوقت ويف «أيونيا»، يف قامت التي بالثورة انتهت حتى الُفرس كإمرباطورية
لنيل طموح لشطربة مغريًة الحال بطبيعة «هيالس» جانب من املستمرة االستغاثاُت
أنَّ والظاهُر العظيم، امللك ممتلكات بتوسيع بل وحسب، نفوذه بتوسيع ال عظيمة ُشهرة
الذي هو نفسه «دارا» أن املحتمل ومن ع، التوسُّ هذا مثل يف فكر قد «رسديس» شطربة

سنني. بضع منذ هذا يف فكر

الفاريس الغزِو قبل اإلغريق بالد يف املوقف

فقد عدة؛ سنني منذ تفكُّك حالة يف «هيالس» لبالد واملفتاح الهدف كانت التي «أثينا» إن
«Sigeum «سيجوم إىل «بيزسرتاتوس» ألرسة ينتسب الذي املطَلق الحاكم «هبياس» هرب
الدسائس ِبَدسِّ وقاما «رسديس» يف الفرس شطربة مساعدة طلب وهناك «طروادة»، يف

امُلْمكنة. الطرق بكل «أثينا» عىل
أرسة إىل املنتسب املطلق الحاكم «كليستنيس» أصبح املطلقة امللكية ُسُقوط وبعد
وعداوة حنق ذلك أثار وقد ديموقراطية، أسس عىل «أثينا» دستور الرشيفة، «الكماينيد»
«هيالس»، يف القيادة صاحبة اململكة بوصفها «بأسربتا» استعان الذي األرستقراطي الحزب
أثر وعىل للقوة، التسليم إىل «كليستينيس» اضطر مما «أثينا» بغزو «أسربتا» أجابْت وقد
لحلفائهم فسلموا «أثينا» يف املعسِكرين األسربتيني عىل وقاموا األثينيني ثائرُة ثارْت ذلك
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األول» «دارا امللك عهد يف و«هيالس» «فارس»

ُحلفائهم ِمن عدًدا أكرب بقوة عادوا أْن يلبثوا لم أنهم غري «أتيكا»، وغادروا األثينيني
الذي «رسديس» شطربة إىل سفراء أرسلت موقفها من «أثينا» يئست وملا البلوبونيزيني،

الفرس. بسيادة اعرتاًفا واملاء الرتاب إليهم طلب
األثينيون رفض ٥٠٨ق.م عام يف عودتهم عند أنهم غري الرشط، هذا السفراء قبل وقد
إىل البلوبونيزيون رضبها قد «أتيكا» بالد كانت األثناء تلك ويف الفرس، لطلب اإلذعان
األثينيون أرسل ٥٠٦ق.م عام ويف «كورنثا»، منه انسحبْت عندما حلفها، تََفكََّك أن
معاضدة عن يقلع أن الشطربة «Artaphernes «أرتافرنس لريجوا «رسديس» إىل سفراء
يكاد لذلك رفُضُهم كان وقد «هبياس»، إعادة بقوة إليهم طلب ذلك عىل وإجابة «هبياس»،
لغزو الفرص يتحينون الفرس كان وقد بالدهم، لغزو محقق نهائيٍّ إنذاٍر بمثابة يكون

«هيالس».

٤٩٩–٤٩٤ق.م األيونيان: جزر ثورة

وقد بثورتها، األيونية الجزر قامت عندما «هيالس» لبالد الفرس لغزو الفرصُة جاءت وقد
«هيستياوس هو أهمهما اإلغريق، من مستبدين حاكمني أطماع بسبب الثورة هذه قامت
وقد الدانوب، قنطرة بحماية موكًال كان الذي وهو «Miletusميليتوس» ملك «Histiaeus
بما الفرس ممثل ظنون أثار ملا أنه غري «تراقيا»، ُمُدن من بمدينة ذلك عىل «دارا» كافأه
عامله ولكنه هناك، وحبسه «سوس» إىل «دارا» طلبه البلدة هذه يف تحصينات من به قام
وقد ،«Aristagoras «أريستاجوراس «رييبه يحكمها «ميليتوس» وكانت حسنة، معاملة
وعندما ا، رسٍّ رأسه شعر حلق من بد ال قال عبًدا «Histiaeus «هيستياوس إليه أرسل
عىل بثورة القيام عىل الحث فيها جاء رأسه جلد عىل رسمت قد رسالة ُوجدت ذلك حدث
الذي الهجوم فإن ذلك وعىل املناسب، الوقت يف بمهارة الرسالة هذه وصلت وقد «فارس»،
بسبب خاب قد «ناكسوس» ملحاربة الفاريس الشطربة «أريستاجوراس» به أغرى كان
يكن لم إن وظيفته من فصله يوم كل ينتظر الخائن اإلغريقي هذا كان ذلك وعىل خيانة،

باإلعدام. عليه الحكم
تميل — كبرية أو كانت صغرية — مدينة كل يف حزب وجود من بد ال كان وقد
«ميليتوس» حكم عن «أريستاجوراس» أقيص وعندما عاتقها، عن الُفرس نري رفع إىل
عىل كانوا غريه آخرين ُحكَّام عىل الثائرون قبض وقد العام، الرأي إىل انضمت أنها نجد
وطلب «أسربتا» «أريستاجوراس» زار وقد «ناكسوس»، من عائدين األسطول ُسُفن ظهر
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بأُسطول الثوار مدوا األثينيني فإن حال أيَّة وعىل َجْدوى، دون ولكن الثورة، مساعدة
املدد هذا الثوار شجع وقد سفن، بخمس «إريرتيا» أهايل أمدهم كما سفينة، ٢٠ قوامه
أنهم غري عليها، واستولوا «رسديس» مدينة عىل ٣٩٨ق.م عام يف بهجوم فقاموا الضئيل
املدينة يستبْقوا أْن األمر آِخِر يف يمكنهم ولم الشهرية، قلعتها عىل االستيالءُ يمكنهم لم
بالقرب — يظهر ما عىل — الفرُس بهم لحق وقد التقهُقر، إىل واضطروا أيديهم، يف
«أيونيا»، عن «أثينا» تخلت الهزيمة هذه أثر وعىل وهزموهم، «Ephesus «أفيسوس من
البالد شجع مما الصغرى»، «آسيا كل يف هائٌل رننٌي «رسديس» عىل لالستيالء كان ولقد
أنه لدرجة «دارا» العاهل حنَق الحادُث هذا أثار أُخرى جهة ومن الثورة، عىل اليونانية

األثينيني.» تذكر «سيدي قائًال: يَصيح أن عبيده من عبد عىل كان وجبة كل عند
الثورة هذه أن والواقع الصورة، هذه عىل وردت الخرافة هذه فإن حال أية وعىل
عىل يعملون كانوا الفرس ألن وذلك الحربية؛ الوجهة من صحيٍح أساٍس عىل تقم لم
أرادوا ُمُدن مجموعة أو مدينة أية انفراٍد عىل يهاجموا أن ويمكنهم داخلية، ُخُطوط حسب
قد الثواُر كان نفسه الوقت ويف بدورها، عقابها تنتظر األخرى املدن تاركني مهاجمتها،
منكرة. هزيمة «فارس» جيش هزم حيث «كاريا» يف وبخاصة االنتصارات، بعَض أحرزوا

٤٩٤ق.م «ميليتوس» وسقوط «الد» موقعة

وخمسني ثالث من مؤلًفا إغريقيٍّا أسطوًال أن وذلك البحر؛ يف الفاصلُة الواقعُة وقعت
وقربيص فنيقي أسطوٌل هاجمه عندما ولكن البحر، عرض يف تجمع قد سفينة وثالثمائة
ومعها «ساموس» أسطول قطع فإن الفرس؛ أوامر تحت تعمل سفينة ستمائة من يتألف
«الد موقعة يف الفرس انترص وبذلك اإلغريقي، األسطول عن تخلت «لزبوس» أسطول قطع
ترأس كانت التي «ميليتوس» عىل الفرُس استوىل وقد «ميليتوس»)، قبالة (وتقع «Lade
تقريبًا، فيها الذين الذكور كل قتل وقد الهيالني، العالم يف مدينة أهم تُعد كانت كما الثورة،
«دجلة»، نهر مصب عىل الواقعة «Ampe «أمبه بلدة إىل نقلوا فقد واألطفال النساء أما
عىل الِخنَاَق «فارس» شددت أن املبارشة نتيجتُها كانت وقد الثورة، فشلت الكيفية وبهذه
أنفَسهم أظهروا الذين وهم الصغرى»، «آسيا يف القاطنني اإلغريق «أيونيا» أهل حريات
بأن االعتقاد ومستشاريه «دارا» للملك بررت التي والخيانة القدرة وعدم الفرقة بمظهر
الثورة فإن أُخرى جهة ومن املألوف، لحد خارقة مشقة يتكلف ال «هيالس» بالد فتح
يف حاسًما عامًال يكون أن مصريه كان أُسطول لبناء الكايف بالوقت «أثينا» ل سمحت
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وفضًال الشامل، الدمار من «هيالس» بالد ونجاة الدولتني بني نشبت التي العظمى الحرب
تنسحب أن أمكنها إذ الحرب؛ هذه من و«مقدونيا» «تراقيا» من كل أفادْت قد ذلك عن

حريتها. نالت وبذلك الُفرس، أمالك ِمن

«تراقيا» يف «مردونيوس» حملة

و«مقدونيا» «ترقيا» من ُكلٍّ َغْزِو عىل َم َصمَّ «أيونيا» يف اإلغريِق عىل «دارا» انترص أن بعد
طريقان الُفرس أمام مفتوًحا كان وقد ظاهًرا، و«إريرتيا» «أثينا» ِمن ُكلٍّ معاقبة وعىل
«أثينا» إىل الطريق طول عىل بالُجُزر مملوءًا كان الذي اإليجي البحر عرب يقع أقُرصُهما
الطريقني، أسهل نزاٍع بال كانت وقد الصغرى»، «آسيا شواطئ عن ميل مائتي حوايل ويبعد
ا جدٍّ عظيًما كان واملؤن؛ والعتاد والخيل الرجال من ضخمة قوة نقل خطر أن شك وال
معروفة أُخرى جهة من الربية الطريُق وكانت تُهزم، لم التي «هيالس» أساطيل بوساطة

قبل. من
البحرية، الُفنُون يف كفايٌة لهم يكن لم اآلن هم كما الوقت ذلك يف الفرس أنَّ ومعلوٌم
خطوة أول كانت وقد الرب، يف تُهزم ال العظيم امللك قوات أن اعتبارهم يف نَي ُمِحقِّ كانوا وقد
البالد، تلك إىل «دارا» أخ وابن «تراقيا» صاحب «مردونيوس» إرسال هي الخطة هذه يف
املواثيق يجدد أن عىل «مقدونيا» ملك «اإلسكندر» وأجرب هناك الفرس سلطان ثبت فقد
يسري أن «مردونيوس» عزم وقد Amyntas»؛ «أمينتاس والده عىل أُخذت قد كانت التي
كان الذي أُسطوله نصف ضياَع سببْت هوجاء عاصفًة أنَّ غريَ «هيالس»، إىل بجيشه
يف خطته عىل جريًا «دارا» سحبه وقد تقدُّم، أي يحدث لم وبذلك بوساطته، جيشه يُغذى
التي الحربية العمليات قيادة وأسند ٤٩٢ق.م، عام يف القيادة يف دائم قائد أي إبقاء عدم
شطربة ابن هو واألخري «Artaphernesو«أرتافرنس «Datisدتيس» إىل ذلك بعد حدثت

«ليديا».

٤٩٠ق.م و«إريرتيا» «أثينا» عىل التأديبية الحملة

إرساَل الفرُس َقرََّر و«إريرتيا» «أثينا» ِمن ُكلٍّ تأديب يف «مردونيوس» حملة فشلت أن بعد
الذي «هبياس» املستبد الحاكم قبضة يف «أثينا» وضع منها الغرُض كان وقد ثانية، حملٍة
من العظيم للملك وينتقم فيها الفرس ملِلك املعادي الحزب ُقوَّاد عىل للقضاء ا مستعدٍّ كان
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سببًا آنتوس» «مونت رأس من مسافة عىل الفاريس األُسطول تحطيُم كان ولقد «إريرتيا»،
خضعت، أخرى وُمُدنًا «أجينا» أن ذلك إىل يضاف الطريق، هذه يتفاَدون الُفرس جعل يف
وقد املبارشة، البحر طريق العظيم الفاريس الجيش اتباع من َمَفرٌّ هناك يكن لم ثم ومن
من نُُزولها بعد التي الفارسية القوة لتجمع «سيليسيا» يف «Aleian «أليان سهل انتخب
فعرب التجمع، مكان «ساموس» جزيرة تكون أن عىل «أيونيا»، إىل عمدت الُجنُود حامالت
التي «ناكسوس» إىل «Icarian «إيكاريان بحر سفينة ستمائة من املؤلف الفرس أُسطول
تركت التي «ديلوس» إىل الحملُة سارت االبتدائي النرص هذا وبعد عبيد، إىل سكانها حول
مبارشة الذهاب من بدًال «Euboea «أيوبوا ساحل إىل ثم فيها مقدس محراب وجود بسبب

السليمة. الحربية التدابريُ تُْمِليِه كما «أتيكا» إىل
«أتيكا»، عن «أيوبوا» يفصل الذي الخليج إىل تََحرََّك اليابسَة األُسطول وصل وعندما
الجبال، إىل أهلها ِمن الكثريُ َفرَّ وقد وحرقتها «إريرتيا» وحارصت األرض إىل قوٌة نزلْت ثم
املدينة لتلك املساعدة يد تمد لم «أثينا» أن والظاهر «عيالم»، إىل فأرسلوا أُرسوا من أما

الثمالة. حتى الفرس غضب كأس رشبت التي

٤٩٠ق.م «ماراتون» موقعة

يف ثمينًا وقتًا ضيعوا فإنهم األول غرضهم «أثينا» جعل ِمن بدًال الحملة ُقوَّاد أن ويُلحظ
وجعلوه الرئييس عدوهم أهاجت أن جرائها من كان ثانوية عملية إىل قوتهم ُكلِّ تحويل
الُفرس جيش إىل انضم قد اآلونة هذه يف كان الذي «هبياس» أن وذلك عليهم، يتحد
من تقُرُب مسافة عىل يقع الذي «ماراتون» جون حول يسريوا أن الغزاة نصح الجرار؛
مرًىس كانت ألنها وذلك سليًما؛ االقرتاُح كان وقد «أثينا»، من الرشقي الشمال من ميًال ٢٤
أن «هبياس» يأمل كان حيث «األكروبول» من مقربة عىل كانت كما لألسطول، حسنة
غريَ كانت أرضه بأنَّ يمتاُز — ذلك عن فضًال — كان املوقُع وهذا الُعليا، اليد ألتباعه يكون
وقد «هيباس»، صالح يف ثورة أيَُّة تَُقْم لم الحرجة اللحظة هذه يف أنه غري للخيالة، صالحة
املوقعة قبل يَُعزُِّزها كان رجل آالف وعرشة تسعة بني ما قوامها قوة أن ذلك َجرَّاءِ ِمن كان

مقاومة. دون واحد صعيد يف تتجمع أن مقدورها يف أصبح «بالتا»؛ جنود من فرقٌة
تحدثنا كما — رائًعا انتصاًرا عليهم وانترص الُغَزاة، مُلَقابََلة األثينيُّ الجيُش سار وقد

(.١٢ الجزء القديمة مرص (راجع: املكان. هذا غري يف ذلك عن
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كموقعة الخلقية األهمية العالم تاريخ يف حربيٍة ملوقعٍة ليس أنه املحتمل ومن
أنه وذلك عنها؛ إلينا وصلْت التي الروايات يف مبالغاٌت هناك كانت ولو حتى «ماراتون»،
يف دائًما اإلغريق الجنود كان وقد تُقهر، ال أنها تعترب الفرس قوة كانت اللحظة هذه حتى

الهزيمة. بهم تلحق األمر آخر

٤٨٦ق.م «مرص» يف الثورة

ْلنا َفصَّ كما — «مرص» يف ثورة قيام «ماراتون» هزيمة نتائج أول كان أنه املحتمل ومن
املكان. هذا غري يف ذلك يف القول

٤٨٥ق.م «دارا» موت

عىل تقيض قاصمة برضبة للقيام يجهز النهاية حتى عظيًما عاش الذي «دارا» كان وقد
األجُل به امتدَّ قد كان وإذا «مرص»، يف الثورة نار يُخمد نفسه الوقت ويف «هيالس»،
العظيم امللك هذا عاجلْت امَلِنيََّة ولكن اإلغريق، عىل وباًال َلكان أكثر سنوات خمس مدة
هللا أنعم أن «فارس» َحظِّ ُحْسن ِمن كان ولقد ُحْكمه، ِمن والثالثني السادسة السنة يف
واملؤسس الفاتح هو العظيم «كورش» كان فقد متتاليني، جيلني يف عظيمني بملكني عليها
أنه عن فضًال أنه وذلك «العظيم» لقب كذلك «دارا» استحق وقد الفارسية، لإلمرباطورية
كانت وقد إمرباطوريته، تنظيم يف عظيمة عبقرية أظهر فإنه أعدائه، كل عىل منتًرصا كان
ذلك عىل أََدلَّ وال عاقًال، كان كما بعيد حد إىل ذكيٍّا كان فقد سامية، الشخصيُة أخالُقُه
حد الذين الُفرس أرشاف أن حني يف احرتام، بكل عنه كتبوا قد اإلغريق أعدائه ألد أنَّ ِمن

الخردة». «بائع بُوُه: َلقَّ حدهم عند وأوقفهم طغيانهم من
مضاًفا التنظيم يف عبقريتُُه لوال أنه والواقُع له، عظيًما مديًحا كان النعَت هذا أنَّ غري
من الطويلة املدة تلك الفارسيُة اإلمرباطوريُة عاشت َلَما الحرب؛ يف البارزة قدرتُُه ذلك إىل
عرش يحتل وقتئٍذ كان الذي املخبول «دارا» األكرب» «اإلسكندر هزم حتى جيل إىل جيل
قليًال، يكن لم الُفرس َحَكُموا الذين العظماء امللوك عدد أن يف نزاع وال العظماء، أجداده
بني من يَُعدُّ فإنه «دارا» فيها ُوجد التي األحوال مقتضياِت حسب عىل َحكْمنا لو أننا غري

ومكانة. قدًرا ملوكها أعظِم
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«هيالس» يد الفرسعىل صد

٤٨٥ق.م «فارس» عرش «أكزركزس» تويلِّ

هؤالء بني ومن نساء، عدة من — الفارسية العادة هي كما — «دارا» امللك تزوج
قتل عىل املتآمرين أََحُد وهو «Gaubaruva or Gobryas جوبرياس أو «جاوباروفا ابنة
«أرتابازانس يُْدَعى أكربُُهم أطفال ثالثة منها ُرزق وقد املاجويس، الدجال «جوماتا»
«Atossa «أتوسا أن غري العرش، وريُث هو بأنه إليه يُنظر دائًما وكان ،«Artabazanes
شيخوخته، يف وهو عليه األعظُم والنفوذُ الُعليا املنزلُة لها كانت «كورش» امللك وابنه زوجه
املعروف وهو يارشا» «خاشا البنها يُويص جعلتْه وجيزة بفرتة وفاته قبل أنها لدرجة
دون أبيه بعد امللك تََوىلَّ وفعًال موته، بعد البالد بعرش «أكزركزس» باسم اليونان عند
«أحشويروش باسم التوراة يف «أسرت» سفر يُعرفيف الذي الجديد امللك هذا وكان معارضة،
يخضع ضعيًفا كسوًال كان أنه غري قوامه، وحسن البارع بجماله مشهوًرا ،«Ahasueros
بخالصها له مدينة اليونان بالد جعلْت أخالقه يف النقائُص وهذه ملستشاريه. بسهولة
حملة بإخفاق يكرتث ال كان ُحكِمِه بداية منذ أنه لُوحظ وقد الُفرس، يد من ونجاتها
إنقاذ عىل صمم قد «مردونيوس» أن غري األهمية، قليل أمًرا نظره يف وعدها «هيالس»
ما النهاية يف نال حتى بشدة ذلك عن دافع وقد الحادث، هذا من وُسلطانها الُفرس رشف

نفوذها. وإعادة لبالده االنتقاُم وهو إليه، يرمي
اليونان. لبالد الُعظمى للغزوة االستعداد يف الرشوع بدأ ذلك وعىل
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٤٨٤ق.م «مرص» يف الثورة

عىل فيها شبْت التي الثورة لقمع «مرص»؛ عىل بالزحف — أوًال — أمر «أكزركزس» ولكن
املكان. هذا غري يف القول أسهبنا كما — األمر نهاية يف فهزمه (؟) باشا» «خبا يد

٤٨٣ق.م «بابل» يف الثورة

«بابل» يف قامْت قد كانت إذ «أكزركزس»؛ خوف يف الوحيَد السبَب تكن لم «مرص» أن عىل
«Shamasherib رشيب «شاما يُسمى أصلُُه يُعرف ال مدعيًا أن وذلك األمد، قصريُة ثورٌة
لم أشُهر بضعة مدة «أكزركزس» امللك حارصها ذلك وعىل ملًكا، البلدة هذه يف توج قد
امللك يُظهر ولم أرسى، أهلها وحمل معابدها نُهبت كما وخربت سقطت أن بعدها تلبث
املذهب تمثاله وحمل كنوُزُه نُهبْت الذي «بل-مردوك» اإلله من خوف أيَّ «أكزركزس»
الخذالن هذا زمن منذ أنه وذلك َمْجَدها؛ َقطُّ الهزيمة هذه بعد «بابل» تَسرتد ولم غنيمة،
البلدة هذه رسالة أنَّ غري وفخارها، ونفوذها ديانتها، عىل فشيئًا شيئًا قىض أنه نجد
«بابل»؛ إىل الحديثة مدنيتنا به تَِديُن ما ُد نَُعدِّ فعندما ْت، تَمَّ قد كانت للمدنية العظيمة

مدهشة. بأشياء لها مدينني أننا نجد

اليونان بالد عىل العظيمة الحملة تأليف

االستعداداُت تمت ٤٨١ق.م عام ويف أُخرى، َكرًَّة اليونان بالد لغزو يستعدُّ «أكزركزس» كان
يف املختلفة الِفَرُق تجمعت السنة هذه خريِف ويف القديمة، األزمان يف ُعرفْت حملة ألكرب
وقد الشتاء، فصَل «أكزركزس» أَْمَىض حيث «ليديا» إىل سارْت ثم «كابادوشيا»، مديرية
املرتامية الفارسية اإلمرباطورية أنحاء كل من إمرته تحت تجمعت التي الجيوُش كانت
أن والواقع فيها، املبالغ الخرافة من رضبًا بعد فيما جعلها مما َجبَّارة ضخمًة األطراف
عىل جاء ما هو جيشه منها يتألف كان التي املختلفة العنارص عن إلينا وصل بيان أحسن

«هردوت». لسان
علم يف للباحث قيمة ذا بل وحسب، جليٍّا واضًحا كونه يف ينحرص ال البياُن وهذا
مسلحني وكانوا وامليديون الفرُس القائمة ِل أَوَّ يف جاء وقد للمؤرخ، وكذلك األجناس،
وكانوا Hyrcanians والهركانيون Kissians الكيسيون ثم والسيف، والقوس بالحربة
والبكرتيان الربنزية، بقبعاتهم اآلشوريون هؤالء بعد يأتي ثم الفرس، نمط عىل مسلحني
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والحراب، باملزاريق املسلحة املجاورة القبائل ثم ،Parthians والربثيان Arians واألريان
املصنوعة ببذلهم الهنود ثم الحرب، وبلط املدببة بقبعاتهم اشتهروا وقد Sakae الساكا ثم
وسهام طويلة بأقواس مسلحني امللونة، بأجسامهم اإلفريقيون واإلثيوبيون القطن، من
لجنوب األصليون السكان أنهم ويحتمل — آسيا و«أثيوبيو» الحجر، من مصنوعٌة أطرافها
الخيل، رءوس من املصنوعة املألوف حد الخارقة بقبعاتهم و«ماكران» — الفرس بالد

الفاريس. الخليج يف القاطنني الجزائريني إىل نصل حتى هؤالء، وغري
مقسًما كله الجيش وكان فاريس، الجيوش هذه من جنس كل رأس عىل كان وقد
القائد يد يف للمشاة العليا القيادة وكانت وأقسام، جندي) (مائة ووحدات وفرق فيالق
التي الفرسان فرقة وكانت منفصلة، قيادٌة لهم كانت «الخالدين» ولكن «مردونيوس»،
نحو وتشمل وامليديني، الُفرس من معظُمها يتألف بالعربات تحارب التي القبائل تشمل
وكان بالحبائل، مسلحني الفرس بالد شمايل من «Sagartians ريتاني «ساجا آالف ثمانية
غري حمري، تجرُّها عربات يف يُحاربون كانوا األخريون وهؤالء وهنود، كيسيون كذلك هناك

بال. ذات تكن لم الحربية فائدتهم أن
قوة عن فضًال هذا عربات، يف يحاربون كانوا والليبيون والكسبيون البكرتيون وكذلك
ومائتي ألف من يتألف كان الذي األُسطوُل ا أَمَّ الجمال، ُظُهور عىل تحارب كانت العرب من
الفنيقيون توريدها يف اشرتك فقد ُمقاتل، مائتي منها سفينة كل وتحمل حربية سفينة
بعض تحمل سفينة ُكلُّ وكانت للُفرس، ُمواِلنَي كانوا الذين اإلغريق والرعايا واملرصيون
فضًال هذا الُفْرس، لُقوَّاد ومساعدين بحارة يعملون كانوا الذين Sakae الساكا أو الُفرس

األُسطول. تتبع كانت حمل سفينة آالف ثالث عن
يأتي: كما العظيم الفاريس الجيش تأليف هردوت لنا َم َقدَّ وقد

والنواتي. اَرة البَحَّ من ٥١٠٠٠٠ الفرسان، من ١٠٠٠٠٠ املشاة، من ١٧٠٠٠٠٠
يصل وأتباعه الجيش عدد فإن والخدم؛ أوروبا من النجدات ذلك إىل أضفنا وإذا
بالنسبة ولكن األحوال، من بحال قبولُُه يمكن ال العدُد وهذا ماليني، خمسِة ِمن أكثَر إىل
أن لنا يحق فقد اإلمرباطورية حجم وعىل العدد كثرة عىل حروبهم يف الُفرس العتماد
تُقدران كانتا — الجيش أتباع ذلك يف بما — مًعا والربية البحرية القوتني أن نفرض
ِمن أكثَر يبلغ ال املجموَع هذا فإن النواتي؛ أعداَد ذلك من طرحنا فإذا واحد، بمليون
الجيوش يف كثريين كانوا الحرب هذه مثل يف املعسكرات أتباع أن وذلك مقاتل، ألف مائتَي
املواصالت، خطوط عىل تُعسكر كانت التي الفصائل العدد هذا من طرحنا وإذا الرشقية،
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بحًرا اإلغريق مع تالَقوا الذين الجنود من الحقيقة األعداد فإن وغريهم؛ املرىض وكذلك
اآلن قبل قط غزوة تحدث لم أنه الواضح من ولكن ُقدرت، كما جبارة تكن لم برٍّا؛ وأخريًا

النطاق. هذا مثل عىل
فإن ذلك ومع الهيالنية، للشجاعة وتمجيد إطراء أكرب تَُعد ضخامتها ِعَظم أن عىل
الجيش هذا مثل ألن وذلك عددها؛ كثرة يف يكمن كان الفارسية الحملة هذه ضعف نفس
أَْمِر يف صعاٍب ِمن دائًما يُالِقيِه كان ملا طويلة حربية لحركاٍت استعمالُُه يُمكن ال كان

قالئَل. أيام من أكثر األسطول عن فصله يُمكُن ال كان أنه عن فضًال هذا تموينه،

الحرب هذه يف العسكري اليونان موقف

السابقة، الحروب يف كانت كما الحرب، هذه يف الرئييس الهدف هي «أثينا» كانت لقد
لم إذا الُفرس فإن أُخرى جهة ومن عاتقها، عىل يقع الحرب عبء معظم كان ذلك وعىل
برزخ عند الواقع الدفاع خط يُحولوا أن يمكنُُهم كان فإنه البحر، من خطر يف يكونوا
يف مصريها أن «أسربتا» ُوجدت ذلك وعىل سهولة، بكل آخر دفاع خط أي أو «كورنثا»
لم الحرج املوقف هذا أن من الرغم عىل وذلك «أثينا»، بمصري مرتبًطا كان األمر آخر
ويرجع الربزخ. عن الدفاع أمر إليهم وكل الذين وحلفاؤهم البلداء األسربتيون إليه يفطن
قوة إنماء يف األخرية العرش السنني يف بذلها التي «تيمستوكليس» مجهودات إىل الفضل
من صفوف ثالث ذات حربية سفن ببناء ذلك يكن ولم عظيمة، درجة إىل البحرية «أثينا»
وعىل محصنة، حربية قاعدة لتكون «برييوس» ميناء بإنشاء كذلك بل وحسب، املجدفني
املجاورة، الُجُزر إىل السكان ينقلوا أن الفارسية الحملة أتت عندما مقدورهم يف كان ذلك
«أتيكا» ويؤسسوا السكان ينقلوا أن — األمر اقتىض لو منفذ كآخر — مقدورهم يف وكان

بذلك. بالقيام مرة «تيمستوكليس» الواقع يف هدد كما «إيطاليا» يف جديدة
من عظيم حلف وتكوين البالد، يف الداخلية األحقاد كل إلنكار مسًعى عمل وقد
جزيرة مع ذلك إىل للوصول محاولة أول كانت وقد الُغزاة، ملقاومة الهيالني العالم كل
تُوَضَع أن طلبوا قد «أرجوس» أهايل ألن وذلك أخفقْت؛ املفاوضات أنَّ غري «أرجوس»،
«أرجوس» تعلن لم حال أيَِّة وعىل القيادة، حيث من «أسربتا» مع املساواة قدم عىل بلُدُهم
وكذلك للخوف، يدعو كان مسلكها أنَّ ِمن الرغم عىل وذلك الُفرس، لبالد انحيازها رصاحة
إىل طلب بدوره إنه «هردوت»: ويقول «سريوكوزا»، حاكم «جلون» مع مفاوضات عملت
أُريد إذا «هيالس»، لبالد الربية القوات أو البحرية القوات هو يقود أن إما املبعوثني،
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والسفن الجنود من الكبري الَعَدد من لديه كان مما الرغم وعىل الحرب، هذه يف اشرتاُكُه
«كريت» من ُكالٍّ أنَّ نجد وأخريًا اقرتاحه، يف النظَر رفضوا قد املبعوثني فإن الحربية

اليونانية. البالد لخالص مساعدة أية تُقدم لم (كورفو)، و«كورسريا»

العظيم الفرس جيش زحف

«هردوت» لنا وصف لقد القديمة) مرص ١٢ الجزء يف الجيش هذا سري وصف (انظر
الزحف هذا منظر أن عىل الوصف ويدل «رسديس»، مدينة من «أكزركزس» جيش زحف
كيانه لتحفظ الجنود خرية من فرٌق الجيش ُصُفوف يف توجُد كانت فقد مدهًشا، كان
غري يف يَسريون كانوا الذين العامة من مؤلًفا كان الجيش بقية أن حني يف مسافات، عىل
بنجاح تزحف أن أمكنها الهائلة القوة هذه مثل أن فكرة مجرد فإن ذلك ومع نظام،
أن يف نزاع وال النظام، من كبري يشء عىل كانت الفارسية الدولة أن عىل َلربهاٌن وتمون؛
متينني جرسين يقم لم أنه من ذلك عىل أدل وال عظيمة، كانت أخرى نواٍح يف كذلك قوتها
حفرت كما آخُر جٌرس «Strymon «سرتيمون عىل أُقيم كذلك بل وحسب، الدردنيل عرب
وبخاصة الهندسة، بُعلُوم العظيمة املعرفة عىل دليٌل وهذا «Athos «آتوس رأس يف قناة
مخازن أسست فقد ذلك عن وفضًال اإلمرباطورية، قلب عن بعيًدا أُقيم أنه نعلم عندما
هذا تموين يف الوحيدة الضعف نقطة وكانت الجيش، طريق يف مختلفة محاطَّ يف للتموين
ولقد الجنود، من الضخم العدد هذا ملثل آلخر وقت من العذب املاء توريُد هي الجيش
الجيش عرب فقد الفرس، بها قام التي الجبارة األعمال من (هلسبونت) الدردنيل عرب كان
«أكزركزس»؛ امللك من مرأًى عىل متينًا ُصنًْعا ُصِنَعا جرسين عىل األوروبي الشاطئ إىل
مطلع وعند «أبيدوس»، من بالقرب تل عىل أُقيم الرخام من عرش عىل يجلُس كان إذ
لربه وصىل الذهب من صنع كأس من البحر يف قربانًا «أكزركزس» العاهل صب الشمس

أوروبا. فتح قدرته يف يكون أن راجيًا
الجنود وكان فارسيٍّا، وسيًفا الذهب من طاسة وكذلك الذهب كأس البحر يف ألقى وقد
الذي الجرس عرب الطريق يقودون كانوا عندما رءوسهم عىل أكاليَل يلبسون «الخالدون»
األوروبي الشاطئ إىل الَجرَّاُر الجيُش هذا عرب وفعًال الريحان، أغصان عليه منثوًرا كان
أحىص ذلك وبعد الرءوس، فوق مرفوًعا دائًما كان الذي السوط تهديد تحت فرقة فرقة
«أكانتوس إىل الجيش زحف ثم ومن ،«Doriscus «دوريسكوس سهل يف الجيش عدد
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أما ،«Therma «ترما عند ثانية ليتجمع أقسام ثالثة مؤقتًا انقسم حيث ،«Acanthus
عن الدفاع عىل للمساعدة «Thessaly «تسايل ِمن جاءْت الستغاثٍة تلبية فإنهم اإلغريق
«تمبه إىل آالف عرشة من تتألف قوًة أوًال أرسلو فإنهم أوليمبوس»؛ «مونت ممر اقتحام
وعىل به، يُحاط أن يُمكن املوقع أن وجدوا «هردوت» يف جاء ما حسب عىل ولكن «Tempe
يف سلموا وقد «أكزركزس»، مع صلحهم رشوط يعملون التساليني تاركني تقهقروا ذلك
أن وقبل و«تسايل»، «مقدونيا» يف مقاومة دون الفاريسُّ الجيُش زحف ذلك وعىل الحال،
«هيالس» ووسط شمايل يف الواقعة اإلغريق حكومات معظُم خضعت األُوىل الواقعُة تقع

.«Plataea و«بالتا «Thespiae «تسبيا إال

٤٨٠ق.م «Thermopylae «ترموبيال عن الدفاع

األثينيون يرتك أن يف رغبوا وقد «كونثا» خليج عن الدفاع أمُر إليهم موكًال األسربتيون كان
ينطوي الذي العرض هذا األثينيون رفض وقد الجنوب، إىل ويتقهقروا للعدو «أتيكا»
عنه نتج أخرق اتفاق هناك كان «تمبه» من التقهُقر بعد وأخريًا بحق، سلبي دفاع عىل
عن ليدافعوا «Leonidas «ليونيداس إمرة تحت مقاتل آالف سبعة قوامها قوة إرساُل
نظر يف إقامته من َمَفرَّ ال كان الذي العيد بعد تقويته بفكرة الضيق «ترموبيال» ممر
وقد والبحر، الصخور بني ويقع «هيالس»، ل القوي املوقع هو كان املكان وهذا «أسربتا»،
ثالثمائة حوايل من يتألف كان الذي اإلغريقي باألسطول األيمن الجناح يف محروًسا كان

«ايوبوا». يف «Artemisium «أرتيميزيوم رأس من مسافة عىل راسية سفينة
قوة كسب املحتمل من لكان هنا؛ ُقواهم ُكلَّ جمعوا اإلغريُق كان لو أنه عىل
عام يف الغالبني وجنوده «Bronnus «برنوس ل حدث كما السالح بقوة «أكزركزس»
فكان مؤكد، غري أمٍر يف الدخول سياسة جربت قد املرة هذه يف أنه والواقُع ٢٧٩ق.م،
تقدًما العدو تََقدُّم يعيق أن دون منكرة هزيمة ُهزم ا هامٍّ فيلًقا أن وذلك الفشل، مصريُُه
الفاريسِّ الجيش عىل املعنويُّ التأثريُ كان — أخرى جهة من — أنه يف نزاع وال ا، ُمَحسٍّ
ظهر الذي الخطأ يُنقص ولم ا، جدٍّ عظيًما اإلغريُق الجنوُد أبداها التي للشجاعة بالنسبة
وصحبُُه «ليونيديس» نالها التي الخالدة الشهرة من ما شيئًا اإلغريقية الحربية الخطط يف
يقاوم كان املمر أن «أكزركزس» سمع وعندما فيها. زاد بل القتال، ميدان يف الشجعاُن

لالستطالع. جماعة وأرسل وقف «ترما» نحو بجموعه األمام إىل متقدم وهو
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٤٨٠ق.م عام يف ولكن البحر، يف كثريًا الساحل خط امتد قد هذه أيامنا يف أنه ويُلحظ
اإلغريق وكان الصخور، قاعدة عند قدم مائُة عرضه األرض من رشيط غري هناك يكن لم
كانوا األعداء أن امللك عىل الكشافة جماعُة ْت َقصَّ وقد هناك، نقطتني أَْضيَِق بني يُعسكرون
لعيد، يستعدون كأنهم الطويلة شعورهم وترسيح الرياضية األلعاب يف طمأنينة يف يَْلُهون
أسطولُُه يقتحم أن بأمل — يظهر ما عىل — أيام أربعة مدة انتظر الذي «أكزركزس» ولكن
بالهجوم، الخالدين ثم والكيسيني امليديني النهاية يف أمر Euripus»؛ «أيوريبوس ممر
تأثري أيَّ تُحِدث لم شجاعتهم من الرغم عىل املالئمة غري ودروعهم الكثرية حرابهم ولكن
اليوم ويف باملئات، وذبحوهم عليهم وا انقضُّ فقد الثقيلة، بالدروع املدججني اإلغريق عىل

يأس. يف «أكزركزس» جعل مما واحدة النتيجة وكانت القتال استؤنِف التايل
فأرسل هيالني، خائن إليه أرشد أن الجبال عرب طريق يف موقفهم الفرس نجى وقد
ما خانوا لحراسته وضع قد كان الذي اإلغريقي الفيلق جنود أن غري عليه، الخالدون
فارتد الخيانة، هذه أمر عرف وقد أعقابهم، عىل وارتدوا مقاومة أية يُبدوا فلم عليه ائتمنوا
ثم Thespians التسبيني وكذلك مقاتل، ثالثمائة عدده يبلغ كان الذي األسربتي الفيلق كل
يحارصوا، حتى الشجعان هؤالء فرقة تنتظْر لم ذلك وبعد بالقوة، حجزوا الذين الطيبيني
يف عظيمة بدرجٍة يفوُقُهم عدو أمام اليائسني حرب وحاربوا الُفرس مهاجمني تقدموا بل
عىل خالدة شهرة أكسبتهم ميتة آخرهم عن ماتوا حتى النظري، منقطعة بشجاعة العدد،

الدهور. َمرِّ

البحرية أرتميزيوم موقعة

قد الفاريسَّ األُسطول أنَّ وذلك البحرية؛ الحرب يف رساًعا تسريُ األُُمور كانت األثناء تلك ويف
بحرية ميناء وجود لعدم وذلك الجيش، زحف بعد يوًما عرش اثني ملدة «ترما» عند انتظر
سفن سبُع تسبقه َم تََقدَّ ذلك بعد ولكنه ،Pagasaian الباجايس والخليج امليناء هذه بني
مصب عن بعيًدا كشفية أعمال يف مشغولة كانت التي اإلغريقية السفن فهاجمت رسيعة،
ساملة الُغزاة أساطيِل قطُع وصلت وقد منها، اثنتني قىضعىل وقد «Peneiusبنيوس» نهر
يرسو أن عليه كان الفاريس األُسطول ِلِعَظم أنه غري «Magnesia «ماجنيزيا ساحل إىل
الخطر الوضع هذا يف راسيًا األُسطول كان وبينما للساحل، موازية صفوف ثمانيِة يف
تحرك العاصفة ُسُكون وبعد منه، سفينة أربعمائة عىل وقضت هوجاء عاصفة قامت
«أرتميزيوم»، قبالة اليابسة عىل الواقعة «Aphetae «أفيتا عرب املمزق الفاريسُّ األسطوُل
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مائتي بالهزيمة يحلموا لم والذين املبادرُة، تنقُصُهم تكن لم الذين الفرس فصل وقد
تفصل التي املضايق إىل السياحة بقصد «أيوبوا» حول ليبلغوا أُسطولهم من سفينة
خرب نقل وملا اإلغريقي، األسطول ُكلِّ عىل االستيالءَ بذلك مؤملني اليابسة من الجزيرة
«Eurybiades «يوريبيادس البحري القائد إمرة تحت كانوا الذين لإلغريق الحركة هذه
تكن لم حال أي وعىل منه، سفينة ثالثني عىل واستوىل الرئييس الفاريس األسطول هاجم
عىل فقضْت اإلغريق، جانب يف الطبيعيُة العناُرص كانت التالية الليلة ويف فاصلًة، املوقعُة
كبرية نجدة به أتى السار الخرب وهذا «أيوبوا» حول أرسل قد كان الذي الفاريسِّ األُسطول
«كالسيس مضيق تحرس كانت أنها يحتمل أثينية سفينة وخمسني ثالثمائة من مؤلفة

.«Chaicis
يظهر ما عىل — كانوا الذين الفرُس الجنوُد حارب املعركة من النهائي الجزء ويف
اإلغريقي، األُسطول ُصُفوَف يخرتقوا بأن «أكزركزس» من باستمراٍر األوامَر يتلقون —
كانت يائسٌة معركٌة نشبْت وقد الخط، طول عىل الربي، بالجيش — جديد من — ويتصلوا
فيه وصلت الذي الوقت يف وذلك سفنهم، من الكثري هشمت فقد اإلغريق، صالح غري يف
خالل ويف املوقف، غريت الكارثُة وهذه ،«Thermopylae «ترموبيال ممر باقتحام األخباُر
لتََمكََّن اإلغريقي األسطول الفاريس األسطول تابع لو أنه عىل بالتقهقر، اإلغريق أمر الليل
انسحاب أمر يجهلون كانوا الفرس ولكن املهشمة، سفنه من كثرٍي عىل االستيالء من
األسطول سار ذلك وعىل التقهُقر، هذا يتوقعوا أن عليهم لزاًما كان أنه ولو اإلغريق،

األثينيني. بحراسة «أيوبوا» ساحل عىل آمنًا اإلغريقي

عليها واالستيالء «أثينا» الجيشعىل َزْحف

إىل يضاف ممر، أوعر جيُشُهم اقتحم فقد الفرس صالح يف اآلن حتى الحملة سارت لقد
معرًضا «هيالس» وسط وأصبح بالتقهقر أمر موقعتني بعد اإلغريقي األسطول أن ذلك

الغزاة. أمام للخطر
ذلك وبعد فخربها، «Phocis «فوسيس عىل بجيشه «أكزركزس» سار وقد هذا،
ينترصوا أن يأملون كانوا الذين األثينيون وكان «أتيكا» نحو الفاريس الجيش تحول
فأرسل رسعة، بكل بمغادرتها اآلن قاموا ولكنهم «أثينا» يغادروا لم «ترموبيال» عند
ومن ،«Salamis و«سالمس «Aegina و«أجينا «Troizen «ترويزن إىل واألطفال النساء
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«أثينا» إن: يقول مبهم «دلفي» وحي عىل اعتمدوا قد األفراد بعض أن نجد أُخرى جهة
ولكنهم ،«Acropolis «األكروبول يف فاعتصموا الخشبية، جدرانها يف تثق أن عليها يجب
يد يف «أثينا» أصبحت النهاية ويف وقتلوهم، عليهم الفرُس تغلب يائسة مقاومة بعد
العظيم للملك النرص تم ا وَلمَّ «رسديس»، لتخريب انتقاًما محاريبها الفرس فأحرق الُغزاة
أنه غري بالنجاح، تتوج أن تلبث ال الحملة أن ظن «أثينا» عىل واالستيالء «أتيكا» بتخريب

خاطئة. مقدمات عىل يرتكز كان

٤٨٠ق.م «سالمس» موقعة

أبداها التي املستعجلة التصويرات حسب عىل اإلغريقي، األُسطول عىل كان
تروق التي الدامغة بالحجة لألسربتيني إقناعه بقوة مشهوًرا كان الذي «تيميستوكليس»
أن بحجة وذلك «سالمس» إىل طريقه يشق أن «أرتيميزيوم»؛ غادر أن بعد أعيُنهم، يف
جعل مما مدده آخر الجزيرة هذه عند األسطول تسلم وقد أُرسهم، نجاة لألثينيني يسهل
وكان سفينة، أربعمائة حوايل تبلغ «هيالس» خالُص عليها يتوقف كان التي العددية قوته

بكثري. ذلك من أعىل العدو سفن عدد
«فالريون عىل الفاريس الجيش وزحف «أثينا» عىل االستيالء جراء من كان وقد
عىل برسعة صمم «البلوبونيزي» الفيلق أن لدرجة عظيٌم، اضطراٌب تسبب أن «Phaleron
كانت الذين األثينيني مصري التفاته أي يعري أن دون «كورنثا» خليج إىل األُسطول تَقهُقر
«سالمس» يف هزموا لو أنهم ذلك يف حجتهم كانت وقد األرس، إىل بذلك أُُرسهم تتعرض
جيش بقوة محميني يكونون الربزخ عند أنهم حني يف الفرس، أيدي ِمن يُفلتوا لن فإنهم
يف كان «تيميستوكليس» أن لدرجة ا عامٍّ الشعور هذا كان ولقد هناك، املجتِمع «هيالس»
تغلب «ايوريبيادس»، رياسة تحت عقد الذي الحزبي املجلس يف ولكنه أمره، من يأس
أن «هيالس» نجاة يف الوحيد األمل بني أنه وذلك قًرسا، رأيه عىل املوافقة ونال بشخصيته
لألسطول العددية للكثرة يجعل «كورنثا» خليج عند الحرب وأن الضيقة املياه يف تحارب

شك. بدون الغلبة الفاريس
بقوله: «تيميستوكليس» وبني بينه شجاًرا يحدث أن الكورنثي البحر أمري حاول وقد
ولكن املوقف، يف رأيٍّا يعطوا أن من ِحلٍّ يف ليسوا فإنهم بالدهم فقدوا قد األثينيني أن بما
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بأُسطولهم أقلعوا لو األثينيني أن وهو شديد، بتهديد وذلك بمهارة، اجتُنب قد الهجوم هذا
التي الحرجة اللحظة هذه يف ستفتقد معونتهم فإن «إيطاليا» يف جديدة «أتيكا» لتأسيس
إىل مضاًفا الحال هذا عىل جهة من تجري األُُمور نرى وبينما «هيالس»، مصري فيها يقرر
«تميستوكليس» أن أخرى جهة من نرى اإلغريق؛ ُجنُود ِمن فيلقني أو فيلق ل تنصُّ ذلك
الوالء عدم عىل يَُدلُّ بعمٍل بالقيام وذلك «هيالس»، وخلص صائبة برضبة نجاًحا نال قد
التقهُقر، يف يفكرون اإلغريق أن فيها يخربه «أكزركزس» إىل رسالة أرسل أنه وهو لرفاقه،
متعوًدا «أكزركزس» كان وملا سانحة، النهاية يف أصبحْت قد تدمريهم يف فرصته وأن
املؤلف املرصي أُسطوله وأرسل الخرب هذا يُصدق أن قرر فإنه اإلغريقية؛ الخيانة عىل
تقدم ذلك وبعد ،«Magira و«مجارا «سالمس» بني الغربي املمر لسد سفينة مائتي من
كل عىل صفوف ثالثة يف الكربى للموقعة مكانًا واتخذ «فالريون» من الرئييس أُسطوله

الفرس. قوة تحتلُّها كانت التي «Psyttaleia «بسيتاليا جزيرة جوانب من جانب
أن الرئييس اتجاُهُه كان ذلك وعىل مؤكًدا، أصبح النرص أن «أكزركزس» ظن وقد
يُفهم اإلغريقي، األُسطول تحرُّكات عن معلوماٌت إليه وصلت وقد الهرب، من اإلغريق يمنع
للمجلس املعلوماُت هذه وصلت وقد باالنتصار، إال تنجَو لن «هيالس» أن رصاحة منها
تأكد ثم ومن منفاه، ِمن حديثًا عاد قد كان الذي ،«Aristides «أريستيدس بوساطة
ميزُة لديهم كان ولقد داهم، خطر يف كانت أُرسهم وحياة حياتهم أن من تماًما اإلغريُق

صالحهم. من ضيقٍة مياٍه يف ستقُع كانت املعركة أن عن فضًال هذا التضامن،
الرغم وعىل متنوعة، فيالَق من يتألف فكان أُخرى جهة من الفاريسُّ األُسطوُل أما
العدو مع التحم أنه إال البحر، من واسعة مساحًة املعركة بداية يف يشغل كان أنه ِمن
بد ال وكان العديد، الفاريس لألسطول بالنسبة ا جدٍّ صغرية كانت املاء من مساحة يف
صف قد كان الذي اإلغريق جيش ملقابلة وذلك صفوف، يف للمعركة األسطول يتقدم أن
أنهم عرفوا عندما وبخاصة الشجاعة، العظيم امللك رعايا تنقص لم ذلك ومع خط، يف

يرحم. ال الذي سيدهم نظر تحت يقاتلون
من اإلغريُق ارتاع الصباُح انبلج وعندما الفرس، صالح يف البحرية املعركة بدأت
غفلة حني عىل ولكن تقريبًا، الشاطئ تمس ُسُفنهم جعلوا ولذلك الفرس؛ سفن عدد كثرة
الصف قابل وقد العدو، عىل وا وانقضُّ األول، الطراز من أبطال إىل اليائِس شجاعُة حولتهم
اإلغريق أما واألجنتان، األثينيون واليابسة «Psyttaleie «بسيتاليا بني يتحرك كان الذي
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وجههم يف وقفت فقد و«سالمس» «بسيتاليا» بني ما يتقدمون كانوا الذين األيونيون
«بلوبونيز». أساطيُل

ُسُفن عدد كثرة أن والواقُع اليأس، لدرجة الفريقني بني الحرب وطيس حمي وقد
الفرس أن من الرغم وعىل الضيق، املرىس هذا يف ُمساعًدا ال عائًقا كان الفاريس األُسطول
وذلك النهاية، يف هزم قد األيمن جناحهم فإن األيرس جناحهم جهة من أرًضا كسبوا قد
الفضل أن عىل الكل أجمع وقد ،«Aeginetans و«األجينتان األثينيني ومهارة بطولة بفضل
وتقهقروا الخط، طول عىل الفرس َسلََّم األمر نهاية ويف العدو، عىل التغلُّب يف إليهم يرجع
وقد بحارتها، مع أرست التي ُفن السُّ عدا هذا سفينة، مائتي خرسوا أن بعد «فالريون» إىل

سفينة. خمسني املعركة هذه يف اإلغريُق خرس
الذين اإلغريُق أمىض وقد املهزوم، الفاريس األُسطول أثَر اإلغريق يقتف ولم هذا،
يف القتال لتجديد مستعدِّين «سالمس» ساحل عىل ليلتهم قدره حق نرصهم يقدروا لم
ثم وِمن األعنُي، عن اختفى قد الفاريسُّ األُسطول كان الفجر انبثاق عند ولكن الصباح،

«هيالس». نجت

«أكزركزس» تقهقر

أقنعه وقد االنتهاء، يف املوقعة أخذت عندما حربيٍّا مجلًسا رسعة يف «أكزركزس» امللُك جمع
الفاريس الرشف ُحرمة بانتهاك ُمبَاٍل غري «رسديس»، إىل العودة برسعة «مردونيوس»
إخضاع بهم لينهي مقاتل ألف ثالثمائة قيادته تحت يرتك أن عىل العاملية، وسمعته
قد األسربتيني ألن وذلك «أتيكا»؛ من مقاومة دون املتخاذُل امللُك هذا انسحب وقد اإلغريق،
واتخذوه ٤٨٠ق.م، عام أكتوبر من الثاني اليوم يف حدث للشمس ُكُسوف فرصة انتهزوا

الربزخ. عند مكانهم ترك إمكانهم لعدم عذًرا
آالًفا فيه فقد الذي تقهقره استأنف «تسايل» يف رجاله «أكزركزس» وضع أن وبعد
ُهدم قد «الدردنيل» جرس أن وجد وملا واملرض، الجوع بسبب الطريق؛ عىل الرجال من
قد املنهوكني جنوده من أخرى آالًفا إن قيل حيث «آسيا» إىل سفينة يف سامًلا َفرَّ بعاصفة
وعندما جدوى، دون ولكن املهزوم الفاريس األسطول أثر اإلغريق قفا وقد اإلعياء، من ماتوا
األعضاء «تيمسيتوكليس» فيه حضَّ حربيٍّا مجلًسا عقدوا «Andros «أندروس إىل وصلوا
— «أيوريبياس» عارض حال أية وعىل «الدردنيل»، جرس ويهدموا شماًال يقلعوا أن عىل
اإلفادة يف أخذ املاكر األثيني هذا مرشوع هزم عندما ولكن شدة، بكل — املنتظر كان كما
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أعماًال أن له يؤَسف ومما بالخرب، «أكزركزس» امللك إىل خادًما فأرسل هذه، هزيمته من
العظيم. األثيني شهرَة بالسواد تلطِّخ كانت هذه مثل

٤٨٠ق.م صقلية جزيرة «قرطاجنة» غزو

املحتَمل من أنه وذلك «صقلية»؛ يف يمثل الرواية هذه يف آخر دور هناك كان وقد
يف «هيالس» ملهاجمة كبرية قوة زوا جهَّ قد الفرس من بتحريٍض القرطاجنيني أن
«بانورموس إىل الحملة وصلت عاصفة يف وعرباتهم فرسانهم خرسوا أن وبعد «صقلية»
وهو هدفه إىل البحر ساحل عىل «هاملكار» القائُد زحف امليناء هذه ومن ،«Panormus
«رسقوسة» ملك «Gelon «جلون الحال يف أرسع وقد حارصها، التي «Himera «هيمرا
وخمسة املشاة من ألًفا خمسون قوامها بقوٍة «هيمرا» صاحب «Theron «ترون لنجدة
القرطاجني البحري املعسكر تخريب الحاسمة الواقعة سبق وقد الفرسان، من آالف
يف بالدخول لهم سمح الذين «رسقوسة» فرسان العملية بهذه قام وقد «هاملكار»، وموت

حلفاء. أنهم زعم عىل خطأ املعسكر هذا
والهلُع، الذعُر عليهم استوىل قد كان الذين القرطاجنيني «جلون» هاجم ذلك وبعد
نًرصا «هيمرا» موقعة تُعترب وبذلك رجل، آخر حتى أُبيدوا ثم تُذكر، مقاومة يُبدوا فلم

«هيالس». لبالد حاسًما آخر

مردونيوس حملة

هذا حملة أن والواقع له، «أكزركزس» ترك بعد «مردونيوس» به قام ما إىل اآلن نعود
اإلغريق قوة وبني «آسيا» جموع بني قامت التي الطويلة للحروب النهاية تَُعد القائد
قد «أكزركزس» امللك أن نعلم ونحن وطنها، عن شجاعة بكل تُدافع كانت التي املنظمة
يضم أن الشجاع الفاريس القائد «مردونيوس» يأمل كان الذين جنوده خربة زمام أسلم
أنه والواقع العظيم، امللك ُسلطان تحت التي الطويلة الشطربيات قائمة إىل «هيالس» بهم

املدربني. غري جنوده من تخلًصا امللك مغادرة يعد كان
لهم يكن لم الذين وأتباعهم وحاشيته امللك حضور من تخلُُّصه كان ذلك من وأََهمُّ
الجنوُد يتسلم أن قبل إطعامهم من بد ال كان أنه عن فضًال هذا القتال، ميدان يف فائدة أي
أن من الحرب يف صدًقا أكثر يشء هناك ليس أنه ذلك إىل يضاف جراياتهم، املحاربون
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البالط. رجال شئونها يف يتدخل عندما الحربية، العمليات ركاب يف تكون تكاد الكارثة
الشئون يف عظيمة تجارب صاحب كان الذي «مردونيوس» سياسة ُحسن من كان ولقد
مع املفاوضات باب فتح بل الوحي، هياكل عدة باستشارة يكتفي ال أن اآلن اإلغريقية
حلفاء يصبحوا أن عليهم عرض وقد «مقدونيا»، ملك «اإلسكندر» امللك بوساطة األثينيني

العظيم. امللك
بذلك، بني ُمرحِّ «أثينا» إىل ا خاصٍّ مبعوثًا أرسلوا بذلك «أسربتا» أهل سمع وعندما
إال تلعب لم فإنها برية قوة أكرب لها املايض يف كانت التي «أسربتا» أن من الرغم وعىل
تسلمها قد املبعوثون َمها َقدَّ التي املقدسة املواثيق فإن الكربى؛ املعركة يف محزنًا دوًرا
قائلني: املغري الفاريس العرض هذا رفضوا أنهم غري التجارب، عضدتهم الذين األثينيون

«ألكزركزس». رشوًطا نعمل لن فإنا السماء يف فلكها يف تجري الشمس دامت ما
من جنوبًا بجيشه زحف األثينيني؛ فصل يمكنه ال أنه «مردونيوس» تحقق وملا
وعندئذ عليها، األول استيالئه من أشُهر عرشة بعد «أثينا» عىل االستيالء وأعاد «تساليا»
إىل اضطروا ثم ومن حلفاُؤُهم، تساعدهم لم وحيدين أنفسهم وجدوا األثينيني أن نجد
فتح اللحظة هذه ويف مطلٍق، أماٍن يف املرة هذه يف كانوا حيث «سالمس» إىل أرسهم حمل
إىل الوصول دون ولكن واألثينيني Argives األرجيفيني مع املفاوضات باب «مردونيوس»
تحصني يف االستمرار من لهم بد ال أنه األسربتيون وجد األحداث هذه وملجابهة نتيجة،

الهجوم. خطة اتخاذ رضورُة البليدة عقولهم عىل ترشق أن قبل وذلك الربزخ،
كادت والء من بينهما ما أن لدرجة األثينيني ضايقوا قد األسربتيني أن والواقع
يرجع وقد فعالة، سياسة يُظهرون األسربتيون أخذ األمر نهاية يف ولكن ُعراه، تنفصم
قيادة «Pousanias «بوزانياس وتوىل «Cleombrotus مربوتوس «كليو موت إىل ذلك يف
العدو. ملقابلة شماًال الرسعة جناح عىل الجيش سار بالزحف األمر أعطى وعندما الجيش،
«بوشيا إىل ارتد فإنه «أثينا» من بقي ما َخرََّب قد كان الذي «مردونيوس» أما
مما أكثر بنجاح فرسانه استعمال إمكانه يف وأصبح له حلفاء عاضده حيث «Boeotia
القائد بقتل انتهت الجهة هذه يف حروٌب قامت وقد الجبلية، «أتيكا» بالد يف يالقيه كان
فلم جثته، اسرتداد شجاعة بكل جنوُدُه حاول وقد جواده، فوق من سقط الذي الفاريس
واألىس معسكرهم إىل ارتدوا فادحة خسائر وبعد بالفشل، باء عنيف هجوم بعد يفلحوا

نفوسهم. يف يحز
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٤٧٩ق.م «Plaataea «بالتا موقعة

ذلك وعىل عدوهم، حرب يف االستمرار عىل شجعهم الذي النرص بهذا اإلغريق فرح لقد
يرابط األيرس جيشهم جناح فكان متقدًما، مركًزا ألنفسهم واتخذوا بالتالل االحتماء تركوا
ينبوع من بالقرب مكانه يحتل األيمن والجناح «Asopus «أسوبوس نهر من فرع عىل
والفرس، اإلغريق بني يقع الرئييس «أسوبوس» نهر مجرى وكان «Garaphia «جارافيا
الجيش موقُع يعد ولم بسهولة، اآلن يعملوا أن مقدورهم يف كان الفرس فرسان أنَّ ويُلحظ
ذلك جراء من كان وقد مواصالتهم، طريُق عربهما يجري اللذين املمرين يحمي اإلغريقي

حيوانهم. من قطيع عىل قضوا الفرس أن
موقعة يف عدوه منازلة يف يرغب كان «مردونيوس» أن عىل األحوال شواهد وتدل
باستعمال اإلغريقي للجيش املعنوية القوة من يضعف أن خطتُُه كانت وقد فاصلة،
الجيش كل العاملون فرسانه ضايق فقد ذلك يف جزئيٍّا أفلح وقد عظيمة، بدرجة فرسانه
فضًال هذا عليهم، السهام وتصويب املزاريق بإلقاء وذلك املتكررة، بهجماتهم اإلغريقي
كما اإلغريقي الجيُش كل منه يستقي كان الذي «جارافيا» ينبوع أتلفوا قد الفرس أن عن
اإلغريُق رأى وملا الفرس، صالح يف كانت األحوال أن عىل يدل ذلك كل «هردوت»، يقول

«بالتا». من بالقرب لهم مالءمة أكثر موقٍع إىل االنسحاب قرروا ذلك
عليهم، كارثة تكون كادت إذ الحرب؛ عمليات أخطر هذه االنسحاب عملية كانت وقد
الجيش قلب فإن ذلك وعىل ساعات، عدة ملدة التقهقر أبى األسربتيني الُقوَّاد أحد أن وذلك
طلوع عند فإنه ذلك وعىل بالجناحني، اتصاله َفَقَد صغرية ِفَرق من يتألف كان الذي
لبعدهما اتصال بينهما ليس واألثيني األسربتي الجيشني من الرئييس الُجزء كان النهار
اآلخرين الحلفاء أن حني يف جدٍّا العدو من مقربة عىل األول كان فقد بعض، عن بعضهما

مكانهم. يعرف لم
املهاجُم جيُشُه كان فقد لنرصه مهيأٌة الواقعة أن اعتقد قد «مردونيوس» أن بد وال
أنَّ حني يف إغريقي، مقاتل ألف خمسني وحوايل وفارس جندي ألف مائتي من يتألف
يف يكن لم أقسام، ثالثة مقسمني كانوا مقاتل ألف مائة من يتألف كان اإلغريق جيش
العدو ملالقاة شوًقا يتحرق «مردونيوس» كان وملا اآلخر، مساعدة منها قسم أَي قدرة
ملهاجمة «بالخالدين» أتبعهم ثم القتال ساحل إىل ُفرسانه أرسل فإنه عليه؛ والهجوم

منه. مقُربة عىل كانوا الذين األسربتيني
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ذلك أجل ومن األمر، بادئ يف جانبهم يف يكن لم الفأل أن األسربتيون وجد وقد
الذي عدوهم عىل فانقضوا صالحهم يف الفأل كان وأخريًا السهام، من وابًال بهدوء تحملوا
الدروع إىل حاجتهم أن غري ممتازة، شجاعة الفرُس أظهر وقد خفيفة، أسلحة يحمل كان
قائدهم «مردونيوس» بموت الواقعة مصري قرر وقد فاشلة، محاوالتهم كل جعلت الثقيلة
آالٌف حوله ومن الوغى حومة يف سقط وقد «الخالدين»، رأس عىل يحارب وهو الشجاع
ومن الجيش، صفوف يف ذُعًرا — العادة هي كما — القائد موُت أحدث وقد الجثث، من

معسكرهم. إىل األدبار الفرس الجنود وىل ثم
هوجموا قد — األسربتيني ملساعدة طريقهم يف وُهْم — األثينيون كان األثناء تلك ويف
يظهروا لم أنهم غري «مردونيوس» جيش يف يعملون الذين اإلغريق من جبار بفيلق
شواهُد وتَُدلُّ أنفسهم، عن دافعوا فقد «بوشيا» جنود إال اللهم هجومهم يف ملموًسا حماًسا
يُقاوموا لم األسربتيني أن والواقع هائًال، كان الفرس صفوف يف القتىل عدد أن عىل األحوال
ثالثة إال الفاريس الجيش من يفلت لم أنه «هردوت» علينا ويقص ضئيلة، مقاومًة إال
بقيادة مقاتل ألف أربعون قوامها فرقة أن لنا ذكر وكذلك الحياة، قيد عىل ُمقاتل آالف
يف تقهقرت قد الفرصة؛ بانتظار ونصح «مردونيوس» آراء عارض الذي «أرتابازوس»
قوة أن يصدق ال فإنه ذلك عن وفضًال اإلغريق، تحارب أن دون القتال ساحة من نظام

اإلغريق. أبادها قد العظيمة الفرسان
أقىص إىل الحاسم النرص هذا اإلغريق نيل يف األسربتيني شجاعة إىل الفضُل ويرجع
ساحة يف يكن ولم جيشهم عدد يفوق بعدد العراء يف جيوشهم عىل الُفرس انقض فقد حد،
لم الفيلقان وهذان اإلغريقي، الجيش منها يتألف كان التي الثالثة من فيلقان إال القتال
اإلغريقي الجيش فإن العوائق هذه كل ومع بعًضا، بعضهما مساعدة مقدورهما يف يكن

املبني. النرص النهاية يف له كان متفوقة وأسلحة ممتاز تدريب من أوتي بما

٤٧٩ق.م «ميكال» موقعة

موقعٌة العالم تاريخ يف الحاسمة «بالتا» واقعة فيه وقعت الذي الوقت نفس يف حدث وقد
األسطول فيها حطم «ساموس»، من مقربة عىل اليوم نفس يف وقعت أنها يحتمل أخرى،
مع أُسطولهم يشتبك أن يف يرغبوا لم الفرس أن وذلك الفاريس، األُسطول اإلغريقي
عند اليابسة حتى سفنهم سحبوا ثم ومن «سالمس»، يف انترص الذي اإلغريقي األُسطول
أماكَن يف مخندقني مقاتل ألف ستني عدُدها يبلُغ قوٌة يحميهم كان حيث «ميكال» رأس
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فريستهم، عىل االنقضاض عن يعوُقُهم ما هناك يكن لم «هيالس» أبطال أن غري حصينة،
الرضبة وهذه سفنه كل حرقوا إذ عظيًما؛ نًرصا عليه وانترصوا الساحل عىل العدو فتتبعوا
نرياُن اندلعت أن ذلك بعد تلبث ولم اإلغريقية، الُجُزر عىل فارس قوة ظهر قصمت األخرية
«أوروبا» يف الهيالنيون أصبح أن إىل الثورة هذه األثينيون عاضد وقد مكان، كل يف الثورة
شاطئ عىل يقطنون الذين إخوانهم مساعدة مقدورهم يف وصار أحراًرا الجزائر يف والذين

حريتهم. لنيل آسيا

٤٧٨ق.م «Sestosسستوس» عىل االستيالء

«سستوس»، عىل االستيالء أجل من هو الحملة هذه يف الجبار الرصاع نهاية كانت ولقد
للملك مدهًشا جًرسا تعد جعلها الدردنيل من األوروبي الجانب عىل بوقوعها التي وهي
االسرتاتيجيَة الرضورَة يفقه لم األسربتي األُسطول قائد أن هنا النظر ويلفت العظيم،
عىل االستيالء عبءُ وقع وقد وطنه، إىل أقلع ولذلك املوقع؛ هذا عىل االستيالء ملرشوع
وقد بالغة، أهمية من له ِلَما عليه؛ االستحواذ يف نجحوا الذين األثينيني عىل املكان هذا
أنه نجد وهكذا عليهم، وقَضوا بُجنُودها لحقوا األثينيني أن غري الفارسيُة الحاميُة هربت

العظيمة. الفرس حرب مناظر من منظر آخر ختم «سستوس» عىل باالستيالء

النهائية الحملة نتائج

يف قريبتها عىل «آسيا» يف اآلرية الفرس دولة زمامها قاد التي الجبارة الحملة هذه إن
الصدد هذا يف اإلنسان يسأله سؤال وأول التأمل، بعض تستحق «أوروبا»؛ يف الجنس
مما أنه وهو ميسوٌر، سهٌل ذلك عىل والجواُب النهاية؟ يف املعركة اإلغريق كسب ملاذا هو:
يحاربون كانوا فإنهم املدهشة؛ املعنوية قوتهم عن النظر برصف اإلغريق، أن أوًال يلحظ
كانوا الفرس أنَّ حني يف ومزاجهم، تدريبهم مع وتتفق تعودوها قد كانوا وعرة أرض يف
يعاضد لم إذا التي وهي املنبسطة، املفتوحة «آسيا» سهول يف الحروب عىل اعتادوا قد
الفرسان من لقوة بالنسبة خارسة كفتها تكون املهاجمة القوة فإن الفرسان، املشاة فيها
مدربني اإلغريُق كان فقد التسلح؛ يف فرٌق هناك كان أنه ذلك إىل يضاف الحركة، خفيفي
األسلحة يستخدموا أن مقدورهم يف كان كما نسبية، بسهولة الثقيل الدرع حمل عىل
عىل فإنه وأخريًا النوع، عىل ال الكمية عىل يعتمدون كانوا الذين أعدائهم من أكثر الثقيلة
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الحربية القاعدة عن «هيالس» بعد فإن حسنًا تنظيًما الفاريس الجيش تنظيم من الرغم
اإلغريق. صف يف النجاح كفة جعلت قد

حتى ما، لدرجٍة الحمالت لهذه الحربية النتائج أهمية يف نبالغ أن املمكن َلِمَن وإنه
الصعب من يجعل كان املديرية هذه بعد فإن «هيالس» فتح قد «أكزركزس» كان لو
التي هي — نتائجها ال — نفسها الحرب أن والواقع طويلة، ملدة الفرس يد يف بقاءَها
أثاره الذي املرير العدوان أن نشاهد أخرى: وبعبارة وحريتها، اإلغريق بالد نجاة حققْت
تحت رشقية بالًدا َجْعلها ِمن «هيالس» مدينة ى نَجَّ الذي هو اإلغريق نفوس يف الغزُو

الفرس. سلطان
صدها بسبب عليها ُقيض قد الفارسية، اإلمرباطورية أن الُكتَّاب من الكثريُ َظنَّ وقد
الجيش هذا من أفلتوا الذين من التعسة الباقية البقية أن نزاع وال اإلغريق، يد عىل
أركان من ركن كل إىل الهزيمة قصة بالدهم إىل َحملوا قد اإلغريق؛ يد من العظيم الفاريسِّ
العاملي املرسح عىل الرئييس الدور تلعب بقيت الفرس أن نُشاهد ذلك ومع اإلمرباطورية،
يدل وهذا اإلغريق، بالد فتح يف خيبتها بعد الزمان من قرن ونصف قرن عن تقل ال ملدة

األحوال. من حاٍل بأيِة انحطْت قد تكن لم ساللتها أن عىل
مناهضة صغرية حكومات عدة انقسمت قد كانت التي اإلغريق بالد أن والواقع
أن و«بالتا»؛ و«سالمس» «ماراتون» مواقع بعد حتى مقدورها، يف يكن لم بعًضا بعضها
«مقدونيا» ظهرت حتى كذلك الحاُل بقيت وقد للند، الند موقف «آسيا» سيد وجه يف تقف
بل الحرب، فنون يف عظيٌم عبقريٌّ رأسها وعىل — «هيالس» وتزعمْت التاريخ مرسح عىل
تدخل أن مقدورها يف كان وبذلك التاريخ، عصور كل يف ظهرت عبقرية أكرب أنه يحتمل
ظهور حتى اإلغريق، بالد بقيت وقد عليها، الحاسم بالنرص انتهى الفرس، مع نضال يف
أما الصغرى»، «آسيا ساحل عىل يمتد الذي الرشيط يف حروبها تحرص األكرب» «اإلسكندر

الفاريس. «رسديس» شطربة سلطات تحت فكانت الساحل، هذا وراء التي األرايض
َفداحة يف بالغوا قد جهٍة من اإلغريقيِّ التاريِخ عن كتبوا الذين الُكتَّاُب كان وإذا
أُخرى جهة من فإنه العظيم؛ امللك صد عند بالفرس اإلغريق بالد أنزلتْها التي الرضبات
وللعالم «هيالس» ل بالنسبة االنتصارات أهمية يف نُغايل أن املستحيل من يكوُن يكاُد
بسهولٍة ضم قد — «كروسوس» امللك هزيمة بعد — «كورش» أن نعلم أننا وذلك الحديث؛
وكذلك لها، املجاورة والجزر الصغرى» «آسيا ساحل عىل الواقعة اإلغريقية املستعمرات
حتى الفرس سلطان مدت جيشه من قوًة سحب «سيثيا» حرب بعد «دارا» أن نُشاهد
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اإلغريق بالد عىل العظيمُة الحملُة زحفت عندما ذلك وبعد اإلغريق، لبالد الشمالية الحدود
«أتيكا» بالد إال حرٍّا يبق ولم للفرس خضع قد «هيالس» ووسط شمايل معظم أنَّ شاهْدنا
أنهم إىل هذا أرادوا، كما «أتيكا» بالد حتى الفرس خرب وقد «البلوبونيز»، وبالد الشجاعة
كل الحال يف حررت قد اإلغريق انتصارات أن النهاية يف نجد ولكن مرتني، «أثينا» خربوا
استقالَلها الجزُر اسرتدت وكذلك و«أوروبا»، «آسيا» يف مستعمراتها وكل «هيالس» بالد

اليابسة. عىل التي املدُن تحررت كما نفسه، الوقت يف
الذي «أكزركزس» أظهره الذي األخالق ضعف إىل يرجع ذلك يف الفضل أن والواقع
كان وقد اإلغريقية، املسألة مواجهة — املشني حكمه من الباقية املدة خالل — رفض
كان وقد الدفاع، خطة مالزمة كانت أن بعد الهجوم خطة تأخذ أن «هيالس» مقدور يف
ولكن «آسيا»، سيد وأصبح «إيران» عاصمة وحرق «اإلسكندر» جاء حتى دورها هذا
نجد الوجهة هذه فمن العاملية، النظرة بها: وأعني الحالة، لهذه األوسع النظرة هناك
بل اإلغريق، بالد عىل تقترص ال انتصارات كانت و«بالتا» و«سالمس» «ماراتون» أن
هذا يومنا وحتى الُعليا، امُلثُل فوز هو االنتصاُر هذا كان لقد اإلنسانية، لكل انتصارات
الذين البواسل الشجعان لهؤالء به مدينون نحن ما — ا تامٍّ تقديًرا — نُقدر أن يُمكن ال

بعد. من وال قبُل ِمن ال قليلٌة فئٌة بمثلها يأت لم بشجاعة وحاربوا جاهدوا
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الفارسية اإلمرباطورية
«هيالس» الفرسعن ارتداد بعد

«هيالس» عن التقهُقر بعد «أكزركزس»

انتهاء وبعد هردوت، املؤرخ إال العهد هذا عن عليها االعتماُد يُمكُن مصادُر لدينا ليس
قد الفرس تاريخ أن نجد «Sestos «سستوس عىل االستيالء بحادِث العظيِم تاريخه
«ثوسيديدس املؤرخ وضعه الذي التاريخ يف نجد ا حقٍّ اليشء، بعض مبهًما ٍة ِلُمدَّ أصبح
التفصيالت أن غري الفرس، بتاريخ عالقة لها هامة حوادث بعض ذكر «Thucydides

معدومة. الحوادث هذه عن
املشني، تقهقره بعد «رسديس» يف سنة من أكثر أمىض قد «أكزركزس» أن والواقع
للتغلُّب جديدٍة حملة بقيام خاص يشء عن تسفر لم تصميماٌت لديه كان أنه والظاهر
زوج غرام يف وقع قد الخليع امللك هذا أنَّ نفسه الوقت يف ونجد وقهرهم، اإلغريق عىل
وقد البنتها، ُحبَّه َل َحوَّ وانتهرتْه عنه أعرضت ا َلمَّ ولكنها ،«Masistes «ماسيستس أخيه
زوجه؛ وقفت وملا «دارا»، ابنه من األخرية زوج بأن الرشيرة أغراضه يُخفي أن حاول
توقع أن عىل واحتالت غرية، جنونُها ُجنَّ األمر جلية عىل «أمسرتيس» الرشعية امللكة أي
امرأة منها جعلْت جروًحا وأثخنتها أرادت ما لها تم أن وبعد قبضتها، يف مناهضتها أم
«ماسيستس» البالد غادر أن هذا الشيطاني عملها جراء من كان وقد الَخلق، مشوهة
تنفيذ إىل طريقه يف وهو عليه ُقبض ولكنه «بكرتيا»، يف بثورة القيام عىل التحريض بقصد
بضع ملدة للناس يظهر ولم «سوسا» نحو وجهه وىل فإنه «أكزركزس» أما وذُبح، غرضه

سنني.



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

الصغرى» «آسيا عىل اإلغريق بها قام التي الغارات
٤٦٦ق.م «Eurymedon «أيورمدون وموقعة

إىل الفرس ملك ارتد عندما بهااإلغريُق قام التي الحمالت أنَّ عىل األحوال شواهُد تدلُّ
حني يف الفارسية الوجهة من أهميتها من الكثري فقدت قد كانت إمرباطوريته؛ أواسط
املسافة ألن وذلك قاضية؛ القلب يف رضبًة يرضبوا أن اإلغريق عىل املستحيل من كان أنه
«أثينا» ل البالغة األهمية من كان نفسه الوقت يف ولكن ا، جدٍّ طويلًة كانت قاعدتهم من
حسب عىل — «أثينا» إمكان يف كان أنه والواقع الفرس، عىل الغارات َشنِّ يف تستمر أن
قوة تكون أن — حلفائها قوات وتقود تنظم أن رشوطه من كان الذي «ديلوس» حلف
وصلت مستديمة حروب يف سنة عرشة اثنتي بعد أي عام٤٦٦ق.م؛ ففي جبارة، بحرية
«أيورمدون صعيد عىل باهر نرص إحراز إىل امللهمة «كيمون» بقيادة اإلغريق مجهودات
أنزل «ميكال» يف حدث كما إذ Pamphylia»؛ «بامفيليا خليج يف الواقعة «Eurymedon
عىل قضوا أنهم عن فضًال هذا هناك، مخندًقا كان فارسيٍّا جيًشا هزمت قوة اإلغريق
فنيقية، سفينة ثمانني من مؤلفة نجدة عىل باالستيالء تم قد النرص وهذا العدو، أُسطول
ذلك بعد َقطُّ يرغبوا لم الساحقة الخسائر هذه بعد اآلسيويني البحارة أن االعتقاُد ويُمكن

اإلغريق. لسفن بالنسبة عظيًما ُسُفنهم عدُد كان إذا إال بحًرا اإلغريق مناَزلة يف

٤٦٦ق.م «أكزركزس» قتل

وذلك املحتوم، العقاَب عليه جلبْت قد وخالعته وآثامه «أكزركزس» ُقدرة عدم أن يظهر
قائد «Artabanusأرتابانوس» قتله الخراب نتيجتها كانت سنة عرشين حكم أْن بعد أنه

حرسه.
والبذخ، بالخالعة التوراة يف ُوصف الذي «أكزركزس» أخالق عىل نحكم أن أردنا وإذا
العالم شهدها إمرباطورية أضخَم ورث أنه والواقُع القليل، إال بالخري عنه يُذكر ما نجد فال
اإلرث هذا من الرغم وعىل هائلة. ثروة وموارد فاخٍر جيٍش إىل باإلضافة هذا عهده، حتى
موقعة يف انتصارهم بعد وجههم من هرب حتى يرعبونه الهيالنيني جعل فقد الباهر
أرايض من هرب الهزيمة عار من به لحق ما ليمسح الحرب استمرار من وبدًال بحرية،
الشهوات يف االنغماس يف العنان لنفسه أرخى حيث «آسيا» إىل املسالك الوعرة «هيالس»
لحظة آخر حتى إمرباطوريته يف األُُمور زمام يقود أن لخيص سمح كما الخالعة، وألوان

حياته. من
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األول «أرتكزركزس» تويل
(٤٦٥ق.م) «فارس» ملك

«أكزركزس» قتل جريمة يف يُشارُكُه كان «أرتابانوس» أن صدقها يحتمل رواية يف جاء لقد
«أرتاخوها الصغري األمري حرض سيده قتل بعد إنه عنه يُقال الذي الخصيان، رئيس
ثم والده بقتل «دارا» األكرب أخاه يتهم طفًال) يزال ال كان الذي (أرتكزركزس يارشا»

الحال. يف ذلك نفذ وقد األخري، بقتل أمًرا منه انتزع
وقد «فارس»، عرش األول «أرتكزركزس» فيها توىل التي املنحوسة األحواُل هي تلك
يده أن أي طبيعية؛ لحالة كان ذلك أن (ويحتمل اليد» «طويل بعبارة التاريخ يف نُعت
اسمه أنَّ لدرجة الحقيقي امللك عرششهًرا سبعة مدة «أرتابانوس» ظل وقد طويلة)، كانت
سيده بقتل يكتف لم أنه وذلك طويًال، يدم لم نرصه ولكن التأريخ، بعض يف ظهر قد
— حال أية عىل — املرة هذه يف ولكنه الصغري، امللك حياة عىل يأتي أن أراد بل سيده، وابن
،(Megabyzusمجابيزوس =) «باجاتوخاشا» يُدَعى املنتقم كان وقد هو، نفسه قىضعىل

الطويلة. «أرتكزركزس» حياة يف الرئييس الدور يمثل أن له مقدًرا كان الذي

هيستاسبس٤٦٢ق.م ثورة

قام وعندما املحلية، االضطرابات هذه من الرغم عىل تفكُّك حالة يف الُفرس بالُد تكن لم
امللكي الجيش فإن النائية؛ «بكرتيا» بالد يف بثورة الكبار امللك إخوة أحد «هيستاسبس»
وقد ٤٦٢ق.م، حوايل واقعتني يف وهزمه نفسه «أرتكزركزس» رأسه عىل وكان هاجمه،

ذلك. بعد يشء أي عنه يُسمع لم ألنه قضيته؛ عىل ُقيض أن الهزيمتني هاتني عن نتج



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

٤٦٠–٤٥٤ق.م «مرص» يف الثورة

سلطانهم، من املحليون األمراء يحرم لم الُفرس عهد يف قامت التي األوىل الثورة انتهاء بعد
«بسامتيكوس بن «Inaros «أناروس بقيادة بثورة «لوبيا» بالد قامت ملا فإنه ذلك وعىل
له، انحياَزها الدلتا أعلنت كما قويٍّا جيًشا يجمع أن استطاعته يف كان «Psammetichus
يقم لم الهامة املواقع عىل تقبُض الفارسيُة الحاميُة فيه كانْت الذي النيل وادي ولكن
يسحق أن العهد ويل «أخمينيس» إمكان يف كان أنه عىل األحوال شواهُد وتدلُّ بفتنة،
مجدها قمة يف العهد هذا يف «أثينا» وكانت املرصيني، لنجدة أتوا األثينيني أن لوال الثورة
من قبيلٍة ملواطني أقيم يوناني أثر صور يف باقيًة تزال ال شهريٌة وثيقٌة ولدينا وعظمتها،
الرشف ميدان يف كلهم سقطوا الذين األثينيني األبطال أسماء من اسًما ١٦٨ يحمل املدينة
و«مرص» «قربص» يف مرص) إىل األسطوُل فيه أبحر الذي العام (وهو ٤٥٩ق.م عام
«Aegina و«آجينا ،(«Argive «أرجيف جزيرة شبه يف (الواقعة و«هاليس» و«فنيقيا»
وتدعى السنة، نفس يف وقعت أُخرى بحريٌة موقعٌة ذلك إىل يضاف ،«Megara و«مجارا
تواريخ يف القليل إال مثيٌل له ليس السجل هذا مثل أن والواقع ،«Kekryphalea «ككريفاال

دولة. أية
للحرب جبارًة قوًة يحمل «مرص» إىل سفينة مائتي من مؤلٌف أسطوٌل أُرسل فقد
الواقعُة «Paprبابريميس» مدينة عند الفاريس الجيش الحلفاء قوة قابلت وقد وبحًرا، برٍّا
تََقابََل اآلونة هذه ويف جيشه، وإبادة «أخمينيس» قتل عن الحرُب أسفرت وقد الدلتا، يف
خسارة عن املوقعُة وأسفرت الفنيقي، األُسطول مع صدفًة األثيني األُسطول من جزءٌ
اآلثينيني فإن ذلك وعىل اآلخر، بعضها عىل واستُويل بعضها غرق سفينة، خمسني األخري
ال كانوا املرصيني أن غري برسعة، عليها واستولوا «منف» هاجموا النرص بهذا فرحوا الذين
الفرس من املهاجمني وقاوموا األبيض» «الجدار باسم املعروفة قلعتها يف مرابطني يزالون

عليها. منظم حصار نصب إىل — األمر آخر يف — اضطروا الذين
مقاتل ٣٠٠٠٠٠ عدُدُه يبلُغ فاريسٌّ أسطوٌل ظهر ٤٥٦ق.م أي التايل؛ العام ويف
«مجابيزوس»، بقيادة القتال ميدان يف سفينة ثالثمائة من مؤلٌف فنيقيٌّ أسطوٌل يعاضُدُه
الجيش فهزم العراء، يف العدوَّ وقابلوا األبيض» «الجدار حصاَر الحلفاءُ رفع األثناء تلك ويف
إىل اإلغريقية القوُة تقهقرت وعندئٍذ عليه، وقبض «أناروس» ذلك خالل يف وجرح املرصي
ونصف عام ملدة الهجمات كل وقاومت «Prosopis «بروسوبيس لبلدة املجاورة الجزيرة

٤٥٥ق.م. عام بداية بعد عام
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(٤٦٥ق.م) «فارس» ملك األول «أرتكزركزس» تويل

عن النيل فروع من فرع تحويل يحاوُل الفاريسُّ الجيُش كان األثناء تلك ويف
اإلغريق بأيدي فحرق اليابسة، عىل الخدعة بهذه األُسطوُل سار األيام من يوم ويف مجراه،
وعدُدُهم منهم بقي ما أما ذلك، بعد نشب الذي القتال يف معظُمُهم مات وقد اليائسني،
لتصديق انتظاًرا «سوسا» إىل وأخذوا مرشفة برشوط سلموا فقد مقاتل؛ آالف ستة حوايل
انتقموا قد فإنهم الفنيقيون أما التسليم، برشوط أُبرمت التي االتفاقية عىل العظيم امللك
اإلغريقية السفن من نجدة نصف بإغراق وذلك قبل، من هزائَم من أصابهم ِلَما ألنفسهم
جراء ِمن كان وقد النيل، فروع أحد َمَصبِّ يف دخلت قد كانت وحدة خمسني عىل تحتوي
بجماعة بنجاح استمرت قد العصابات حرب أن غري العصياُن، انتهى أن اإلغريق هزيمة
ويُدَعى «أماسيس» أرسة رجال أحد أعلنوا وهناك الدلتا، مناقع يف احتَموا املواطنني من
الوجهة من الحملة هذه إىل نظرنا وإذا «مرص»، عىل ملًكا «Amyrtaeus «أمريتايوس
حتًما — يُمكنُها ال كان اإلغريق الُجنُود من الكبرية األعداد حتى أنه لنا تُبني فإنها الحربية
رجًال «أرتكزركزس» كان لو املحتمل من فإنه ثم وِمن الفارسية، الجيوش تقهر أن —
للفرس، رعايا الصغرى» «آسيا يف التي اإلغريقيُة املستعمراُت ألصبحت عظيم ُخلُق عىل

جدية. بصورة «هيالس» استقالل تهديُد املمكن من وكان

٤٤٩ق.م حوايل «جالياس» صلح

عىل جاء أْن «مرص» يف لإلغريق الفرُس كالها التي العنيفة الرضبة نتائِج ِمن كان لقد
هذه عن للدفاع األثينيون َهبَّ وقد «قربص»، جزيرة السرتداد الُفرِس سعُي أعقابها،
أُسطوٍل رأس عىل الهيالني للحلف األعىل القائد «كيمون» «أسربتا» فأرسلت الجزيرة
أي ينال أن قبل مات قد القديَر القائد هذا أن غري «قربص»؛ لغزو سفينة مائتي قواُمُه
«Kition «كيتون حصار عن يتخىل أن املؤن قلة بسبب األُسطول اضطرَّ وقد حاسم، نجاح
أُسطول مع تََقابََل الجزيرة نفس يف «سالمس» ب مارٍّا كان عندما ولكن «قربص»، يف

الرب. إىل جنوًدا تُنزل كانت سفينة ثالثمائة قواُمُه فنيقي
الفنيقي، األُسطول هذا اإلغريق هزم — سابقتني مرتني يف حدث كما — املرة هذه ويف
النرص هذا من األثينيون أفاد وقد هناك، الربية القوات عىل نًرصا نالوا ذلك عن وفضًال
«سوسا» إىل سيايسعظيم وهو «جالياس» ذهب وقد العظيم، امللك مع صلٍح لعمِل العظيم
يتألف التي اإلغريقية البالد كل باستقالل فيه اعرتف اتفاًقا العظيم امللك معه وأمىض
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الهيالنية املياَه حربيٌة سفٌن تدخل أال اتفق نفسه الوقت ويف «ديلوس»، حلف أعضاءُ منها
كل عن ْوا يَتَنَحَّ أن — جانبهم من — اإلغريق تعهد وقد وحسب، التجارية السفن باستثناء
نفوسهم عىل يشء أشد كان وقد الفاريس، الحكم ِنري من ى تَبَقَّ ما تحرير إىل تَْرِمي أفكار

«قربص». جزيرة عن نزولُُهم هو فيه سلموا
يف معاهدٌة هناك تكن لم إنه :(Holm. II, p. 167 (راجع: «هولم» املؤرخ ويقول
امللك أن يظهر (ولكن رسمية، معاهدة هناك تكن لم أنه فعًال ويظهر املوضوع، هذا
اإلغريُق أظهر وقد سمعته)، حفظ وبذلك الرشوط هذه عىل يحتوي أمًرا ختم قد العظيم
خطر ألكرب أنفسهم يعرضون كانوا أنهم وذلك املعاهدة، هذه عىل بالتصديق زائًدا حزًما
باستمرار جنوًدا منها يتطلب كان التي وهي السكان، القليلة «أتيكا» سكان شمل بتبديِد
ا جدٍّ بعيدة كانت «قربص» أن ذلك إىل يضاف البالد، داخل يف «أثينا» قوة عىل للمحافظة
يجدوا لم ولذلك األخرية، يف الحرب استمرار أريد إذا «فنيقيا» من ا جدٍّ وقريبة «أتيكا» عن
به أصبحْت فقد الصلح، هذا إىل ذلك يف الفضُل ويرجع كبريًا، نفًعا أيديهم يف لبقائها
العاتية اإلمرباطورية هذه من الخوُف ذهب أن إىل الُفرس من ُهُجوم أيَّ تخىش ال «أثينا»

بزوالها. نهائيٍّا

«مجابيزوس» ثورة

بالد حالة عىل عظيًما ضوءًا يلقي أنه منه يُحس «مجابيزوس» حياة مجال عىل املطلع إن
من الباقية للبقية رشيفة رشوًطا منح الذي فهو ملوكها، أضعف من ملك عهد يف الفرس
ملك «أناروس» حياة بإنقاذ وعد كما سالَحهم، وضعوا عندما «مرص» يف اإلغريق جنود
خمسة وبعد حال، أيَِّة عىل «أمسرتيس» امللكة محاسبة من بد ال كان وقد املهزوم، «مرص»
خازوق عىل بوضعه «أناروس» عىل ُقيض جانبها من وإلحاح نضال يف قضيت أعوام
إرضاء إغريقيًا؛ خمسني حوايل رقاب قطع إىل باإلضافة هذا «أخمينيس». لقتل وانتقاًما
مما «مجابيزوس» عيني يف عدائيٍّا عمًال ذلك كان وقد الحقودة، اآلثمة املرأة هذه لشهوة
وإخماد ملحاربته أُرسال قد كانا التوايل عىل جيشني خاللها يف هزم بثورة للقيام دعاه

الفاريس. البالط إىل وعاد امللك عنه عفا ذلك وبعد بها، قام التي الثورة
وفريسته، امللك بني ذلك أثناء يف فجاء أسود طراد يف لالشرتاك امللُك دعاُه وقد
حكم إىل ُعدل قد اإلعدام حكم أن غري باملوت، عليه ُحكم العظيم الجرم هذا أجل ومن
القحل الجزء هذا يف أعوام خمسة أمىض أن وبعد الفاريس، الخليج شواطئ إىل بالنفي
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(٤٦٥ق.م) «فارس» ملك األول «أرتكزركزس» تويل

عىل أحد يعمل فلم «فارس» إىل عاد ثم ومن بالربص، مريض أنه ادعى اإلمرباطورية من
ناصحه بوصفه شائخ أخرض عمر إىل وعاش العظيم امللك عنه عفا وأخريًا ذلك، من منعه

األمني.

٤٢٥ق.م عرصاضطرابات

السيئ أمه وتأثري كفايته، وعدم الخلقي، ضعفه من الرغم عىل — «أرتكزركزس» عاش
بالده، يف السالم يهدد خطري تصدع أي يحدث أن دون سنني عدة البالد يحكم — عليه
كحكومة كيانهم عىل للمحافظة «أسربتا» عىل حرب يف الفرتة تلك يف األثينيون كان ا حقٍّ
ا وَلمَّ بالدهم، حدود خارج ُمخاطرة بأية القيام إىل السعِي عن ذلك عاقهم وقد مستقلة،
ُقتل أن يلبث لم الذي الثاني» «أكزركزس ابنه خلفه ٤٢٥ق.م عام «أرتكزركزس» مات
«أوكوس» عليه انقض األخري األمري وهذا «Soghdianosسوغديانوس» أخيه بيد ثمل وهو
وقد «أرتكزركزس»، ابنة «Parysatis «باريساتيس زوج — «أرتكزركزس» أبناء أحد —
يشرتك أن عليه عرض الذي «سوغديانوس» أن حني يف الُفرس أرشاُف لوائه حول تجمع
وذلك الفارسية، الطريقة عىل باملوت عليه وحكم خيانة، عليه ُقبض قد البالد ُحكم يف معه

النار. يف به باإللقاء
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(٤٢٤–٤٠٤ق.م) نوتوس» «دارا عهد

«نوتوس (وكلمة الثاني» «دارا باسم امللك عرش هو توىل أخاه «أوكوس» خلع أن بعد
هم الخصيان من وثالثة «باريساتيس» كانت وملا سفاح)، ابن أنه تعني «Nothus
الثورات، من الحلقات متصلة سلسلة حكمه مدة كانت إذا نعجب فال الرئيسيني، نصحاءه
انضم الذي «Aristes «أرسثيس أخوه هو الثورات هذه من بثورة قام من أول كان وقد
بمساعدة موقعتني يف انترص وقد «مجابيزوس»، أوالد أحد «Artyphius «أرتيفيوس إىل
أصبح الذي بالذهب اإلغريق أفسد العظيم الفرس ملك أنَّ غري املرتزقني، اإلغريق الُجنُود
وعدوا عندما بغباء العصاة سلم وقد الُفرس، يد يف َفتَّاك سالح أعظَم فصاعًدا اآلن من

املعاملة. بُحْسن
الثائرين فإن ذلك وعىل مرعيٍّا، أمًرا يكن لم الُفرس عنَد باملواثيِق الوفاءَ أنَّ غريَ
يُدَعى آخر ثائًرا أن ونجد هذا، «سوغايانوس». أمر يف حدث كما النار يف كذلك ألقيا
لم إذ اإلغريق؛ من املرتزقة جنوُدُه هجره قد «ليديا» شطربة «Pissuethnes «بيسوتنيس
املصري نفس نال االستسالم عىل أُجرب وملا «دارا»، امللك ذهب إغراء مقاومُة مقدورهم يف يكن
«تيسافرنس وأخاديع حيل إىل ذلك يف الفضل ويرجع الثوار، من سبقه من ناله الذي األليم
ذكاءه استعمل وقد «ليديا»، عىل شطربة مكانة وعني عليه قبض فإنه «Tissaphernes
كان وقد اإلغريقية، السياسات يف عظيم نفوذ ذا أصبح أنه لدرجة بنجاح للدس سنني عدة
عظيم جانب عىل فارسيٍّا حاكًما «Daskyleion «داسكليون شطربة «فارنابازوس» كذلك

العهد. هذا يف املهارة من



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

٤١٢ق.م «أسربتا» مع واملحالفة «تيسافرنس»

انتهت كما التامة بالخيبة انتهت قد «صقلية» عىل الفرتة تلك يف األثينيني حملة كانت
«تيسافرنس» انتهز وقد بالخذالن، و«بالتا» «سالمس» حملتي زمن يف القرطاجنيني حملة
الحرب البلدان أعلن وبمقتىضرشوطها «أسربتا»، مع اتفاقية ع ووقَّ الجديد املوقف املاكر
الحكومتان تضع أن بمقتضاه كان الذي القديم النظام أنَّ نرى ثَمَّ وِمْن «أثينا»، عىل
محله وحل انهار قد الفرس؛ مقاومة عىل وتَتَِّحَدان جانبًا املحلية انقساماتهما الرئيسيتان
كل تعقد «طيبة» بعد وفيما «أثينا» بعدها ومن «أسربتا» نرى وهكذا الجديد، االتفاق
يف بعًضا بعضها الناهضة اإلغريقية الدويالت عىل لالنقضاض الفرس مع اتفاًقا منها

«هيالس».
أي يساعد بأالَّ وذلك فائقة، بمهارة الفرتة هذه يف دوره «تيسافرنس» لعب وقد
القوى، ميزان يقلب وبذلك منكرة، هزيمة عدوتها لتهزم الحكومات هذه من حكومة
دون الصغرى» «آسيا إىل تمتد جعلها حتى الفارسية واملصالح النُّفوذ عىل أبقى وبذلك
انحطْت قد الجيُش كان وملا باهظة، مصاريف أو كبرية حربية مجهودات إىل االلتجاء
عىل لزاًما كان فإنه َجمٍّ، ثراء من به يتمتع كان وبما مليكهم، أخالق غرار عىل أخالُقُه
رؤساؤهم وكان كبرية، بأعداٍد بهم أتى مرتزقني بجنوٍد الجيش هذا يَُقوَِّي أن العظيم امللك
نتائُج الجيش يف الجديد املوقف لهذا كان وقد وبحًرا، برٍّا القيادة يف مراكز أكرب يشغلون

سيئة.

«Terituchmesتريتوخميس» قصة

ُعليا ُمثُل من عليه كان ما واختفاء الفاريس، البالط يف حدث الذي الكيلُّ االنحطاُط يتمثل
قصة يف الثاني» «دارا امللك حكم عهد يف ُشوِهَد ما األول و«دارا» «كورش» من ُكلٍّ عهد يف
أُخته حب يف وقع ولكنه العظيم، امللك ربيب الحقريُ املخلوُق هذا كان فقد «تريتوخميس»،
«أمسرتيس زوجه من يتخلص أن ألجل أمه زوج عىل بمؤامرة وقام «روكسانا» أُمه من
كانت حقيبة يف سيوفهم يَْغِمُسوا أن عىل األيماَن املتآمرين ُكلٌّ عقد وقد ،«Amestris
وسيلة ال أنه يؤكدوا أن ألجل وذلك موتها، بعد «أمسرتيس» الطالع سيئة فيها ستُوضع
هذه منحت وقد «تريتوخميس»، وُقتل أُخفقت املؤامرة أن غري عزمهم، عن الرتاجع إىل
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(٤٢٤–٤٠٤ق.م) نوتوس» «دارا عهد

وقد والغلظة، القسوة أعمال ارتكاب يف طليقة يًدا أكزركزس ابنة «باريساتيس» الثورة
وأختُُه، والدتُُه ذلك يف بما الثأر، أقارب بكل ثَنَّْت ثم إربًا إربًا «روكسانا» بتمزيق بدأت

أحياء. ُدِفنَتا فقد
أسفله. االنحطاط من بلغ الذي الفاسق امللك ذلك عهد يف الفاريس البالط كان وهكذا
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الفارسية اإلمرباطورية سقوط

عاش الذي الرجل إنه األصغر: «كورش» عن تحدث عندما «اكزنوفون» املؤرخ قال
كما بالقيادة وأخفهم جالًال أعظمهم فكان القديم، «كورش» بعد الفرس كل بني من

عليه. يحكموا أن الحظُّ لهم كان الذين أولئك ُكلُّ بذلك يعرتف
الحملة من أكثر األنظاَر اسرتعت قد «آسيا» يف حملٌة هناك تكن لم أنه والواقُع
التي الشهرية األعمال إىل ذلك يف الرئييسُّ السبُب ويرجع األصغر، «كورش» بها قام التي
إىل يضاف اكزنوفون، وعبقرية إمرته تحت يعمل كان الذي اإلغريقيُّ الجيُش بها قام
تتفجر الذي املخاطر الرجل نحو طبيعتُُه به تُوِحي ميل من اإلنسان به يشعر ما ذلك
الُفرس ملوك طبيعة مع بارزة بصورة تتناىف التي الصفاُت وهي والنشاُط، الحيويُة منه

القوى. الخائري العجزة،
يُدَعى األكرب أخوه وكان الثاني، «دارا» امللك أوالد ثاني األصغر «كورش» كان
أن حني يف ولكن الثاني» «أرتكزركزس باسم امللك توىل الذي وهو «Arsaces «أرساسس
عىل ملك وأبوه ُولد قد «كورش» فإن «هركانيا» شطربة وأبوه ُولد قد كان «أرساسس»
«آسيا عىل عهد ويل نصب وبنفوذها الفظيعة، ه أُمِّ لدى َوَلٍد أََحبَّ كذلك كان وقد الفرس،
تغيُّبه خالل يف أنه متأكًدا كان وقد قطره، يف مستقالٍّ تجعله كادت بسلطات الصغرى»

ملنفعته. تعمل والدتُُه كانت امللكي البالط عن



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

«أسربتا» بحكومة «كورشاألصغر» عالقة

للجنود ما إىل فطن ملا فإنه ولذلك مركزه؛ يَُوطِّد أن — األمر أول من — «كورش» عزم وقد
عرمرم جيش جمع يف الرسمي نفوذه كل يستعمل أن عىل عزم القتال؛ يف تفوق من اإلغريق
أكثر كان األسربتي الحلف أنَّ استنتج بعناية املوقف درس أْن وبعد بالده، سلطان ملد
األسربتيني، حابى ذلك وعىل «أثينا»، قوة مثل بحرية قوٍة من أكثر أَْغَراِضِه لخدمة مالءمة
مهارة صاحب كان الذي «ليسندر» القائد منحها التي املالية املساعدة جراء ِمن كان وقد
عام «Aegospotami «أجوسبوتامي موقعة يف االنتصار عىل عاضدتْه أْن املألوف؛ تفوق
يستعدُّ كان «كورش» أنَّ إىل وفطن ضعف قد مركزه أنَّ «تيسافرنس» رأى وملا ٤٠٥ق.م،
األمري هذا إىل طلب ذلك وبعد يحدث، أن عساه بما العظيم امللك حذر فإنه بثورة؛ للقيام
وصل قد أنه غري إليه، نُسب عما يُدافع أن ألجل «سوسا» يف والده يدي بني املثول الطموح

٤٠٤ق.م. عام يف والده موت عند املناسب الوقِت يف
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منمون «أرتكزركزس» تويل
(٤٠٤ق.م) عرشامللك

وتسمى نفوذ، من «بايساتيس» للملكة كان مما الرغم عىل «أساسبس» امللك تََوىلَّ وقد
«باسارجادا»،1 يف توج وقد املفكر؟ أي «منمون» وكنى الثاني»، «أرتكزركزس باسم
حذر وقد االحتفال، أثناء املقدس املذبح عند أخيه َقتْل عىل َم َصمَّ قد «كورش» إن ويُقال
«تيسافرنس» حذر وقد االحتفال، أثناء املقدس املذبح عند أخيه َقتْل امللك «تيسافرنس»
وحصلت بذراعيها، َحَمتْه الوالدة امللكة ولكن الحال، يف بقتله وأمر شديًدا غضبًا امللك
أعماه الذي ألخيه منه كرًما الغبي «أرتكزركزس» سمح وقد عنه، العفو عىل النهاية يف
للحرب نفسه أََعدَّ أن يلبث لم املنتظر، كان وكما الصغرى»، «آسيا إىل يعود أن الطمع
أسربتي وهو «Clearchus «كلريكوس يُدَعى الذي اإلغريقيُّ قائُدُه وكان للعرش، طلبًا
هذا املرتزقني، اإلغريق من َجبَّاًرا جيًشا َجنََّد خاطفة رسعة ويف وتجارب، أخالق صاحب
مساعدة تَُساِعْده لم أنها ِمن الرغم وعىل املساعدة، «أسربتا» إىل طلب «كورش» أنَّ إىل
جيش بلغ وقد إمرته، تحت ليكونوا مقاتل سبعمائة إليه أرسلْت فإنها ظاهرة ملموسة
ويف اآلسيويني، من ألف ومائة اإلغريق، من مقاتل ألف عرش ثالثة األمر نهاية يف «كورش»
السيادة أجل من ليحارب معسكره من بجيشه العظيم امُلخاطر ذلك زحف ٤٠١ق.م عام

«آسيا». عىل

.Plutarch’s Life of Artaxerxes راجع: 1



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

«بابل» عىل «كورش» زحف

يَْرِمي كان الذي الهدف عىل أحًدا يُْطلع لم «رسديس» بلده «كورش» ترك وعندما
إخضاع كان حملته من الغرض أن أخربهم فقد مستشاريه؛ رؤساء إال إليه الوصوَل
طريقه يف قابل وقد ،«Mysia و«ميزيا «فريجيا» بالد فاقتحم «Pesidian «بيزيديان
كبرية مبالغ فأعطتْه «سيليسيا» ملك «Syennesis «سنيسيس زوج «Epyaxa «أبياكزا
غايًة كانت التي السليسية البوابات قاصًدا دائرة نصف يف ذلك بعد سار ثم املال، من
تصدي إنسان أراد إذا «اكزنوفون»، ذكره ما حسب عىل اقتحاُمها يمكُن وال الوعورة، يف
إليها وصل وعندما ،(Anabasis Translation by Wheeler I, 2, 21 (راجع: عبورها،
قائد «منون» ُجنُود أنَّ ذكرْت «سنيسيس» امللكة أن غري احتُلت، قد ِقَممها أنَّ َوَجَد
قوتَه يسحب أن ألجل وذلك فعًال؛ «سبليسيا» يف نزلوا قد كانوا «تساليا»، يف «كورش»
ويف قتال، بأي يقوم أن دون «طرسوس» إىل «كورش» جيش وصل ذلك وعىل الليل، أثناء

اإلغريق. ُجنُوده من جمة مصاعَب «كورش» القى اآلونة هذه
هذه يف ا هامٍّ دوًرا يلعب أن له مقدًرا كان الذي «اكزنوفون» املؤرخ لنا وصف وقد
بالحجارة، «كلريكوس» وقذفوا الزحف، عصوا األمر بادئ يف أنهم كيف الشهرية الحملة
قبولهم أن من الرغم عىل وذلك الزحف، عىل األجر يف بزيادٍة أُغروا األمر نهاية يف أنهم غري
«أبروكوماس جيش هو هدفه أن «كورش» اآلن رصح وقد قًرسا، منهم انتُزع قد هذا
نهر عبوره وجه يف سيقُف أنه املعتَقد من كان الذي «سوريا» شطربة «Abrocomas
«آسيا»، «ترموفيال» تُعترب كانت التي «سوريا» أبواب مقتحًما برسعٍة سار وقد «الفرات»،
قوة أية خلف جنوًدا يُنزل أن ا مستعدٍّ كان كما بأُسطوله، اتصال عىل يكون أن مراعيًا
بعد الذي العظيم امللك أخي مقاومة عزمه يف يكن لم «أبروكوماس» أن غري مدافعة،
عىل الواقعة «Thapasacus «تاباساكوس إىل وصل الخصبة السورية األرايض عرب أن
التي القوارب كل حرق أن بعد «أبروكوماس» تقهُقر خرب وصل وهناك «الفرات» نهر
عند أنفسهم اإلغريُق وجد وقد النهر، عبور من «كورش» يمكن ال حتى متناَوله؛ يف كانْت
مع معركة يف الدخول إىل — التقهُقر يف أمل أي دون — أخريًا مضطرين «تاباساكوس»
الجنود غضب فقد «كورش» جيش يف خطري انقساٌم ثانية هناك وقع وقد العظيم، امللك
وذلك الحرب، مزاولة عىل باملال ثانية أغروا أنهم غري خدعوهم، ألنهم قوادهم؛ عىل وهاجوا
طلبوا، ما «كورش» منحهم وقد خطر، أي يتحملوا أن قرروا األجور يف زيادة بسبب أنهم
وقد مطامعه، وتحقيق انتصاره سبيل يف يشء بكل يُضحي مغامًرا رجًال كان أنه والواقع
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(٤٠٤ق.م) امللك عرش منمون «أرتكزركزس» تويل

الغزاة عىل عبوره ذلك فسهل منخفضة العادة غري عىل «الفرات» نهر فيضان أحوال كانت
أن دون اليوم، يف ميًال عرشين من يقرب ما برسعة سريهم يف وأرسعوا اجتازوه الذين
من العظيم امللك يمنع أن «كورش» غرض كان وقد العدو، عن يشء أي يسمعوا أو يروا

«اكزنوفون». ذلك إىل أشار كما — قواه كل تجميع

٤٠١ق.م «كونكسا» موقعة

لم أنه كما الُفرسان، بعض إال «بابل» مديرية دخوله عند «كورش» جيش يقابل لم
وبعد الجنوب، نحو سريه يف مستمر وهو فارس جيش ُوُجود عىل يدل يشء أي يجد
يظهر ما عىل — له اتضح أيام؛ ثالثة ملدة للموقعة ا مصطفٍّ بجيشه «كورش» تقدم أن
إىل وصل فإنه ولذلك العدو؛ أثر تتبُّع يف بواجبهم يقوموا لم وعيونَه جواسيسه أن —
إىل وتقهقر «بابل» من انسحب قد «أرتكزركزس» أن وهو تقديره، يف الطبيعية النتيجة
تََقدُّمه ِمن الرابع اليوم يف أنه وذلك التقدير؛ أخطأ قد كان أنه غري الفرس، بالد ِهَضاب
العظيم امللك جيش أن يخربه فارٌس األُُفق يف ظهر نظام، غري يف تسريُ جنوُدُه كانت
أن «كورش» مقدور يف كان التحذير هذا وبفضل قليلة، ساعات بعد عليه سينقض الجرار
منتظًرا اليمني عىل «كلريكوس» إمرة تحت اإلغريقي الفيلق فوضع للموقعة، جيشه يصف
العادة عىل سريًا — الوسط يف مركزه اتخذ فقد نفسه «كورش» أما «الفرات»، نهر عىل
الثقيلة، باألسلحة مدججني فارس ستمائة من مؤلف بحرس نفسه وأحاط — الفارسية

الفرسان. من األعظم الجزء تجمع حيث امليرسة يف «Ariaeusأرياوس» قائده وجعل
نحو ِمن — قيل كما — يتألف كان الذي العدد الهائل «أرتكزركزس» جيش أما
يشء كل أن يعلم األخري كان وقد «كورش»، بجيِش تََصاَدَم فقد مقاتل؛ مليون نصف
أمر فإنه ولذلك مكانَه، العظيم امللُك فيه اتخذ الذي الجيش قلب هزيمة عىل يتوقف
يفطن لم «كلريكوس» أنَّ غري العدو، جيش قلب عىل باإلغريق يهجم أن «كلريكوس»
كل أن مراوًغا أجاب فقد ولذلك مكشوفني؛ جناحيه يرتك أن يخاف كان إذ للموقف؛
بجيشه، «الفرات» لنهر مالصًقا وبقي يُرام، ما عىل يكون يشء كل أن يف تنحرص عنايته
منها ينتظر وكان تواجُهُهم، كانت التي الَعَربَات عىل اإلغريِق بانقضاِض املعركُة بدأت وقد
األدبار، العربات سائقو َوىلَّ فقد منتظًرا؛ كان ما فوق النتيجُة كانت وقد الكثري، اليشء

ثالثة. أو ميلني، من أكثر أثَرهم اإلغريُق وَقَفا
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عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

املوقعة أن إىل فطن أنه غري األيرس، الفرس جناح شمل تشتيت «كورش» رأى وقد
ولذلك عظيًما؛ قائًدا كان أنه والواقُع العدو، جيش قلب هزيمة بعد إال حاسمة تكون لن
مؤخرة يف ينهار الفاريس الجيش قلب رأى أن إىل الطبعي اندفاعه غرب من كبح فإنه
بطل ستمائة من «اكزنوفون» املؤلف يحرسه الجبارة، بهجمته قام ذلك وبعد اإلغريق،
العظيم، امللك خدمة يف كانوا الذين «Cadusians «الكادوسيني جنود من آالف ستة عىل
يرتنح، العدوُّ أخذ عندما العنف يف املوقعُة اشتدت وقد أمامه، التي القوِة قائَد بيده فقتل
يغيل الحقد مرجل كان وملا «أرتكزركزس». يقف كان حيث إىل الطريق أمامه وفتحت
الرجل.» أرى «إني قائًال: عاليًا صاح فإنه يزداُد، للدماء وتعطشه «كورش» صدر يف
عىل من وأوقعته زرده، اخرتقت الصدر يف مسددة إصابة أخاه فأصاب بمزراقه ورمى
وقد يمينه، ِملك أصبح قد عليها والسيطرة «آسيا» ُملك أن إليه ُخيل وعندئذ جواده، ظهر
جرًحا له َسبََّب العدو من بمزراق غفلة عىل فيها هو أُصيب التي اللحظة يف ذلك كان
رصيًعا، العظيُم البطُل هذا َخرَّ ذلك بعد حدث الذي القتال غمار ويف عينه، من بالقرب
عىل انقضَّ أخيه بموت سمع عندما فإنه مميتًا، جرحه يكن لم الذي «أرتكزركزس» أما

شماًال. تقهقروا ُقتل قد «كورش» أن هؤالء علم وعندما اآلسيويني، الجنود
اقتحم فإنه — الفاريس الخط من الشمال أقىص يف كان الذي — «تيسافرنس» أما
صد أنه غري معسكرهم، وهاجم خسارة أيُة تصيبه أن دون اإلغريقي الفيلق وسط بجنوده
خطر، يف معسكره أن سمع وعندما العدو، متابعة من «كلريكوس» القائد عاد وقد عنه،
آخر. بهجوم وقاموا النهر، نحو بظهورهم ثانية اإلغريق تجمع شامل؛ هجوم من وتفاديًا
وعىل املرعبني، اإلغريق ُجنُود منازلَة يرفضون الرعاديد الفرس جموع ثانية هنا ونجد
يحملون معسكرهم إىل عادوا مدة الجبناء أعدائهم أثر قفوا أن بعد اإلغريق فإن ذلك
املبني، ُخرسانهم عن أسفرْت قد كانت الحقيقة أن غري زعمهم، حسب عىل النرص لواء
وهو — «Cunaxa «كونكسا نتيجة كانت وقد «كلريكوس»، قيادة ُسوء إىل ذلك ويرجع
مقدورهم يف أصبح أنه اآلن اإلغريق علم فقد هائلًة؛ — املعركة هذه به ُعرفت الذي االسم
من يفد لم أنه ِمن الرغم وعىل األغنام، من كقطيٍع أمامهم الفرس من حشًدا يسوقوا أن
من أفاد قد بعد فيما األكرب» «اإلسكندر أن املؤكد من فإنه سنني، عدة ملدة الهائل تفوقهم

«كونكسا». موقعة تجربة

562



(٤٠٤ق.م) امللك عرش منمون «أرتكزركزس» تويل

يف كان ألنه وذلك «فارس»؛ بالد عىل ُعظمى كارثة كان «كورش» موت أن نزاع وال
عظيًما ملًكا يكون أن — منوعة وتجارب ونشاط عظيمة قدرة من أُوتي بما — إمكانه
تحتلها كانت التي املكانة إىل الفارسية اإلمرباطورية يعيد أن اإلمكان يف كان بل مثاليٍّا،
يحيي أن قدرته يف كان حال أية وعىل األول». و«دارا العظيم» «كورش من كل عهد يف
حكوماتها جعل يف ومهارته باإلغريق بمعرفته أنه عن فضًال هذا جديد، من الفرس بالد

«هيالس». استقالل عىل يقيض أن إمكانه يف كان األخرى مع الواحدة تتطاحن

«الخالدين» إغريقي اآلالف عرشة تقهقر

به قام الذي التقهقر من أكثر إعجابنا يسرتعي ما الخالدة اإلنسان بني أعمال يف ليس
أهبة عىل اإلغريق كان «كونكسا» موقعة تىل الذي الصباح ففي الخالدين، اآلالف عرشة
وفرار بموته سمعوا عندئٍد ولكنهم «كورش»، برئيسهم للحاق لهم طريق لشق الزحف
«Ariaeus «ارياوس إىل «كلريكوس» وأرسل يخافوا، ولم يهنوا فلم الفرس، من أتباعه
أرشاف أن بسبب بحزم ذلك عن اعتذر أنه غري البالد، تاج عليه يعرض الفاريس القائد

عليهم. ملًكا يقبلونه ال «فارس»
«أرتكزركزس» قائد «تيسافرنس» ِقبل من رسٌل نفسه النهار آخر يف وصل وقد
ليحصلوا امللك؛ قرص باب يَقصدوا وأن أسلحتَهم، يَُسلُِّموا أن اإلغريق الجنود إىل يطلبون
بينهم، شديًدا صخبًا الطلب هذا سبب وقد املستطاع، بقدر صالحهم يف رشوط أي عىل منه
يكون لن زحفهم أن وقرروا «ارياوس» رفض إليهم ووصل املوقف ناقشوا أن بعد ولكنهم

يشء. يف الحكمة من
اليوم يف غادروه الذي املكان إىل ثانية فوصلوا الليل أثناء املشهور تقهقرهم بدأ وقد
حربي مجلس عقد ذلك وبعد «ارياوس»، جنود إىل انضموا وهنا املعركة، قبل كان الذي
عىل تقهُقرهم سبيل يف عثرة حجر تقف املؤنة مسألة أنَّ الفاريسُّ القائُد فيه لهم أظهر
األخطار، من تفاديًا الشمال؛ نحو أطول طريٍق باتخاذ لهم ونصح منها، أتوا التي الطريق
جيش من ينجوا أن يُمكنُُهم العدو ُجنُود وسط يف ثالثة أو مسلكني باقتحام أنه وأضاف
عىل شماًال املتجمعُة قوتُُهم سارْت الصباح ويف ببطء، يسري جيشه كان الذي العظيم امللك
امللك جيش مع تصادموا عندما عظيمة كانت دهشتهم أنَّ غري املرسومة، الخطة حسب

العظيم.
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التايل اليوم ويف الليل، طوال فزع يف كانوا الذين اإلغريق من أكثر الفرُس ارتاع وقد
عىل الطرفان اتفق طويل نقاش وبعد «تيسافرنس»، يد عىل هدنة لعقد املفاوضات بدأت
صحبهم وقد طريقهم، يف ساروا وأخريًا مضايقة، أية دون وطنهم إىل اإلغريُق يعود أن
— ذلك أثناء يف العظيم امللك مع األخريُ اصطلح وقد — و«ارياوس» «تيسافرنس» جنود

قاربًا. وثالثني سبعة ظهر عىل وعربوه «دجلة» نهر ووصلوا
اآلن، معروٌف وموقُعها «Opis «أوبيس إىل مراحل أربع بعد السري بهم أدى وقد
القائد «تيسافرنس» هنا أغرى وقد األصفر»، «الذاب نهر إىل وصلوا بها َمرُّوا أْن وبعد
هذه أن عىل عليهم، وقبض َخانَُهْم ولكنه اجتماع، َعْقِد إىل آخرين وُقوَّاًدا «كلريكوس»
عضد يف تَُفتَّ لم مركزهم؛ يف الناس من بجماعة مرت محنة أقىس تُعترب التي املحنة
ويف أُخرى، قوة أيَِّة مع حدوثه من بد ال كان كما يستسلمون وتجعلهم الشجعان اإلغريق
أركان «اكزنوفون» انتخبوا كما عليهم، ا عامٍّ قائًدا األسربتي الفيلق قائَد انتخبوا الحال

له. حرب
هذا سار وقد رصاحة، العداء لهم أظهروا الذين الفرس وجه يف جديد من السري وبدأ
حدث الذي االتفاق من الرغم عىل ولكنه اآلشورية، القديمة باملدن مأخوذًا الصغري الجيش
عىل هجماته كانت الذي «تيسافرنس» القائد آلخر وقت من يضايقهم كان الطرفني بني
مبكرة تنسحب كانت ُقوَّتَه أنَّ عن فضًال هذا الجريئُة، الشجاعُة تنقُصها ضعيفة حال أيَِّة

بأَسهم. يخشون الفرس كان الذين الهيالنيني من مسافة عىل تُعسكر أن ألجل دائًما؛
يالقيها كان التي الصعاب أنَّ غري القتال، من الفرُس تنصل األمر نهاية ويف
منها تََخلَُّصوا التي من أعظم كانت «أرمينيا» هضاب ويف «الكرد» جبال يف «الخالدون»
خطط باتباع وذلك باستمرار، تَُصدُّ عليهم َشة املتوحِّ القبائل هجماُت كانت وقد قبل، من
عىل يحصلون كانوا أنهم كما يحذقونها، اإلغريق من الهضاب رجال كان جميلة جبلية
جسمانية مشاقَّ يواجهون كانوا أنهم غري الصعوبة، من بيشءٍ — عام بوجه — املؤن

الشديد. والربد الثلج سقوط كتحمل عظيمة،
خسارتهم أن عليهم؛ «اكزنوفون» نفوذ وعىل املعنوية الجيش هذا قوة عىل يدل ومما
وعرب «وان» بحرية من الغرب إىل مارين قدًما ساروا وقد ا، جدٍّ ضئيلة كانت األرواح يف
البحر، خالله من رأْوا ممرٍّا سعيد يوم يف أخريًا تََسلَُّقوا أن إىل الصغرى» «آسيا وسط
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لم عظيًما عمًال وا أَتَمُّ أْن بعد الحالية)، (ترابيزوند «Trapezus «ترابيزوس إىل ووصلوا
مماثل. آخُر عمٌل قبل من يَُفْقُه

«كونكسا» موقعة بعد و«هيالس» «فارس» بالد حالة

الفرس بالد بني التحالف ُعَرى تنحلَّ أن «كورش» لهزيمة طبيعية نتيجة كان لقد
قدمتها التي املساعدة بسبب وذلك «هيالس»؛ يف بلد أقوى تَُعد كانت التي و«أسربتا»
الُفرس َمِلِك ِمن الصفح تطلب أْن اإلباء ُكلَّ أَبَْت قد «أسربتا» أن وجدنا وقد «كورش»، ل
آِخِر يف استعملْت العكس عىل بل «كونكسا»، موقعة يف اجتازتْه الذي االمتحان بعد العظيم
«تيسافرنس» لشطربتني ما من «آسيا» هياليني لحماية «الخالدين» اآلالف عرشة األمر
ا مستعدٍّ منهما واحد كل فكان اآلخر، منهما الواحد يناهض كانا اللذين و«فرنابازوس»

مناهضه. عىل له اإلغريق الجنود ملساعدة بسخاء ليدفع
الُجنُود كسب يف األسمى العامَل كان الفاريس الذهب أن ثانية هنا نجد حاٍل أيَِّة وعىل
املستعمرات تَنتزع أن — يظهر ما عىل — فيه امُلمكن من كان وقٌت أتى وقد اإلغريق،
الفاريس الذهب ولكن عاتقها، عن الفاريس النري الصغرى» «آسيا كل وكذلك اإلغريقية
الحربية العمليات يقود كان الذي «أجيسيالس» القائد أن ذلك فمن أيًضا، ذلك عىل تغلب
قتل إىل أدى مما «Pactolus «باكتولوس عىل حاسًما انتصاًرا وانترص عظيمة، بمهارة
تألف قد كان الذي الحلف ملقابلة وطنه إىل العودة إليه طلب قد الفاريس؛ «تيسافرنس»
نتيجة الطلب ذلك سبب وكان «أسربتا»، عىل و«أثينا» و«كورنثا» و«أرجوس» «طيبة» من

ثانية. الفرس تقهر ال حتى الفاريس الذهب يعاضدها فارسية لدسيسة
«Conon «كونون القائد هزم وقد «فارس»، حليفة بدورها أصبحت فقد «أثينا» أما
عىل هرب قد كان أن بعد وذلك ٣٩٤ق.م، عام «Cnidusكنيدوس» عند األسربتي األسطول
بازوس» «فارنا قيادة تحت الفاريس الجيش ودخل «قربص» إىل «اجوسبوتامي» كارثة أثر
غري طريق من أعاد النرص وبهذا ٣٩٤ق.م، عام يف كنيدس عند األسربتي األسطول وهزم
بقيادة «فارس» أسطول خرب النرص لهذا ومتابعة البحر، عىل السيادة «أثينا» ل مبارش
تحت الطويلة «أثينا» جدران بناء وأُعيد «البلوبونيز» ساحل األثيني وقائده «فارنابازوس»
تغيري عىل أََدلَّ وال النفوس، عىل العليا الكلمة له كان الذي الُفرس بمال وذلك إرشافه،
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باالشرتاك ساعدت قد اللدود، «أثينا» عدوة أوًال كانت التي «طيبة» أن من تماًما املوقف
الجدران. هذه إقامة يف أُخرى واليات مع

٣٨٧ق.م «Antalicidasأنتالسيداس» صلح

تنطوي كانت التي املاهرة بسياسته أفلح قد الفرس ملك نائب أن نُشاهد الكيفية وبهذه
وجه يف تقوم «هيالس» واليات من الضعيفة الواليات جعل عىل — خاص بوجه —
الفرس بالد سلطان أن والواقع اإلغريق، بالد يف القوى توازن أعاد ثم ومن «أسربتا»،
التي «البلوبونيز» مياه يف بحرية قوة من العظيم للملك كان ما بإظهار معظُمُه أُعيد قد
وقد الصلح، لطلب األمر نهاية يف «أسربتا» اضطر مما قبل، من إليها نفذت قد تكن لم
— حال أية عىل — جزئيٍّا ذلك سبب كان وقد سنني، عدة أذيالها تجرُّ املفاوضات استمرت
بعض «أنتالسيداس» األسربتي السفري أمىض أن بعد وأخريًا الفرس، ملك مقام إلعالء هو
أعلن العظيم امللك بمنشور بل بمعاهدة يكن لم أنَُّه غري صلًحا، عقد «سوسا» يف الوقت
قد «Clazomone و«كالزومون «قربص» إىل باإلضافة الصغرى» «آسيا قارة كل أن فيه
«هيالس» حكومات من حكومة ُكلَّ وأن الفارسية، اإلمرباطورية من جزءًا تؤلف أصبحت
«ملنوس عدا مستقلة سيادة ذاَت تكون أن يجب الفارسية، السيطرة تحت ليست التي من

«أثينا». مع تبقى فإنها «Iskyrosو«اسكريوس ،«Imbrosو«إمربوس «Lemnos
لبالد ا جدٍّ صالًحا كان اليونان بالد من الرئيسيُة البالُد أمضتْه الذي الصلح وهذا
مستقبل يف ل تََدخُّ أيَّ منعت كما فقدتْها قد كانت التي أمالكها لها أعاد أنه وذلك الفرس؛
الغيًا، «Calliasكاللياس» صلح أصبح وباالختصار «هيالس»، جانب من الصغرى» «آسيا
«آسيا حماية مسئوليات وأن ضخمة، زيادة ازداد قد كان العظيم امللك نفوذ أن بد وال

انتهت. قد الصغرى»
وذلك حسنا؛ «أسربتا» ل كان أنه غري «هيالس»، ل مذالٍّ كان املنشور هذا أن والواقع
«هيالس» يف رئيسيٍّا دوًرا تلعب أن مقدورها يف كان وبذلك بالدها، كل به استبقت قد ألنها
موقعة يف مذالٍّ درًسا كربياؤها نال ذلك وبعد فاض، قد استبدادها كأس أصبح أْن إىل
«طيبة». صاحب «Epaminondasإبامينونداس» يد عىل ٣٧١ق.م سنة «Leuctra «لوكرتا
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(٤٠٤ق.م) امللك عرش منمون «أرتكزركزس» تويل

«مرص» عىل الحمالت

«مرص»، يف «فارس» مركز عىل رجعيٌّ أثٌر الفارسية املركزية الحكومة إلضعاِف كان لقد
ذلك عن تحدثنا وقد الفاريس، الُحكم عن باستقاللها انتهْت فيها ثورٍة قيام إىل َدَعى مما

بعدها. وما والعرشين الثامنة األرسة ُملُوك عن التحدُّث عند املكان هذا غري يف

الكادوسيني عىل الحملة

لتأديبهم بنفسه «أرتكزركزس» امللُك فقام بثورة، الكادوسيون قام العهد هذا خالل ويف
بالُقرب الحالية، «جيالن» مديرية يقطنون كانوا القبيلة هذه وأهل امُلَفكَّك، الضخم بجيشه
تحتويه ما بسبب املستحيل؛ من رضبًا يكوُن يكاُد إليها الوصوُل وكان «الخزر»، بحر من
عىل حروبهم الكادسيون قرص وقد متعددة. وأنهار وعرة، وجبال كثيفة، غابات من
يف ووضعوهم الُفرس، جيش إىل امُلَؤن ُوُصول قطعوا أْن ذلك جراء من وكان املناوشات،
االتفاق تم ثم ومن رئيسيها، بني خالٌف وقع قد األمر نهاية يف أنه غريَ حرجة، مواقَف
أي يحرز أن دون ولكن سامًلا، اإليرانية الهضبة إىل الفاريسُّ الجيُش عاد وقد الصلح، عىل

نرص.

«أرتكزركزس» حكم من األخرية األيام

قد الذين اإلغريق فإنَّ ذريًعا؛ فشًال وفشلها «مرص» عىل الحملة خيبة من الرغم عىل
عىل ليحصلوا ٣٧٢ق.م؛ عام يف «سوسا» إىل األسربتي «أنتالسيداس» أرسلوا الغريُة أعمتْهم
٣٦٧ق.م عام ويف «هيالس»، يف القائمة للُمَخاصمات نهايًة مضمونُُه يكون جديد، مرسوم
من آخرون وصل التالية السنة ويف «طيبة»، من مبعوثون العظيم امللك بالط إىل وصل
بوصفه عموًما به معرتًفا كان فإنه الحقيقيِّ ضعفه من الرغم عىل ألنه وذلك «أثينا»؛
هذا إىل «هيالس» وصلت وهكذا اإلغريق، حكومات بني تقوم التي املخاصمات يف املحكِّم

الفرتة. تلك يف االنحطاط من الحد
ُقرن ما إذا حياته أيام آِخِر ِيف بالده يف «أرتكزركزس» مكانة تقدير أن العجيب ومن
تبعه ثم شطاربته، ِمن واحٌد ثار فقد النقيض، عىل كانت اإلغريق؛ نُُفوس يف بتقديره
انتهز وقد شخصية، مطامَع أجل من أو ملكي غضب بسبب وذلك أُخرى، بثورة آخُر
قامت أن غيابه أثناء يف حدث ولكن وغزاها، «سوريا» يف ثورة قيام «مرص» ملك «تاخوس»
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مظاهره بأََحطِّ ظهر الذي وهو املسن «أجيسيالس» القائد بمعاضدة «مرص» يف ثورة
يف اضطراباٌت قامت وقد «سوسا»، قاصًدا الهرب إىل «تاخوس» اضطر وقد «مرص»، يف

املكان. هذا غري يف ذلك ْلنَا َفصَّ كما سنني، ملدة نشاطها من َشلَّْت «مرص»
والخيانة الرشوة، أن غري تتمزق، كادت الفارسية اإلمرباطورية أن وقت يف حدث وقد
بالد ى نَجَّ قد بعًضا؛ بعضهم يحاربون «أرتكزركزس» أعداء جعل الذي الحظ وُحْسن

الحرج. موقفها من الفرس
٤٦ حكم قد وكان ٣٥٩ق.م، عام يف طويًال عمر أن بعد «أرتكزركزس» مات وقد
كما الجود، أقىصغاية إىل كريًما العريكة َ َلنيِّ ملًكا كان أنه عىل األحوال شواهُد وتدلُّ سنة،
زوجه سلطان تحت تماًما واقًعا كان أنه غري أعدائه، عن للعفو دائًما استعداد عىل كان
«ستاتريا زوجه سمت أن بعد حتى عليه تسيطر كانت التي «Parysatis «باريساتيس
اآلثمة نصيحتها جراء من كان ولقد الحب، أوارص وبينه بينها تربط كانت التي «Statira
مصائُب ذلك جراء من حدث وقد «أتوسا»، أخته من تزوج قد القوى الخائر ابنها أن
آللهة تماثيَل أقام قد «أرتكزركزس» أن سبق ما إىل نُضيف أْن علينا وبقي املستقبل، يف
القومية؛ الُفرس ديانة يف ا محسٍّ ًرا تطوُّ أحدث وبذلك «Anahita «أناهيتا املسماة الخصب
أن ذلك من وأََهمُّ بابلية، سامية الفكرُة وهذه الطبيعة، آلهة عبادة فكرة أدخل بذلك إذ

.«Mithra «مرتا اإللهة عبادة أحيا امللك هذا
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الثالث «أرتكزركزس» امللك تويل
(٣٥٨ق.م) احلكم

الالتي حظياته من ابن مائة من أكثر له الثاني «أرتكزركزس» املسن امللك أن املعتَقد كان
بينهم من يعترب يكن ولم والدهم، حياة يف مات قد كان معظمهم أن غري باملئات، تعد كن
و«ارياسبس» «دارا» هم وهؤالء «ستاتريا» اإلغريقية زوجه من ثالثة إال رشعيون أبناء
للعهد وليٍّا «دارا» نصب وقد امُللك، عرش لتويل مرشحني كانوا الذين وهم و«أوكوس»،
وجديًرا الدس يف ماهًرا كان الذي «أوكوس» أنَّ غري والده، موت قبل سنني بضعة منذ
ادعى الذي املسن امللك لقتل السعي عىل أغراه قد كان «باريساتيس» نسل من يكون بأن
يف وخاب الرشك يف «دارا» وقع وقد امللك، تََويلِّ يف «دارا» يتخطى أن عزم قد أنه «أوكوس»
سيُحكم بأنه «ارياسبس» أخاه كذلك «أوكوس» أخاف وقد باإلعدام، عليه وُحكم مسعاه
من خوًفا التَِّعس األمريُ هذا انتحر ذلك وعىل املؤامرة، يف الشرتاكه باإلعدام كذلك عليه

العار.
بمساعدة للعهد وليٍّا أصبح قد والَغدر؛ الخيانة عىل انطوْت التي األعمال وبهذه
املآيس تلك موتَه عجل قد كان الذي امللك موت أثر وعىل بالزواج، وعدها التي «أتوسا»
بقتل حكمه افتتح وقد الثالث، «أرتكزركزس» باسم امللك عرش «أوكوس» توىل األرسية؛

األمريات. عىل كذلك قىض إنه ويُقال ، ملكيٍّ َدٍم ِمن الذين األمراء كل



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

٣٤٢ق.م «مرص» فتح وإعادة «صيدا» عىل االستيالء

املخاطر؛ عن بعيًدا األركان ثابَت — األحوال من حال بأية — الجديد امللك عرُش يكن لم
للُفرس، معادية دولة إىل األخرية هذه حولت قد «مرص» فتح ِيف والده خيبة أن الواقُع إذ
من كان ولقد قبل، من ذلك بيَّنَّا كما «فارس» كيان قلب عىل للمؤامرات مركًزا كانت كما
من متفرقة أنحاء يف قامت التي الثورات إخماد يف يأمل لن أنه «أوكوس» للمك الواضح
األول» «نقطانب امللك جيش أن ذكرنا وقد أخرى، كرة «مرص» فتح إذا إال إمرباطوريته
الحق ويف هائلة، برسعة أمامه من يفر وجعله الفاريس بالجيش ساحقًة هزيمًة أنزل قد
اللحظة. هذه من أكثر محصنة — تاريخها عصور من عرص أي يف — «مرص» تكن لم
كان وقد بعيد، حد إىل عالية كانت الوطنيني لجنودها املعنوية القوة أن ذلك إىل يُضاف
الصغرى» و«آسيا «سوريا» يف ثوراٌت قامت أْن الفرس عىل املرصي النرص هذا نتيجة من
امللكي القرص حرق «صيدا» ملك «تنيس» امللك أن نجد كذلك «فنيقيا» ويف بل و«قربص»،
وقد «مرص»، عىل الحملة ملد هناك جمعْت التي املؤن حرقت كما «لبنان» جبال عىل الذي
الصغرى» «آسيا يف نجد ولكن «قربص»، انترصيف قد «أوكوس» للملك اليونانيُّ القائُد كان
و«طيبة»، «أثينا» بمعاضدة الفاريس الجيش وجه يف صمد قد الثائر «فريجيا» شطربة أن
الذي الثاني» «نقطانب بمعاضدة «سوريا» يف نًرصا «صيدا» ملك «تنيس» نال وكذلك

املرتزقني. اإلغريق الُجنُود من محارٍب آالِف بأربعِة ُه أََمدَّ
وسار آخر جباًرا جيًشا َجنََّد قد إذ والده؛ مثل الضعيف بامللك «أوكوس» يكن ولم
الخنادق، من صفوف وثالثة عالية بجدران محمية كانت التي «صيدا» عىل بنفسه به
الفرس، ملك يد يف وأوقعهم املدينة، رؤساء خان نفسه ينجي أن «تنيس» أراد ا َلمَّ ولكن
لم وعندئٍذ الفاريس، بالدينار أُغروا قد «مرص» من أُرسلوا الذين اإلغريق الُجنُود أن كما
بلغ الذين ممثلوهم ذُبح وقد بلدهم، عن للدفاع محاولة أيَّة يف يُفكرون الصيديون يعد
أن عزموا فقد املدينة أهل باقي أما للدماء، املتعطش امللك هذا بأمر خمسمائة عددهم
املخيف، مقصدهم نفذوا وقد النار، تأكله وقوًدا ومنازلهم أرسهم ومن أنفسهم من يعملوا
بمبلٍغ الخرائب هذا باع وقد الخرائب، من كومة إال يجد لم املدينة «أوكوس» دخل وعندما
فيه ونُفذ باإلعدام عليه ُحكم فقد الخائن «تنيس» أما الُكنُوز، عن للباحثني املال من عظيم
يتأخر لم لذلك، نتيجة األُخرى الفنيقية املدن سلمت وقد «صيدا»، عىل االستيالء بمجرد
الطريِق عىل جنوبًا طريقه يف السري عاود ثم قليًال، زمنًا إال «صيدا» يف الفاريسُّ الجيُش

قبل. من ذلك رشحنا كما — فتُحها له وتم «مرص»، إىل املؤدية القديمِة
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(٣٥٨ق.م) الحكم الثالث «أرتكزركزس» امللك تويل

٣٣٨ق.م «أرتكزركزس» قتل

الفارسية، اإلمرباطورية من الغربي الُجزء يف األحواُل هدأت أْن «مرص» فتح أثر من كان
إىل يُضاف «مقدونيا»، إىل سنني عدة ملدة الثورَة أعلن الذي «أرتابازوس» هرب فقد
املناهضُة اإلغريقيُة الواليات أما للفرس، خضوعهم بتقديم أرسعوا آخرين ُملُوًكا أنَّ ذلك
لألصفر متعطشة أوامره تنفيذ يف وأرسعْت العظيم امللك تملق أخذت فقد بعًضا، بعضها
أيام عليه كانت عما تغريْت قد كانت الشطربيات حالة فإن ذلك كل ومع الفاريس، الرَّنَّان
قد مستحيًال إليها الوصوُل يكوُن كاد التي قزوين» «بحر مديريات أنَّ فنجد األول» «دارا

استقاللها. استعادت
تراخيًا أُخرى أماكَن يف ونجد الفرس، سلطان نفسها عن نفضت فقد «البنجاب» أما
عىل واإلبقاء الشاسعة اإلمرباطورية كيان عىل للمحافظة األمور زمام عىل القبض يف
نظام جعل مما «بابواس»، الخيص قبضة يف كانت البالد إدارة أن ذلك إىل يضاف وحدتها،
حتمت قد الظهور يف آخذة كانت التي «مقدونيا» بالد قوة أنَّ غري ن، تََحسُّ يف الحكومة
هذا سياسة أن له يؤسف ومما جماحها، من الكبح عىل والعمل حذرٍة بعنٍي إليها النظر
األمر نهاية يف نفسه وجد إنه حتى خطرية أصبحت التي بالدسائس فشلت قد الخيص
إذا هو قتله ِمن مفر ال أنه وجد عندما امللك سيده يقتل أن ٣٣٨ق.م عام يف مضطرٍّا
عرش عىل أضعفهم «أرمسيس» وضع ولكنه امللك، أوالد معظم قتل وكذلك عنه، سكت
هذا قتله بامللك؛ يَستِقلَّ أْن يُريد أنه عىل بادرٌة منه ظهرْت عندما الفتى هذا وحتى امللك،

قلبه. يف رحمة ال الذي الخيص

٣٣٦ق.م «Codomannusكودومانوس «دارا تويل

وكان «كودومانوس» يُدَعى ا فردٍّ انتخب «أرمسيس» بحياة الخيص هذا أودى أن وبعد
عرش توىل وقد األخمنيسيني، نسل من فرع من كان أنه املحتمل من ولكن الذكر، مغمور
بذلك إليه جلب فإنه عظيمة؛ أُرسة ِمن فرد آِخَر يُعدُّ كان وملا الثالث»، «دارا باسم امللك
عىل الحملة يف شجاعة من أبداه بما شهرة نال قد وكان األهلني، من العطف بعَض
عني ذلك وبعد واحدة، مبارزة يف القبيلة هذه رجال جبابرة أََحَد بقتله وذلك الكادوسيني،

له. مكافأة «أرمينيا» بالد عىل شطربة
مبارشة، امللك عرش عىل سبقوه ممن رذيلة وأقل كرًما أكثر كان أنه عىل أخالُقُه وتدل
لسوء ولكن وإخالص، بصدق لحكم عادية امللك توليه عهد أحواُل كانت لو فإنه ولذلك
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عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

وعىل األزمان، كل يف ظهر جندي أعظُم يقوُدها الغرب، يف قويٌة جديدٌة مملكٌة ظهرت حظه
فرائُصُه ارتعدت فإنه الفارسية؛ اإلمرباطورية موارد كل تُسانُدُه كانت «دارا» أنَّ ِمْن الرغم
وقتئٍذ املتمدين العالم كل عىل األكرب» «اإلسكندر به قام الذي الناري الهجوم أمام وسقط

القديم. التاريخ يف مثله يُعرف لم بما
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ملحق

العهود أقدم من السويس» «قناة قصة
وتحليل استعراٌض عرش، التاسع القرن نهاية حتى

مقدمة

الحال يف — تنرصف السويس» «قناة عن املحدثون والسياسيون املؤرخون يتحدث حينما
أي «فردننديلسبس»؛ فيها عاش التي الزمنية الفرتة تلك إىل أفكاُرُهم وتتجه أذهانُُهم —
التي السنني آالف وكأن امليالد، بعد عرش التاسع القرن من األخري النصف باكورة إىل
صحفية وتقلُّبات أحداث من عليها َمرَّ وما القناة، هذه تاريخ من الفرتة تلك سبقت

املثقفني. وأشباه املثقفني، من الغفري الجم نظر تجذب ال بيضاء؛
آالف إىل ترجع قديمة فكرة األبيضواألحمر البحرين بني تربط قناة إنشاء أن والواقع
بعامة، القديم الرشق تاريخ ويف بخاصة مرص تاريخ يف رفيعة مكانة احتلت وقد السنني،
املتمدين. العالم يف يشء عنها يعلم وال الجهالة َطيِّ يف تعيش أوروبا فيه كانت وقت يف

رها وتََطوُّ قناة أول حفر تاريخ

نهر من متفرعة بقناة املتوسط األبيض بالبحر األحمر البحر إيصال يف تفكري أول ولعل
يكون أن ويجوز ٢٠٠٠ق.م، حوايل املرصية عرشة الثانية األرسة عهد إىل يرجع النيل،
الوثائَق أن من الرغم وعىل — سنرى كما — بقليٍل العهد لهذا سابًقا ذلك يف التفكريُ



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

أن إال القديمة؛ األزمان هذه يف وإنشائها القناة هذه عن تحدثنا لم األصيلَة املرصيَة
عن نقًال ورومان إغريق من الُقدامى املؤلفون كتبه وما والهندسية، الجيولوجية البحوث
األحمر البحرين ربط وهو واحًدا منها الغرض وكان عىل، ال رصاحًة يَُدلُّ املرصيني قدماء

للتجارة. تسهيًال نيلية قناة بوساطة واألبيض

ثالث قنوات آثار عىل العثور

ثاروا» «قناة (١) وهي: قنوات، ثالث آثار ُوُجود عىل اآلن حتى الهنديسُّ البحُث ويدلُّ
ويسميها (الحالية)، «القنطرة» من كيلومرتات أربعة حوايل وتبعد الحالية، صيفة أبو تل
قناة وأخريًا (٣) القديمة»، «القناة أو الفراعنة» و«قناة (٢) الجفار»، «قناة «كليدا» األثري

«فيالدلف». الثاني» «بطليموس

ردمها بعد الثاني» «بطليموس قناة إصالح

قد ميالدية) ٩٨–١١٧) الروماني «تراجان» اإلمرباطور أن نجد الرُّوماني العهد ويف
أَتَمَّ الذي أن غري للمالحة، صالحة وجعلها فيالدلف» «بطليموس قناة إصالح يف رشع
العهُد جاء أن إىل ذلك بعد ُردمت ولكنها «هدريان»، العاهُل وربيبُُه خلُفُه هو إصالَحها
«أبي عهد إىل للمالحة مستعملة وبقيْت بتطهريها، الخطاب» بن «عمر وأمر اإلسالميُّ

بحتة. سياسية ألسباب «السويس» عند بسدها أمر الذي املنصور» جعفر

البحرين، بني مبارشة قناة إنشاء يف والتفكري الرشيد» «هارون
العرب ُمَؤرِِّخي وفضل

ألسباب التنفيذ عن أحجم أنَّه غري البحرين، يصل أن الرشيد» «هارون ذلك بعد أراد وقد
قناة بحفر التجارة إحياء يف جدية بصفٍة أحٌد يُفكر لم «الرشيد» عهد ومنذ سياسية،
أخذ وقد الحالية، «السويس» قناة وحفر «فردننديلسبس» جاء أْن إىل البحرين بني تربط
إيضاحات من دونوه فيما مؤرخيهم إىل الفضل يرجع الذين مبارشة، العرب عن فكرتها
لم الغرب أن ونرى نفهم ثم ومن البحرين، بني مبارشة تُوِصل قناة إنشاء فكرة عن جلية

القناة. موضوع يف الرشق عىل بها يفخر جديدة بفكرة يأت
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وخصائصه القناة فيه ُحفرت الذي اإلقليم طبيعة

تلك أو القناة هذه فيه تقع الذي اإلقليم عىل خاطفة نظرة نُلقي أن أوًال هنا وسنُحاول
يختاروا أَْن الُقَداَمى باملرصيني َحَدْت التي األسباب إىل تكوينه طبيعة من لنصل القنوات؛
عىل الُقَدامى املؤرخون كتبه ما بعَض ذلك بعد نُورُد ثم بالذات، اإلقليَم هذا القناة لهذه

الزمني. ترتيبهم حسب
األبيض البحرين بني ينحرص الذي واإلقليم «السويس» برزخ مصور فحصنا وإذا
هذا ماهية َد نَُحدِّ أْن حاولنا إذا وكذلك الجغرافية، الوجهة من العرب وصحراء واألحمر
خصائص عن لنا تكشف تربته طبيعة أن وجدنا التاريخية؛ العصور خالل اإلقليم
النيل من تخرج ترعة بحفر وذلك مائية، مواصالت إنشاء إىل دفًعا اإلنسان تدفع ومميزات

واألحمر. األبيض البحرين فرتبط املنطقة، هذه يف املتناثرة والِربَك البحريات تضم
كانا األبيض والبحر األحمر البحر أن عىل حديثًا الجيولوجية البحوث دلت وقد
الفكرة هذه تُعاود أن غرابة فال النيل، بوساطة القدم يف موغلة أَْزماٍن يف مًعا متصلني

الخصائص: تلك هي وها آلخر، وقت من الباحثني أذهان

وقنوات القديمة، الطبيعية السبعة بفروعه النيل اإلقليم هذا غرب يف يشاهد (١)
«التنييس» الفرعني بقايا خاص— بوجه — النظر ويلفت القديم، اإلنسان ُصنع من أُخرى
«الفرما» = «بلوز» بلدة إىل (نسبة «والبلوزي» الحجر») «صان = «تانيس» بلدة إىل (نسبة

«القاهرة». إقليم يف النيل من متفرعة قنوات بقايا وكذلك الحالية)
البحر عن تفصلُها كانت التي املنزلة» «بُحرية منه الغربي الشمال يف ويشاهد (٢)

صغرية. ُجُزر سلسلُة األبيض
وحوض البالح» منخفض«بحرية اإلقليم هذا أسفل من الشمال يف كذلك يُشاَهد كما (٣)
«السويس» مستنقع ثم الصغرى، املرة البحرية نحو املتجهة والبطاح املرة» «البحريات

األحمر. البحر من القريبة «الكربى» بلدة حتى الشمال نحو الصاعد
بعض عن بعضها فصل قد الذكر السالفة املنخفضات سلسلَة أنَّ النظَر ويلفُت

هي: سدود بثالثة

«التمساح». وبحرية «البالح» بحرية بني ويقع وأقدمها، أعالها وهو «الجرس»: سد (أ)
الكربى. املرة والبحرية «التمساح» بحرية بني ويقع «الرسابيوم»: سد (ب)
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عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

البحرية مستنقعات بني ويقع انخفاًضا، السدود هذه أكثر وهو «الشلوفة»: سد (ج)
«السويس». ومستنقع الصغرى املرة

نهر يربط الذي طميالت» «وادي «املقطم» جبل من املتفرِّعة الجبال بني ويَُشاَهد (٤)
«التمساح». بحرية ومنخفض الدلتا بسهل النيل

يف عليها ُعِثَر التي القديمة املتون درس بعد املوضوع هذا يف الباحث استطاعة ويف
املرصية، الدولة عهد يف املذكوُر اإلقليُم عليه كان ما يتصور أن به؛ الخاصة أو اإلقليم هذا
١٣٠٠ق.م). (حوايل الثاني»، «رعمسيس ابنه بعده ومن األول» «سيتي عهد يف وبخاصة

اإلقليم بهذا وصلتُُه البلوزي النيل فرع

هذا أنَّ عىل األحوال شواهُد وتَُدلُّ البلوزي، النيل فرع اإلقليم لهذا الغربيُّ الَحدُّ كان وقد
أباطرة حكم ومدة البطاملة ملوك عهد طيلة للمالحة صالًحا بقي َقْد النيل من الفرع
عىل العربي، الفتح من األُوىل الُقُرون خالل الحال هذه عىل َظلَّ أنه ويحتمل الرومان،
ميالدية. ٥٣٥ عام باملياه مغموًرا كان املنزلة بحرية إقليم أن من املقريزي ذكره مما الرغم

البلوزي النيل فرع يرويها كان التي الجهات

مدن جدران تغمر كانت البلوزي النيل فرع مياه أن عىل التاريخية األسانيُد وتدل
تروي الفرع هذا مياه إذن فكانت وحقولها، أدفينا» و«تل بسطة» و«تل شمس» «عني
مقاَطعات من عرشة الخامسة املقاَطعة (وهي شمس» «عني مقاطعة — الواقع يف —
الوجه مقاطعات من عرشة السادسة املقاطعة (وهي «تانيس» ومقاطعة البحري) الوجه

الحالية). الحجر» «صان حول اآلن وموقعها البحري،

البلوزي الفرع من املتفرعة القنوات

القديمة «أدفينا» مدينة عند الرشقي الشمال من أعاله ِمن البلوزي، الفرع من يتفرع وكان
سلسلَة تغذي أنها اتضح وقد ٥٨ق.م)، عام (حوايل «اسرتابون» الجغرايفُّ ذكرها قنواٌت

576



بحرية قديًما تُْدَعى كانت التي «البالح» بحرية يف بقاياها تشاهد التي والِربَك البحريات
«القنطرة»). بلدة من القريبة الحالية صيفة» أبو («تل «ثارو»

املرصية للدولة الطبعي الحد «ثارو» بحرية

البلوزي الفرع بني وتقع املرصية، للملكة الطبعي الَحدَّ تَُعد «ثارو» بحرية وكانت
كان الصلبة األرض من رشيٌط البقعة هذه شمايل ويشاهد «التمساح»، بحرية ومنخفض

آسيا. بالد إىل يؤدي طواًرا يعد
باسم بقيْت وقد «البالح»، لبحرية الرشقي الشمايل الشاطئ عىل «ثارو» بلدة وتقع

الروماني. العهد يف «سيلة»
مدى يف أُقيم سد َل أَوَّ يعد الذي «الجرس» سد حتى تمتد كانت والربك البحرياُت وهذه

وبطاحه. «السويس») خليج (أي العربي الخليج طول عىل الدهور
ا ممتدٍّ عميًقا منخفًضا كانت التي «التمساح» بحرية السد هذا جنوب يف ويشاَهد

بمستنقعات. املرة البحريات تجاه
كل ويؤلف حوضني، املنخفض هذا يقسم والحصباء الرمال من كثيب ويوجد هذا،
طرًقا «التمساح» بحرية حويض بني الذي والكثيب «الرسابيوم» وسد «الجرس» سد من

عليها. واملحافظة بها العناية من بد ال كان طبيعية

املسخوطة» «تل «تكو» مدينة معقل

لحراسة معقًال لتكون البقعة هذه يف أُقيمْت قد «تكو» مدينة أنَّ نجد ذلك أجل ومن
«التمساح»، منخفضبحرية من الخلفي الجزء يف وبحريٍّا حربيٍّا مركًزا تَُعد وكانْت الحدود،

«طميالت». وادي مفتاَح تَُعد كانْت أنها والواقع

الحالية) («العباسية» «تاوباستو» مدينة

قرية أنقاضها عىل أُقيم التي «تاوباستو» مدينة تقع «تكو» مدينة معقل من مسافة وعىل
اليوناني. العرص يف أُقيمْت إغريقية مدينة وهي الحالية «العباسية»
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عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

األحمر بالبحر املرة حوضالبحريات اتصال

ال كان الحايل، املرة البحريات حوض أن ا جدٍّ املحتمل من أنه عىل الحديثُة البحوُث دلت وقد
ضيقة، متعرجة بقنوات الثاني» «رعمسيس عهد يف األقل عىل األحمر بالبحر متصًال يزال

العهد. هذا ُسُفن حمل عىل قديرة تكن لم أنها غري

به املتصلة واملستنقعات لحوضالبحريات القديم االسم ور» «كم

والقنوات وجنوبًا، شماًال به املتصلة واملستنقعات الحايل، املرة البحريات حوض ويؤلف
قديًما عليه يُطلق كان ما الحايل؛ «السويس» بمستنقع الحوض هذا تربط التي الصغرية

الراكد). اآلسن املاء =) ور» «كم اسم القدامى املرصيون

«طميالت» وادي

الوادي وجود الحدود: عىل الواقع اإلقليُم هذا بها اتََّسَم التي البارزة الخصائص أهم ومن
الواقعة املحاجر جبال بني ينحُرص الوادي وهذا طميالت، وادي اسم عليه يطلق الذي
البالح). (بحرية ثارو وبحرية البلوزي الفرع بني الواقعة الصحراء وهضبة وشماله جنوبه
وبني الحالية) (الزقازيق «بوبسطة» مدينة حقول بني الوادي هذا كذلك ويربط
سبد بلدة وهي الحالية الحناء صفط بلدة رشقي عند ينفرج ثم التمساح بحرية منخفض
والهندسيُة األثريُة البحوُث وتدلُّ األسفل، البلوزي الفرع مجرى عىل وتقع القديمة حنو
السويس. خليج يف ماءه يصب النيل ُفُروع من قديًما فرًعا يؤلف كان الوادي هذا أنَّ عىل

«طميالت» وادي إقليم يف الطبيعة تأثري

أنَّ حديث؛ مرشوٍع بأي القيام قبل امليالدي، عرش التاسع القرن خالل يف لُوحظ وقد
«التمساح» بحرية إىل تصل كانت الخصب، البالد إىل تحمل التي العظيمة الفيضانات مياه
لفراعنة — واضحة بصورة — رسمت قد الطبيعة أن سبق مما نفهم ذلك وعىل الحالية.
النيل بني إنجازها عىل والعمل اتخاذها من بد ال كان التي املواصالت طريَق «مرص»
البحر عىل الواقعة «بنت» بالد من «مرص» إىل التجارة سلُع عليها لتحمل األحمر؛ والبحر

بعد. فيما وغريها «الهند» بالد ومن و«اليمن» «الصومال» وحول األحمر
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اإلقليم هلذا بالنسبة الفراعنة سياسة

يكن ولم وحدها، االقتصاديات حول تدوُر السويس» «قناة حيال الفراعنة سياسُة تكن لم
فقد ذلك، فوق كانت أهميتَه إن بل وحسب، تجارية طريًقا الفراعنة عند «السويس» خليُج
من كل غزو أن من ذلك عىل أدل وال حراسته، تجب املرصية للملكة دفاٍع خطَّ يَُعدُّ كان
«بلوز» طريق عن جاء املرصية للبالد املقدوني األكرب» و«اإلسكندر الفرس ملك «قمبيز»
مراكز إىل باإلضافة هذا املسخوطة) تل =) و«تكو» صيفة) أبو تل =) و«ثارو» الفرما) =)
الواقع الجنوبي واملجدل الحايل الهر» «تل عند الواقع الشمايل املجدل مثل أُخرى حصينة
آخُر حصٌن يوجد كان أنه كذلك ويحتمل الكربى)، املرة البحرية أسفل (يف «جنيفة» عند
الحصن وهذا اآلسيويني، وجه يف منيًعا ا سدٍّ ليكون السويس) =) «القلزم» موقع يحتل

املرصية. الدولة عن دفاٍع َخطَّ املرصيني نظر يف يَُعدُّ وكان األمري» «جدار يُدَعى كان





املؤلفاتاإلغريقية يف ورد ما
السويس» «قناة عن والرومانية

قناة عن األقدمني، اإلغريق ُكتاب من إلينا وصلت جلية رصيحة وثيقة أول كانت (١)
أورده الذي املشهوُر املتُن هو النيل؛ بوساطة واألبيض األحمر البحرين بني تربط للمالحة

العام. تاريخه من الثاني كتابه يف «هردوت»
(.Herod. II. 158 (راجع:

السويس» «قناة عن «األوديس» ملحمة يف جاء ما (٢)

عهد يف جاء فقد «هومر»؛ اإلغريقي للشاعر املنسوبة «األوديس» ملحمة يف ورد ما أما
يف جاء ما إىل الجغرايف هذا أشار فقد (Strabon 1 § 31) «اسرتابون» للجغرايف سابق
ثماني وبعد يقول: الذي «منيالس» امللحمة بطل كالم سياق يف «Odysseé IV «األوديس
اإلثيوبيني من كالٍّ وزرت و«مرص» و«فنيقيا» «قربص» جبت وقد وطني إىل ُعدت سنوات
أن «اسرتابون» استنبط وقد جميعهم، واللوبيني الكهوف)، (سكان واألرميس والصيديني،
والبحر النيل بني زمنه يف تجري كانت التي النهرية القناة يف بسفنه مر قد «منيالس»
«اسرتابون» أن ُمدَِّعني الخرب هذا صحة عىل املحدثني املؤرخني بعض اعرتض وقد األحمر،
«طروادة» موقع يف الحديثة الحفائر أن عاملني غري «طروادة»، حروب قدم يف بالغ قد
يرجع الحروب هذه تاريخ أن عىل برهنْت قد الصغرى» «آسيا ساحل عىل الواقعة القديمة
حسب عىل القناة هذه أنَّ بعُد وَسنََرى بكثري، امليالد قبل عرش الحادي القرن قبل ما إىل
هذا وعىل امليالد، قبل الثانية األلف بداية يف حفرت قد إلينا وصلْت التي القديمة الروايات



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

عىل رحلته يف «السويس» بقناة َمرَّ قد كان «منيالس» أن ا جدٍّ الجائز من يُصبح الزعم
كالمه. يف رصاحًة ذلك لنا يذكر لم أنه ِمن الرغم

السويس» قناة «عن هردوت يف جاء ما

اإلغريقي العهدين من إلينا وصلت التي للنصوص ملخصات تباًعا هنا سنُورُد كنا وإذ
زمن يف عاش قد إذ البالغة؛ ألهميته «هردوت» ذكره ما حرفيٍّا سنُورد فإننا والروماني؛
مؤسس األول» «بسمتيك عن يتحدث وهو إليه فاستمع للتجارة مفتوحة فيه القناة كانت
التجارة يف العالم بحار سيد أُسطوله كان الذي ابنه «نكاو» وعن «مرص» يف النهضة عهد

امليالد. قبل السادس القرن وباكورة السابع القرن نهاية يف والحرب

«هردوت» متن (١)

َمْن أوَل هو وكان العرش، عىل َخَلَفه «نكاو» يُدَعى ابٌن «بسمتيك» امللك لهذا كان وقد
ملك ثاني الفرس ملك «دارا» وكان األحمر، البحر يف لتصب تجري التي القناة َحْفَر بدأ
متحاذيتني، فيها سفينتني لسري تتسُع وكانت بالسفينة، أيام أربعَة طولُها وكان بها، اهتم
بمسافة الحالية)، «الزقازيق» =) «بوبسطة» مدينة فوق من النيل من يخرج ماُؤها وكان
«بيثوم مدينة الواقع يف (هي العرب مقاطعة يف مدينة وهي «باتوم» بمدينة وتمر قليلة،
هذه فتحة وتبتدئ األحمر، البحر يف لتصب وتسريُ الخروج) سفر يف املذكورة «Pithom
هذا أعىل يف جارية وتستمر العرب، مقاطعة جهة من «الدلتا» «مرص» ريف يف القناة
التي الطويلة القناة هذه فإن وهكذا «منف»، ملدينة املجاور املحاجر جبل محاذية الريف
مخرتقًة تجري ثم وِمْن الذكر، السالف الجبل بسفح تَُمرُّ الرشق إىل الغرب من تجري
وأقرص السويس»، «خليج العربي الخليج حتى الجبل من تحملُها التي الصغرية األودية
األحمر البحر املسمى الجنوب بحر إىل املتوسط األبيض البحر من للصعود طريٍق وأسهل
ألف إال يوجد ال ألنه وذلك «آسيا»؛ عن «مرص» يفصل الذي «كاسيوس» جبل من هو
تََعرًُّجا، أكثُر ألنها بقليل؛ ذلك من أطوُل والقناة العرب، خليج حتى هناك من استاديا،
أمر وقد مرصي، ألف وعرشون مائة فيها مات املذكورة بالقناة «نكاو» انشغاِل أثناء ويف
«إن قائًال: فيها، العمل سري معرتًضا وحٌي عليه نزل وكذلك ذلك، بسبب العمل بوقف

همًجا. لغتهم تتكلم ال التي األمم كل يسمون املرصيون كان وقد سينجزها.» همجيٍّا
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السويس» «قناة عن والرومانية اإلغريقية املؤلفات يف ورد ما

«أرسطوطوليس» أرسطو (٢)

«أرسطو» يف نقرأ القناة أَتَمَّ قد «دارا» أن رصاحًة «هردوت» قول ِمن نفهم حني ويف
املرصيني هؤالء البرش أقدم نعترب نحن ،(Meteorologie, Live, 1, XIV (راجْع: يأتي ما
تفرُض الحقيقُة وهذه به، إال تعيش وال النيل، عمل من قاطبة بالدهم كل تَظهر الذين
«إريرتي» بحر إقليم يف نجده ظاهٌر شاهٌد ولدينا البالد، هذه يجوُب فرٍد أيِّ عىل نفسها
املمر هذا َجْعل فإن الربزخ، بحفر القيام يف رشع امللوك أحد أن والواقع األحمر»، «البحر
القدامى امللوك أول هو «سيزوسرتيس» أنَّ والظاهُر ُعظمى، فائدٌة له كان للمالحة صالًحا
مستوى عن انخفاًضا أكثر األرايضكان مستوى أن لحظ قد ولكنه العمل، هذا َّْوا تَبَن الذين

البحر.»

الصقيل ديودور (٣)

الصقيل»، «ديودور املؤرخ «السويس» قناة عن تََكلَُّموا ممن «أرسطو» بعد ويُصادُفنا
Diodorus Siculus I § 33, Trans. C. H. Old Father. The Loeb Classical (راجع:

يقول: ملا فاستمع (Library
شكله من يسمى الذي اإلقليم فيؤلف أفُرع، عدة «مرص» يف مجراه يف النيل ينقسم
يصيب الذي البحر هي قاعدتها أن حني يف الخارجيني بفرعيه الدلتا جانبا ويَُحد «الدلتا»،
من أولها مصبات بسبعة البحر يف ماءه النهر ويفرغ العدة، النهر مصبات من املاء فيه
فالفرع «املندييس» الفرع ذلك وبعد «التنييس»، والثاني «البلوزي» الفرع يسمى الرشق
الذي وهو «الكانوبي» الفرع وأخريًا «البوليبيتي»، فالفرع «السمنودي» فالفرع «الفتنيتي»
لدينا وليس اإلنسان، يُد عملتْها أُخرى مصباٌت كذلك وهناك «الهرياكلوتي»، كذلك يسمى

عنها. للكتابه خاص سبب
جانب كل عىل ومجهزٌة قسمني، النهُر ها يَُشقُّ مسورٌة مدينٌة مصب كل عند وتوجُد
«البلوزي» الفرع من ويخرج مالئمة، نقط يف حراسة وبيوت متنقلة بجسور املصب من
هو «بسمتيك» بن «نكاو» وكان األحمر، والبحر العربي1 الخليج إىل تجري صناعيٌة، قناٌة

السويس. خليج هو املقال هذا كل يف العربي بالخليج املقصود 1
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دون نهائيٍّا تركها ولكنه مدة الفاريس «دارا» امللك فيها عمل وقد بناءها، أقام من أول
«مرص»؛ إغراق عن مسئوًال كان الربزخ حفر إذا أنه أخربوه الناس بعض ألن تتم؛ أن
عن متأخر زمن ويف «مرص»، أرض من أعىل كان نظرهم يف األحمر البحر مستوى ألن
يَفتح وكان األهوسة، من نوًعا فيها نقطٍة أقوى يف وأقام الثاني» «بطليموس َها أَتَمَّ ذلك
مخرتع أنه عن استعمالُُه أسفر وقد برسعة، ثانية يغلق ثم فيه املروَر يُريد حينما الهويس
وتقُع أقامه، َمْن باسم «بطليموس» يُدَعى القناة هذه يف يصب الذي والنهر مفيد، ناجٌح

الثاني»). «بطليموس زوج (وهي «أرسنوي» تُدَعى التي املدينة َمَصبِِّه عند

اسرتابون

بوضوح ويحدثنا ٦٦ق.م)، (حوايل «اسرتابون» الجغرايف الصقيل» «ديودور بعد ويأتي
Strabo XVII, Chapter I § 24, 25, The Loeb (راجع: القناة عن «ذيودور» من أكثر
يقول: ِلما فاستمع ١٠٠ق.م) (عام الجغرايف «أرتميدورس» نقًال ،(Edition p. 75
القناة هي «بلوز» من اإلنسان يَبتدئ عندما قناة أول إِنَّ قائًال: «أرتميدورس» ويضيف
اليُرسى الِجهة عىل وتََقَعان العدد يف اثنتان وهما تُسمى، كما املستنقعة البحريات تمألُ التي
أُخرى بُحريات عن كذلك يتحدُث وهو العرب، مقاطعة يف «بلوز» فوق الكبري النهر من

الدلتا. خارج اإلقليم نفس يف وقنواٌت
البحرية من بالُقرب الحالية) الحجر» («صان «ستوريت» مقاطعة كذلك وهناك
يف التي العرش املقاطعات من واحدًة املقاطعة هذه يعد أنه ِمن الرغم عىل وذلك الثانية،
البحر يف ماءها تصب أُخرى قناٌة وتوجُد البحرية، نفس يف أُخريان قناتان وتتقابل الدلتا،
بعض عليها يطلق مدينٌة وهي «أرسنوي»، مدينة من بالقرب العربي، والخليج األحمر
وقد — تسمى كما — املرة البُحريات يف كذلك تَُصبُّ وهي «كليوباتريس»، اسم الُكتاب
ماُؤها؛ َ تََغريَّ الذكر السابقُة القناُة ُحفرت عندما ولكن املبكرة، األزمان يف مرة حقيقة كانْت

املائية. بالطيور مملوءة بالسمك مزودة اآلن وهي بالنهر، اختالطه بسبب وذلك
كان وإن «طروادة»، حروب قبل «سيزوسرتيس» امللك هو القناة حفر َمْن أول وكان
القناة يف العمل يف وخلفه مات، ثم العمل فقط فيها ابتدأ «بسمتيك» ابن إن يقول: البعض
عندما راودتْه خاطئة فكرة بسبب فيها العمل ترك قد كذلك بدوره ولكنه األول»، «دارا
«مرص»، أرض من مستوى أعىل البحر ماء أن أقنع فقد تتم، أن وشك عىل القناة كانت
حال أية وعىل البالد، سيغرق البحر فإن طوله كل يف بينهما «الذي الربزخ قطع إذا وأنه
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السويس» «قناة عن والرومانية اإلغريقية املؤلفات يف ورد ما

مقدورهم يف فكان مقفًال ممرٍّا البوغاز وجعلوا طوًال الربزخ قطعوا قد البطاملة ملوك فإن
«… ثانية القناة يف ويدخلوا البحر عرض يف عائق دون يريدون عندما يَسيحوا أن

لوسيان (٥)

عام يف (ُولد امليالد، بعد الثاني القرن يف عاش وقد «لوسيان»، يُحدثنا الرُّومان عرص ويف
أي ميالدية؛ ١٧٠ عام حوايل املرصية، الُحُكومة يف عامًة وظائَف وشغل ميالدية)، ١٢٥
من أقلع عهده يف سائًحا إن فيقول: «هدريان»، اإلمرباطور بها قام التي األعمال بعد
بالد حتى بالذهاب أُغري وقد «القلزم»،2 أي «كلزما» حتى النيل يف وساح «اإلسكندرية»

.(Laurand. Manuel des Etudes grecques et Latines, p. 275 (راجع: الهند»،

القديم «بليني» (٦)

العرب خليج عن كتب الذي ميالدية)، ٢٤–٧٩) القديم» «بليني الرومان املؤلفني بني ومن
.(Liv VI, Chapter XXXIII (راجع: يأتي: ما

«Aeant «أيانت العرب يسميه آخر خليج Aelantique األالنتيكي الخليج من ويتفرع
«Cambysu «كامبيسو كذلك توجد كانت وهناك ،«Herosهريوس» مدينة عليه أُقيمت وقد
مرىضالجيش، يقاد كان حيث «Marchadasو«مارشاداس «Netosنيلوس» بني الواقعة
حتى للمالحة قناة خرجت منها صيدية مؤسسة وهي «Danéon «دانون ميناء وهناك
والبحر النهر بنَي التي املسافُة هي (وهذه الدلتا، حتى خطوة ٦٢٠٠٠ طولُها يَبلغ النيل،
«بطليموس الفرسوأخريًا ملك «دارا» ثم «مرص» ملك «سيزوسرتيس» أوًال: حفرها األحمر)
أُخرى رواية (ويف قدًما، أربعون وُعمقها قدم مائة عرضها قناة عمل األخري وهذا الثاني»،

قدًما). ثالثون
الفيضان؛ من خوًفا تتم ولم املرة، البحريات حوايل حتى خطوة ٣٧٥٠٠ وطولها
إن آخرون: ويقول أذرع، بثالثة «مرص» أديم ِمن أعىل منسوبُُه كان األحمر البحر ألن وذلك
النيل ماء البحر ماء يُفسد أْن ِمن الخوف السبب كان ولكن الحقيقي، السبب يكن لم هذا

للرشب. الصالح العذب

الحالية. السويس = القلزم 2

585



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

الطوري جرجوار (٧)

عادة كانت وقد «فرنسا»، عن ميالدية ٥٦٧ عام حوايل تاريخه كتب الفرنيس املؤرخ هذا
التالية النبذة نقلت وقد العالم، تاريخ عن بنبذة تاريخهم يَبتدءوا أن املؤرخني هؤالء أمثال
األحمر، البحر نحو الرشق إىل الغرب من النيل يجري تاريخه: من السويس» «قناة عن
طولها الرشق نحو تجري األحمر البحر من ذراع بمثابة حقيقية بحرية الغرب يف وتمتد
«كلزما» مدينة البحرية هذه رأس عند وتوجد عرش، ثمانية وعرضها ميًال خمسني نحو
هذا من جدبًا أكثر تربة توجد ال فإنه الرتبة، خصب املوقع ألن هناك؛ تقم ولم «القلزم»
هناك ترسو الهند من تأتي التي السفن ألن وذلك امليناء؛ بسبب أقيمت ولكنها املكان،
وكان «مرص»، كل عىل املستوردة السلع منها توزع كانت وقد امليناء، هذه صالحية بسبب
إىل يصلون الصحراء اقتحامهم أثناء يف البحرية هذه نحو سريهم يف يَهتدون الذين اليهوُد
Les Sources de (راجع: رحالهم، يضعون العذب املاء هناك يجدون وعندما البحر هذا

.(l’Histoire de France, I, p. 58, ff

«Fidelisفيدليس» الراهب (٨)

لرئيسه ذكر وقد ،٧٥٠ عام حوايل امليالدي الثامن القرن خالل يف الراهُب هذا عاش
يأتي: ما «Suibneusسويبنوس»

عىل الواقع األحمر البحر مدخل حتى النيل يف وساحوا السفن يف نزلوا ذلك وبعد …»
األحمر.» البحر إىل «موىس» قفاها التي الطريق حتى الرشقي الشاطئ

«القلزم» ب مارٍّا «سيناء» طريق عن الحج فريضة «فيدليس» الراهب أَدَّى وقد
ركب ومنها «القلزم»، حتى القناة يف وسار النيل، يف سفينة يف نزل وقد و«الطور»،
بهذه قام رجل وهو عيان، لشاهد أكيدة حقيقة نلمس ثم ومن «الطور»، إىل السفينة
دير «فيدليس» زار وقد بقليل، القناة اختفاء قبل أي امليالدي؛ الثامن القرن يف السياحة
أن من «Langlés «النجيل قاله ما يُخالف وهذا ميالدية، ٧٥٠ عام يف كرتين» «سنت

ميالدية. ٧٢٠ عام حتى قائمة ظلت قد القناة، يف املالحة
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العربية املصادر يف جاء ما
السويس» «قناة عن

البطاملة عهد يف أُهملت قد شك بال كانت التي القناة أنَّ العرب مؤرخو كتبه ا ِممَّ نعلم نحن
«برنيقة» إىل إحداهما تؤدي اللتان الربِّيتان الطريقان منها بدًال واستعمل املتأخرين،
قد «جاسوس»؛ من بالقرب األحمر البحر عىل الواقعة هرموس» «ميوس ميناء إىل واألخرى
اإلمرباطور حكم يف وبخاصة الروماني، الُحكم عهد يف للمالحة صالحة وأصبحت طهرت،
بأمر بعد فيما شأنها ِمن أُصلح ثم «هدريان»، اإلمرباطور ريبيه عهد ويف «تراجان»،
من َعَدٍد ِمن القناة أخباُر إلينا وصلت وقد طويًال، زمنٍّا ردمت أن بعد الخطاب» بن «عمر

منهم: نذكر العرب، الُكتَّاب

الفرجان (١)

«بابليون1 ب تمر التي «تراجان» قناة أن معناه: ما ميالدية ٨٢٨ عام يف املؤرخ هذا كتب
ُسميت التي القناة نفس هي رصيحة، بألفاظ الجغرايف «بطليموس» يقول كما مرص»،
أن أمر «عمر» ألن وذلك «الفسطاط»؛ بمحاذاة يجري الذي وهو املؤمنني»، أمري «خليج
إىل املؤن تحمل أن ألجل جديد ِمن بالرمال مردومًة عهده يف كانت التي القناة هذه تطهر

املكرمة». و«مكة «املدينة»

العتيقة». = القديمة «مرص الحايل موقعها بابليون 1



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

املقريزي (٢)

يقول: ِلَما فاستمْع القاهرة» «خليج «املقريزي» لنا وصف وقد
عرف «املقس»، وبني بينها فيما الغربي، جانِبها ِمن «القاهرة» بظاهر الخليُج هذا
الحاكمي» «الخليج اليوم العامة ويسميه املؤمنني»، أمري «خليج باسم اإلسالم أول يف
«مرص» ملوك أحد ماليا» بن «طوطيس حفره من أول قديٌم، خليٌج وهو اللؤلؤة»، و«خليج
— «إسماعيل» أم «هاجر» وأخدمها «سارة» امرأته منه وأخذ «مرص» مدينة سكنوا الذين
إىل بعثت «مكة» إىل «إسماعيل» وابنها هي «إبراهيم» أخرجها ا فَلمَّ — عليهما هللا صلوات
فيه إليها وبعث الخليج، هذا بحفر فأمر وتستقيه جدب بمكان أنها تَُعرُِّفُه «طوطيس»

«الحجاز». بلد فأحيا «جدة» إىل وغريها الحنطة تحمل بالسفن
ملوك أحد «بايليا» يعرف الذي «هدريان») اإلمرباطور (يقصد «أندرومانوس» أن ثم
السفن، فيه وسارْت الخليج، هذا حفر َجدََّد املقدوني؛ فيلبس» بن «اإلسكندر بعد الروم
هللا ريض — العاص» بن «عمرو إن ثم عام، وأربعمائة بنيف النبوية الهجرة قبل وذلك
تحمل السفن فيه وجرت أشهر، ستة حفره يف وأقام «مرص» فتح ملا حفره َجدََّد — عنه
ريضهللا — الخطاب» بن «عمر (يعني: املؤمنني» أمري «خليج فُسمي «الحجاز»، إىل املرية
إىل مرص» «فسطاط من السفُن فيه تجري تََزْل ولم بحفره، أشار الذي هو فإنه عنه)
عىل اليوم يُعرف الذي املوضع حيث الرشقي، البحر حافة عىل كانت التي «القلزم» مدينة
أمر أْن إىل «القلزم» مدينة عند من البحر يف النيل ماءَ يصبُّ وكان «السويس»، ب البحر
موجوٌد هو ما منه وبقي فُطمَّ، ومائة خمسني سنة يف ِه ِبَطمِّ املنصور» جعفر «أبو الخليفة

اآلن.

الدين شمس (٣)

أصُل يرجع إنه معناه: ما القناة هذه عن ميالدية ١٦٥٠ عام يف الدين» «شمس وكتب
«إبراهيم» أتى عهده ويف ماليا» بن «طرسيس يُدَعى قديم مرصي مِلك إىل «القاهرة» خليج
«السويس»، من بالقرب وتمر «القلزم» مدينة حتى تجري كانت القناُة وهذه «مرص»، إىل

… امللح املاء يف املكان هذا يف تصبُّ النيل مياُه وكانت
املؤمنني»، أمري «خليج اها: وَسمَّ حفرها وإعادة القناة هذه بتطهري «عمر» أمر وقد
جعفر «أبو العبايس الخليفة عهد حتى سنة، وخمسني مائة الحال هذه عىل بقيْت وقد
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السويس» «قناة عن العربية املصادر يف جاء ما

(Le Pere, «القلزم» بحر يف يصب كان الذي القناة هذه مصب ِبَطمِّ أمر الذي املنصور»
.Description de l’Egypte tome XI)

الفداء أبو (٤)

يف يفكر كان «عمرا» أن سعد» «ابن عن رواية (١٢٧٣–١٣٣١) الفداء» «أبو لنا ويذكر
Abu’l Fida Trad, Reynaud p. (راجع: مائهما من البحرين بني مبارشة قناة إنشاء

.(176
من املتوسط األبيض البحر يقرتب «الفرما» من بالقرب أنه سعد» «ابن الحظ وقد
يفكر العاص» بن «عمرو وكان ميًال، سبعني من أكثر بينهما ليس إنه حتى األحمر البحر
يسمى الذي املكان يف القطع هذا يعمل أن يجب وكان البحرين، بني يوصل قطع عمل يف

التمساح». «ذنب يومنا حتى

املسعودي (٥)

عن إلينا، وصلت التي املتون أتم ميالدية ٩٥٦ عام يف تُُويف الذي «املسعودي» لنا ويقدم
الذهب» «مروج كتابه يف يقول وهو إليه فاستمع أهمها، نفسه الوقت ويف القناة، هذه
وبحر «القلزم» بني حفر قد الروم ُملُوك بعُض كان وقد ص١٥٦-١٥٧ الثاني، الُجزء
عز — هللا وإن الروم، بحر وانخفاض القلزم، الرتفاع ذلك له يَتَأَتَّ فلم طريًقا، الروم

كتابه. يف أخرب ما حسب عىل — حاجًزا ذلك جعل قد — وجل
«القلزم»، مدينة من ميل عىل التمساح بذنب يُعرف القلزم ببحر حفر الذي واملوضع
هذا من خليًجا وأجرى «مرص»، من الحج يريد من عليها يجتاز عظيمٌة، قنطرٌة عليه
«مرص» أرض من املدراني» عيل بن «محمد ضيعة «الهامة»، ب يعرف موضع إىل البحر
وبحر الروم بحر بني اتصاٌل له يَتَأَتَّ فلم — وثالثمائة وثالثني اثنتني سنة الوقت هذا يف
بحرية يف صغرية جزيرة عىل (آثارها «تنيس» بالد ييل مما آخر خليج وحفر القلزم،
أخرى رواية (يف والخبية» «الزبر ب الخليج هذا ويعرف وبحريتهما، و«دمياط» املنزلة)
هذه من نحو يف الذي القلزم بحر من الخليج هذا يف املاء واستمر والحسة»)، «الزنري
حمل وتقرب املراكب، أرباب تتابع يف التمساح» «ذنب خليج يف القلزم بحر ومن القرى،
وغريه. الرمل من السوايف مألتْه الدهور، تطاُول عىل ذلك ارتدم ثم آخر، إىل بحر كل يف ما
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عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

نحو من َمَصبِِّه، أعايل ِمن النيل ييل مما البحرين، بني يُوِصَل أن «الرشيد» رام وقد
ييل مما ذلك فرام النيل، ماء قسمة له يَتَأَتَّ فلم «مرص»، صعيد وأقايص الحبشة بالد
«يحيي فقال البحر، إىل القلزم بحر مصب يكون أْن عىل «تنيس» بالد نحو «الفرما» بالد
تنتهي مراكبهم أن وذلك والطواف، الحرام املسجد من الناس الروم يخطف خالد»: بن
من الناس فيخطف «جدة» ييل مما رساياها فتطرح «الحجاز» بحر إىل القلزم بحر من

ذلك. عن فامتنع ذكرناه، ما عىل و«املدينة» و«مكة» الحرام املسجد
«عمر فمنعه ذلك رام أنه — «مرص» ب كان حني العاص» بن «عمرو عن ُحكي وقد
يف وذلك ورساياهم، الروم ِفْعل ِمن وصفناه ملا وذلك — عنه هللا ريض — الخطاب» بن
— عنه هللا ريض — الخطاب» بن «عمر خالفة يف العاص» بن «عمرو افتتحها ما حال
رشعت ما حسب عىل والخلجان املواضع من ذكرنا فيما البحرين هذين بني الحفر وآثار
يحمل وأن باألقوات، الناس وعيش البالد وخصب األرض لعمارة طلبًا السالفة، امللوك فيه

أعلم. تعاىل وهللا املرافق، رضوب عن وغريها األقوات من فيه ما بلد كل إىل

الكندي (٦)

العربي» «الجندي كتاب يف امليالدي التاسع القرن أواسِط يف عاش الذي «الكندي» وذكر
السُفُن، فيه وَجَرْت أشهر، ستة يف منه وفرغ وعرشين، ثالث سنة يف الخليج حفر بدئ أنه
يف قنطرًة مروان» بن العزيز «عبد عليه بنى ثم السابع، الشهر يف «الحجاز» إىل ووصلت
ثم العزيز»، عبد بن «عمر فيه حمل حتى الطعام فيه يحمل يزل ولم «مرص»، عىل واليته
التمساح» «ذنب إىل منتهاه وصار فانقطع الرمل عليه وغلب فرتك، ذلك بعد الوالُة أضاعتْه
Description de l’Egypte, ed. Pankoucke, Tome (راجع: القلزم، بطحاء ناحية من

.(XI

الطوير ابن (٧)

من تحمل ما تفرغ النيليُة املراكُب وكانت أيام، خمسة مسافته إن الطوير» «ابن وقال
إىل وغريه «الحجار» من وصل ما «القلزم» من حملت فرغت فإذا بالقلزم، «مرص» ديار
.(Description de l’Egypte tome, XI (راجع: وغريهم، للتجار مسلًكا وكان «مرص»،
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والفارسية النقوشاهلريوغليفية
القناة عن إلينا التيوصلت

البحرين، بني تُوصل التي القناة عن إلينا وصلت التي الثانوية املصادَر اآلن حتى أوردنا
القناة هذه عن املنقوشَة األصلية املصادر أنَّ األسف جد له يؤَسف مما ولكن عديدٌة، وهي
جاء ما تؤكد ألنها األهمية؛ يف غايٌة ضآلتها عىل أنَّها غري ا، جدٍّ ضئيلٌة الفرعونيِّ العهد من
ُمتناولنا يف التي املنقوشُة والوثائُق قاطعة، بصفة والعربية والالتينية اإلغريقية املصادر يف
ترجُع واألُخرى ٥٢١ق.م، عام حوايل الفاريس العهد إىل ترجع إحداهما اثنتان، اآلن حتى
الرتتيب حسب الزمني، مكانه يف كلٍّ عن وسنتكلُم ٢٠٥ق.م، عام حوايل البطلميِّ العهد إىل
أقدم ِمن التاريخية العصور يف وتََقلُّباتها القناة عن الكالم هنا سنتناوُل أننا أي التاريخي؛
فقناة «سيزوسرتيس»، وقناة «الجفار» قناة عن أوًال فنتحدُث العربي، العهد حتى الُعُهود

املؤمنني». أمري «خليج أو العرب، قناة وأخريًا البطاملة، فقناة «دارا»، فقناة «نكاو»،

الجفار قناة

بعد. فيما عنها الكالم انظر



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

سيزوسرتيس قناة

سيزوسرتيس» «قناة إنشاء تاريخ

يكاد ال وعرب؛ ورومان إغريق من القدامى، املؤرخني كتابات يف جاء ما عىل امُلطَِّلع إن
السادسة األرسة ملوك أحد الثاني» «نكاو الفرعون عهد قبل توجُد كانت أنه يف يَُشكُّ
مواصالٌت البحرين؛ بني تربط قناة حفر مرشوع وصاحب ٦٠٩ق.م) (حوايل والعرشين
هناك ليس أُخرى جهة ومن األحمر)، البحر =) العربي والخليج النيل بني تربُط مائيٌة
حفر — الزمن بمرور — َمَحلََّها َحلَّ طبيعيٌة مواصالٌت األصل يف توجُد كانت أنه يف َشكٌّ
ما إىل القناة أرجع قد و«ديودور» «هردوت» من كل كان وإذا اإلنسان، صنع من قناة
الجغرايف «اسرتابون» من ُكالٍّ فإن (٦٦٣–٦٠٩ق.م)، األول» «بسمتيك الفرعون ُحكم قبل
الثانية األُرسة ُملُوك أحد «سيزوسرتيس» للملك حفرها رشف نسب قد القديم» و«بليني

االسم. بهذا بعُضُهم يسمى كان الذين عرشة،
— املقريزي» الدين «شمس خاص وبوجه — العرب مؤرخي بعض أن ونجد هذا،
الذي ماليا» بن «طرطيس أو ماليا» بن «طرسيس يُْدَعى مرصي مللٍك حفرها نََسَب قد

السالم. عليه «إبراهيَم» — زعمهم حسب عىل — عارص

التاريخ يف التقريب وجه عىل «إبراهيم» عهد تحديد

أحد الثاني «سنورست» «سيزوسرتيس» للملك معاًرصا فعًال كان «إبراهيَم» أنَّ يبعد وال
هو ماليا» بن «طرسيس أو ماليا» بن «طوطيس اسم وأن عرشة، الثانية األُرسة ملوك
الفرتة يف عاش قد «إبراهيم» أن عىل األُُمور ظواهُر وتدلُّ «سيزوسرتيس»، االسم تحريف
املرصية عرشة الثانية األرسِة ملوُك فيها عاش التي الفرتة نفُس وهي ٢٠٠٠ق.م، حوايل

الظَّن. أغلب عىل —

وعالقتُُه حسن» «بني ب حتب» «خنوم مقربة منظر
«مرص» ل املزعومة «إبراهيم» بزيارة

حسن» «بني جبانة مقابر من مقربة يف منظًرا لدينا أن املقام هذا يف ِذكُرُه يَطيب ومما
بعد الثاني «سيزوسرتيس» عهد تحديد نظرية يقرب الثاني» «سنورست للملك معاًرصا
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القناة عن إلينا وصلت التي والفارسية الهريوغليفية النقوش

أرسته يصاحبه البدو من رئيس وصول يمثل املنظر وهذا «إبراهيم»، سيدنا ظهور
مقاطعة لحاكم الخضوع يقدمون وهم املنظر هذا يف ويُشاَهدون «مرص»، إىل وأتباعه
زمن حدد وقد الثاني، «سيزوسرتيس» الفرعون من املقربني أحد وهو حسن» «بني
بني (ما «مسوبوتاميا» بالد انتاب قد كان الذي القحط بزمن «مرص» إىل وصولهم
صاحب حتب» «خنوم للحاكم مديحه يف ذلك أعلن كما «إبراهيم»، رأس مسقط النهرين)
التوراة يف جاءت التي تشبه املنظر هذا يف املمثلة واألشياء املنظر، عليها التي املقربة

«إبراهيم».1 سيدنا إىل منسوبة

العظيمة املائية العمرانية ومشاريعهم عرشة الثانية األرسة ملوك

«سيزوسرتيس»، اسم يحملون الذين «مرص» ملوك أن نذكر أن الصدد هذا يف ا جدٍّ املهم ومن
بالري خاصة عمرانية مرشوعات أصحاب كانوا عرشة؛ الثانية األرسة ملوك كل عام: وبوجه
عند قناة حفر إعادة من األول» «سيزوسرتيس به قام مما ذلك عىل أدل وال والتجارة،
«النوبة» وبالد «مرص» بني التجارُة تُصبح حتى الشالل هذا صخور ِلتََفاِدي األول؛ الشالل
إىل باإلضافة هذا فقط، الفيضان وقت عىل قرصها من بدًال العام طوال ميسورًة سهلًة
مشاريَع من الثالث» «أمنمحات ُه أَتَمَّ ما وبخاصة مماثلة، َمَشاِريَع ِمن أخالُفُه به قام ما
ثَمَّ وِمن «موريس»، بحرية يف الفيضان مياه تخزين وبخاصة «الفيوم»، يف للري عظيمٍة
قد «سيزوسرتيس»؛ اسم يحمل كان الذي األرسة هذه ملوك أحُد يكون أن بغريب ليس
يزال ال كان الذي البلوزي، النيل لفرع القديم الوادي استعمال من اإلفادة من تََمكََّن
بني للمواصالت أداًة تكوُن قناة لحفر والِربَك، البحريات فيه ومنترشة بفيضاناته مغطٍّى
«أمنمحات بعده من أفاد كما ممكنة، تكاليف بأََقلِّ وذلك العربي، والخليج النيل نهر
هذه عن مليٍّا ثْنَا تََحدَّ وقد املال، من ممكن قسط بأقل النيل فيضان مياه َخْزِن من الثالث»

القديمة. مرص من الثالث الُجزء يف املرشوعات

الثالث. الجزء القديمة، مرص راجع 1
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عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

الثاني «سيزوسرتيس» ل القناة إنشاء تسند التي التاريخيُة الرواياُت

مؤيدة وغريهم اإلغريق املؤرخون رواها التي القديمُة، التاريخيُة الرواياُت جاءت وقد
٢٧٦م) عام (حوايل «اراتوستني» رواه ما إىل النظر «زيته» األملاني العالُم َلَفَت فقد لذلك؛
القناة هذه عن العظيم الجغرايف «اسرتابون» عن نقًال الصيت الذائع اإلسكندري الفلكي

يقول: إذ
جاء ما حسب عىل وإنه األحمر، البحر ساحل عىل تعرف قد كان «سيزوسرتيس» إن
قاد قد القديم»؛ و«بليني ،(Strabon tome III, p. 404) «اسرتابون» من كل رواه فيما
كانت املندب لباب اإلفريقي الساحل عىل الواقعة «ديرا» يف وإنه «زيمت» بالد إىل جيًشا
االحتفال عن تُحدثنا هريوغليفيٌة، نقوٌش عليها «سيزوسرتيس» امللك أقامها لوحٌة توجد
جبالن وهما — «تورس» من بالُقرب وإنه بُسُفنه، املضيق هذا يف الفرعون هذا بمرور
الثاني»، «بطليموس َسها أَسَّ التي «بطليموس» بلدة عن يبعد ال الذي — ثورين يشبهان
العظيمة وعنايته «سيزوسرتيس» تقى عىل يدل األثر وهذا «إزيس»، لإللهة معبد يشاهد

اإللهة. بهذه

«سيزوسرتيس» بامللك إزيس اإللهة عالقة

باملرصية اسمه عن املحرف «سيزوسرتيس» امللك اسم أن الرواية هذه صحة يَُقوِّي ومما
«إزيس»، لإللهة نعٌت هنا القوية وكلمة القوية»، «رجل األصل يف معناه «سنورست»؛
عرش عىل يرتبُع ملك ُكلُّ يحملُُه كان اسٌم وهو «حور»، اإلله أُمَّ كانت أنها بوصفها

ألمه. امللك ينسب أن َغَرابََة وال «مرص»،

القديمة العهود هذه يف التجارية واملواصالت البحرية الحمالت

عن (Herod. II, 102) وهردوت املشهور املؤرخ الصقيل «ديودور» من كل تحدث وقد
َمْن َل أَوَّ كان أنه الكهنُة ذكر فقد الجهة؛ هذه يف «سيزوسرتيس» بها قام بحريٍة حمالٍت
لُسلطانه، كلها أخضعها وقد حوله، التي األُمم ملناهضة العرب خليج يف طويلة بُسُفن ساح
التي املضايق بسبب للمالحة صالًحا يَُعْد لم الخليج أنَّ وجد أْن إىل ُفتُوحه يف زحف وقد

نواحيه. يف املنترش الضحضاح واملاء فيه،
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ُوُجود عن يتحدث األحمر، البحر عند الواقع جاسوس» «وادي يف نقٌش ولدينا هذا،
وأخريًا الثاني»، «أمنمحات وهو عرشة، الثانية األرسة ملوك أحد َسها أَسَّ بحرية ميناءٍ
بالحملة الخاصة البحري، الدير معبد جدران عىل التي القديمُة، املرصيُة املناظُر تشهُد
بمحاصيِل محملًة كانت التي السفن أن «بنت» بالد إىل «حتشبسوت» امللكُة أرسلتْها التي

«طيبة». حتى النيل يف تصعد كانت البالد هذه
الثانية األرسة منذ أنه نستنبط أن يُمكن هنا أوردناها التي الشواهد هذه كل ومن
وشواطئ «مرص» بني وحربيٌة تجاريٌة عالقاٌت توجد كانت ١٩٠٠ق.م) (حوايل عرشة
أو مبارشة مواصالت بوساطة إال وجوُدها يمكن ال كان العالقات وهذه األحمر، البحر

العربي. والخليج النيل بني والذخرية للمرية مستودعات ُوُجود بوساطة

مائية طريٍق ُوُجود عىل تَُدلُّ القناة منطقة يف الحديثة الَحْفر أعمال

قديمة مدينة موقع ُوُجود عىل الرطابة» «تل عند حديثًا ُعملت التي الحفر أعماُل َدلَّْت وقد
الثاني «رعمسيس» عهد يف خاصٍّ بوجٍه ازدهرْت وقد القديمة، الدولة إىل عهدها يرجع
من وكذلك الفرعون، هذا عهد من هامٌة آثاٌر ُوجدْت قد أنه والواقُع ١٣٠٠ق.م)، (حوايل

البقعة. تلك يف الثالث» «رعمسيس عرص
حدود مركز تعد مدينة موقع هو هذا الرطابة» «تل أن عىل األحوال ظواهر وتدل
من مقُربة عىل «طميالت» وادي مكان احتلْت قد قناٍة عىل وتقع والذخرية، للمرية محصن
من القريب املسخوطة» «تل يف ُعملت التي الحفر أعماُل أسفرْت وكذلك األحمر، البحر
أُميط وقد الثاني»، «رعمسيس عهد من ضخمة مرصية مدينة كشف عن الرطابة» «تل

البطاملة. عرص حتى «رعمسيس» تلْت التي الُعُهود من آثاٍر عن فيها اللثاُم
منها الغرُض كان عرشة الثانية األرسة منذ قناٌة توجد كانت أنه ا جدٍّ الجائز ومن
ُوُجود لُوحظ وقد باملاء، األهلني لتزويد النيل فرع ماء كفاية لعدم املياه؛ من الحاجة سد
طميالت «وادي مكان تحتل وكانت الثاني»، «رعمسيس عهد يف قاطعة بصفٍة القناة هذه
أصلحها قد «نكاو» أكان سواءٌ القناة هذه بُوُجود االعرتاف من بد ال حال أيَِّة وعىل الحايل»،

إتمامها. من يتمكن ولم جديدة، واحدة إنشاء بدأ أم
كتبه فيما خلط من جاء مما الرغم عىل وذلك فعًال، بحفرها قام «دارا» جاء وملا

القناة. هذه بشأن وغريهم اإلغريق املؤلفون
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السويس الفرسوقناة

من تخرج البحرين بني تربط قناة شق عن اإلغريق املؤرخون كتبه عما اآلن حتى تحدثنا
وصل ما كل أن غري ١٩٠٠ق.م) (حوايل عرشة الثانية األُرسة إىل عهُدها ويرجع النيل،
إىل يُضاف التاريخية، الوجهة من االعتماد تمام عليها يُعتمد أصلية وثائَق يَُعدُّ ال إلينا

الوقائع. ِد َرسْ يف تضاُرب من الثانوية املصادر هذه يف جاء ما ذلك

«السويس» قناة طول عىل عنها كشف التي التذكارية اللوحات
الفاريس العهد يف

وجود إثبات يف تماًما عليها ويعتمد أيدينا، يف وقعْت أصلية وثائق أول كانت وقد
منطقة يف األصلية أماكنها يف عنها كشف التي اللوحاُت هي البحرين، بني توِصل قناة
٥٢١ق.م). عام (حوايل «مرص» يف الفاريس العهد أوائِل إىل تاريُخها ويرجع «السويس»،
اآلن حتى أسفرت قد حديثًا؛ املنطقة تلك يف عملت التي الحفر أعمال أنَّ والواقُع
عاهل األول» «دارا امللك حكم إىل عهُدها يرجع ثالٍث لوحاٍت من عدة أجزاءٍ ُوُجود عن
النيل من القناة ُطول عىل نُصبْت قد كانت اللوحاُت وهذه «أكزركزس»، وخلفه الفرس

األحمر. البحر حتى

«الرسابيوم» لوحة

إال شيئًا عنها نعرف ال أنَّنَا غري رابعة، لوحٌة توجد كانت أنه عىل األحوال شواهد وتدل
يف منصوبًة وكانت «الرسابيوم»، بلوحة األثريني عند ُعرفت وقد فيه، أُقيمت الذي املكان

املرة. والبحريات «التمساح» بحرية بني الواقعِة البُقعة

البقعة هذه يف جانو» «كلريمون حفائر

وقد ميالدية، ١٨٨٤ عام اللوحة هذه مكاِن يف بحفائَر جانو» «كلريمون األثريُّ قام وقد
٢٤ أو ٢٣ حوايل نقل وقد قديمٌة، مرصيٌة نقوٌش عليها لوحة من صغرية ِقَطع عىل ُعِثَر
التاريخ هذا بعد اختفْت أنها غري «اللوفر»، متحف إىل ميالدية ١٨٨٦ عام يف منها قطعة

مكانها. عن تكشف األيام ولعل بعامني،
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للقناة األيمن الشاطئ عىل أقيمْت اللوحات

مرتفعات عىل األحمر البحر تجاه للقناة األيمن الشاطئ عىل األربُع اللوحاُت أقيمت وقد
عىل يدلُّ وهذا القناة، يف تَسريُ التي السفُن تراها أْن لغرِض أُقيمت قد وكانت األرض، من
التي األماكن اختيار حسن عىل يدل كما عليها، أُقيمت التي القواعد وضخامِة حجمها ِكَرب
«تل لوحة وهي — الثالث اللوحات هذه مواقع من موقع كل يف ُوجدت وقد فيها، نصبْت
الهريوغليفية بالكتابة منقوشٌة قطٌع — «السويس» ولوحة «كربيت»، ولوحة املسخوطة»

واملسمارية.

ولُغاتها اللوحات عىل التي النقوش

عىل ومسماريٌة هريوغليفيٌة نقوٌش «شلوفة» لوحة أو «كربيت» لوحة عىل ُوجدْت وقد
التي اللوحُة أما «السويس»، لوحة يف متبًعا كان النظام هذا أن املحتمل ومن وجهيها،
نُقش قد واملسماري الهريوغليفي املتنني من ُكالٍّ أنَّ ُوجد فقد املسخوطة» «تل يف ُوجدت
وهي لغاٍت، بثالِث َن ُدوِّ قد املسماري املتن أن كذلك النظر ويلفت ، َخاصٍّ جزء عىل
الخاص واملرسوم امللكية األلقاب عليها ذكر وقد العيالميُة، ثم والبابليُة القديمُة الفارسيُة
أُسطول وبسياحة القناة بشق خاص مختَرص إىل باإلضافة هذا «أهورامازدا»، بعقيدة

فارس. ِبالد إىل مرصي
هذه من — التقريب وجه عىل — لنا محفوًظا يَبَْق لم أنه األسف جد له يؤسف ومما
و«السويس» املسخوطة» «تل لوحتَي أن والظاهُر «كربيت»، لوحة عىل الذي املتن إال املتون

«كربيت». بلوحة اللغة حيث من َدتان ُمَوحَّ

املسخوطة» «تل لوحة

الوردي، الجرانيت من مصنوعٌة املسخوطة» «تل لوحة أنَّ هنا بالذكر جديٌر هو ومما
الثاني الصف يف جاء ما هو نُُقوشها يف النظر يَْلِفُت ما وأََهمُّ «القاهرة»، بمتحف ومحفوظٌة
أو األقاليم بعض وهي إقليًما، وعرشين أربع أسماء ِمن مؤلفٍة قائمٍة عىل يحتوي الذي
اإلمرباطوريُة منها تتألف التي هي كانت األقطاُر وهذه بالقناة، منتفعة كانت التي األقطار
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عىل تدلُّ عبارٌة فيه جاءْت فقد اللوحِة هذه من الثالُث الصفُّ أما العهد، هذ يف الفارسيُة
الفاريس. األول» «دارا امللك عهد يف القناة َحْفِر

«كربيت» لوحة

مصنوعٌة وهي «اإلسماعيلية»، بمتحف اآلن محفوظٌة «كربيت» لوحة هي الثانية واللوحة
واآلخر الهريوغليفي للمتن َص ُخصِّ قد وجهيها أحد أن ويُلحظ الوردي، الجرانيت من
عىل نُُقوشها من الثاني الصفُّ ويحتوي والبابلية، والعيالمية الفارسية باللغات للرتجمة

فيها. السفن وتسيري القناة بحفر أمٍر

«السويس» لوحة

شمايل كيلومرتات ستة مسافة عىل ُمقامًة وكانت السويس»، «لوحة هي الثالثة واللوحة
امللك هو املكان هذا يف نصبها الذي أن عىل منها بقي ما ويدل «السويس»، مدينة
Posener, La Premère (راجع: الفرس، ملك األول» «دارا خليفة األول» «أكزركزس
Domination Perse en Egypte, p. 180 ff; Bourdon, anciens Canaux Anciens

.(Sites et Ports de Suez

الثالث القناة لوحات عىل جاء ما خالصة

ووصفها اإلفريقية فارسوأمالكها بني بحرية طريق ُوُجود

الفرس؛ مِلك األول» «دارا عهد يف مستعملٌة بحريٌة طريٌق توجُد كانْت أنه فيه جدال ال مما
نجُدُه ما ذلك عىل والربهان اإلفريقية، أمالكه وبني ُملكه عاصمة بني املواصالت لتسهيل
األحمر، بالبحر النيل تربُط كانت التي القناة ُطول عىل أُقيمت التي اللوحات عىل منقوًشا
متتبعة وتجري «الزقازيق»، «بوبسطة» من بالقرب النيل من تبتدئ القناُة هذه وكانت
إىل املرة البحريات تخرتق ثم التمساح، بحرية الرشق جهة من متفادية «طميالت» وادي

الحالية. «الكربى» بلدة من بالُقرب السويس خليج إىل تصل أَْن
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شاطئيها عىل كان أنه والظاهُر مرتًا، وأربعني خمسة حوايل القناة عرُض وكان
«بوبسطة» بني املسافُة وكانت القناة، يف تمر كانت التي السفن لَجرِّ تستعمالن طريقان،

أيام. أربعة مدة يف تُقطع البحر حتى

«السويس» وقناة الثاني» «نكاو امللك

رشع من أول أن الواقع بل القناة، هذه حفر بدأ من أول هو األول» «دارا امللك يكن ولم
والواقع ٦٠٩–٥٩٧ق.م، من حكم الذي «مرص» فرعون الثاني» «نكاو امللك هو حفرها يف
هو وهذا إتمامها، ثم القناة هذه من «نكاو» حفره ما إصالح هو «دارا» فعله ما كل أنَّ
جاء ما حسب عىل وذلك الذكر، السالفة املسخوطة» «تل لوحة ِمن استنباُطُه يَلُوُح ما
أن ألجل سفينة أرسل قد «دارا» أن يفهم حيث اللوحة؛ هذه من عرش السابع السطر يف
عىل أنه وليعلم املاء)، َجسِّ ألجل سفينٌة تذهب أن عىل جاللتُه عمل (وقد املياه عن تفحص
التي القديمة، القناة ُطوُل هي املسافُة وهذه ماء»، هناك «ليس تقريبًا كيلومرتًا ٨٤ مسافة
و«السويس». املسخوطة» «تل بني «دارا» امللك أقامها التي الحدود لوحات بني تقُع كانت
كلمة ُوُجود ذلك إىل يضاف األخرى، اللوحات يف كررت قد ماء»، هناك «ليس وعبارة
تصُف العبارات هذه أنَّ ا جدٍّ املحتمل ومن و«السويس»، «كربيت» لوحتَي عىل «رمال»
إلصالحها فيها األول» «دارا بها قام التي األعمال قبل القناُة عليها كانت التي الحالَة

وإتمامها.

«مرص» الفاريسل بالفتح القناة حفر عالقة

واضحة، غريُ اإلصالحاُت هذه فيها ْت تَمَّ التي األحوال أنَّ عىل يَُدلُّ معلوماٍت من لدينا ما إن
«دارا» حملة وبني القناة حفر بني منطقية عالقة نضع أن ويَِجُب الغموض، يُحيُطها بل
قد تكونا لم إذا هذا متعارصتني، الحادثتان تكون أن الجائز من أنه وذلك «مرص»، عىل
أُقيمت التي املسمارية الرواية متن يف األول» «دارا يقول ذلك ويف واحد، وقت يف وقعتا
أول من قناة بحفر أمرت وقد «مرص»، فتحت فارس وبمساعدة فاريسٌّ «إني القناة: عىل
وبعد بالُفرس، يتصل الذي البحر حتى «مرص» يف يجري الذي «النيل» املسمى النهر
الساحل حتى «بريا» أول من اذهبوا قلت وعندئٍذ أمرت، كما هنا القناة هذه حفرت ذلك

«إرادتي». هي كما — القناة نصف واهدموا
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«دارا» بها قام رحلًة النقطة هذه عند ممزًقا ُوجد الذي املرصيُّ املتُن لنا ويذكر هذا،
يمثل بأن أمر «دارا» امللك أن مهشمة أجزاء بعد املتن نفس يف ُ ونقرأ مجهوٍل، مكاٍن إىل
«دارا» امللك أن نفرض أْن يُمكن ال فهل أسئلة، بعض وسألهم مدينة إدارة رجاُل يديه بني
للمالحة؟ صالحيتها عن واستعلم القناة، من بالقرب وقف قد «مرص» إىل طريقه يف وهو
التمزيق من — اللوحاُت عليها ُوجدْت التي الحالة أن األسف جد له يؤَسف مما أنه غري
أمر األول» «دارا امللك أن هو نعرفه ما وكل النظرية، هذه تحقيق يف عثرة حجر تقف —

القناة. طول عىل آبار ة ِعدَّ أو برئ وبحفر القناة بإصالح

القناة يعرب أسطول أول

أخرى: رواية (ويف سفينة وعرشين أربع من مؤلٌف أسطوٌل قام القناة حفُر تَمَّ أن وبعد
أن «هردوت» عرف وقد فارس، بالد إىل «مرص» من باإلتاوة محملة وثالثني) اثنتني
«أرسطو» أمثال بعده من الُكتاب بعض أن نعلم أننا غري القناة، َشقِّ يف أفلح قد «دارا»
الفاريس؛ العهد يف تَُشقَّ لم القناة أن ظنوا قد القديم» و«بليني و«اسرتابون» و«ديودور»

مصادرهم. استقصاء يف عليهم األمر الختالط وذلك

«السويس» قناة حفر بمرشوع الفاريسللهند الفتح عالقة

إىل «مرص» من الفاريسُّ األسطوُل بها قام التي البحرية الرحلة أن هنا ذكُرُه يَطيُب ومما
والجغرايفُّ ار البَحَّ «سيالكس» بها قام التي بالرحلة صلٌة لها كان القناة بوساطة «فارس»
قد كان األول «دارا» العاهل أن وذلك الهند، حول األول» «دارا امللك عارص الذي اإلغريقيُّ
الذي الهند نهر موقِع بمعرفة شغوًفا كان وقد بإرشافه، «آسيا» بالد من كبريًا ُجزءًا فتح

البحر. يف ماؤه ويصب تماسيَح، عىل منه الحصوُل يُمكُن نهر ثانَي يَُعدُّ كان
صحيحة تقاريَر لوضع عليهم؛ يعتمد ممن نفٍر بقيادة ُسُفنًا ذلك أجل من أرسل وقد
نتائجها ِمن وكان الحملُة، أفلحت وقد للغرضعينه، «سيالكس» أرسل وكذلك ذلك، عن له
نهر عىل تََعرََّف أْن بعد سفينة يف األحمر» «البحر العرب خليج إىل «سيالكس» ذهب أْن

اآلخر. وبعضها القصوى الفارسية املديريات بعض بني الصلة بذلك فحقق الهند،
ألن وذلك الهند؛ فتح بمرشوع صلٌة له كان «السويس» قناة حفر مرشوَع أن والواقُع
«سيالكس» سياحة أثر عىل مبارشة جاء قد — «هردوت» قول حسب عىل — الهند فتح
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عمل، واحد تصميم بمثابة كانا املرشوعني أن عىل الظواهُر تَُدلُّ ذلك وعىل الهند، بالد إىل
وروية. تدبري عن وتم

تاريخ من قريب عهد يف أصلحْت قد كانت القناة أن الجائز من فإنه ذلك وعىل
«فيدمان» األثريُّ اقرتحه الذي التأريخ عىل االعتماد يَُقوِّي ما وهذا (٥١٨ق.م)، الهند فتح

السنة. تلك يف «مرص» إىل «دارا» لسياحة

القناة لوحات عىل ُوجدْت التي املمالك قائمة

لوحات من الثاني الصف يف جاء ما املالحظات؛ هذه صحة — يظهر ما عىل — لنا ويؤيُد
التي للبالد اسًما وعرشين أربعة تشمل قائمة عىل يحتوي النقوش من الجزء وهذا القناة،
املتون وكذلك الوثيقة، هذه أنَّ نفهم ثم ومن الفارسية، اإلمرباطورية من جزءًا تؤلف
من نخبة تسمى بل الفارسية، املديريات قائمة لنا تقدم ال الطراز؛ هذا من التي املسمارية

بالقناة. املنتفعة الفارسية اإلمرباطورية منها تتألف كانت التي املمالك
وعىل اليمني عىل منظًما توزيًعا موزعني متساويني، قسمني مقسمٌة املمالُك وهذه

مملكة. وعرشين أربًعا فعًال منها ونعرف الصف، وسط من الشمال
ممالك أسماء قائمة عىل حصلنا الثالث القناة لوحات متون من بقي ما وبدرس
الخليج من يخرج خطٌّ اآلخر عن الواحد يفصل قسمني، الفارسية اإلمرباطورية تقسم

بعدها. وما «أورمياة» بحرية حتى الفاريس

الرشق يف التي املمالك مجموعة

(بارثيا «برتو» (أربا)،2 «هرو»، (٤) «عيالم»، (٣) «ميديا»، (٢) «فارس»، (١)
والفرس)، الرتكستان ضمن اآلن وهي بكرتيان، =) «بخرت»، (٦) خورسان)، =
بالد اسم = (اراخوذي «هرخدي» وسمرقند بخارى = سوجاديان = «سوجدا» (٧)
«سدجوز» (١٠) ،(Drangiane درانجيان =) «رسنج» (٩) القديمة)، الفرس لبالد تابعة
تا» سك بح «سك (١٢) (خوارزم)، = «خرسم» (١١) ،(Sattagydes ستاجيدس =)

وجيحون). سيحون = وموداريا رسداريا =)

و«سيستان». الرشقية «خورسان» 2
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الغرب يف التي البالد مجموعة

الصغرى)، (بآسيا كبورشيا (١٦) «ابونيا»، (١٥) «أرمينيا» (١٤) بابل) =) «برب» (١٣)
(٢٢) العرب، بالد (٢١) «لوبيا»، (٢٠) «مرص»، (١٩) «آشور»، (١٨) «رسديس»، (١٧)
وبُموازنة الهند)،3 (أب «هندوس» (٢٤) عومان)، =) «مج»، (٢٣) السودان)، (أي «كوش»
يتضح والفارسية؛ والبابلية األرمنية باللغات بكتابتها بالهريوغيليفية األسماء هذه كتابة
اآلرامية اللغة أن والظاهُر آرامي، أَْصل عن أخذت قد القناة للوحات الجغرافية القائمة أن

الفارسية. لإلمرباطورية اإلدارية اللغة كانت
يخص فيما — نستخلص أن يُمكن أنه فيه شك ال مما فإنه أمر ِمن يكن ومهما
القديمة الفارسية اللغة بجانب رسمية لغًة كانت القديمة املرصية اللغة أن — املتون هذه
مستعملة كانت اللغات هذه أنَّ حني يف أنه يلحظ ولكن العيالمية، واللغة البابلية واللغة
اللغة مثل الفاريس للُحكم الخاضعة البالد لغات أن نجد فإنا اإلمرباطورية؛ أنحاء كل يف
أُضيف قد أنه نجُد ثم ومن بها، تنطق كانت التي البالد يف إال مستعملة تكن لم املرصية

إغريقي. آخر «البسفور» ضفاف عىل مسماري نقش إىل

القناة؟ حفر حقيقة «دارا» أتم هل

يف جاء ما هل وهو: محريٌ، سؤاٌل أمامنا يزاُل ال األول «دارا» قناة عن العرض هذا وبعد
هذه حفر أَتَمَّ األول «دارا» أن حقيقة يوضح ما القناة طول عىل نصبْت التي اللوحات هذه
املتن يف «كربيت» لوحة عىل جاءْت جملٍة عن نتج قد السؤال وهذا قاطعة؟ بصورة القناة
«مرص» يف يجري الذي النيل املسمى النهر أول من قناة بحفر أمرت «لقد وهي: املسماري،
ملك مقاصد عن — األقل عىل — يُعرب املتُن وهذا «الفرس»، ببالد يتصل الذي البحر حتى
عن الجديدة وفتوحه ُملكه عاصمة بني مواصالٍت إنشاء يف عظيمٌة فائدٌة له كان قوي
غري الربية، الطريق يف مصادفتُها يُمكن نوع أيِّ ِمن عقباٍت ِلتََفاِدي وذلك البحر، طريق
أنه ِمن الرغم عىل الجرانيت، من املصنوعة «كربيت» لوحة عىل األسُطر هذه حفر الذي أن
«الكربى» لوحة ألن وذلك نهايته؛ رأى قد — بالتأكيد — يكن لم حقق الذي العمل دون

.Journal of Near Eastern Studies Vol. II. October 1943 No. 4, p. 308 راجع: 3

602



القناة عن إلينا وصلت التي والفارسية الهريوغليفية النقوش

نقرأ ولكن األول»، «دارا خلف «أكزركزس» للعاهل هي البحر من لوحة أقرب تَُعد التي
هذا بتنفيذ االعرتاف وبعد هنا، اقتبسناه الذي الترصيح بعد «كربيت» لوحة نفس عىل
نقرأ عندما الدهشُة عرتنا وقد أمرت.» قد كما هنا ُحفرت قد القناة «هذه يأتي: ما األمر
واهدموا الشاطئ حتى «بريا» أول من «اذهبوا قلت ذلك وعىل يأتي: ما العبارة هذه بعد

إرادتي.» حسب عىل القناة نصف
هذه فيه الذي الكالم سياُق ويدلُّ «بريا»، هي ما نعرف ال — الواقع يف — ونحن
القناة جزء عىل ينطبُق األمَر هذا أنَّ عىل «كربيت» عند أُقيمت لوحة عىل املنقوشة الجملة
العزم؟ بهذا الترصيِح إىل دعا الذي الدافُع هو ما ولكن والبحر، «كربيت» بني الواقع
«آتوس» موقعتَي يف الُفرس عىل اإلغريقية باالنتصارات عالقٌة لذلك كان ترى يا فهل
البحرية؟ اإلمرباطورية مواصالت عىل عدائية محاوالت بعض من والخوف و«ماراتون»
ذلك كان أو بقليل؟ «دارا» موت قبل «مرص» يف قامت التي للثورة نتيجة كان ذلك أن أو
تلك تفسري لنا يقدم ما وهذا فيه؟ رشع الذي العمل عن لالمتناع املقنع االعرتاف سببه

«أرسطو». منذ اإلغريق الُكتاب مؤلفات يف نجدها التي الرواية
كيلومرتات ستة مسافة عىل الواقعة «الكربى» عند توجُد كانت أنه رأينا قد ولكننا
وهذه امللك، عرش عىل األول» «دارا خلف الذي «أكزركزس» أقامها لوحٌة «السويس» من
اللوحة عليها لتوضع مرتان؛ ارتفاُعها اللبنات من قاعدٍة عىل أُقيمت قد كانت اللوحُة
املكان هذا يف «كليدا» األثري عنها كشف وقد امللح، املستنقع ماء عن بعيدة الجرانيتية
املكان، هذا يف أنه ويُلحظ القديمة، للقناة ظاهرٌة آثاٌر توجد حيث مرتًا، ٤٥٠ مسافة عىل

اآلن. عليه هو مما أكثَر إىل املستنقع ماءُ يصُل ال
القديمة الشواطئ بقايا أن عىل املنطقة هذه عن عملت التي الجغرافية البحوُث وتدلُّ
البحر إليه يصل أن يمكن الذي املستوى كان نسبيٍّا حديثه عصور يف بأنه توحي الباقية
بالقرب أُقيمت قد تكون أن يجب اللوحة هذه فإن ذلك وعىل هذه، أيامنا من ارتفاًعا أكثر
من تخلص أن بعد «أكزركزس» أن نؤكد أْن عىل يحملنا ُوُجودها وأن البحر، شاطئ من
حفر أَتَمَّ قد األول»؛ «دارا سلفه وجه يف تقُف كانت التي املائية أو السياسية مخاوفه
العهد يف مستعملًة كانت بأنها «هردوت» عنها يُحدثنا التي القناُة وهي البحر، حتى القناة

٤٥٠ق.م. عام حوايل «أرتكزركزس» امللك ُحكم يف هو فيه ساح الذي
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الجفار قناة

عيش تكفي ال كانت النيل؛ َرْشح ِمن الناشئة الجوفية املياه طبقة أن األقدمون الحظ
الخليج حتى البحريات ومنطقة البلوزي النيل فرع بني يقُع الذي اإلقليم يف اإلنسان
مياهها تأخذ للمالحة، صالحًة عميقًة واسعًة قناًة النقص هذا إلصالح فأنشئوا العربي،
«اسرتاسني» حتى بعد وفيما العربي الخليج حدود حتى أوًال األرايض هذه لري النيل من
السهل كل تخرتق القناُة كانت وهكذا الحالية، «القنطرة» من القريبة «الفلوسية» بلدة =

املقفرة. األقاليم هذه يف والثراء الحياة حاملة «الجفار» باسم اآلن املعروف
بما يُمكُن ِقلَِّتها عىل ولكن تُذكر، تكاد ال «الجفار» قناة عن التاريخيُة ومعلوماتُنا
عرصها، يف جدٍّا معروفة كانْت أنها بد وال مجراها، سريَ نتتبع أن باقيٍة آثاٍر ِمن لدينا
الكبري، الكرنك معبد جدران عىل اآلن حتى موجودٌة القناة هذه عن منقوشٍة وثيقٍة وأقدُم
وهذه عرشة. التاسعة األُرسة ملوك أحد األول» «سيتي الفرعون ُحكم إىل عهُدها ويرجع
من مظفًرا األول» «سيتي امللك عودة يمثل الذي املنظَر تؤلف فهي ا؛ جدٍّ معروفٌة الوثيقُة
قلعة أمام «مرص» حدود إىل «حور» طريق باسم مثل وقد «سوريا» عىل األُوىل حملته
يف ويشاهد قناة، تخرتقها التي الحالية «القنطرة»4 من القريب صيفة)، أبو تل =) «ثارو»
من عودته بعد مليكهم لتحية الوافدون القوُم هناك َع تََجمَّ قد أنه القلعة من األُخرى الجهة
منفاه من «مرص» إىل «سنوهيت» املرصي البطل بعودِة يُذكرنا وهذا مظفًرا، «فلسطني»
«يعقوب» بوصول يذكرنا وكذلك األول»، «سنورست امللك عهد إىل تَرجُع شائعٌة قصٌة وله

والقرآن. التوراة يف ذلك ذكر جاء كما «يوسف» بابنه ِللََّحاق «مرص» إىل
عند «سنوهيت» يستقبلون األول «سنورست» امللك سفراء نرى األُوىل الحالة ففي
ويف «حور»)، طريق عن هنا يتحدث املرصي (املتن حاشيتُُه ومعه صيفة) أبو (تل «ثارو»
أرض إىل بالدخول لوالده الترصيَح له ُرُسل مع أرسل قد «يوسف» أن نجد الثانية الحالة
الذي األمر ولكن «العريش»، بلدة «ثارو» بلدة بدل تضع العربانية الرواية أن غري «مرص»،
من «سنوهيت» رحلة نهاية هو — هنا يهمنا ما وهو — جدٍّا خاص بوجه النظَر يَلفُت
الهدايا إليه يحملون وصلوا قد امللك ُرُسل وكان سفينة، يف قطعها قد وكان «ثارو» أول

أيًضا. سفينة يف ُوُصوله قبل
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يحملون كانوا الذين امللوك عهد يف عرشة الثانية األرسة بداية منذ أنه نفهم ذلك ومن
يمكن ثم ومن «القنطرة» حتى تجري الجفار قناة كانت «سنورست»؛ أو «أمنمحات» اسم
الحادية األُرسة إىل — األقل عىل — عهُدها يرجع القناة هذه إن — شك أي دون — القوُل
شبه عىل بحمالٍت قاموا األرسة هذه أُمراء أن نعلم ونحن ٢١٠٠ق.م)، عام (حوايل عرشة
حفروا قد األمراء هؤالء أنَّ إذن املحتمل ومن الجنوبية، «سوريا» وعىل «سيناء» جزيرة
لدينا يوجُد ال أنه األسف جد له يؤسف مما أنَُّه غري حمالتهم، سري لتسهيل القناة هذه
عمل من هو «القنطرة» من القريبة «الفلوسية» حتى «ثارو» من القناة ُجزء أن يُثبت ما

الفراعنة.
عملت العبور تسهيِل ألْجل ولكن القناة، تخرتق الطريق أنَّ «ثارو» عند ونلحظ
ومن الكرنك، جدران عىل املرسوم املنظر يف والقنطرة القناة من كل مثل وقد قنطرة،
يتساءل: أن املرءُ يستطيُع واآلن عرشة، الحادية لألرسة عهده يرجع منهما كالٍّ أن املحتمل
يف مثلت قد أنها والواقع «ثارو»)؟ مدينة (أي املدينة داخل يف واقعة «القنطرُة» كانت هل

صخمتني. بوابتني بني موضوعة الكرنك منظر
درج، ذو ضخٌم، برٌج صغرية مسافة عىل اآلسيوية الجهة من اليسار عىل ويشاهد
يوجد مماثلة، مبان ثالثُة نْي َصفَّ وعىل البوابة حول القناة من اليُمنى الجهة عىل ويشاهد
تخرتق كانت القنطرة أن نفهم ثم ومن «مرص». من الخروج يرقب للحراسة برٌج بينها

القلعة.

الروماني العهد يف «قنطرة» أو «ثارو»

االسرتاتيجية، أهميتها فقدت قد «ثارو» كانت «مرص» ل الروماني االحتالل خالل ويف
إىل القنطرُة نقلت وكذلك قليًال، الشمال نحو مكانها عن تََحوََّلْت قد الطريق أنَّ والظاهُر
منتصف يف يُرى الجديد املبنى يزال ال وكان كيلومرتات، ثالث مسافِة عىل قليًال الغرب
يف بقي اسمها ولكن هدمها، الجديدة القنطرة إقامة حتم وقد امليالد، بعد الثالث القرن

الحالية). («القنطرة» املكان هذا يف أُقيمت التي القرية اسم

605



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

الكرنك منظر يف القناة اسم

االسم هذا أنَّ غري القطع، ومعناها «تادنيت» الكرنك منظر يف ُرسمت التي القناُة ى وتُسمَّ
األصيلُّ االسُم هو أنه يظهر ال اإلنسان يُد صنعتْه مماثل عمل أيِّ عىل يُْطَلَق أن يُمكن الذي

القناة. لهذه
عليه تمر كانت حيث للخليج؛ الرئييس املكان كانت «ثارو» أن عىل البحوُث َدلَِّت وقد
وقد املدينة، هذه بوساطة «مرص» إىل الداخلة العربية املحاصيل وكل والحيوان الناس
هذه ويف «القنطرة» من القريبة الحالية الفلوسية حتى «ثارو» أول من تمتد القناة كانت

البلوزي. النيل فرع من ماءها تأخذ التي للقناة آثاٌر ُوجدت الجهة

البطاملة قناة

البحرين بني تربط نيلية قناة عن الحجر عىل نُقشت وثيقة أََهمَّ أنَّ فيه جدال ال ا ِممَّ
عليها عثر «فيالدلف»، الثاني» «بطليموس لنا َخلََّفها التي اللوحُة هي واألبيض؛ األحمر
اآلن محفوظٌة وهي املسخوطة»، «تل عند بها قام التي الحفائر أثناء «نافيل» األثري
تآكلْت وقد رديئًا، نقًشا نُقشت قد اللوحة أنَّ األسف جد له يؤسُف ومما املرصي، باملتحف
الهامة الفقرات هنا وسنُورد معانيها، وَحلُّ قراءتُها الصعب من فإنه ولذلك نُُقوشها؛
Naville, The Store. City of Pithom p. 15 ff., 4th (راجع: القناة، بموضوع الخاصة

.(Edition 1903
الرتجمة: ص ُمَلخَّ

«بثوم»؛ لبلدة العاهل هذا زيارة الثاني» «بطليموس امللك ألقاب رسد بعد نجد
لبلدة بشخصه ذهب جاللته «إن السابع: السطر يف املتُن فيقول املسخوطة»، «تل أي
زار وعندما … انرشاح يف البالد كانت وقد «آتوم»، والده عرش «Heroopolisهروبوليس»
يف العائُش العظيُم اإللُه وهو «آتوم»، والده إىل املعبد هذا أهدى قرحت» «بي معبد جاللته

… «تكو» املسخوطة» «تل
قام بسياحٍة ا خاصٍّ كان اللوحة يف الحديَث أنَّ يَظهر ا جدٍّ غامضة ُجملة وبعد
ذلك وبعد الفرس، بالد من «مرص» ل العائدين «مرص» آلهة ملقابلة «بطليموس» بها
«هروبوليس مقاطعة يف «آرسينوي» وامللكة «بطليموس» بها قام رحلٍة عن املتُن يتحدث
… من الثالث الشهر عرشة السادسة السنة يف أنه املتن فيذكر قناة، وحفر «نفر-اب»»
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«تل يف العائش اإلله وهو العظيم، اإلله «آتوم» اإلله والده قلب إلرضاء قناة حفروا لجاللته
وابتداؤها اب)، خنت = الحجر صان =) «تانيس» مقاطعة آلهة لنقل وذلك املسخوطة»؛
بمحاذاة وتجري التمساح، بُحرية يف ونهايتُها شمس» «عني شمال يف الذي النهُر هو
يصد أن ألجل وذلك «ذراع»؟ مائة ارتفاُعُه يبلغ الذي العظيم الجدار نحو الرشقيِّ جانبها
املتُن يتحدُث َحلُّها استعىص الغموض يف غاية فقرة وبعد اآللهة، هؤالء عن بعيًدا الثوار
يف الستعمالها الفيلة؛ طلب يف البدو بالد عىل حملٍة وعن «أرسينوي»، بلدة تأسيس عن

امللك. جيش
التي الرشق قناة غري قناة حفر قد «بطليموس» أن عىل اللوحة متن فحص ويدل

قبل. من موجودة كانت األخرية وأن اللوحة، نُُقوش يف ذكُرها جاء
مقاطعة يخرتق الذي البلوزي الفرع من ماءها تأخذُ فكانت الجديدة القناة أما
املسخوطة»، «تل تجاه وتجري الذكر، السالفة «ثارو» بقناة يربطها كان أو «تانيس»،
يف ورد الذي الرشق» «جدار من األوسط الُجْزءَ «ثارو» قناة مع يؤلُف محصٌن مكاٌن وهو

القديمة. النصوص

«كليدا» األثري رأي

القناة هذه أن إىل أَدَّى الثاني» «بطليموس قناة موضوَع فحصه إن «كليدا» األثريُّ ويقوُل
منتصف عند «ثارو»، قناة منبع من مقربة عىل «دفنه»، من بالقرب ماءها تأخذُ كانت
كالم يف نجُدُه الذي الخالَف يفرس وهذا البلوزي، الفرع ومصب «فاقوس» بني الطريق

املؤرخني.

«برنيقة» إىل «قفط» من الربي الطريُق

من بريٌّ طريٌق منها بدًال واستعمل البطاملة، عهد آخر يف هجرت القناة هذه أنَّ غري
األحمر، البحر ساحل عىل ثغٌر وهي هرموس»، «ميوس ميناء إىل أو «برنيقة»، إىل «قفط»
ُحْكمه من العارشة السنة يف أنه وذلك الثاني، «بطليموس» عهد منذ مستعملًة كانْت واألُوىل
«Acatartosأكاتارتوس» خليج شاطئ عىل «برنيقة» مدينَة العاهُل هذا أسس ٢٧٥ق.م،
كانت هذه «برنيقة» أن والواقُع األحمر)، البحر شاطئ عىل صحي غريُ جرٌف اآلن (وهو
النيل يفصل الذي الربزخ بني ُجنُوده بوساطة «بطليموس» أنشأها برية طريٍق نهاية تُعد
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ألجل وإصطبالت؛ عذب بماء مجهزٌة َمَحاطُّ — مسافاٍت عىل — فيه أُقيم وقد البحر، عن
الجهة. هذه يف املاء نقص يعوض أن

الطريق هذا إنشاءِ سبُب

«برنيقة»؛ حتى «قفط» من الطريق هذا إنشاء سبب إن «اسرتابون»: الجغرايفُّ ويقول
خليج وبخاصة شديدٌة، رياُحُه بحٍر ِيف السياحة تَعرتض التي الصعوبة عىل للتغلُّب كان
بني املوصلة املائية الطريق استعمال أن عىل التاريخيُة الحقائُق وتَُدلُّ الضيق، «السويس»
يف هجرْت أنها املحتمل من بل فيالدلف»، «بطليموس امللك عهد بعد تُهمل لم البحرين

«برنيقة/قفط». طريق منها بدًال واتخذت امليالد قبل األول القرن خالل

«ميوسهرموس» ميناء

األحمر البحر عىل الواقعة القواقع) ميناء =) هرموس» «ميوس ميناء إنشاء ينسب وكذلك
كانت النيل وبني امليناء هذه بني املسافة أن ذلك وسبب «قفط»، وبني بينها طريق إليجاد
لُوُجود وكذلك كيلومرتًا)، ١٨٣ حوايل هرموس» «مينوس وميناء «قنا» بني (املسافة أقرص
«اسرتابون» يقوله ما صدقنا وإذا — «اسرتابون» يقول كما — فيها ممتازة شاسعة َمرًىس
وذلك معلوم؛ بقدر إال البطاملة عهد يف للتجارة مستعملًة تكن لم فإنها امليناء؛ هذه عن
النيل، بوساطة تَسري الهند إىل العامة «اإلسكندرية» تجارُة كانْت امللوك هؤالء عهد يف ألنه
عهد يف التجارُة كانت ذلك من العكس وعىل هرموس»، «ميوس ميناء بوساطة وكذلك
إىل سفينة وعرشون مائة منها أقلع قد إذ امليناء؛ هذه يف نشطًة «أغسطس» اإلمرباطور

«مرص». عىل الروماني جالوس» «اليوس والية عهد يف وذلك الهند،

«برنيقة» محل تحمل «ميوسهرموس» ميناء

التجارية الطريق فكانت نهائيٍّا، «برنيقة» محل َحلَّْت قد «ميوسهرموس» أن يظهر وأخريًا
كانت التجارة كل أنَّ لدرجة املتبعة، العامة الطريق هي هرموس» «ميوس إىل «قفط» من
بوساطة — «السويس» إىل املائية الطريق أن ا جدٍّ املحتمل من فإنه ذلك وعىل بها، تمر
تصبْح لم ثم ومن ُعْمُقها، نقص كما قيمتُها ونقصت فشيئًا، شيئًا هجرْت قد — قناة

فيها. الكبرية السفن لسري صالحًة
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البحرين بني املائية الطريق إحياء

النيل تربط التي القناُة كانت املسيحي العرص بداية يف أنه عىل األحوال شواهُد وتدل
ِذْكُر جاء كما الهند، إىل الطريق بأنها أحيانًا ذكرت قد أنها غري مهملًة، األحمر بالبحر
القرن منتصف يف «بطليموس» والجغرايف «لوسيان» الكاتبني من كل لسان عىل ذلك
الطريق هذه استعماِل إعادة إىل دعْت التي األسباب عن اإلنسان ويتساءل املسيحي، الثاني

و«أوروبا»؟ و«آسيا» «إفريقيا» بني والبحرية النهرية

القناة وإصالح «تراجان» اإلمرباطور

انتهاء بعد الروماني «تراجان» اإلمرباطور أن املحتمل من إنه نقول: ذلك عىل وإجابة
النهرين بني ما وبالد و«أرمينيا» السعيدة العرب بالد فتح يف رشع «داسيس»؛ حروب
طريق إنشاءَ يُعيد أن لديه الهامة الحربية األُُمور من أنه رأى وقد الحالية)، («العراق»
مياُهُه تغمُر الذي األحمر والبحر و«مرص» املتوسط األبيض البحر بني بحرية مواصالت
َ تُُويفِّ قد اإلمرباطور هذا أن غري الفاريس، الخليج إىل طريٌق توجد وبذلك «عيله»، ميناء

ميالدية. ١١٧ عام حوايل
خصوًصا — العرب مؤرخو كتبه فيما نقرأ أْن خاصة؛ بصفٍة النظَر يلفت ومما
التي القناة أَتَمَّ الذي هو وخليفته «تراجان» ربيب «هدريان» اإلمرباطور أن — «املقريزي»
القلزم بحر يف تَُصبُّ التي القناة هذه َحْفَر أعاد الذي هو «هدريان» وأن «تراجان» ابتدأها
كان «هدريان» اإلمرباطور أن — املناسبة بهذه — هنا ِذكُره يَِطيُب ومما األحمر»، «البحر
القائل الرأي مع يتفق وهذا طويلة، ُمدًَّة فيها ومكث ميالدية، ١٣٢ عام «مرص» زار قد

القناة. حفر أعاد الذي هو إنه

القناة هذه حفر إلعادة دعت التي األسباب

من كل به قام الذي العمل عن العرب وُكتاب «بطليموس» الجغرايف من ُكلٌّ ثَنا َحدَّ وقد
ضعيًفا كان زمنهما يف القناة مجرى انحدار أن كتباه مما فنفهم و«هدريان»، «تراجان»
الواقعة «القلزم» حتى و«بوبسطة» شمس» «عني بني ما تقع نقطة ومن «بوبسطة»، عند
العاهالن هذان به قام ما أن نفهم ثَمَّ ومن املالحة، صعوبَة َسبََّب مما األحمر، البحر عىل
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املياَه تحمل جديدة قناة إنشاء أو ِجِديٍَّة، بصورٍة جديد من القناة حفر يف ينحُرص كان
الحالية). القديمة» («مرص «بابليون» عند من النيل ِمَن

عىل «مرص» يف اإلسالمي العهد حتى مستعملًة استمرت قد القناة هذه أن والظاهُر
التي القناة حفر قد «هدريان» اإلمرباطور إن القائُل وهو «املقريزي»، رواه ما حسب

اإلسالمي. العهد من األُوىل األزمان يف فيها تَُمرُّ السفُن وكانت القلزم، بحر يف تَُصبُّ
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والقناة الخطاب» بن «عمر

يصعب التي التعابري يف الُغُموض بَْعَض هنا استعرضناها التي العربية الوثائق يف الحظنا
أن عىل العرب ُكتاب من إلينا وصلْت التي الوثائق كل وتَُدلُّ العادي، القارئ عىل فهُمها
وقد للمالحة، صالحة جعلها حتى ثانية القناة بإصالح قام الذي هو العاص» بن «عمرو
وذلك البحرين»، «قناة املسمى مؤلفه يف «البيري» الفرنيس الكاتب ذلك يف السبب لنا رشح
بن هللا «عبد عن — بدوره — نقل الذي الحكم» عبد «ابن بكتاب جاء ما حسب عىل

صالح».
الحجاز، بالد أنحاء كل ويف الرسول مدينة يف كبريٌ قحٌط َحَدَث أنه يف ذلك ُص ويَتََلخَّ
قافلة إرسال العاص» بن «عمرو إىل الخطاب» بن «عمر الخليفُة طلب ذلك أجل ومن
أن ويكفي «مرص»، آخُرها يغادر أْن قبل «املدينة» إىل وصل قد أَوَّلُها فكان العدد، كبرية
تكد لم تحملها كانت التي والجمال املؤنة أن يعرف عندما الكارثة ِعَظَم اإلنسان يتصور
«مرص» عىل عامله الخطاب» بن «عمر أمر ذلك أجل ومن هناك، الناس حاجة سد تكفي
إىل تصل التي النيل قناة بحفر أمره وهناك «املدينة»، إىل بالحضور العاص»، بن «عمرو

اإلبل. ظهور عىل حملها يصعب التي املرية حمل لتسهيل األحمر؛ البحر
خراٌب فيه كان ذلك ألن خاطر؛ طيب عن املرشوع هذا عن املرصيون يرض ولم
لم هو إْن «عمرا» وهدد قلوبهم يف ما فهم «عمر» الخليفة ولكن الُغزاة، ملصلحة لبالدهم
القناة وحفر ال الُعمَّ من كبريًا عدًدا وجمع «مرص» إىل «عمرو» عاد وقد به، أمره ما يفعل
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مقدور يف أصبح حتى السنة تنتهي تكد ولم «السويس»، القلزم» «قرص حتى النيل من
و«املدينة». «مكة» إىل الرضورية املؤن حاملة القناة يف تجري أن السفن

القديمة التجارة إحياء يف الخطاب» بن «عمر رأي

أن — مؤلفها اسم لنا يذكر لم أُخرى وثيقة عن نقًال — «البيري» الكاتُب لنا روى وقد
قائًال: الشأن هذا يف إليه الخطاب» بن «عمر أرسله خطاب عن أجاب العاص» بن «عمرو
من التجارة إلينا تحمل ُسُفٌن هناك كانت اإلسالم قبل أنه أعلم إني «عمر» املؤمنني أمري يا
التجاُر وتََخيلَّ ُردمْت، القناة وإن الصلة هذه توقفت البالد بفتح قمنا أن منذ وإنه «مرص»

ثانية؟ بحفرها آمر أن تريد فهل فيها، السياحة عن

القناة حفر إعادة عن العرب مؤرخي رواياُت

القناة، هذه حفر إعادة عن مختلفة روايات العرب ُمَؤرِِّخي ِمن كثريون لنا روى وقد هذا،
منهم: نذكر

بحفر العاص» بن «عمرو أمر الخطاب» بن «عمر أن «القضاعي» روى القضاعي: (١)
أنجز وقد «الفسطاط»، عند من تخرج التي وهي املؤمنني»؛ «أمري قناة تُسمى التي القناة

سنة. من أََقلَّ يف القناة هذه حفر
،٦٤٣-٦٤٤ عام يف ُحفرت قد كانت القناة هذه إن فيقول: «الكندي» أما الكندي: (٢)

أشُهر. ستة يف وانتهت

العرب لبالد ثروة مصدر «مرص»

«مرص» فتح أثر عىل أنه هنا نقرر أن لنا تخول قبل من ذكرناها التي الوثائُق وهذه
اإلفادُة يمكُن وثراء خصب من «مرص» عليه كانت ما العرب رأى (٦٤٠–٦٤٢ميالدية)،
املائية الطريق هذه إعادة رضورة «عمر» رأى ثم ومن الفقرية، «الحجاز» بالد لتموين منه

وثغورها. العرب بالد إىل توصل التي الطريق تلك األحمر، والبحر النيل بني الهامة
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«الفسطاط» عند من القناة تطهري

أو تغيري إحداث دون تطهري، مجرد كان إذ الشاق؛ بالعمل القناة بكري القيام يكن ولم
كما — أشُهر ِستَّة من أكثر يمكْث لم ذلك يف العمل أن والواقُع األصيل، مجراها يف إصالح
وانتهى «الفسطاط»، عند القناة هذه يف العمُل بُِدئَ وقد — «الكندي» رواية يف ذلك ورد

عائق. أيِّ دون استعمالُها التجار استطاعة يف أصبح وبذلك «القلزم»، عند

البحرين بني مبارشة قناة حفر فكرة

قد أنه البحرين؛ بني تربط مائية طريًقا بوصفها القناة هذه إعادة تاريخ يف امُلدهش ومن
االلتجاء دون مائهما من تأخذ البحرين، بني مبارشة قناة حفر يف العربي العهد يف فكر
سعد» «ابن عن الفداء» «أبو املؤرخ لنا روى فقد بينهما، لرتبط النيل من تخرج قناة إىل
أنهما لدرجة األحمر، البحر من املتوسط األبيض البحُر يقرتُب «الفرما» من بالقرب أنه
١٠٤ تبلغ التي املسافُة وهذه ميًال، سبعني حوايل ِمن أكثر اآلخر عن الواحد يبعدان ال
(السويس) القلزم» «قرص إىل «الفرما» من أقل كيلومرتات عرشة عن عبارة هي كيلومرتًا

مستقيم. َخطٍّ يف ِقيست إذا

املرشوع هذا يف فكر َمْن أول العاص» بن عمرو

عمل يف فكرٌة لديه كان العاص» بن «عمرو أن سبق ما إىل الفداء» «أبو ويضيف هذا،
ى يَُسمَّ الذي املكان يف يُعمل أن بد ال كان القطُع وهذا بمائهما، البحرين ليُوِصل قطع
بيشء سبق فيما الغريب متنه أوردنا الذي « «املسعوديُّ ذلك لنا ذكر وقد التمساح»، «ذنب
و«ديودور «أرسطو» أمثال األقدمني الُكتاب كرأي كان ذلك يف رأيه ولكن التفصيل، من
تنفيذ استحالة أعلنوا فقد العرب، املؤرخني عند معروفون وهم القديم» و«بليني الصقيل»
وهذه األبيض، البحر مستوى ِمن أعىل كان األحمر البحر مستوى أنَّ بسبب املرشوع هذا
يروي الذي املستنقع ُوُجود إىل أصلها يف ترجُع أنها ا جدٍّ املحتمل من كانْت النظريُة
يف نُشاهد وكذلك «الفرما»، عند تماًما يَتالىش كان املرتفع املنسوب هذا ولكن «القلزم»،
وعاد الَجذَّابة، الفكرة هذه عن صفًحا رضب قد العاص» بن «عمرو أن املسعودي رواية

وتطهريها. النيل من الخارجة القناة أثر تَتَبُّع إىل
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كما بالضبط هنا وكان القلزم، بحر إىل النيل من يخرج الذي هو للقناة فرع وأول
القدامى قناة جعل أي العاص»؛ بن «عمرو أنجز الذي العمل بدأ قد العرب املؤرخون ذكر

بتطهريها. للمالحة صالحة
يسميه ما وهذا — القلزم ببحر «عمرو» حفره الذي املوضع أن «املسعودي» ذكر وقد
«القلزم»، مدينة من ميل مسافة عىل وهو التمساح بذنب يُعرف — القطع الفداء» «أبو
بالنسبة «املسعودي» حدده وقد القناة، منبع بوصفه الفداء» «أبو كذلك ذكره املوقع وهذا
«قلزما اإلغريقي االسم محل حل الذي العربي االسم هو «القلزم» أن والواقُع «القلزم»، ل
من الرشقية الشمالية الزاوية يف الواقع الحايل القلزم» «كوم يقابل ما وهو «Clysma
املكان شكل من مأخوذٌ — يظهر ما عىل — فإنه التمساح ذنب اسم أما «السويس»، مدينة
ينغمس مكان آخر وهو — املستنقع وبخاصة «السويس» خليج أنَّ املحتمل من إذ هناك؛

شكله. من التمساح بذنب ُسمي قد — «السويس» خليج فيه
منبُع بأنه الفداء» و«أبو «املسعودي» من ُكلٌّ ذكره الذي املكان فإن حال أية وعىل

أيامنا. يف حتى مذكوًرا نجُدُه إذ بوضوح؛ إليه أُشري قد القناة

مروان» بن العزيز «عبد قنطرة

العظيمُة القنطرُة هو والالتينية اإلغريقية املتون يف مذكوًرا نجُدُه الذي الوحيد والعمل
املستنقع، املرصيون الحجاُج عليها يَْعُربُ كان التي وهي «املسعودي»، عنها يتحدث التي
يظهر ما عىل — القنطرُة وهذه «مرص»، حاكم مروان» بن العزيز «عبد أقامها قد وكان
أُقيمت قد كانت أنها املستحيل من وليس بقاياها، عىل ُعثر وقد معربًا، إال تكن لم —
إىل تُوِصَل أن منها الغرُض وكان ا، جدٍّ قديمة أزمان منذ معروف معٍرب أنقاض عىل هناك
ويستمر الفرما) =) و«بلوز» و«منف» و«القاهرة» «بابليون» من اآلتية الكبرية الطريق
«الهامة» تُسمى «مرص» أرض يف بقنطرة تمر كانت القناة إن قائًال: متنه يف «املسعودي»
تبتدئ كذلك كانت وهنا الخصب)، الدلتا إقليم «مرص» بأرض يقصدون العرب (وكان
إقليم يف البلوزي الفرع عىل تقع كانت «الهامة» أن املحتمل ومن القدامى، نظر يف «مرص»
القناة شغلت قد العرب قناة كانت إذا ما حسب عىل وذلك «بلبيس»، أو الحناء» «صفط

«طميالت». لوادي الجنوبية القناة أو الشمالية
وأنها «هدريان»، قناة هي الجنوبية القناة أن — حال أية عىل — جدٍّا املحتمل ومن
املؤرخ به حدثنا ما ذلك عىل يدل للمالحة، صالحة وَجْعلها َكْريها العرب أعاد التي هي
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كان الذي الخليج بمناسبة امليالدي التاسع القرن أوائل يف عاش الذي «الفرجان» العربي
«خليج باسم وُسميت العاص» بن «عمرو أصلحها التي القناة «إن النيلية: القناة أصل
عليها أطلق التي «تراجان» قناة نفس هي الخطاب» بن «عمر ل تمجيًدا املؤمنني» أمري

االسم.» هذا الجغرايف «بطليموس»

العرب املؤرخني عند القناة أسماء

فيما — «املقريزي» لنا ذكر فقد العربية؛ املؤلفات يف القناة لهذه األخرى األسماء عن أما
والواقُع «مرص»، قناة أوًال سميت حسبه فعىل الصدد، هذا يف معلوماٍت بعَض — كتبه
مدينة أُسست وملا الدلتا)، (يقصد الغني اإلقليم لهذا الرشقي الشاطئ تُحاذي كانت أنها
القناة لهذه الرشقي الشاطئ عىل «بابليون» «الفسطاط» من قليلة مسافة عىل «القاهرة»
املؤمنني» أمري «خليج هو األمر أول الرئييس اسمها كان ولكن «القاهرة»، قناة سميت

اللؤلؤة». «قناة أحيانًا تُسمى وكانت

القناة هذه يف السفن تَقابُل نقطة

القناة هذه أن العربية؛ املتون يف جاء ما حسب عىل أنه نُقرر أْن هنا ذكُره يطيُب ا وِممَّ
يقول ذلك ويف واألحمر، املتوسط األبيض البحر بني مباًرشا بحريٍّا اتصاًال تؤلف تكن لم
«الهامة» عند الدلتا) (أي «مرص» أرض يف تَحُدث كانت التقابُل نقطة إن «املسعودي»
يف تجري التي الرشاعية القوارب تُشبه التي الصغرية والقوارب النيل سفن أن وذلك
تجري كانت وهناك األحمر، البحر قوارب ملقابلة هناك تأتي كانت حديثًا؛ األبيض البحر

التجارية. املعامالُت

األحمر البحر حتى القناة يف السفر مدة

للسياحة فصل أحسن وهو — الفيضان وقت يف إنه الصدد هذا يف الطوير» «ابن ويقول
«مرص» من املشحونة املؤَن والقناة النيل عىل لتحمل للسفن أيام خمسة من بد ال كان —
«القلزم» «السويس» إىل قواربَهم أيامنا مثل يُرسلون «الحجاز» أهل وكان «الحجاز»، إىل

«مرص». بمحصول محملة «القلزم» عند النيل سفن ملالقاة
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العربي العهد يف القناة طم تاريخ

ذلك، إىل دعت التي واألسباب القناة فيه طمت الذي الزمن عىل العربية املصادر كل اتفقت
«محمد فيه ثار الذي الوقت إىل القناة هذه يف تسيح كانت الناس أن «املقريزي» كتب فقد
عبد جعفر «أبي عىل «املدينة» يف طالب» أبي بن عيل بن الحسني بن حسن بن هللا عبد بن

العباس. بني خلفاء ثاني املنصور» محمد بن هللا
الذكر، السالف الخليفة عهد يف الرواية نفس البالذري» الدين «شمس لنا ويروي
ميالدية، ٧٦٧ إىل ٧٦٢ من املؤرخني أقوال حسب عىل الحادث هذا تواريُخ تختلُف ولكْن

ميالدية. ٧٦٧-٧٦٨ سنة يف حدث قد القناة َرْدَم أنَّ «املقريزي» ويؤكد
ميالدية ٧٥٠ عام يف أنه القناة عن وردْت التي املتون درس عند رأينا وقد هذا،
«القلزم» حتى النيل يف َساَح «سيناء» جزيرة ِشبِْه إىل ذهابه عند «فيدليس» الراهب أن
عند مصبها فتحة بسد نفذ قد بأنه القناة ردم فيَُحدِّد الدين» «شمس أما القناة، بوساطة

«القلزم».

«املسعودي» رأي

«هارون املؤمنني أمري وهو — املنصور خلف أن من « «املسعوديُّ رواه ما ْقنا َصدَّ إذا ولكن
تجديًدا يعد ذلك فإن البحرين؛ بني املواصالت إحياء مرشوع ثانية تناول قد — الرشيد»

فيقول: «عمر» لفكرة
القلزم بحر مصب يكون أن عىل «تنيس» بالد نحو «الفرما» بالد ييل مما ذلك «فرام
بن «عمرو بفكرة ثانية األخذ عن عبارة املرشوع هذا يكون ذلك وعىل الرومي»، البحر إىل

النيل. ماء استعمال دون «الفرما» إىل «بلوز» من مبارشة قناة إنشاء وهي العاص»،
املرشوع هذا تنفيذ عن تخليه أو «الرشيد» إحجام يكون أن ا حقٍّ الغريب ملن وإنه
ما حسب عىل للقناة، «دارا» ردم تفسري عند فرضناها كالتي سياسية فكرة إىل يرجع
السلطان القوي «الرشيد» أنَّ غري «كربيت»، لوحة يف وردْت التي الغامضة الحملة يف جاء
«دارا بدأها التي القناة حفر أَتَمَّ الذي «أكزركزس» مثل قوي رجٌل العرش عىل يخلفه لم

والده. األول»
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مُرشوعه؟ تنفيذ يف «الرشيد» بدأ هل

قد — «املسعودي» يقول كما — «الرشيد» رامه ما كان إذا فيما نبحث أْن ا جدٍّ املهم وِمن
ُجزءٍ لحفر املفتاح أيدينا يف يكون قد ذلك حسب عىل ألنه تنفيذه؛ يف األُوىل الخطوُة اتخذت
أن ببعيٍد ليس أنه والواقُع الفردان، وهضبة الجرس أول ِمن يبتدئُ الذي وهو القناة، من
مشاريَع صاحَب كان ألنه وذلك عنه؛ أحجم ثم العمل، هذا فعًال بدأ قد «الرشيُد» يكون
به قامْت مما ذلك عىل أََدلَّ وال الحجاز، بالد يف وبخاصة عهده، يف نُفذت عظيمة مائية
«مكة» من كيلومرتًا ٢٥ مسافة عىل تقُع ماء عني من «مكة» أهل َسْقِي ِمن «زبيدة» زوُجُه
من ماليني ثالثة يُساوي ما حوايل «بمكة» العني هذه توصل التي القناة حفر يف وأنفقت

بدينار. «مكة» أهل عند الروايُة كانت أْن بعد وذلك الجنيهات،
بحفر أميال عرشة املاء أسالت «زبيدة» إن «األلقاب»: كتاب يف «الجوزي» ويقول
لها فقال البستان، عقبة وعملت الحرم إىل الحل من غلغلتْه حتى الصخر، ونحت الجبال
«ابن (راجع: بدينار، فأس رضبَة كانت ولو أعملها فقالت: كثرية، نفقٌة يلزمك وكيلها:

.(Borchardt Travels Vol. I, p. و196 ص٣٣٧» األول، الُجْزء خلكان
١٥٨٦ميالدية. عام حتى فتحها إعادَة أحٌد يُحاول لم مهملة، القناة هذه ظلْت وقد
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ُبذلت التي املحاوالتاُألخرى
«ديلسبس» قبل قناة حفر إلعادة

Savary de Lancosme النكوزم دي سافاري
«القاهرة» عند تبتدئ قناة حفر ومرشوع

وقدم «القسطنطينية»، يف لفرنسا سفريًا النكوزم» دي «سافاري كان الوقت هذا ففي
خليج إىل وتجري «القاهرة» عند تبتدئ قناة، َحْفر إعادة مرشوَع الثالث» «هنري للملك

األحمر. البحر

«السويس» وقناة «Richelieu «ريشليو

الثالث «لويس امللك عهد يف «ريشليو» الفرنيس للوزير االسم مجهوُل فرٌد قدم ذلك وبعد
«القاهرة»، إىل «السويس» من تجري قناة حفر مرشوَع (١٥٨٥–١٦٤٢ميالدية) عرش»

«سليمان». عهد يف املحتمل ومن «مرص» فراعنة عهد يف مستعملة كانت القناة وهذه

«السويس» وقناة Colbert كولبري

عرش» الرابع «لويس عهد يف عاش الذي «كولبري»، الفرنيس الوزير أن نعلم وكذلك
أْن «M. de la Haye الهاي «دي بوساطة مليكه من طلب قد (١٦١٩–١٦٨٣ميالدية)
البحر داخل يف «مرص» يف «السويس» عند مستودعات إلقامة الالزمَة الحريَة يَْمنََحه



عرش) الثالث (الجزء القديمة مرص موسوعة

من بالنيل أم بالعربات ذلك أكان سواءٌ السلع ُكلِّ نقل ضمان إىل باإلضافة هذا األحمر،
املتوسط. األبيض البحر حتى «السويس» مدينة أول

«السويس» وقناة األملاني الفيلسوف Leibnitz ليبنتز

فرنسا مللك «ليبنتز» العظيم الفيلسوف وضعها التي الشهرية املذكرة يف جاء وكذلك
والتجارية. السياسية الوجهتني من «السويس» برزخ أهمية عرش» الرابع «لويس

«السويس» وقناة Savary سفاري

قناة بحفر الخاصة املختلفة املرشوعات عرش السابع القرن نهاية يف «سفاري» درس وقد
Benoist ماليه دي «بنوا ثانية تبناه الذي املرشوع ومنها «مرص»، يف البحرين بني تربط
املجاورة الصحاري يف باقيًة كانت التي األعمال آثار عن شيئًا يعلم كان الذي «de maillet

«السويس». ملدينة

Marquis d’Argenson «دارجنسون» مركيز

مرشوع يف العرب بعد َفكََّر َمْن أول كان «دارجنسون» املركيز أن عىل األُُمور حقائُق وتَُدلُّ
من تُوصل جميلة قناة حفر يف فعًال فكر أنه والواقُع العالم، لجميع مبارشة قناة إنشاء
بالعالم خاصة يجعلها أَْن يَأُْمُل وكان ذلك، يف َفكََّر أنه غري األحمر، البحر إىل األبيض البحر

وحسب. املسيحيِّ

«السويس» قناة ومرشوع «توت» البارون

لطان للسُّ مرشوًعا فرنسا ملك لجيوش وُمَعلًِّما سفريًا يعمُل كان الذي «توت» البارون َم وَقدَّ
برزخ بوساطة واألحمر األبيض البحرين ربُط وفحواه ميالدية، ١٨٨٦ عام مصطفى
Memoires sur les tures, 1784, part. III, et IV. Cités par Le Pére et السويس

.Douin

620



«ديلسبس» قبل قناة حفر إلعادة بُذلت التي األُخرى املحاوالت

«السويس» وقناة نابليون»

توصيل إعادة يف َفكََّر عليها املشهورة غارته يف «مرص» إىل «نابليون» قدم ا َلمَّ وأخريًا
«البيري» م لتََوهُّ مرشوِعِه إنفاذ عن امتنع ولكنه مائهما، من بينهما ترعة بحفر البحرين
بتسعة األبيض البحر سطح عىل يعلو األحمر البحر سطح أنَّ الفرنسية الحملة مهندس

أمتار.

«السويس» وقناة عيل» محمد

إىل حرض إذ عيل»؛ «محمد عهد يف نهائيٍّا أُصلحت أْن إىل شائعًة الغلطُة هذه وبقيْت
«لينان» معهم فاشرتك املرشوع، ليفحصوا أُوروبا من بعٌث ميالدية ١٨٤٧ عام يف «مرص»
البحرين أن وأثبتوا «البيري»، رأي بفساد الجميُع فأقر وقتئٍذ، املرصية الُحُكومة مهندس
كما عاقبته، ويخىش املرشوع نجاح يف يشك كان عيل» «محمد أن عىل واحد، مستًوى يف
بحثهم؛ يف البعث مساعدة يف جهًدا يأل لم أنه إال الرشيد» «هارون قبله من لذلك فطن

ملسعاهم. املعرقل بمظهر يظهر لئال
ديلسبس» «فردنند منه فنال «سعيد» تويل حتى موقوًفا املرشوع ذلك بعد ظل وقد
يف تدخل أول الحادث ذلك فكان «السويس»، قناة بحفر ابتدائيٍّا إذنًا ميالدية ١٨٥٤ عام
عام حتى كذلك وظلت ميالدية، ١٨٨٢ عام يف استعمارها إىل أفىض مما «مرص» شئون
أممت ثم نهائيٍّا، املغتصب وطردت االستعمار نري عاتقها عن خلعت حني ١٩٥٢ميالدية
العظمى الدول تكتُّل ِمن الرغم عىل عليها السيادة صاحبة هي «مرص» وأصبحت القناة
ظلت «مرص» ولكن ثانية، القناة عىل واالستيالء منها استقاللها النتزاع ومحاربتها عليها
العالم بهر الذي شعبها إيمان وقوة … قادتها وطنية بفضل الجانب عزيزة العود صلبة
صغرية ثالثة ودولة العظمى العالم دول من دولتني جحافل أمام بالئه وُحسن بصربه

آمالُه. وتالشت مخلبه فقد الذي القط مخلب بمثابة استُعملت
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