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)خريطة املعبد ال�صغري (امللكة نفرتاري
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PLAN OF THE SMALL TEMPLE
(QUEEN NEFERTARI)
[After Antike Welt, 1994, Abb. 89, p. 68].
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SANCTUARY

�إلـــ�ى اكـــتــ�ش�ــــــاف تــراثـــــنـــ�ا

معـبــدا �أبــو �ســمـبـل

�شيء من التاريخ

1

النوبة هي املنطقة الواقعة جنوب مدينة �أ�سوان ،وتنق�سم �إىل جزئني :الأول
حم�صور ب�ي�ن اجلندلني الأول والثاين وي�سمى النوب ��ة ال�سفلى (امل�صرية)،
والث ��اين وي�سم ��ى النوب ��ة العلي ��ا (�أو ال�سودانية) ميتد م ��ن وادى حلفا حتى
�شمال ال�سودان بالقرب من مدينة اخلرطوم.
ترجع عالق ��ة م�صر ببالد النوبة �إىل بداية التاري ��خ امل�صرى القدمي1 ،
()1
فقد كانت النوبة م�صدرا �أ�سا�سيا للتجارة ،حيث كانت املنتجات القيمة مثل
الذه ��ب والأخ�شاب والعاج والبخور وجل ��ود احليوانات ت�ستورد منها وكذلك
كانت م�صدرا هاما لإمداد جيو�ش الفرعون باملحاربني.

ترج ��ع �أقدم معاب ��د النوبة �إىل الأ�س ��رة ( 18بوهن ،اللي�سي ��ه ،عمدا� ،إلخ)
بينما �أحدثها يعود �إىل الع�صرين اليوناين والروماين .وكان رم�سي�س الثاين
(القرن الثالث ع�شر قبل امليالد) �أكرث فراعنة م�صر ت�شييدا بالنوبة ال�سفلي
2
ال�سبوع)2(،
حي ��ث بنى بها �سبعة معابد :بيت الوايل ،ج ��رف ح�سني ،وادي
ال ��در (الوحيد املوج ��ود على الرب ال�شرقي للنيل) ،معب ��دا �أبو �سمبل ومعبد
عك�شا ،ومل ي�شيد �أحد من خلفاء رم�سي�س الثاين معابد بالنوبة لفرتة حوايل
�ألف عام.
تق ��ع منطقة �أبو �سمبل عل ��ى م�سافة  270كم جنوب مدين ��ة �أ�سوان وحتتوى
بالإ�ضاف ��ة �إىل معب ��دى رم�سي� ��س الثاين عل ��ى  28لوحة منق ��ورة فى �صخر
اجلبل.
2

اكت�شاف معبد �أبو �سمبل الكبري
خالل رحلته ببالد النوبة ،كان
ال�سوي�س ��ري Johan Ludwig
( Burchardtامل�سم ��ي �أي�ض ��ا
ال�شي ��خ �إبراهيم ابن عبد اهلل)
�أول م ��ن ر�أى معب ��د �أب ��و �سمبل
الكب�ي�ر وذل ��ك ي ��وم  22مار�س
 .1813فبع ��د زيارت ��ه ملعبد �أبو
�سمب ��ل ال�صغري ،اجته ه ��ذا الرحالة ع�شرات الأمت ��ار ناحية اجلنوب حيث
اكت�ش ��ف اجلزء العلوي لتماثيل رم�سي�س الث ��اين بواجهة املعبد الكبري الذي
(.)3
كان ال يزال مغطى بالرمال 3
3

وا�ستط ��اع بعد ذلك عامل الآثار الإيطايل  Giovanni Battista Belzoniوفريق
عمل ��ه دخول معبد �أبو �سمب ��ل الكبري يوم اجلمعة � 1أغ�سط�س  ،1817بعد ما
يقارب من حوايل  3000عام على �إن�شائه.

منطقة �أبو �سمبل مهددة من ارتفاع من�سوب مياه النيل

4

بع ��د بن ��اء �س ��د �أ�س ��وان الق ��دمي ( )1902-1898وتعليت ��ه عل ��ى مرحلتني
( 1912-1907و  )1934-1929ارتفع من�سوب املياه جنوب �أ�سوان وغرقت
معاب ��د فيلة 4
( .)4ومع امل�شروع ال�ضخم لبناء ال�سد العايل ()1971-1960
5
( )5كادت بحرية نا�صر ( متو�سط عر�ضها  10كم ،طولها  500كم وتتعدى
م�ساحتها 6000كم� )2أن تغرق �آثار النوبة بالكامل (فى م�صر وال�سودان)،
ولك ��ن تفاعلت ال�سلطات امل�صرية واملجتمع الدويل ب�شكل �سريع ،وفى يوم 8

مار� ��س � 1960أطلق مدير منظمة اليون�سكو نداء ًا يدعو فيه �إىل حملة دولية
لإنقاذ �آثار النوبة والتى ا�ستغرقت �أعمالها  20عام ًا.
مت نق ��ل معاب ��د النوب ��ة
5
ال�سفلى وجتميعها يف مواقع
جدي ��دة :معاب ��د فيلة على
جزيرة �أجيليكا بالقرب من
ال�سد الق ��دمي -معابد بيت
ال ��وايل وكالب�ش ��ة وجو�سق
قرطا�س ��ى على بع ��د مئات
الأمت ��ار جنوب ال�سد الع ��ايل – معابد وادي ال�سب ��وع والدكة واملحرقة على
بع ��د  140كم جنوب ال�سد الع ��ايل – معابد عمدا والدر ومقربة بننوت على
بعد  180كم جنوب ال�سد العايل  -معبدا �أبو �سمبل على بعد  270كم جنوب
ال�سد العايل .مت �إهداء �أربعة معابد �إىل الدول التى �ساهمت ب�شكل قوي فى
عملي ��ة الإنقاذ  :معبد اللي�سيه �إىل �إيطالي ��ا  -معبد دابود �إىل �أ�سبانيا 6
()6
 معبد طاف ��ة �إىل هولندا معبد دندور �إىل الواليات6
املتحدة الأمريكية .كما مت
�إهداء بع�ض الآثار الأخرى
�إىل ال ��دول امل�شارك ��ة ف ��ى
عملية الإنق ��اذ مثل فرن�سا
وبولندا و�أملانيا� ،إلخ.
وقد اقرتحت ع ��دة م�شاريع
7
لإنق ��اذ معاب ��د �أب ��و �سمب ��ل
ومت اختيار م�ش ��روع ل�شركة
�سويدية عام  ،1963وتكلفت
عملي ��ة الإنق ��اذ ح ��وايل 40
ملي ��ون دوالر .وقد مت تقطيع
املعبدي ��ن �إىل  1042كتل ��ة
ت ��زن ما يقرب م ��ن 15000
ط ��ن 7
( )7وذلك خالل ع ��ام كامل (�أغ�سط� ��س  -1965يوليو 1966م) ،ثم
�أعي ��د تركيب الكتل ح ��ول ج�سم خر�س ��اين يحيط به قب ��ة �صناعية �ضخمة
لت�شب ��ه اجلب ��ل الأ�صلي الذي كان يحيط باملعبدين وذل ��ك على م�سافة 200
م �شم ��ال املوقع القدمي وعل ��ى ارتفاع  65م منه .ومت افتت ��اح املوقع اجلديد
ي ��وم � 22سبمتم�ب�ر  1968ولكن مل يتم االنتهاء م ��ن الأعمال ب�صورة نهائية
�إال عام .1972

و�صف معبد �أبو �سمبل الكبري
8

معب ��د �أبو �سمب ��ل الكبري حمف ��ور بالكامل
ف ��ى ال�صخ ��ر .ت�أخ ��ذ واجهته �ش ��كل �شبه
املنح ��رف لت�شبه �ص ��رح املعاب ��د  ، (8وهي
م�سبوقة ب�شرفة طويلة مزينة مبجموعة من
التماثيل الواقفة حلور�س ورم�سي�س الثاين.
9
�ضخمة()9
وتزين الواجهة �أربع ��ة متاثيل
للمل ��ك رم�سي�س الثاين جال�س ��ا وهو ينظر
�إىل ال�شرق .يحيط ب�سيقان امللك جمموعة
(1والأمريات والأمراء.
من متاثيل امللكات 10
يعتلي واجهة املعب ��د �صف من القرود التي
تق ��دم التحي ��ة �إىل ال�شم� ��س امل�شرقة .فوق
باب دخول املعبد توج ��د حنية منحوت بها
(.1
االله رع -حور�-أختي بر�أ�س �صقر 11
مدخل املعبد ي�ؤدي �إيل �صالة كبرية يرتكز
�سقفه ��ا عل ��ى �صفني يتك ��ون كل منهما من
�أربعة �أعم ��دة �أوزيري ��ة 1(12وتتميز املناظر
به ��ذه ال�صال ��ة بحالته ��ا املتمي ��زة .عل ��ى
اجلانب ال�شرقي يوجد منظران مت�شابهان
للمل ��ك وهو يق ��وم بقتل الأع ��داء� .أما على
اجل ��دار ال�شم ��ايل فنج ��د و�ص ��ف مف�صل
ملعركة قاد�ش ال�شه�ي�رة التى واجه خاللها
رم�سي�س الثاين احليثيني فى العام اخلام�س
من حكم ��ه 13
(� .1أما اجل ��دار اجلنوبي فهو
مزين مبناظر متثل من الي�سار �إىل اليمني
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الفرع ��ون عل ��ى عجلت ��ه
احلربية وه ��و يهاجم قلعة
�آ�سيوي ��ة ثم وهو يقتل عدوا
ليبيا و�أخ�ي�را وهو منت�صر
ف ��وق عجلت ��ه احلربي ��ة.
تت�ص ��ل ال�صال ��ة الكب�ي�رة
مبجموعة قاع ��ات جانبية
�صغ�ي�رة يطل ��ق عليه ��ا
«�صاالت الكنوز» 14
(14والتى
كان ��ت غالب ��ا ت�ستخ ��دم
حلف ��ظ الأ�شي ��اء الثمين ��ة
باملعبد.
الب ��اب املوج ��ود يف نهاي ��ة
ال�صال ��ة الكب�ي�رة ي� ��ؤدي
�إىل قاع ��ة يوج ��د به ��ا
�أربع ��ة �أعم ��دة .وقد زينت
اجلـــــــــــ ��دران ال�شــمالي ��ة
واجلنوبي ��ة للقاعة مبناظر
عب ��ادة مراك ��ب الآلهة .ثم
ن�صل بعد ذل ��ك �إىل ردهة
م�ستعر�ضة وثالثة هياكل،
نح ��ت يف �أو�سطه ��م �أربعة
متاثي ��ل متث ��ل م ��ن الي�سار
�إىل اليم�ي�ن :بت ��اح و�أم ��ون
رع ورم�سي� ��س الثاين ورع-
حور�-أخت ��ي ( . 15وكم ��ا
�سب ��ق و�أن الحظت ال�سيدة
�إمييليا �إدواردز عام 1874
�أنه خالل يومى � 21أكتوبر
و 21فرباي ��ر م ��ن كل عام،
ت�ض ��اء بالكام ��ل الثالث ��ة
متاثي ��ل اليمن ��ى ب�أ�شع ��ة
ال�شم� ��س الت ��ي تدخ ��ل من
ب ��اب املعب ��د (حالي� � ًا 22
�أكتوبر و 22فرباير).

صغري)QV.55
�(
حر-خب ال�شف
آمون-أبو �سمبل
مقربةصف�معبد �
و�
16

يق ��ع معب ��د �أبو �سمبل ال�صغ�ي�ر على بعد
( .)16يبلغ
150م �شم ��ال املعبد الكب�ي�ر 16
ارتف ��اع واجهت ��ه 12م وه ��ى مزينة ب�ستة
متاثي ��ل �ضخمة ي�ص ��ل ارتف ��اع كل منها
�إىل ح ��وايل 10م� :أربعة ميثلون رم�سي�س
الث ��اين واثن�ي�ن للزوجة امللكي ��ة الكربى
نفرتاري الت ��ي كر�س له ��ا املعبد 17
(.)17
وق ��د نحتت متاثي ��ل لأوالد املل ��ك وامللكة
بجوار �سيقانهم ��ا :الأمراء بجانب امللك
والأم�ي�رات بجانب امللكة.
باب املعبد ي�ؤدي �إىل �صالة
بها �ست ��ة �أعمدة حتحورية
18
( ،1وقد زينت جدران هذه
ال�صال ��ة مبناظ ��ر تق ��دمي
القراب�ي�ن وعب ��ادة الآلهة.
يوج ��د بغرب ��ي ال�صال ��ة
ثالث ��ة �أب ��واب ت� ��ؤدي �إىل
ردهة م�ستعر�ضة  19ت�سبق
قد� ��س الأقــــــدا� ��س .وقـد
زي ��ن اجل ��دار املوج ��ود يف
�آخر قد�س الأقدا�س بنحت
للإلهة البقرة حتحور وهي
حتمي رم�سي�س الثاين.
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18
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حماية الأثر واحلفاظ عليه
مت ت�سجي ��ل معب ��دى �أبو �سمبل منذ ع ��ام  1979على قائمة ال�ت�راث الثقايف
العامل ��ي ويحظيا باهتم ��ام خا�ص فى جمال احلماية واحلف ��اظ على الأثار،
ت�ستطيع �أن ��ت اي�ضا م�ساعدتنا على حماية هذين الأثرين الفريدين ،وذلك
باتباع الإر�شادات التالية:

يجب �أال ت�صعد فوق جدران املعبد وال على الأعمدة.
يجب �أال تكتب على جدران املقابر وال على اللوحات الإر�شادية املوجودة فى
املقربة.
يجب �أن ت�شاهد ولكن تفادى مل�س املناظر وامل�شاهد امل�صورة لأنها �سريعة
التلف
يجب �أال ترمي القاذورات على الأر�ض.

) (2010كتابة  :خالد العناين  -جامعة حلوان
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جورج جري�ستري وفيليب مارتينيز
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