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Exemples de norias ou sakiehs dans la campagne égyptienne.

.�أمثلة لل�ساقية (النوريا) فى الريف امل�صرى

“م�ص ��ر هبة النيل” عبارة ن�س ��معها كثري ًا وترتدد على �آذاننا حينما نذكر �أهمية
نهر النيل الذى لواله ما كانت م�ص ��ر بهذه اجلنة اخل�ض ��راء ،الكثري ال يعرف �أنها
مقولة للم�ؤرخ ال�شهري“هريودوت”.
منذ الع�ص ��ور الفرعونية ،والزراعة تعترب عماد احلياة الإقت�ص ��ادية والإجتماعية
فى م�صر وكان الفالح بعمله و�شقاه يعترب مبثابة العمود الفقرى للمجتمع وركيزة
�إزدهار الدولة امل�صرية .

ف ��ى م�ص ��ر القدمي ��ة ،مل يك ��ن الف�ل�اح ميتلك
الأر�ض الزراعية وكانت ظروفه قا�س ��ية ومتعبة كما
جاء فى بردية “تعاليم املهنة” ,التى �سردت الآتى:
عندما يرتك �أر�ض ��ه فى الغروب وي�صل �إىل منزله
يكون فى حالة من التعب ال�شديد وقد ي�ستمر ذلك
احلال منذ والدته وحتى وفاته.
كان الفالح يخ�ض ��ع حلياة �ص ��عبة ذات �ض ��غوط،
راتب ��ه كان َعينى يرتاوح بني قمح ،زيت ،ال�ش ��عري
يكفيه بال ��كاد للوفاء ب�إحتياجاته هو
وعائلت ��ه ،هك ��ذا كانت تتمث ��ل حياته
املتوا�ضعة.
و كان الف�ل�اح يعي� ��ش ف ��ى بي ��ت م ��ن
الط�ي�ن ي�ش ��به كث�ي�ر ًا تل ��ك البي ��وت
املتوا�ض ��عة التى نراها حتى الآن

عل ��ى �ض ��فاف الني ��ل ف ��ى دلتا
م�ص ��ر ،وف ��ى بع� ��ض الأحي ��ان
كانت تتلخ�ص ه ��ذه املنازل فى
�ش ��كل كوخ ب�س ��يط م�ص ��نوع من
�سعف النخل .
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وف ��ى ذل ��ك الوق ��ت كان الف�ل�اح
الب�س ��يط يعان ��ى م ��ن �أمرا� ��ض
خمتلف ��ة كالرم ��د والتهابات الع�ي�ن نتيجة للظ ��روف احلياتية املحيط ��ة به ،وكان
هناك �أي�ض ًا مر�ض يعرف بالـ“بلهار�سيا” ي�صيب الفالح الذى كان يغر�س رجليه
فى الطني والأر�ض الزراعية املبللة بالرطوبة.
وبجانب عمل ��ه املتعل ��ق بالفالحة
كان ل ��ه واجب ��ات وطني ��ة ,فمث ًال
كان يج ��ب علي ��ه امل�ش ��اركة ف ��ى
تهيئ ��ة البني ��ة التحتي ��ة لقريت ��ه
واملتمثل ��ة ف ��ى �ش ��ق القن ��وات
والرتع وبن ��اء ال�س ��دود ملجابهة في�ض ��ان الني ��ل و�إ�س ��تمر تطبيق هذه امل�ش ��اركة
الوطنية عرب �سنوات طويلة حتى مت الق�ضاء عليها متام ًا عام .1889
وقد جرت العادة �أن نرى الفالح وهو مثقول بدفع ما عليه من �ض ��رائب ودائما ما
كانت تذكرنا ،تلك املناظر اجلدارية فى مقابر قدماء امل�ص ��ريني ،والتى نرى من
خاللها ممثل�ي�ن خزانة امللك و هم يقومون على جمع ال�ض ��رائب و�أحيان ًا بتعنيف
الفالحني و�أحيان ًا �أخرى بتهديدهم بال�سجن يف حالة عدم الدفع .

تنق�س ��م ال�س ��نة امل�ص ��رية اىل ثالثة ف�ص ��ول :الأول ،ميتد من يوليو حتى �سبتمرب
ويع ��رف بالهريوغليفي ��ة بـ(�آخت) وفيه يفي�ض النيل على �ض ��فاف جمراه حمم ًال
بالطمى وال�سباخ حام ًال اخلري والرخاء لأهل م�صر .
و �أثن ��اء هذا الف�ص ��ل ،كان الفالح يذهب لأداء واجباته الوطنية املفرو�ض ��ة عليه
لأنه كان ال ميكنه فعلي ًا امل�سا�س ب�أر�ضه وهى حتت مياه الفي�ضان.
وم ��ع بــــــدايــ ��ة ف�ص� �ــــل
“بيـري ��ت” وال ��ذى يبد�أ
ف ��ى �أكتوب ��ر ،كان عل ��ى
الف�ل�اح الع ��ودة �إىل عمله
اليوم ��ى واملتمثل فى حرث

وتطري فى الهواء الطلق

�أر�ض ��ه بع ��د �إنح�ص ��ار مي ��اه
الفي�ض ��ان داخ ��ل جم ��رى الني ��ل.
و ين�ش ��غل الفالح بتقلي ��ب الطمى
وبعد ذلك رم ��ى الثمرات والبذر
هن ��ا وهن ��اك ف ��ى منظ ��ر بديع
يعك� ��س �س ��عادته بن�ش ��ر البذور
الت ��ى تنطلق م ��ن بني �أ�ص ��ابعه
لرت�سى فى بطن الأر�ض بربكة خالقها.

و م ��ن خلف الف�ل�اح ,كان هن ��اك جمموعة
من احليوانات الأليف ��ة كاحلمار واخلروف
واخلنزير مل�س ��اعدته فى دف ��ن البذور داخل
الأر�ض اللينة قبل �أن تلتقطها مناقري الطيور
وتق�ضى عليها.
وبع ��د ذل ��ك تب ��د�أ مرحل ��ة دقيق ��ة و ه ��ى
مرحلة بع ��د البذر و هى التى يقوم فيها الفالح
برى �أر�ض ��ه ب�صفة دورية على مدار اليوم من واقع قنوات فرعية لت�سهيل جمارى
املياه هنا وهناك فى �أنحاء الأحوا�ض
املمت ��دة ،وهن ��ا يج ��در بالذك ��ر �أن
ه ��ذه القنوات كانت �أي�ض� � ًا ت�س ��تلزم
�إهتم ��ام دقيق من الف�ل�اح لتنظيفها
ومتابع ��ة العناي ��ة به ��ا ،وعندما تطول
عيدان القمح وقبل وقت تقليمها ،كانت
هناك زيارة تفتي�شية للتحقق عما �إذا كان الفالح قد جار على �أر�ض جريانه �أثناء
عمليات البذر واحلرث والرى �أم التزم مبا خ�ص�ص له.
وف ��ى ف�ص ��ل “�ش ��مو” �أى ف�ص ��ل
ال�ص ��يف بلغتن ��ا احلديث ��ة ,ي�أت ��ى
وقت احل�ص ��اد حام ًال فى طياته
الفرح ��ة وال�س ��عادة والبهج ��ة
وذل ��ك بعد ف�ت�رة طويلة من

ال�شقاء والتعب ف�أخري ًا  ...هاهو وقت
جنى الثمار!
وم ��ن واق ��ع املناظراجلداري ��ة التى
ن�س ��تطيع ت�أمله ��ا حت ��ى الآن ف ��ى
مق�ب�رة “منن ��ا” ,ن�ست�ش ��عر ه ��ذه
الأج ��واء املرحة التى ت�ص ��طحب
عملية احل�ص ��اد والت ��ى غالب ًا ما

كان ي�ص ��طحبها نغم ��ات املزمار
العذبة.
�أما زوج ��ة الف�ل�اح وبناته فلهن
�أي�ض� � ًا دور ًا هام� � ًا ف ��ى ه ��ذه
املرحلة حي ��ث ي�أتيانه بالطعام
وال�شراب وتت�شاركا معه فرحته
بجمع �سنابل القمح بل وت�أخذا
بع� ��ض منها لتغ ��زل بها �أ�ش ��كال خمتلفة م ��ن “احلظاظات” كالعرو�س ��ة ومفتاح
احلياة لعلها جتلب لهن احلظ.
وبعد و�ض ��ع ال�سنابل فى �سالل
م�ص ��نوعة من اجلري ��د واللوف
وتعبئته ��ا و�إحكامه ��ا فكانت
تنتق ��ل �إىل م ��كان كب�ي�ر مفت ��وح
لف�ص ��ل احلب ��وب عن العود نف�س ��ه
وكان ذلك يتم بالإ�س ��تعانة بحوافر
اجلامو�س واحلمري فى عملية ده�س ال�سنابل .
وف ��ى مق�ب�رة “نخ ��ت” كان هناك منظ ��ر ًا جداري ًا رائع� � ًا يظهر الفالح�ي�ن �أثناء
�إ�س ��تخراج احلبوب م ��ن ال�س ��نابل وكذلك �إ�س ��تمتاعهم بنخل القم ��ح فى مناخل
خ�شبية م�ستديرة .

هاهو القمح ي�ش ��كل �أكوام مر�صو�صة,
الواح ��د بجان ��ب الآخ ��ر ف ��ى م�ش ��هد
مهيب يعك�س الغنى والرخاء.
و ه ��ا ه ��م نظ ��ار الق�ص ��ر امللك ��ى وفى
يديه ��م املعايري وال�س ��طول َ
حل ْك � ْ�م كمية
القمح وقيا�س ��ها بدقة وثم ت�س ��جيلها على
هيئة �أرقام فى دفاتر الق�ص ��ر و�أخري ًا ,حتديد قيمة ال�ض ��رائب املفرو�ضة على
الفالحني .

هن ��اك بردية عتيقة ت�س ��جل حديث فى غاي ��ة الأهمية دار ب�ي�ن مدر�س وتالميذه
منذ االف ال�س ��نني حيث قال لهم �أنه �أثناء الفي�ض ��ان كان الف�ل�اح دائما ما يبدوا
وقد طاله البلل والرطوبة ولكنه كان ي�ص ��ب �إهتمامه على �أدوات عمله التى كانت
تتمتع بب�ساطة �شديدة ولعل من �أهمها و�أكرثها �إ�ستخدام ًا كما ورد فى اجلداريات

الفرعوني ��ة التى نراها هنا وهناك فى
املقاب ��ر واجلبان ��ات ه ��و “الف�أ� ��س”,
فقد كان ي�ص ��نع من اخل�ش ��ب مدعم
باملع ��ادن ال�ص ��لدة مل�ض ��اعفة ق ��وة
حتمل ��ه وهن ��اك الكث�ي�ر م ��ن تل ��ك
النماذج فى املتاح ��ف حول العامل
 .و�أثناء احل�صاد ,كان الفالح
ي�ستخدم “املنجل” وكذلك “املذراة” وهى عبارة عن ع�صاة خ�شبية ذو ثالثة
�أ�سنان وامل�ستخدمة حتى الآن �ضمن �أدوات الفالحة امل�صرية .
و بالت ��وازى مع ه ��ذه الأدوات ,كانت
هن ��اك جمموعة ال�س�ل�ال والأ�س ��بته
امل�س ��تخدمة ف ��ى ت�ش ��وين القم ��ح
والب ��ذور الأخ ��رى ,بجان ��ب حوافر
البهائ ��م التى �أي�ض� � ًا كان له ��ا دور ًا تخزيني ًا بعد �إعادة ت�أهيله ��م لهذا الغر�ض ...
ومن الزعف واجلريد والألياف كانت هناك مق�ش ��ات من �أحجام خمتلفة بغر�ض
�إحكام �أكوام احلبوب فى حالة فرط احلبوب منها.

�إذا نظ ��رت عزي ��زى الق ��ارئ �إىل خريط ��ة
جمهورية م�صر العربية ,لوجدت �أن حواىل
 %90من م�س ��احتها مغطى بالرمال و�أن نهر
النيل ,وهو الأطول فى العامل ,ي�ش ��قها ويهبها
مبياهه اخلري والرغد واحلياة .لذا ف�إن �إدارة
هذه املياه وو�سائل رى الأرا�ضى الزراعية ك�شق
القنوات و�إدارة ظاهرة في�ضان النيل �إىل
�إقامة ال�س ��دود كان من �سالف الع�صر والأوان
م�سئولية �شديدة الوط�أة على
كبار م�س ��ئوىل الدول ��ة ,فعلين ��ا �أن نعرف �أن
توزيع املي ��اه على الفالح كان مبيزان حمدد,
كل لـــ ��ه نف� ��س
القـــــــــــدر ...
ومن ��ذ ع�ص ��ر
الدو لـــــــــــــ ��ة
احلــــديث ��ة �أى  1600ق.م عرف الفالح ال�ش ��ادوف
ومت �إ�س ��تعماله عرب ال�سنوات والقرون ,غري �أن
وجوده تال�ش ��ى ف ��ى زمننا هذا  ,اما ال�س ��اقية,
فهن ��اك �أمثل ��ة رائعة ن�س ��تطيع �أن نتح�س�س ��ها هنا
وهناك فى دلتا و�صعيد م�صر حتى الآن.

كان هن ��اك منط ��ان ملخ ��ازن احلب ��وب :خم ��ازن الق�ص ��ر امللك ��ى وخم ��ازن كبار
الق ��وم ف ��ى احلقيقة� ,أن مناذج هذه املخازن لي�س ��ت بغريبة علين ��ا وهناك الكثري
منه ��ا ف ��ى املتاح ��ف والعدي ��د
منه ��ا مر�س ��ومة عل ��ى ج ��دران
املقاب ��ر  ,ف�أ�ست�ش ��فينا �أن
بع� ��ض من ه ��ذه املخ ��ازن يكون
عل ��ى هيئ ��ة مبنى م�س ��تدير ذو
قبة والبع�ض الآخر م�ستطيل وم�سطح ال�سقف ,وكان لهذه النماذج �أمناط خمتلفة
من ال�سالمل املتنقلة لتفى ب�أغرا�ض التخزين خا�صة فى امل�ستويات املرتفعة.
بالن�س ��بة ,يا عزيزى القارئ ,ملخازن الق�ص ��ر امللكى ,فكانت غالب ًا ما تكون داخل
�أ�س ��وار املعب ��د وكان م ��ا بها من الغ�ل�ال ت�س ��تخدم لكفاية حاجة الق�ص ��ر واملعبد
و�أحيان� � ًا ,ل�س ��د حاج ��ة ال�ش ��عب فى
�أوقات املجاعات .
وفى معبد الرم�سيوم ,هناك خـيــــر
مثـــ ��ال له ��ذه املخ ��ازن ذات
القبـــاب ,واملهيئـــــــــــــة مب�ساحتها
املمتدة ومداخلها املغلقة ب�أبواب
خ�ش ��بية لتخزي ��ن حج ��م ال
ي�س ��تهان به من احلبوب  ...هذه املخازن كان
يحيط بها من جميع جوانبها �سور �سميك من الطوب اللنب حلمايتها ممن يراوده
فكرة ال�سرقة �أو التعدى على ممتلكات الق�صر.
وال تزال هذه املخازن واملوجودة فى اجلانب ال�ش ��ماىل ملعبد الرم�س ��يوم حتتفظن
ب�شكلها وهي�أتها رغمم فقدها جلزء كبري من جدرانها وكذلك �أبوابها اخل�شبية.

�أله امل�ص ��ريون القدماء في�ض ��ان النيل وعرفــوه ب�إ�س ��م “حابى” وكانوا ينتظرونـه
ب�ش ��وق وولع كل عام فى نف� ��س امليعاد ويعدون له الأف ��راح والإحتفاالت ,ولعل �أهم
املظاه ��ر الت ��ى تعك�س ال�س ��عادة والبهج ��ة هى �إحتف ��االت مدينة طيب ��ة واملعروفـة
بــ “�أحتفاالت �أوبت” والتى كانت تتم حتت �أعني الإله “�آمون ــ رع” رب املدينـة.
ومل يكن الفي�ض ��ان دائم ًا ي�أتى فى ميعاده حيث �س ��جل لنا التاريخ على �صخرة من
اجلرانيت ب�أ�سوان ،تعرف بلوحة املجاعة ،ذكرى �سنوات جماعة ع�صيبة �إ�ستمرت
ملدة � 7سنوات.
ف ��ى العقي ��دة امل�ص ��رية القدمية ,كان الإل ��ه “�أوزوري� ��س” هو �إل ��ه الزراعة وكان
الفالح امل�ص ��رى ين�س ��ب له بداية فكرة الفالحة مبراحله ��ا املختلفة� ,أى منظومة
البذر والرى �أما “احل�ص ��اد” فكان ��ت الإلهة “رتنوت” هى امل�س ��ئولة عنه وكانت
ت�أخذ �شكل ثعبان الكوبرا  ,ولعل امل�صرى القدمي قد �إختار تلك ال�شكل املرعب
لثعب ��ان الكوبرا لتخويف و�إره ��اب من يجر�أ الإقرتاب من خمازن الغالل ب�ص ��فة
عامة ,وقد ن�س ��بت متون العقيدة امل�ص ��رية �إبن� � ًا للإلهه “رتنون” وعرفته ب�أ�س ��م
“نربى” وكان �إله حامي ًا ل�سنابل القمح اليانعة قبل ح�صادها.
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