زكـــــــــي
لـــوبــــــــالن
جـيـهـــــــــان
كـــري�ســــــتيــان
النـــــــــــ�ص لـــ  :د.
النـــــــــ�صلــ:

Le kuttâb est encore très présent en Égypte, notamment dans
les villes et villages du Sud. On y entre entre 3 et 5 ans. Les
écoliers y apprennent à écrire, à lire et à mémoriser le Coran.
[Exemples de kuttâb © Début du XXe siècle].

تاب” قائم ًا فى �أنحاء الق ��رى والنجوع امل�صرية وخا�صة
ْ  ال ي ��زال “ال ُك،حت ��ى يومنــا هذا
فى ال�ص ��عيد حي ��ث يدخل الطفل ف ��ى عمر اخلام�س ��ة �أو �أحيان� � ًا الثالثة ليتعل ��م القراءة
.والكتابــة وحفظ القر�آن

“بي ��ت احلي ��اة” هكذا كانت ت�س ��مى املدر�س ��ة فى الع�ص ��ر الفرع ��وين وقد كانت
ه ��ذه املدار� ��س ف ��ى غالبيته ��ا ملحق ��ة باملعاب ��د والق�ص ��ور وكذل ��ك احلرمل ��ك
وج ��رت الع ��ادة �أن يك ��ون “بي ��ت احلي ��اة”
حك ��ر ًا عل ��ى الأطفال الذي ��ن ي�ؤهل ��ون ملهنة
“الكاتب”.
ودعني �أذك ��رك عزيزي الق ��ارئ �أنه على
عك�س �أيامنا املعا�ص ��رة مل تكن املدر�س ��ة
متاح ��ة �أم ��ام اجلمي ��ع ،فف ��ى الدول ��ة
احلديثة � -أى فى القرن ال�ساد�س ع�شر
قب ��ل املي�ل�اد  -على �س ��بيل املث ��ال  ،كان
هن ��اك  %5فقط من ال�ش ��عب يع ��رف الكتابة والقراءة وكان ��وا غالبيتهم من
�أوالد الذوات وطبقة املوظفون العليا وكذلك الكهنة.
وكان املتمي ��زون ف ��ى “بي ��ت احلياة” غالب� � ًا ما يتجه ��ون فيما بعد �إىل درا�س ��ات
متخ�ص�ص ��ة وتخ�ص�ص ��ات دقيقة بهدف الدفع بهم فيما بعد للعمل فى العا�صمة
واملدن الرئي�سية على �ضفاف النيل.
وجدي ��ر بالذكر �أنه فى �إطار هذه املراكز الدرا�سية (�أى املدر�سة بلغة اليوم) كان
التعليم ال يقت�صر فقط على املواد الفل�سفية التى تعتمد على الذهن بل كان �أي�ض ًا
ي�شتمل الت�أهيل املهن ��ي والدرا�سات الفنية والطبية واملعمارية
وكذل ��ك عل ��وم الريا�ض ��ة والفل ��ك
والرتجمة.
�أما العلوم الديني ��ة ،فكان يكر�س لها
�إهتم ��ام خا�ص وكان ��ت تدر�س على يد
كب ��ار الدي ��ن والكهن ��ة به ��دف الإعداد
اجلي ��د ملن �سيقوم ��وا الحق� � ًا بالإ�شراف
عل ��ى الطــــقـو� ��س الديني ��ة مبختل ��ف عقائده ��ا و�إقامتها بال�ش ��كل الالئق حيث
�أن “املعرفة” فى م�صر القدمية كانت حكر ًا على طبقة الكهنة.

بالرغ ��م م ��ن ع ��دم وج ��ود �إ�ش ��ارات وا�ضحة فى
�سج�ل�ات التاري ��خ امل�ص ��ري ع ��ن توقي ��ت �إلتزام
الطف ��ل باحلي ��اة الدرا�سي ��ة �إال �أن م ��ا ورثناه من
ه ��ذا الع�ص ��ر الفرع ��وين ال ��ذي �إمتد عل ��ى مدار
خم�س ��ة �أالف عام ي�ؤك ��د �أن الطفل كان يتوجه �إىل
“بي ��ت احلي ��اة” عن ��د بلوغ ��ه عامه اخلام� ��س �أو
ال�ساد�س تقريب ًا وهي ال�سن التى يبد�أ فيها �إرتداء
ما يغطي عورته من لبا�س �أبي�ض وذلك بلفه حزام
ح ��ول خ�صره �إ�ستعداد ًا لهذه املرحلة اجلديدة فى
حياته وقد قام الع ��امل الفرن�سي بيري مونتيه
ف ��ى كتابة ال�شهري (احلياة اليومية فى م�صر
ف ��ى ع�ص ��ر الرعام�س ��ة�� � ،ص  )247ب�ش ��رح
وتو�ضي ��ح ه ��ذه التح ��والت الإجتماعي ��ة ف ��ى
م�صر القدمية ب�شكل واف وكاف.
وج� ��دي� ��ر ب���ال���ذك���ر �أن ال� �ك���ات���ب ف��ى
“بيت احلياة” ك ��ان ي�ق��ع ع�ل��ى عاتقه
م�س�ؤلية تعليم الأطفال ومتابعة تطورهم
ف��ى املرحلة التعليمية وحم��اول��ة مواءمة
مهاراتهم مع التخ�ص�صات التى تتما�شى
م��ع كفاءتهم وك��ان��ت احللقات الدرا�سية تقام فى
الهواء الطلق مما يذكرنا مبا يحدث فى ال ُكتاب
بالريف امل�صري حتى وقتنا هذا.
كان ��ت “بي ��ت احلي ��اة” حينئ ��ذ تتمي ��ز باحلزم
وال�صرامة مما ال مينع تكرمي النابغني ،و�إعطاءهم
فر�ص الت�ألق والتميز.

فى ال�سنوات الأخرية ،وفى �إطار الأبحاث وعمليات التنقيب التى متت فى الأنحاء
املختلف ��ة ملعبد الفرعون رم�سي�س الث ��اين مبعبد الرم�سيوم -غرب طيبة� -إ�ستطاع
علم ��اء الآثار �أن يعرثوا على �أطالل مدر�سة قدمية مازالت حتتفظ ببقايا هيكلها،
2
وق ��د كان ��ت هذه املدر�سة مبنية م ��ن الطوب اللنب على م�ساحة تق ��ارب الـ  700م
تق ��ع فى اجلزء اجلنوب ��ي ال�شرقي مللحق ��ات املعبد وقد وجد فيه ��ا عدد كبري من
�ش�أف ��ات الفخار املتناثرة هن ��ا وهناك والتى كانت غالب ًا م ��ا ي�ستخدمها التالميذ

كـــ“م�سودة” لتـمــاري ��ن الكــــــتــابة
والر�سم الت ��ى كانوا يتدرب ��وا عليها
مع �أ�ساتذهم.
�أما عن التكوين الداخلي للمدر�سة �أى
“بي ��ت احلياة” فكانت عل ��ى ما يبدو
عزيزي الق ��ارئ -تتكون من العدي ��د من القاعات ال�صغ�ي�رة املتجاورة وكذلكبع� ��ض الأتيليهات حيث تعليم فن ��ون النحت وبجوارها �أي�ض ��ا باكية عري�ضة ،كان
يتجمع فيها التالميذ لتلقي الدرو�س النظرية.
ون�ستطي ��ع �أي�ض� � ًا �إطالق عن ��ان خيالنا لرنى
ه ��ذه الباكي ��ة وه ��ي م ��زودة مبظل ��ة حلماية
الأطف ��ال م ��ن �أ�شع ��ة �شم� ��س طيب ��ة احلارقة
حينم ��ا ت�شت ��د �أثناء النه ��ار .ونتخيله ��ا �أي�ضا
مت�صل ��ة مب�ساحة كبرية حي ��ث يلعب ويلهو بها
التالميذ �أثناء �أوقات راحتهم.
ورغ ��م �أن هن ��اك بقــــــاي ��ا “بيـــ ��ت احليــ ��اة” ق ��د وج ��دت عل ��ى �أط�ل�ال مدينة
ت ��ل العمارنة �إال �أن “بيت احلياة” التابع ملعبد الرم�سيوم يعترب املثل الأوحد لهذا
النمط من املراكز الدرا�سية حتى الآن والذي يعك�س الو�ضع الذي كانت عليه تلك
املدار� ��س فى الع�صر الفرعوين بالن�سبة لتفا�صيله ��ا الهيكلية وهيئتها وتخطيطها
الداخلي الذي يرجع للقرن الثالث ع�شر قبل امليالد.
علمتنا �صفحات التاريخ امل�صري �أن بع�ض
ه ��ذه املدار� ��س ف ��ى الع�ص ��ور الفرعوني ��ة
كان ��ت تابعة مبا�ش ��رة لإدارة تعرف بـــ“تاج
احل ��رمي” وه ��ي هي ��اكل درا�سي ��ة ت�ستقب ��ل
التالمي ��ذ الأجان ��ب م ��ن �أوالد مل ��وك �آ�سي ��ا
وافريقيا بجانب �أوالد كب ��ار موظفي البالط
امللكي امل�ص ��ري وعندما تنتهي ف�ت�رة درا�سة
ه� ��ؤالء الأجانب يكونوا قد ت�شبع ��وا بالثقافة امل�صرية ودرج ��ة عالية من تفاعلهم
معها بحيث �أن هناك الكثري منهم قرروا �إكمال حياتهم على ار�ض م�صر.
وليت ��ك تعرف عزي ��زي الق ��ارئ �أن هناك جمموع ��ة ثمينة من الوثائ ��ق قد �أثرت
معرفتنا جتاه ه�ؤالء الأجانب اللذين تتلمذوا
ف ��ى م�ص ��ر وتلق ��وا ق ��در كايف م ��ن الدرا�سة
واملعرف ��ة ونبغوا فيما تعلموه حتى تدرجوا فى
دوالب الب�ل�اط امللكي وبلغوا �أرفع املنا�صب به
مثلهم كمثل امل�صريني �أنف�سهم.

الكتاب ��ة والق ��راءة واحل�ساب كان ��وا �أهم املواد
التعليمية التى كان يتلقاها الدار�س فى “بيت
احلي ��اة” ،خا�ص ��ة و�أن كان يري ��د �أن ميتهن
فى امل�ستقبل مهنة “كاتب”.
فكان ه ��ذا الطفل امل�صري يحم ��ل كتابة وقلمه
الذي كان عبارة عن ري�شة يغم�سها فى الأحبار ذات الألوان املختلفة ليكتب �أرقام
عملي ��ات اجلم ��ع احل�سابية �أو احل ��روف والكلمات املنطوقة ف ��ى الرتاتيل الدينية
�س ��واء كانت للإله �أو الفرع ��ون وبذلك الأ�سلوب
ف ��ى التدري� ��س كان التلمي ��ذ يتكي ��ف بي�س ��ر
و�سهولة م ��ع مفردات اللغ ��ة وكذلك قواعد
النحو ومبادئ الفنون.
�أم ��ا عن �أ�سا�سيات التعليم ف ��ى م�صر القدمية فكانت تعتمد على
الإم�ل�اء وتعلي ��م الآداب واحلك ��م املجتمعي ��ة كتعاليم
“بت ��اح حوتب” وتعاليم “خيتي” و�أوردة عبادة نهر
النيل التى تبغي وحتت على احرتامه وتبجيله كالتى
جاءت فى تعاليم امللك �أمنمحات الأول لأبنه.
وكان اله ��دف من ه ��ذه التعاليم واملواع ��ظ هو �إر�ساء
قواع ��د جمتمعي ��ة �سليم ��ة و�صحيح ��ة حتم ��ل مب ��ادئ
�إحرتام الآخر وتبجيل الإله خالق الكون.
�أثن ��اء الف�ت�رة التعليمي ��ة الت ��ى كان ��ت متتد
ح ��وايل ع�شر �سن ��وات كان الطالب يتعلم
فن ��ون كتـــاب ��ة الهريوغـليفيـ ��ة ويتعل ��م
�إتق ��ان احل ��روف حت�سب� � ًا للي ��وم ال ��ذي
�سي�ص ��ل في ��ه �إىل مرتب ��ة “الكات ��ب” ويك ��ون
ف ��ى واجبات ��ه كتابة بردي ��ة ل�سيده �أو نق� ��ش جدران عل ��ى �أحد املعاب ��د �أو املقابر،
وبجان ��ب ه ��ذه امل ��واد التعليمة كان ��ت هن ��اك �أ�سا�سيات
الريا�ضي ��ات والهند�س ��ة الت ��ى ت�ساعده ��م عل ��ى
توجهاتهم امل�ستقبلية و�أثناء فرتته الدرا�سية
ف ��ى “بـيـ ��ت احلــيـ ��اة” ،كان الطــال ��ب
يخو�ض �إختب ��ارات ت�سمح بتحدي ��د م�ستواه
و�إمكانياته الدرا�سية.

كان الر�س ��م والنح ��ت من املواد التكميلي ��ة التى كانت تدر�س ف ��ى “بيت احلياة”
ال�سيما �أنها كانت ال تقل �أهمية عن الأخريات غري �أنها كانت مرتبطة ب�شكل وثيق
بـــ “ور�ش العمــل” اليدويــة.
ولع ��ل من �أه ��م مميزات تل ��ك املواد
الفنية هي ك�ش ��ف مواهب الأطفال فى
�سن مبكرة وتوجيهه ��م �إىل مهنة “الكاتب
الر�سام” �أو “الكات ��ب النحات” ومن هنا كان تف�سري
ا�ستعماالت العديدة ل�ش�أفات احلجر وك�سر الرخام والأحجار ال�صلدة التى وجدت
ف ��ى احلفائر الت ��ى ك�شفت ف ��ى الآونة
الأخرية ع ��ن بع�ض ه ��ذه ال�ش�أفات
الت ��ى تظه ��ر فيه ��ا الر�سوم ��ات
البدائي ��ة الت ��ى تعك� ��س ي ��د الأطف ��ال
مبا فيهم م ��ن “متدرب�ي�ن ماهريني ماهر”
يب�شرون مب�ستقبل فنان متميز.
كان التالمي ��ذ يحمل ��ون فى يده ��م الي�سري
“بالي ��ت” الأل ��وان الزاخ ��رة بامل�ساحي ��ق
اللوني ��ة املختلف ��ة وري�شته فى الي ��د اليمني
�إ�ستع ��داد ًا لتنفيذ املو�ض ��وع الذي �أعلن عنه
�أ�ستاذه.
�أما بالن�سبة
لفن النح ��ت ف ��كان التلميذ
ي�ستخدم �أدوات تكميلية ح�سبما كان عمله متعلق
بتمثال �أو جدارية فها هو مق�صه ال�صغري ومربده
النحا�سي ال ��ذي ينق�ش به على احلجر اجلريي �أو
غريه من الأحج ��ار املختلفة تنفيذ ًا لتعلميات
الأ�ستاذ.

وبع ��د �ساع ��ات طويل ��ة م ��ن الرتكي ��ز
والعم ��ل والإجته ��اد ،كان م ��ن ح�سن
احل ��ظ هن ��اك بره ��ة م ��ن الزم ��ن
يقرره ��ا الأ�ست ��اذ للإ�سرتخ ��اء وهو
م ��ا يع ��ادل ف ��ى م�ص ��ر املعا�ص ��رة
“الف�سح ��ة” وكان الأطفال بطبيعة
احل ��ال ينتظ ��رون ه ��ذه الأوق ��ات
للإنط�ل�اق واللع ��ب والله ��و وكانت هن ��اك �ألع ��اب متمي ��زة ومعروف ��ة كان ميكن
ممار�سته ��ا فى ال�ساحة املفتوحة املت�صلة بالقاع ��ات الدرا�سية فعلى �سبيل املثال،
كان هناك �ألعاب �أكروباتية ومتارين
م�صارعة و�ألعاب قفز ،وفى الألعاب
امل�شه ��ورة ف ��ى الع�ص ��ور الفرعونية
“البلى”.
لعبة “ال�شخ�شيخة” �أو
ّ
وق ��د ك�شفت عملي ��ات التنقيب فى
اجل ��زء اخلا� ��ص باملدر�س ��ة ف ��ى
معب ��د الرم�سيوم ع ��ن جمموعات
م ��ن “البل � ّ�ى” امل�صنوع ��ة م ��ن �أحجار �صل ��دة ترتاوح م ��ا بني خم� ��س وت�سع قطع
وجدي ��ر بالذك ��ر �أن ه ��ذه الللعبة �أى
“البلى” عربت الزمان وتعرف
لعبة
ّ
الآن ف ��ى �أرجاء مدين ��ة طيبة حتت
ا�س ��م “ب ��اواوا” �أو لعب ��ة الـ“عل”
وهي تعتم ��د على حتكم الطفل فى
البلى �إىل �أعلى ثم الإم�ساك
رمي ّ
به وحتريك ��ه �إىل م�ساح ��ة �أخرى
ب�سرعة و�إتقان وقد تت�شابه هذه اللعبة مع لعبات معا�صرة فى الريف الأوروبي.

قال احلكيم “خيتي” فى وهو ميدح ويبجل مهنة الكاتب :
“�أنظر وت�أمل  ..فلي�س هناك مبهنة تخـلـو من مراقب �إال مهنة الكــاتب فهو �سيــد
عمله ف�إن عرفت الكتابة ف�ست�سري الأمور من حولك”
�إن مهن ��ة “الكـــات ��ب” كــان ��ت تعترب من �أرقـ ��ى و�أرفع املهن ف ��ى م�صـــر القدمية
وكان ��ت ت�سـمــح مل ��ن ي�سعـــــده احلـظ وميتهنهـــــ ��ا ،م�ستقبــــل بـــــاه ��ر فى جمــــال
�إدارة الب�ل�اط امللــــكي �أو �إدارة الأوقاف التابعـــ ��ة للق�صر �أو حتى وظائف الدولــة
العليا فى جمال الإقت�صاد والق�ضاء �أو التدرج فى الوظائف الكهنوتية للو�صول �إىل
�أعلى املراتب باملعبد كــــ“كاهن �أكرب”.
ومب ��ا �أن “الكـــات ��ب” كـ ��ان �شخ�صـــاً ال غنى عن ��ه فى وظائف ال ��دوالب الإداري
امللكـ ��ي ،فكــــ ��ان ذلك يكفـــل لـ ��ه حيــــاة كـرميـــ ��ة ومـ�ؤَ َم ْنـــة لـ ��ه ولـعـائلتـه و�أوالده
الذي ��ن غالبـــ ًا ما كـــانوا يلتحق ��ون بـــــ “ببيت احليـــاة” وتـ ��ورث لهم هذه املهنــة
الرفيعــة.

الإل� � ��ه چ �ي �ح��وت��ى رب ال �ك �ت��اب��ة ف���ى م���ص��ر
ال� �ق ��دمي ��ة و�أق � � � ��دم ك���ات���ب ف� ��ى ال� �ت ��اري ��خ.
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مت ن�شر هذا الكتيب املوجه لتالميذ املدار�س بدعم من:
بنك قطر الوطني الأهلي ،جمعية احلفاظ على الرام�سيوم.
برنتوجراف � -أ�سامة خريى  -جمهورية م�صر العربية
يوزع جمان ًا

