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نبذة تاريخية
1

عل���ى جزيرة �صغرية يف �أعاىل نهر النيل مبحازاه احل���دود اجلنوبية تقع جمموعة معابد
كر�س���ت لعب���ادة االله���ة �إيزي�س منذ قدمي الزم���ن  1وقد �شاءت الأق���دار� ،أن تكون هذه
اجلزيرة مهددة بالإندثار والغرق حتت مياه النيل وذلك عندما قررت احلكومة امل�صرية
يف ال�ستين���ات بن���اء �س���د ًا كب�ي�ر ًا (ال�س���د
2
الع���اىل) لتحقي���ق التنمي���ة الإقت�صادي���ة
للب�ل�اد والعم���ل عل���ى �إزده���ار ال�صناع���ة
وتو�سيع الرقعة الزراعية . 2
وق���د كان له���ذا الق���رار ال�سيا�س���ى اله���ام
ببن���اء ال�س���د الع���اىل عواقب وخيم���ة على
منطقة النوبة مببانيه���ا الرتاثية ،معابدها
ومقا�صريه���ا .كل ه���ذا ال�ت�راث الثقاف���ى
وال���ذي يعت�ب�ر ج���زء ال يتج���ز�أ م���ن تراث
الب�شري���ة �أ�صبح مهدد ًا بالغ���رق حتت مياه
النيل . 3

3

4

ومن ث���م ،فغرق جزي���رة فيل���ه كان حمتم ًا
وتوجب التفكري يف �إنقاذ مبانيها عن طريق
تفكيكه���ا ونقلها ملكان �آخر �آم���ن بعيد ًا عن
في�ضان الني���ل فدعونا نتيخي���ل هذا العمل
العمالق !

ولعل���ه يف املهم التذكري ب����أن هذه اجلزيرة
هي �أحدى ج���زر ال�شالل الأول وكان لها يف
الع�ص���ور الفرعونية قد�سية خا�ص���ة نظر ًا لوجودها يف رحاب تو�أمته���ا جزيرة بيحة التي
كان���ت حتتوى على قرب الإله �أوزيري�س �إله الع���امل الآخر والذي ربطته الأ�ساطري امل�صرية
بالإلهة �إيري�س كزوجة و�أخت و�أم لالله حور�س . 4
كان���ت جزيرة بيح���ة تعرف يف الع�صور الفرعونية بـ «اجلزي���رة الطاهرة» و «املكان الذي
ال يدن���ى من���ه»  .وال يزوره���ا اال كاهن للتطهري �أو التالوة .حت���ى الع�صافري كانت ال جتر�أ
التغريد حولها وال�سمك يبتعد عن �شواطئها.

يحكى �أن ....يف �سالف الع�صر والآوان...
�سمي���ت جزي���رة فيله با�سم «جزي���رة الزمان» و�شه���دت الكتابات والن�صو����ص الفرعونية
القدمي���ة على �أن �أقدم مبانيها يرجع �إيل ع�صر الدول���ة احلديثة (�أى ثالثة ع�شرة قرون
قبل امليالد!) بينما �أول مبنى حجرى ن�ستطيع �أن
5
نراه يف مكانه اليوم ك�شاهد على الزمن هو بوابة
منمقة العمدان ود�سمة النقو�ش حتمل ا�سم امللك
نقطانبو� ،أحد ملوك الأ�سرة الثالثني (�أى القرن
الراب���ع قبل املي�ل�اد) قد �أهداه���ا لاللهة �إيزي�س
 5ربه هذه اجلزيرة.
توالت ال�سنني ،و�إزدادت هذه اجلزيرة رونق ًا وبريق ًا على ال�صعيد الإقليمى حيث �أ�صبحت
�أهم �أديرة العبادة يف �أق�صى �صعيد م�صر.
و�أثن���اء حك���م البطاملة (من الق���رن الثالث �إيل الق���رن الأول
قب���ل املي�ل�اد) تلق���ى كهن���ة �إيزي����س تع�ضي���د الب�ل�اط امللكى
ال�سكن���درى فعل���ى �سبيل املث���ال ،قام املل���ك بطليمو�س الثانى
� 6إ�ص���دار مر�س���وم ملكى يهب فيه وق���ف املنطقة اجلنوبية
للجزيرة حل�ساب كهنة �إيزي�س هذا بجانب ،ما كانوا يتقا�ضوه
مقاب���ل مرور مراك���ب التجارة م���ن النوبة العلي���ا �إيل �أعماق
الأرا�ضى امل�صرية مما �أزاد قوة اجلالية الكهنوتية على اجلزيرة وب�أ�سها وميكن �أن نقول
�إ�ستبدادها �أحيان ًا.
6

�إرتبط ا�سم جزيرة فيلة عرب القرون ال�سحيقة بااللهة �إيزي�س ربه هذا املكان والتي �شيدت
معظم مقا�صري ومعابد اجلزيرة على �شرفها ومن �أجلها تعبد ًا وخ�شيه منها.
�إال �أن���ه هناك بع�ض املبانى املتناثرة هنا وهناك
ق���د �أهدي���ت لآله���ه �أخ���رى ولع���ل �أهمه���ا تل���ك
املق�ص���ورة التي �شيدها املل���ك بطليمو�س الرابع
للإل���ه «مندولي����س» �أحد �أ�ش���كال الإل���ه حور�س
يف ب�ل�اد النوبه مق�ص���ورة �آخ���رى ،مت �إهداءها
«لإميحت���ب» �أ�شه���ر مهند�س���ي م�ص���ر القدمي���ة
والذي �أله حتت ا�سم «�أ�سكالببو�س» عند االغريق.

7

8

ومبرور ال�سنني ،ملع جنم جزيرة �إيزي�س و�أ�صبحت من �أ�شهر
و�أقد����س دور عب���ادة الإلهة �إيزي�س يف منطق���ة ال�صعيدد بل
ويف م�صر كلها . 7
ت���رددت �أ�سطورة ،عرب الزمان وانت�ش���رت عن �إغالق معابد
فيلة ذو الإ�شعاع مرتامى و�سردت الق�ص�ص والأقاويل عن هدم �أجزاء من املعبد الرئي�سى،
حتطي���م التماثيل احلجرية بينما مت نقل النفيثة منها �إيل روما وطاملا �سمعنا عن روايات
تعذي���ب الكهن���ة �إال �أن الأبحاث العلمية يف الأونه الأخرية ق���د �أثبتت عك�س ذلك وبرهنت
على �أن معابد �إيزي�س على جزيرة فيلة ظلت قائمة حتى القرن التا�سع امليالدى . 8

وجدي���ر بالذكر �أن جزي���رة فيلة وكذلك معاب���د بعليك بلبنان ظلتا �آخ���ر ح�صون الوثنية
(�أى عب���ادة �إيزي����س) يف ال�شرق الأو�سط ولكن ذلك مل يح���ل دون وجود كني�سة قبطية يف
داخل املعبد.
وكذل���ك نرى مئذنة متوا�ضعة عرف���ت بـ»مئذنة» بالل على اجلان���ب الغربى من اجلزيرة
وذل���ك بعد دخول الإ�سالم لب�ل�اد النوبة عام 1641م وغالب ًا م���ا �شيدها التجار امل�سلمون
الذين كانوا ميرون بتجارتهم على اجلزيرة �أثناء �إنتقالهم بني النوبة وال�صعيد.

اخل�سوف الكلى جلزيرة فيلة � :إيزي�س ت�صبح «ورد» �أمرية الأمراء.
9

يف الع�ص���ور الو�سط���ى ،خل���ت اجلزيرة م���ن ال�سكان
الذي���ن كان���وا يقنط���ون �أعل���ى اخلرائ���ب الفرعوني���ة
املهجورة . 9

ه���ذا ال مين���ع �أن ذك���رى ت�أل���ق اجلزي���رة و�أهميته���ا
الأ�سطوري���ة ظل���ت كافي���ة يف العق���ل الباط���ن له����ؤالء
و�أ�صبح���ت ج���زء ال يتجز�أ من ذاكرتهم وموروثاتهم التي ع�ب�رت احلدود حيث �أن واحدة
من لياىل «�ألف ليلة وليلة» �أ�شهر ق�ص�ص الأدب العربى دارت �أحداثها على هذا اجلزيرة
وكان �أبطالها «�أن�س الوجود» وحمبوبته الأمرية «ورد».
وحتك���ى ه���ذه الق�صة �أن الأم�ي�رة «ورد» كانت ق���د �سجنها �أبوها املل���ك يف �أحد الق�صور
الفرعوني���ة املهج���ورة داخ���ل جزيرة تق���ع يف و�س���ط الني���ل وبالتحديد يف منطق���ة ملئية
بالتما�سيح وذلك لإخفاءها عن �أعني حبيبها «�أن�س الوجود».
فم���ا كان على «�أن����س» �إال التقرب م���ن التما�سيح وملغاتهم مل�ساعدته عل���ى عبور النيل يف
�أحد �أخطر جماريه.
10

ولعلن���ا نذك���ر هن���ا �أن ه���ذا امل�شه���د م���ن تل���ك الق�صة
الأ�سطورية امل�ستوحاه م���ن التاريخ امل�صرى ت�ستند على
�أح���د �أهم و�أ�شهر نقو�ش املعبد وهو النقي�ش الذي يظهر
االله �أوزيري�س وهو يعرب النيل على ظهر مت�ساح . 10

ويف نهاية املطاف ،جنح املحبوبان يف التالقى وعادت الأمرية «ورد» �إيل بالط �أبوها ملك
البالد والذي بارك زواجها وعا�شت مع «�أن�س الوجود» يف تبات ونبات.

�إيزي�س «عودة �إيل احلياة  -مفاج�أة القرن الع�شرين
11

�ش�أت الأقدار �أن تع���ود الأنظار مرة �أخرى يف نهايات القرن التا�سع
ع�شر لت�ضىء تاريخ جم���د الإلهة �إيزي�س ف�إنهال العديد من ال�سياح
الأجان���ب لزيارة اجلزيرة ولعل من �أ�شهره���م من علقوا على روعة
اجلزي���رة وعظم���ة عمائرها وخالب���ة مناظرها فعل���ى �سبيل املثال
و�صفت الروائية الربيطاني���ة �إميليا ادوارد  11زيارتها �إيل جزيرة
فيل���ة  1874 – 1873قائل���ة «الإق�ت�راب منها عرب النه���ر هو �أجمل

�شىء على االطالق ...حيث تظهر اجلزيرة بنخلها وعمائرها الر�شيقة وح�صونها وك�أنها
تول���د م���ن �أح�شاء النهر كما ل���و كانت �سراب ًا حتيط بها ال�صخ���ور املرتاكمة من اجلانبني
وجب���ال �أرجوانية تظه���ر يف الأفق تقطع امل�سافة وكلما �إقرتب الق���ارب مار ًا بني ال�صخور
الالمع���ة كلما بدت هذه الأب���راج النحتية �أعلى و�أعلى و�سط املاء ،ال يظهر عليها عالمات
خراب �أو �أثر ملرور الزمن ،بل تبدو جميعها �صلبة ،متينة ،يف �أعلى درجات الكمال.
ين�سى ال�شخ�ص �أمامه���ا الزمن للحظات وي�شعر ك�أن �شيئ ًا مل يتغري ،ف�إذا تعالت النغمات
العتيق���ة وامتزج���ت بن�سمات الهواء الهادئ و�إذا ر�أينا موكب��� ًا للكهنة يحملون عالي ًا تابوت ًا
مغط���ى للإل���ه يجولون حول وب�ي�ن �أ�شجار النخي���ل والأبراج م���ا تعجبن���ا وال وجدنا ذلك
غريب��� ًا .كانت هذه الزيارات جمرد جزء من االهتمام الكبري الذي �أولته �إجنلرتا يف عهد
امللك���ة فيكتوري���ا مل�صر .و�سرعان م���ا �أ�صبحت الزيارات ال�سياحي���ة �إيل جزيرة فيلة �أحد
كال�سيكيات الربامج ال�سياحية يف م�صر.
ويف �ستين���ات القرن املا�ضى ،حينما كان���ت مياه النهر تغمر جزيرة فيله طوال العام �شهد
العامل �سبق يعترب الأول من نوعه وت�ضافر جهود �أكرث من  50دولة لإنقاذ هذا اجلزء من
�إرث الإن�سانية فور �إنطالق نداء منظمة اليون�سكو لإنقاذ �آثار النوبة ويف بداية ال�سبعينات
ب���د�أت عملي���ات الإنق���اذ ومت بناء �س���ور �ضخم مكون م���ن �صفني من �أل���واح ال�صلب حول
اجلزيرة فرغ���ت بينهما مليون مرت مكعب من الرمال وبالتاىل مت حماية مبانى اجلزيرة
وتوال���ت بع���د ذلك عمليات التنظي���ف وامل�سح االثرى والت�صوير بهدف نق���ل �أجزاء املعبد
و�إعاده تركيبهم بدقة.

�إيزي�س وال�سد العاىل:
�صراع بني عبق املا�ضى ومتطلبات امل�ستقبل.
 12بد�أت مي���اه النيل تهدد عمائر جزي���رة فيلة عام
 1902وذل���ك عندما مت االنتهاء م���ن ت�شييد �سد
�أ�س���وان وزاد الطني بلة تعلي���ه م�ستوى ال�سد على
مرحلت�ي�ن ع���ام  1912 – 1907وع���ام -1929
 1934حي���ث �أ�صبح���ت اجلزيرة مغم���ورة باملياه
ب�شكل دائم  12وكان لذلك �أثر وخيم على املعبد.
13

14

فج���اءت فك���رة فك املعب���د ونقله بعي���د ًا جلزيرة
�أخرى ت�سمى �أجيليكا  13حلمايته و�صون نقو�شه
ب�ألوانه���ا الرباق���ة التي ذابت معظمه���ا وتال�شت
ج���زاء التغطي���ة الدائم���ة للمياه و�إرتط���ام النهر
بج���دران املعبد التي ما غطت �أحجارهم الطمى
والعوالق التي يحملها النهر.
ويف ع���ام � ،1970أع���رب الرئي����س امل�ص���رى �أنور
ال�سادات ع���ن تقدي���ره للمجهود ال���دوىل املبذول
لإنقاذ هذا اجلزء اله���ام من تراث الب�شرية و�أكد
�إعجاب���ه ب���روح التع���اون الت���ي ن�شيت �إث���ر مبادرة
اليون�سكو لإنقاذ �آثار النوبة . 13

جولة يف �أنحاء اجلزيرة
يف حقيقة الأمر� ،إن العنا�صر الفنية واملعمارية
15
املختلفة والتي تراها عزيزى الزائر هنا وهناك
يف �أنح���اء اجلزي���رة قد تراكمت ع�ب�ر ع�صور
خمتلف���ة ،بد�أً م���ن الع�ص���ر الفرعون���ى وحتى
�أواخ���ر الع�صر الرومان���ى وجدي���ر بالذكر �أن
�أقدم الآثار الباقية على اجلزيرة هي مق�صورة
فرعون م�صر «نقطانبو الأول»  15والذي حكم
م�صر عام  380ق.م وملدة ع�شرون عام ًا والتي
16
ترتب���ط مببن���ى املعب���د الرئي�س���ي ع���ن طريق
�صف�ي�ن من العم���دة  . 16يع���ود تاري���خ معظم
�أط�ل�ال اجلزيرة ومبانيه���ا للع�صر البطليمى
(بطليمو�س الثاين واخلام�س – ال�ساد�س) �إيل
جان���ب بع�ض الآثار والنقو�ش التي تعود للع�صر
الرومان���ى مثل متثالني الأ�سدين الكبريي���ن الواقعان �أمام ال�صرح الأول وكذلك قاعدتان
للم�سلتني الذي كان �إرتفاع كل منهما حواىل  13مرت ًا.
17

ال�ص���رح الأول  17يتكون م���ن برجني كبريين
عليهما نقو�ش رائعة للإلهة �إيزي�س وب�صحبتها
الإل���ه �أوزيري�س والإبن حور�س .ويف و�سط هذا
ال�صرح هن���اك بوابه حتمل �إ�س���م ملك م�صر
نقطانبو وت�سمح بالدخول �إيل قلب املعبد.

غري �أن���ك ،عزيزى الزائر ،ق���د تتفاج�أ بكمية
كبري من �آثار التدمري و�أعمال الت�شوية التي نالت من �أجمل النقو�ش و�أكرثها براعه.
وقد وقع ذلك وبالتحديد عند ظهور الديانات ال�سماوية التي �أعتربت العمائر الفرعونية
مبثابة مبانى وثنية و�أحل العبث بها.
وعن���د الدخ���ول م���ن بواب���ة ال�ص���رح الأول،
18
جتد نف�س���ك يف بهو �شبه مرب���ع يحده ال�صرح
الث���اين �أمامك وقاعة من �أحل���ى قاعات املعبد
على ي�سارك ،وه���ي القاعة املخ�ص�صة للوالدة
امللكي���ة وتعرف بال���ـ «ماميزى»  18وهذا القب
الالتين���ى �أطلق عليها من قبل عامل امل�صريات
«جان فرن�س���وا �شمبليون» الذي فك رموز اللغة
امل�صرية القدمية «الهريوغليفية» يف ع�شرينيات القرن الـ .19
ومم���ا يثري ده�شتنا يف ال�صرح الثاين ملعبد �إيزي�س ه���و وجود كتلة �ضخمة من اجلرانيت
تب���دو ذات �أهمية وقد�سية حتى �أن مهند�س املعبد �إ�ضطر �إىل خرق قاعدة ال�سيميرتية يف
بناء املعبد امل�صرى القدمي مما �أدى �إيل� ،إعوجاج يف ال�صرح الثاين مقارنة بالأول.
�أم���ا بالن�سبة للكتلة ال�صخرية  19وبالرجوع ملا هو مكت���وب على جدارها ،متثل مر�سوم ًا
ملكي��� ًا للملك بطليمو�س الث���اين يهدى فيه عائد املنطقة اجلنوبي���ة للمعبد للإلهه �إيزي�س

وقد جدد هذا الوق���ف يف ع�صور الحقة على
ي���د املل���وك البطاملة وم���ن بعده���م الأباطرة
الرومان.
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وبف�ضل ه���ذا الوقف امللك���ى ،زاد ب�أ�س كهنة
جزي���رة فيله الذي���ن متتعوا على م���دى �أكرث
م���ن قرنني من الزمان بالرثوة والنفوذ حيث
ً
كان���وا يتعاملوا مبا�ش���رة مع البالط امللكى ال�سكندرى �إحتق���ارا منهم للم�سئولني املحليني
يف �صعي���د م�ص���ر وخلف ال�صرح الثاين ،جند �أنف�سنا يف �صال���ة الأعمدة  20والتي كانت
ق���د حتولت يف بدايات الع�ص���ور امل�سيحية �إيل كني�سة قبطية وب�إمكاننا الآن �أن نرى مذبح
يحمل نق�ش غائر ل�صليب وكذلك مر�سوم ت�أ�سي�س الكني�سة على يد الأب تيودوز.
خل���ف �صالة الأعم���دة يوجد ع�شرة قاع���ات غارقة يف
الظالم وقد نق�ش على جدارنهم �صفحات من �أ�سطورة
«�إيزي����س و�أوزيري����س» ولعل م���ن �أحل���ى امل�شاهد ،تلك
املوجود على احلائط الغربى للقاعة املعروفة بـ «قد�س
الأقدا�س»ون���رى م���ن خالله �إيزي�س وه���ي تر�ضع �إبنها
حور�س ويف منظر �آخر وهي تقف خلف زوجها وحبيبها
�أوزيري����س لتحميه من ق���وى ال�شر ويف نق�ش �آخر ،جند
�آلهتى الفي�ض���ان «�ساتي�س» ذات النجم���ة الرباقة على
تاجه ًا و«عنقت» بتاجها املر�صع بالري�ش امللون.
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ويف جن���وب املعبد ،هناك مق�صورة معروفة خط�أ «بك�ش���ك تراجان» ولكنها يف احلقيقة،
�شيدت يف ع�صر الإمرباطور �أغ�سط�س.
وت�شته���ر هذا املق�ص���ورة بروعة بناءه���ا وب�أعمدته���ا الإثنى ع�شر الذي يحم���ل كل منهم
تاج��� ًا ذو �أ�ش���كال وتكوينات نباتية خمتلف���ة ومتنوعة فمنها �أوراق اللوت����س وفروع النخيل
وزه���ر الدوم تطل هذه املق�صورة على النيل من اجلهة اجلنوبية وت�ستطيع عزيزى الزائر
الوق���وف على «ر�صيف» املق�ص���ورة والذي كان ي�ستقبل زائرى الإله���ة �إيزي�س من القبائل
النوبية وذلك لال�ستمتاع مبنظر خالب على �صخور ال�شالل الأول.
�إىل جن���وب معبد �إيزي�س ،توجد مق�صورة تتميز بعمارتها النادرة و�شهرتها وا�سعة املدى،
تعرف ب���ـ «مق�ص���ورة هادري���ان»  . 21تعرف
21
املق�ص���ورة بر�صيفه���ا املت�س���ع ال���ذى ي�سم���ح
للزائر بر�ؤية ال�صخور املتبقية من عملية نقل
معبد جزيرة �إيزي�س الأ�صلية.
وبجان���ب هذه املق�صورة ،يوج���د معبد �صغري
�أه���داه «بطليمو����س ال�ساد����س» �إىل الإله���ة
«حتح���ور»  ، 22يتمي���ز بالبل���وكات املنقو�شة
مبختل���ف الآالت املو�سيقي���ة مث���ل «الطبل���ة»
و«الهارب».
ويعد «البلوك» املنقو����ش ب�صورة الإله «با�س»
� 22إله املرح واملو�سيقى ،وهو يعزف على �آلة
«الهارب» ،من �أ�شهر هذه «البلوكات».
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حماية و�صون تراث جزيرة فيلة
جزيرة فيله هي جزء من موقع الرتاث العاملى «�أ�سوان» من فيلة لأبو �سمبل ،واملدرج على
قائمة الرتاث العاملى عام  1979وقد قامت احلكومة امل�صرية م�ؤخر ًا ب�إعداد خطة لإدارة
املوقع واحلفاظ عليه ويف نف�س الوقت تعظيم الإ�ستفادة ال�سياحية منه.
وميكن���ك �أن���ت �أي�ض��� ًا �أن ت�ساعدنا فى حماية ه���ذا الأثر التاريخى العظي���م باتباع بع�ض
التعليمات:
ال يجب الكتابة على احلوائط ،او على اللوحات الإر�شادية املوجودة
فى املوقع.
ال يجب �أن تت�سلق احلوائط.
ميكنك ان ت�شاهد ولكن جتنب مل�س النقو�ش والر�سومات
فهى ح�سا�سة للغاية.
ال يجب �إلقاء املخلفات على الأر�ض.
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مت ن�شر هذا الكتيب املوجه لتالميذ املدار�س بف�ضل دعم :
جمعية احلفاظ على الرام�سيوم والبنك الأهلي �سو�سيتيه جرنال ( - NSGBالقاهرة)
النا�شر  :لومينا للن�شر  -عبا�س خليل  -جمهورية م�صر العربية
يوزع جمان ًا

