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�أبناء رم�سي�س الثاين الإحدى ع�شر الأول.
�أبن ��اء رم�س ��ي�س الث ��اين الثالثة وع�ش ��رون الأول  :نف�س ��هم الذي ��ن مت متثيلهم على
اجلانبني.
خمتلف وقائع معركة «قاد�ش».
قلعة «قاد�ش» واجلي�شان احليثي وامل�صري �أثناء املعركة.
يف الأعل ��ى  :وم�سي� ��س الث ��اين ونيفرت ��اري يرت�أ�س ��ان االحتف ��االت املقام ��ة متجيداً
لـ «مني»
معركة وح�صار قلعة «دابور».
�آمون رع يقوم بتتويج «رم�سي�س الثاين».
�آمون رع يقدم رموز احلكم �إىل رم�سي�س الثاين.
متثال رم�سي�س الثاين ال�ضخم وبقايا متثال والدته امللكة الأم «تويا».
ر�أ�س متثال رم�سي�س الثاين.
بقايا متثال رم�سي�س الثاين ،جذعه موجود الآن باملتحف الربيطاين بلندن.

�شئ من التاريخ
من ��ذ زمن بعيد جد ًا  -كنا حينذاك يف القرن الثالث ع�شر قبل امليالد  -كان ملك
عظيم يحكم م�صر ،كان ا�سم ��ه رم�سي�س الثاين .ولقد نال �شهرته الكبرية بف�ضل
الع ��دد الكبري م ��ن ال�صروح واملعامل الت ��ي �شيدها .وبالإ�ضاف ��ة �إىل وهبة الإعمار
والبن ��اء التي ا�شته ��ر بها رم�سي�س الث ��اين ف�إننا نعلم ب�أن ��ه كان �إداري ًا ممتاز ًا .يف
ذل ��ك الزم ��ان كان وادي النيل عام ��ر ًا ومزدهر ًا وكانت «الأق�ص ��ر» من �أهم مدن
اململك ��ة والعامل املتح�ضر .كانت تتكون غالبي ��ة �سكانها من املزارعني وال�صيادين
�إال �أن ��ه كان يقطنه ��ا �أي�ض ًا ع ��دد كبري من املوظفني الذين كان ��و يعملون فيها على
�إجن ��از العديد من امل�شاريع الكربى .لقد كان هن ��اك على وجه اخل�صو�ص الكثري
من احلرفيني الذين كانوا منهمكني يف بناء املنازل والق�صور واملقابر �أي�ض ًا.
لق ��د تطلب حفر وتزيني قرب رم�سي�س الثاين ال ��ذي يبلغ عمقه �أكرث من  100مرت،
ع�ش ��ر �سن�ي�ن تقريب ًا من اجله ��د .وهو يق ��ع يف وادي امللوك و�سيتم يوم� � ًا ما فتحه
للجمهور عندما يتم االنتهاء من �إجالئه.
يف الكرن ��ك وعل ��ى ال�ضف ��ة الأخرى ،قام «رم�سي� ��س الثاين» بتزي�ي�ن املعبد الفخم
املكر�س للإله �آمون رع الذي كان �سيد املدينه التي كانت ت�سمى حينها «وا�ست» �أي
القوي ��ة لت�صب ��ح ت�سمى بعدها بطيبة  :واملدينة تع ��رف الآن ب�سم «الأق�صر» و�أ�صل
الكلم ��ة عربي ولق ��د �سميت املدينة كذل ��ك على ذكرى الأ�س ��وار التي كانت حتمي
معبد الأق�صر يف الع�صر الروماين.
�أما الرب الغربي حيث �أنت موجود اليوم الآن ،ففيه العديد من املعابد التي �شيدت
يف الدول ��ة احلديث ��ة (بني  1543و  1078قب ��ل مليالد) بع�ضها ي ��كاد يكون منهار ًا
متتم� � ًا وبع�ضها الآخر اليزال يف حالة ح�سنة مثل الرم�سيوم .كما يوجد على �سفح
اجلب ��ل املقد�س ال ��ذي كان يقد�سة امل�صري�ي�ن� ،أي�ض ًاالعديد م ��ن املقابر خ�ص�ص
الكث�ي�ر منها احلرفيني ورج ��ال احلا�شية و�أ�صحاب املقام ��ات الرفيعة الذين كانو
يعي�شون يف ذلك العهد.
الت ��زال هذه القبور حتتفظ بر�سوم ونقو�ش جميل ��ة �إال �أنها �سريعة التلف .كل هذه
الروائ ��ع تنتمي �إىل تاريخ م�ص ��ر و�إىل ح�ضارتها الرائعة وهي ح�ضارة �أ�شعت على
العامل القدمي ب�أ�سره .يجب عليك �أن حترتم هذا الرتاث لأنه فريد من نوعه ،وهو
ي�ش ��كل للنا�س يف احلا�ض ��ر كما يف امل�ستقبل ،معلم ًا �ضروري� � ًا وعالمة ميزت فرتة
هامة من حياتنا كلنا ،نحن الذين نعي�ش على كوكب الأر�ض.

النقاط احلمراء يف الن�ص ت�شري �إىل الأماكن يف خريطة املعبد.

عهد ملك م�صري عظيم
اعتل ��ى «رم�سي� ��س الث ��اين» وهو ابن «�سيت ��ي الأول»
و«امللكة تويا» ،اعتلى العر�ش وعمره  25عام ًا فقط.
كان ذلك حوايل  1279قبل امليالد.
وبع ��د التعلي ��م اجلي ��د ال ��ذي ح�صل علي ��ه على يد
معلمي ��ه ،حك ��م «روم�سي�س الثاين» م�ص ��ر ملدة 66
عام ًا ولقد كانت هذه على مايبدو �أطول فرتة حكم
يف تاريخ الفراعنة.
ت ��زوج «رم�سي�س الثاين» من «نفرتاري» و «�إزي� ��س نوفرت» وهو اليزال �أمري ًا ،ولقد
كانت ��ا فتاتني جميلتني و�أجنبت ��ا له الكثري من الأيناء والبن ��ات .على �أننا نعلم ب�أن
«رم�سي�س الثاين» تزوج بعدها العديد من املرات و�أن عدد �أبنائه كان مده�ش ًا نحن
نعل ��م ب�أن ��ه كان له  60بنتا و  48ولدا .ميكنك �أن ت�شاهد يف هذا املعبد العديد من
�أبنائه جتده ��م ممثلني على جدران الرواق املدخل  1وعلى اجلدار املوجود فى
�أق�صى �صالة الأعمدة ،مواكب ال�سجل ال�سفلى2 .
يف بداي ��ة حكم ��ه ،كانت م�ص ��ر مهددة بالغ ��زو من قب ��ل �إمرباطوري ��ة قويه وهي
«�إمرباطوري ��ة احليثي�ي�ن» .ويف العام اخلام�س من حكمه ح�ش ��د «رم�سي�س الثاين»
جيو�ش ��ه وخرج ملحرتبة ه�ؤالء اجلريان املعادين� .إلتقى اجلي�شان يف «قاد�ش» وهي
مدين ��ة �سورية تقع على �ضفاف نه ��ر «العا�صي» .لقد كانت املعركة قا�سية و�ضارية
انته ��ت بهدن ��ة والق�ص ��ة امل�صورة موج ��ودة علي ج ��دران �ص ��روح الرم�سيوم 3
و .4
بعد ذلك بفرتة طويلة �أي يف العام  21من حكم «رم�سي�س الثاين» وبعد مفاو�ضات
دبلوما�سي ��ة طويلة جد ًا ولكنها مثمرة ،وقع امللكان «خاتو�سيلي» (ملك احليثيني)،
و «رم�سي�س الثاين» علي معاهدة �سالم .ومنذ ذلك احلني �أ�صبح با�ستطاعة م�صر
العي� ��ش ب�أمان� .أ�صبح البلدان �صديقني وت ��زوج «رم�سي�س الثاين» يف العام  34من
حكم ��ه ب�أمرية «حيثية»  :كانت ت�سمى يف البالط امل�صري بـ «ماحور نفرو رع» .لقد
كانت الإبنة الكربى لـ «خاتو�سيلي الثالث».
بع ��د ف�ت�رة ق�ص�ي�رة من عق ��د معاه ��دة ال�س�ل�ام بني
امل�صري�ي�ن واحليثيني ماتت «نفرت ��اري» اجلميلة وهي
الزوج ��ة املحبب ��ة �إىل قل ��ب املل ��ك «رم�سي� ��س الثاين».
ولأج ��ل هذه امللكة �شي ��د «وم�سي�س» قريب� � ًا من معبده،
معب ��د ًا فخم� � ًا ورائع ًا فى «�أب ��و �سمبل» بالنوب ��ة� ،إال �أن
«نفرتاري» ماتت مبك ��ر ًا دون �أن ت�شهد وللأ�سف نهاية

الأعم ��ال يف هذا ال�صرح الذي اكتمل العمل فيه يف العام  .24لقد �شيعت جنازتها
يف وادي امللكات حيث �أعد لها �أمهر احلرفيني يف اململكة قرب ًا رائع ًا.
حت ��ى و�إن كان املل ��ك يعي�ش مع �أ�سرته ومقربي ��ه يف ق�صر فخم يقع يف دلتا م�صر،
ف� ��إن «رم�سي� ��س الث ��اين» كان يزور «طيبة» من ح�ي�ن �إىل �آخر .كان ��ت رحالته �إىل
اجلنوب منا�سبة للقيام باحتفاالت كربى لأن امللك كان يغتنم تنقالته هذه لتكرمي
موظفي ��ه املقرب�ي�ن والأوفياء وللحتفاء بالأعي ��اد الدينية التي كان ��ت تخ�ضع حياة
ال�سكان لإيقاعها و�أخ�ي�ر ًا الفتتاح ال�صروح اجلديدة التي تتزين املدينة بظهورها
التدريجي.
عندم ��ا م ��ات «رم�سي�س الث ��اين» حوايل ع ��ام  1212قبل امليالد ،كان ق ��د بلغ �سن ًا
متقدم� � ًا ،فلق ��د بلغ  90عام� � ًا �أو رمبا �أكرث ،ويعترب بلوغ عم ��ر متقدم كهذا يف تلك
الفرتة �أمر ًا ا�ستثنائي ًا ولقد خلفه ابنه الثالث ع�شر «مرنبتاح» الذي اعتلى العر�ش
وعمره  40عام ًا.

الرم�سيوم �أو املعبد امل�شيد لتخليد ذكرى رم�سي�س الثاين
ي�سمى ال�ص ��رح الذي �ستكت�شفه
الآن مبعب ��د مالي�ي�ن ال�سنني �أو
الرم�سيوم ،هو ا�سم �أطلقه عليه
كل من «جان فران�سوا �شامبليون»
العامل الفرن�سي الذي فك رموز
اخل ��ط الهريوغليفي (و�إيبوليتو
رو�سيلليني وهو عامل �إيطايل وتلميذ �شامبليون) ،عندما قاما مع ًا بزيارة م�صر يف
 1928-1929ودخ�ل�ا هذا املبنى وحينها الحظا ب� ��أن ا�سم «رم�سي�س» مكتوب على
كل اجلدران والأعمدة �أطلقا عليه ا�سم الرم�سيوم �أي «�صرح رم�سي�س».
كم ��ا المعبد اليه ��ودي �أو الكني�سة �أو امل�سجد ،ف�إن املعب ��د الفرعوين مكان للعبادة
�إال �أن ��ه خم�ص�ص للكهنة .مل يك ��ن م�سموح ًا للمتعبدين م ��ن العامة بالدخول �إىل
املعبد �إال يف منا�سبات خا�صة جد ًا ونادرة ،ويف كل الأحوال ف�إنه مل يكن ي�سمح لهم
بالدخول �إال �إىل الفناء الثاين .امللك نفيه هو الكاهن الذي يقوم بالقدا�س ويقدم
القراب�ي�ن �إىل الأرب ��اب ومبا �أنه الميكن له �أن يكون حا�ضر ًا يف كل معابد م�صر يف
الوقت نف�سه ف�إنه يقوم بتكليف الكهنة بالقيام بهذه املهمة على �أنهم الي�ستطيعون
�أن يخلف ��وه ف ��ى املنظر وامل�شاهد الت ��ي مت ت�صويرها على ج ��دران و�أعمدة املعبد،
لأن الفرع ��ون هو الو�سي ��ط الوحيد بني عامل الب�شر والع ��امل الإلهي ،وهو مايف�سر
ب� ��أن امللك واملل ��ك وحده هو الذي يتم متثيل ��ه دائم ًا وهو يبجل الإل ��ه �أو وهو يقدم
له القرابني.

لق ��د �ش ��رع يف بن ��اء الرم�سيوم مبا�ش ��رة بعد تتوي ��ج امللك وتطلب م ��ن املهند�سني
واحلرفيني واملزينني  20عام ًا من اجلهود املتوا�صلة .كان احلجر الرملي امل�ستعمل
يف بناء اجلدران والأ�سوار والأعمدة والأ�ساطني ،يجلب بوا�سطة املراكب من جبل
ال�سل�سل ��ة بالقرب م ��ن �أ�سوان حيث توجد املحاجر الغنية الت ��ي التزال ت�ستغل �إىل
اليوم.
يف ذل ��ك الزمان كان يتم ايتغالل في�ض ��ان النيل الذي كان يح�صل يف �شهر يوليو،
لت�سليم الأحجار �إىل �أقرب مكان ممكن من موقع الور�شة.
حتى و�إن كان املعبد مبني ًا بالكامل من
احلجر ف�إن مالحقه وعلى العك�س من
ذلك ،مبنية م ��ن الطوب اللنب ،يتعلق
الأم ��ر باملخ ��ازن الت ��ي كان ي�ستعم ��ل
بع�ضه ��ا يف تخزي ��ن امل� ��ؤن والن ��واد
الغذائي ��ة (م ��ن حب ��وب وع�سل وحلم
و�سم ��ك جمففني و�شراب �سع�ي�ر ونبيذ�...،إل ��خ) ،وكانت بنايات �أخ ��رى ت�ستعمل
كور�ش ومكاتب كان حرفيو وموظفوا املعبد (انظر املخطط) يعملون فيها ،العديد
م ��ن ه ��ذه البناي ��ات مقببة ويعق ��ود � :إنه مثال فري ��د للهند�س ��ة املعمارية يف ذلك
الع�صر.
كل امل� ��ؤن التي كانت تخزن يف املعبد كانت موجه ��ة للقرابني وللقدا�س الإلهي كما
كان ��ت ت�ستخ ��دم �أي�ض ًا يف دفع �أجور موظفي املعب ��د لأن النقود مل تكن موجودة يف
ذل ��ك الزمان بعد .كانت وف ��رة املحا�صيل والرثوات الت ��ي كان ميتلكها الرم�سيوم
ت�سمح ب�إطعام � 3400أ�سره.

ال�صروح والأفنية
يف املا�ضي البعي ��د كان الدخول
�إىل املعبد بتم عرب بوابة حجرية
�ضخمة (ال�صرح الأول) ،وجزء
كبري من ��ه منه ��ار الآن .ميكنك
التمت ��ع مب�شاه ��دة وقائع معركة
«قاد�ش» التي خا�ضها «رم�سي�س
الثاين» �ض ��د احليثيني على دعامات البوابة
على �إحدى جدران الفناء الثاين : 4
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 ،ق�صة هذه املعركة مروية �أي�ض ًا

�ست�شاهد عليها قلعة «قاد�ش» ولكن �أي�ض ًا اجلي�شني امل�صري واحليثي �أثناء املعركة.
ف ��ى �أعلى اجلدار متام ًا �سرتى منظر ًا ميثل الأعياد التي كانت تقام �إحتفا ًء بالإله

«م�ي�ن» � 5أثناء مو�س ��م احل�صاد وي�شارك كل من «رم�سي�س الثاين» و «نفرتاري»
والعدي ��د من القائمني على القداي�س الإلهي يف ه ��ذا االحتفال الكبري �شكر ًا للإله
على نعمه.

�صاالت �أو قاعات الأعمدة
بعد الفنائني الأول والثاين ،تتواىل قاعات �أعمدة
عديدة� ،ست�شاهد فى �أكربها على �شمالك منظر ًا
ميثل معركة �أخرى قادها «رم�سي�س الثاين» خالل
حكم ��ه �ض ��د مدينت�ي�ن �أجنبيتني وهم ��ا «تونيب»
و «داب ��ور» 6 .ولقد �سب ��ق للمدينتني �أن تعاونتا
مع «احليثيني» .حا�صر املل ��ك القلعة وانت�صر يف
املعركة ،ولق ��د ل�شرتك العديد من �أبنائه يف هذه
املع ��ارك ،اثنان منهم ممثالن على �سلم و�أربعة �آخرون م�صورون عند �أ�سوار قلعة
العدو.
هن ��اك لوح ��ات ومناظر �أخ ��رى متثل �أعم ��ا ًال مهمة �أي�ض� � ًا ،مثل تتوي ��ج «رم�سي�س
الث ��اين» على ج ��دار «الرواق املدخل» ،ن�شاه ��د «�آمون-رع» وهو ي�سل ��م امللك التاج
امللكي7 .
�أم ��ا يف �أق�صى �صال ��ة الأعمدة (اللوحة املوجودة عل ��ى الي�سار) فهي رموز احلكم
(ع�صا امللك ولواء احلرب) التي يقوم �إله طيبة  8الكبري بائتمان امللك عليها.

متاثيل فرعون ال�ضخمة
�أك�ث�ر متاثي ��ل «رم�سي� ��س الث ��اين»
�إث ��ارة للده�ش ��ة هي تل ��ك املحطمة
واملوج ��ودة عل ��ى الأر� ��ض يف مدخل
الفن ��اء الث ��اين للمعب ��د  9كان
الأم ��ر يتعل ��ق بتمثال �ضخ ��م للملك
م ��ن اجلراني ��ت ،كان ارتفاعه يبلغ
ثمانية ع�شر مرت ًا تقريب ًا ،وكان يزن
مايقرب الألف طن.
لقد مت نحت ��ه يف حماجر �أ�سوان ثم
نقل عرب نه ��ر النيل �إيل الرم�سيوم.
يق ��ال يف الغالب �أن زل ��زا ًال قد �أوقع
التمثال على الأر�ض �إال �أن احلقيقة غري ذلك متام ًا  :لقد حطمه النا�س فى خالل
القرون الأوىل من ع�صرنا .كان هناك �إىل جانب التمثال الكبري للملك متثال �آخر

للملك ��ة الأم  :امللكة «تويا»� ،إال �أن هذا التمثال قد
عرف نف�س امل�صري �إذ حطم يف نف�س الفرتة .منذ
عام  ،2011ا�ستطاع علماء الآثار واملرممني �إعادة
جتمي ��ع �إجزاء كثرية من ه ��ذا التمثال ،واليوم مت
�إعادته جزئيا �إىل موقعه الأ�صلي.
اليزال يف الفناء الثاين على جانبي ال�سلم املحوري،
يوجد متثاالن �آخ ��ران للملك وهما غري مكتملني :
على اليمني ميكنك التمتع مب�شاهدة ر�أ�س يف غاية
اجلم ��ال لـ «رم�سي�س الثاين» مو�ضوعة على قاعدة
 10ويف اجلان ��ب الآخر من ال�سلم مل يبق هناك �س ��وى اجلزء الأ�سفل لتمثال �آخر
 11جذعه موجود االن باملتحف الربيطاين بلندن.

املطابخ واملخابز
كان يت ��م يف املعب ��د �صن ��ع بع� ��ض هذه امل ��واد :
اخلبز واحللوى وكل امل� ��آكل التي كانت ت�ستعمل
يف متجيد الإله من خالل القرابني.
كان هناك طباخون وجزارون وخبازون يعملون
يف الرم�سي ��وم وكان لديهم حي ب�أكمله ملمار�سة
ن�شاطاته ��م كان ��ت  :املطاب ��خ واملخابز موجودة
�إىل اجلن ��وب م ��ن املعب ��د (انظ ��ر املخط ��ط)
وهي عب ��ارة عن قاعات طويلة به ��ا �أفران وبها
التجهيزات اللزمة لكل هذه الأعمال.

مدر�سة املعبد
كم ��ا يف كل املعاب ��د الفرعوني ��ة ف�إن
الرم�سيوم �أي�ض ًا يحتوي على كدر�سة
يت ��م فيه ��ا تدري ��ب كتب ��ة امل�ستقبل
وتعليمهم .كان يتم يف املدر�سة تعلم
الق ��راءة والكتابة (كم ��ا يف الكتاب
اليوم) ث ��م كان يوجه التالميذ على
ح�س ��ب ميوله ��م �أو قدراته ��م وكان
ميك ��ن لأح�سنه ��م �أن يعدوا �أنف�سه ��م لي�صبحوا موظفني �أو ر�سام�ي�ن �أو نحاتني �أو
التوج ��ه �إىل مهن �أخ ��رى (حما�سب ،مرتجم ،كاهن� ...إل ��خ) .لقد مت العثور على
مدر�س ��ة الرم�سيوم  :ه ��ي موجودة بالقرب م ��ن البوابة اجلنوبي ��ة للمعبد (انظر
املخطط)

الأبحاث و�أعمال الرتميم
يق ��وم فري ��ق م ��ن املتخ�ص�صني م ��ن فرن�سا وم�صر من ��ذ ع ��ام 1991م بالعمل يف
الرم�سي ��وم .ي�شم ��ل برنام ��ج العمل على �إج ��راء حفائر يف هذا ال�ص ��رح من �أجل
الو�ص ��ول �إىل فه ��م �أف�ضل لتاريخه ولتاري ��خ الرجال الذين �شارك ��وا فى �أن�شطته،
فف ��ي كل عام ن�صل �إىل اكت�شافات جديدة تزيد من معرفتنا لهذه الفرتة الزمنية
البعي ��دة .هدفنا �أي�ض� � ًا هو �أن نحافظ على هذا ال�ص ��رح و�أن نرممه ونحميه لكي
يتمك ��ن جمي ��ع زواره الآن وغذ ًا م ��ن التمت ��ع مب�شاهدته وتذك ��ر «رم�سي�س الثاين»
و�أعماله� .إن ��ه عمل �شاق يتطلب الكثري من الإرادة والطاقة واجلهد ،با�ستطاعتك
�إنت �أي�ض ًا �أن ت�ساعدنا يف ذلك� ،إذا مااحرتمت التعليمات التالية :
يجب �أال ت�صعد فوق جدران املعبد وال على الأعمدة
يجب �أن تت�أمل املناظر وامل�شاهد امل�صورة دون مل�سها
يجب �أال ترمي القاذورات على الأر�ض
يجب �أال تكتب على جدران املعبد وال على الأعمدة

مثله مثل جميع املعامل الأثرية يف مدينة الأق�صر ،ف�إن الرم�سيوم م�صنف من قبل
املنظمة العاملي ��ة للرتبية والعلوم «اليون�سكو» تراث َا ثقافي ًا �إن�ساني ًا منذ عام .1979
فك ��ر �إذ ًا يف تالميذ امل�ستقبل الذين �سكونون �سع ��داء مثلك بزيارة وم�شاهدة �آثار
ما�ضيهم املجيد.
( )2013كتابة  :د .كري�ستيان لوبالن (�إعادة طبع)
ترجمة �إىل العربية  :م�صطفى قا�سمي احل�سني
حقوق الت�صوير  :يان رانتييه ,كري�ستيان لوبالن و فران�سوا جوردون
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