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معبد رم�سي�س الثالث يف مدينة هابو

ت��راث�����ن����ا اك���ت���س�������اف  ت��راث�����ن����ااإل����ى  اك���ت���س�������اف  اإل����ى 

معبد رم�سي�س الثالث يف مدينة هابو



هذا املوقع )1( الوا�صع ي�صبه القلعة ببابه املح�صن ذو االإثنى وع�صرين مرتًا 

ارتفاع���ًا. واملقتب�س من االأب���راج الع�صكرية ذات الط���راز االآ�صيوي واأ�صواره 

امل�صنن���ة وهو من اأعمال امللك رم�صي�س الثالث الذي حكم م�صر ملدة ثالثني 

عامًا يف القرن الثاين ع�صر قبل امليالد)2(.

ومث���ل كل املعاب���د االأخ���ري املبني���ة عل���ي حافة 

ال�صح���راء، فكان���ت هن���اك فيم���ا م�ص���ي قناة 

مت�صل���ة بالني���ل يتقدمه���ا حو����س يطل���ق عليه 

ر�صي���ف مين���اء وكان���ت ه���ذه القن���اة ت�صم���ح 

بالو�ص���ول للمعبد باملراكب. وم���ع الوقت ومياه 

الفي�ص���ان الت���ي كانت تغرق م�ص���ر كل عام يف 

�صهر يوليو، اأخذ طمي النيل ميال تدريجيًا  هذه 

القنوات.

وامل���كان الذي اختاره رم�صي�س الثالث لبن���اء »ق�صر ماليني ال�صنني« - وهي 

الت�صمي���ة التي اأطلقها قدماء امل�صري���ني علي هذا النوع من املعابد- كان له 

قد�صية خا�صة.

وهناك اأ�صطورة تق�س لنا ان يف هذا املكان ترقد اأج�صام الثمان اآلهة الذين 

خلق���وا الع���امل: اآلهة بروؤو����س �صفادع واآله���ات بروؤو�س ثعاب���ني كانت ت�صكن 

امل�صتنقع���ات وجاءت لتنام يف جب���ل طيبة. ويف مكان ما هنا توجد مقربتهم 

الع�ص���ر  يف  عرف���ت  الت���ي 

القبطي باإ�صم »تل چيميه«.

الت���ي    ال�صاح���ة  مي���ني  واإيل 

االأول  ال�ص���رح  تتق���دم 

رم�صي����س  مبعب���د  اخلا����س 

�سيء من التاريخ

1

1

2

2

3



الثال���ث، ميكنن���ا م�صاه���دة االأثر ال�صغ���ري)3( الذي خ�ص�ص���ه لهم ملوك 

االأ�ص���رة الثامن���ة ع�صرة االأوائل وال���ذي �صمه رم�صي�س الثال���ث داخل ال�صور 

اأثن���اء  الكب���ري للمعب���د. ويف كل ع���ام، 

االإحتف���ال »بعيد ال���وادي اجلميل«، كان 

اأم���ون)4( ياأت���ي لتق���دمي التحي���ة م���ن 

االإبن الإ�صالفه. وهذا املعبد الذي احلق 

به بح���رية مقد�صة خ�ص�ص���ت للمركب 

االإلهي���ة وو�صع���ت علي مر الق���رون، ظل 

ي�صتخ���دم حتي الع�ص���ر الروماين. ويف 

القرن الث���اين امليالدي، كان اأنطونيو�س بيو�س ه���و اآخر فرعون-اإمرباطور 

يقوم بعمل حت�صينات يف املعبد. 

املعب���د،  مواجه���ة  يف  الي�ص���ار،  وعل���ي 

ال�صعائ���ر  الإقام���ة  مق�صورت���ني  جن���د 

اجلنائزي���ة)5(، وهم���ا الحقتني لع�صر 

الأربع���ة  وخم�ص�صت���ني  الرعام�ص���ة 

اأمريات وملكات من االأ�صرتني اخلام�صة 

والع�صري���ن وال�صاد�ص���ة والع�صرين. فقد 

قام���ت ه���وؤالء ال�صي���دات الالئ���ي كانت 

برتب���ة كاهن���ات بتكري�س حياتهن كليًة خلدمة اإله طيب���ة ولقد دفن هنا بعد 

موتهن. ولهذا ال�صبب اأعطت لهن �صفة »الزوجة االإلهية« الآمون. 

اأم���ا اأمامك، فتج���د بواب���ة مهيبة وهي 

بواب���ة معبد رم�صي����س الثالث املبنية من 

احلجر لكي تبقي لالأبد)6(. وحول هذا 

املبن���ي ال�صخم،داخل �صور م�صتطيل ذو 

معاقل، جتمعت مباين اأكرث �صعفًا وهي 

م���ن الط���وب الل���ن ومل تق���اوم الزمن، 

مث���ل الق�ص���ر)7(، املخ���ازن، املكات���ب 

االإداري���ة، وبئ���ر وحدائق مزينة 

باأحوا�س. واأمام ال�صرح، كانت 

ال تزال توجد اأماكن خم�ص�صة 

والعج���������الت  لالإ�صطب���������الت 

ب���ني  امل�صاح���ة  اأم���ا  احلربي���ة. 

فكان���ت  والث���اين  االأول  ال�ص���ور 

ت�صغلها م�صاكن الكهنة.  
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رم�صي����س الثالث )1185-1153 ق.م( هو اب���ن �صتنخت ويعترب اآخر اأعظم 

مل���ك يف الدولة احلديثة. وتعترب حوائط معبده التذكاري والتي ما زالت يف 

حال���ة جيدة هي اأ�ص���داء للحظات 

عظيم���ة من حكمه خا�ص���ة اأوقات 

االإنت�ص���ارات الت���ي حققها خالل 

الليبيني)10(  حروبه �صد جيو�س 

و�صع���وب ال�صم���ال والت���ي �صه���دت 

م�ص���ر عل���ي اأثره���ا �صن���وات من 

الرخ���اء. ويف العام اخلام�س ع�صر 

من حكمه اأمر بعمل ح�صر كامل لكل معابد م�صر التي اأعاد هيكلتها اإداريًا 

واإقت�صاديًا، كما اأقام اإن�صاءات جديدة يف معبد الكرنك. اأما �صنوات حكمه 

االأخ���رية فكانت اأقل اإزدهارًا حيث قام���ت النزاعات االجتماعية يف منطقة 

طيبة كما قام عمال دير املدينة، الذين مل يتلقوا مقابل اأعمالهم، باإ�صراب. 

وتو�صح لنا »بردية تورين الق�صائية« اأنه يف اآخر ع�صره وقع �صحية موؤامرة 

ولق���د �صاهمت ه���ذه االأ�ص���وار املرتفعة، 

ع�ص���ر  اأواخ���ر  يف  عدي���دة  م���رات  يف 

الرعام�ص���ة، يف اإيواء ال�ص���كان املحليني 

)8( م���ن اإرهاب قبائ���ل الليبيني الذين 

كان���وا ي�صرق���ون املنطق���ة. ويف ع�ص���ر 

رم�صي�س احل���ادي ع�ص���ر ويف نف�س هذا 

امل���كان مت جتمي���ع وترمي���م املومي���اوات 

امللكية بعد تخريب مقابرهم يف وادي امللوك ثم مت اإعادة دفنهم يف »خبيئة 

الدي���ر البح���ري«. ويف الع�صر امل�صيحي، اأقيمت املدين���ة القبطية چيميه يف 

املوقع واأن�صئت كني�ص���ة يف الفناء الثاين 

للمعب���د)9(. وعندم���ا هج���رت املدينة 

يف الق���رن التا�صع املي���الدي، ن�صي حتي 

اإ�صمها ولكن���ه ال ي���زال يف اإمكاننا روؤية 

بقاي���ا بع�س املنازل من اأعل���ي االأ�صوار. 

اأم���ا اإ�صم مدينة هابو فهو يرجع للع�صر 

العربي.

حكم رم�سي�س الثالث
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من احلرمي امللكي دبرتها له اإحدي زوجاته وهي 

امللك���ة تيي ورمبا كان���ت ب�صب���ب م�صكلة اخلالفة 

عل���ي العر����س)11(.  ومات رم�صي����س الثالث يف 

طيب���ة ودف���ن يف مقربت���ه يف وادي املل���وك )رقم 

11(.  ولق���د ع���رث علي موميائ���ه يف خبيئة الدير 

البح���ري وهي موج���ودة االآن باملتح���ف امل�صري 

بالقاهرة.

ويبدو اأنه مت االنتهاء من اإن�صاء هذا االأثر ال�صخم، ذو املحور ال�صرقي الغربي 

وفقًا مل�صار ال�صم�س منذ العام الثاين ع�صر من حكم رم�صي�س الثالث. 

يف الع���ام اخلام����س من حكم���ه، اأر�صل امللك بعث���ة كبرية مكون���ة من ثالثة 

اآالف رج���ل اإىل حماجر جبل ال�صل�صلة )تقع علي بعد 150 كم جنوب طيبة( 

حيث �صملت خ�صي�ص���ًا خم�صمائة من قاطعي االأحجار ومثلهم من البحارة 

مزودين بال�صنادل والناقالت جللب احلجر اجلريي الالزم لبناء املعبد.

علي ال�ص���رح االأول جن���د منظرين ميثالن 

رم�صي����س الثال���ث وه���و يق���وم رمزي���ًا بذبح 

اأع���داء م�ص���ر، وبعد اإجتي���از ال�صرح االأول 

جند اأنف�صنا يف فناء وا�صع مزين يف الناحية 

ال�صمالية )12( باأعمدة اإتخذت �صكل امللك 

وه���و يرت���دي النقبة ويف الناحي���ة اجلنوبية 

ب�صف م���ن االأ�صاط���ني ذات التيج���ان على 

�ص���كل الربدي. وعل���ى الي�صار، جند فتح���ة يف احلائط يطل���ق عليها »نافذة 

الظه���ور« وه���ي مت�صل���ة بالق�ص���ر املوجود خلفه���ا مبا�صرة. وم���ن هنا كان 

املل���ك يعلن قراراته ويح�صر اإحتفاالت معينة مثل اإ�صتعرا�س موكب الن�صر 

للجيو�س املنت�صرة وتكرمي ومكافاأة املوظفني امل�صتحقني للتكرمي.

وكلم���ا تقدمنا يف اجتاه قد�س االأقدا�س، جن���د ان اأر�صية املعبد ترتفع، ويف 

املعاب���د التي حتتف���ظ بال�صقف جند هذا االخري ينخف����س ليخلق اإنخفا�صًا 

تدريجي���ًا لل�صوء مثل ال�صم����س الغاربة. فيوؤدي ال���درج ال�صاعد اإىل الفناء 
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الثاين وه���و »فناء االإحتف���االت« )13( 

ال�صرقي���ة  اجلهت���ني  يف  جن���د  حي���ث 

ب�ص���ورة  للمل���ك  متاثي���ل  والغربي���ة 

اأوزيري�س املكفن ويف اجلهتني ال�صمالية 

واجلنوبية جن���د اأ�صاطني ذات تيجان ب�صكل الرباعم كما لو كانوا ينتظرون 

اأول نب�صات احلياة التي ياأتي بها الفي�صان. 

واأك���رث م���ا يده����س يف ه���ذا املعب���د ه���و عم���ق النقو����س الغائ���رة والكتاب���ة 

الهريوغليفية والتي يجد بها ع�صافري ونحل ال�صحراء مالذًا.

ويف ال�صف العلوي للجدار اجلنوبي جند نقو�س متثل عيد االإله �صوكر الذي 

كان يت���م يف اآخر الفي�صان وميثل بعث الطبيع���ة ويف اجلانب ال�صمايل جند 

نقو�س متثل اإحتفاالت االإله مني )14(، 

مبنا�صب���ة احل�ص���اد كم���ا جن���د نقو�س 

املو�صيقي���ني  يتقدم���ه  امللك���ي  املوك���ب 

وال�صباق مع الثور االأبي�س )اأحد ا�صكال 

االإل���ه م���ني(، وموكب متاثي���ل اأ�صالف 

امللوك ومتاثيل االإله التي يحملها الكهنة. وعلى اجلدار ال�صرقي، جند نق�صًا 

ميث���ل رم�صي�س الثال���ث وبيده املنجل ويقوم بقط���ع اأول حزمة قمح. ومتكننا 

ه���ذه اللوح���ات التي مازال���ت األوانها �صاطع���ة من تخيل ه���ذه االآثار عندما 

كان���ت ملونة باأكملها. ويف ال�ص���ف ال�صفلي من اجل���دار اجلنوبي-ال�صرقي 

واجل���دار اجلنوبي، جن���د نقو�صًا متثل عدة مراحل م���ن احلملة االأويل �صد 

الليبيني: فنجد منظرًا ميث���ل رم�صي�س الثالث فوق عجلته احلربية واالأمراء 

ورم���اة ال�صهام يقودون االأ�صرى اإىل امللك وجند منظر عد االأيدي املقطوعة 

االأع���داء  جمم���وع  متث���ل  والت���ي 

القتل���ي )15(. ون�صل اإيل الرواق 

�صاع���د  درج  بوا�صط���ة  الغرب���ي 

وكان يوج���د عل���ي جانبيه متثالني 

عمالق���ني للمل���ك. اأما ا�صف���ل الرواق فنج���د نقو�س متثل موكب���ني لالأمراء 

وبع����س االأمريات يف اجلهة اجلنوبية وهم يتجه���ون ناحية قد�س االأقدا�س. 

وكانوا جميعهم بدون اأ�صماء ولكن ع�صرة منهم اأ�صبح لهم اأ�صماء بعد موت 

املل���ك )16(. اإثن���ني منه���م خلف���وا 

والده���م على العر����س وهم رم�صي�س 

الراب���ع واخلام�س، وخم�صة عرث على 

مقابرهم يف وادي امللكات.
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قد����س  م���ن  االأو�ص���ط  اجل���زء  كل 

االأقدا�س وهو املكان االأكرث قد�صية 

لقاطع���ي  �صحي���ة  كان  املعب���د  يف 

االأحج���ار. ومل يتبقي اإال احلجرات 

الي�ص���ار،  واإىل   .)17( اجلانبي���ة 

عن���د دخول قاع���ة االأ�صاطني جند »اخلزن���ة« وهو املكان ال���ذي كان يحفظ 

في���ه اأدوات ال�صعائر االأكرث قيم���ة. وعلى الواجهة جند مناظر الأواين جميلة 

يقدمه���ا امللك لثال���وث طيبة )اأمون وم���وت وخون�صو( وهي ب���دون �صك من 

غنائم احلرب.  

اأم���ا بالن�صبة لقاعت���ي االأ�صاطني التاليتني فهما يوؤدي���ان اإىل املذبح اخلا�س 

مبركب اآمون التي تو�صع على قاعدة، و�صط اأربعة اأعمدة. ثم جند، يف اأخر 

املعبد، باب وهمي ي�صمح لروح املتويف بالعودة للمعبد مع �صروق ال�صم�س لكي 

تتمتع برائحة القرابني ثم تعود ملقربتها مع الغروب. 

وعن���د اخلروج من املعب���د، ال يجب 

اأن يفوتك اأن ت�صاهد املنظر اجلميل 

ل�صيد الثريان الربية )18( املوجود 

اجلنوبي-الغرب���ي  اجلان���ب  عل���ى 

من احلائ���ط اخللفي لل�صرح االول 

بالق���رب م���ن الق�صر.  وعلى احلائ���ط املقابل ال�صمايل، جن���د نقو�س متثل 

احلم���الت الليبية واملعارك ال�صهرية الربي���ة والبحرية �صد �صعوب ال�صمال. 

ويف�ص���ل هذه النقو�س ع���ن بع�صها منظ���ر ل�صيد االأ�ص���ود. و�صوف ميكنك 

التع���رف علي ال�صفن ال�صراعي���ة لالأعداء من �صكل القو����س واملوؤخرة حيث 

اأخذت���ا �ص���كل راأ����س طائ���ر )19( يف 

ح���ني اأن املراكب ال�صراعية امل�صرية، 

املزودة مبجاديف، اأخذت �صكل راأ�س 

االأ�ص���د بالن�صبة للقو����س و�صكل �صوكة 

خطرة بالن�صبة للموؤخرة.
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الزخارف اخلارجية للمعبد



من���ذ ع���ام 1979، مت ت�صجي���ل معاب���د ومقا�ص���ري مدينة هاب���و، والتي يقوم 

بدرا�صته���ا معهد �صيكاغو ال�صرقي، عل���ى قائمة الرتاث الثقايف العاملي وهم 

يتمتع���ون مبعاملة خا�صة فيما يخت�س بحماية وحف���ظ االآثار. وميكنك اأنت 

اأي�ص���ًا م�صاعدتن���ا يف حماية ه���ذه املجموع���ة التاريخية الرفيع���ة باحرتام 

التعليمات التالية:

احلفاظ على الرتاث

يجب األ تكتب على جدران املقابر ول على اللوحات الإر�سادية املوجودة 

فى املقربة.

لأنها  امل�سورة  وامل�ساهد  املناظر  مل�س  تفادى  ولكن  ت�ساهد  اأن  يجب 

�سريعة التلف

يجب األ ترمي القاذورات على الأر�س.

يجب األ ت�سعد فوق جدران املعبد ول على الأعمدة.

(2010) كتابة : من�صور بريك - املجل�س الأعلى للآثار

ترجمة اإىل اللغة الفرن�صية : نرمني �صكري - جامعة املن�صورة

حقوق الت�صوير : كري�صتيان لوبلن، األبريتو �صيل�صوتي، فيليب مارتينيز، 

فرانكو جياين، �صامح حممد زكي، يان رانتييه

مت ن�صر هذا الكتيب املوجه لتلميذ املدار�س بف�صل دعم الحتاد الأوروبي،

جمعية احلفاظ على الرام�صيوم والبنك الأهلي �صو�صيتيه جرنال ( NSGB - القاهرة )

لومينا للن�صر - عبا�س خليل - جمهورية م�صر العربية
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