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اإلـى اكــتــ�شــــاف تــراثـــنـا

مـعـابـــد فـيـــلـة



علـــى جزيرة �شغرية يف اأعاىل نهر النيل مبحازاه احلـــدود اجلنوبية تقع جمموعة معابد 

1 وقد �شاءت الأقـــدار، اأن تكون هذه  كر�شـــت لعبـــادة اللهـــة اإيزي�س منذ قدمي الزمـــن 

اجلزيرة مهددة بالإندثار والغرق حتت مياه النيل وذلك عندما قررت احلكومة امل�شرية 

يف ال�شتينـــات بنـــاء �شـــدًا كبـــريًا )ال�شـــد 

الإقت�شاديـــة  التنميـــة  لتحقيـــق  العـــاىل( 

للبـــاد والعمـــل علـــى اإزدهـــار ال�شناعـــة 

. 2 وتو�شيع الرقعة الزراعية 

وقـــد كان لهـــذا القـــرار ال�شيا�شـــى الهـــام 

ببنـــاء ال�شـــد العـــاىل عواقب وخيمـــة على 

منطقة النوبة مببانيهـــا الرتاثية، معابدها 

ومقا�شريهـــا. كل هـــذا الـــرتاث الثقافـــى 

والـــذي يعتـــر جـــزء ل يتجـــزاأ مـــن تراث 

الب�شريـــة اأ�شبح مهددًا بالغـــرق حتت مياه 

. 3 النيل 

ومن ثـــم، فغرق جزيـــرة فيلـــه كان حمتمًا 

وتوجب التفكري يف اإنقاذ مبانيها عن طريق 

تفكيكهـــا ونقلها ملكان اآخر اآمـــن بعيدًا عن 

في�شان النيـــل فدعونا نتيخيـــل هذا العمل 

العماق !

ولعلـــه يف املهم التذكري بـــاأن هذه اجلزيرة 

هي اأحدى جـــزر ال�شال الأول وكان لها يف 

الع�شـــور الفرعونية قد�شية خا�شـــة نظرًا لوجودها يف رحاب تواأمتهـــا جزيرة بيحة التي 

كانـــت حتتوى على قر الإله اأوزيري�س اإله العـــامل الآخر والذي ربطته الأ�شاطري امل�شرية 

. 4 بالإلهة اإيري�س كزوجة واأخت واأم لاله حور�س 

كانـــت جزيرة بيحـــة تعرف يف الع�شور الفرعونية بـ »اجلزيـــرة الطاهرة« و »املكان الذي 

ل يدنـــى منـــه« . ول يزورهـــا ال كاهن للتطهري اأو التاوة. حتـــى الع�شافري كانت ل جتراأ 

التغريد حولها وال�شمك يبتعد عن �شواطئها.

نبذة تاريخية
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�شميـــت جزيـــرة فيله با�شم »جزيـــرة الزمان« و�شهـــدت الكتابات والن�شو�ـــس الفرعونية 

القدميـــة على اأن اأقدم مبانيها يرجع اإيل ع�شر الدولـــة احلديثة )اأى ثاثة ع�شرة قرون 

قبل املياد!( بينما اأول مبنى حجرى ن�شتطيع اأن 

نراه يف مكانه اليوم ك�شاهد على الزمن هو بوابة 

منمقة العمدان ود�شمة النقو�س حتمل ا�شم امللك 

نقطانبو، اأحد ملوك الأ�شرة الثاثني )اأى القرن 

الرابـــع قبل امليـــاد( قد اأهداهـــا لالهة اإيزي�س 

5 ربه هذه اجلزيرة.

توالت ال�شنني، واإزدادت هذه اجلزيرة رونقًا وبريقًا على ال�شعيد الإقليمى حيث اأ�شبحت 

اأهم اأديرة العبادة يف اأق�شى �شعيد م�شر.

واأثنـــاء حكـــم البطاملة )من القـــرن الثالث اإيل القـــرن الأول 

قبـــل امليـــاد( تلقـــى كهنـــة اإيزي�ـــس تع�شيـــد البـــاط امللكى 

ال�شكنـــدرى فعلـــى �شبيل املثـــال، قام امللـــك بطليمو�س الثانى 

6 اإ�شـــدار مر�شـــوم ملكى يهب فيه وقـــف املنطقة اجلنوبية 

للجزيرة حل�شاب كهنة اإيزي�س هذا بجانب، ما كانوا يتقا�شوه 

مقابـــل مرور مراكـــب التجارة مـــن النوبة العليـــا اإيل اأعماق 

الأرا�شى امل�شرية مما اأزاد قوة اجلالية الكهنوتية على اجلزيرة وباأ�شها وميكن اأن نقول 

اإ�شتبدادها اأحيانًا.

اإرتبط ا�شم جزيرة فيلة عر القرون ال�شحيقة باللهة اإيزي�س ربه هذا املكان والتي �شيدت 

معظم مقا�شري ومعابد اجلزيرة على �شرفها ومن اأجلها تعبدًا وخ�شيه منها.

اإل اأنـــه هناك بع�س املبانى املتناثرة هنا وهناك 

قـــد اأهديـــت لآلهـــه اأخـــرى ولعـــل اأهمهـــا تلـــك 

املق�شـــورة التي �شيدها امللـــك بطليمو�س الرابع 

لاإلـــه »مندولي�ـــس« اأحد اأ�شـــكال الإلـــه حور�س 

يف بـــاد النوبه مق�شـــورة اآخـــرى، مت اإهداءها 

»لإميحتـــب« اأ�شهـــر مهند�شـــي م�شـــر القدميـــة 

والذي األه حتت ا�شم »اأ�شكاببو�س« عند الغريق.

ومبرور ال�شنني، ملع جنم جزيرة اإيزي�س واأ�شبحت من اأ�شهر 

واأقد�ـــس دور عبـــادة الإلهة اإيزي�س يف منطقـــة ال�شعيدد بل 

. 7 ويف م�شر كلها 

تـــرددت اأ�شطورة، عر الزمان وانت�شـــرت عن اإغاق معابد 

فيلة ذو الإ�شعاع مرتامى و�شردت الق�ش�س والأقاويل عن هدم اأجزاء من املعبد الرئي�شى، 

حتطيـــم التماثيل احلجرية بينما مت نقل النفيثة منها اإيل روما وطاملا �شمعنا عن روايات 

تعذيـــب الكهنـــة اإل اأن الأبحاث العلمية يف الأونه الأخرية قـــد اأثبتت عك�س ذلك وبرهنت 

. 8 على اأن معابد اإيزي�س على جزيرة فيلة ظلت قائمة حتى القرن التا�شع امليادى 

يحكى �أن.... يف �سالف �لع�سر و�لآو�ن...
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وجديـــر بالذكر اأن جزيـــرة فيلة وكذلك معابـــد بعليك بلبنان ظلتا اآخـــر ح�شون الوثنية 

)اأى عبـــادة اإيزي�ـــس( يف ال�شرق الأو�شط ولكن ذلك مل يحـــل دون وجود كني�شة قبطية يف 

داخل املعبد.

وكذلـــك نرى مئذنة متوا�شعة عرفـــت بـ«مئذنة« بال على اجلانـــب الغربى من اجلزيرة 

وذلـــك بعد دخول الإ�شام لبـــاد النوبة عام 1641م وغالبًا مـــا �شيدها التجار امل�شلمون 

الذين كانوا ميرون بتجارتهم على اجلزيرة اأثناء اإنتقالهم بني النوبة وال�شعيد.

يف الع�شـــور الو�شطـــى، خلـــت اجلزيرة مـــن ال�شكان 

الذيـــن كانـــوا يقنطـــون اأعلـــى اخلرائـــب الفرعونيـــة 

. 9 املهجورة 

هـــذا ل مينـــع اأن ذكـــرى تاألـــق اجلزيـــرة واأهميتهـــا 

الأ�شطوريـــة ظلـــت كافيـــة يف العقـــل الباطـــن لهـــوؤلء 

واأ�شبحـــت جـــزء ل يتجزاأ من ذاكرتهم وموروثاتهم التي عـــرت احلدود حيث اأن واحدة 

من لياىل »األف ليلة وليلة« اأ�شهر ق�ش�س الأدب العربى دارت اأحداثها على هذا اجلزيرة 

وكان اأبطالها »اأن�س الوجود« وحمبوبته الأمرية »ورد«.

 وحتكـــى هـــذه الق�شة اأن الأمـــرية »ورد« كانت قـــد �شجنها اأبوها امللـــك يف اأحد الق�شور 

الفرعونيـــة املهجـــورة داخـــل جزيرة تقـــع يف و�شـــط النيـــل وبالتحديد يف منطقـــة ملئية 

بالتما�شيح وذلك لإخفاءها عن اأعني حبيبها »اأن�س الوجود«.

فمـــا كان على »اأن�ـــس« اإل التقرب مـــن التما�شيح وملغاتهم مل�شاعدته علـــى عبور النيل يف 

اأحد اأخطر جماريه.

ولعلنـــا نذكـــر هنـــا اأن هـــذا امل�شهـــد مـــن تلـــك الق�شة 

الأ�شطورية امل�شتوحاه مـــن التاريخ امل�شرى ت�شتند على 

اأحـــد اأهم واأ�شهر نقو�س املعبد وهو النقي�س الذي يظهر 

   . 10 الله اأوزيري�س وهو يعر النيل على ظهر مت�شاح 

ويف نهاية املطاف، جنح املحبوبان يف التاقى وعادت الأمرية »ورد« اإيل باط اأبوها ملك 

الباد والذي بارك زواجها وعا�شت مع »اأن�س الوجود« يف تبات ونبات.

�شاأت الأقدار اأن تعـــود الأنظار مرة اأخرى يف نهايات القرن التا�شع 

ع�شر لت�شىء تاريخ جمـــد الإلهة اإيزي�س فاإنهال العديد من ال�شياح 

الأجانـــب لزيارة اجلزيرة ولعل من اأ�شهرهـــم من علقوا على روعة 

اجلزيـــرة وعظمـــة عمائرها وخابـــة مناظرها فعلـــى �شبيل املثال 

11 زيارتها اإيل جزيرة  و�شفت الروائية الريطانيـــة اإميليا ادوارد 

فيلـــة 1873 – 1874 قائلـــة »الإقـــرتاب منها عر النهـــر هو اأجمل 

�خل�سوف �لكلى جلزيرة فيلة : �إيزي�س ت�سبح »ورد« �أمرية �لأمر�ء.
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�إيزي�س »عودة �إيل �حلياة - مفاجاأة �لقرن �لع�سرين
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�شىء على الطاق... حيث تظهر اجلزيرة بنخلها وعمائرها الر�شيقة وح�شونها وكاأنها 

تولـــد مـــن اأح�شاء النهر كما لـــو كانت �شرابًا حتيط بها ال�شخـــور املرتاكمة من اجلانبني 

وجبـــال اأرجوانية تظهـــر يف الأفق تقطع امل�شافة وكلما اإقرتب القـــارب مارًا بني ال�شخور 

الامعـــة كلما بدت هذه الأبـــراج النحتية اأعلى واأعلى و�شط املاء، ل يظهر عليها عامات 

خراب اأو اأثر ملرور الزمن، بل تبدو جميعها �شلبة، متينة، يف اأعلى درجات الكمال.

ين�شى ال�شخ�س اأمامهـــا الزمن للحظات وي�شعر كاأن �شيئًا مل يتغري، فاإذا تعالت النغمات 

العتيقـــة وامتزجـــت بن�شمات الهواء الهادئ واإذا راأينا موكبـــًا للكهنة يحملون عاليًا تابوتًا 

مغطـــى لاإلـــه يجولون حول وبـــني اأ�شجار النخيـــل والأبراج مـــا تعجبنـــا ول وجدنا ذلك 

غريبـــًا. كانت هذه الزيارات جمرد جزء من الهتمام الكبري الذي اأولته اإجنلرتا يف عهد 

امللكـــة فيكتوريـــا مل�شر. و�شرعان مـــا اأ�شبحت الزيارات ال�شياحيـــة اإيل جزيرة فيلة اأحد 

كا�شيكيات الرامج ال�شياحية يف م�شر. 

ويف �شتينـــات القرن املا�شى، حينما كانـــت مياه النهر تغمر جزيرة فيله طوال العام �شهد 

العامل �شبق يعتر الأول من نوعه وت�شافر جهود اأكرث من 50 دولة لإنقاذ هذا اجلزء من 

اإرث الإن�شانية فور اإنطاق نداء منظمة اليون�شكو لإنقاذ اآثار النوبة ويف بداية ال�شبعينات 

بـــداأت عمليـــات الإنقـــاذ ومت بناء �شـــور �شخم مكون مـــن �شفني من األـــواح ال�شلب حول 

اجلزيرة فرغـــت بينهما مليون مرت مكعب من الرمال وبالتاىل مت حماية مبانى اجلزيرة 

وتوالـــت بعـــد ذلك عمليات التنظيـــف وامل�شح الثرى والت�شوير بهدف نقـــل اأجزاء املعبد 

واإعاده تركيبهم بدقة.

بداأت ميـــاه النيل تهدد عمائر جزيـــرة فيلة عام 

1902 وذلـــك عندما مت النتهاء مـــن ت�شييد �شد 

اأ�شـــوان وزاد الطني بلة تعليـــه م�شتوى ال�شد على 

– 1912 وعـــام 1929-  مرحلتـــني عـــام 1907 

1934 حيـــث اأ�شبحـــت اجلزيرة مغمـــورة باملياه 

12 وكان لذلك اأثر وخيم على املعبد. ب�شكل دائم 

فجـــاءت فكـــرة فك املعبـــد ونقله بعيـــدًا جلزيرة 

13 حلمايته و�شون نقو�شه  اأخرى ت�شمى اأجيليكا 

باألوانهـــا الراقـــة التي ذابت معظمهـــا وتا�شت 

جـــزاء التغطيـــة الدائمـــة للمياه واإرتطـــام النهر 

بجـــدران املعبد التي  ما غطت اأحجارهم الطمى 

والعوالق التي يحملها النهر.

ويف عـــام 1970، اأعـــرب الرئي�ـــس امل�شـــرى اأنور 

ال�شادات عـــن تقديـــره للمجهود الـــدوىل املبذول 

لإنقاذ هذا اجلزء الهـــام من تراث الب�شرية واأكد 

اإعجابـــه بـــروح التعـــاون التـــي ن�شيت اإثـــر مبادرة 

. 13 اليون�شكو لإنقاذ اآثار النوبة 

�إيزي�س و�ل�سد �لعاىل:

�سر�ع بني عبق �ملا�سى ومتطلبات �مل�ستقبل.
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يف حقيقة الأمر، اإن العنا�شر الفنية واملعمارية 

املختلفة والتي تراها عزيزى الزائر هنا وهناك 

يف اأنحـــاء اجلزيـــرة قد تراكمت عـــر ع�شور 

 مـــن الع�شـــر الفرعونـــى وحتى 
ً
خمتلفـــة، بداأ

اأواخـــر الع�شر الرومانـــى وجديـــر بالذكر اأن 

اأقدم الآثار الباقية على اجلزيرة هي مق�شورة 

15 والذي حكم  فرعون م�شر »نقطانبو الأول« 

م�شر عام 380  ق.م وملدة ع�شرون عامًا والتي 

ترتبـــط مببنـــى املعبـــد الرئي�شـــي  عـــن طريق 

. يعـــود تاريـــخ معظم  16 �شفـــني من العمـــدة 

اأطـــال اجلزيرة ومبانيهـــا  للع�شر البطليمى 

)بطليمو�س الثاين واخلام�س – ال�شاد�س( اإيل 

جانـــب بع�س الآثار والنقو�س التي تعود للع�شر 

الرومانـــى مثل متثالني الأ�شدين الكبرييـــن الواقعان اأمام ال�شرح الأول وكذلك قاعدتان 

للم�شلتني الذي كان اإرتفاع كل منهما حواىل 13 مرتًا.

17 يتكون مـــن برجني كبريين  ال�شـــرح الأول 

عليهما نقو�س رائعة لاإلهة اإيزي�س وب�شحبتها 

الإلـــه اأوزيري�س والإبن حور�س. ويف و�شط هذا 

ال�شرح هنـــاك بوابه حتمل اإ�شـــم ملك م�شر 

نقطانبو وت�شمح بالدخول اإيل قلب املعبد.

غري اأنـــك، عزيزى الزائر، قـــد تتفاجاأ بكمية 

كبري من اآثار التدمري واأعمال الت�شوية التي نالت من اأجمل النقو�س واأكرثها براعه.

وقد وقع ذلك وبالتحديد عند ظهور الديانات ال�شماوية التي اأعترت  العمائر الفرعونية 

مبثابة مبانى وثنية واأحل العبث بها.

الأول،  ال�شـــرح  بوابـــة  مـــن  الدخـــول  وعنـــد 

جتد نف�شـــك يف بهو �شبه مربـــع يحده ال�شرح 

الثـــاين اأمامك وقاعة من اأحلـــى قاعات املعبد 

على ي�شارك، وهـــي القاعة املخ�ش�شة للولدة 

18 وهذا القب  امللكيـــة وتعرف بالــــ »ماميزى« 

الاتينـــى اأطلق عليها من قبل عامل امل�شريات 

»جان فرن�شـــوا �شمبليون« الذي فك رموز اللغة 

امل�شرية القدمية »الهريوغليفية« يف ع�شرينيات القرن الـ 19.

وممـــا يثري ده�شتنا يف ال�شرح الثاين ملعبد اإيزي�س هـــو وجود كتلة �شخمة من اجلرانيت 

تبـــدو ذات اأهمية وقد�شية حتى اأن مهند�س املعبد اإ�شطر اإىل خرق قاعدة ال�شيميرتية يف 

بناء املعبد امل�شرى القدمي مما اأدى اإيل، اإعوجاج يف ال�شرح الثاين مقارنة بالأول.

19 وبالرجوع ملا هو مكتـــوب على جدارها، متثل مر�شومًا  اأمـــا بالن�شبة للكتلة ال�شخرية 

ملكيـــًا للملك بطليمو�س الثـــاين يهدى فيه عائد املنطقة اجلنوبيـــة للمعبد لاإلهه اإيزي�س 

جولة يف �أنحاء �جلزيرة
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وقد جدد هذا الوقـــف يف ع�شور لحقة على 

يـــد امللـــوك البطاملة ومـــن بعدهـــم الأباطرة 

الرومان.

وبف�شل هـــذا الوقف امللكـــى، زاد باأ�س كهنة 

جزيـــرة فيله الذيـــن متتعوا على مـــدى اأكرث 

مـــن قرنني من الزمان بالرثوة والنفوذ حيث 

كانـــوا يتعاملوا مبا�شـــرة مع الباط امللكى ال�شكندرى اإحتقـــارًا منهم للم�شئولني املحليني 

20 والتي كانت  يف �شعيـــد م�شـــر وخلف ال�شرح الثاين، جند اأنف�شنا يف �شالـــة الأعمدة 

قـــد حتولت يف بدايات الع�شـــور امل�شيحية اإيل كني�شة قبطية وباإمكاننا الآن اأن نرى مذبح 

يحمل نق�س غائر ل�شليب وكذلك مر�شوم تاأ�شي�س الكني�شة على يد الأب تيودوز.

خلـــف �شالة الأعمـــدة يوجد ع�شرة قاعـــات غارقة يف 

الظام وقد نق�س على جدارنهم �شفحات من اأ�شطورة 

»اإيزي�ـــس واأوزيري�ـــس« ولعل مـــن اأحلـــى امل�شاهد، تلك 

املوجود على احلائط الغربى للقاعة املعروفة بـ »قد�س 

الأقدا�س«ونـــرى مـــن خاله اإيزي�س وهـــي تر�شع اإبنها 

حور�س ويف منظر اآخر وهي تقف خلف زوجها وحبيبها 

اأوزيري�ـــس لتحميه من قـــوى ال�شر ويف نق�س اآخر، جند 

اآلهتى الفي�شـــان »�شاتي�س« ذات النجمـــة الراقة على 

تاجهًا و»عنقت« بتاجها املر�شع بالري�س امللون.

 ويف جنـــوب املعبد، هناك مق�شورة معروفة خطاأ »بك�شـــك تراجان« ولكنها يف احلقيقة، 

�شيدت يف ع�شر الإمراطور اأغ�شط�س.

وت�شتهـــر هذا املق�شـــورة بروعة بناءهـــا وباأعمدتهـــا الإثنى ع�شر الذي يحمـــل كل منهم 

تاجـــًا ذو اأ�شـــكال وتكوينات نباتية خمتلفـــة ومتنوعة فمنها اأوراق اللوت�ـــس وفروع النخيل 

وزهـــر الدوم تطل هذه املق�شورة على النيل من اجلهة اجلنوبية وت�شتطيع عزيزى الزائر 

الوقـــوف على »ر�شيف« املق�شـــورة والذي كان ي�شتقبل زائرى الإلهـــة اإيزي�س من القبائل 

النوبية وذلك لا�شتمتاع مبنظر خاب على �شخور ال�شال الأول.

اإىل جنـــوب معبد اإيزي�س، توجد مق�شورة تتميز بعمارتها النادرة و�شهرتها وا�شعة املدى، 

. تعرف  21 تعرف بــــ »مق�شـــورة هادريـــان« 

املق�شـــورة بر�شيفهـــا املت�شـــع الـــذى ي�شمـــح 

للزائر بروؤية ال�شخور املتبقية من عملية نقل 

معبد جزيرة اإيزي�س الأ�شلية. 

وبجانـــب هذه املق�شورة، يوجـــد معبد �شغري 

الإلهـــة  اإىل  ال�شاد�ـــس«  »بطليمو�ـــس  اأهـــداه 

، يتميـــز بالبلـــوكات املنقو�شة  22 »حتحـــور« 

مبختلـــف الآلت املو�شيقيـــة مثـــل »الطبلـــة« 

و»الهارب«.

ويعد »البلوك« املنقو�ـــس ب�شورة الإله »با�س« 

22 اإله املرح واملو�شيقى، وهو يعزف على اآلة 

»الهارب«، من اأ�شهر هذه »البلوكات«.
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ل يجب �أن تت�سلق �حلو�ئط.

ل يجب �لكتابة على �حلو�ئط، �و على �للوحات �لإر�سادية �ملوجودة 

فى �ملوقع.

ميكنك �ن ت�ساهد ولكن جتنب مل�س �لنقو�س و�لر�سومات 

فهى ح�سا�سة للغاية.

ل يجب �إلقاء �ملخلفات على �لأر�س.
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جمعية احلفاظ على الرام�شيوم والبنك الأهلي �شو�شيتيه جرنال )NSGB - القاهرة(
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يوزع جمانًا

جزيرة فيله هي جزء من موقع الرتاث العاملى »اأ�شوان« من فيلة لأبو �شمبل، واملدرج على 

قائمة الرتاث العاملى عام 1979 وقد قامت احلكومة امل�شرية موؤخرًا باإعداد خطة لإدارة 

املوقع واحلفاظ عليه ويف نف�س الوقت تعظيم الإ�شتفادة ال�شياحية منه.

 وميكنـــك اأنـــت اأي�شـــًا اأن ت�شاعدنا فى حماية هـــذا الأثر التاريخى العظيـــم باتباع بع�س 

التعليمات:

حماية و�سون تر�ث جزيرة فيلة
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