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اأبناء رم�شي�س الثاين الإحدى ع�شر الأول.

اأبن���اء رم�ش���ي�س الث���اين الثالثة وع�ش���رون الأول : نف�ش���هم الذي���ن مت متثيلهم على 

اجلانبني.

خمتلف وقائع معركة »قاد�س«.

قلعة »قاد�س« واجلي�شان احليثي وامل�شري اأثناء املعركة.

يف الأعل���ى : وم�شي����س الث���اين ونيفرت���اري يرتاأ�ش���ان الحتف���الت املقام���ة متجيدًا
 

 ل� »مني«

معركة وح�شار قلعة »دابور«.

اآمون رع يقوم بتتويج »رم�شي�س الثاين«.

اآمون رع يقدم رموز احلكم اإىل رم�شي�س الثاين.

متثال رم�شي�س الثاين ال�شخم وبقايا متثال والدته امللكة الأم »تويا«.

راأ�س متثال رم�شي�س الثاين.

بقايا متثال رم�شي�س الثاين، جذعه موجود الآن باملتحف الربيطاين بلندن.

خمطط الرم�سيوم





من���ذ زمن بعيد جدًا - كنا حينذاك يف القرن الثالث ع�شر قبل امليالد - كان ملك 

عظيم يحكم م�شر، كان ا�شم���ه رم�شي�س الثاين. ولقد نال �شهرته الكبرية بف�شل 

الع���دد الكبري م���ن ال�شروح واملعامل الت���ي �شيدها. وبالإ�شاف���ة اإىل وهبة الإعمار 

والبن���اء التي ا�شته���ر بها رم�شي�س الث���اين فاإننا نعلم باأن���ه كان اإداريًا ممتازًا. يف 

ذل���ك الزم���ان كان وادي النيل عام���رًا ومزدهرًا وكانت »الأق�ش���ر« من اأهم مدن 

اململك���ة والعامل املتح�شر. كانت تتكون غالبي���ة �شكانها من املزارعني وال�شيادين 

اإل اأن���ه كان يقطنه���ا اأي�شًا ع���دد كبري من املوظفني الذين كان���و يعملون فيها على 

اإجن���از العديد من امل�شاريع الكربى. لقد كان هن���اك على وجه اخل�شو�س الكثري 

من احلرفيني الذين كانوا منهمكني يف بناء املنازل والق�شور واملقابر اأي�شًا.

لق���د تطلب حفر وتزيني قرب رم�شي�س الثاين ال���ذي يبلغ عمقه اأكرث من 100 مرت، 

ع�ش���ر �شن���ني تقريبًا من اجله���د. وهو يق���ع يف وادي امللوك و�شيتم يوم���ًا ما فتحه 

للجمهور عندما يتم النتهاء من اإجالئه.

يف الكرن���ك وعل���ى ال�شف���ة الأخرى، قام »رم�شي����س الثاين« بتزي���ني املعبد الفخم 

املكر�س لالإله اآمون رع الذي كان �شيد املدينه التي كانت ت�شمى حينها »وا�شت« اأي 

القوي���ة لت�شب���ح ت�شمى بعدها بطيبة : واملدينة تع���رف الآن ب�شم »الأق�شر« واأ�شل 

الكلم���ة عربي ولق���د �شميت املدينة كذل���ك على ذكرى الأ�ش���وار التي كانت حتمي 

معبد الأق�شر يف الع�شر الروماين.

اأما الرب الغربي حيث اأنت موجود اليوم الآن، ففيه العديد من املعابد التي �شيدت 

يف الدول���ة احلديث���ة )بني 1543 و 1078 قب���ل مليالد( بع�شها ي���كاد يكون منهارًا 

متتم���ًا وبع�شها الآخر ليزال يف حالة ح�شنة مثل الرم�شيوم. كما يوجد على �شفح 

اجلب���ل املقد�س ال���ذي كان يقد�شة امل�شري���ني، اأي�شًاالعديد م���ن املقابر خ�ش�س 

الكث���ري منها احلرفيني ورج���ال احلا�شية واأ�شحاب املقام���ات الرفيعة الذين كانو 

يعي�شون يف ذلك العهد.

لت���زال هذه القبور حتتفظ بر�شوم ونقو�س جميل���ة اإل اأنها �شريعة التلف. كل هذه 

الروائ���ع تنتمي اإىل تاريخ م�ش���ر واإىل ح�شارتها الرائعة وهي ح�شارة اأ�شعت على 

العامل القدمي باأ�شره. يجب عليك اأن حترتم هذا الرتاث لأنه فريد من نوعه، وهو 

ي�ش���كل للنا�س يف احلا�ش���ر كما يف امل�شتقبل، معلمًا �شروري���ًا وعالمة ميزت فرتة 

هامة من حياتنا كلنا، نحن الذين نعي�س على كوكب الأر�س.

�سئ من التاريخ

النقاط احلمراء يف الن�س ت�شري اإىل الأماكن يف خريطة املعبد.



 اعتل���ى »رم�شي����س الث���اين« وهو ابن »�شيت���ي الأول« 

و»امللكة تويا«، اعتلى العر�س وعمره 25 عامًا فقط. 

كان ذلك حوايل 1279 قبل امليالد.

وبع���د التعلي���م اجلي���د ال���ذي ح�شل علي���ه على يد 

معلمي���ه، حك���م »روم�شي�س الثاين« م�ش���ر ملدة 66 

عامًا ولقد كانت هذه على مايبدو اأطول فرتة حكم 

يف تاريخ الفراعنة.

ت���زوج »رم�شي�س الثاين« من »نفرتاري« و »اإزي����س نوفرت« وهو ليزال اأمريًا، ولقد 

كانت���ا فتاتني جميلتني واأجنبت���ا له الكثري من الأيناء والبن���ات. على اأننا نعلم باأن 

»رم�شي�س الثاين« تزوج بعدها العديد من املرات واأن عدد اأبنائه كان مده�شًا نحن 

نعل���م باأن���ه كان له 60 بنتا و 48 ولدا. ميكنك اأن ت�شاهد يف هذا املعبد  العديد من 

1 وعلى اجلدار املوجود فى  اأبنائه جتده���م ممثلني على جدران الرواق املدخل 

2 اأق�شى �شالة الأعمدة، مواكب ال�شجل ال�شفلى. 

يف بداي���ة حكم���ه، كانت م�ش���ر مهددة بالغ���زو من قب���ل اإمرباطوري���ة قويه وهي 

»اإمرباطوري���ة احليثي���ني«. ويف العام اخلام�س من حكمه ح�ش���د »رم�شي�س الثاين« 

جيو�ش���ه وخرج ملحرتبة هوؤلء اجلريان املعادين. اإلتقى اجلي�شان يف »قاد�س« وهي 

مدين���ة �شورية تقع على �شفاف نه���ر »العا�شي«. لقد كانت املعركة قا�شية و�شارية 

 3  انته���ت بهدن���ة والق�ش���ة امل�شورة موج���ودة علي ج���دران �ش���روح الرم�شيوم 

. 4 و 

بعد ذلك بفرتة طويلة اأي يف العام 21 من حكم »رم�شي�س الثاين« وبعد مفاو�شات 

دبلوما�شي���ة طويلة جدًا ولكنها مثمرة، وقع امللكان »خاتو�شيلي« )ملك احليثيني(، 

و »رم�شي�س الثاين« علي معاهدة �شالم. ومنذ ذلك احلني اأ�شبح با�شتطاعة م�شر 

العي����س باأمان. اأ�شبح البلدان �شديقني وت���زوج »رم�شي�س الثاين« يف العام 34 من 

حكم���ه باأمرية »حيثية« : كانت ت�شمى يف البالط امل�شري ب� »ماحور نفرو رع«. لقد 

كانت الإبنة الكربى ل� »خاتو�شيلي الثالث«.

بع���د ف���رتة ق�ش���رية من عق���د معاه���دة ال�ش���الم بني 

امل�شري���ني واحليثيني ماتت »نفرت���اري« اجلميلة وهي 

الزوج���ة املحبب���ة اإىل قل���ب املل���ك »رم�شي����س الثاين«. 

ولأج���ل هذه امللكة �شي���د »وم�شي�س« قريب���ًا من معبده، 

معب���دًا فخم���ًا ورائعًا فى »اأب���و �شمبل« بالنوب���ة، اإل اأن 

»نفرتاري« ماتت مبك���رًا دون اأن ت�شهد ولالأ�شف نهاية 

عهد ملك م�سري عظيم



الأعم���ال يف هذا ال�شرح الذي اكتمل العمل فيه يف العام 24. لقد �شيعت جنازتها 

يف وادي امللكات حيث اأعد لها اأمهر احلرفيني يف اململكة قربًا رائعًا.

حت���ى واإن كان املل���ك يعي�س مع اأ�شرته ومقربي���ه يف ق�شر فخم يقع يف دلتا م�شر، 

ف���اإن »رم�شي����س الث���اين« كان يزور »طيبة« من ح���ني اإىل اآخر. كان���ت رحالته اإىل 

اجلنوب منا�شبة للقيام باحتفالت كربى لأن امللك كان يغتنم تنقالته هذه لتكرمي 

موظفي���ه املقرب���ني والأوفياء وللحتفاء بالأعي���اد الدينية التي كان���ت تخ�شع حياة 

ال�شكان لإيقاعها واأخ���ريًا لفتتاح ال�شروح اجلديدة التي تتزين املدينة بظهورها 

التدريجي.

عندم���ا م���ات »رم�شي�س الث���اين« حوايل ع���ام 1212 قبل امليالد، كان ق���د بلغ �شنًا 

متقدم���ًا، فلق���د بلغ 90 عام���ًا اأو رمبا اأكرث، ويعترب بلوغ عم���ر متقدم كهذا يف تلك 

الفرتة اأمرًا ا�شتثنائيًا ولقد خلفه ابنه الثالث ع�شر »مرنبتاح« الذي اعتلى العر�س 

وعمره 40 عامًا.

ي�شمى ال�ش���رح الذي �شتكت�شفه 

الآن مبعب���د مالي���ني ال�شنني اأو 

الرم�شيوم، هو ا�شم اأطلقه عليه 

كل من »جان فران�شوا �شامبليون« 

العامل الفرن�شي الذي فك رموز 

اخل���ط الهريوغليفي )واإيبوليتو 

رو�شيلليني وهو عامل اإيطايل وتلميذ �شامبليون(، عندما قاما معًا بزيارة م�شر يف 

1929-1928 ودخ���ال هذا املبنى وحينها لحظا ب���اأن ا�شم »رم�شي�س« مكتوب على 

كل اجلدران والأعمدة اأطلقا عليه ا�شم الرم�شيوم اأي »�شرح رم�شي�س«.

كم���ا لمعبد اليه���ودي اأو الكني�شة اأو امل�شجد، فاإن املعب���د الفرعوين مكان للعبادة 

اإل اأن���ه خم�ش�س للكهنة. مل يك���ن م�شموحًا للمتعبدين م���ن العامة بالدخول اإىل 

املعبد اإل يف منا�شبات خا�شة جدًا ونادرة، ويف كل الأحوال فاإنه مل يكن ي�شمح لهم 

بالدخول اإل اإىل الفناء الثاين. امللك نفيه هو الكاهن الذي يقوم بالقدا�س ويقدم 

القراب���ني اإىل الأرب���اب ومبا اأنه لميكن له اأن يكون حا�شرًا يف كل معابد م�شر يف 

الوقت نف�شه فاإنه يقوم بتكليف الكهنة بالقيام بهذه املهمة على اأنهم لي�شتطيعون 

اأن يخلف���وه ف���ى املنظر وامل�شاهد الت���ي مت ت�شويرها على ج���دران واأعمدة املعبد، 

لأن الفرع���ون هو الو�شي���ط الوحيد بني عامل الب�شر والع���امل الإلهي، وهو مايف�شر 

ب���اأن امللك واملل���ك وحده هو الذي يتم متثيل���ه دائمًا وهو يبجل الإل���ه اأو وهو يقدم 

له القرابني.

الرم�سيوم اأو املعبد امل�سيد لتخليد ذكرى رم�سي�س الثاين



لق���د �ش���رع يف بن���اء الرم�شيوم مبا�ش���رة بعد تتوي���ج امللك وتطلب م���ن املهند�شني 

واحلرفيني واملزينني 20 عامًا من اجلهود املتوا�شلة. كان احلجر الرملي امل�شتعمل 

يف بناء اجلدران والأ�شوار والأعمدة والأ�شاطني، يجلب بوا�شطة املراكب من جبل 

ال�شل�شل���ة بالقرب م���ن اأ�شوان حيث توجد املحاجر الغنية الت���ي لتزال ت�شتغل اإىل 

اليوم.

يف ذل���ك الزمان كان يتم ايتغالل في�ش���ان النيل الذي كان يح�شل يف �شهر يوليو، 

لت�شليم الأحجار اإىل اأقرب مكان ممكن من موقع الور�شة.

حتى واإن كان املعبد مبنيًا بالكامل من 

احلجر فاإن مالحقه وعلى العك�س من 

ذلك، مبنية م���ن الطوب اللنب، يتعلق 

الأم���ر باملخ���ازن الت���ي كان ي�شتعم���ل 

والن���واد  امل���وؤن  تخزي���ن  يف  بع�شه���ا 

الغذائي���ة )م���ن حب���وب وع�شل وحلم 

و�شم���ك جمففني و�شراب �شع���ري ونبيذ،...اإل���خ(، وكانت بنايات اأخ���رى ت�شتعمل 

كور�س ومكاتب كان حرفيو وموظفوا املعبد )انظر املخطط( يعملون فيها، العديد 

م���ن ه���ذه البناي���ات مقببة ويعق���ود : اإنه مثال فري���د للهند�ش���ة املعمارية يف ذلك 

الع�شر.

كل امل���وؤن التي كانت تخزن يف املعبد كانت موجه���ة للقرابني وللقدا�س الإلهي كما 

كان���ت ت�شتخ���دم اأي�شًا يف دفع اأجور موظفي املعب���د لأن النقود مل تكن موجودة يف 

ذل���ك الزمان بعد. كانت وف���رة املحا�شيل والرثوات الت���ي كان ميتلكها الرم�شيوم 

ت�شمح باإطعام 3400 اأ�شره.

ال�سروح والأفنية

يف املا�شي البعي���د كان الدخول 

اإىل املعبد بتم عرب بوابة حجرية 

�شخمة )ال�شرح الأول(، وجزء 

كبري من���ه منه���ار الآن. ميكنك 

التمت���ع مب�شاه���دة وقائع معركة 

»قاد�س« التي خا�شها »رم�شي�س 

، ق�شة هذه املعركة مروية اأي�شًا  3 الثاين« �ش���د احليثيني على دعامات البوابة  

: 4 على اإحدى جدران الفناء الثاين 

�شت�شاهد عليها قلعة »قاد�س« ولكن اأي�شًا اجلي�شني امل�شري واحليثي اأثناء املعركة. 

ف���ى اأعلى اجلدار متامًا �شرتى منظرًا ميثل الأعياد التي كانت تقام اإحتفاًء بالإله 



5 اأثناء مو�ش���م احل�شاد وي�شارك كل من »رم�شي�س الثاين« و »نفرتاري«  »م���ني«  

والعدي���د من القائمني على القداي�س الإلهي يف ه���ذا الحتفال الكبري �شكرًا لالإله 

على نعمه.

�سالت اأو قاعات الأعمدة

بعد الفنائني الأول والثاين، تتواىل قاعات اأعمدة 

عديدة، �شت�شاهد فى اأكربها على �شمالك منظرًا 

ميثل معركة اأخرى قادها »رم�شي�س الثاين« خالل 

 حكم���ه �ش���د مدينت���ني اأجنبيتني وهم���ا »تونيب« 

6 ولقد �شب���ق للمدينتني اأن تعاونتا  و »داب���ور«. 

مع »احليثيني«. حا�شر املل���ك القلعة وانت�شر يف 

املعركة، ولق���د ل�شرتك العديد من اأبنائه يف هذه 

املع���ارك، اثنان منهم ممثالن على �شلم واأربعة اآخرون م�شورون عند اأ�شوار قلعة 

العدو.

هن���اك لوح���ات ومناظر اأخ���رى متثل اأعم���اًل مهمة اأي�ش���ًا، مثل تتوي���ج »رم�شي�س 

الث���اين« على ج���دار »الرواق املدخل«، ن�شاه���د »اآمون-رع« وهو ي�شل���م امللك التاج 

7 امللكي. 

اأم���ا يف اأق�شى �شال���ة الأعمدة )اللوحة املوجودة عل���ى الي�شار( فهي رموز احلكم 

8 الكبري بائتمان امللك عليها. )ع�شا امللك ولواء احلرب( التي يقوم اإله طيبة 

متاثيل فرعون ال�سخمة

الث���اين«  »رم�شي����س  متاثي���ل  اأك���رث 

اإث���ارة للده�ش���ة هي تل���ك املحطمة 

واملوج���ودة عل���ى الأر����س يف مدخل 

كان   9 للمعب���د  الث���اين  الفن���اء 

الأم���ر يتعل���ق بتمثال �شخ���م للملك 

م���ن اجلراني���ت، كان ارتفاعه يبلغ 

ثمانية ع�شر مرتًا تقريبًا، وكان يزن 

مايقرب الألف طن.

لقد مت نحت���ه يف حماجر اأ�شوان ثم 

نقل عرب نه���ر النيل اإيل الرم�شيوم. 

يق���ال يف الغالب اأن زل���زاًل قد اأوقع 

التمثال على الأر�س اإل اأن احلقيقة غري ذلك متامًا : لقد حطمه النا�س فى خالل 

القرون الأوىل من ع�شرنا. كان هناك اإىل جانب التمثال الكبري للملك متثال اآخر 



للملك���ة الأم : امللكة »تويا«،  اإل اأن هذا التمثال قد 

عرف نف�س امل�شري اإذ حطم يف نف�س الفرتة. منذ 

عام 2011، ا�شتطاع علماء الآثار واملرممني اإعادة 

جتمي���ع اإجزاء كثرية من ه���ذا التمثال، واليوم مت 

اإعادته جزئيا اإىل موقعه الأ�شلي.

ليزال يف الفناء الثاين على جانبي ال�شلم املحوري، 

يوجد متثالن اآخ���ران للملك وهما غري مكتملني : 

على اليمني ميكنك التمتع مب�شاهدة راأ�س يف غاية 

اجلم���ال ل� »رم�شي�س الثاين« مو�شوعة على قاعدة    

ويف اجلان���ب الآخر من ال�شلم مل يبق هناك �ش���وى اجلزء الأ�شفل لتمثال اآخر  10

11 جذعه موجود الن باملتحف الربيطاين بلندن.

املطابخ واملخابز

كان يت���م يف املعب���د �شن���ع بع����س هذه امل���واد : 

اخلبز واحللوى وكل امل���اآكل التي كانت ت�شتعمل 

يف متجيد الإله من خالل القرابني.

كان هناك طباخون وجزارون وخبازون يعملون 

يف الرم�شي���وم وكان لديهم حي باأكمله ملمار�شة 

ن�شاطاته���م كان���ت : املطاب���خ واملخابز موجودة 

اإىل اجلن���وب م���ن املعب���د )انظ���ر املخط���ط( 

وهي عب���ارة عن قاعات طويلة به���ا اأفران وبها 

التجهيزات اللزمة لكل هذه الأعمال.

مدر�سة املعبد

كم���ا يف كل املعاب���د الفرعوني���ة فاإن 

الرم�شيوم اأي�شًا يحتوي على كدر�شة 

يت���م فيه���ا تدري���ب كتب���ة امل�شتقبل 

وتعليمهم. كان يتم يف املدر�شة تعلم 

الق���راءة والكتابة )كم���ا يف الكتاب 

اليوم( ث���م كان يوجه التالميذ على 

ح�ش���ب ميوله���م اأو قدراته���م وكان 

ميك���ن لأح�شنه���م اأن يعدوا اأنف�شه���م لي�شبحوا موظفني اأو ر�شام���ني اأو نحاتني اأو 

التوج���ه اإىل مهن اأخ���رى )حما�شب، مرتجم، كاهن... اإل���خ(. لقد مت العثور على 

مدر�ش���ة الرم�شيوم : ه���ي موجودة بالقرب م���ن البوابة اجلنوبي���ة للمعبد )انظر 

املخطط(



يق���وم فري���ق م���ن املتخ�ش�شني م���ن فرن�شا وم�شر من���ذ ع���ام 1991م بالعمل يف 

الرم�شي���وم. ي�شم���ل برنام���ج العمل على اإج���راء حفائر يف هذا ال�ش���رح من اأجل 

الو�ش���ول اإىل فه���م اأف�شل لتاريخه ولتاري���خ الرجال الذين �شارك���وا فى اأن�شطته، 

فف���ي كل عام ن�شل اإىل اكت�شافات جديدة تزيد من معرفتنا لهذه الفرتة الزمنية 

البعي���دة. هدفنا اأي�ش���ًا هو اأن نحافظ على هذا ال�ش���رح واأن نرممه ونحميه لكي 

يتمك���ن جمي���ع زواره الآن وغذًا م���ن التمت���ع مب�شاهدته وتذك���ر »رم�شي�س الثاين« 

واأعماله. اإن���ه عمل �شاق يتطلب الكثري من الإرادة والطاقة واجلهد، با�شتطاعتك 

اإنت اأي�شًا اأن ت�شاعدنا يف ذلك، اإذا مااحرتمت التعليمات التالية :

مثله مثل جميع املعامل الأثرية يف مدينة الأق�شر، فاإن الرم�شيوم م�شنف من قبل 

املنظمة العاملي���ة للرتبية والعلوم »اليون�شكو« تراثَا ثقافيًا اإن�شانيًا منذ عام 1979. 

فك���ر اإذًا يف تالميذ امل�شتقبل الذين �شكونون �شع���داء مثلك بزيارة وم�شاهدة اآثار 

ما�شيهم املجيد.

  يجب األ ت�سعد فوق جدران املعبد ول على الأعمدة

  يجب اأن تتاأمل املناظر وامل�ساهد امل�سورة دون مل�سها

  يجب األ ترمي القاذورات على الأر�س

  يجب األ تكتب على جدران املعبد ول على الأعمدة

 )2013( كتابة : د. كري�شتيان لوبالن )اإعادة طبع(

ترجمة اإىل العربية : م�شطفى قا�شمي احل�شني

حقوق الت�شوير : يان رانتييه، كري�شتيان لوبالن و فران�شوا جوردون

مت ن�شر هذا الكتيب املوجه لتالميذ املدار�س بف�شل دعم :

املعهد الفرن�شي مب�شر وجمعية احلفاظ على الرام�شيوم والبنك الأهلي �شو�شيتيه جرنال )NSGB - القاهرة(

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

توزيع جماين

الأبحاث واأعمال الرتميم


