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هذه الرواية تمثل صفحة مضيئة من صفحات تاريخ مصر المجيد، 
وعلى الرغم من أن أحداثها جرت في عصر الفراعنة، إال أنها 

الحقيقية للشعب المصري، الذي بنى واحدة من  تكشف عن الروح
  أقدم حضارات العالم القديم ليتردد صدي شهرتها في اآلفاق.

 نإن مصريي اليوم ال يختلفون كثيراً عن أجدادهم، وألنهم ال يقبلو
الخضوع لظلم العدوان واالحتالل فهم على استعداد دائم لبذل 

وفي خضم هذه  أرواحهم في سبيل الدفاع عن قضيتهم العادلة.
الحروب ال ينسى المصريون دورهم المتميز في اثراء العلوم 

  والفنون والحياة االجتماعية.
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  أبطال الرواية
  

  

  

 "سقنن رع": فرعون مصر العليا. -
 "سنخمت آمون": كاهن المعبد الكبير. -
 "كاموس": قائد جيوش "سقنن رع" ثم فرعون مصر فيما بعد.  -
 بطل الرواية. : "أحمس"  -
 "نفرتاري": زوجة "أحمس".  -
 . ، وراوية القصةوالكاتب ،"تا سيتي رع": الكاهن -
 ": قائد جيوش.حوني سنفر" -
 " وزوجته فيما بعد. حوني سنفر"البيس": حبيبة " -
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  عيد آمونالفصل األول: 
  

ً أيها  "يقول: هل تذكر "عيد آمون ألحد كهنة المعبد الكبير صوت من بعيد منذ عشرين عاما
   .؟الكاهن األعظم

في البهو  ..أبداً  هذا يوم ال أنساه: الذي بلغ الخمسين من عمره يروى الكاهن (تا سيتي رع)
ة على كرسي مملكجالساَ  -ربيعااألربعين  صاحب- الملك (سقنن رع) كان الفرعوني الكبير

المعبد الكبير (سنخمت آمون)، وعن شماله ، وعن يمينه كاهن مرتدياً تاجه األبيض عليامصر ال
    . آمون)يد (عبـيتم االحتفال ، وكبار حكام الواليات، حيث (كاموس) األكبر األمير قائد الجيش ابنه

ن أوافق على سمح (سقنن رع) في هذا اليوم أن يكون االحتفال بعيداً عن الروح الرسمية، و
لترفيه عن أنفسهم بتجاذب أطراف الحديث، ر كبار رجال الدولة أبنائهم وزوجاتهم لحِض يُ 

والقوس،  ،والعدو ،ورياضات المصارعة ،واالستمتاع بالطعام والشراب، ومشاهدة األلعاب
   وغيرها. 

حين ذهبت مع والدي، (رعم آك تاعا) وكان كاتبا في ديوان  من عمري ةدسسافي ال كنت طفالً 
 جالومشاهدة الر ،مستمتعاً باللعب مع األطفال، وكنت ويحظى باحترام الجميع وتقديرهم الملك

واقفاً أمامي الملك (سقنن رع) يعزفن إلى أن وجدت وهن والنساء  يلعبون رياضة المصارعة
   .العشرين من عمرهوكان في  س)وومعه كاهن المعبد الكبير وابنه (كام فجأة

ماذا تريد  ويسألني بلطف يهزنيوركبتيه  إحدى يجثو على . فوجئت بهوأدى له أبي التحية باسماً 
له ال  هه؟.. قلت ..أن تصبح أيها الفتي، كاتباً مثل أبيك أم جنديا في الجيش مع األمير (كاموس)

  بل كاهنا. 

اة أن تستمتع بالحيتبسم الكاهن ضاحكاً (سنخمت آمون).. وقال لى أذن أنت محب للعلم وتريد 
حظى تأتي لتلقي العلم في المعبد الكبير، وستالحكمة. فلتحفظك اآللهة يا ولدي، يمكنك أن في ظل 

  سرور. أيما  بالرعاية والتعليم المناسبين. انفرجت أسارير أبى وُسرَ 

تغيرت مالمح (سقنن رع) وقال بلهجة حادة لكنها طريفة: ننظم نحن االحتفاالت.. وتكسب  ،عندئذ
  أنت يا كبير كهنة آمون، هذا الشبل. 
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أوليسوا كلهم رعاياك يا موالي، وقد عودتهم أن يختاروا وأن  يرد (سنخمت آمون) عليه بذكاء:
  يحسنوا اختياراتهم. 

(سقنن رع): دائما ما تغلبني بأحاديثك الصادقة ونصائحك الغالية، فأشعر دائما أنى لن أستطيع 
  ، لكني اليوم مصمم على هزيمتك. الفوز في أى نقاش

  هزيمتي في هذه الحالة نصر لكلينا. (سنخمت آمون): اذا كان في هزيمتي نصر لموالى ف 

ئذ حين )كاموس(. فعل ني بأخيك (أحمس)ئتنظر (سقنن رع) إلى ابنه (كاموس) وقال له اذهب وأِ 
كما أمر أبيه. أحضر (أحمس) وكان طفالً في الخامسة لكنه كان ذو طبع عنيف، فهو يقاوم 

  امساك (كاموس) له ويكيل له السباب. 

أنا أكره (كاموس)،  : له وقاله (سقنن رع). وركض إليه وتشبث به سكت (أحمس) لما رأى والد
   إنه فظ معي، يعاملني مثلما يعامل جنوده، وبسببه أصبحت أكره أن أكون جندياً. 

اً وكن محب (سقنن رع) بنظرة حانية محدثاً ولده (كاموس): كن رحيماً بأخيك، إنه مازال صغيراً.
   لجنودك تحظى باحترامهم. 

  . موالي(كاموس): طوع أمرك يا 

محدثاً (أحمس): أعلم أنك تشعر أنك وحيد في هذا القصر الكبير رغم ما حاولت أن  (سقنن رع)
  أوفره لك.. اآلن ما سأقدمه لك هدية لكنها ليست مثل هداياي المعتادة. 

  (أحمس).. أين هي يا والدي؟.

وسيعيش معك في القصر الكبير. من اآلن هو صديقك  (تا سيتي رع)سلم على  :(سقنن رع)
، لكنه فيما بعد ٌسَر لذلك. تصافحنا وصرنا أعز للوهلة األولى ورغم تغير مالمح وجه أحمس

  وذهبنا لنلعب. صديقين. 

  : أتعلم لم فعلت ذلك؟. (سنخمت آمون)كاهن المعبد الكبير  (سقنن رع) محدثاً 

  : أنت سياسى بارع يا موالى ال تريد للحكمة أن تخرج من بيتك. (سنخمت آمون) رد

  : اذن، فقد انتصرت. )سقنن رع(

(سنخمت آمون) يرد: ال أنت وال أنا، الحكمة هي التي انتصرت، وهذا يجعلنا نحن المهزومان، 
  والطفالن (أحمس) و(تا سيتي رع) هما الفائزان. 

  لعل حظهما يكون أفضل من حظي.  :بصوت خافت(سقنن رع) محدثاً (سنخمت آمون) 
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؟. ال تعكر صفو االحتفال. وقال بصوت عال: هل (سنخمت آمون): وما الداعي لذلك يا موالي
  . ؟يسمح لى فرعون مصر العظيم بنقاش في حديقة قصركم الزاهر

  : حسنا لنذهب. (سقنن رع)

  ))نقاشهما.سيرهما و حديقة القصر، واصال ممر بجانب فيو((
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   فرعون في قصر الفصل الثاني: 
  

  ) في رواية قصته: تا سيتي رعيستمر (

كان هو يتدرب على ألعاب خالل تلك الفترة، تربيت مع (أحمس) في قصر والده (سقنن رع). 
  . يرفي المعبد الكب أدرسها كنت التى العلومالقتال ويحاول أن يعلمني إياها. وكذلك كنت أعلمه 

ً لوالدي وكان له ابن في مثل سننا تقريباً، يدعي وعرفته  بكاتب المعبد الكبير الذي كان صديقا
) متشابهة فقد طغت القوة البدنية على سنفر). وكانت اهتمامات (أحمس) و(حوني  سنفر (حوني

  تصرفاتهما، وكانا يستخدمانها بشكل فكاهي معي.  

قصر فرعون إلبني الكاتبين اللذان صارا  ما سمعت من السباب واللعن في المعبد وفي وكثيراً 
 ثتناثالوبالطبع، فإن تجمع وكان أحمس ذكياً ويعلم أن هذا السباب موجه له. صديقين ألحمس. 

  في أى مشهد كفيل بافساده تماماً.

، ومواقفنا الساخرة التي كنا نتسلى بها. وكان أحمس على رحالتنافي عهد الطفولة كانت لنا 
ا لتسليته تبدو عليه عالمات الحنق، من أنه ال يشترك فى قتال رغم أنه كان الرغم من محاوالتن

يكن تدريبه كافياً لالشتراك في معركة كبيرة ضد الهكسوس،  ولم مدرباً لكنه كان صغيرا في السن
  وذلك من وجهة نظر والده وأخيه.

في الجيش،  ) الذي صار من أخلص أتباعه، وعمل تحت إمرتهحوني سنفروكنت أحاول أنا و( 
  أن نساعده على حل المشكالت. كنا حريصين على أال يفشل. 

تعلمت الطب، والفلك، والتحنيط، وقياس منسوب النيل، وتراتيل االحتفاالت والطقوس الدينية، 
، وكنت حريصاً على متابعة القوانين التي وبعضاً من لوائح وقوانين االدارة في المعبد الكبير

  . علياا لنشرها في أقاليم مصر اليصدرها فرعون وتدوينه

لى منصب نائب كاهن المعبد الكبير، وأنا كبرت وقد صرت كاهنا كاتباً، مما أهلني فيما بعد لتو
حفيظة كهنة المعبد القدامي، الذين كان (أحمس) يتلذذ . أثار ذلك في سن الثانية والعشرين

  بالسخرية منهم جيئة وذهاباً. 

وني ح، وكان (يحييني أمامهم بشكل يختلف عن تحيته لهم جميعاً ولكي يمعن في اغاظتهم كان 
  (أحمس) فتستشيط النفوس حنقاً.  ) يفعل ما يفعلهسنفر
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عزله في القصر تحت حراسة  (أحمس) من مشكالت، فقد قرر والده ونظراً لما كان يتسبب به
 بعد أن أرسلعلمت ذلك و. األولى مشددة، حتى يصير في مأمن وال يصاب بأذى خالل المعركة

، وأننا لن نستطيع أن نتقابل خالل )، يخبرني فيها بما حدثحوني سنفرلى أحمس رسالة مع (
 األمير الملكيبأن أذهب بدال من  أسر لى ،)حوني سنفر( تلك الفترة. لكن عندما ذهبت ألودع

  لمتابعة المعركة ولكي أحكي لهما ما جرى. 

صر في حياة (سقنن رع)، شهدت وقائع المعركة وفي خالل الفترة األولي من حياتي في الق
األولى التي قادها (سقنن رع) ضد الهكسوس، هؤالء الغزاة الذين جاءوا لسرقة منازلنا، ومعابدنا، 

  وأقواتنا.  

وكانت المعركة األولى هي بداية حقيقية لي لكي أعرف ما هي الحرب، وكان لها أعظم األثر 
ما واحتفظت بها، فربفي نفسي. وتمكنت على ورقة بردى بعضاً من الدروس المستفادة منها. 

  كانت ذات فائدة فيما بعد.

د تي أنى أريوفكرت في طريقة للذهاب إلى (أور) حيث ستجري وقائع المعركة. وقلت لوالد 
ها قلت ل ،الذهب إلى (أور) ألقضي يومان مع أبناء عمومتي هناك. ولكي ال تخشى على والدتي

اذا احسست بالخطر فإني سأعود من فوري مع أبناء عمومتي. ووافق والدى على ذلك بعد أنني 
  مع وعد بالعودة اذا احتدمت األمور.  ،عناء شديد

  

  

  

  

  

  

  

  



  لمجلة الرقمية لإلعالم العربي"ا" تعود لـ الملكية الفكريةحقوق 

https://ardmjournal.wordpress.com 
 

  

  األولىالمعركة الفصل الثالث: 
  

حيث يحكم (سقنن رع) الذي اتخذ قراره  ،شمال (أبيدوس)نت المعركة األولى في بلدة (أور)، كا
لسة، وبعد أن تسللنا من المنزل خ. د شم النسيمبعد االحتفال بعي بحشد الجيش لمواجهة الهكسوس

  يحدث.  ما قبألر، قريبة من ساحة المعركةأعلى تلة مع أبناء عمومتي جلست 

غيرها و كان المشاة مجهزين بالسيوف والدروع جيشان في أنساقهم وتشكيالتهم القتالية.اصطف ال
  ، ومعهم الفرسان في قلب الجيشين. من أدوات القتال

تقدم أحد قواد (سقنن رع) لمبارزة مع أحد قوات ملك الهكسوس (خامودي). دامت المبارزة 
ظن (سقنن رع) أنه انتصر مائه. بينهما ساعة حتى خر قائد الهكسوس صريعا مضرجاً في د

  نصراً حاسماً، وتشجعت قواته لقتال قوات (خامودى). 

لكن وبعد أن ترك الجنود مواقعهم.. ظهرت قوات أخرى لـ(خامودي) من خلف تلة كانت في 
  مؤخرة جيش (سقنن رع) ونجحت في تطويقه. 

الكثير، وحاصرت قوة من حاولت قوات (سقنن رع) االفالت من هذا الحصار لكن قتل منهم 
الهكسوس، المنطقة التي كان فيها (سقنن رع). واستبسل (سقنن رع) وقواده في القتال حتى 

كت عندئذ أن الجولة األولى من أرض المعركة. أدر من معهأصيب بجراح بالغة وانسحب هو و
  قد منيت بالفشل الذريع. 

وترك معظمها في (أبيدوس). وخشى  لكن (سقنن رع) كان ذكياً في أنه لم يستخدم كل قواته
الهكسوس أن تكون هذه المعركة من أن تكون استدراجاً لقواتهم لمتابعة الهجوم (سقنن رع) ومن 

  . يحشد قواته عند أسوار (أبيدوس) حيث معه

وخوفاً على سالمة جنوده، أمرهم قائد الهكسوس بالعودة إلى الجيش. وقد علمت فيما بعد أن هذا 
(خامودي) لعدم تمكنه من قتل (سقنن رع)، واحتالل ابيدوس، وانهاء انتفاضة القائد قتله 
  المصريين. 

لكي أدون  استمرت المعركة يوماً كامالً. ولما انتهت المعركة عدت بسرعة أنا وأبناء عمومتي
تفاصيل ما حدث أمامي. اتضحت أمامي أسباب الهزيمة فـ(سقنن رع) لم تكن لديه خطة واضحة 

  .كةلكسب المعر
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وبدا جنوده في حالة مزرية حيث كان الهكسوس مدربين على مستوى عال. وطريقة تحركهم 
انطوت على قدر عال من المرونة، ونجحوا في مباغتة قوات (سقنن رع) التي فرحت بنصر 

  مؤقت. 

إلى أحمس الذي كان يعاني أشد المعاناة ونسى هو  التي كتبتهاالبردي،  ورقةم يقدلم أتمكن من ت
أن يسأالني عن تفاصيل ما حدث. انشغل ثالثتنا أنا في المعبد الكبير، و(أحمس)  )وني سنفرح(و

  . في تدريب القوات )حوني سنفرو(

مات (سقنن رع) بعد هذه الواقعة بعام واحد متأُثراً بجراحه وألمه النفسي جراء الهزيمة. وتولى 
ابنه (كاموس) الحكم لمدة ثالثة أعوام قاد خاللها عدد من الحمالت العسكرية التى كانت أشبه 

  بمناوشات. ثم مات جراء مرض غريب أصابه. 
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ً  )..أحمس(الفصل الرابع:    فرعونا
  

  : يواصل (تا سيتي رع) رواية قصته

، األبيض لعليامصر اتاج  رتدي) فرعوناً ياألول وبعد وقت قصير، أصبح صديقى (أحمس
وتجلس إلى جواره زوجته الحسناء نفرتاري. وكان حفل تنصيبه باهراً.. تعامدت فيه الشمس 

  على وجه تمثال (رع) فكان فأالً حسناً.  

أقسم "أحمس" يومها على أن يستعيد لمصر وحدتها وهيبتها، وتاج مصر السفلى األحمر الذي 
وني حأجلسني على مقربة منه ألنه كان يراني مستشارا أمينا له، أما (اغتصبه الهكسوس الغزاة. 

ً في األساليبلص الذي ينفذ تعليماته بكل دقة. ) فقد كان مساعده المخسنفر  كنا نتناقش معا
  كرية، وادارة شؤون الدولة، واألمور ذات الطابع الديني. العس

كثير من كهنة (أمون)،  وساعده ذلك على اجراء الكثير من االصالحات حيث تخلص من نفوذ
ناء ل مشروعات برف على مشاريع تطهير الترع، وأكم. وأشوالده قصروالمسئولين القدامى في 

  وظللنا نتابع رحلته ونشارك فيها.  ،المعابد، والتحصينات

األحيان،  في كثير من ،جنبتوفي أحدى جلساتنا للنقاش، قلت له: سيدى الفرعون العظيم، أراك ت
  المعركة الفاصلة مع الهكسوس. يعتريني شعور سئ بهذا الشأن. الحديث عن 

ت صائب.. لقد خلق حدسك أيها الكاهن الحكيم..نكأت الجرح وبنبرة فيها أسى، رد أحمس قائالً: 
  الهزائم المتتالية التي لحقت بأبى وأخي لدى ولدى الناس شعوراً عميقاً بالحسرة. 

هذا الموضوع هو أشد ما ينبغي أن نتنبه له يا موالي، فبدون روح معنوية  : إن(تا سيتي رع)
  قوية، ال يمكننا أن ننتصر على أعدائنا الهكسوس. 

لون ضعف الشعوب للسيطرة عليهم بالوقيعة والخداع، ولهذا (أحمس): أنت محق. إن الغزاة يستغ
  السبب ينبغي أن تتوحد صفوفنا وأال نقبل أن يكون بيننا خائن.

  ): وكيف نضمن ذلك، يا موالى؟.حوني سنفر(

(أحمس): الضمان هو الروح الحقيقية لهذا الشعب. أتراهم سيقبلون بالعيش أذالء على يد 
  أعدائهم؟.
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  فالح يعمل على تشذيب النباتات في حديقة القصر، ويشير إليه:  الفرعون ينظر إلى

قايض تراه يتمتع بحريته بعد أن يؤدى واجبه. أمثل هذا الرجل النشيط، الذي يعمل بدأب ثم يس
  . ؟تلك الحياة ليكون مستعبداً لدى الهكسوس

 هت إلى ذلكلما تنب واعلم، سيدى الفرعون العظيم، أننيبذلك بالتأكيد.  : لن يقبل(تا سيتي رع) 
  . يدمعالجة هذا الموضوع بالتحدالكبير ليتم  أعدت صياغة ما يتم تدريسه من تعاليم في المعبد

  . ، وهو جهد أشكرك عليه كثيراً (أحمس): أعلم ما فعلته يا عزيزي

ن وكتالمعبد، حتى  ساحة ): كنت أود لو يتم تدريب الجنود فيحوني سنفرووجه حديثه إلى (
  لديهم نفس روح الكهنة. 

): سيدي الفرعون العظيم، إنك تعلم جيداً أن الغالبية العظمي من الجنود ال يشغلهم حوني سنفر(
  تي يتم تدراسها في المعبد الكبير بالنسبة لهم هي مجرد طالسم.أمر التعليم، واألمور ال

ً كما تقول فما هو (تا سيتي رع) بدهشة: طالسم.. أيها القائد العظيم!!.. اذا كانت ط السم حقا
  األمر الغامض فيها اذن؟

معبد الكبير لا الروحية والتربوية التي يتم تدريسها تعاليماليقصد إن  )حوني سنفرالقائد ((أحمس): 
  فهمها الجنود جيداً. ينبغي تبسيطها حتى ي

 لجاهلا أو تعقيدها. المشكلة هنا هى أن الجندى ة التعاليم(تا سيتي رع): المشكلة ليست في بساط
  ليس أكثر من مجرد قاتل مأجور، اذا كان في صفك اليوم فهو غداً في صف عدوك. 

 ا: بالفعل، يا صديقاى.. لقدووجه حديثه إلى كليهم امتقع وجه (أحمس) وتغيرت نبرة صوته،
  لخيانة أمر مخز. رأيت جنودنا يفرون وينضمون إلى صفوف األعداء بعد هزائمنا. ا

  ): اذن ماذا تقترح علينا أيها الكاهن؟.حوني سنفر(

(تا سيتي رع): يمكن للضباط أن يحضروا دروس المعبد وشرحها بطريقة بسيطة للجنود. يوم 
  في كل أسبوع لن يؤثر بشكل كبير على تدريباتكم. 

  في صوت واحد: لك هذا.  )حوني سنفر((أحمس) و

  تطلبه كافياً؟.(أحمس): هل تظن أن ما 

كة نخوض المعرأن يكون كافياً في الوقت الحالي حتى نرى ما نحتاجه ل(تا سيتي رع): يمكن 
  الفاصلة. 
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  آلن.. ل(أحمس): يكفينا هذا 

  ف و الفرعون يسمح لهما. الالنصر )حوني سنفر(يستأذن (تا سيتي رع) و
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   .. الٌمِحبحوني :خامسالفصل ال
  

). (أحمسا مع الفرعون ) بعد انتهاء جلستهمحوني سنفرلقائد (و اخرج الكاهن (تا سيتي رع) 
. هوهو ال يرا هشارد الذهن، وكأنه في عالم آخر. كان يسير إلى جوار الحظ الكاهن أن صديقه

  يده لتلمس أنامله زهرة لوتس كانت بجانب بركة حديقة القصر. ) حوني سنفر(ومد 

الية الغ محبوبتي "أيا زهرة اللوتس النضرة، ابعثي بشوقي وحبي إلى: وفجأة وجدته يقول
  . ")البيس(

  تلك التي سلبت ٌلبَك؟ (البيس) ماذا دهاك أيها القائد؟ ومن هى (تا سيتي رع): 

.. إنها إبنة حاكم "جيبتو" تعرفت إليها عندما كنت في .. هه(البيس)) وقال: حوني سنفرتنهد (
  للوقوف على تحصيناتنا وتدريب الحامية المرابطة هناك. زيارة مع موالى (أحمس)

  (تا سيتي رع): أهي جميلة ؟.

  إنها ساحرة ولست أبالغ اذا قلت إنها أجمل من عرائس النيل.  .. وتنهد:(البيس)): حوني سنفر(

  (تا سيتي رع): هل ستتزوجها؟.

  ) مترددا: ال أعلم. حوني سنفر(

  تحبان بعضكما البعض.. أم لك قصد آخر؟. (تا سيتي رع): ال تعلم، ماذا، أال

): ليس األمر هكذا.. إني أخشى أن تزوجتها أن تندلع معركتنا مع الهكسوس، فأٌقتَل، حوني سنفر(
  وتصير أرملة. 

(تا سيتي رع): تزوجا وال تخش شيئاً، فنحن ال نعلم ماذا ستؤول إليه أقدارنا، لعله خيرا وتعود 
  وهل يعرف (أحمس) بقصتكما؟. إليها سالماً منتصراً. 

  ) مذعوراً: أشك في أنه يعرف. لكن ال ينبغي له أن يعرف. حوني سنفر(

  (تا سيتي رع): لماذا؟، إنه صديقنا المقرب. 

  ): هذا عندما كنا صغاراً، إنه اآلن الفرعون وأنا أعمل في خدمته. حوني سنفر(
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  هذه االعتبارات باالً. مثل نلقي ل(تا سيتي رع): هذا صحيح، عندما كنا صغاراً.. كنا ال 

  يستكمل حديثه وهو جالس أمام منضدة ينهي بعض المراسالت الخاصة بالمعبد: 

أو تذكر لما بلغ موالك الخامسة عشر من عمره، ورغم ما بالقصر من جميالت، وجدته يمعن 
لفتت ده، تالنظر في فالحة كانت تقدم له الطعام والشراب في قصر أبيدوس.. وبعد قليل لم أج

  حولى.. كان قد اختفى.. سألت الحراس عن مكان وجوده. قالوا لى: لقد سار من هذا الطريق. 

. وتعقبت أثره ألمنعه من ارتكاب حماقة، وكذلك ألن سار (أحمس) خلف الفالحة يغالبه الشوق
  موالى (سقنن رع) كان على مشارف المدينة وفي طريقه إلى القصر. 

ظل شجرة وارفة الظالل. وبدا كعاشقين هائمين حباً. ولكى أنقذ هذا  وجدتهما يتناجيان تحت
الموقف، وجدت حجراً إلى جواري.. وتحينت فرصة ابتعادها عنه. ثم قذفته بالحجر، فاستقر في 

  جبهته. 

يكون في شرف استقبال شزراً. وأشرت عليه بضرورة العودة إلى القصر ل )أحمس(نظر إلى 
  مضض.. وافق (أحمس) على والده

ضحكة خبيثة، ثم قال: آه لو عرفت موالتك نفرتاري بهذه الواقعة،  (تا سيتي رع)وضحك 
  ألحالت حياته جحيماً. 

كمن  .تلك النظرة على وجهة أرى عنها ) يضحك: نعم، أتذكر ذلك. وكلما تحادثتماحوني سنفر(
  يريد أن يفتك بك.  

  (تا سيتي رع): ليس بي وحدي، ولكن بكل كهنة أمون إن شئت. 

  ) يهم باالنصراف. حوني سنفر(

  (تا سيتي رع): إلى أين أنت ذاهب أيها القائد؟ أال تجلس معي قليالً؟. 

  ): لدى مهمة في "جيبتو" أريد أن أنهيها. حوني سنفر(

  لب؟. (تا سيتي رع) بمكر: وهذه المهمة أهى متعلقة بالحرب أم بالق

  ): بكليهما. حوني سنفر(

  (تا سيتي رع): اذهب وفز بأفضل ما ستمنحه لك اآللهة. 

  ) ممتناً: أشكرك جزيل الشكر يا كبير كهنة آمون. حوني سنفر(
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  ين قَ لقاء العاشِ : سادسالفصل ال
  

وفي غرفتها المطلة على حديقة مترامية األطراف، تجلس (البيس)  ،"بتواكم "جيوفي قصر ح
أمام المرآة لتزينها الوصيفات، بالكحل، وبالعطر، وهن يعزفن الموسيقى، ورائحة البخور 

  والعطر تفوح من جنبات القصر. 

) إلى حيث تستقر حبيبته، وأخذ يتسلل باتجاه غرفتها حوني سنفركان الليل قد جن.. ووصل (
  يمكنه أن يراها عن قرب.  انشدت احدى الفتيات ترنيمة "ايزيس": بحيث 

  تعالى نحو بيتك تعالى إلى بيتك/ 

  أنت يا من ال أعداء له/   

  أيها الشاب الجميل الطلعة/ 

  تعالى بيتك لكى ترانى/  

  ال تفترق عنى أبًدا/  

  ولكن قلبى يتطلع للقياك/   ،أنا ال أراك

  وعيونى تبحث عنك/  

  تعالى يا من توقف قلبه عن الخفقان/  

  إننى أناديك ويرج صراخى أجواء السماء/  

  ولكنك ال تسمع صوتى/ 

  أنت لم تحب امرأة أخرى سواى.

لم تكن (البيس) على ما يرام. كان يبدو عليها العبوس. لكن مالمح وجهها، تغيرت بعد أن وجدته 
ً يستمع إلى العزف واالنشاد. اذنت للفتيات وني حباالنصراف. وخرجت بسرعة باتجاه ( واقفا

  ). سنفر
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  جلسا على مقربة منها.    تعانقا االثنان، وسارا حتى وصال إلى بركة في وسط حديقة القصر

  قالت (البيس): أخيراً. رأيتك يا حبيبي. 

): أعلم أنك كنت في انتظارى، ولم استطع أن أبتعد أكثر من ذلك، كان البد لى أن حوني سنفر(
  . اراك

  (البيس): وهل سنظل على هذا الحال؟. 

موالى يسعدني؟ لكن البد لى من تمهيد األمور لدى  ): أو تظنين أن ما يحدثحوني سنفر(
  لنا بأن نتزوج.  اوالدك لكي يسمح(أحمس) و

  ه منك ومن مفاجآتك يا عزيزي. البيس) تطير من السعادة: نتزوج. آ(

  أترينها مفاجأة سارة؟. ): حوني سنفر(

  (البيس) بدهشة: بلى. أولست سعيداً بالزواج مني؟. 

  .أن من ستكونين سعيدة ): بالطبع، سعيد لكنى ال أعلم إن كنتحوني سنفر(

  (البيس): وكيف ال أكون سعيدة، وأنا سأتزوج واحد من كبار قادة جيش مصر. 

  ادى؟. ): أال يشغل بالك ان حياة الجندى تختلف كثيراً عن حياة الرجل العحوني سنفر(

  (جيبتو) كان جندياً. ولم نكن نراه كثيراً. ذلك، فوالدي قبل أن يكون حاكما لـ (البيس): أعلم

   .): ألن يكون ذلك مصدراً للضيق بالنسبة لك يوما ما؟حوني سنفر(

  ، فقد تربيت على ذلك، وكنت أراقب ما تفعله أمي. حدث(البيس): ال لن ي

  زواجنا. وقد بارك (تا سيتي رع) قصتنا ): حكيت لصديقى الكاهن حوني سنفر(

  أهو من سيعقد زواجنا؟. (البيس): 

  ): بالطبع. ليحظى زواجنا بالبركة والسعادة. حوني سنفر(

وقفت (البيس) في حركة تمثيلية وقالت اذن دعنا نتمرن على عهود الزواج. وأخذت تنشد تلك 
لى وجهها حتى صارت ظال انعكس آخر ضوء للشمس عالطقوس وهو ينظر إليها مبتسماً. 

  واختفيا في الظالم. 
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  : سالح للمعركة  بعساالفصل ال
  

حيث يقبع جثمان والده وأخيه،  ، زار (أحمس) المعبد الجنائزيعيد (شمو) بشهر (كيهك) وفي
آمون ، وتبركاً ب)أبيدوس(قبل نقلهما إلى معبد  وأخذ يصلى طلباً للنجاة لهما في الحياة األخرى

ر ) إلى "قصحوني سنفرالمعركة الفاصلة وشيكة. ثم توجهنا أنا وهو والقائد (حيث أصبحت 
  لمناقشة ما تبقى من التفاصيل التي يلزم االنتهاء منها قبل القتال. أبيدوس"

  بنا (أحمس) قائال: هل تظنان أننا قمنا بما يكفى لخوض معركة فاصلة؟.طاوفي القصر خ

  استعداداتنا تتم على خير ما يرام. ): بكل تأكيد يا موالى. إنحوني سنفر( 

  له. بهنتو أن موالي أحمس يقصد أمراً لم ن) يبدحوني سنفرانتظر أيها القائد ((تا سيتي): 

(أحمس): ما أقصده أنه البد من طريقة لكي نتغلب بها على الهكسوس الذين يتفوقون علينا من 
  حيث السالح وعدد الجنود وتدريبهم. 

  ) كأن على رأسيهما الطير. وبعد برهة. حوني سنفرسكت (تا سيتي رع) و (

قال الكاهن (تا سيتي رع): موالى أتقصد أنك تفكر في سالح من نوع خاص إلرباك خطط 
  الهكسوس؟. 

  لمعت عينا (أحمس) ورد: نعم. هو ذا. ولدى ما أريه لكما. تعاال إلى حيث تقبع المفاجأة. 

صور المركبات التي تجرها الثيران  ا ما تالحقنيدائم.. وأثناء سيرهم، واصل حديثه قائال:  
ها أجدادي. ورأيت كيف يمكنها أن تختصر شيد التي هرامات والمعابدالمرسومة على جدران األ

  الوقت والجهد. ففكرت في استخدامها في المعركة. 

): هل سنحارب الهكسوس بمركبات تجرها الثيران. ستكون جيدة في نقل اعداد حوني سنفر(
  ة من الجنود بالشك، لكن لن تكون حركتها سريعة في الميدان.كبير

  أيضاً في تيسير عملية نقل الجنود.هذه (أحمس): هذا صحيح. وقد أفادتني مالحظتك 
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  ): ما زلت ال أفهم مقصدك يا موالي. حوني سنفر(

(أحمس): لقد طورت الفكرة قليالً، جعلت هذه المركبة مخصصة لحمل شخص أو شخصين على 
كثر على متنها بحيث تكون سهلة الحركة، وكذلك ستجرها الخيول وليس الثيران لتكون أسرع األ

  في حركتها. 

  ) في اندفاع: لو كان ما تقوله صحيحاً يا موالي فحتما سنفوز بالمعركة. حوني سنفر(

  (تا سيتي رع): ال تتعجل الحكم على األمور أيها القائد العظيم، حتى نرى هذه المركبة. 

سردابا طويال، وصال إلى غرفة سرية  )حوني سنفر(القائد و ،والكاهن ،(أحمس)بعد أن عبر و
يحرسها جنديان. أدى الجنديان التحية للفرعون ومن معه. ولما فتح الجنديان الباب، قال (أحمس): 

  ادخال.. وانظرا.

  ) مشدوهين وقاال: ياللروعة. حوني سنفروقف الكاهن والقائد (

) يلف حول المركبة ويتفحصها من أعلى ومن أسفل. وأستأذن أحمس في ني سنفرحوظل القائد (
  تجربتها. وسمح له أحمس بذلك. 

ها وأخذ يدور ب فسيح ) المركبة من الغرفة عبر سرداب حتى وصل إلى فناءحوني سنفرقاد (
  وهو في غاية السعادة. 

  : )أحمس(قال الكاهن لـ ،عندئذ

  " وكل اآللهة.حورسعين " يا موالي، فلتحفظكحسناً فعلت 

  

  

  

  

  

  

  

  



  لمجلة الرقمية لإلعالم العربي"ا" تعود لـ الملكية الفكريةحقوق 

https://ardmjournal.wordpress.com 
 

  

  

   فراق ملكيمؤامرة.. و الفصل الثامن:
  

جنود لالحت في األفق بوادر المعركة. وكانت االستعدادات على أشدها. الفرعون (أحمس) يتفقد ا
  يومياً ويعيد تنظيم صفوفهم.

وفي مجلس الحكم، كان (أحمس) جالساً وإلى جواره الملكة (نفرتاري) ولكنهما كانا غاية في  
، كان قد بلغ مسامعي شائعات مؤسفة عن ميل (أحمس) إلى (ميريت ي بهماو قبل لقائ التعاسة.

  آمون).. وعالقتهما التي صارت حديثاُ للجميع. 

الحظت أن األمور متوترة فيما بينهما. ولم تدم الجلسة طويالً، اذ طلب (أحمس) من الجميع 
  االنصراف لكنه طلب مني االنتظار. 

م نهضت واقفة ثلم تنتظر (نفرتاري)، وقبل أن يخرج آخر شخص كان متواجداً بقاعة العرش، 
أيها الكاهن.. حمداً  حسناً : زفرت زفرة مكتومة كمن أزاحت حمالً ثقيالً عن صدرها، ثم قالت

  لآللهة على وجودك. لدى شكوى.

ثم قال: ال تكف عن الشكوى منذ أول يوم من زواجنا، لكنها وتيرة نظر إليها (أحمس) نظرة قاتلة 
  بلغت حداً ال يطاق.  في اآلونة األخيرة شكواها

  (نفرتاري): هل ترى الطريقة التي يعاملنى بها، أيها الكاهن المبجل؟

وظل مطرقاً في أسف.. واتنظر إلى أن صمتا بعد برهة،  ،لكاهن (تا سيتي رع) مشدوهاً وقف ا
إن الغضب ال يحل المشاكل، بنبرة هادئة: موالى أحمس، موالتي نفرتاري.. إلى كليهما وتحدث 

  علينا أن نتذرع بالحكمة إليجاد حلول لمشكالتنا.

  قرب الناس إليك؟.قاطعته (نفرتاري) قائلة: إنك تتجاهل مشورتي، وأنا أ

ك نت الكثير ليظل زواجنا مستقراً. إ(أحمس) بحده: انتبهي لما تقولين يا (نفرتاري).. لقد تحمل
وتختلقين المشاكل. لكن أن تحاولي مشاركتي في شئون الحكم،  تثيرين المتاعب أنت دائما من

  فهذا ما ال يكون. 

  أبناءك وشريكتك في حكم البالد؟(نفرتاري) بلهجة قوية: ولم ال؟. أولست زوجتك أم 



  لمجلة الرقمية لإلعالم العربي"ا" تعود لـ الملكية الفكريةحقوق 

https://ardmjournal.wordpress.com 
 

  (أحمس): بلى أنت كل ما قلت، لكن حكم مصر هو شأني.. أنا من يتخذ القرار. 

.. لم أعد أستطيع أن مشاركتك الحكمفي أرغب  م أعد، ل(نفرتاري): ال تقلق يا فرعون مصر
ائعات الش كلزيجتنا وصلت إلى طريق مسدود.  . لقد وصلتأكمل الدور الذي ألعبه كـ"ست الدار"

التي سمعتها عن عالقتك بإبنة عمنا (ميريت أمون)، كانت صحيحة.. رأيتك، في احدى الليالي، 
    بأم عيناي وأنت تتسلل إلى مخدعها.

  (أحمس) كان في أوج غضبه: بلى، أحب "ميريت آمون".. إنها زوجتي، وأحبها. 

  .!!نزل كالم (أحمس) كالصاعقة على رأس (نفرتاري)، و(تا سيتي رع).

  (تا سيتي رع): موالى، موالتي.. 

قاس بتلك المؤامرة التي حاولتي أن تدبريها، بمعاونة بعض الكهنة لإلطاحة ما قلتيه ال ي (أحمس):
 بي. 

..مؤامرة بين جنبات المعبد : وقاطعه قائالً .. لسماعه كلمات (أحمس) الكاهن (تا سيتي رع)ارتاع 
  الجزاء.الكبير. إن هذا اتهام خطير يستوجب أشد 

(أحمس): نعم، أيها الكاهن، لدى عيوني في كل مكان.. واستكمل حديثه بلهجته الحادة قائال: 
ي في شريكتوولتعلم أني سأوقع أشد الجزاء بالمتورطين في هذه المؤامرة التي دعمتها زوجتى 

   الحكم (نفرتاري). 

موالى بإعداد  فليأمرن، (تا سيتي رع): موالى (أحمس).. أما عن عقاب كهنة المعبد المتورطي
قائمة بكل المتورطين، فأنا ال يرضيني أن يظل خائن واحد تحت سقف المعبد الكبير، وحتي 
يكونوا عبرة لمن يعتبر. لكن بالنسبة لموالتي علينا أن نجد لها حالً مقبوالً، حتى نحفظ هيبة 

  العائلة المالكة. 

  . إذن النهاية.. إنها  (نفرتاري) بعد أن أفاقت من الصدمة: 

  : على ماذا تنص القوانين الملكية وقوانين المعبد في أمر تغيير (ست الدار)؟.بسرعة (أحمس)

والتي م(تا سيتي رع): تنص على أن لفرعون الحق في أمر تغيير (ست الدار) تغيير يليق بقيمة 
فينبغي  لملكية،أم أبنائك. وبما أنك وموالتي من نفس الساللة اشريكتك وباعتبارها  (نفرتاري)
موالتي (نفرتاري) بالرعاية باعتبارها (أماُ للمصريين) على أال تشارك في االحتفاالت أن تحظى 

.. هذا وفقاً لمراسيم (حتحور)، أمام الشعب الرسمية، وتكون موالتي (ميريت آمون) هي الملكة
  وتعاليم (ماعت).
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: حسناً..فليكن. اكتب مرسومين أحدهما في أمر تغيير (ست الدار)، واألخر بالعقاب (أحمس)
  الذي ينتظر كل خائن يحاول أن يتآمر على حكمي. 

أذن (أحمس) للكاهن وزوجته باالنصراف، فخرج خرج مسرعاً لينفذ أوامر الفرعون، أما 
كان موجوداً داخل القاعة  الزوجة (نفرتاري) فقد أفقدتها الصدمة توازنها وجلست على مقعد

الضوء يخفت من المشهد رويداً الكرسي الذي كانت تجلس عليه.  ألقت نظرة طويلة علىلكنها 
  رويداً.
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  عركة الفاصلةالمالفصل التاسع: 

  
(أحمس) يتقصى أخبار الهكسوس في عاصمتهم (منف) .. وتمكن جواسيسنا كان ومرت الشهور، 
أن يتفادى نطاق الهجمات والمناوشات التى  علىه ، مما ساعدتفاصيلهم الحربيةمن معرفة أدق 

  كان يرغب األعداء في تحويلها إلى معركة كبيرة. 

 كان (أحمس) شديد الذكاء في اختيار رجاله الذين سينفذون خططه الحربية حتى ولو كانت على
 ا كانوا يسببون له القالقل بسبببناء النوبة الذين دائما منطاق محدود، واستطاع أن يستميل أ

  اعتراضهم على كم الضرائب التي كان يفرضها لتطوير الجيش. 

فاصلة.. ومثلما لحشد الجنود من أجل معركة اختار (أحمس) األول من شهر (توت) ليكون يوماً 
كان ألحمس جواسيسه في قصر (خامودي)، كان للعدو أيضاً جواسيسه الذين كانت تصلهم 

  امة وليس أدق التفاصيل.  األمور الع

الجهة الشمالية الغربية من (طيبة). أدرك (أحمس) علم العدو بهذا الموعد، وقام بنقل جنوده إلى 
) بحشد قواته إلى الجهة المواجهة لألعداء على أن حوني سنفرأن األمر أخذ مساراً جدياً. فأمر (

  تكون أسوار (طيبة) هي الحامية لمؤخرة الجيش. 

جنود على عربات تجرها ثيران. وكان قد تم تجهيز العجالت الحربية لكن (أحمس) لم تم نقل ال
استطاع (أحمس) أن يضع أنساق وتشكيالت يعلم أحًد عن عددها أو طريقة اشتراكها في القتال. 

  ألف مقاتل. 30احتياطية لتعاونه في قتال الهكسوس ولم يعلن عنها. كانت مكونة من 

أصدر (أحمس) أمراً للكهنة باقامة الصلوات في المعابد، وحث من يستطيع منهم على حمل 
  السالح. وتبرعت النساء بحليهن. 

بدأت المعركة واصطف الجنود، الهكسوس،  وقائدهم خامودي مع فرسانه واألسري المصريين 
فقاٌ في نظام شديد و الذين كانوا يجرون عربات الثيران لنقل جنودهم. جيش (أحمس) كان مستعداً 

  للتشكيالت المتفق عليها مع كبار قواد. 
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خيول،  10وبعد فترة قصيرة انشقت الصفوف، وظهر (أحمس) راكبا عجلته الحربية التي يقودها 
فأخذت الصدمة جنود (خامودى) في البداية لكنهم سخروا واستهانوا بها وظنوا أنها من قبيل 

  . يباهتال

وسط الميدان في اشارة إلى بداية المعركة، وتقدم المشاة وعلى رأسهم ألقى (أحمس) برمحه في 
) وبدأ االشتباك. بدت قوات (خامودي) منظمة بشكل شديد، مما أحدث خسائر فادحة حوني سنفر(

  في القوات المهاجمة. 

الجنود في أن سالحا مثل هذا يمكنه أن  بين شكوسرى اللكن أمر العجلة الحربية صار محيرا. 
لفرار انصرا ساحقا على االعداء. ومثل هذا الشك عندما يتحول إلى يأس فهو يعني بالتأكيد  يحقق

  .   والهزيمة

تنقلب لمصلحة الهكسوس، أعطى  األمور أدرك (أحمس) أن عليه أن يقاتل بشراسة، ولما أخذت
  اشارة الهجوم الفعلي. 

 ةن الموجودين في ساحة المعركتقدمت قواته االحتياطية للمشاركة في القتال. وبخالف الفرسا
مقاتال على ظهر عجالتهم الحربية،  50، انشقت األرض ليخرج منها فارس 1000وبلغ عددهم 

فارس. انقسموا إلى فريقين، فريق يقاتل ميسرة  500مرات، إلى أن وصل عددهم إلى  10على 
  (خامودي)، واألخر يقاتل ميمنته. 

لتي كانت قد بدأت في االنسحاب وينضم إلى قوات ) من أن يجمع قواته احوني سنفرتمكن (
أحمس فصارا االثنان فى القلب. خارت قوة مقدمة جيش (خامودي) إلى أن اخترقتها وقامت 

  بتشتيتها، لكن هذا لم يكن كافياً. 

ولكي أضمن أن يتحقق االنتصار بشكل حاسم. . من تلة في جانبنا كل هذا وأنا أراقب المعركة
رة ونبهت على الكتابة بضرو . اب من كهنة المعبد بالتدرب سراً على القتالكنت قد أمرت الشب

  وكان التدريب يتم سراُ وبشكل يومي. تدوين كل ما يجري من أمور بدقة، 

أعطيت االشارة، فرأى الجنود الكهنة يحملون أسلحتهم، ويشنون هجماتهم على األعداء، فكانت 
 حيثالضربة قاصمة. وبدأت قوات (خامودي) تتقهقر حتى وصلت كوكبة من الفرسان إلى 

وقع (خامودي) في األسر وتمكن أحد قواد (أحمس) من أن ويعسكر (خامودي) وكبار قواته. 
  رأسه، قبل اقتياده ومن معه إلى الفرعون.  ينتزع التاج من فوق

وبسرعة، أخذ الكاهن التاج األحمر من بين يدى هذا القائد، ثم استاذن أحمس في تاجه، فوافق 
(أحمس) وأعطاه أياه ورفعهما معا ناحية الشمس. وصاح بأعلى صوته "أيها الشمس، اشهدي 

  فوق رأس (أحمس).  على نصر أبناء آمون" وقام بدمج التاجين معاً. ووضعهما
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على جدران معبد بردية "سيد القوة"الفصل العاشر: 
  "آمون"

  
وافق (أحمس) على  حد كتاب معبد (آمون) على بردية،يد أ وبعد أن سطرتها

بد. أمسك النحات المصري بإزميله ليرسمها نحتها على أكبر حائط في المع
  لوحة جدارية مكتوب فيها:

ابن آمون رع من جسده ومحبوبه ووارثه، وَمن أعطى له عرشه، اإلله  "إنه
» رع«الطيب حقيقة، قوي الساعد والذي ال يشوبه مين، وإنه أمير يشبه اإلله 

 ل(إله األرض) ووارثه الذي يتمتع بالسرور، وصورة » جب«وتوءم ولدي 
على األرض، والذي يضيء  علهالذي فطره، والمنتقم له الذي ج» رع«
 …، والشديد البأس اح، ومانح النفس في أنوف السيداتهوًرا، رب االنشرد

معطي الحياة، ومقيم العدالة، ملك الملوك على كل أرض، الملك (له الحياة 
والعافية والصحة) الذي يضم األرضين، عظيم االحترام، القوي في الظهور، 

د في السماء، له الحياة والسعادة، وهو واح لونمن يخضع له، وآلهتهم يحم… 
، ومن »آمون«والثاني على األرض، ومن يخلق من صوته النور، محبوب 

يثبت الوظائف مثل اإلله، حسن الوجه (أي بتاح)، المسيطر على السنين مثل 
(أي يحكم سنين عدة)، ومن يجعله اإلله يعرف محرابه، وما » رع«جاللة 

ر، واألمير على مص ،»بوتو«الوجه القبلي في بلدة  لكيلزم لكل عيد إله، م
وعماد السماء، وسكان األرض، ومن استولى على ما تحيط به الشمس، ومن 
قد ثبت على رأسه التاج األبيض، والتاج األحمر، ومن نصيب كل من 

تحت سلطانه (أي مصر كلها)، والمضيء الطلعة في » ست«و» حور«
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ومن  ين،شبابه، ومن قدر لتاجه أعجوبة مزدوجة في كل ساعة، رفيع الريشت
» رحو«يكون أمامه الصالن القويان على جبينه مثل ما يكونان على جبين 

عندما يسيطر على األرضين، وهو ملك له الحياة والسعادة، مستوٍل على 
وصاحب التاج، حور المغمور بالحب، ومن يأتي له » خمس«التيجان في 

(مصر) وهو سيد باٍق، ومن وطد أرضيه  رب،الجنوب والشمال والشرق والغ
ومن استولى على إرث من أنجب، ومن تتراجع أمامه األرضان قاطبة، وقد 

 وقبض على ،»الخنمت«أعطاه إرثيهما والده الفاخر، وقد سيطر على طبقة 
، (القبلي الخاصة)» البعت«(المتعلمين)، وقدم له الخضوع  ،طبقة الزخيت

ن إنه إلهنا، وسكان بحر إيجة جميعًا يقولو دنا،وكان كل فرد يقول إنه سي
أميًرا، وجعله » رع«واألراضي تقول نحن أتباعه وأنه ملك قد نصبه 

عظيًما، وقد أعطياه الشواطئ واألراضين دفعة واحدة، وكذلك ما » آمون«
تضيء عليه الشمس، ويقف األجانب في موكب واحد عند باب قصره، 

ألحمر ا (قبائل البجة القاطنة ساحل البحر» خنت نفر«والوجل منه في بالد 
، والخوف من جاللته في هذه األرض »الفنخو«والنيل)، وزئيره في أراضي 

في السنة عندما يأتي (أي في سنة » مين«(مصر) مثل الخوف من اإلله 
القحط)، وإنهم يحضرون الطرف الغالية عندما يأتون محملين بالهدايا إلى 

نجوم، ي وسط الوبصحبته أتباعه مثل القمر ف الملكالفرعون، وعندئٍذ يخرج 
يسير في رقة، ويخطو في تؤدة، وبقدم ثابتة، ونعل طائع، يرفرف عليه بهاء 

والده الفاخر، ويفسح له الطريق، والقطران يقوالن: » آمون«ويحميه » رع«
حقا إنا نراه، وحبه يمأل كل إنسان، وتنبهر العينان برؤية هذا الملك، والقلوب 

إشراقه، وهو مثل قرص الشمس عندما  عند» رع«تنبض بحبه، وتلحظه كأنه 
يسطع، ومثل شمس الظهيرة عندما تضيء العينين، وأشعته في الوجوه مثل 

، وهو في شرق السماء عندما ترقص النعامة في وديان »آتوم«أشعة 
(إله الشمس) عندما يرسل » ياخو«الصحراء (أي في وقت الظهيرة)، ومثل 

جميعًا محرورة، وهو اإلله األوحد  وسط النهار، وقتما تكون الديدان هأشعت
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(إلهة » سشات«الذي أرضعه نجم الصباح (إيزيس)، ومن مدحته اإللهة 
) (إله العلم» تحوت«الرياضة التي علمت الملك)، ومن تكتنفه هيبة اإلله 

 في مالذي يمنحه معرفة األشياء، وإنه الذي يهدي الكاتب إلى الدقة، وعظي
(الملك) » حور«أكثر من كل الملوك، وهو فنون السحر، وإنه مالك للحب 

م له المديح في »رع«الذي يحبه  ، والذي يجعل القلوَب تثني عليه واألفئدةَ تقّدِ
  .األجسام

الملك إلى رعيته أن يحترموه: أصغوا يا أهل الوجه القبلي، ويا رجال  طلب
ملك ذا الالدين، ويا أهل الوجه البحري، ويا أيها الناس جميعًا، يا َمن يتبعون ه

في خطواته، أعلنوا فخاره لآلخرين وتطهَّروا باسمه، وتطهَّروا بحياته (بحلف 
م ، أثنوا »رع«له الخضوع مثل  وااليمين)، تأملوا إنه إله على األرض فقّدِ

نب «عليه مثل ثنائكم على القمر، فهو ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
  .نبيةالذي يضع في األغالل كلَّ أرض أج» بحتي رع

ومديح تلك األميرة لما لها من » أعح حتب«القوم إلى تبجيل الملكة  دعوة
موا المديح لسيدة البالد، وسيدة جزر  ع ، فاسمها رفي»بحر إيجة«سلطان: قّدِ

الشأن في كل بلد أجنبي، فهي التي تضع الخطة للجماهير، زوج الملك، وأخته 
ملك، الفاخرة  وأمملك،  الملكية، لها الحياة والسعادة والصحة، وهي أخت

والحاذقة التي تهتم وتضطلع بشئون مصر، ولقد جمعت جيشها، وحمت 
هؤالء، فأعادت الهاربين، وجمعت شتات الذين هاجروا، وهدأت روع الوجه 

 »أعح حتب«القبلي (أْي مملكة طبية)، وأخضعت عصاته، الزوجة الملكية، 
  .العائشة

 واآلن أمر جاللته»: آمون«والمباني التي أمر الفرعون بإقامتها لإلله  الهدايا
تشمل: أكاليل عظيمة من الذهب، وقالئد » آمون رع«بصياغة آثار لوالده 

من حجر الالزورد الحقيقي، وتعاويذ من ذهب، وإبريق ماء عظيًما من 
الذهب، من  بانالذهب، وآنية ماء وأباريق من الفضة، وآنية لصّبِ ماء القر
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من الذهب والفضة يتخلَّلها » منت«ومائدة قربان من الذهب والفضة، وعقود 
من الفضة، وقاعدتها من » تاب إن كا«حبات من الالزورد والفاروز وآنية 

من الفضة، وحافتها من الذهب، وقاعدتها من » تاب إن كان«الفضة، وآنية 
الجرانيت األحمر من  ماءمن الفضة، وآنية » ثني«الذهب والفضة، وآنية 
كبيرة من الفضة والذهب وحافتها من الذهب » وشمم«مملوءة بالزيت، وآنية 

 من… من الفضة، وعوًدا من األبنوس، والذهب والفضة، وتماثيل الهول … 
  الفضة، وسبت من الذهب.

 


